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املآسكاJخ،من شكل باي منه جرء أى أو الكتاب هدا تشر بإعادة يسمح ولا 
منه،جزء أو الكتإب اسزجاع من يمكن نظام أي ة ونسخه حفظه أو 

أخرى*لغي أية إلى ترجمته أو 

١١ ، ٨٦اكويدي: -  ٢٦ ١٧٢ص.ب؛ . ااوياض 
 :^U٩٣٧١٢٠_ئهس:  ٤٩٢٠١٩٢.  ٤٩٢٤٧٠٦،

Email: TADMORIA@HOTMAIL.COM

ديةالمص ساد الم ال4ملهد 
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wيأَ، >وٍثأكرثاى ٍيمأزَ 







٧عسدالميزالهلأطص/حشقت شلأآاازوأتد« ر>امإتو 

الهملمة

ونعوذإليه، ونتوب ونتهديه وستنفره تعينه، وننحمده ض الحمد إن 
ومنله، مقل فلا اض يهده من أعمالنا، سيئات ومن نا أنفمرور من باض 

ونشهدله، شريك لا وحده اض إلا إله لا أن ونشهد له، هادى فلا يضلل 
تسليمالم وموصحبه آله وعلى عليه اض صلى ورسوله عبده محمدا أن 

اادين•••يوم إلى كبرأ 
وسد.

العلمطالبة من كون بأن يشرفه أن عبده على اف نعم أعظم من فإن 
Mمصي ميراث من ؤيرث يله، من ينرتوي معينه من ينهل الشرعي 

الأجرة.والدار تعالى اش إلى مقربا واقرأ حظا حلمه الل.ي 
اضير الماجستير مرحلة في للدرامة ه وبحمل. صيحاته اض وفقني فحنن 

إسحاقأبي الدين لبرهان الروائدا شرح ))الفواتلء كتاب لي وبحمده سبحانه 
منهوقرأت عليه فاطلعت مخعلوطأ -( ٥٨٠٢رن الأساسي موسى بن إبراهيم 
أصحابواستشرت ودراسة، تحميما يه الاشتغال فى فرغبت بتمعن أحزاء 

موصعليكون الفقه أصول م لقيمه تقل. على المختصين والأساتذة الفضيلة 
افأثابهم ذلك على فشجعوا الماجستير أطروحة 

منالفقه أصول ني الماجتر فرجة ليل بها تقدمت أطروحة الخاب هذا تحقيق أصل 
فضيلةبإشراف العمل وكان الإسلاعية، معود بن محمد الإمام بجاممة الشريعة بكلية نمه 

لعين•والالإّلأم يه ومع اف رممه السلعي ناس بن •؛ماض الدكتور الأستاذ شيخي 



عيداضز١^٨لأطصي/حتقت شجاازواتر<< محامأتي ٨

الدينلبرهان الزوائد شؤح الفوائد ٠^^-، بعنوان الموصؤع نقدمت 
يقبلودراه تحقيق -( ٠٨٠٢)ت الأيتامي مدّى بن إبراهيم إسحاق أبي 

•والمنة الحمد وش ١لموصؤع 
!منهالأسباب الموصؤع لهدا اختياري كان ولقد 

لماودراسة تحقيقا لف البكتب الاشتغال يى الشالدال.ة رغبتى ارلأ! 
العلم.العفليمة الفاثالة من ذلك في 

الأصولررزواتد لكتاب شرح إنه حيث المحقق الكتاب ْلثيعة ت ثانيا 
الإسنوىالحس بن عبدالرحيم ومؤلمه للبيفارىا الوصول منهاج على 
منالوصول منهاج في البيضاوي أهملها التي المسائل يثمل الكتاب وهدا 

للرازيوالمحمرل للامدي والإحكام الحاجب ابن مختمر _ الثلاثة الكتب 
•له شرح والقواتل• للمتهاج المتمم الكتاب بمثابة الزواتل• غ_ 

أعلمفيما الأبنامي الدين لبرهان الوحيد الأصولي الكتاب أنه ثالثا: 
الأصولية•وآرار، أقواله وفيه والتحقيق بالعلم ال٠د•كور العلم وهو 

الاشتغالعلى تشجع فيه محاسن من الكتاب أثناء لي نلهر ما رابعا: 
المسألةبثمرة الاهتمام •ع والبيان والإيضاح الشرح في ؤلريتته حن من به 

ذلك•وغير والأدلة الخلاف ومشأ 

جيلهنعلى لي انية والأمالفضيلة أصحاب تشجيع ا: حام
به•والاشتغال 

مسمين:إلى تنقم العمل حهلة كانت وفد 

الدراسي•الشم الأول: م الن
التحميقي•القسم الثاني: القسم 

الدرامي:المم الأول: لمم ا* 
بابان:وفيه 

الأصول•زوائد وكتابه الإمنوي الأول: اياب 



عيزايميزالميللأطمى/تشقت 'ثأجااوو1مح« 

نصلأن:وشه 

الإسوى.ترجمة ت الأول اكمل 

عياحث.نمايأن وب 

رسب.اسمه الأول! المبحث 

مولده.الثاني! البحث 

للعالم.وطلبه نشأته الثالث؛ المبحث 
شيوحه.I الراح المبحث 

الخاص!البحث 

مصنفاته.المادس! المبحث 

وأحلانه.صفاته الساع! المبحث 
وفاته.الثامن! البحث 

منكثير من بونا الاختمار إلى ترحمته ني ملت رقد 
٠رانية ترجمة يترجمته الباحتين 

الأصول.زواثد كتاب ٠ الثاني الفصل 
تمجاحث ستة رب 

امماب.اسم الأول: الممث 
الإسنويألا١٠٠نبته الثاني: المبحث 

تخريجفي التمهيد لكتاب تحقيقه مقدمة ني هيتو حن الدكتور/محمد مثل وذلك )١( 
الكوكبلكتايه تحقيقه مقاومة في عواد حن رالدكتور/محمد الأصول على الفرؤع 
الجيوريوالدكتور/عيداش الفقهية، الغرؤع من اكحوية الأصول على تتخرج نتما الدري 

تحقيقهمقدمة في الغصن رالدىور/إدرامم الشافعية ^،jlo لكتاب تحقيقه مقدمة في 
المشكل.الخش أحكام من المشكل إيضاح لكتاب 



ع؛داينزالميملأطاسي/تشق؛ دلآأاازوامح« »ال؛وامح 

•الكتاب موصوعات ت الثالث المثحث 

الكتاب.ش مهجه الراع! المبحث 
•الكايج ممادر الحامي. المبحا 

الكتاب.تقويم السائس! المبحث 

الكتاب.مميزات أ_ 

الكتاب.على المآحذ - ب 

١^١^شرح ي وكتابه الأبمامي الثاني: الثاب 
محلان:رنيه 

الأبناسي.موسى بن إبراهيم ترحمة الأول؛ الفصل 
مبحظ.عشر اثنا رنيه 

والعلمية.السيامية الناحية من عصره الأول: المبحث 

ونسيه٠اسمه الثانى: المثحث 

مولده.الثالث: المثعحث 

نيه.ونثوفه وؤللبه نشأته الراع: المبحث 
ثيوحه.الخامس: المبحث 

وتدريه.إقتاره دس:  ٧١المبحث 

تلاميده.الساع: المبحث 

عقيدته:س: الثا المثحث 

الفقهي.مدهته التامع: المثحث، 

قه.وأحلا صفاته العاسر: المثحث 



١١ عسلالميزالميل ث|ئآالإوامح<<لأطصيمطيق؛ »العواتر« 

مؤلفاته.ت عشر الحائي المبحث 

وفاته.عثرا الثاني المبحث 

الزراتدؤنرح المواتي كتاب الثاني؛ الفصل 
•حا مثا عرة وفيه 

الكتاب؟امم الأول! المبحث 

مؤلفه.إلى الكتاب نسبة توثيق الثاني؛ المبحث 

تأليفه.تأرخ الثالث! المبحث 
الكتاب.تألف محبب الرائع! البحث 
الكتاب.أهمية الخامى! المبحث 

*الكتايج عوصوءاا.تا السادمحى( المثحا 

تأليفه.في المؤلف منهج الماع! المبحث 
الكتاب؟مصادر الثامن! المبحث 

المتن.صاحب المؤلف فته حالف ما التامع! المثحث 

الكتاب.تقويم ! العاشر المبحث 

ومحاسنه.الكتاب مزايا - أ 

الكتاب.على الماحي بعض - ب 

التحقيتي!النم الثاني! لمم ا٠ 
ووصفها.حمّعها الكنتاب نح عن أولا فيه وتكلمت 

ذلكعن تكلمت تحقيقه. في ومنهجي الكاب في عملي عن وثانيا 
محققا.الكتاب ثم بالتفصيل. 





٣١ الميل اداريز ٠xعي« ؤثيآ\ؤو\ةو >طلمإتد 

المؤلف.به عرف الذي الغريب فهرس - ١٠

المؤلف.بها عرف التي المصهللحات فهرس - ١١ 

والمراجع.المصادر فهرس -  ١٢

الموصوعات.فهرس "١١- 

امتهلعتما المرصي الوجه على العمل ^ا ليكون جهدي بذلت وقد 
.سيلا.ذلك إر 

والكرموالمضل المنة أهل فهو واشكره اف أحمد فإني ايحتب وش 
مسحاتهوتوفيقه عونه لولا العمل هدا من شيء ليتير كان وما والإحسان، 

يعد,.وص قبل س فيه مباركا محليا كثيرأ حمدأ الحمد فله وبحمده، 

اuالينالكرسن، والدي أشكر أن لأهله بالفضل الامحراف «ن إن ثم 
ومنتربيتي على قاما نم وجودي محببا كانا فمد العثلتم الجهد لهما كان 

فكانعليه والتثجح محلريقه وتذليل العلم يهللبا واهتمامهما حرصهما ذللث، 
ولدهعن والس يجزي ما حير عني اننه فجزاهما جهاّهما ثمره الحمل هذا 
ازثهعاء؛ؤرب ربي أمرني كما وأفول، والمثوبة الأجر لهما يكب وأن 

[.٢٤]الأمناء: صغماه وتاؤ، 

ناميبن عياض الدكتور/ الأستاذ شيخي لفضيلة بالشكر أتفا-م نم 
تشرفتوالوي بالرياض الشريعة بكلية الفقه أصول نم في الأستاذ السلمي 
ساستفدت حيث والموجه، النسخ نعم فكان العمل هدا مدة عليه ؛التتلمذ 

يباركوأن عاليه يثيبه وأن حسناته، ميزان فى يجعله أن الله أرجو ما فضيلته 
وماله.وولده وعمره علمه فى له 

لهمفاشكر زملائي والأخوة مشائخي الفضيلة أصحاب جهد أذكر ثم 
عنيالله فجزاهم مرجع إعارة أو رأي إبداء في مساعدة من به قاموا ما 

وصلاحا.وهدى وعلما إيمّانا الله وزادهم حيرأ 



عيزالميزالميللأبااص/حتيق؛ شئالزراتر« >طلماتر 

وآلهالنسين حاتم على وسلم اغ وصلى العالممن رب ش والحمد 
أجمعين.وصب 

وكب
العويلإبراهيم بن محمد بن عبدالعزيز 

الققهاصول بسم المشارك الأستاذ 
٢٣٤٠١ص,ب. بريدة. - القصيم حامعة الإسلاميأد_ والدراسات السريعء كلية 

Ab7538@h0tniail.c0in



ضاس 

الإسوى
ذوأئدالأموووهتام 

هَه-|جسءق؛





رزوو!ص 

الإسوىتزجْة 

ماحث؛ثمانية وفيه 

ونبه.اسمه الأول؛ المحث 
مولده.الثاني؛ المبحث 

للعلم.وطلبه نشأته الثالث؛ المحث 
ثيوحه.الراع؛ الحث 
تلاميده.الخامس؛ الخحث 
مصنفاته.ادأس؛ الالميحث 
وأحلاقه.صفاته الماع؛ المبحث 
وفاته.الثامن! المحل 

0قصء=تء





عيدايززابي-لأطص/سق؛ مآاازرام« >طهماتو 

د

(١)الإسنوىانمين حمال 

الأول:المحث 
ونيهامْه 

إبراهممبن علي بن عمر بن علي بن ن المحبن عبدالربم هر 
المصري.لامحنائي ا أو الإمحنوي ،، الأر٠ويل أو ، الأموي^ 

.محسهممسء, ٠١٠
.٤٦٣٢حجر لأبن التامة اتت ايأمان ني الكامة لدرر ا. 
ا/همأ•ردى تغرى لاين انماش المهل >، اكاش لدلل ا- 
•١ ١ ا/؛ ١ ردى تغرى لاين والقامرة مصر ملوك ني الزاعرة لنجوم ا- 
.٤٦٩١١السوءلي رالقاعرة مصر تارخ ني المحاصرة ن ح- 
.٩٦١٢ليسوحلي رالحاة اللغوين طقات في الوعاة ب ب. 
.٢٣٦ص اف مداة لأبن الثاقب نات ط. 
.٦٦٢١٦الحبالي انماد لأبن ذب من أخار في \ظب ذو\,ت ش. 
•٣٥٢ا/للثوكاني —ايع الالمرن بعد من بمحاسن ^ ١١٠١١لدر ا- 

.٦٥٣و ٦١٦٦٠٩١٦ r^\j ١٣٨١١باشا لإسمامل _إماحالكرن 
.٥٦١١١باشا لأسامل المارفتن دة م. 

لالزركاليم/أأم.-الأعلام 
٢.ْ/م• ١^^؛ عجم م- 

٦٦٣١٦اس شيئان ، ١١٤١١١انيا،در؛ والمجرم  ٤٦٣١٦الكامة الارر ني كوا )٢( 
٠٩٨١٣شيا قاصي لابن المانب رطقات 

.٣٥٦١١اّالع الدر ني كدا )٣( 



عبداضيزاضدلأيءاسي/ت>شىت شهاازواثد« »ال4واتر 

لإصنا.سمة لإمنوي وا 

بأنمىمدينة - مقهورة وألف ونون كون الثم بالكر - ت ؤإسا 
وهيالإنليم ني الغربي الجانب من النيل ثاؤلئ على وهي مصر، صمد 

رالساتينلا،.النخل كيره ية 
النانمةطبقات رقى ، الأكثرأ عند محمد أبو وكنيته الدين حمال لقبه 

عبلاضل٤/أبو اضل٣،: هداية لأبن 

امحاني:الممث 

رحبل٦،في ونيل الحجةلْ، ذي من الأواخر العشر ني الإسنوي ولد 
.وسبعمائة أرع نة ّ

®وكانتطبماته ني نال ه نفالإمتوي أن الأول به يترجح ومما 
وسعمائةأرع سنة آحر في ولادتي 

الإطلاعمراصد ، ١٩٦٨المط القاموس ، ١٨٩٨اJان اJاJمعجم انظر: )١( 
.•١٢ص العد ائالع ا/ي*اآ، القرينين الخلط وتما'ا، 

الزامرةالجوم ؟، A/T■شهة ثاصي لأبن الثانمة طئان، آ/-اآإ، الكات الدرر انظر: )٢( 
ا/آ0*ا.الJر!لطالع ، ٦٢٢١;•ادز،ب ثذو\ت \ا^٦ل الحاضرة حن ، ١ /ا١ ا١ 

رمورخيم،الشانب لتها، من الكردي، الكوراتي المريواني اش عدايآ بن بكر أبو هو )٣، 
رثرحالثانعية ءلقااأث< له وألما، عثرة أرع منة نوفمحا تصانينه، لكثرة يالممنما لما 

ا.وغيرمحالمحرر 
الأعلامانظر: 

.٦٣٦ص اف محدايآ ابن طقان، )٤( 
\ابمالصافي المهل ض الثاني اكJل الكات الدرر انظر: )>،( 

.roil\الطالع 
.U/rشبمة فاضي لابن الثانمة طقات، إ ٦٦٦rاالل؟ما شزرات انظر: )٦( 
.ro٦\إالطالع اوور ، ٤٢٩/١الحاضرة حن )٧( 
للإموىالثاقب طما؛تح )٨( 

البدر



ءسدادازأزادمبمدئمواتر«لأط«ءى/ت>تى: »ام\مح 

،.إليهال سب التي إسا ببلدة ولادته لكنت رند 

الثالث:انممث 

سملوؤس 

فياض بعد الكبير الأثر لها كان وصلاح علم ■ءاتاة في نوي الإّلكن 
وبروزْ•الملم توجيه 

هقفبالوالد ®ولكن ت بقوله هو وصنه الإمنوي علي بن الحسن فوالده 
المتورعين،الصالحين كبار من العلم، من به ا اتمنما مع تعالى 

اللهإلى المقطعين 

بالفتوى، الةفطيل أجازه الذي عبدالوحيم الدين جمال عمه وكذا 
جهاتفي الحكم في وناب 

نذرات\<، A/fشها فاض لابن الثاقب طقات أ/مآا-إ، الكات الJرد ام: )١( 
.1TYY/-الذب 

\الأ\.للإنوى، الثانب طنات )٢( 
توفيالتقطي، الدين بهاء الثيح على داثتغل وسمانة، نتن النل الحسن ولد وند 
رم-عماة.عشرة ثماني محنة لمحرم اش 

٠٧٢ا/ه العارفين هدية ، ١ ٠  ٩١٦الكامنة الدرر ت ترجمته في انظر 
احدالقمهلي، الدين بهاء الغناسم أبو القاصي الكل سيد بن عبداش بن اف هبة هر )٣( 

كانيعدما بإسنا السنة تثر عامااs، عالما إماما كان المعيد، علماء محن المشاهير 
توفيحلق، يده على وتاب منهم تحار الله فحماه بقتله الرافضة رقم قاسيا فيها التشيع 

التفسيرفي وكتاب الرقصة فضاتح في المفترصة النصائح له وصماتة، وتسعين سع محنة 
وغرها•الخلرذي •مدئ لشرح /يم ّورة إل ب يصل 
شةأ/ام، للإضري الشاشة لمقات بض للطبقات انفلر: 
الذهبثذرات ، ٦٩١ص عبد الالطالع ، ٤٢ا/• اوحاصر'ة حن ، rxo/Tالوئ; 

.^r^اo

ا/هااا.للإنري الثانعية طبقات )٤( 
الذبنذرات ا/بمآأ، المحاصرة حن ، ٤٢؛/الكامنة الدرر ترحمته؛ في رانغلر 

.AU/Tالأعلام ، ٦٢٠٢، 



عيزالميزاب،لأ؛غامس/حنق• شجااورامحك< >طمإتد ٢٢

فاشتغلالخوم، عليه تربى ما على قربى عليه عثلم أثر ك كان وقد 
صغرْ.من العلم بهللب 

وعشرينإحدى منة إسنا من الماهرة قدم أنه له المترحمون ذكر 
مذهبعلى الفقه في التنبيه حفثل وقد منة عشرة سع ابن وهو وسبعمائة 

٣،.الشيرازي إسحاق لأبى ، ^'١٢الشافعي الإuم 
علىفأكب صغيرأ الهللب في بدأ أنه على يدل ما هدا في ولعل 

شيوخله وكان العلرم بأنولع واثتغل الحديث، ومْع والتحصيل الهللب 
علم•كل ني كمحر 

اثرابع:انميحث 
هيوحاه

أنواعفي وقته علماء حهابدة من كير عدد عن العلم الإسنوى تلقى 
وغيرها٠والعربية والعقيدة وأصوله والفقه كالحديث العلوم من كثيرة 

شيوخه;أشهر ومن 

حيان*أبو " ١ 
الأندلسي;حيان بن علي بن يومض بن محمد 
وغيرهالمحيهل البحر صاحب محدث، ر مفلغوى نحوي، أديب، 

الكب.من 

حيان®أبو الدين أثير ®شيخنا الشافعية ؤلبقات في الإمحتوي قال 

النالعص *ا/بما،، شهة قاصي لأبن الثانب طقات ^ ٦٣٨اع1ت الدرر انثلر; )١( 

٢(.• ٤ )ت الشاض إدريس ين سد )٢( 
(.٤٧٦)ت الثسرازي يوش ين علي ين إبرامم سمحاث، 1 أبو )٣، 
.٦٦٣٨الدب ثيران شها قاضى لاين اكاقب طقات )٤( 
Aawjsالثانب طقات )٠( 



٢٣عجراضزاضد لأيتاصي/حميى؛ دئالزراتد« ر>النوإتد 

ليوكتب التسهيل عليه وبحثت تهانيفه من كثيرأ عليه ممعنا ٠١أيضا وقال 
نيأحدأ أشيخ لم ء-الت تم النسبة®. آخر إلى فلأن، الشيخ على بحث 

روّبعمائةأ وأربعين حس ستة توفي 
الرذعلوز،تعدالعزيز بن إّماءل بن بكر أبو - ٢ 

عصره،مشالخ على نمقه وصتماتة، وسبعين سح ّتة مولده كان وند 
ونهارأ.ليلا الطلبة لإفادة ملازما وكان والتصنيف، للإشتغال ومدى 

.وسثعمائة أربعين ستة توفى 
الدين..مجد الشخ شيخنا الإمحتوي فال 

الثونوي.يوث بن إسماعيل بن علي المحن أبو الدين علاء - ٣ 
الحسنأبو الدين علاء ؛رشيخنا اللبقات في الإسنوى فال 

خصوصافيها، الأتساع مع للعلوم رأيته من أجمع ®وكان ت أيضا وقال 
ءليه|ُلا■،.إلا فيها يحال ولا إليه. إلا بها يشار لا والاغوية، القلية العلوم 

منهاجومختمر الحاوي شرح وله وّبعمائة وعشرين نع منة توفى 
،.وغيرهمار الحليمي 

ا/حه؛.الشاب لمتات )١( 
المحقق.الكتاب ني اصمه ورود حين راقية ترجمة له وصترد  ٠١٣ / ا ٢ المؤلفين معجم انظر )٢( 
طبقات،  ١٧٨للإصنوي الثانعية طبقات ،  ٤٧١٨الكامة الرر رجمته: قي انظر )٣( 

علىالشاقي ، ٤٢٦/١الحاضرة حن ، ٢٤٦٨شهبة نانحي لابن الشافعية 
.٨١٤٨المافي المهل 

المتكلوتي.الصائر يعص رقي للإصوي الشانعية طيقات ني كما رالزنكلوني 
.١٧/٢للإسوي الثانعية طثقات )٤( 
.rrilrالثانعية طبقات )ْ( 
.rro/Yالشاب طبقات )٦( 
'آ/ا'،ا.الوئةبغية انظر: )٧( 

الماحقق.الكتان في اصمه ورود عند ترجمته ومتري 



عيدالميزالميللأيتامحي/تحتييىت شئآالزراتد(< >bلغواتد 

المصري.الثناطي عبدالممد بن محمد الدين ئطب - ٤ 
الشانعىللذهب حافظا إماما وكان رمحتمائة وحمين ثلاث محمنة ولد 

بالطلة.متلطفا التعليم، حسن الدمعة، محرح حيرا، دينا يالأصول، عارفا 

وأحكامالتعجيز، تصحيح ول وسعمانة وعشرين اثنتين سة توفي، 
وغيرهماالمبحص 

أ.م.، الءيزل ةهلم_ا الشخ شيخنا I الأسري هال، 

الفةهأ"أ،.الإمنوي عنه أحاJ وفد 

الكي:عدالكافي بن علي - ْ 
منمع ن الملم ءلاو_، في ارتحل وصتمائة، ولمانين ثلاث صتة ولد 

الاستفادةلازم ثم الفن أهل مشايخ كار عن اللم وأخذ كثيرين حمامة 
عصره.فضلاء به وتخرج والإفتاء، والتصتيفإ والإفادة، 

كتاباين وحممائة نحو ل ومحبعمائة، ين وحممحتا سنة توفي 
ارلولأ»الأمتناعث؛،.إفادة في اكاع وكثف الفقه في المنهاج كشرح 

لالحن أبو الدين نمى شيخنا الإصئوي؛ قال، 

شهةقاصي لأبن الثانمة نقات ، UY/Yللإسوي الثانمة طقات رحمته: ني انثر )١( 
YAA/Y ، اراعرة ١^٢ أل/اا<، رالمهايأت البدوا/>\Y0U ، أ/إ*ال،الكات الدرر
,١٧٦\ا' المؤاف؛ن معجم إ٦٥٧!ااذم< ندرات 

 )Y( الثانب طقاتUY/Y.

.٩٩٣شهة قاصي لابن الثانب طقات )"٢( 
وانهاةالبدوا •ا/ا<"اا، للض الثانمة طبقات ترحمته: ني انظر )٤( 

\,Uli'0الحفاظ -اكرة ، ١٧٦٨الوف; بغية ، Y٧٠،للأسرى الشافعية لمقات 
، ١٨٥٨راقع لابن الوقيات •ا/أ"اا، الكات الدرر ، Y^i'/Yللدمي الشيوخ معجم 
.٣١A•١/اترا٠ر؛التجوم 

.٧٠٨الشانمة طقات )٥( 



٢٥ُمداينرايؤئدلأبماسي/ثمتتنى• ش-جا1زراتد« طا4وإتد 

أجمعهمومن العلم، أهل من رأيناْ من أنغلر كان ١٠ت أيضا رثال 
.٠٠الدقيقة. الأشياء في كلاما وأحسنهم لاعالوم 

الزجيزي:الدين جمال - ٦

يالوجيزيالمعروف الأصل، الوامهلي ليمان سبن محمد بن أحمد 
للفقه.حافهلآ إماما، كان وقد ل1غزاليلأ،، الوجيز يحففل كان نكرته 

وسبعماية.وعشرين مع مة توفي 

الدينجمال شيخنا الإمحوي! قال 

الغاصالممث 
مدهتلا 

معمتة من والإنادة للإقراء لإستوي ا عبدالر،بم الشيخ انتصب لقد 
٠وسعمائة و'ءشرين 

وكثرت، به وانتفعوا الطسلأب عليه وازدحمت ، وأفتى ندرس 
اروأكثر٠ شهبة قاصي ابن نال حتى للتدريس ملازما وكان ، تلأمياو0ل 

ْلالمهااص.المرية الدار علماء 

yojyالثاقب طثات 
—(.٠٥٠٥)ت الغزالي محمد بن محمد ين محمد 

أ/ههه.الثاقب طقات 
.YY^؛الذب ثيران  iWlrثهة نانحي لابن الثاقب طقات ١^: )٤( 
.٩٢٨الوياة بب انفلر: )٠( 
\ا^0بررااهلالع JJا١^; )٦( 
شهالدين تقي الدمثقي. الشهي الأمدى كمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو >و )٧( 

تمانتفهمن ونمانمالت. وحمسن إحدى منة توفي رحمالمها. ءصرْ، ني الئنام 
وغيرها.واللغوسن الحاة وطقات الشاغس، الإمام ومناب الإسلام، بتاريخ الإعلام 

،٩٤ص الأمان أمان غي العشان نظم \)ا\ك ١^^ !لفوء ترجت: في انظر 
.٦١٨الأعلام ، ٢٦٩^الدب ثدرات 

'ل.)ا/(طقاتالشانمةم'



عبدايتيزالميللأ؛ءاسي/حتتى؛ شجالزراتد »اماتو ٢ ٦

مهاكثيرة مدارس في للتدرص حلى وند 
طولونين أحمد وجامع والمنمورية ، والناصر ، والفاصالية والفارسية 

الأميردار موصعها إليه، يدخل من يره على الأزهر الجاع بجوار مدرصة الأباؤية )١( 
والحنفيةللثانعية دروس فيها الدينانبغا، علاء الأمير أنشأها أيدمر، الدين عز 

وللمرب.للتراء ودروس 
XAr/y\ّية الخطط انظر: 

دار،الجوكندار؛اتجا، ملك 1ل الدين صيف الحاج الأمير يناها مدرا الملكية )٢( 
أرقاق.عدة لها وجعل للكتب،، وخزانة للثاغعية درسأ قيها وعمل بالقاهرة، 

.r'\r/Yاوقر.ز؛ة الخلط انظر: 
بمايقوم وقنا عليها ورشه بالقاهرة، الجوكدار ١^^٠ سين، اوتفها مدرسة الفارسية: )٣( 

المهالين.بكنبة تعرنط كية مونحعها وكان إليه، تحتاج 
٠٣٢٤ا/الدارس ت١رخ في الدارس ^ م٣٩٣المقريزية الخ3لهل اتغلر: 

الهانئ،علي بن عيدالرحعن الفاصل القاصي ماها بالقاهرة، حدين، دار هي الفاصلية )٤( 
محمدوأبو اللامي رافع وابن الذمي الحانثل منهم الأعلام من عدد بها ردرس 

الشاطئ.
\الأ\'.اJارس الناؤخ في الدارس آ/اُا'م، المتريزية الخلمل انئلر: 

سمجت،نم أولا بدللثج ّميس، فيلية مجن بالقاهرة العتيق الجامع بجوار ءالرسة الناصرية: )ه( 
وهيالشافعية، فقهاء برسم ايويه بن يومف، الدين صلاح أنشأها الشريفية، بالمدرسة 

مصر.بديار عملت، مدرسة أرل، 
٠٣٥ا/•المدارس تاريخ في الدارس ^ ٦٣٦٣!المتريزية الخملهل انفلر: 

القصرينبين بخعل نمورى الالكبير المارستان ياحل؛ام، من مدرمة تموؤية: ال)٦( 
للمنّاهبإدروسأ يها ورتبه المالحي، نلاورن المتصور المللث، أنشأها بالقاهرة، 

والطبخ.والتفسير للحاJيثإ وأخرى الأربعة 
اJقرينيةالخلط انظر: 

محوصعهارنه، بمتام الأى هو لكونه يه محمي بالقاهرة جا*ع هو طولون بن احمد جاّع )٧( 
مقراوكان وماتتين، وستين محص سنة منه مخ الماء، حن وكان بشكر، بجل ه يعرف

والفقهاء.للتراه 
.YYO/Yالمقريزية الخلط ^A، الزاهرة النجوم انظر: 

طلباذا وكان وماتتين وخمسين اربع سنة وليها ممر، أمير هو طولون بن وأجمد 
دُاثثن•بين ست نوش للددس• وممة للعلم 

^١،اpا٠رة المجرم والمهابة البداية آ/أ،آأ، بالوقيا^٠ الوافي انتلر: 
.١٠٧٨الذهبه شدرات، 



٧٢ الميد 'يداينز لأيتا'سي/تحشق؛ شئالزوامح« »اماتد 

اشيررا،.ب درس الذي 
كثير.وهم العلم طلاب من ثلة به يتخرج أن العجب من فليس ولذا 
تتلامذ• أشهر دمن 

-(•٠٨٠٢رن الأبنامي موسى بن إبراهيم - ١ 
اغ.شاء إن مفصالة ترجمته وم|تأتي 

الأقمهسى.يومف ين عماد بن أحمد — ٢ 

وصفالاطلاع كثير نبهالهم، ومجن عمّره ني النانعية أنمة أحد 
وشرحا.نظما المفيدة المماتيف 

وتمانماثة.ثمان منة توفى 

،.٢١وغيرهاالهجرة وحوادث النكاح وأحكام الماحي أحكام في كتب له 
الملمن؛ابن الدين سراج - ٣ 

حمصأبو الدين سراج العلامة محمد، بن أحمل بن علي بن عمر 
نيكثيرة مانيف له العلامة، المالم الإمام، الشخ اللقن، بابن المعروف 

الحديث.بعلم حاصة عناية وله الفنون من كير 
ونمانمائة.أربع منة في توفي 

وغيرهارم.الراقص أحاديث، وتخريج والحاوي والتنيه المنهاج على شرح له 

شهاناص لأبن الثانمة لمقات ، ٩٢؟/الوئ؛ بب ، ٤٦٤/٢الكامة الدرر انفلر: )١( 

حن؛، U/Tاللامع المرء 0ايٌ السر أذاء الفر إناء نشا: في انفلر )٢( 
شهبة؛/ها،تاصي لاين الثانمة طتات U/٣٧، الدب دورات ، ٤٣٩٨المحامحرة 

.٦٦٨\و}ض معجم ا/أ\/ا، الأعلام \اي.< النالع الدر 
ناصلاين الثانمة طقات \ا٦'0، الماش المهل عر الشاش الدلل ترحت ني انظر )٣( 

المحاصرءحن ، ٤ ه/١ الممر يأيناء الفر إنباء ، ١ * * ٨ اللامح الضوء ، ٤٣شهية؛/
٥.ا/ض• الدرالطالع ، ٤ U/، الدب ثاورات ، ٥ ٤ ٢ ص الحفاظ تات مل، 



عسرالسزاضدلأبماسي/حشق• شهالزوامح1« »أمإتد  ٢٨

١^٠؛;؛،•الدين زين - ٤ 
الأرافىالقفل أبو المهراني عبدالرحمن بن العين بن عبدالرحيم 

نيورحل رالقراءات بالعته استغل العمر، حافظ الأصل الكردي المولد 
منه.مؤلفاته أكثر فكان الحديث،، طيسه 

وثمانمائة.ست، ستة توفى 

،.وغيرعمال الصلاح لابن الحدسثا علوم ونفلم الإحياء أحايين، تخرج فإ نص 
المراعي؛الدين نئن - ٠ 

أبوالعثماني الأموي العجثمى المرشي، عمر بن الحين بن بكر أبو 
فولىالمدينة إلى وتحول العلم طلمإ في وارتحل مؤرخا اشتهر محمد، 
ؤإمامتهاروقفاءها حطابتها 

وثمانمائة.عثرة سنا ستة توفى 

المدينةتاريم ومجختمحر الفقهي المها٢ شرح له 

الزركثى:.ا-

الإمامالمصري، عبدالله أبو الدين يدر بهادر، بن عبدافه بن محمد 
ذلك،حميع في فاصلأ أديبا أصوليا فقيها كان المحرر، المصنمؤ العلامة، 

للعالم.منقهلعا كان وأفتى، ودرس 
وسعمائة.وتعين أرع ّّة تومحا 

أ.المسامع وتثئيف، الدم، وسلاسل المحيط البحر منها كتب له 

الدلل،  ١٧١!/اللامع الضر، 0ا'\\، السر بأبماء النمر إنبا، ترجمته: في انفلر )١( 
ا/أه*ا.الدرالطالع ،  ٤٣ص الحفاظ طتات ، ٤ •  ٩٨انماني المهل طى الثاني 

النجوم، \إ\0 • اللامع الضوء ،  ١٦٨١٧العمر بأيتاء الغعر إنباء ت ترجمته في انثيّ )٢( 
ه/إ'آآ.اJؤلنين معجم ، ٦٣٨الأعلام \ذذبص'^\إ ثذو\ت أا/همآا، الزاعرة 

، ١٧٨الكات الدرر ، ١٦٧١٣ثهبة فاضي لأبن الثاقب طقات ترجمته: في انفلر )٣( 
، ١٣٤١١٦الزاعرة المجرم ،  ٤٣٧٨المحاضرة حن ،  ١٣٨١٣الممر بابماء الممر إنباء 

.١٢١٨الزلمن معجم ، ٦٠٨الأعلام ، ٣٣٥٨اس ثيرانه 





عيزاضزالميللأطء-ي/حتىت شئا1زراتر« محالتواتد ٣ ٠

والجوامع:الفروق ني الطوالع الدرر - ٣ 
حجررا،ابن ذمْ 
يبيضه.لم حجر: ابن ونال 

التتييه•تصح^^ محي النبيه ندكرة — ٤ 

النووى•للإمام التنمه تصحح كتاب على نرح لهو 

رمها٢(. ١  ٤٣)برنم مجمؤع صمن الظاهرة بالمكتبة نخة له توجد 
ف(. ١٢٣٦)يرنم الإملأمة معود بن محمل الإمام جامعة ني ممررة 

الإبراهيم.ءقل4 محمد بتحقيق أصله مع طع رند 

الصغير:الرانعي تلخيص - ٥ 

رالثورأْ،•، ٤٧قاصي وابن حجررا، ابن ذكرْ 
،•٦٧١إلى ب يصل 

ايالراسي تلخص ٦-

\ذط\يص.الدر في ذكرْ 

الأصول.على الفرؤع تم؛ج نى التمهيد - ٧ 
هيتو.حن محمد الدكتور بتحقيق مهلبؤع 

اللكمةاوورر )١( 
.roTisاللألع اورر )٢( 
اللكمةالدرر )٣( 

-ا.)1(طتاتاكابم/\
المحاصرةحن )ْ( 
اعامةالدرر )٦( 
ا/آه"ا.الطالع الدر )٧( 





عيداينزايئددئاروامح«لأ؛ا>سي/تثى؛ »امامح  ٣٢

ماجستيررسالة ني الجلالي سيف سنان محمد الأخ حققه كما تعالى الله لحمد 
الترتوري"مطالع حين الدكتور حققه كما مهليؤع وهو الإسلامية يالجامعة 

النمير.ني للبيغاوي التتزيل أنوار شرح . ١٤
،.كحالة١٢رصا وعم  ٢١باشالإسماعيل ذكر، 

النحوIني مالك ابن ألمية نرح ٠  ١٥
•، ٣٧المحاوحن الوعاْ بغية ني السيوؤلي إليه نسيه 
،.كمرل لم إنه الغتة: في ونال 

المؤلفينومعجم العارفين وهدية ، الفلنوزأ كنف في وذكره 
مالك:لابن المقاصد وتكميل الفواك سهيل سرح ء  ١٦

المحاصرةوحن ، الوءاةلبغية في اليومحلي ذكره 
الشافعية:_ءلقات يا

الجبورى*عبدالله بتحقيق طع 
ائل.المالغاز في المحافل محلراز -  ١٨

المكبني وأخرى برقم تربتي ثفي نسخة له 
ب؛ ١٧٢١برقم بالإسكدرية الإسلامية 

٠٥٦١ا/العاريين هدية ١( 
ضoاyiyJ^^T(س\

المحاصرةحن ٣( 
Y/^.الوظ؛ بغية ٤( 
\إأه\.الظرن كشف ٥( 
\ا\\-0.ال«ارذن هدية ٦( 

•٢ؤ٧٣/٥(سمالؤلفين
مم\،االوعا؛ بنية ٨( 
ا/*مأا.المحاصرة حن ٩( 



٣٣عّدايعنزاسميي لأيتامى/ت>تيقت شئأازراتد(< »اهماتد 

دكتوراه.رماله ني عيدالشكور أحمد بن هاني الدكتور وحققه 
بتحقيقه.مهلبؤع وهو المهلرودي إبراهيم بن عيدالحكيم حققه كما 

-الفتاوى: ١٩

شافعي.فقه  ٢٥٨برنم المصرية الكتب دار في نسخة له توحد 

الحموية:-الفتاوى ٢٠

البارزى.الدين شرف بها بعث الش الحموية ائل المعن إجابة كتبها 

،•١٧قاصي ابن ذكره 
تالمنهاج ثرح ني -المروق  ٢١

برقم؛الإصكندرية الثلع.يةالمكتبة في خة نله ؛الزيادات. مي وي
؛هأ/ب.برقم أحرى نسخة فيها وكيلك هبمبم/ب. 

للنووى•المهاج شرح إلى المحتاج كافي -  ٢٢
^٧١.٢٢إلى فيه وصل 

فقه)٥٨  ٢٠٢٢برقم الأول الجزء القياهرية في نسخة له نوحد 
)٧٨ ٢٠٢٤برقم والثالث شافعي( فقه )٦٨  ٢٠٢٣برقم والثاني شافعي( 

شافعي(.فقه 

الفقهيةالمريع من النحوية الأصول على يتخرج فيما الدري الكوكب -  ٢٣
عواد.حن الاو.كتور/محمد بتحقيق مهلثؤع 

-اJه٠ات.٢٤

للنووى.الروصة على ألفه 

طقاتالثانمتسما'ا.)ا(

\ينصيم\>\و^'\.طقات )٢( 



'مدالمئزالمحييلأبما'ّّى/يحتت3ا• شهااور1تد« ٣ ٤

إيفاحكتايه وقي ، -^*)^^،^ ١١الكوكب كتابه ني مرة من أكثر ذكره وقد 
اJشكل١٢/الخش أحكام س المشكل 

شافعي.فقه  ٢٤٤رقم المصرية الكتب دار في سحه له وتوجد 

علي.بن أحمد الدمياتلي الفضل أبو بتحقيق رطع 
النظائر؛رياض في النواظر نزهة -  ٢٥

العارفيزلوهدية ، الظنوزلكشف في ذكر، 
القاطعة؛والحجة الجامعة -النصيحة  ٢٦

الإسلامية.الأنتمارات يعفهم وسماه 

العارذنأْ،.هدية في ذكره 
فيالجليل القصد المسمى الحاجب ابن عروض نرح الراغب نهاية -  ٢٧

الخلل.علم 

تغرىوابن والسيوطي^ ، ٧٧ناصي وابن ، ٦٧ابن ذكرْ 
الزوائدل*ا،.شرح الفوائد في الأبماسي ذكره كما برلأ، 

صلاح.نعيان الدكتور بتحقيق ؤلع 

وه"ا:أ. ٦٦وYYY-J  0 ٦٠٧ص \سم الكوكب انثر )١( 
.١٢١، ٦٣، ٤٩ص المشكل إبماح انظر )٢( 
\ا'0\\.ص كثف )٣( 
هانةالعارذنا/اأه.)٤( 
 )٥(،ijJU  ٥٦١ا/العارين.
امامةأ/؛آ؛.الدرر )٦( 
النانمتم/ا>ا.طقاث،)'لأ(
Ar\/-المٍامحرة حن آ/مبم، ب بب )٨( 
اا/هااّالزاهرة الجرم )٩( 

.اJحققص٢١)•ا(الكاب 



٣٥عيزالميزالميللأءتا'«|ي/تحمقت شهالزواتر« »النوات> 

للسفاويالوصول منهاج ثرح المول -نهاية  ٢٨
لشرحالوصول ملم وبحاسينها طبعت التي منها طبعان عدة مطبؤع 

ثعبانالدكتور بتحقيق وأحرى المطيعي بخت محمد للشيخ ول النهاية 
إسماعيل.محمد 

الكفاية:اوئ.؛ ١لى _اإهداية٢٩

المشكلالخنش أحكام من المشكل إيضاح كتابه ني الإمنوى ذكره 
طبقاتفي ثهبة قاصي وابن الكامنة الدرر في حجر ابن ذكره وكذا 
الطاأعلْ،.الدر في والشوكا:ي الوعالأء، بغية في واليوطي الشافعية^ 

الزوائدرا"،.شرح الفوائد في والأينامي 
الكفاية.كتابه في الرفعةلَا، ابن أوهام فيه تتح كتاب وهو 

السابع:الممث 
وأخلاقهمفاتٌ 

ذاكان وفد لالطابةّب الإحسان كثير الجانب، لين ه الإموي كان 
محفوظةل٩/أوقات 

والتواصح.والتودد والدين البر ْع صالحا ومفيدأ ناصحا، معلما وكان 

.١٦٦ص الذكل إبماح انظر: ١( 
.٤٦٤/٢الاJررالكامة٢( 
١.• r/•الشاب طبقات *١( 
.٩٦٨الوعا؛ منت ٤( 
اللرالطالعا/'ا0'؟.٥( 
.١٢ص انمص الكاب ١( 

ائر٧( 
انظر٨( 

انظر٩( 

.٢٢٤٨الذب ذرات ن ، ١ ٠ م'ثهبت نامحي لابن الشانمة طبقات 
.٩٢٨الواة ب ، ٤٦٤/٢الكامة الدرر 
.roT\/اسالع البدر ، ١٢٢٤٨^ ئاjرات ، ٢٤٢٨الكامة الدرر 





٣٧ائميد عيدالميز لأإت\ميمتحتٍىت شئارواتد« >طللواتد 

بيتاعين تمن أكثر أبياتها بقصيدة القيراطى البرهان رثا0 رند 
مطلعها.

الفضائلصدر الدين جمال بموت رالفضاتل العلا روح قيضت نعم 
اضلنأي اضل فعته وغيب مكان عبدالر.حيم من تعطل 

ا^سافدر هضبها أيار وحطت حمالها زال الفقه وجوه احئا 
الملمين.ولجميع وله لما يغفر أن العنليم العلي اض فنال 

منشام القثراطي' الدين يرمان الطائي• مكر بن معد بن محداف بن إبرامم هو )١( 
ان؛نوثإحدى سنة بها وتوفي بمكة وجاور والأدب، بالفنه اشتغل القاهرة، أع-ان 

المعمل.الوشاح اسمه ائب، ومجمؤع المرين. مطلع سماء شعر ديوان وله وسبعماتة، 
•ا/ا'، الأملأم ، Yn^؟الامح شذو\ت ا/أ، الكامة اكرر -رجحه: ش ١^ 

ا7م؛.المحامحرة حسن )٢( 





اسلا1ءاهى

ذوافدإلأمووقاب 

حث!ب صتة وفيه 

الكاتب.اسم ت الأول البحث 
ءالإسويء.للمرلف نته الثاني! المحث 
الكتاب.موصهوعات الثالث؛ المبحث 

الكتاب٠في منهجه I الراع المبحث 
الكتاب.مصادر الخامس؛ المبحث 
الكتاب١تقويم السادس؛ المثحث 

الكتاب.مميزات . أ 
الكتابعلى المآحد — ب 

الكتاب.طعان اع؛ الالمبحث 





عسداينزاضشلأبم\سى/حسقت شلأآارواتد« >ظلمإتر 

اtثصولزوائد كتاب 

و

الأول:
امماباسم 

•الأصول® علم معرفة في الوصول منهاج على الأصول رازوائد الكتاب اسم 
٠مقدمته محي مؤلمه محمماه كدا 

علىهو إنما المؤرخين بعض عند حمل الذي الكتاب اسم وتغير 
تصحيفمجن أو المورحين بعفى اعتاده الذي الكتب أسماء اختصار سيل 
كبهم•اخ نبعض 

الأصولزائد الكامنة! الدرر ففي 
المهاجعلى الزيادات I الوعاة بغية وفي 
•البيضاوي منهاج على الزوائد المحاصرة: حن وفي 
الأصولزوائد لع: llaJاالبدر وني 

٠٥ص الفرائد شرحه •ع الزراتد كتاب )١( 
الكامة\مو )٢( 

T/^.الوئت بب )٣( 
.انماضرةحن )٤( 

-(٠٦٨٠)ت التقاوي محمد ين عمر ن عبداش راJماوى 
.ra^l\اّالع )0( 



عّزالميزالميللأإئاسي/حنّقت شهالزواتر« »الغواتد ٤٢

فيالوصول منهاج هو عليه الزوائد الإسنوى رصع الذي والمنهاج 
•البيضاوي الل|ين لناصر الأصول علم معرفة 

المعروف.الكتاب وهو 

امماني:ا1مبحث 
»الإسوي«للمؤلف سم 

ذلكعلى يدل ومما فيه يشك لا مما للامنوي الأصول زوائد ية ن
•منها أمور 

الدررفي حجر كابن كب في ءدوْ للأسنوي ترحموا الدين من كئيرأ أن - ١ 
والحاويالمحاصرةل وحن ٢ الوعا بغية فى ، واليوءلي١ ، ل الكامنة 

٠)ت قلاني العحجر ين محمد بن علي بن أحمد )١(  تلاميدفي ترجمته سناني (، ٠٠٨٥٢

آ/أأا■.انكامة الدرر )٢( 
الدينجلال اليوٍلي، الخضري الدين مابق بن محمد بن يكر أبي بن مدالرحمن ۶ )٣، 

التفسيرمنها علوم• ني التبحر رزق ،، مصنفمحتماتة نمحر له أدب، مؤرخ حافظ، إمام 
مؤلفاتهمن ونعماتة عشرة إحدى منت ترني والدح رالمعاني والمحو والفقه والحديث 

ممعللحني والألفية الفقه، رفي اللعان. ني رالثلائر والأشباه القرأن، علوم في الإتقان 
وعيرها.الحديث 

القريرأحبار عن السافر النور ، ٥ a/١ الذهب شذرات ، ؛/٥٦اللامع الضوء انفلرت 
العاشرةالماتة اعيان المائرة اوكواكب الْلااع البدر ، ٠٤ص العاشر 

الرعاةبب )٤( 
,٠iT \إ المحاصرة حس )٥( 
بالحديثعالم حجة، مررخ الخاوي، الدين شمس محمل بن عبدالرحمن بن محمد هو )٦( 

وأصولالقرائص في رشارك والقراءات والعربية الفقه في وبائع والأدب، والتفسير 
ثنتينسنة توفي كتاب، مائتي زهاء وصنف طويلة، سياحة الباليان في ساح الفقه، 

ألفيةشمح المغسث، فتح الناصع، القرن لأهل اللأٌع الضوء مرلفاته؛ من وتسعمائة 
•وغيرها الشريفة المدينة أحبار فى اللطيفه والتحفة الحسنة، والمقاصد للعراش، الحديث 

،١٦صن السافر النور ، ١ a/٥ الدم_ا شذرات ، t/aاللامع الضوء ت ترحمته في انظر 
الأعلاما/ّاه، الساترة الكواكن، 



٤٣عيزاضزاضر للأيناسي/حمقت شهاأزراتد« >طهاواتد 

\ذط\يمالدر ني اللأ،علا،رالشولكنيرآ، القرء في 
إليه.سه من الكتاب مخطوطات عناؤين ني وحد ما - ٢ 

٣٧٤٥وريمها سّتريتي مكتبة في الموجودة الكتاب نسخة في كما 
(٠) ٣٨٨٣٥برقم يالكويت الخخهلوطات معهد في ومصورتها 

شرحتأليف من انتهائه بعل تأليفه في شيع أنه المقدمة في نصه - ٣ 
،٠الثلأJةر الأصول من المنهاج منها حلا التي المائل لجمع المنهاج 

المول.نهاية المعروف شرحه وهو 

.له الشرح نسبة صحة ثبت وقد 
الزوائد.هده محن شيء بدكر فيه صح لوا ا هتمامه اح 

رالكتابر بهيا موجود هو لما مطايقة الزوائد هذ0 بعض وفي 
منهو الأيناممي أن علما للامنوى أنه الكتاب شارح الأيناسي نمى ٠ ٤ 

تلاميذه.من لكونه إليه الناس أقرب 
المنهاجزوائد يحث من الفراغ تعالى الله يسر رالما المقدمة في تال 

اللأمعاا/مآ.اكرء)ا(
كبارمن مجتهد فقيه ا ض عبدا أير الثركاتي عبداض بن محمد بن علي بن محمد هو )٢( 

ووليبصنعاء نشا منطقي، نحوي أديب مررخ أصولي شه محدث ممر اليمن، عالماء 
بعدمن بمحامن الطاغ البدر وله وألم،، ومحائتين حمسين سنة بها وترفي القفاء، 

منالأوطار نيل الأصول، علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد السايع، القرن 
وغيرها.القدير فح الأحبار، متقى أسرار 

الأعلامالعارفين هدية البدرالطالع ترحمته: انثلرفي 
المؤلفينمعجم 

ا/'اهمآ.الطالع الدر )٣( 
.٥١ا/وأصوله الفقه ا يالكويتا العربية بمعهدالمحطوطان المصورة المخهلوطامتؤ فهرس )٤( 
ص۴*١لفواند شرحه •ع الروائد كتاب )٥( 
المولونهاية ، ٤٩ص•الفوائد شرحه مع الزوائد ، ٥٠i/tالسؤل نهاية مثلا انظر )٦( 

معالسرلة/أأه، ونهاية _؟؟،، اكواند شرحه مع الزوائد مع  ٥٤٨- ٥٤
المواقع.هدين بين رقارن ،  ٩٣٢ص الفوائد شرحه مع الزوائد 



عيداضزاسمولأوتاصي/ت>شقت رسمآالزواتد« »ال4واتد 

بركةالأنام، شخ المحمق المتقن العلامة الإمام شيخنا مولمها على لييفاوي 
،.الشاض١١الإسوى القرشي الخن بن مدالرحيم الدين جمال الشيخ الإسلام 

اممايث:الْمث 

الكتابموضوعات 

الوصولمنهاج منها حلا التي الأصولية ائل الملجمع ألف الكتاب 
أصولني والإحكام ، للرازيل المحصول في موجودة وهي لباري 

فيهاالخألة أكان سواء الخاحبل؛آ لابن والمختمر ٣، للامدي الأحكام 
واحد•ني أم منها اثتين في أم جب 

شرحمن الفراغ تعالى اض ر ياا٠الما المقدمة في الإمنوي يقول 
مابجمع شفعه في ثرحمى اليماري الدين ناصر العلامة الإمام منهاج 

الأصولفي المذكورة الأصولية المسائل من المذكور المنهاج عنه حلا 
للامديوالإحكام للإمام المحمول وهي الأصول فن في المعتمدة الثلاثة 

•ءنهمأْ، اض رصي الخاجب لأبن والمخضر 
بابكل عند فذكر المنهاج، ترتيب على الزوائد كتاب الإمام رتب وفد 

المنهاج.ز تذكر لم التي الأصولية ائل الممن فيه داحلأ يكون ما وقمل 
كأصاله«لا"،.ءورتبته فيه قال ولذا 

ؤيدحلكتب، وسعة مقدمة على مشتملا الكتاب كان نقد هذا وعلى 
ائل.الممن جمالة كتاب كل تحنا 

ص١.المحقق الكتاب ١( 
آُم(.٠ ٦ )ت الرازي الحسين بن عمر بن محمد الدين فخر ٢( 
^٦٣١٠)ت الأمدي اكنلي صالم بن محمد بن علي أبي بن علي ٣، 
-(,٥٦٤٦رن الحاجب بابن المشهور يونس بن بكر أبي بن عمر بن عثمان ٤، 
وأ.ص'ّآ الفوائد شرحه •ع الأصول زوائد ٥( 
صزه.الفوائد شرحه ح الأصول زوائد ٦، 



•مدادزرزادم؛رلأطسي/نحتس؛ شرحا1زوامح« »امامح 

والسابع.والسادس الأول الكتاب ني كما أبواب إلى الكتاب م يقونل 
الكتاب.عله اشتمل ما بيان ؤإليك 

الحكم.ني القيمة 
الكتاب.نى الأول: الكتاب 

السة.فى الثاني؛ الكاب 

الإجماع.ني الثالث: الأكتاب 
القياس.في الرابع: ١لكتاب 
فيها.اختلف دلأنل في الخامس: الكتاب 
والتراجيح.التعادل في الادس: الكتاب 
والإفتاء.الامحهاد في الأبع: الكتاب 

اثرابع:انممث 
ادمحاس

فيه.منهجه نستنلهر الكتاب وبفراءة الزوامم. في الإمنوي مندمجة بقراءة 
نناٍل.فى ذلك تلخيص ؤيمكن 

لأنللبيضاوي؛ المنهاج في الموجودة المائل يذكر لا أنه الأولى• 
والإحكامالحاجب ابن مختمر من عليه زوائد أنه الكتاب في الأصل 

والمحصول.

ائلالممن الثلاثة الكتب في ، uUبكتني؛الزِوائد أنه الثانية: 
الفإنه والكلام والفقه كالحال.يث الأحرى العلوم من المسائل أما الأصولية، 

عليها•يمج 
أنالقيمة في ذكر الثلاثة الكتب، من ائل المتوثيق في الثالثة: 

فيأكانت، مواء النقل أؤللق الحاجب، ابن مختمر في ت، كانإن المسالة 



الميلعيدايمئز لأبتا'سى/تحتتقت شجالزواثده رثاممواتد ٤ ٦

فيتكن لم فإن معا، فيهما لت أو أحدهما في أم والمحصول، الإحكام 
لا،أم الإحكام في أكانن، مواء إليه عزاها المحصول، في وكانت، المختصر 

إليه.عزائ الإحكام في إلا تكن لم فإن 

Iوالحصول، المختمر في المألة وحول عدم إليه العزو عند ويعلم 
ابن- الثلاثة الكس، أصحاب، أنوال احتلاف، حال فى الرادعةت 

ثمومن الخالق، يذكر الخلاف على ينبه فإنه - والأمدى( والرازي، الحاجب، 
منهم.يذكر لم من مخالفة عدم يعلم 

نقلني يعتمد فإنه ولذا للاحتمار للمسائل إيراده في مال ت الخامسة 
احممارأ.الثلاثة الكثب، أشهر لكونه الحاجب، ابن مختصر على أولا المائل 

ترتيتإفي البيضاوي فيه فالي الموصوعايتج حينا من ترتيبه ت المالصة 
والفصول.والأبوابح الكتب، حيثإ من المهاج كتابه 

ائلمب لها يعنون الحاجب، ابن من ينقالها التي المائل ت المابعأ 
،.ا لها بمون فإنه الإحكام أو المحمول من التي، وأما 

.حميحا الأقوال يذكر ند فإنه المسألة فى الخلاف ذكر عند اكا،ثن: 
الثلأثةلالكتب، ش الموجودة أي 

منهار؛،.يرجحه الذي إلا الأنوال من يذكر ولا الخلاف إر ينير وند 
فىالثلاثة الكتب، بين القارنة يحاول فإنه المسالة ذمْ عند التامعة: 

والألفاظلْ،؛للاقوال بالنسة الأخلاق ووجه اخلافها 

ص؛.النوايؤ شرحه •ع الزواثد انظر ، ١١
،٦١١، ٥١١•U*\، ، ٢٩٢ iWr، ٩٥، ١٩ص الفوائد شرحه مع الزوادو هثلأ انظر ( ٢١

.١١١٢آه'ا، ، ٨٠١

،٦١١ i.rwa ،TV' ,TiT ٠٦٥، ٥٧ص الفوائد شرحه •ع الزواتد مثلا انظر )٣( 
■٧٧٧، ٧٧٢،

،٣٦٤، ٢٣٦، ٢٣١، ٢٢•، ٣٦•٣، ، ١٩ص الفواثد شرحه مع الزواتد مثلا انظر ( ٤١
٧٦٦، ٦٠٦، ٥٤١،

٠٦٨١، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧•ص الفرائد شرحه مع الزوائد اننلر: )٥( 
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الغالبني غإنه معدودة مساتل ني يرأ يكوته مع ينه النقل وهذا 
•يعيد كيلا عليه بحيل ميدكره بما تعلق لها ذكرها مالة على إحالة يكون 

فيثرطأ ليس الشرعي الشرط حمول مسألة نى ئه نقاله ما مثاله 
اككليف١١/

محمليهعلى رواه ما الصحابي حمل إذا مسالة ني محه نقله وكذا 
مهلبؤع.والكتاب 

له.الوصول منهاج شرح السؤل نهاية - ٧ 
الامتفمالترك الشافعي نول في وهو واحد موضع في ئه والنقل 

المقال٠في العموم منزلة ينزل لاحتمال ا فيام هع الحال حكاية ني 
مطؤع,وهو 

السادس:الممث 

الكتابمؤيم 

الكتاب:مميزات - أ 

'•منها شيء ذكر يحن طيبة مميزات للكتاب 

بهاهنم الف-ى المنهاج في البيضاوي أهملها مهمة مائل جمع أنه ~ ١ 
الاهتماميبعث - الزوائد - الكتاب وهذا وشرحا، درامة العلم أهل 

المنهاج.منها حلا ؛، UJljحاJيرة أحرى يمائل 
ذلكمع جمع أته مع ووضوحها العبارة مهولة من الكتاب به تميز ما ء ٢ 

الاحتمار.

٠٤٤ص الفوائد شرحه مع الزرائد )١( 
٠٩٢٤ص المراثي شرحه •ع الزواتد )٢( 
٠٥١١ص الموائد شرحه •ع الروائي )٣( 



عيزالميزالميللأي|اٌىرت>شىت شجاازواتد« »النواتد 

الثلاثةالكتب ني الواردة المائل في الفروق بإيفاح المؤلف اهتمام . ٣ 
ملكهويربي أغوارها• بر يمما واللففلي المعنوي الاختلاف حيث من 

١^١٠^١،.يكتب الماظر وأيفأ الزوائد. للكاب. الوارس في ^^ ١١
خلوعدم *ع الواحدة الة الهفي الأهوال بامنيعاب المؤلف اهتمام . ٤ 

،•نظرا ووجهة رأيه إبداء عن الغالب في منها مسألة أي 
والمنةمجن يذكرها التي للمسائل الأدلة بإبواد اهتمامه - ٠ 

وال٠حقوللوالإحماع 
منتظهر مما والأستلءراك بالتصحيح الثلاثة الكتب لأصحاب تعقبه - ٦ 

الننديةمؤلفة نظرة خلاله 

الكتاب:على 1وهآخت ب. 
بارعامؤلفا واشتهاره منزلته وعلو فدره جلالة على نوي الإّالإمام 

الكمالعدم حظه إلا بشري عمل من وما ويصيب يخعلئ بشر أنه إلا 
منه.يقرب أنه وحبه 

الكتابني منضيهلآ منهجا التزامه مع الإسثوي الإمام أن والملاحظ 
لهحصل انه إلا الثلاثة الأصولية الكتب لمسائل واستيعابه دقه عالي يدل 

•*مها بأمور ذلك ؤيظهر المهجنة بهده أحل الدي الحرص فوات 
فيموجودة ك أنها مع يذكرها لم ائل معليه فاتت نر أنه آولأ: 

والمحصولالمختصر _ الثلاثة الأصولية الكتب في موجودة وهي الخهاج 
أحدق.أو منها اثنين أو كلها والإحكام. 
الإحكامفي الموجودة المجاز علامات لبعض تركه ذلك ومن 

.٦٨١، ٣٧٤، ٣٧•ص الفوائد شرحه الزوائد.ع انفلر: )١( 
٣٩٣، ٣٧٠، ٢٣٦، ١٩٤، ٧٦ص الفوائد شرحه مع الزرائد !ظر.تلأ )٢( 
.٧٦٦، ٥٥٨، ٥٥٧، ٣٩.، Y.Vص شرحه مع الزواند \ج،ثلأ )٣( 
٠٣٩٠، ٣٤٩ص الفرائد شرحه مم مثلا انظر )٤( 
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إلىأم جميعها إلى أيعود متعانة جملأ الشرط تعقب اله وكموالمحصول 
والرازيالحاجب ابن عند موجودة ألة المهذْ أن مع نمط الأخيرة 

والأمدي.

المنهاج؛ني موجودة مسائل ذكره ثانيا؛ 

نيه.لت التي المساثل يذكر أن وشانه 
القائمتسمية يجوز لا الإحكام؛ في نال ^٠؛ ١٠٢١١١١نوله ذلك ومن 

:١) لإجماعاا١Jالسابق والقيام للقعود نائما القاعد ولا هاعدآ 
(٢). /أصاله«ُ دوام حقيقة كونه ررشرط المنهاج نول في داخل الكلام وهذا 

الجملةهذه ثرح في - الإسنوى أي - هو فيه بدخول صرح وممن 
السوللنهاية - المنهاج رح ث في 

وأماحقيقة، الألفاظ عوارض من انمموم *الأولى؛ نول ذلك ومن 
،.٤١٠..أنوال.فثلاثة العاني في 

جميعتغرق بلففل ءالخام المنهاج ني البيضاوي قول من تخرج وهذ، 
عندفيه قال حيث المهول نهاية في هدا فهم ند والإمنوي لء، يصلح ما 

منلمس المصنف عند العموم أن التعبير من ارؤيوحذ التعريف ح رث 
العاني®عوارض 

يقتل*لا قول مثل الخفية؛ قالت عثر ءالثامنة قول ذلك ومن 
بكافر..٠معناه بعهده، عهد ذو ولا بكافر، لم م

.٢٤٣ص الغواني شرحه مع الزراند 
• ١٥ص الوصول، منهاج 
وصأ/هد المرل نهاة 

٠٣٤٣ص الغواى. نرحم مع الزوائد 
'٣.ص الوصول منهاج 
.٣١٦و الولأ/هام نهاة 

٠٤٤٨صن المواتي شرحه •ع الروائي 



ايؤيرعيدالميز لأيتاسي/محص؛ شئالزواتد« )تالتؤإتد 

يخصصلا العام على الخاص الع-طف المنهاج ثرل ني داخل نهدا 
،.١١٠بالتخصيص..الحنفية بعض ونال بكانر، لم ميقتل لا ُألأ مثل 

نيإلا يتأتى لا حكم العام بعد درئ إذا "الدابع• نوله ذلك وٌن 
الضمير«لآ،.في الذي الخلاف تخصيصه نفي أقرائه بعض 

الحاصى صمير راعرد المنهاج صاحب نول ني مندرج الكلام وهدا 
؛تخمص((١٣/

أوجميعا فيها وهي الثلاثة الكتب بعض إلى المسألة عروه •' ثالثا 
بعضها.في - الة المأي - ويي جميعا إليها عزلها 

ليسالمباح الأول! المحمول! ني حكاها ُنررع قوله الأول فمن 
،.٤١٠.بذلك.إسحاق أبو الأستاذ وسماه يه مكلفا 

ابنعند وحولها عدم إلى إثارة المحصول نريع من المسألة فجعل 
منهجه.حب الحاجب 

،والمختصّرر الختهى في الحاجب ابن عند موجودة المسألة أن مع 
الآمدير٦،.عير وجودها إلى بالإضافة 

يكونند الموال اجراب نوله المحصرل فركع من حكى وكيلك 
٠.ه .يكون لا وقد ينفه مستقلا 

*والمختصر المتهى فى الحاجب ابن عند موجودة والمالة 

٠٣٦ص الوصول منهاج 
.٥٣٣ص الفوائد شرحه -ع الزوائد 
.٣٦ص الوصول -نهاج 

.T\l\الول متهى الأحكام أصرل ني الإحكام انئلر: 
.٥١٩صن الفوائد شرحه هع الزراتد 

.SiAfXالياي، شرحه •ع المختصر ، ٧٩صن والأمل الوصول متتهى انظرت 





;كعسقإءؤ

اسهىاس 

1لأ'بناسي
الزوا!أمع وهتام 

حمظمحو





ساسو 

|الآ'ذاصبموسى ص ميم أبرا ترجمة 

اثنارنه 

المّحث

المبحث
مبحبلا 

المبحث
ميحتلا 
مثءحِالا 

المبحث
حتمب ل ا 

البحث
البحث
المبحث

مح^ااطلا 

فه.

مبحثا.عشر 

والعالمية.المياسية الناحية عن عصره الأول! 
ونبه.اسمه ٠ اللى 

مولده.الثالث؛ 
فيه.ونبوغه للعلم وطلبه نثاته الراح! 

شيوخه.٠ مس حا لا 
وتدرسه.إمحتاوه دس! ا ملا 

تلأمبذه.الماح؛ 
عقيدته.الثامن! 
الفقهي.مذهثه التامحع! 
وأخلاقه٠صفاته العاشر! 
مؤلفاته.عشر! الحائي 

وفاته.عشر! الثاني 





٥٧الميلعبداينز لأبماسى/نمميى• شرحالزراتد،ك ؛^، ١۶٥١^

(١)الآبناسموسى بن إبراهيم 

الأول:اسث 
واسمقالسياسة الناحية ْن عمره 

عاشأنه أي للهجرة  ٨٠٢إلى  ٧٢٥محن ما الفترة نى الأبماسي عاش 
التاسع.القرن من وأشهرا ومنة الثامن القرن من الأ-محيرة الأرباع الثلاثة في 

نلعاشت ند الإسلامية الأمة أن نجد الإسلامي التأريخ كب وبتتح 

رجت:في انم )١( 
اللامع-المر، 

اوحا.نمرةن ح- 
.١٤٤؛/اشر -أنبا، 

؛/م.شهبأ ناصي لأبن الثانمآ بقات ط- 
\.TlVj Y/Uالذهب اJرات ش- 

اكافي-النهل 
.r\l\الثاني لدلل ا- 
\/'اممب.الموس لجمع ا- 
ا/'ُآ'اا.للمقريزي المريدة المانود دور كتاب من المطثؤع لمم ا- 
. ١٨٣٦ر ١ •  YA/Yر ١ اممون/م0 ثف ك- 

_،دةادارذنا/ا<ا.
ا/،،؟.لأعلام ا- 
\إ/\\١.المولمن بمم س- 
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،غدادفي العامة الخلافة سقوؤل أعفلمها من لعل عظاما أحداثا الفترة هذه 
الإسلأمةالخلافة مركز بغداد على الخار غلة وكيلك القاهرة إل وتحولها 

وبعضالشام بلاد على الصييض سلط إل بالإصانة العباسي. العصر في 
الأمامي.موطن هي الي المصرية الديار 

حكمتحت المصرية البلاد فيها كانت الأبنامي عاشها التي والفترة 
الأيوبية.الدولة بعد والشام حكموا الد.ين المماليك 

المالكانتقل الJين ١^^٢؛ المجاليك المماليك: هزلأء أول وكان 
وحكامها،سلافها مهم وأصبح مصر، ملكوا حيثإ إليهم أيوب بني من 

منحملة الأبناسي أدرك وقل وستمائة، وأربعين لمان عام في ذللئ، وكان 
وأبو( ٧٤١.  ٧٠٩)الثاكة ماليته في قادوون محمد الناصر هم حكامهم 

(٧٤٢)محمد الماصر ين وكجلث، ( ٧٤٢-  ٧٤١)محمد الماصر بن بكر 
٧٤١٠)محمد الماصر بن ؤإّماعيل ( ٧٤٣-  ٧٤٢)سد ازصر بن وأحمد 

محمدالماصر بن وحاجي ( ٧٤٧-  ٧٤٦)محمد الناصر ين وشعبان ( ٧٤٦ -
الماصربن وصالح ( ٧٥٢.  ٧٤٨)محمد الماصر بن وحن ( ٧٤٨-  ٧٤٧)

- ٧٥٥)الثانية سلطنته في محمل الماصر بن حن ثم ( ٧٥٥-  ٧٥٢)محمد 
نم( ٧٦٤-  ٧٦٢)محمد الناصر بن حاجي بن الدين صلاح ثم ( ٧٦٢

وبه(. ٧٨٤-  ٧٧٨)ثمان بن عال ثم ( ٧٧٨.  ٧٦٤)ح1ن بن شمان 
البرحيةالمماليالث، دولة بعدها فقامت البحرية المماليك، عهد انتهى 

الاك<المنهم اشترى الل.ين ، iUالمامنا بهم ؤيقمد الرتيق وم مملوك جمع المالك )١( 
اولذا نكال بالروصة قلمة لهم ربتى منتراهم، واستكثر ايرب الدين تجم المالح 

وقارصوالقوهاز الترك يلاد من أصلهم وكالت، المصرية، الديار إلى إحضارهم ء-تل.ا 
اكركماتي.اسالث، بن الدين م المز الملك، صلافهم ُاوو، وغرها• 

ليازهور بيانع وآم،  ٥١ص لأين والالملوك سيرة في الثمين الجوهر انفلر؛ 
الدهوروقانع 

ايوب،بن الا-ين لجم المالح الللث، أن ذللا، النيل بحر إلى ية نالحرية )٢( 
الأتراك.ص معظمهم وكال!، البحرية، وسماهم التل وسهل الروضة نلعة ني معه أسكنهم 

.٣٧١٨الزاهرة النجوم ، Yt-i/Yالمقريزية الخلط انظر: 



٩ْ ءبمالم،زاضر لأط>|يمت>ثى؛ « دجاروا؛و »النوا؛ر 

نيأي البحرية المماليك دولة سقوؤل منذ اسمرت والتي ، أ ة الشراكأو 
للهجرة. ٩٢٣م إلى  ٧٨٤عام 

- ٧٨٤)أنمى بن برنوق سلطنة البرجية مماليك من الأينامي أدرك وقر 
لْلةللؤيعيل عليه يتغلب أن يلبغا اٌتطاع برقوق ولاية حلال أنه *ع ٨( *١ 

اسطاعوبعدئ ( ٧٩٢.  ٧٩١)م ؛ jlJالبحري المملوك ثمان بن حاجي 
برقوقبن فرج ابنه تور بعده ومن •٨، ١ عام حتى مكانته يستعيد أن برنوق 

حياته.ني الأبتاسي وفاة كانت والذي ( ٨٠٨-  ٨٠)١ 

الأبناميعاشها التي المماليك عهد من الزمنية الفترة طْ وكانت 
عهدفي كما والاصهلرابات بالفتن مليء هو ما منها فكان الأدوار متعددة 
وومهمهده في الدولة أحوال اصطربت حيث مهحمل الناصر بن كجك 

حيثالبرحية المماليك عهد وكذا كثيرة فتن ووقعت الأمراء بين الخلاف 
إنحتى السلاطين تغيير فيهم وكثر وقلق، اصعلراب عهد الجملة في كان 

مهور•بضعة أو أيام بضعة أو واحدة ليلة حكمه كان من منهم 

يتعلقفيما سواء وءذلانمها الأعمال بجلائل حافل هو ما منها وكان 
الداحلي•بالإصلاح يتعلق ما أم عدوهم على لمين المبنصرة 

ولدوالتي اكالثة تلأوون محمد الناصر سلطنة فى حاث ما ذلك ومن 
•الأبنامي أثنالها في 

رقحةحت انإسلامية لامبراطورية حاصرة القاهرة كانت عهده ففي 
والشامممر إلى بالإضافة والحجاز اليمن على نفوذها عك فيفيها الدولة 

وآسيا.أوروبا من ملوك ودها حطب محي 

ةثراكسمرا نلأوون، الل0لان اشتراهم ١^^؛ هم البرجية ار ة الشراكالمماليك )١( 
الأّمحدُالبم تزّدنن  ٠٢٠٠؛بض 'جروجمار امج بلاد بعض دعي بلائهم إلى ية ن

القلعة.أبراج اصكتهم لما تلأوون بن حلل الأشرف لطان الااورحٍة• عليهم وأطلق 
٠٠٢ ٠ ه/ الإسلامية والحضارة الإسلامي موسوعة انفلرت 



عبماد|زرزالميدلأيامي/نءت؛ى؛ شئالإوامح« »اماتر 

وتشددالضرائب، من كثيرأ غألغى الداخلي الإصلاح ني معي وند 
واهتموالمعارف، العلوم ونشر الإياب حففل وفي الخمر شرب مع ني 

والميادين.والمدارس والقناؤلر والسواقي والجوامع احي المبإعمار 

التتاراجتياح يعد العلمية الحياة أن ثالث، فلا العلمية الناحية أما 
ؤإفاد.دمار من حلفوه يما تنلمت، نل الإسلامي للعالم 

منالحلم سوق فقام خيرا الأمة بهذه أراد وتعالى سبحانه النه أن ييد 
الم٠اليالث،.دولة في فتيا شايا حديد 

فيخاصة وانتشارها مجدها أوج في العالمية الحفارة ت، كانولذا 
الحكم.مقر من المكاني للقرب والشام ممر 

عظمللخلافة دارآ صارتر حين ممر أن ®واعلم هقفب يوؤلي اليقول 
منهاوعنت المنة، فيها وءالتv فيها، الإسلام شعائر وكثرت أمرها، 
الفضلاء٠رحال ومحهل ، العلماء مكن محل وصاريتذ البيعة، 

للحلم؛تشجيعهم العلمية للتهمة الرعاة هم المماليلي، حكام وكان 
ودوراحي والمالمدارس من كثير ؤإنناء فح على ناموا ولدللث، ، والحلماء 

و٠للثته.العلم لأهل مرتعا كان التي والخوانق والريهل العلم 
والمدرسةالقديمة الذلاهرية المدرسة القائمة الدارس أشهر ومن 
نلهل١ الومدرسة صرغتمش ومدرسة الناصرية والد.رٌة الممورية 

•٦!٤٩المحاصرة حن )١( 
يناالحد رلتدريس والحنفية للثانعية دررس فيها بيبرس الظاهر ؛، ٧٠٠٧يالماهرة ماورسة )٢( 

كتيإ.حزانة ريها القراءايته ؤإتراء 
.٢٦آ/؛الحاصرة حن اننلر• 

وأجملهاالماني أبيع من وص صرغتمس، الدين سيف يناها الماهرة خارج ٌادرصة )٣( 
■النبوي للحديث ردرسا الحنفية مد،لبا على نقه درس فيها رتب 

■ xnA/Tالمحاصرة حن ، ٤ • r/Yالمريرين الخلط اننلر: 



عيدالميزالميللأيئاسي/تحتيق؛ شئالزوائد« »التواتد 

وغيرها.، قلاووزر بن محمد الناصر بن حن 

رخانقاْ، السرسةل رالخانقاه عداء السعيد خانقاه فمنها الخوانق أما 
وغيرها.نيخوأ؛، نقاه رخا ، نوصون؛ 

وظهورهمالعلماء من كثير بروز العلمية النهضة طْ نتائج من ولعل 
الإسلامي.العالم أقطار جمح وفي الشرعي العلم لنون جمح في 

فىالمؤلمات فكثرت المهمة لهذه تبعا المأليف حركة ونشطت 
العصرهالا ني المؤلفات أكثر أن الملاحفل أن غير أيضا، الفنون جمع 

والحشيةوالاحتمار بالشرح لها المابقة بالمولفات اشتغال هي إنما 
وابتكارإبداع من وجد وما شعرأ. المؤلفات وننلم والاستدراك والتعب 

تيميةلْ،ابن عند حمل كما قليل فهو والمطر الاجتهاد محطه علمي 

المدارسأكبر من وكانتا رمبعماتة، ين وحملمان عام حن الملطان بناها مدرسة )١( 
الإسلامت.للعلوم دروما مها وكان الإسلامي العالم ني 

.٦٦٩٢المحاصرة حن اننلر: 
منوص ؛القاهرة وموصعهاوصبعمائة، سبع نة الجاثنكتري يبرص الدين لكن بنامحا )٢، 

ينانا.وأحلها الخوانق اعظم 
.٦٦٦0االمحاصرة حن ، ٤١٦٨المقريزة اسل انثلر: 

ّنةعمارتها كمالت، توصون ين الا.ين سيف الأمير أنشأها القرانة شمال في خانقاه )٣( 
امرهاتلأمى ذللش، وغير وملمام دراهم مها منيخة لكل وأونف ومنعمائة نلأتين وت 

رنمانماة.ست عام محن ني 
,٦٦٦٨المحاصرة حسن ؛، X،>/Yاوقرقز0ن الخطط انظر: 

شيخو.جامع تجاْ القاهرة خارج الماسة خط في خانقاه )٤( 
ربيماتةرخممين محح ستة عمارتها من مغ العمري، شيخر الدين سيف الأمر بناها 
والقراءات.والحديث لأريعة ا للمذامv دروس وفتها 
,٦٦٦٨الحاصرة حن ؛، Y\/Y\ّوأ الخلط انفلر: 

شخالدين، تممح، >،، ١٠٣١١تعية بن عبداف بن عبداللأم بن همدالحلم بن أحمد هو لْ( 
وأوذيامتحن العلوم، أنواع في مشارك فقيه، ممر، مجتهد، حافظ محدث الإمحملأم، 
الجرابمنها كثيرة كتب له وميعمانة، وعشرين ثمان منة توفى مرات، وسجن 

التبويةالمنة ومنهاج والنقل، العقل تعارض ردرء المسيح، دين يدلط لن الصحيح 
يعترها-



عجزاضزاضدلعلياءسي/حشقت سئاإوواتد« »اهو\تد ٦٢

وخمويام١^^١، إّحاق وأيي 

اهانى:الممث 
ونمهاسمه 

القاهري.ثم الأساسي أيوب بن موسى بن برامم إص 
١^^٣٢.ترجمة كدا 

،.ل الحن أبيه؛ واسم اسمه بين لوك الكتاب في المقريزي وزاد 
،.العقودل درر قي كيلك وليس 

اراJرهانااأد يخمره وبعضهم . الدين برهان 

ا/إ0ا،\دك\ت• الدرر إ\إ0\د والمهاية اوالا؛ة ؛/آ-ا<أا، الحفافل تذكرة نظر: ا =
ا/أب.الونات نوات 

المالي،أئمة من يالناطي، -<^, ٧١ال؛رنا'لي اللخعي محمد ين موس ين إيرامم هو )١، 
الموافقاتكتاب له رميعمائة عين تنة ّتوفي ممر، لخرى، محدث، نقيه، اصولي 

وغيرهما.والإساءات والإفادات الفقه أصول في 
\ا0صالأيلأم \إ\-\ك الزرالزي شجرة ا/اا<ا، والأئات الفهارس فهرس انظر: 
\إ\\\.المؤلفين معجم 

و.ا٦ا٦n المتريزية الخطط بعدئ، وئ الحاصرة حن القمل هداانظرفي )٢( 
واللاطينالملوك سيرة ني الثمين الجوهر وعا.ها، وما \ا\إخحر^ الزهور بيانع بعدها، 

الإسلامياكاييخ موّوعة ، ١ •  T/Yالمبين القح بعدها، وما  ٥١Aدفاق لابن 
بحدها.وما \ ه!٧٩ملي أحمد د. الإملاعية والحقارة 

الدليل، ١٤٤٨الفر إنباء \, U\I\الصافي انهل ، ١٧٢\االلا،ع القرء انظر: )•١( 
١٠٤١/vمالحاصرة حن ل/بمآ، النافي 

الملوك.ممابه ز وذلك، )٤( 
.١٧٤٨اللامع القرء عنه القل في انظر 

مهالخطرع القسم )٠( 
طبقات، Y/Uالذهب شذرات ، ١٤٤٨الفر إنثاء ، ١٧٨/١الصافي المنيل انظر: )٦( 

1إ0.شهبه قاصي لأبن الشافعية 
٤٣ّ'٧/١الحاصرة حن i  ١٧٦١١اللاع المرء )٧( 



٦٣اضدعيداسميز لأإئ\سي/حتست سهالزو|تر(< ))التواتر 

محمد.رأبي ، 1س>اقل بأبي يكش 
٠المترجمين أكثر عند وردت التي الكنيه هي محمد وأبو 
اللامعالضوء ش الخاوي ينهما جمع وند 

٠لأثناس نسبة ٠ سي لأبنا وا 
سينآحرهأ وفي نون، ويعدها الباء، رصكون الهمزة، شح - س وأبنا 

٠البحري يالوجه صغيرة قرية - مهملة 

الأبنهيرْ،.١^١^،: وتحه خاوي: الغال 
بها.وأيام إليها، انتقل لكونه لالقاهرة، نة القاهري. ثم 

اهالث:انمءيث 

وسعمائةوعشرين حمى سنة أول ني الأبنامي الدين برهان ولد 
•له ترجم من حمح عليه ما هو هدا تقريبا. 

ذلك.ش خالف من أجد لم 
بختلهذلك كتب لأبنامي ا أي أته وغيره• الخاوي ذكر يل 

اللامعالمرء )١( 
الذبثيران أ/ْ، ثهبة ناصي لأبن الثانمة يمان ، ١٤٤٨الفم إنباء انفلر: )٢( 

ا/آيا.اللاع المرء )٣( 
وّآ.٦ م هب الن.شن.رارتا ؛/٥، ثهبة محامى لابن الشافعية حليقامحتا انغلر؛ )٤( 

،١٤٤٨الفر انباء ، ١٧٨٨المامحي المهل ، ١٧٢/١^٠ ٠١٧١!كوء انثار،ثلأ; )٦( 
.f/vالدب زورات، 

V) ) :الذبشذرات ؛/م، شهية محاقي لابن الشافعية طمات ، ١٧٢/١اللامع القرء انثلر
.rfv



عيرادميزامي،رلأيتاسي/ةضيى؛ شئااووامح« »المإتد 

أجابنفد أدرى، لا فقال؛ مولدْ عن مثل عندما عنه روى ما وأما 
*يعنىثغوله الخاوي عنه 

(٢)إليهاينب الش أبناص ببلدة ولادته ومكان 

الرابع:الممث 
شهونبوغاه اسم وطليه نشأتد 

حياتهعن ولا والديه، عن شيثأ له ترجمت، التي المصادر نذكر لم 
صيام.في الأور 

ثابلوهر القاهرة ندم أنه I عنه الأحبار وأول 
^٤،•وعثرين بضع ابن وهو شبمة، ناصي ابن نال 

،.وكتال القرآن فحفنل بالعلم اشتغل وفتها 
الفقهعلم عنهم فأحد العلوم، منهم يحمل علمائها إلى وجلس 

والأصول.والعربية 

كماوفتها، شيوخ من وسمع وجاور مكة إلى الطلب، في رحل إنه ئم 
•كير حع أنه 

مثاتخهالمن بدمشق نمع الشام إلى رحل وكدللث، 
البخاريصحح فمع منه السماع من فأكثر ؛الحل.ين، اهتمام له كان 

.r/vالدم، ثدراتؤ أ/ْ، شهة غاضي لاين الثانب طقان، ا/آ؟ل، اللامع الفوء )٢( 
\ا^لأ\.الضوءص )٣( 
ل/ه.الشاب ءلنا>ت، )٤( 
ت1ضلاين الشالب طقان، ، ١٤٤؛/الخمر إياء ، ١٧٤- \ام\ اللاح الضوء اننلر: )ْ( 

رآ".أ/ه شهة 
أ/ه.شهة قاصي لاين الثانمة طقات، ، ١٧٤.  ١٧٣/١اللاح الضوء انذلر: )٦( 



عسدالميزاض،لأيئاءسى/ث>مقت دئااوراتد« >طلنوإثد 

حتىفراءته ذلكا وأكثر والثما والموطأ والسانى والترمذي داود أبي ومس 
القونوىالدين ناصر منهم جماعة وأجازه ميوحه، كثرت 

الستةوبالكتب بها حدث منمخة ، العراني١٢الولي له وحرج 
وغيرهارم

 •.Vti .-•II  ٤(.١ ا(- والحريةوالأصول الفقه ني ومهر 

الخامس:الممث 
سيوحه

سواءالشيوخ من الأيناسي عنهم أ-حل- من كثرة لنا سنن مق مما 
الشام.أو مكة أو بالقاهرة 

العلم.منهم أحذ مجن أشهر هنا ونذكر 
لإمحسوي.ا الحسن ين عبدالرحيم الدين جمال ء ١ 

،.والعرييةل والأصول الفقه ني الأيناسى عليه تفقه ممن وكان 

.١١٦/١انمينالمرافيلولي انمر ض الذيل )١( 
ازوارمنفي ازل الأصل، المونوي عبأ.العزيز ين أحمل. بن محمد هو رالقرنوي 

أرعسنت توس يجاور، حج منتا، بارعا شها كان الربوة، بابن الثهثر الدين، ناصر 
النرانضوشرح وشرحه، النئه أصول، ني المنار مختمر وله ومسعمائة، وسين 

ذللث،.وغر الراجا 
ا/*ا،ر،١ الزاهرة الجوم ، ١ المرعلى الذيل م\-\ك الكامنة انمرر انظر: 

•Uayi)ت العراثي الحض بن عدالرحم بن احد )٢( 
الأبتاسي.تلامين. ني ترجمته وصاني 

\إس.اللامع القرء )٣( 
Altشهة ثاصى لأبن الثانب طتات، )٤( 
.١٤٥،/الفر أنأء ، ١٧٢٨اللامع الضر، )٠( 



عيدالميزالميلللأيناّى/تحمق؛ الزواتد« شئ طلمامح| ٦ ٦

حياةفي ألفه أته وذكر عليه وأنني الفوائد مقدمة ني وذكره 
ثيخارت فوله وتعته الإسوى 

٢.الكتاب١ من موصع من أكثر ني به نمه وكدا 

حالهته ُرأجادني قال علبه نراءته على الكتاب أثناء في ونص 
عليهقراءتي 

اثفلوطي:الدين ولي ٢-

عبداممهأبو الدين، ولي يومفا، بن إبرامم بن أحمد بن محمد وهر 
وبؤعوتفقه جماعة من سمع المنفلموطي، بابن المعروف الديباحي العثماني 

وأفتىوألف جمع المادة، كثير الوعنل، حن وكان وحديثح العلم فنون في 
به.الناس وانتل وذكر، 

لوسعمائة وسعين أرع سنة نوني 

ممكلاي.العلاء . ٣ 

الحاففل،الحكري الحنفي الكجرى عبداممه بن ناليج بن مغلطاي هو 
وكانوالسماع بنفسه القراءة من حدأ مكثر النصانيف، صاحب الدين علاء 

حيدة،معرفة اب بالأنعارفا وكان والكتاية، المهلالعة كثير حافذلا، 
أزيد.أو الماتة نحو تصائيفه 

الشخالإسلام سخ المحقق المقن الإمام ٠سيخنا تال! حيث ١ ص المحقق الكتاب )١( 
قائه..ا.بعلول اض أتنا ١لشافري الإمنوي القرصي الحسن بن عيدالرحيم الدين حمال 

١.ص المحقق الكتاب )٢( 
.٤٥٦، ٣٤٨ص المحقق الكتاب اننلر )٣( 
.٩٧•ص المحقق الكتاب )٤( 
اا/ه'اا،ازاهرة النجوم "ا/هآ*ا، الكات الدرر ا/يْ، الغمر أنباء ترجمته: ني انفلر )٠( 

.٦٢٣٣;الأب تدران ، ١ :.هة ثانحى لابن الثاقب ٍليقات 



٦٧عسرايميزالميل لأيئامّي/تثى؛ شئارواتد« محالغواتد 

محيرةإلى الإمارة نصاتيمه رمن وسبعمالة وستين اثنتين منة توفى 
ااب1خارىلا/صحيح وشرح الخلغاء من يعده من وتاريخ المصطفى 

ض:الوادي ٤- 

آنيالوادي القيى محمد بن م ئاّبن محمد بن جابر ين محمد 
المالكية،مدهب على تفقه المالكي، الدين نمس النوني نم نيلي، ألا 

بالنحوعارفآ المناركة، حن وكان التخاريج، وحرج ورحل المح، وقرأ 
عظيمكان والشام، بممر جماعة عنه وحارث والقراءة والحديث، واللغة 
العاملين.العلياء من الأخلاق، حن الوقار، 

ومحبعمائة.وأربعين تسع سنة توفي 
،.الزلفات١٢من وغيرئ اللدانية والإنثادات، المسافر زاد له 

الأ؛ونح،ت- ٥ 
الأيوبيبكر أبى بن عيسى ين عبدالعزيز بن إسماعيل بن محمل 

القاهرة.ني ومءمرْ فى المحدثين كبار من كان الموك بابن المروق 

٠ومحبعمائة وخمسين تإ حممنة توفى 

^اد>ازى:

أبوانمبن شهاب بكر أبي بن همدالرحمن بن القاسم بن أحمل 
الشافعي.الحراري الماس 

١٨١١ الزاهرة التجوم ، Ur/Tالمزان لمان \، YY/aاللكمة الورد ترحت: ني انغلر )١( 
الأعلام،  ٦١٩v/الذم، ندراتط ، ٥٣٨ص الحفاظ يقات ، vrv/Yالثاني الدليل 

YUfl/U ، ١^^ سمr\rl\y.
اوها؛ةغاية ، Y<\<\/Yالذم، الديباج أاص الكامة الدرر ترحت: ني انفلر )٢( 

Y/Y  • الأعلام ، ١ ١  ١٦٨والأتان الفهارس نهرس ، ١Xolv
rv/Y.الأعلام ، ٧٨اللكت الدرر ترحت: ش انغلر )٣( 



لأطص/تحس•'م؛داإمئنالهشئالزواتد؛ه ^١٥>^  ٦٨

درسولياته، وعباده غيره، ني مشاركة مع بالمقه، تامة معرنة له 
•بها الفتوى في عليه والمعتمد شيخها، وصار بمكة، وأفتى 

*وسبعمائة وحمسين حمس ستة توفى 

شمس■'الدين نين - ٧ 
الإمحنوي.تلاميذ فى ترحمته تقدمت 

الدينولي - ٨ 

أبوالدين ولي الملوي الديباجي العثماني عثمان بن أحمد بن محمد 
مصر،إلى ورجع والروم، لمنق إلى سافر نحوى، ممر، فقيه، عبداض 
اللْلائفعلم إلى العناف إرشاد له وصبعماية، وسبعين أرع منة بها وتوفى 
وعيرهماالقصيد صوال من الشريد ؤإنشاء 

الميدوس*القح أبو " ٩ 
صدرالميدومي عنان بن القاسم أبي بن إبراهيم بن محمد بن محمد 

ومصربالقاهرة وحدث فأسمعه، أبوه يه بكر ني المالشيخ القح أبو الدين 
عنه•نأكثروا زاترأ القدس إلى ورحل 

•وبدمانة١ وحمتن أرع منة فى توفي 
المثلري;العفيف .  ١٠

الدين،ا عنيفالمهلرى، عيسى بن حلفا بن أحمد ين محمد بن عبداض 
سوسمع الأقاليم، ومحلوفا رحل البلدين، مفيد الحرمين، حافثل بالة الأبو 

المحدث.الفاصل العالم _ يولقنه حزءأ، الده٠يل٤، له حرج حلق* 

ا/-ْأ،الكات الدرر \اص ^، LJI ٨١٦٣المد ترحت: ني \نم )١( 
.٦١٢'الخافي المهل 

سءماوؤشخ/همآ.آ/ا-آ-ا، هدةالعارض كثفالظثونآ/*ا؛*ا، فيترحت: انظر )٢( 
• ٦٨٩٢اللللاكافي ا/اا،آ، ٠ الجومالزا٠رة ، XUالاوررالكا.نث؛/؛١^،فيترحت: )٣( 
^٧٤٨٠)ت الن"هبى عثمان ين أحمد ين محمد عيداش أيو الدين شمس )أا 



عيداينيزاضدلأطصي/ت>ميىت دها|زراتد« طل؛راتد 

أهلهمن للواردين الملتس حسن العبادة، كثير الأخلاق، حسن كان 
العلم.

ومحبعماتةوستين حمس سنة نوني 

أملة؛-اثن ١١
ثمالمراض مدان ثن جمعة بن أملة بن مزبد بن حن بن عمر 

أميلة.ابن المشهور المزي ثم مشقي الغ. ثم الحلي 
وكثربالكثير حدث لامحتماع، ا على صررآ كان ، المحر ند م
رواياته.من بكثير تقرئ التلاوة، كثير وكان به، الانتفاع 

وسعمانةوسبعين ثمان محنة نوني 

_الياقبي:آآا

محمدأبو الدين عفيفا فلاح بن سليمان بن علي، بن أسعد بن عبداش 
الكي.ثم اليمني اليافعي 

اشتغلالحجاز. سيخ العالم، الفقيه، العارف، القدوة، الإمام الشيخ 
والدياروالخليل القدس وزار والشام عدن إلى أجله من ورحل بالعلم 

كثيرة٠علوم في نصانيف له كان بمكة، وجاور المصرية، 

وسعمائةومتين ثمان محنة توفى 

المجمالكات الدرر ا/أك • للكي الثانمآ طتات تربه: ني انظر )١( 
ل/هح،١ الزاهرة المجرم ، YAY/Yرافع لأبن الومات ،  ١٢٥ص للذمي المخص 

.٥٣٤ص الحفانل طبقات 

الخمأناء الثاني اس ، rr-o/rاللكمة الدرر ترجمته: ني انظر )٢( 
.٢٥٨٨الذهب ^رات 

،٠٧٩٨الثاقب لهنات '\اص للمكي الشاب طقات رجت: ني ١^ )٣( 
الزاهر؛١^٢ م0د شهب قامحي لابن الثانمة يمان ، ٣٥٢،٢الكامنة الدرر 

آ/'اا'ا،رانع لاين الوفيات ، ١ •  ٤٨اكم؛ن ، ٢١٠٨الذ٠ب شذرات ،  ١،٩٣ ١ 
.Y'VA\/الطالع البدر 



عبرالميزاضدلأأثاصي/تشق؛ طم\تد ٧

السائس:الميعث 
وتدريسهافاوه 

ينتصبلأن أهله العالم فى محليبا ثاوأ الأبناسى البرهان بلم قد 
.اضس والإفناء.للتدريس 

السخاويلا،ناله كما دهرا والدردس للإناء وتصدى نديما، تقدم فمد 
اكوية*الأثار ومدرسة حسن السلطان مدرمحة ت منها كثيرة مدارس ش ودرس 

والجا•عيه، الخطاية محع المقس كجامع الجوامع، يعص في وكدا 
،٠^ oJU، العداءر سعيد خانقا٥ر٤، مشيحة وولي آ الأزهرأ 

اللامعاكو، )١( 
أوقافمن دمو بالمقس الئيل شاطئ هملى اش بأمر الحاكم أنشأه جامع هر المتس جامح )٢( 

عليهوجعل المنسي عبداش الدين شمس الصاحب الوزير يناء0 جدد نم ا الله بأمر الحاكم 
•الناصري اسيج حانة طى إليه، الجاع قنب رمرذتين، وقومه وحطيب لمدرس فا أرنا 

,YAr/Yالخطط انظر: 
سعمنة الفاطمي اش لدين المعر بأمر اكفلي جوهر القاني انشأه الأزهر: الجامع )٣( 

وتدالمصرية، الديار في للعلم منارة وكان وأوناف، أحباس وله وثلاثمائة وحمستن 
مجرارآ.بتاوه جدد 

١٠٢٧٣٨لمقريريت الخطط انظرن 
بيتمعناها معربة فارسية كلمة حراناك: أو حوانق وجمعها الخانكاْ أو الخانقا0> )٤( 

فيالإسلام في حدثت والخوانك الملك فيه يأكل الدي الموضع أي حونقاه واصلها: 
تعالى.اش لعبادة فيها الصرفية لتخلي وجعلت للهجرة، الأربعماتة حدود 
,Y٦٠/١الوسيط المعجم المقريزية الخطط انظر: 

يدارالفاطمية الدولة فى تعرف كانت، القاهرة مجن الميد ياب رحبة بحعل حانقاه هى )٥( 
وعتقاءحدام من وهو لقبه العداء وسعيد عنبر ؤيقال: تنير الأستاذ وهر العداء سعيد 

الشاسعةالبلاد مجن الواردين الصرفية الفقراء يرمم الخانقاه شل0 جعلت، نم المستنصر 
الخبانية.بستان عليها ووقف شيخا عليهم وولى الأيريي الدين صلاح عليهم ووتفها 
الصوفية■يدؤيرة وعرفت مصر■ يديار عملت حانقاه أول وكانت، 

.٤١٥٨المقر.رية الخطط انظر: 
طبقات،اللامع المرء، ١٤٤٨الخمر أنباء\ا^v\, انماني المنهل انظر: )٦( 

٠٦^إشهبة تاضي لابن الشافعية 



٧الميدعيزالميز لأطٌيمت>تق؛ شرحاروراةد« >ظهاواتد 

اسةإلى يحن بها فأنأم المص في القاهرْ ظاهر ني زاوية له وبني 
نيلهم ؤيعى يأكلون ما لهم ويرب الممقه، على ويجمعهم 

رحسسرطليه، درصأ فيها ورتب جليلة، كتبا الراؤية بهذْ رقق رند 
رز3هلأ،.عليها 

فضلاءأكثر »كان خاوي الفال كما بل كثير طلاب له كان ولذا 
تلامذته((من بالقاهرة الهللبة 

السابعانممث 
تلامذه

هقف؛الأبناسي عن احذرا الذين التلاميذ كثرة جليا يفلهر تقدم مما 
هؤلاء:ومن العلم 

قلاني؛العحجر ابن - ١ 
بنأحمل بن محمود بن علي بن محمد ين محمد بن علي بن أحمد 

الدين.نهاب النافعي الصري ثم العقلاني الكناني، حجر 
رحلاتطلبه ني ورحل الحديث علم وخاصة العلم على بكليته أقيل 

الإملاء.مجالس وعقد والإفناء والتدريس بالتأليف واشتغل كثيرة 
علمالعلامة، الإمام رابأنه الشيوخ معجم في ، ل المكي فهد ابن وصفه 

السنة..(ارحافظ المحققين، عمدة الأعلام 

لأبنالثانمة طبقات الصاني المهل ا/*ا"ا/ب، المرسى الجمع انفلر: )١( 
•V/Uالذهب ثاورات ؛/٦، نية تاصي 

\اس.اللامع القرء)٢( 
.١٧٣\االلأسمرالضوء)٣( 
الديننجم المكي، الهاشمي القرشي ضد بن الخثر أبي بن محمد بن محي بن عمر هو )٤( 

كثيرصار حتى الماع من أكثر وغيرهما، والشام مصر إلى رحل علم، بيت من مؤرخ 
إتحافمصمماته ر،ن ائة. انرثولمانين حمى منة نوني والشيوخ. والمروي الممؤع 

دغترها•الألقاب في واللماب الطرمحن، تراجم ني والمحن القرى، أم بأجار الورى 
ه/*اأ.الأعلام ا/'ااْ، المالع الدر اللامع القرء انثلر: 

'٧•ص الشتوخ معجم )ْ( 



الميل'۶^٠١١٠٢٨ لأبتاسى/ت>مقت م 'ثيآلووه محالمإند ٧ ٢

الباريفتح منها كتب له وثمانمائة• وحمسن اثنتين سة نوني 
•وغيرهما الحيثر والتلحبس 

المؤسسالمجمع ني شيوخه جملة من لأيناصي ا حجر ابن ذكر وفد 
١^١^:الوين ولي -٢ 

وراليرار* الصين بن عدارحيم الفضل أبي الحافظ بن أحمد 
محنتآفقيها حافظا محدثا إماما وكان الفنون، في وو؛آ زرعة أبو الدين، 
القضاءولى النانعة، الكثيرة الشهيرة التمانيف، صنف، صالحا، أصوليا 
،.ا الجلأل يعد المصرية يالديار 

السعداءمعيد يخانقاة التدريس عن الأينامي له تنازل( 

رلماتمائة.وعشرين ست منة نوش 

رواةيكر في التحصل وتحفة الجوامع حهع سرح منها مؤلفات وله 
وءيرهمالْ/الراميل 

نيوالدور الجواهر ها/آآماه، الزاهرة التجوم ا/أآ•، الشانئ الدليل ترحت: ني انفلر )١( 
اللاععالقرء ترحمته، في مستقل كتاب ليسخاوى حجر ابن الإسلام شيح ترحمة 

المحاصرةحسن ، ٤٥ص لليوطي الأعيان أعيان في الخان تقلم 
,YU*/Uالذهب ئذرات ، ٥٥٢ص الحماخل طبقات 

ا/\مب.او>سس المجع )٢( 
العلامة،الإمام البلقيتي، المصري الكتاني نصر ين رصلأن ين عمر بن عبدالرحمن هر )٣( 

صيته،وعلا نفله رخلهر الحنفل وقرة بالقمل وانتهر تقدم الدين، حلال الإسلام شخ 
ومشرينأربع ت توفي القضاء. ولي أن إلى بالطلمة ونغل والت١ريس الإ؛تاء اشتغل 

•وغيرها النبوية والحصانص والكيائر، الصماتر ومعرفة انمهاج، على نكت له وئمانماثة، 
اللامعالضوء ، ٨٧٨شهية قاصي لابن الشافعية طبقات ب/،أأ، النمر إنباء انفلر: 

>,,تتت;ثتسبيصُ
الضوءا/ا،1، للداودي النسرين لمقات ا/أ*آ*ا، الصافي المهل ترحت: ني انثلر )ْ( 

\لأبنذران، صا/أه، الحفاظ طقان، اJحاضرة حن ا/ا"ا*ا، اللاع 
الورالْلالعا/آ'ا.يم*أ'اا،



٧٣عيزالميزالميد لأطمحى/حمق؛ شئالزراتد« >رالنوامح 

تظهيرة بن الجمال . ٣

المرثيعطية بن عبداض بن أحمد بن ظهيرة بن عبداض بن محمد 
؛العربيةنة حمعرفة مع لغوى محدث فقيه الشافعي المكي رص المخز 

رناسةإليه انتهت والشعر، كالتاؤيخ الفنون من غيرها ني حيدة ومشاركة 
طلابيه وانتفر ، كثيرأ رأفتى درس الحجاز، عالم ولقب ببلده، الشافعثة 

العلم.

بمكة.وثمانمائة عثرة سع سنة نوش 
وردتائل مفي مفيدة وأجوبة المغير الحاوي على نرح وله 

أبوالشافعي الدمشقي يوش بن على بن محمد بن محمد بن محمد 
نظيرلا القراءات في والارع زمانه، في الإقراء ثيخ المقرئ الحافغل الختر 

والحديث،القراءات في كثيرة نيف، نصا له للحديث،. حافظ عمره ي فل 
وثمانمائة.وثلاثين ثلاث ستة توفى والتجويل.. 

فيالنشر وطيية التجوين. في والتمهيد القراء طبقات في النهاية غاية له 
وغيرuل٢،.القراءات 

الفامئ:. ٠ 

ب،،الطيأبو الشريف المكي محمال بن على بن أحمد بن محمد 
مكةقاصي الحني، ، الشريفالهليت، وأبو عيدافه أبو الدين نقى المالكي، 
كتبا.وصنف، وأفتى ودرس وخرج ويرع رحل وعالمها. ومورخيا 

■،Vi،>/Yالشاش الوليل ، oY-ZYالثمين القد \<، Y/Aاللاع الضوء ترجمته: ني انفلر )١( 
ائوم،الحفاظ طبنات، 

 )Y( الدليلأ/ا،ه، للداردي اوف-رين طقات ا</ه0أ، اللامع الضوء سجمته: م انظر
الطالم jJlJ؛، Y'،/uالان.ما ثيران الحفاظ طبقات ، Y'\U/Yالشاش 
Y0U/Y.



عيرالميزالميل|يمتجتيق؛ لعليا'«شئارواتد« محالماتد ٧ ٤

وثلاثمائة.وثلاثين اثتتين منة نوش 

،.الشرفاءل مكة وولاة والخلفاء الملوك أحبار من المئغ له 
نهدتابن - ٦ 

الهاثمىفهد بن 'مثدالله بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
الفضل.أبو عبل.اف<، أبو الدين حمال الل.ين، تقي الشافعي المكي العلوي 

المجامعوحمع جمة كتبا ا وألفالعلم، لء1او_، الرحالة في مكثر 
ؤإمؤنادأ.متنا الحديث، في ومع الفضانل في وشارك وانتقى واحتمر 

وثمانمائة؟وسعين إحدى منة توفى 

بماالإصابة وطرق السيرة في المساطع الباهر النور منها مؤلفامتا له 
وغيرهمال٢،.الصحابة. في حاء 
الثلنتاJاتي;٧. 

القاهريالفدائي منصور بن عوض بن صدالرحمن بن أحمد 
وأكثرالخففلؤ، عر وأكب، كبير، وهو بالعلم اشغل الدين شهاب، الشافعي 

متواصعاقرصيا فقيها وكان الأينامحي، ومنهم العصر علماء ولازم الرحلة 
متقشفا,

رثمانمائة.وثلاثين اثنتين ٌنة تومح، 

،.اامختص.رانال جامع فيه شرح كتابا صنفا 

النمرإنباء ، 0A،j/Yالثاني الوليل له الثمجن الممد ترجمته: ني انظر )١( 
AU/A ،\ معجم0ا\ص الأعلام يم\<ا،ا، الذمب ثيران ، ٥٤ب الحقانل لممات

\\l\Mال>لفين 

نقلم، ٢٨١ه/اللامع الضر، ، ٢٨ص• عمر لأبنه الثيوخ معجم ترجمته• م، انظر ، ٢١
AAlUالأعلام العارنن هدة ، Yo<\/Yالطالع ابمر الشانص-ماا، 

ا/أ"ا"ا،اللاع الضوء ، ،/٩٧ثهبة نافي لأبن الشانمة حقان ترمجه: ثي انظر )٣( 
ا٢٦٧/١المؤلفين ممجم ، ا/أأا المارض هدتأ 



٥٧ 'مدالميزالميل لأبةا'سى/ت>شى؛ شئارواتو؛< »المإتر 

امحابي؛زكريا أبر - ٨ 
الدين،محي المصري، المائي المحن ن أحمد بن يحنى ن يحض 

منالنقاء في وناب واشتهر فأفتى العمر، علماء ولازم تغمه زكريا. أبو 
النافعة.فقهاء 

للأبناسي.ملازما ذكا مفوها فصحا ومحدثا واعظا كان 

ونمانمائةوثلاثين نع ستة نوش 

ا؛نالءإءس•٩- 

ثمالأصل المهجمي الهلس بن مداف بن أحمد بن بكر أبو 
كشر•منهم ل وأجاز الشيوخ، ولازم بالعلم اشتغل الدين زكي المصري 

٠وثمانماتة وثلاثين لمان منة توفي 

-الهبمي• ١٠
عمربنبكربن أبي بن يمان بكربن أبي بن محمد بن أحمد 

الصرعلماء سمع الجاس، أبو الل.ون، شهاب المالكي، الهيثمي صالح 
الأينامي.منهم كثير وأجازه 

حيرآ.وكان الفضلاء، منه وممع 
.ولماتماته أربعين منة توفى 

الأشلمي:.الشهاب  ١١
المصريالأشليمي الشهاب حمزة بن ءبل.اف بن محمد بن أحمد 

،٤ • A/\< الغمر إناء ، ١ ١ • أ/ ثها نامي لأبن نمة ,Jقات ترحت: م انظر )١( 
.١٧٦/٨الأعلام ، YT-Y/Vالدب ،شذرات ١Y٦Y/•• اللاع !كوء 

 )Y( ٦١/٨الغمر إناء ترجمته: في اتتلر ،Y' الل.ب ثن.رات ، ١ ]/٩ ١ اللاعع الضوءYYT/V .
١.• V/yاللامع الضوء صْخ، غهل. لأبن الشٍوخ معجم ترجمته: ني انثلر )٣( 



عيزالميزالميللعلياصي/ت>تييى؛ دجااوواتد(< »الماتر ٧٦

فاصلاكان الفضلاء. منه فع وحدث كثيرأ، الأينامي لازم الجيري• 
كريما.التلاوه، كير صالحا، 

وثمانمائةوأربعين تع ستة توُي 
\ض\مو:-برهان  ١٢

الكركيدمج بن سعود بن عمران بن بلال بن موسى بن إبراهيم 
ممر.نزيل الل>ين، برهان الإمام* الشافعي 

والعربيةالقراءات في متقدما متفننا بارعا، علاما، عالما إماما كان 
والتدريس.لالةم.اء جلي 

وأصوله.والفقه والتفسير والعربة القراءات فى صنف 

وثمانمائة.وخمسين ثلاث صنة توفى 

معرفةفي الهلرف ولحفلة والاستئناف، الن3ني معرفة في الإسعاف له 
الوس٢،.

اهامن:الميمث 
عقدتي

أنغير العقدي. مذهبه مجن سيئا له ترجمت التي المصادر تن.كر لم 
ثرحررالفواتد كتابه ثنايا في لها يعرض التي العقدية ائل المعلى كلامه 

مدمس،ينتع أنه على يدل الأصولية. يالمباحث، علاقة له مما الزوائد،؛ 
ذكرهأن إلا إليهم، ابه بانتيه,.رح لم ؤإن يرون ما ؤيرى الأساعرة 

يد.لالحق المل.هسه هو أنه ويكره ودعمه بل الإقرار سبيل على هتهم لمل■ 
إليهم•ابه انتعلى 

اللامعالضوء ترجمه: ني انظر )١( 
الضوء، ٢٩ص العميان نقلم ، ٥١ص فهل. لابن الشيوخ معجم ترجمته؛ ثي انظر )٢( 

ا/آآ.ّاردى لالالاسرين طنات، ا/هماا، اللامع 



٧٧همزالخنزالميد لأيتاصي/ت>تيىت ^١؛؛"« ١٥٠*

منها.أذكر الكتاب من ممرة مواصع في ذلك وقع وقل 
الستة.أهل الأشاعرة سس أنه — ١ 

البدنية.الأفعال من يه كلف فيما النياية دخول مسألة ففي 
المعتزلةبين فيه مختلف أصل على مبني الف-رع هذا ررتتبيه. قال 

ؤيعانبالطائع يثيب أن تعالى اض على يجب هل أنه وهو والأشاعرة 
منايلةفي هو لمس الثواب أن المنة أهل فذهب لا؟ أم الماصي 

الفعل

الحق.هو مدهبهم أن يرى أنه على يدل السنة بأهل لهم ونميته 
نفى.كلام اض كلام بأن تقريرْ - ٢ 

مها;متعددة مواصع ئي وذلك 

:Jliحث العزيز يامماب التعلق الأول الخاب أول غي ياله U أ. 
والقياسوالإجماع نة والالكتاب وهي المعية الأحكام ررأدلة 

الكلامإلى راجعة وكلها والاستدلال 

ثلاثةذكر الآتملأم مسألة في الإسلامية الفرق أهل لأقوال عرصه عند - ب 
المخممرأني الحاجب وابن المحصول في للرازى تعا أقوال 

والألفاظيالمفس. القائم المعنى بين مشترك الكلام أن الأول: 
مموعة.لا 

اللماني.في مجاز الفاني، في حقيقة أنه I الثاني 
اللساني.فى حقيقة أنه اكالث: 

.الحققالكتاب )١( 
.ص٢١١ الحمق اتمحاب )'ا(
ل/ا/ه*لآ.الحصول )٣( 
.٦١٩البيان شرحه هع الخمر صلأآ، والأمل الوصول منهي )٤( 



لأ؛؛اص/نحنيى•"مدالمغالمثلشجاازواتد« طم1تد  ٧٨

وردهذلك في والإسهاب بالأدلة الثاني للقول وءززلإ المؤلف وبتأييد 
ضا كلام أن الأشاعرة مقولة من لأن أنعريته لك تظهر ،، الأحريزأ للقولثن 

بالشس.قائم معنى 
ليقررمجاز بأنها ه نفبها وصف الى تعالى النه صفات لبعض وصفه - ٣ 

.نفيها بذلك 

ذلك:ومن 

واليدين.للوجه نقيه س أ 

المعارضرروأما اللفنلية الدلائل من اليقين استفادة عدم مسألة في قال 
اللففلظاهر عليه ياول ما عدم على قهلعي عقلي دليل قام إذا فائه القلي 

دلتنقول: فانا تعالى ممه والجنب واليد الوجه عالي الدالة كالأيات 
الفلواهريه نشعر عما تعالى الباري تنزيه على القاطعة البراهين 
..لأي.الذكورة.

تعالى.الله عنها ينزه أن يجب التي الظواهر من والوجه اليل.ين فجعل 
مجاز.الله مكر إن قوله: ء ب 

المسمىعلى توقفه وهي الثانية الملامة في المجاز علامات في قال 
المعنىفي استعمال توقف لما فإنه الكر، ذلك: اامثال قال: الأخر، 

غيرمن الخلق من التصور المعنى في استعماله على الحق من المنصور 
لقولهوذلك، حقيقة. الثاني وفي مجاز، الأول في استعماله أن علم عكي، 
[.٠٤]Tj، أممهب< وم١ءقئ ءؤرماًقررا تعالى: 

مجاز.الله رحمة بأن وصفه - ج 
ومجازه.حقيقته فى اللففل استعمال مسألة فى وذلك 

حفيقتهفي الواحد اللفغل استعمال جواز على مستدلا قال: حيث 

مدئ.وما ص'أأ، المحقق الكتاب )١( 
.YU»_؛،المٍتق امماب )٢( 



٧٩عب>دادم|زاضو لأبما'صى/حمق• محالمإند 

بمينرمكهفتؤ أثن >ؤإن وتعالى". تبارك قوله وقوعه على رروالدليل ومجازه 
مجازوهي لعباده، رحمة تعالى صالته لأن [، ٥٦]الأحزاب: عق 

وهوالقالب رقة عن الشاهد فى عبارة الرحمة إي المئدصة دانه إلى بالنبة 
لالغائب في متحيل 

تمبتيع والموت الحروف مثبت، أن قوله - ٤ 

نكفره.لم إذا والإجماع المبتيع المجتهن. قول، قبول، آله مفي وذللن، 
راؤإنقوله أل ثال، حيجن، المريح غير للكفر الموجبة للبل.عة مثل وند 

مجمعاأنكر لو كما صريحا للكفر موجبة كانت، مواء دبل.عتته أي .اآ . ٠٥كفرنا
الجهةكمحتقد بالمريح لا أوجبته أو بالمرورة، الدين من معلولا عليه 

.ا<لآ،.. والموت. والحرف 

بالنقللا بالعقل تئستف إنما والنبوة النقل، أصل العقل أن تقريره - ٥ 
اللففلية.الدلائل من الشن امتفادة عدم سألة في وذلك 
فيلزمبهما يعمل أن فأما ١١والخاطع هر ١١٥١اتعارض في قال( حيث، 

وكلاهماالنقيضين عن الخروج نلزم بجما يعمل لا أو الشضثن بين الجمع 
أمجلالعقل لأن أيضا؛ محال وهو القاطع دون ؛الفلاهر يعمل أو محال، 

إنماوالنبوة ، محمدنبينا نبوة إلى تندة م بأمرها التقلبات إذ النقل 
ئبشت،النبوة لأن الكلام؛ علم في مقرر هو كما بالنقل لا بالعمل ثبتت، 

منغيرها عن ميزها الذي فهو العقل بنظر تثنت والمعجزة بالمعجزة، 
،..؛ال . وغيره. الحر 

المواصع•من ذلك غر إر 

ومء؛؟ ١٥٢المضق الكتاب )١( 
يمهولم ه نفتعالى له يم لم يما مماْ ند فيكون تعالى ض ا هر هنا يالغائب ؤيريد 

•تعالى افه شاء إن مونحعه ش ذلك بيان رميأتى توفيقية اض وأسماء اض رسول به 
وامهم\.ص٧٥٧ المحقق الكتاب )٢( 
.ywUjالمحقق امماب )٣( 



عبواضزاضرلعلآيتاصي/حمقت شهايواتد؛< >bلتراتي '٨

تعالى.اف ثاء إن مواصعها عند ومناثشتها ائل المهذه على المته رماتي 

الخاسع:انممث 
ارلم^ىْذهيه 

الشافعيالإمام مذهب نهو هقفب الأبناصي الدين برهان مذهب أما 
إليه.ابه انتقى شك لا - تعالى 

أمور.ذلك على يدل 
فيحجر كابن الشافعي الإمام مذهب إلى بوه نله ترجموا الذين ن أ -

المنهلفي تغرى وابن المؤ'سلآ،، والمجمع ، الغمرل إناء 
الحبليلا"اانماد وابن اللأمعلْ،، الضوء في والحاوي ، ٢٤الماش 

\ذذبس.ثيران فى 

.١٤٤،/اكر إناء )١( 
ا/أ'ا/ب.الموسى المجمع )٢( 
الدينحمال المحاسن، أبو الحنفي، الظاهري مداغ بن يردى تغرى بن يرسف هر )٣، 

بالتاؤخوأوني الحديث، وقرأ وتفقه تأدب، ووفاة، مولدا القاهرة أهل من بحاثه، مررخ 
الزاهرةالنجوم كبه ومن ائة، رلمانوسمن أربع ستة نوني الغروسة• ننول في وبرع 

غياللطانة ومورد الواني. بعد والمتوفى الصافي والنبل والقاهرة، معر ملوك في 
وغيرها.والخلافة الملهية ولي من 

iVWlwالانم_، ظرا<ت، •ا/ه>"ا، اللامع الفوء ا/بم، اماهرة النجوم انظر: 
\.YT/Aالأعلام 

.WAfSالمافي المهل )٤( 
اللامعالضر، )٥( 
نبمؤرخ الفلاح، أبو الحنبلي، المكري الماد بن محمد بن احمد بن مدالحي هو )٦( 

تعسنة توفي المتكانرة، بالفتون واعرفهم الماس ادأب، من كان ؛الأدب،، عالم 
مموثرح ذهّح، من أحبار في الدهبا شانرا>تح مصنفاته ومن وألف،، ونمانين 
الأيمان.حنث، س الأمان ومعءليارت، حجة، ابن بديعة رثرح المتنبي، 

علىالوابلة الحبا ، ٢ صى'٤ احمد الإمام لأصحاب، الأكمل التعت، ترجمته: في انظر 
.v٢٩/• الأعلام ا/م'0، المارفن هديت ، ١١٤لالحنابلة صراتح 

.r/vالامح ثدراتذ )٧( 



١٨ الميل ُمدالميز لأبامحي/تحمقت شلأآ١لزو١تدمح »اماتد 

الشافعي.مذهب غير إلى به نله ترحم ممن احرأ أر ولم 
أئمةمن وأصوله الفقه في مثائخه كون في 1ال|ثصاسية ابه انتيظهر . ٢ 

وغيرهماوالمتفاوءلي لإمتوي كا عصره في الشافعية 
الزوائدءاشرح راالفوائاJ الخاب في \ووجوح1 الفقهية للمائل ذكره . ٣ 

^-،١٢إلى ؤإحالتها الشافعية مذهب على ؤإيرادها 
صفحاتفي امحمه ذكر عند الشافعية لمذهب بنه نفى وحد ما _ ٤

؛١الروائي. ثرح الفوائد  ١١كتاب خة نفي كما لولفاته العناؤين 
فيمنسوحة وهي ب.  ٢٣١٧٢برقم المرية الكتب بدار الموحودة 

الثافعيء.لأبنامحي  ١١١فقال سماه حيث قق؛؛؛ حياته 
حاصوهو الشافعية محلبقات كتابه في نهمة قاصي ابن له ترحم أنه ه_ 

،١فيه؛ غيرهم يدخل لم بهم 

الهاشر:انممت 

وأخلاقع< ٥١٥٠٥

أنتعالى ه الأينامي الإمام على العظيمة اض نعمة من كان لقد 
علهأثر ظهر أنه حتى العلم بهذا العاملين من ليكون ووفقه علما أءهلاْ 

الربانيين.العلماء شأن واصحا حليا عليه 

الخلالمن به تميز ما بعض استعرض الأمر من عجالة فى ولملي 
الرفيعة.العالية والأخلاق الحميدة والصفات الجميلة 

ذلكفن 

الاس.إلى الإحسان . ١ 

.١٧٢/١اللامع الفر، ؛/ْ؛ا، الفر ؛ناء \نم: )١( 
٥٨٥انظرالخاباسص)٢(  ،٥٥٦ و٦٨م٢٤٦،

أ/ه.الثانب طقات )٣( 



الميللأط«ءي/ثءنق؛ دجابياتد« »امامح  ٨٢

اكين.والموالفقراء العلم ؤللة وبخاصة 

نيالماهرة بفلاهر اتخذ حينما حليا يغلهر ذلك فإن العلم. محللبة أما 
ويربالتفقه، على ويجمعهم الهللبة، إلى يحن بها نأنام زاوية المقس 

العللبةفضلاء أكثر كان ض الأرزاق، فى لهم عى ؤييأكلون، ما لهم 
.٢٢٢مقربا للفقراء محيا كان فقد الفقراء أما تلأُذهلأ،. من بالقاهرة 

مربيا.كونه _ ب 

رأىحتى ، لهم التعليم حن لهللأيه، التربية حن محئب كان فقد 
وسائلأعفلم من وهو للعلم، التهلين، من به تميز لما القدوة العللبة فيه 

تقل.مبكما محللابه إلى الإحسان من عه عرف ما إلى بالإضافة التعليم 

والورع:الزهد ج. 

مشهورأوكان ، السمت حمس متمشفأ، متعيدأ، ةٍذفت كان ففد 
،.لالحج من يكثر وكان ،، بالملاح 

ابنالبرهان صرف برقوق أراد لم-ا أنه ورعه على يدل، ومما 
؛السلطة،استبداده على يوافقه لا أنه مه تخيل لأنه القضاء عن ، جماءة١٨

تاصيلأبن الثاقب طقات الخمر إنباء ل/آ'ا/ب، الؤسس الجمع انثلر: ١( 
\اس.اللأّع الضوءأ/آ•، ثهة 

\اس.القرءص ٢( 
.٦٨شها قاضي لأبن الثانب طتات ٣( 
.٦٨شبمة قاضي لأبن الثاتب طقات ،  ١٤٦٨الخمر إناء ٤( 
المحاضرةحن ٥( 
\.yrl\الفريدة الخمود درر س الملوع المم ل/ا'يل، الماني المهل ٦( 
أرل،الفلاهر، المك الدين صيمج سممي، أبو الثماني، _ أنس أر - أنص بن برتوقا هو ٧( 

وسعمانآ،وثمانين أربع عام والشام ممر إليه انأنادت ة. الشراكمن ممر ، LLJl•من 
اتة.انرثإحدى سنة توفي حش المكلة إلى عاد ثم خل الإصلاح، من ، ١١٠۶١؛وتام 
.٤٨٨الأعلام ؛/•ه، الخمر إناء م>ا، اللأسمر القرء ترجمته: ني اننلر 

ايوالدين برهان الماضي، جماعة، بن سعدالله بن محمد بن ب,الرح؛م بن إبراهيم هو )٨( 
العلم:بفوز اشتغل الشام، إلى ورحل محمر، سرخ محن مع -إحاقا، 



٨٣ءبمادسرادمبم لأطّي/;ءتق: درحاازوامح<< »\فأو\:و 

أوحلموقعه إليه فأرمل لأيتامي ا متهم جماعة له قدكروا يصلح، من طلب 
ثمله عينه ونت في إليه يحضر أن فوعدْ العللب بب وعرفه الدين، 

رثوو له نخرج الحالة تلك، ني المصحف، فتح أنه وذكر واحتفى تجبا 
الميرجمنية إلى وتوجه نأطبقه [ ٣٣]نونفت إلتهب< يل'مأءا يثا إل؛( أحب أكجُن 

فعادأن.غيره ولي حتى أياما بها فاحض 
الراش•المن، بن همدالرحم الدمح(  oijيقول ذلك وش 

اترددر بلا مسوولأ يك إلأتى إن القماء ني حتى زهدت 
الخلق.حن - د 

عالية.أحلاها له تعالى اف جمع نفد 
الثرة،جميل الأحلا3،، حن كان بأنه مترجموه وصفه فمل. 

،،دثوما(أالجانب لين ،، الممن، حن للتكلم(، طارحا متواصسعا 
،٠ل( معروفوفضله الأكابر. وتحبه الصالحون، يألفه شأنه، على مقبلا 

هقئ؛مثالها مجموعة في العيون ترى أن ُقل • خاوي النال حتى 
تعالى.

تنوني للحق، نوالا كان( وحرمة، رمهاية وممغ بنزاعت غوله بعمر القضاء باشر و ~
مجلل.امت،.عشر نحو نى نفير وله وسعماتة تعين 
شهةناضى لأبن الثانمات طبقات ا/ا'م، الكامأت 'انمرر ، Y،\Y/Yالغمر إناء اننلرث 

\الأ1.ال>لمن سم ( الظنوي( كنف، ،  ١٣٩٢
الصافيالمهل ؛/٦، ثهة ناصي لاين الثاب طقات  iSnjiالفر إناء )١( 

.١٧٤و\/T\\ اللاح الضوء 
 )Y( المحاضرة حسنITAJS.

ح
Allشهية تاضي لأبن الشاب طتات ا/ا"\ا، الصاني المهل )٥( 
\ا1لأ\.اللامع الضوء )٦( 
٨٧٣\االلاح الضوء )٧( 



عّزادريواضدلأ؛اا'سي/حست الرماني٠ شج ٨٤

عشراسدي انمعث 

ْفهامم

كانولذا - تقدم كما - شتى علوم ني بؤع تعار ققا؛ج الأبناسي الإمام 
منها*كثير أو العلوم هده في مؤلفات له يكون أن الهليعي من 

الذيأن إلا كب من قليلا إلا له المزحمرن لما يشل لم أنه ورغم 
منكثير تعميم بدليل ، كلها لا كتبه بعفن إلا هو ما ذكررْ ما أن يظهر 

أنعلى نموا إنهم حش العلوم، شتى ني وأنها مؤلفاته، بكثرة الخرجمين 
منعندهم والمذكور والعربيةاا والأصول والفقه الحديث فى مصنفات ءله 

الفنون.هال.ه ج*ّح يشمل لا كتبه 
بتهانومصائر وجودها وأماكن كته من إليه توصلت ما أسماء وإايالث٠ 

إليه:

النعمان.حنيفة أبي هتا مذ في الرحمن مواهتا مرح البرهان ٠  ١
برقمالخينة مخ0أوءلات من الختخب كتابه في كحالة رصا عمر ذكره 

،.اJؤلفين٠١٢معجم عر ءالخدرك كئابه ر ذك إر أشار كما . ٨٢
البرهانأن الغلنون كثف فى الذي أن إذ نظر للأيناص بته نوفى 

الطرابلسمجوس بن لإبراهيم 

محنوالصلاة الطهارة كتاب الا.ين محي حن أحمد الدكتور حقق وقل 
الإسلامية.الجامعة من دكتوراه رسالة في الكتاب 

xlvالذهب نذرات ، ٧٨شهة ناص لأبن الشالب طتات )١( 
٠٠٣ ص المؤلفين معجم على المستدرك )٢( 
نقيهالدين التلا٠ري ثم العلرابلص بكر أبي بن محداف بن مرص بن إبرامم هو )٣( 

دين•فاصل حض، 
مجمعومختمر الأوناف لأحكام الإصعان، له: وتسعمائة رعثرين ستين متة رناته 

وغيرهما.الماعاتي لابن الحرين 
.٧٦/١الأعلام ا/إا، المارين هدية ، Ur\/التية يفلر/الطقات 



٨٥الميل ُمدايميز لأبماٌى/حمقت >ظهواتد 

معالمتفقة الكتاب مخطوطات للأبنامي جته نحطأ يؤيد ما ولعل 
الكتابأن ياعتبار يه الأليق وهو ترحمته نى إليه بته ونللطرابلى بته ن

الشافعي.مذهب على والأوناس حنيفة أبي مذهب مذهبه في 

-الاسم ني اتفاقهما هو كحالة رصا عمر الأستاذ وهم مٍب ولعل 
الدين.برهان اللقب: وني موسى بن إبراهيم - والهلرابلي الأبناسي 

الألفية:شرح في انمية الدرة - ٢ 

مالك.ابن ألفية يعي 
فيالزركلي سام كدا 

ءشرحيعضهم وسماه •اللثا ابن لألقيه شرحا له نبوا فقد غيره وأما 
ءالك«لآ،.ا؛ن أكية 

كليةفي ماحتير رسائل منه أجزاء بتحقيق الباحثين من مجموعة ونام 
الأزهر.بجامعة العربية اللغة 

الملاح:ابن مختمر في الفياح الشدا - ٣ 

،٠كحالآلرصا وعمر ، الخاوي سماه كل.ا 

»الشناأسموه ، والأعلأ٢١٧العارفين^، وهدية الظرنلْ، كنف وفي 
الملاحلا.ابن علوم في الفياح 

سبمما/ا'ا، ^ ١٠١١ OJU،ا/"ا0ا، الثلون كثف \إأ/\ف اللامع الضوء اننلر: ٢( 
او>كين

اللامعالضر، ٣( 
،(سبمماوؤشنا/باا.

كثفالظونيأ'ا.ه(
\ا\\.العارض س ٦( 
\ا0لأ.الأعلام ٧( 



ء؛دالميزالمبملأطمي/تءت؛ق: دجارواتد« »اهواتو  ٨٦

لغيرللألفية وشرحه الحراقي نكت من بزوائد ®سحنه خاوي الئال 
،.١١ذلك«

ابنيعني - كلامه من ررلخمه الظنون كنف في حليمة حاجي وقال 
ذكرفقهية، ومهمات حديثيه، قواني ذلك إلى وصم غيره، وكلام - الملاح 

الديننبن الحاذذل بكلام نلانv أردف نم يتمه، الملاح ابن كلام أولا 
يغادرلا نوعا، وستين حمسة في الممنفا كلام واستوفى وغيره، العراقي 

فيه،ااستوم، بل كلامهما من شيئا 

•٦ م ه ٥ رقم باستانبول ليمانية ال؛المكتبة نسخة وللكتاب 

بالقاهرة.العربية المخ3لوءلات معهد في مصورة نسخة ومنها 

هلل•فما صلاح بتحقيمحا مجلدين ني ؤلح وند 

العم.دة.رجال من العدة _ ٤ 

الأحكام.عمدة رجال تراجم في وهو 
(^٠٠اياط العاءة الخزانة في أوله من ان كراس.C ييوجد 

الزواتلنرح الفوائد ٠ ٠ 

تعالى.اف شاء إن مفصلا عنه الكلام وسيأتي 

البصير!العباس أبي الشيح مناوِا  ٠٦
،١المخاويرل سماه كدا 

اللامعاكوء )١( 
؛• ٢٨/٢اسرنكثف )٢( 
.\/oVالأعلام و١ظر )٣( 
\.\/iUاللامع الخر، )٤( 



٨٧الميد •{ثداضو' لأطمحى/ت>تيى؛ « امآالزرا؛و »الماتد 

العباسأبي ررمنافب المرلمسن ومعجم الثلنون كشف وني 
الصيرُ

أبيمناب ني المنير راج الالملخءس سماه العارفين هدية دُي 
،.البصير((١٣ءباس 

ؤال;المسر، العباس أبي ءامناب ب سماه لما الظنون كثف ريي 
"اليصيرأ العتاّس أبي مناقب في المنير الراج لكتاب تلخيمحن اوهو 

العباسأبي الشيخ مناقب ني الكوكب تلخيص السيوطي وسماه 
الميرل

عشر:الممث 

وثمانمائة.ثنتين سنة المحرم اض مهر ني الأبناسي الدين برهان توفي 
حليفةحاجي ناله ما إلا ، ١<^ ترحم ممن أحال ذلك في يخالف لم 

ننتينسنة كانت وفاته أن الفلنوزت كشف كتابه من المواصع أحاJ في 
ونمانمانةوعشرين 

وتتلمذالأبناسي عاصر من بقول معارض هو إذ بشيء ليس ناله وما 

\.AT^[•اممون كثف )١( 
)آ(سبمماوؤلفينا/باا.

للفتاوي.الحاوي محابه صمن له نرى لي )٣( 
سةااعارذنا/ا'ل.)٤( 
\.Ar^\-اممون كثن، )٥( 
انماغيالمهل ا/أ"ا/ب، الموس المجمع النمر إنباء انفلر: )٦( 

اللأالضوء المحاصرة >ن ؛/٦، شهية تاصي لأبن الثانمة طٍقات 
iw/\ ،\ الدب ئذراتr/U ، لJدررمحاب س الطوخ المم \/ا،ك الشانئ، انم

.١٦٣)/الفريدة العقود 
ا/"اهل.اممون كثف )٧( 

*ء



•مدالميزالميللأطص/ت>ت؛ق؛ خمآ\أوو\أ!وك<  ٨٨

تغرىوابن خاوي كالبه عهدأ ت ألرب هو من أو حجرل١،، كابن عليه 
وغترهمارآ،•بردى 

كتابهمن الأحر المواصع ني غيره وافق ند حليفة حاجي أن مع 
الأباّيصذكرفهاواش 

الأربعاءيوم بأنه وناته يوم خالي والبردى تغرى ابن حدد وند 
المحرمل٤،.'امن 

سنةفي حج إنه حيث الحج من الطريق في كان الأبنامي وموت 
إلىنحمل كمانة بمنزلة الطريق في فمات رجع ثم وثمانمائة، إحدى 

مونإلى حمل ثم تاّوعاء يوم في عليه وصلى وكفن فغل ،، المويل،حةل 
محء.فدفن اكم،أا، 
داليةبقصيدة العراقي الحين بن عبدالرحيم الدين زين رثاه وقل 

•قوله وهو واحدأ بثتا منها السيوطي ذكر كبو\صا فيها عليه وأسى طويلة، 
٢ترددر بلا مسورلأ يك إلأتى إذ القشاء في حتى زهدت 

٠ب *A ٢ / ١ الموس الج«ع ، ١٤٧الغمر؛/تباء 1 انغلر؛ )١( 
الماشالمهل ا/؛يا، اللاع الضوء انغلر: )٢( 
١• YA/Yاممون كشف اننلر: )٣( 
اللامعاكو، \إ-\ل اكاني المهل )٤( 
الغصبوعنون بنها المرية للجزيرة المربي الماحل على المصري الحاج ٍلريق ثي بلدة )٠( 

lv* ،. ، ؟ ٠.٠٠ .ا . ا،ا سهررْيم ربها مراحل ثلاث 
الحاصرةوتفلر/>سن  ٠١ ١٦/ا ادمح\صره يمراحس 

مها،عفليمة بض لوحود مها ؤشمرن الحجاج يردها المصري الحاج طريق ني بلدة )٦( 
مرحلة.عشرة م والوجه وبنها مرحلة، عثرين لمع بنها 

.YYU/Aالممر إناء \ا<<\ك الحاضر؛ ّفلر/حن 
شهبةثامحي لأبن الشانمة طقات ا/إيا، اللامع الضوء ، ١  iv/iالغمر إنباء انفلر: )٧( 

.r/vالذهب شدرات ، ٧٨
\األأا.اللامع الضوء ، ١٤٧٨المر إناء )٨( 
ATA\/الحاصرة حن )٩( 



صرص 

اُزوااثرج الفوائد هتاب 

ماحث!عشرة ونيه 
الكاب.اسم الأول! المحث 
مزكه.إل الكاب نب توثيق الثال: المحث 
تأليفه.تارخ اكالئ،! المحث 
اليفه.ب الراع! المحث 
الكاب.أهمية الخاص: المحث 
الكتاب.موصوعات المايمحى! الميحث 
تأليفه.في المؤلف منهج الماع! المبحث 
مصادره.الثامن! المحنه 
الخنصاحب الخولف فيه خالف ما الناصع! المحث 
الكتاب.تقويم الماشر! المحث 

ومحاسه.الكتاب مزايا - ١ 

الكتاب.على الماحي بعض - ب 





عسواهميزاضدلأيإاءص/حيورت شئالإٍواتر« 

Iو

الزوائدشرح الفوائد كتاب 

اءولاكمث 
اساباسم 

الزواتدء.شرح ءالفراتد الكتاب اسم 

نقلتالتي المصرية النسخة في ذلك ورد تعالى ؛٤٠^ مؤلفه سماه كذا 
صفحةفي ذلك حاء حيث حياته، في وكتبت >ققفب المؤلف خة نمن 

منها.العنوان 

الزواند؛١شرح بالفواند ٠ولقبته ل فا حيث المنيمة وفي 

دملها الرموز الأحرى المرية النسخة عنوان صفحة في ورد وكدا 
كذلك.سماه حيث 

الفوائدكلمة بعد ®^١٠ زيادة من ورد ما إلا حلاف اسمه في يرد ولم 
فلإذ له أثر لا يسير حلاف وهو الزوايلء® رح ث في ®الفوائد يكون بحيث 

رليولكن ُذي'• دإص-اذة ارش" د لها رمزت التي النسخة في ورد 
نسختهمن المؤلف—، عهد في كتبت، التي الأصل النسخة ولكون الخالقة، 

المنوان.في أثبتها ولم تركتها ®في" كلمة من حلت، 

٨٧٢ص !__، امماب )١( 



عبداضزاضد'ص/تحميىت ١٠٠١١١شئ١^١^٠ محاهمإند 

الخانى:الهبعث 

صوممهإش امم؛اب نمئ توثيق 

أطالعٍتافيما الكتاب هذا الأيناسي الدين ليرهان المترحمون يذكر لم 
وذكرو0لم الذي الوحيد الكتاب هر وليس له. ترجمت التي الكتب من عليه 
منثلاثة إلا يذكروا لم حيث له، المترجمون يذكرها لم أخرى كتبا له فإن 

شل.كتيه 

اعتماداكحالة رصا وعمر الزركلى ذكرها قاتما الأخرى الكتب أما 
الكتب.لهذه الخهلية النسخ على منهما 

الكتبه هي الكتب من ذكروه ما أن على ينصوا لم له والمترجمون 
أسماءها.يذكروا لم أخر مصنفات له أن ذكررا بل عتر، 

مصنفاتلأوله ترجمته فى الشافعية طقات فى شهية قاصي ابن يقول 
روالعرديةاار والأصول والفقه الحديث في 

الفقهفي مصنفات رروله الذهب شذرات في الحناي العماد ابن ؤيقول 
والريت«رآ،.والأصول 

أيله يذكروا لم له ترحموا ممن غيرهما من أو منهما أيا أن مع 
والأصول.الفقه في كتاب 

حيتللكتاي،. الحهلية النسم^ هو إل^ الكتايح نية في ل|مااسنكند وا 
وهماالعنوان ورنة في كما له يته نمنها ثنتان نح ثلاث للكتاب وجدت 

المصريان.التسمحان 

العنوانصفحة من حلت ففلط شستربتى نسحة وهى الثالثة النسخة وأما 
بالكلية.

)ا(طقاتالشانمة؛/1.

T/Uالذهب ثيران )٢( 



٩٣عبزاسميزاشدلأي|تا'امي/ت>تيى؛ شلأأاءزراتد« محالتراتي 

نسبالتي الكتاب نسخ إحدى أن له الكتاب سبة صحة يدعم ومما 
وبمحمائةوسعين ثمان سنة كتبت حيث وحياته عهده في كتبت قد إليه فيها 
كمامباشرة الأينامي نخة من منقولة وهي منة وعشرين بأربع وفاته تبل أى 

بعدأفيبعد الأبنامي المؤلف نسخة من ننلها بأنه ناصحها ذلك إلى أشار 
أعلم.واض ،. لغيرْأ وتكون نسخته من وتنقل حياته في تكتب أن شديدأ 

الثالثانمعث 

تاليستاريخ 

منةشوال شهر في منه انتهى أنه الكتاب آخر ني نققخ المؤلف بين 
.للهجرة ومعمائة ين وحمثمان 

الرابع:انممث 
للكتاسالف تس 

تأليفهسبب فيه يبين جزءأ تعالى هلفآ المؤلف مقدمة محن ١^؛^ لعلي 
ذلك.من ومراده لكتابه 

المنهاجزوائد بحث مجن الفراغ تعالى اف ر يالما تعالى ؛؛،؛f نال 
الأنامشيخ المحقق المتقن العلامة الإمام شيخنا مؤلفها على لالبيق,اوى 

الإمحتويالقرشي الحن بن عبدالرحيم الدين جمال الشيح الإسلام بركة 
ماأجمع أن نمدت - وأصفياته أحبابه من وجعله يئاته، بهلول اممه متعنا أ- 

إيضاحمن إليه أصمها أحر نفائس مع عليه، البحث في فوائد من قيدته 
الإيجازبين مقتمدأ التسهيل عبارته في مالكا معقلاته وحل مشكلاته 
١١٠.تعالى. افه وجه ؛>، ؛ij.uناصدأ الزوائد ثرح يالفواك ولقبته والتطويل 

الكظباوحققصاْأا.)ا(
.١١٢٤ص الحقق، الكظب )ما(
وس. ١٧١ص المطق، المحاب )•١( 



عجداشزاضدشئالزوإتدبم< ^١؛>■ ٥١٠

تيلي ما تأليفه أسباب من نتنلهر النص هدا ثمن 
الأصولزوائد كتاب على الموائد من كب ما جمع بتألمه أراد أنه 

الإمنوى.شيخه على الزوائد نراءة أثناء 

هلونمشكلاته ولتوصح وليانه الكتاب لإيضاح أحر نوائد وصع 
معضلاته.وتحل عبارته، 

العلمنشر من إنه إذ العمل بهيا وتعالى سبحانه افه إلى التقرب ضد ٣-
الأحرة.والدار الله وجه به يراد الذي 

الخامس:الممث 
الكناسأهبمة 

منهاسيثآ أبرز أن أحاول الفقه أصول علم في كثيرة أهمية للكتاب 
الأتية:القاط في 

فيبجلاء تغلهر بارعة علمية مكانة من مؤلفه به يتماغ ما الأولى• 
الفراتابن الدين ناصر وصفه حش صيرته وذكروا له ترجموا الذين كلام 
المصريةلأالديار سخ ®كان بقوله 

محثلهءأمجموعة في العيون ترى أن ®نل الخاوي عنه ونال 
 Iوفيللإستوي الأصول زوائد لكتاب ٌررح الكتاب هدا أن الثانية

أمران.الأهمية من ذللث، 

إ/ه.ثهة ثاصي لأبن الثانمأ طتاات، )١( 
الحنفي،الل-دن ناصر محمل" بن ءاي بن مدانرحم بن محمد عر الفرات وابن 

المراتابن تاؤخ وله ائأ وئمانسح سنة تو؛ي ممري، مريخ الفرات، بابن المعرونا 
والملوك.الخلناء تراحم ممرنة إلى المالوك الواضح الطريق المس 

•٢،آ/• الأمحلأم ، UY/Uالدمط ثيران اللامع الضوء ترحت: ني انظر 
المولمنمعجم 

\اس.اللامع الضوء)٢( 



٩٥عبمداضزاضد شئاررامح،كلأبمٌى/حميى* 

للبيضاويالوصول لمنهاج المتمم بمثاه الأصول زوالي كتاب أن — ١
ُمكان،رالأهمية اكهرة من هو والذي المعروف المشهور المتن 

مائلدهمي المنهاج منها حلا التي ائل للمشرح الفوائد وكتاب 
ودراسة.لشرح تحتاج 

وبخاصةالعلم ني البارزة المكانة ذو وهو الإسوى المتن مولنا أن ُبا- 
وأصوله.الفقه في 

ءالزوائد،المشروح للكتاب الماص أقرب من الأساسي أن الثالثة: 
نالالكتاب. سنا عالمه قرأ وند الإسنوي. تلاميد من إنه حث وصاحبه 
•عليه تراءتي حال - نوي الإّبمي - ه ®دأجابني الفوائد في الأيناسي 

ال،اوالتني_؛يعدها لقولي توطثة بل لذاتها ألة المأذكر لم أني 
،٠كالتخمبصءأ

شيخناعلى قراءتها حال الهللبة فضلاء بعض نانع نعم ٠٠نال وكذا 
*يرحمنه الله تغمده 

علىنص كما الزوائد لكتاب شرح أول المواتي كتاب أن الرابعة! 
٣،.الكتاب آحر في مزلفه ذلك 

له.الوحيل. الشرح أنه - أعلم واش - يظهر والذي بل 
الوحيل.الأصولي الترايثج هو الزوائد شرح الفوائد كتاب أن الخامة: 

وفهارمهاال٠خaلوءلات دور ولا له المترحمة المصائر تفل لم إن للأبناصي 
الكتاب.هذا فى معلنتها الأصولية وآراءْ أفكاره أن يعنى مما غيره عن 

تقدمهمجن عن ة المفيالتقول من كثيرأ حوي ند الكتاب أن المادمة: 
تخرجلم ة حبيزالت لا أو أصحابها كتب اتدثرت قال التقول هذه ص وكثير 

شك.بلا أهمية الكتاب يزيد مما وهالا والعلياعة. بالتحقيق النور إلى بعد 

.صالمحقق الكتاب )١( 
.١٢٢٦ص اJحتق الكتاب )٢( 
. ١٢٥١ص الكتاب )٣( 



شجالإواتد«لالآطصأىمثحتيلتعبمالا،نزائميد

السائس:الممث 
الكتابموصوعات 

موضوعاتهروومحى فإن الزوائد، لكتاب شرح الغواني كتاب إن حيث 
كتب،وحمة مقدمة على يشتمل فهو الزراند كتاب موضوعات رووس هي 
بزيادةالإضافة ؤإنما الزوائد كتاب على الكلام في إليه الإثارة سبقت، كما 

والامتدراكات.والتنبيهات التعقيبات 

السابع:الممث 
تاليمهفى المؤلف منهج 

لكتابشرحه في وؤلريفته منهجه عن شيئا تعالى المؤلف يبين لم 
الشرحهذا في يجمع أن أراد أنه من المقدمة في ذكره ما غير الزوائد 

كتابمشكل إيضاح الشرح بهذا أراد وأنه الزوائد، ثرح في قيدها فوائد 
معمله.رحل الزوائد، 

والتهلويلالإيجاز بين الومحمهل الطريق شرحه في سيساللث، وأنه 

شيئا.، المولفيذكر لم دللث، عدا وما 

وأهمأبرز تعالى افّ ثاء إن أثثت، للكتاب والأستنراء بالتتبع ولكن 
لشرحه.طريقة رممها التي الرئيسة المعالم 

أنذللث، الزوائد محفل لحل المؤلف، وفق ففد الأسلوب ناحية فمن 
؛الاختماريتصف، الذي المتون أملوب  ٠٠٤؛مؤلفه فيه ّاأال؛، الزوائد كتاب 

شأوأبلغوا من إلا منه تقيد ييكاد لا أنه إلا العبارة مهل أنه و*ع الشديد 
طريقعن الكتاب من الاستفادة لهم تمت، أو العلم ب، طلمن به باس لا 

له•وسمن شارح 

.١٧٢ص المطق، الكاب، )ا(



٩٧عيدالميزاضد لعدوا'ميرتحتيقت حيأأ\رإو\»وك< >لاماتر 

بأسلوبمشكلاته رتونحيح عبارته، حل ني الأبنامى أحاد نفد ولذا 
وحاولذر1ْ من كل يفهمه والغموض، المعس عن بعيد سلس، مهل 

المملالعلول، بين حجمه في منوسهلا الشرح حاء وكذا منه الاستفادة 
الخل.والاخصار 

إلىكتابه قم سم كما الإمنوي فإن الشرح في ؤلريمته ناحية عن أعا 
تقسيميحب وذللتا المائل، من حملة فيه يدحل كتاب وكل وكتبا مقدمة 

الزوائد.

يوردثم ت نال( يمول، كاملة ألة بالميأتي، أنه الأيتامي فطريقه 
بدأانتهتح ما فإذا تنتنهي حتى بألفاظها تدحل درن كاملة الزوائد من المسألة 

عنه.يخرج ما وتلتلا شرحه، في الأصل هو ^ا ،. \دشوحل بقوله'• شرحه 
مقطعمن أكثر إلى فيقسمها للتقسيم وحاجتها المسألة طول يرى فقد 
تدلقرينة معه يكن لم إذا الحمر مفهوم الة كممقعلعا مقطعا فيشرحها 

أمبالمنهلوق هو فهل يفيده قال ومن لا؟ أم الحمر يفيد فيل المهد على 
،.مقاطعل أربعة إلى لعلولها الشارح مها نبالمنهوم؟ 

نمهاالخلة شروط في عشرة الثانية المسألة القياس كتاب في وكما 
شلمز،مإر 

أرطويل كلام فتها وليس ة قص السائل لكون مسألتين بين يجمع وند 
كمافائدة. أعفلم بينهما والجمع الملمية الماحيق من متاواحلتان المسالتين أن 

وهيالثالثة المسالة بين حمع حيتا المنة كتاب في المحمول نرؤع فى فعل 
الرابحةوالمسألة صدقه على يدل هل الخبر بموجبا الممل على الإجماع 

بصدقهالقعلمر على يدل هل إ؛ْلاله على الدواعي توفر مع الخر بقاء وهى 

،٥٩٦، ١٩١ص اظر.ثلأ )ا(
.٣٨٤. ٣٠٩ص الكتاب انئلر )آا(
.٩٩٧. ٩٨٠ص امماب اظر:)٣( 
.ص٦٣٨امماب انظر: )٤( 



الميلعجدالميز لأوءاّّي/حمقت شئاازواتو(< >طل|اواتو ٩ ٨

المرصع.نفس من المائل من في ما ني فعله وكدا 

منالثاني الماب ني المحمول فرؤع من ألتين مبين جمع وكما 
كونأن المجهد في المالخاء افراٍل في الأولى والإفتاء الاجتهاد كتاب 
تعريففالأحسن الجهد اجهاد تغير إذا والثانية القلي بالدليل عارفا 

.يه يعمل كيلا بالتغير المستفتي 

الثانيالباب في وذلك واحدة، مرة إلا ائل مثلاث بين يجمع ولم 
منهالمحمول مريع في القياس تراحيح في والتراحيح التعادل كتاب من 

•هي نلاث ساتل مبين جمع حيث 

القاصرة.على المعد.ية اللة ترجح - ١ 

يردالتي على جنها من هر ما إلى الفرع بها يرد التي العلة ترجح - ٢ 
•ها جنحلافا على بها 

عكهعلى انمدمية بالخة العلل الوجودي الكم ترجح _ ٣ 

وحدهافيثرحها مستقلة يجعلها ففد والأبواب الكتب عناؤين وأما 
الأولىالمسالة مع يجعله وفد ،، والأصهJلأحل اللغة في بالكتاب ليعرف 

. ()٤
مه

تلتثسلا حتى صورتها ينوصح محين المسألة شرح في بيدأ أن ونل 
غيرها.ؤع 

ويوصحالمسائل من يشبهها بما بمقارنتها ذلك لإيضاح يعمي وند 
•بينها الشبه ووجه الفرق 

الكاب.من  ١٢٣•-  ١٢٢٩ص انثلر 
\ذى\ب.ص  WiKص \م 
الكاب.من  ٢٨٣ص امملر 
الكاب.من  ٧٦١، ٦٨٦، ٤٥١ص انثلر 
.٤٧٦، ٤٢•ص مثلا انئلر 



ع-دالميزاضدلأوتاسي/حست دئارراتد« >طلغواتر 

سبلعلى الشرح في الشرؤع مل يأنوالها تقلة ممائل ذكر وربما 
المشروحةالمألت في للدحول والتمهيد التوطة 

عليهامنة يشرحها التي المسالة لكون أحرى مسالة يذكر وفد 
المضمون،وشرح القول أسلوب استخدم فإنه الشرح ني طريقته أما 

يشرحهاالأبتامي يأتي ثم الزوائد في المسألة يذكر نوى الإّفإن ولذا 
والأدلةالأقوال رروس تخدما م شرحها في يبدأ ثم كاملة فيذكرها 

رأسيذم نم قفوله• أو ونول أو نول الأبتامحي يقول عنها• والإجايات 
فيليشؤع ارأى® ت يقول وبعا-ْ الزوائد• من عنه الإحاية أو الدليل أو القول 

وبيانه.كلامه توصح 

بالبيانالأموي كلام على الضوء بإلقاء زس الأبنامي يكتفي ولا 
لإمنويا الإمام يذيْ لم مما إليه تحتاج بما الخسألأ يتوج إنه بل فئْل، 

ذلك.أهم ومن وكمالا وضوحا يزيدها مما 

منالمؤلف بلضْ لما والاصطلاحية اللغوية التعريفات ت أولا 
•وغيرهم الأصول أهل اصطلاحات 

اللغةفي الأساسي به وعرف إلا أصولي ممطالح فيها مسالة من فما 
معتمدامنه موضع أول فقير موضع من، أكثر فير ورد فإن المال أول فير 

اللغةرمقامحس والصحاح البلاغة كأساص اللغوية المعاجم كتب أمهات على 
وغيرما•

والمحفلورلوالكروْلا، بالخدوبأ"آ، لغويا عرف ففد ولذا 

.٤١٥ص انظر.ثلأ ١( 
.٣٦•ص .ثلأ انظر ٢( 
. ١٩١ص اسق الكاب م(
. ١٩٨ص الكابالمءتق أ(
)0rبالمطقص١L٢.الك•



عي،وادراراضرلأأةا'أاسيلمت>شق؛ دئارواتر« 

٦،والفاس والإجماعْ، واوسخص والسللآ، ، ^^١^١١
يكفلم إنه ل ممر؛ ذلك وغير والأ.بمهادلآ، والترجيحّ رالاسدلاوص، 

التيالغريبة اللغوية الألفافل إيضاح إلى تعداه بل بالمصهللحات بالتعريف 
تمثل كثيرة بألماظ عرف ففد ولدا بها فيعرف روائيه لإمحتوي ا ضمنها 

•وغيرها ، ر والخب ، وا ونعم ، ويغادرأ الشفع 
بهيمر أصولي مصطلح من ما فإنه الاصهللاحية للمعاني بالنسبة أمحا 
والإيفاح•باكُريف الأبناّي له ؤسري إلا الروائي في الإمنوى 

نحاريفيذكر المسألة في الثرؤع قبل أنه ذلك في ومنهجه 
تعريف.إلى المحتاحة فيها العلمية المصْللحات 

للمندوبتعريفه في كما واحد بتعريف الأبناسي يكتفي وقد 
مسسو\ك\ح

الكاب
الكاب
الكتاب
الكاب
الكاب
الكتاب
الكتاب
الكتاب
الكتاب
الكتاب
الكتاب
الكتاب
الكتاب
الكتاب
الكتاب
اتكتاب
الكتان

المحقق
المحقق
المحقق

المحقق
المحقق
المحقق
المحقق
المحقق
المحقق
المحقق
المحقق
المحقق
المحقق
المحقق
المحقق
المحقق
المحقق

•صْاأ 
.٦٩٣ص
.٨٣٤ص
.١٢٣١ص
.٨٨٩ص
.٩٣٣ص
.٩٩٨ص

.١١٦٧ص
.١٨٣ص
.١٨٥ص

.٩٨٢ص

•'ْ هص 
.١٩٢ص
.٨٩•ص 
.٩٣٤ص



عبراينزاضرللأيناسي/حشرات واتل« >طكواتد 

أكثرأو ثلاثة أر تعرفين إلى يتعداه بل واحد بتعريف يكتفي لا وربما 
ذلك.من 

والرازيالمممفى في الغزالي بتحريف عرفه حيث المحفلور في كما 
.٢١١لأحلكا أصول في الإحكام في والأمدي المحصول في 

الوجيز•في برهان ابن تعريف نقل حث العموم تحريف في وكذا 
فيوالرازي المعتمد في المري الحين وابي، تمفى المفي والغرالي، 

والمرافيوالأمل، الوصول متتهى في جبا المحا وابن والمعالم، المحصول 
ومنتهىالأحكام أصول في الإحكام في والأمدي الفصول، تنقيح في 

الفحولأ٢،.كتائب، صاحب، وتعريف، السؤل 

لالمجمل ، تعريففي كما تعاريفه من كثير في الحال وكيءا 
والاحتهادص،•والتر-محأص والإيماءراُ، ، أوالمرمل والنسحأ؛، 

بشيءلها يتعرض الغالب، في فإنه التحاريفا أو ، للتحريفذكره وعند 
منشيء وذكر به، يخرج وما ا التعريففي يدخل ما وبيان الشرح من 

للعمومتعريفه في كما عليه الواردة والاعتراصائن، المحترزاتر 
،•والمرلل، والنسحأ، وا 

T'Y ،٦٠٢. ص المحقق المماب اآ

٤٩٥ِ  ٤٩٢. ما المحتق الكاب (٢

٦٩٥. ٦٩٤. ما المحقق الكابح (٣

٧٢٨. ٧٢٧. ما المحقق المحابط (٤

٨١٨ تما المحقق الكتاب (٥

٠٩٦١ِ  ٩٥٩ مط المحقق المحاؤط (٦

١ا 'V١ ما المحمق المحاب (٧

.١١٦٨ ما المحقق المحاب (٨

ِ■؟؟؛. ٤٩٢ ما المحقق المحاب (٩

٦٩٥. ٦٩٤. ما المحقق (المحاب ١•

.٧٢٨ر ٧٢٧ ما المحقق (؛لمحاب ١١

.٨١رو  ٨١٨ ما المحقق (المحاب ١٢



١ عيزايميزاله,لأطسي/ت>تتق• ث-ئالزراتل<< »ام\تر  ٠٢

للمندوبتعريفه ني كما وليان شرح من مجردأ التعريف يذكر وند 
،.والناسأ ، والمحفلورأ ، والمكروهل 

الشارحفإن الزوائد في المصهللح بهذا عرف ئد توي الإمكان فإن 
أكثرمنه يخرج وما قيه يدحل وما محترزاته وبيان وبيانه إيضاحه في يسهب 

كماأحر تعاريفا عليه يزيد وند هو إيراده من التعريف كان لو شرحه من 
والمنطوقوالقرآن والقبح للحن الزوائد صاحب تعريف عند فعل 

الأصوصمعض في والقياس الدلالة وقياس العلة وقياس والشهومل٧، 
ذلك.وغير ، والتئاليدل ، ل وتخريجه والمنامحل 

المزاع.مجل تحرير ثانا: 

فيالخلاف غالبا يذكر الزوائد في تحالى. ه نوي. الإّأن وذلك 
التيالمسألة تكون أن أو فيها، الراع محل تحرير عر يمج ولا المسألة 

محلهو واحل لموصؤع متعددة صرر من واحدة صورة لإسوي ا عنها تكلم 
الصورالأبناسي نيذكر الخلاف صررة فهي الإسوي أورده ما إلا اتفاق 

٠فيها المختلف منانثة فى للدخول وتمهيدا توحكت عليها المتفق 

الروائيفي الإسنوى فإن الخلافة السائل في للاقوال باشة ثالثا: 

الكاباوحققصالأا.)ا(
).٩٨ص )ىالكاب\صق 

الكتاباسص^أ.)مآ(
٨٣٣ص الكاباس )أ(
يعدها.رما  ٢٦٤ص المحقق الكتاب )٥( 
بعدها.رما  ٢٨٤ص المحقق الكتاب )٦( 
بعدئ.وئ  ٣٢٧ص المحقق الكتاب )٧( 
يعدها.وما  ٩٣٥ص المحقق الكتاب )٨( 
يعدها.وما  ٩٤٦ص المحقق الكتاب )٩( 

يعدها.وما  ١٢٠٢ص المحقق الكتاب ( ١٠)
iيعدها وما  ١٠٥٥ص بعدها، وما  ٢٦٤ص يعدها، ومحا  ٢٠٧ص (؛طر ١١)



١٠٣'مزايميزايؤيد لعلآطمي/تحنق؛ أزراتد« شه محالماتد 

\لأقو\لص يخرج ولا !ليها بالإشارةالأقوال ذكر يرالخلاف إلى شر 
رمختمرْ،الخاحب لأبن الوصول رامنتهى الخمسة الكتب في الموجودة 
والمحصولول المنتهى ومختمره للامدي الأحكام أصول في والإحكام 

فيتيتمثل الجانب هذا في الأبنامي عمل فكان - للرازي 
رالأمدىالحاجب ابن الثلاثت. إر الإنوى بها ينالتي الأراء توثيق أ. 

الذيالقطع كامل بطل كتبهم من المهاج في والبيقاوي . والرازي 
منهم•كل إل ، الإ'نويلV ما عر يدل 

بلالزوائد في الإنوي يذكرف التي بالأقوال الأساسي يكتفي لا ب. 
كثيرفي وذلك الثلاثة، الكتب في يذكر لم مما أحر أقوالا يزيدها 

السائللى.من 

إلىذهب من ذكر من ويكثر نائليها إلى يتجها الأقوال ذكر عند - ج 
قائلهإر القول يحيل ما وكثيرأ شديدا، اهتماما بالعزو ويهتم القول، 

ءندهل'اآ،.الأصل هو هذا كتابه. إلى بته بن

معروفغير إل يعزو بأن والتويق العزو في ناهله ظهر ما وقليلا 
بعضقال ؛عض_هملآ،، أورده ،، بعض_هملوقال وقيلل٤،. .. . يقول: كأن 

النارحينبعض قال ، اذثو\حز 
ماإن إذ الكتاب حجم إر بالنسبة جدأ قليلة المواصع هذه ولكن 

الكتاب.في ما لجمح حصرأ يكون يكاد به مثلت، 

.٨٥•، ٥٣٣ا/'أ، ، ٣٩١ص اظر: ا(
.١١٤٩، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٦٧ص 1^: ٢( 
،٤٩٢، ٤٠٩< ٣٠٣، ٢٢•\خمص ٣( 
.٢٨٦ص المطق الكابؤ اظر ٤( 
.٩٩٦، ٢١٣ص انفار ل<(
.٩٩٢ص الحنق \ذى\ب انظر ٦( 
١٦الكتابالمءققص\خم: ٧(  ،٢٢٤.١•
.٩٨•ص الحنق الكاب، انظر ٨( 





همداضزاشدلأيةاصي/ت>تيىت شهاررا؛دءه محالغؤإتر 

٠التليمء وتحليلها التكبير، وتحريمها الوصرم، الصلاة 

لم*مثرط على *انه وئال الحاكم صحعحه الحديث ااوهذا ت قال 

قال!الجم1ءةاا على حكمي الواحد على أحكمي حديث عند وكذا 
والذميالمزى أن بحتث جدأ• صعثف اللفغل بهذا الحديث هذا أن أواعلم 
رأسا.أنكراه 

لامرأةقولي ُما رنيقة بت أميمة حديث من معناه النسائي حرج نعم 
امرأةلمائة نولي ٠إذما بلمففل الترمذي ورواه امرأة لمائة كقولي إلا واحال.ة 

ورئاءصمحُ حين حديث نهذا الترمذي قال ثم واحدة® لامرأة كقولي 
معا®باللفثلين نيه مفي أحمد الإمام 

تنال اهتديتم، انتد.يتم بأيهم كالنجوم هأص%حابي حديث عند وكقوله 
الفضائلني والا"ارنهلي مسنده، ني حميد بن عبد رواه صعيف أوالحديث 

عنيصح ولا منكر فقال؛ عنه البزار وسئل مرفوعا، عمر ابن حديث من 
يصحلم باطل موضوع مكذوب حمر حزم ابن ونال ه، اغ رسول 

ئط«لم.

•الحكم سبا وبيان ينا الحل• على الحكم - ٣ 
يقول:رحلا سمع ه الني أن عباس ابن حدين، عند نوله ومثاله 

نال•لي،• قريب أو لي أخ نال؛ ثبرمة؟ من قال؛ برمة ثعن لبيلث، 
ثبرمة®.عن حج نم نمك، عن حج نال: لا. قال: نفك؟ عن قحججّت 

صحيح®بسند ماجه وابن داود أبو رواه نال؛ 

.٣٨•ص المص الكاب )١( 
بعدها.وعا  ٠٤٦ص المص امماب )٢( 
بعدها.وما  ٧٩٥ص المحمق اومحاب )٣( 
بعدها.رما  ٢٧٥ص \ذذق امماب )٤( 



ع؛دالسزالميللأبماص/نص: شلأآاازوامح« >ظمامح 

ابن®رواه قال: يانء والمالخطأ أمتي عن ®رفع حديث عند وكقوله 
جيد®اساد ماجه 

الوترتطؤع؛ لكم وهي ■^٢؛، نرض هي ®ثلاث حدث ضد ومثاله 
منأحد يخرجه لم صعيف ®والحديث ت نال الضحى وصلاة والفجر 
منيه®في هي أحمد حرجه تعم الستة. الكتب أصحاب 

المسألة!في الخلاف لتمرة بيانه خامسا 

علىالمبنية الفقهية الفرؤع من سيء بذكر تعالى زأقفأ الشارح يقوم 
باعتارهاالأصولية، الأنوال إلى الفقهية الأهوال ويرجع الأصولية، ائل الم

لها.ونتائج عنها متفرعة 
أوردلما الشريعة بفرؤع الكفار تكاليف مسالة ؛حث فى كما وذلك 

بعدمذلك عن أجاب لفنلي الخلاف أن الفقهاء بحص عن الحبدرى نقل 
الأحكامبعض بذكر شمع نم المعنى، إلى راجع الخلاف، إن بل التسليم 

المسألةلم.عر السية 
فينال لا؟ أم خطابه عموم فى داخل هو هل التكالم مسألة وفى 

هلطوالق لمين الماء نت نال إذا فيما الخلاف فانية تظهر ®تتبيه! آخرها 
هلالمخاطي، أن على ينبني الرافعي ثال، خلاف• فيه لا؟ أم زوجته تطلق 

عند®المختار زياداته من ظى النووي قال لا. أم الخطاب في يدخل 
واشتطلق لا أنها الأصح هنا وكدا يدخل لا أنه الأصول ني أصحابنا 

أعلم®.

سبلأو نقيرأ صار ثم الفقراء على وقف لو ما أيضا فوائدها ومن 
.٠.سافر. ثم والمسافرين الفقراء على خانا أو رباطا 

بعاوها.رما  ٥٠٦ص المحقق الكتاب )١( 
_u.وما  ٧٦٣ص المحقق الكاب )٢( 
.u_ I.J ٢٢٦ص المحقق الكتاب )٣( 
.٥٨٦و ٥٨٥ص المحقق الختاب انفلر )٤( 



١عبداضزاضر لأيا؛اصي/حتيى؛ شلأآالزواتر« >bلتراتي  ٠٧

تالسار حتم سائمات 

أو، تنسهازلأو ، تنئه؛ أو ، مائدْلللمسألة شرحه يختم ما جدأ كير 
^١٦؛أو ذى أو نيهالأ، 

منهارى-اثنتن محن جمع ولرثما 
أحدعن تخرج لا - الغالب في - أنها أجد الكتاب تأمل وعند 

الأنة:الأمور 

لالمشروحة المسألة محن الخلاف لمرة يان .  ١

.المثروحة يالمسألة علاقة لها آخر كتاب من منقولة فائدة - ٢ 

صمعلهاأو تصريفها أو كلمة معنى بيان من لغوية ائل م- ٣ 
بالنكلأ'م

الماثلمن ويماثالها يشايهها وما الخثروحة المسألة ين التفريق . ٤ 

الخسألةلآا،.في ورد علم اسم نحبط - ٠ 

٣٦٨، ٢٣٥، ١٩٧ص الكاب انظر )١( 
.٢٤٥، ٢٢٥، ١٩٨ص الكتاب، انظر )٢( 

.٦٨•، ٤١٢، ٣٢٣ص اسق الكتاب، انظر )٤( 
.٥١٩، ٤٢٤، ٢٧٨ص اسق الكتاب انظر )٥( 

١٨٨٥، ٨٧٧، ٣٧١، ٣٦٨، ١٩٨، ١٩٧ص اسق الكتاب انظر )٧( 
.٥١٤، ٢٣٥ص الكتاب انظر )٨( 
.٤٢٤ u-i، ٣٧١، ٣٤١، ٢٧٨، ٢٤٥ص الكتاب انظر )٩( 

٠٣٦٨، ٣٢٣، ١٩٨ص آسق الكتاب ؛نظر ( ١٠)
.٤٠٥، ٣٢٦، ٣٢٤ص اسق الكتاب (انظر ١١)
.٥٦٦، ٥٠٥ص اسق الكتاب (انظر ١٢)



عّدالسازاسمبمإالآيةاّي/ثمنيقت شئارواتد« »التواتد  ١٠٨

محهارا،.المقول الكب ألفاظ بين المقارنة ٦- 

،.اسائهار ورجه المسألة قي الخلاف ومنشأ سب يتان - ٧ 
فيالمائل هذه لكون يذكرها لم ائل مترك لكونه للمؤلف اعتذاره — ٨ 

-والإحكام والمختصر المحمول - الثلاثة الكتب قي أنها أو المهاج 
بلأصولية ائل مليست لكونها المؤلف ثروهل عليها تنهلبق لا ولكن 

ذلكلنحو أو نقهية نرؤع أو منعلقية 
محور.له وهذا عاليه وامتدراكه الإسنوى للمؤلف عقبه ت ٩

فيمئالأ أو شرطا أو نيدأ وضع أو القول أطلق فد لكونه إما - ١ 
.محعحح غير أنه الأبنامي ليرى المسألة 

تل.كرأن وحقها الثلاثة الكتب من مسائل ترك لكونه ؤإما - ب 

المهاجفي موجودة لكونها إليها حاجة لا ائل مذكر لكونه أو - ج 
ليستلكونها المؤلف صابهل نى داحلة ليست أو الثلاثة الكتب أو 

،.أصولية١٦مساتل 

أهميةالمؤلف ويرى يدكره لم المسألة من جزءأ أيل لكونه أو — د 
ذهم.>ئ.

إطلأقهلعر يمح ولا نول ية بنتعقبه أو - ه 

.٤٧٤ص الكاب انظر 
.٢٧٧، ٢٢٠ص المحاب انظر 

بموعا.رما  ٤٤٩، ٤١٩، ٣٠٧، r-Aص المحتق الكاب 
.٩٨٤، ٦٨•ص المحتق الكتاب انظر 
.٨٤٤، ٦٩٢ص ذلك مثال انظر 

.٦٨١، 0.0،. ٤٢انفلرالكظبص٢■
،٦٤٥، ١٩٧ص الكاب، انظر 

ب٩•١٧ص الحمق النحاب 



عيدايميزالميللأيئاصي/تحتيق؛ شئالإراتر« »النواتد 

امحاْن:انميمث 
الكتابمصائر 

كثيريفعله كما كتابه ومصادر موارد كتابه مقدمة ؛ي الأساسي يذكر لم 
مواردعلى يتعرف أن يستطيع للكتاب القارئ أن غير المؤلفين. من 

الفوائد.ممابه ني الأساسي 

يقتضيهاالتي الأمور بعض أذكر ممادرْ ذكر على آتي أن ونل 
وهي:اJقام 

منه،اقتبس أو نقل الذي الكتاب ذكر الأيتامي عند الأصل أن أولا• 
عنها.القل إلى يشير ولا كتب عن ينقل ما وتللأ 

فهناكالتقول، كثرة حيث من متاينة منها نقل التب، المصادر أن ثانيا: 
منهاستفاد وند إلا مسألة تمر لا قد إذ عنها الفل أكثر ما المصادر من 

يريعلم الي المصادر من وعندْ ذللئ،، من أنل مصادر هناك بينما فيها، 
الرنان.أو الرة قللا. إلا إليها 

والعالومالشرعية العلوم شتى شملت، ند الكتاب ني مصائره أن ثالثا: 
والصرفوالمحو والفقه والمنة ير والفالعقيدة نى نهى المساعدة 
الفقه.أصول إلى بالإصانة اللغوية والمعاجم 

نيمحقق هو ما ومنها مهلبؤع هو ما منها المصادر هذه أن رابعا: 
إلىيخرج لم مخعلوطا يزل لم ما ومنها يطع، ولم غيرها أو علمية رسائل 
حزائنفي وحول له يحلم لم المفقود حكم ني هو ما ومنها بعد، المور 

عرضها.عند ونللث، امحللاعي _، حذلك، وسأيين المخهلوطايت، 

ينقللم الفوائد كتاب في ذكرها ورد التي الكتب بعض أن حاما: 
لمالكتب، وهن.ه أحر، كتاب بواسعلة بل الباثرة سبيل على الأبناسي عنها 

منها.استفاد التي مصادره صمن أذكرها 



١١ عيشادم|زاب•لأوتاصى/حمقت شها)وراتد« »اهواتر ٠ 

Iالهجاء حروف حسا رتبتها مصادره وهذه 

الأحكام.عمدة شرح على الأحكام إحكام - ١ 
-(•٥٧٠٢)ت المل- ينق بن رهب بن علي بن لمحمد 

اسماعيلبن لمحمد العد.ة حاثيته مع رمطبؤع وحده، مطبؤع وهو 
،'.Svالهندي محمد بن علي الشخ بتحقيق المنعاني 

الأصول.أحكام ني المحول إحكام - ٢ 
—(.٥٤٧٤)ت الباحي حلف بن سليمان الوليد لأبي 
بتحقيقأحرى رطبعة الجبورى محمد الدكتور/عيداش بتحقيق طع وقد 
تركى,عدالمجيال 

الأحكام.أصول ني الإحكام ٣- 
رنالأمدى سالم بن محمد بن علي أبي بن علي انمين يف ل

٦٣١.)^<

عيدالرراقالشخ فضيلة بتعليق توجت الش أشهرها طيعات عدة طح 
؛ص.عقيقي 

الأحكام.أصول ني الإحكام - ٤ 
(•٤٥٦رن حزم بن مد بن أحمد بن علي محمد لأبي 
شاكر.أحمد الشيخ عليها أشرف الش الْلبعة منها طيعات عدة طح 

الحدث.احتلاف ْ- 

_(.٠aY ٤ )ت الشافعي إدريس بن لمحمد 

بكليةالمنة م بنماجستير الة رعالمثيحي محمد ين إبراهيم حققه 
معلبؤعأيضا وهو الإسلامية، سعود بن مجحمد الإمام بجامعة الدين أصول 

للشافعي.الأم كتاب آخر في 



١١١الميل عيداينز لأ؛تاسي/ظتى• ^١^،( ١٥٠'؛أ)اهوإتر 

والمشي.والمشي الفتوى أدب - ٦
(.٦٧٦)ت الروي شرف بن ليحص 

الجابي.عبدالوهاب بسام بعناية *ّطبرع وهو 
والمشي:الفتي أدب - ٧ 

)تالملاح بابن المعروف عبدالوحمن بن عثمان عمرو لأبي 
٤٦٣.);،

عطوالمادر.بن عبئاف بن موفق الدكتور وتحقيق ؛،-رامة محلع 

الدين.أصول ني الأرمن - ٨ 
ه(.٦٠٦رن الرازي الهمين بن عمر بن محمد الدين لخر 

القا.حجازي الدكتور/أحمد وتعليق وتحقيق بتقديم معلؤع 

الخلائق.خر متن معرنة إلى الحقائق محللأب إرشاد - ٩ 

-(•٥٦٧٦)ت النووي شرف بن لحص 

اللفي.اش فتح ءبدالاري ودراسة وتخريج بتحقيق مْلوع 

؛٧١٧١.أاس  ١٠

هر(. ٥٣٨رن الزمحشري عمر بن محمود اض لجار 

محمود.الأستاذ/عيدارحيم بتحقيق مهليؤع 

.الإشارة. ١١

للقفال.الأبامي تب 
ينعلي بن محمد المجير القنال ترحمة في الكتاب على أطلع ولم 
عبداممهبن أحمد ين عبداش المغير النقال ولا ;( ٥٣ ٦٥رن إسماعيل 

ه(٤١٧٠رن 



عجراينزاشدلأ؛ئاصي/حنق؛ شئاإزراتر(< >bهواتي 

بهأريد أطلق إذا القغال أن من بكي القاله لما للصغير ولعله 
الأبمامي.أطلق وند بالشاشي١١٢ بد اص أريد bذا الممر 

اصأصول ني -الإفادة ١٢
-(.٥٤٢٢)ت المالكي البغدادي نمر بن علي بن عتدالوهاب للقاضي 

•، الزكآلالور شجرة وش ، الذهب١ الديباج ش ذكره 
-الأم. ١٣

(.٢٠٤)ت الثانعي إدينس بن لحمد 
الجار.زهري محم-د ونمحح بإشراف التي منها طبعان عدة معلؤع 

-الأuلي. ١٤

—(•٥٦٢٤)ت الراقص ■مدالكريم بن محمد بن لمدالكريم 
طبقاتنى ثهبة قاضى وابن الشانعتةل٤، طبقات في المبكي ذكره 
الثافعيةلْ،.

الحاجب.ابن أمالي -  ١٠
-(.٥٦٤٦)ت الحاجب بن عمر بن عثمان عمرو لأبي 

نداره.سليمان صالح فخر الدكتور وتحقيق بدراسة مهلؤع 
يه.الجهل يجوز ولا اعتقادء يجب بما الإنصاف -  ١٦

-(.٠٤٠٣)ت البصري الباقلأني العليب بن محمل بكر لأبي 
حيدر.أحمد الدين عماد بتحقيق معلؤع 

•ْ/مآه اعري الثانمت طنات )١( 
.XA/Y ،-jbJuJlاسج )٢( 
١.•  ٤٨ازي الود شجرة )٣( 
.٢٨١ه/الكبرى الثانمة طقات )٤( 
.UU/Yالثانمة طبقات )>؛<( 



١١٣■مزايميزالميد إلأبتاسي/تحتيق؛ شئأرواني« ررالعواتر 

-الأوسط: ١٧

-(.٥٥١٨)ت برهان بن علي بن لأحمد 
كشفني حليفة وحاجى الكبرى الثافعية طقات في السبكي ذكره 

العارقتنهدية في باشا ؤإمماعيل ،، الفلنرزل
نهايةني نوي والإّالفصول، تنفيح نرح في المرافئ محه ونقل 

وغيرهم.الفحول إرشاد في والشركا)ي السؤل، 

-الإيضاح.١٨

-(•٥٣٧٧)ت الفارسي أحمد بن الحسن علي لأبي 
فرهود.ثاذلي الدكتور بتحقيق طح 

بحركاظم بتحقيق الجرجاني القاهر لعبد المقتصد شرحه »ع وطح 
المرجان.

الأصول.برهان من انمحمول ليضاح -  ١٩
م(.٥٣٦)ت المازري التميمي عمر بن علي بن لحمد 

يكمله.ولم للجويتي البرهان لكتاب شرح 
ونياتفي حلكان وابن ، المذهب انميباج ني فرحون ابن ذكره 

العارفينهدية ني باثا ؤإمماعيل ،،والخفدىنيفواتالوفيادتح الأءيانل
الطالي•عمار الدكتور بتحقيق منه الموجود وطح 

.r\hالكرى الثانب طقات )١( 
الظرنا/ا•٢.كثف )٢( 
\امالعادين سة )٣( 
.To\/Yالذب الديباج )٤( 
ا/ه\اأ.الأمان رنات )٥( 
أ/اها.الدنان نوات )٦( 
.aa/yالعارمن عديأ )٧( 



الميلع؛دالميز لأي؛اسي/تءتٍق؛ دئموامح« »اماتد 

الفض:أصول ئي الرهان - ٢ ٠ 

)تالجويني عمداض بن عبدالملك المعالي أبي الحرمين لإمام 
٤٧٨.^

الدسب٠عيدالعفلم الدكتور لتحقق حلتع 

المحصول.من اكحصيل - ٢ ١ 

—(.٥٦٨٢)ت الأرموي بكر أبي بن محمود الدين لراج 
رنيد.أبر علي الدكتور/عبدالخميد بتحقيق مطيؤع 

الرهان.شرح ني يائيان التحقيق -  ٢٢

-،•٥٦١٦رن الأبتارى إسماعيل بن علي الحسن لأبي 
والدراساتالشريعة كلية غي دكتوراه رسالة منه الأول الجزء حقق 

بسام.عبدالرحمن بن علي بتحقيق القرى أم بجامعة الإسلامية 
بريجتونجامعة مكتثة فى نسخة وله مخهلوطا يزال لا الثاني والجزء 

•٧٩رنم 
٣٤*رنم القرى أم بجامعة العالمي البحث مركز ني مصورة وله 

أصول.

الأصول.علي الفروع -مج ٢٣
—(-٠٦٥٦)ت اارنجانى أحمد بن محمود الدين لشهاب 

الصالح.أديب الدكتور/محمد بتحقيق مهلبؤع 
اسسضاسب.٠٢٤

—(-٥٦٨٤)ت القراش إدييس بن أحمد الدين لثهاب 

فياختلاف مع للرازى وكلأهما المحصول من مختصر والمنتخب 
*حن.الدين لصماء يعصهم به فنالمنتخعبا 



١١٥الميل عيزاينز ٧^^١سي/سمميىت شئالزواتو« »الماتر 

طبقاتفي واوسكي الوافي في المفدى ذكرها والتعاليقة 
*المذهب الديباج في فرحون وابن الكبرى الشافعية 

•التدير البشير متن لمعرفة ؤير والتيالتقريب ء  ٢٥

-(.٥٦٧٦)ت النووي شرف بن ليحيى 

بتحقيقالسيوطي الدين لجلال الراوي تدريب شرحه مع مهلبؤع 
ءثلااالطيف.عثدالوهاب 

محمدبتحقيق أحرى وطبعة عويفة محمد محمد صلاح يتحقيق طبع 
الحين.عثمان 

الفقه.أصول في الأدلة تقؤيم .  ٢٦
م(.٤٣٠)ت الدبومي عمر ين عبيدالله زيد لأبي 
منالدكتوراه درحة لنيل الحياط حميل محمل. صبحي منه -جزءآ حققه 

الكاتبة.الألة عر معلبؤع — ٥١٣٩٠عام الأزهر حامعة 
الدكتوربتحقيق أحرى وبعلتعة الميس خليل بتحقيق مطبوعا وصدر 

)ذرر0•الثهثر؛ بمفوب مدارحم 
المحمول.تلخيص . ٢٧

القثواني.الدين نجم بن محمد بن بكر أبي بن لأحمد 
• ١١٥برقم الأزهرية المكسة في نسخة له 

المكرمة.بمكة القرى أم بجاهعق العلمي البحث مركز في وممورتها 
الجامعةمن دكتوراه رسالة في الغنام عبداض ين صالح الدكتور وحققه 

المنورة.بالمدينة الإسلامية 

.٢٣٣[•/بالرمات الواني )١( 
\.Ur/Aالكبرى \ك\ب• )٢( 
.٢٣٧/١الدياج )٣( 



الميلعيزالميز لأ|ارسي/حتيق؛ شئازوإتد« ))الغواني 

تالفقه أصول ني التمهيد -  ٢٨
—(.١٥٥ • )ت الكالرذاني الحس بن أحمل بن لمحفوخل 

•إبراهيم بن علي بن محمد رد. عمثة أبو محمد مفيد د. بتحقيق ممليؤع 
الأصول.ني المحصول اختصار في الفصول نقح ء  ٢٩

-(.٥٦٨٤)ت المرافئ إدريس بن أحمد العباس أبي الدين لنهاب 

سعد.ءبدالرؤرف تله بتحقيق أيضا له شرحه ومع وحده. مهلبؤع 

المحصول.تشح -  ٣٠

-(.٥٦٢١)ت التريزي الخير أبي بن منلفر الدين لأمين 
الشريعةكلبة من الدكتوراه درحة لنيل حاففل زهير حمزة حققه 
م.١ ٤ • ٢ عام القرى أم جامحة في الإسلامية والدراسات 

واللخات.الأسماء .تهدب  ٣١

-(•٠٦٧٦رن النووي نرق بن ليحص 

وأحمدعبدالموحود أحمد وعائل معوض محمد علي بتحقيق معلبؤع 
أحرى.وهلبعات عاشور راتب 

اللغة..تهدب  ٣٢

(.٥٣٧* )ت الأزهري أحمد بن محمد متصور لأبي 
إبراهيم.الفضل أبو محمل بتحقيق مجطثؤع 

التوصح. ٠٣٣

(.٥٦٨٥)ت البيضاوي معحمد بن عمر بن -الله لعثار

ذكرواؤإنما له، المترحمون يدكره ولم الأمم، بهذا كتابا له أجد لم 
المفدىذكره الدين أصول في الإيضاح كتاب وهو منه قريب اسمه كتابا 



١١٧ايميد لأبماّّى/تحتتق* دئاازوأتر« >)التواتر 

بغتةني راليوش الممر؛نلآ، طقات ني والداودي ، الوافي في 
 _i.هو

الحديث.علوم في الشم -  ٣٤
^(.٦٧٦)ت النووي شرف بن لمى 

١^٧^٤،.فوات في الكتي ذكرْ 
الجامع.. ٣٠

—(.٥٤٧٤)ت التاجي حلف بن مليمان الوليد لأبي 
له.المترجمون يدكره ولم أرأ له أجد لم والكتاب 
فلعلالفحول إحكام في موجود المؤلف إليه أحاله الذي والنص 

له.آحر اسم الجا*ع 
الفقه.أصول في المحصول من الحاصل ء  ٣٦

—(.٥٦٥٣)ت الأرموي الصين بن معحمد الدين لتاج 
ناجي.أبو محمود عبداللأم الدكتور بتحقيق محلح 

٣٧ .

—،•٥٣٩٢رن الموصلي جني بن عثمان القح لأبي 
التجار.علي محمد بتحقيق مجطيؤع 

حم_الرسالة.

آأه(.٠ ٤ )ت الشافعي إدريس بن لحمد 
شاكر.محمد أحمد وثرح بتحقيق مهلبؤع 

ا-يا/\'ي-آ.يالوفات الواني )١( 
القرينطقات )٢( 
آا/*ه.دةالوءاة)٣( 
الوفيات؛/آآآ.نوات )٤( 



عسداينزاضدلأإأتاسيلمتثيىت شئارواتد« >bلتراتي  ١١٨

الممتين.وعمدة الطاليين روصة -  ٣٩

-(•٥٦٧٦)ت النووي شرف بن ليحص 

لراض•الوجر الشرح اختمار وهو 
ومجلد عتر باثتي مطبؤع 

انماظر.وجة اكاظر روضة - ٤ * 

—(.٠٥٦٢ ندامة)ت بن أحمد ين عبداف الدين لمونق 

عبدالرحمنبن عبدالعزيز الدممور بتحقيق التي أبرزها طعان ءا-ْ مطؤع 
العاطر.الخاطر نزهة المسمى بدران بن عبدالمادر ثرح سمر ومعلبؤع عيد ال

الملة.علي بن عبدالتكرJم الل.كور بتحقيق وطبعة 
الروضة.زوالي - ٤ ١ 

-(.٥٦٧٦)ت النووي شرف بن ليحص 

اكسائر،من الهلالبين روضة كتابه في النووي زادها ما هي الزوائد وهذه 
هل.ْجمع وند الطالين روضة مع مطؤع للرا؛عي• الوجيز شرح ش ليت التي 

المنهاج•على الروضة زوائد في التاج كتابه في عجلون بن الدين نجم الزوائد 
الكبرى.-المن ٤٢

<•٠٤٥٨)ت اليهقي علي بن الصين بن أحمد ثكر لأبي 
عطا.عبدالقادر محمل. بتحقيق مطبؤع 

للمارديني•النقي الجوهر شرحه مع ومطمع 
الترمذي.منن -  ٤٣

آم(.٩٧)ت الترمذي محورة بن عيي ين محمد عيسى لأيي 
نوالومحمد ثاكر أحمد بتحقيق التي منها طبعان ة عل• طبع 

عهلوة.ؤإبراهيم ب.الثاني 





ءأدااسزالميللأياسي/نشق؛ شئارواتو(< »امامح 

الشاب.الكاب -شرح  ٥٠
الطاتي.مالك بن عبداض بن محمد الدين لجمال 
•هريدى أحمد الدكتور/عبدالمعم وتقديم بتحقيق مطبؤع 

الكبير.الشرح - ٥ ١ 

-(.٠٦٢٤)ت الرانعي محمد بن عبدالكريم القاسم لأبي 
الوجتر*شرح فمحا ض? بعضهم ومماْ 

مخهلوؤلآيزال لا والباني للنووى• المجمؤع بحاشية نصفه من أثل محلبع 
مختلفة.بأرقام الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة ني نسخة منه وتوجد 

اللع.شرح -  ٥٢
-(.٥٤٧٦)ت الشيرازي ، يوسفبن علي بن إبراهيم إسحاق لأبي 
تركي.عبدالمجيد بتحقيق ْلع 
جزءآن.مه وصدر الكتاب، بتحقيق العميربني علي الدكتور نام كما 

الحاجسا.ابن مختصر شرح -  ٠٣

-،*٠٧٤٦رن التتريزي الحسن بن همداض بن علي الدين لتاج 
ذكره.من أجد ولم عليه أؤللع لم 

الحاجس،.ابن مختصر شرح -  ٥٤

•—( ١٥٧ * رن الشيرازي مصلح بن عود مبن محمود الدين لقلما 
؛استانبولليمانية بالكوبريلي بمكتبه نسخة منها مخطوءلة سخ عدة له 

•٤٩٩برقم 
_،.فقه أصول  ٣٠٢برقم المرية الكتب، يدار وأحرى 

الجامعةلي ماجستير رسائل بتحقيقه الباحثين من مجموعق قام وقد 
المنورة.يالمدينة الإسلامية 



عيزاضزاشدلأبماسي/حمىُ ^١^^ ١٥'؛-»القوأتد 

ني■بمسير ما تل رمحا الباحشس من مجموئ أيضا سحمقه قام كما 
الإسلامية.سعود بن محمل الإمام حامعة 

الحاجسا.اين مخصر شرح -  ٥٥

^(•٥٧٢٩رن الترنوي يوسف ين إسماعيل ين علي الدين لعلأء 

له•رحم من يدكره لم 

لإسنويا ذكر0 مختمر شرح -( ٥٧٥٨)ت محمود لاينه ؤإنما 
،•تغرى وابن والسكيلى 
للابن.وهو للأب بته نفي المؤلف من وهم ذلك فلعل 

الفقه.أصول في المعالم ثّرح -  ٠٦
أو-( ٥٦٤٤)ت سمساني التاالقهري حملي بن محمد بن لعسالاش 

(٦٥٨.)^

.٤٦٣برقم بزي الفانية الكبة في نسخة له 

معوض•محمد وعلي عبدالوجود أحمل. عائل باحراج وطبع 

الكافية.نظم الوافتة شيح -  ٥٧
-(•٠٦٤٦)ت الحاجب بابن المعروف عمر بن عثمان عمرو لأيي 
لاينوالكافية والواقية الكافية، نقلم هي الي للوافئة رح ث وهو 

أيضا.الحاجب 

الٌلتلمح،•علوان بناى موسى الدكتور بتحقيق مهلبؤع وهو 

.٣٣٧٨اكاس طبقات )١( 
الثانمةامى'ا/؛مّطبقات )٢( 
.rxU•\/الزاهرة التجوم )٣( 







عبمادر|زاسميدلعدوتاسى/حشقت شئاروواتر« طم\تد  ١٢٤

المهاج.شرح إلى الممحاج -لكش  ٧٠
-(.٥٧٧٢)ت الإضوي الحسن بن عبدالرحيم الدين لجمال 

الفقه.في النووي لمنهاج شرح وهو 
الماقاة.كتاب إلى الإسنوى فيه وصل وقد 

شافعي(.فقه )٥٨  ٢٠٢٢برقم الأول الجزء ،^ ١^١٥٢في نخة له 
٢٠٢٤برقم الثالث والجزء شافعي( فقه )٦٨  ٢٠٢٣برقم الثاني والجزء 

شافعي(.فقه )٧٨ 

يالجامعةتير ماجبرسمائل الباحثين من مجموعة بعمه وحقق 
المنورة.بالمدينة الإسلامية 

الرحال.ضعفاء في الكامل . ٧١

؟ه(. ٦٥)ت الجرجاني عدي ين عثداض أحمد لأبي 
أصولكلية في السنة قم في بتحقيقه الباحقين من مجموعة قام وقد 

ونوقشماجستير رسائل الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجامعة الدين 
بعضها.

غراوي•مختار بممى بتحمق وطح 
الأئاؤيل.وعيون اكريل حمائق عن الكشاف -  ٧٢

—(.٥٥٣٨)ت الزمخثري عمر بن محمود اممه جار القاسم لأبي 
•مهدى عدالرزاق بتحقيق مطمع 

الرواية؛ضم في -الكفاية  ٧٣

)تبالخطيب المعروف البغدادي ثابت بن علي ين أحمد بكر لأبي 
٥٤٦٣.)-

وءيا.الرحمنعبدالحليم محمد عبدالحليم الأستاذين يمراجعة مطبؤع 
محمود.حسن 



١٢٥ءبزادم|زالميل لأوتاصي/تحتيق؛ دئافيراتر« محاماتر 

اص1ب_الاوعفىأصول 

-(.٥٤٧٦)ت الشيرازي علي بن إبرامم إسحاق لأبي 
يديوي•علي وتوسف متو دب الدين محي بتحقيق مطؤع 

اللغة.-مجمل ٧٥

-،•٠٣٩٠رن زكريا بن نارس بن أحمد الحين لأبي 
سلطان*عيدالمحسن زهير وتحقيق بدراسة طع 

المهيب.شرح المجمهمع -  ٧٦

-(•٥٦٧٦)ت النووي نرق بن لحص 
الربا.أول إلى فيه وصل بنمه لم 

المعليعي.نجيب محمد وتكملة السبكي الدين تقي تكملة مع معلبؤع وهو 
الفته.أصول *؛ JLpئي المحصول -  ٧٧

■ه-(  ٦٠٦رن الرازي الحسين بن عمر بن محمد الدين لفحر 

العلواتي.نيامحى جابر ؤله الدكتور وتحقيق بدراسة ُهلبوع 
الحاجب.ابن مخممبمر -  ٧٨

—(.٥٦٤٦)ت الحاجب بابن المعروف عمر بن عتمان عمرو لأبي 
والجدل.الأصول علمي ش والأمل الوصول منتهى كتابه مختصر 

وحواشيه.شروحه مع وكدا وحدْ المختمّر ؤلع وفد 

حمالو.نذير الدكتور ودراسة بتحقيق ؤلع كما 
الدح.مختصر -  ٧٩

ذكرأ.له أحد لم 
والإحكامالرئوي كتابي بين الجامع ادذلام بديع مختصرات من ولمله 

لابن



الميلعيزالميز لأبما'اسي/حمورت شجا)زرص« >طماتر  ١٢٦

مختصر-  ٨٠

-(.٥٢٣١)ت الويطي القرشي يحنى بن يوسف يعقوب لأبي 
فقه ٢٦٤برقم بمصر الم؛؛ة المخطوطات معهد ني نسخة له توجد 

شافعي.

منمجموعة حققه كما القرهاداغي. الدين محي علي الدكتور حققه 
الأزهر.جامعة في ماحشر رسائل الا-ءثين 

الصحيحين.على المستدرك —  ٨١

إه(.٠ ٥ اليابوري)ت الحاكم ريه حمل. بن محمد بن عبا-الإه بن لمحمد 
عطا.عبدالقادر مصطفى بتحقيق مطؤع 

الأصول.علم من الختمحفى -  ٨٢
(.٠jkO ٥ )ت الغزالي محمد بن محمد حامد لأبي 

حافظ؟زهير بن حمزة الدكتور بتحقيق مطؤع 
الرحموت.فواح بحاثثتها والي مشهورة متداولة وطعة 

المدونة.ني ليس مما المرط ماثل لزيادات المستوعب -  ٨٣
-(.٥٣٠٨)ت المرراني رثيق بن محمل، بن لمدالرحمن 

،.ومعجم ، والأءلأمل ، الزكةل النور شجرة في ذكره 
الختصفى.شرح في المتوفى -  ٨٤

المحيعل،البحر في الزركشي رسماه ®العب؛درىاا مؤلفه لأبنامي ا محمى 
.العّدرياا عبال.اض أبو 

.١١١;•الني الود شجرة )١( 
الأصلأم)٢( 
ععجماسمشنه/أ7ا,)٣( 
.١ ا/١ المحط البحر )٤( 



١٢٧عيزاميزاضي• ^^آاررامح،كلأطسي/ميىت >طلتوإتر 

ه(.٥٦٧)ت العبدري ميمون بن عداض ين محمد ولعله 

•التراحم كتب من عليه محللعت ا فيما إليه ينمب ولم 
المني.-  ٨٥

٠ه(  ٢٤١رن الممياش حنبل بن محمد ين أحمل ض عبدا أبي للإمام 
علىوالكلام عليه بالتعليق شاكر محمد أحمد يه يالاهتمام قام وند 

منه.أتمه ما طح وقد يتمه" ولم وفهرسه أحاديثه أسانيد 
عيدالخمنين عجداف الدكتور يإشراف ومحرجة محققة أخرى وطبعة 

الرش•

حانء.ابن ااص1حح والأنواع التقاسم على الصحح المني -  ٨٦
—(.٥٣٥٤)ت تي البالتميمي أحمد بن حبان بن لمحمد 
بترتيبالإحسان المسمى الفارسي بلبان بن ء-ليإ بترتيب مطثؤع 

شعيببتحقيق أحرى وطثعة الحوت يوسف كمال بتحقيق حبان ابن صحيح 
الأرنادوط•

الشافعي.الإمام ند م-  ٨٧
—(.٠٥٢ ٤ )ت الشافعي إدريس ين لحمل 
الأنصاري.علي بن أحمد بن عابدين لمحمد ترتيبه مطبؤع 

انمنار.وعزت الزواري يومض ومراحعة بتصحح 
الفقه.أصول في العالم .  ٨٨

—(.٥٦٠٦)ت الرازي الهمين بن عمر بن محمد الدين لضغر 
مركزفي مصورتها الغلاهرية الكتبة في خة نمنها نح عدة له 

.٢٨٥١برقم القرى أم بجامعة العلي المحث 
بجامعةوالقانون الشريعة بكلية الريش أبو صبيح عايش موسى حققه 

معوض.محمل. وعائل عبدالموحود أحمد عائل بإحراج ؤلثعة وله الأزهر 



عسوالميزالميللأيةامى/ت>تّقت شئ١رjو١تد،٠ هاموانئ  ١٢٨

الفقه.أصول ني المعتمد -  ٨٩

-(.٥٤٣٦)ت المرى الق بن علي ين محمد الحض لأتي 
اف.حميد محمد وتحقيق بعناية مْلوع 

اللغة..قايس . ٩٠

-(•٠٣٩٥)ت ذديا ض فارس ض أحمد الحين لأيي 
هارون.محمد عبداللأم وصيط بتحقيق مهلبؤع 

الإيضاح.شرح ني المقتمد -  ٩١
—(.٥٤٧١)ت الجرجاني محمد ض عبدالرحمن ض لعبد.القاهر 

الفارسي.علي لأيي للأيفاح شرح وهر 
المرحان.بحر الدكتور/كاءلم بتحقيق مطؤع 

الصلاح.ابن مقدمة ..  ٩٢

)تالملاح بابن المعروف عبدالرحمن بن عثمان عمرو لأبي 
٦٤١٠.^

الحدث.علوم ؤيمى 

عبدالرحمنعانشة الل.كتورة بتحقيق التي منها طعان عدة مهلبؤع 
عتر.الدين الدممور/نور بتحقيق وأحرى 

الفقه.أصول في الجدل في الخلخص -  ٩٣

-(.٦٥٤١^)ت الشيرازي يرث ض علي بن إبراهيم إسحاق لأتي 
الشريعةكلية من الماجتير ليل نيازي آحنل.حان يون محمد حققه 
ه.١ ٤ ٠ ٧ عام القرى أم بجامعة الإسلامية والدراسات 

الفقه.أصول في الخلخس -  ٩٤
؛ه(. ٢٢)ت المالكي البغدادي نمر ض علي ض عبدالوهاب للقاصي 



١٢٩عيزالميزايؤيد لأبءاسى/حنق■ شئالزرامح؛ه محاهواتد 

الملخصباسم الصلاح ابن على الكت في حجر ابن ذكره 

باسمكتابا له الزكية النور وشجرة المذهب الديباج في وذكر 
هو.فلعله الممه، أصول فى ءالتلخيص 

راكعليل. JLواكةااوالاستحسان والرأي القياس إبطال ملخص -  ٩٥
-(.٥٤٥٦)ت حزم بن مد بن أحمد بن علي محمد لأبي 

الأفغاني.صعيد بتحقيق مهلثؤع 
الشافعي.الإمام ،تائب . ٩٦

ه(٠ ٦٠٦رن الرازي الحين بن عمر ين محمد للأمام 

القا.حجازي الدكتور/أحمد بتحقيق مهلبؤع 
الممه.أصول علم في المحصول من المنتخب -  ٩٧

•هءا ٦٠٦رن الرازي الحّين بن عمر بن محمل الدين للمخر 

كليةمن الدكتوراه درحة لنيل حرير همدالعزيز بن عبدالعز حققه 
ه. ١٤٠٤_  ١٤٠٣عام الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجامعة الئؤريحة 

حميل،.بن عيد نل. ممن المتتخب —  ٩٨

—(.٥٢٤٩رن حميد بن عبل. محمد أبي الحاففل للإمام 
الصعيدي.حليل محمد ومحمود المامراني البدري صبحي بتحقيق مهلبؤع 

الأصول.علم في المول ص . ٩٩
دكتوراهرسالة المالحي، عثدالرحمن بنت مرنة الدكتورة الكتاب حقق 

القصيم.حامعة في 

.YA/Yاواو،ب الدياج )١( 
 )Y( ١.ا/أ• اوررالزِكهشجرة
\اص.الملاح ابن ض الكن )٣( 



عبدالسزاضدلأيتاّّي/يحمىت شئارراتد« >طلنواتو  ١٣٠

والجدل.الأصول علمي ني والأمل الوصول منتهى - ١ ٠ ٠ 
—(.٥٦٤٦)ت الحاجب بابن المعروف عمر بن عثمان عمرو لأبي 

أنإن المغير المختصر باعتبار —.راا الك ءالمختصر أحانا ميه ؤي
الآماJى٠لإحكام مختمر المنتهى 

الدينبدر محمد محبمد اليد بتصحيح التي منها طبعان عدة مطؤع 
الحلبي.اني الع

الحجاج.بن منم صحح شرح ني المنهاج - ١ ٠ ١ 

(.٥٦٧٦رن الورى شرف بن ليحيى 

المحح.مع مْلبؤع 

الأصول.علم معرنة في الوصول منهاج -  ١٠٢
-(.٠٦٨٥)ت البيضاوي محمد بن عمر بن لما.اف 

والإيهاج.الول كنهايت شروحه و،ع امتقلألأ، مهلبؤع وهو 
الموطأ.. ١٠٣

)تهم\ا(.الأصبحي مالك بن أنس بن مالك للإمام 
فوادمحمد وتحريم وترقيم بتصحيم التي أميزها طبعان عدة مطبوم 

عبداuفىؤ

المهحمول.شرح في الأصول نفاض -  ١٠٤
—(.٠٦٨٤)ت القرافى إدريس بن أحمد اودين لشهاب 

بنمحمد الإمام بجامعة الشريعة كلية من دكتوراه رسائل بثلاث حقق 
الإسلامية.سحري 

السلمي.نامي بن بتحقيق/عياض الأول الجزء 
الملة.علي ين بتحقيق/عبدالكريم الثاني الجزء 



١٣١عبموالميزالمير لأطمى/تحمىت شئأأزواتد« >طلتواتد 

الطير.عبدالعزيز بن تحقيق/عدار-صن الثالث الجزء 

معوض.محمد وعلى عبدالموحود أحمد عائل طبوعأ وأحرجه 
الوصول.منهاج شرح ش السؤل نهاية -  ١٠٥

—(.٥٧٧٢)ت الإسنوى الحسن بن عثدالرحيم الدين لجمال 
إسماعيل.محملو شعثان الدكتور بتحقيق منها طبعان عدة طبؤع 

الأصول.دراية ئى الوصول نهاية -  ١٠٦

—(.٥٧ ١٥)ت الهندى محمد بن عثدالرحيم بن محمد الدين لمني 
بنمحمد الإمام بجامعة الشريعة كلية في دكتوراه التي رمحفي حقق 

١لإمحملامئة ا ممعود 

اليومحف.سليمان بن صالح بتحقيق الأول الجزء 
وح.السالم بن معد بتحقيق الثاني الجزء 
ّبتحقيقهما طثؤع وهو 

-الوحز. ١٠٧

-(.٥٥١٨)ت الثغل.ادي برهان بن علي بن أحمد الفتح لأبي 
٠،٤١مهبةقاصي وابن بكيأ"أ، والوالصفدىأ٢آ حلكازرا، ابن ذكره 

الأصول.إلى الوصول -  ١٠٨

—(.٥٥١٨)ت البغدادي برهان بن علي بن أحمد القح لأبي 
زنيد.أبو علي عثدالحميد الدكتور بتحقيق مهلثؤع 

الأمانرمان )١( 
.T'A/Uبالونات الواني )٢( 
.٦;١٣الكرى الثانمة طقات )٣( 
\ا^w^الثاقب طتات )٤( 



'ءج،دااسزالميلللأينارمحي/ت>تىت ّّلأآالوؤاتد٠ مامإتد ١٣٢

الخاسع:
 Uانمتنصا>ب اثموص شه ام خ

الكتابإيضاح >يفة عش يسير الكتاب هذا ض الأنامي كان 
عبارته.وتيسير معضلاته وحل وبيانه ٠ الزوائد ٠١

®الإسويءالمؤلف تعقب بل فيه ما يكل لم يلم هذا مع وهو 
نيالغالب في تكن لم ؤإن المخالفات وهذ0 الأمور. بعض في وحالنه 

ممعللحتحريف في كثيرة أمور في له مخالفته أنلهر أنه إلا ائل المأصول 
وهمأو أله للمالمنال مطابقة عدم أو عبارة تصحيح أو قيد وصع أو 
ذلك.نحو أو 

تذلك من شيء ليتضح فيه حالفه ما بعض وسأذكر 

الجمعؤيياح البدل على بثيئين يتعلق الذي الحكم لإسنوى ا ذكر لما ~ ١ 
ثوبU).،. بثوب العورة تر بله مثل بيتهما 

شيتآ®بتر لم الثاني أن حيث من نظر المثال لاوفي الأبّاٌّر( قال 
مقامالمبدلين احل فيه يقوم البدل أن حيث من متوحة الننلر وهذا 

بالأول.الستر تم وهنا الأحر 
قبيلمن لين فيما متواترة السبع القراءات أن الإمنوي قرر لما - ٢ 

الأداءنيل من ليي ما بمي - استثناها »وإتما الأبنامي قال الأداءص 
عالييتوقف عليها الحكم لأن بالتواتر عليها يحكم ولم - كالحركات 

بعدل؛،®.وفيه فيل هاكازا القرآن. بعفن كونها 

.٢٥٥ص الستق الكاب )١( 
.٢٥٦ص الحنق الكاب )٢( 
رآا<أ. ٢٩٥ص المطق الكاب )٣( 
.٢٩٩ص الحنق الكتاب )٤( 



١ ٣٣عيزالميزالميز لأيت1سيمتءتق؛ شئارواتد(< >طماتر 

الحركاتإن ت بقوله البعد هذا وجه الشيرازي القطب عن نقل ونل 
أُعاض®والسكنات 

للذينالإستوي استدل به؟ أمر هو هل يالنيء بالأمر الأمر مسألة ني - ٣ 
رسولهوأمر تحار افه أمر من ذلك فهم • ®هالوا بقوله به أمر إنه نالوا 
أنوبين العبارة على الأبنامي فاعترض لوزيره؛١ الملك وأمر 

اللهأمر من ذلك ®نهم أي أمر ولفنلة الواو بحذف تكون صحتها 
رّوله((رم.تعالى 

الحاجبابن كتابي في المثبت وهو الصواب هو الأبناسي ذكره ومحا 
•الإسوي عنهما نقل الذين - والمخمر لمنتهي ا- 

بالأمرينالإسوي نبيها متماثلين بفعلين أمرين ورود مسالة في - ٤ 
التعاطفينل؛آ.

بينفرق لا إذ بشرط ليس بالتعاقب المسألة تقييد بأن الأبنامى فتعقبه 
رركعتيزأ صل شهر: بعد يقول نم ركعتن صل يقول؛ أن 

منجملة قول كل إلى ذهب قوي التعاقب اشتراط في والخلاف 
،•الآصرلتين١٦

قالالتكرار على يدل كذا يفعل كان الراوي؛ قول الة مفي - ٠ 
الأمدي•يعني، ثيتا، الإحكام في يصحح ءولم نوى الإّ

.٢٩٩ص المص الكاب ١( 
.٤٥١ص الكظبالٍقق آ(
الكابالءتقصلأهإ.'ا(
.٤٦٥ص الممق الكاب ٤( 
.٤٧٤ص المص الكتاب ٥( 
المالأ.درائ س ذلك ذكرت وتد ٦( 

؛عل.ءا.رمحا ٤٧٤ص المحنى الكتاب انظر 
٠٥١٦ص المحتق الكتاب )٧( 





١٣٥عيزايميزالميد «|يرتحتيق؛ »النو\تر

ثالكما ابن® ١٠لفظة حذف والصواب والتحصل، والمنتخب المحصول 
الثقفي®سلمة ين غيلان وهو المحديون 

له.والمترحمين الحديث شراح عند كما الأبنامي قال كما وهو 

؛اؤأنلإسوي ا قال بنفسه مستقلا يكون هل الوال جواب مسالة في - ٩ 
عنه*لى,مثل فما أعم - الجواب أي - كان 
زانياالجواب بكون مراده لأن امعا® يقول أن *الأولى الأبنامى نال 

السؤالجعل فكأنه للظرفية لأنها ذلك تقتضى لا ُفىُ ولفظة السؤال على 
،.١^٠^٠٠١٣يمموى لا والمظروف ظرفا، 

ماجني ني السؤال من أعم الجواب أن المعنى ني المراد كان ولما 
متوجها.الأبنامي اعتراضي كان عته محسنل 

مثلأقرائه® بعض في إلا يتأتى لا حكم العام بعل. ورد اررذا مسألة في - ١ ٠ 
ألثثا؛تلقت ^١ أيى تحالىت بقوله لوم.سألة سوي إل١ 

١[.]التللاق; 

يعني١[ ]ال_تللأق: امثأه دبلك بمد بحيث آثت نيل ثدفيتح، ^؛!٠ نال نم 
الإذ مطابقا ليس الخال هذا >)إن الأبنامي فقال مراجعنهنلأ؛،ب في الرغة 
الرغبةهو المراد الأمر بأن ذلك وعلل لالمفةهأْ، مثال هو ؤإنما فيه حكم 

حكماولت بالعبد نائمة صفة وهو القلب ميل والرغبة المراجعة في 
١مرعيا 

تعالىتءؤرإلمأ1اكن،بقوله يمح للحكم التمثيل أن الأبنامي وذكر 

.٦٦٢ص الكاباوحتق \(
.٦٦٤ص المحقق امماب ٢( 
.٦٧٠ص المحقق المناب ٣( 
.٦٧٨ص المحقق الكاب ٤( 
.٦٨•ص المحتق امماب ٥( 



عتدالمئرامحدمحالتؤاتد  ١٣٦

[٢٢٨لال1ئنة: يييزه نص ؤنؤئ_إرثإ نال ثم [ ٢٢٨]او؛-من؛: رووه ثقثئ أنمسيى 
وكوناليوائن، درن الرجعيات على لقصرهم حاص والبعولة عام نالطالقات 

/شرءي،ل حكم بالرد أحق العولة 
القولانمزلة إلى الإمنوي نسب بئيء بالإخار كلفا إذا ْالة ئي - ١ ١ 

بنقيضهالتكليف إلى نسخه يجوز لا بأنه 

منهيمنعون أنهم كلامه من يفهم بأنه الأبنامى عليه استدرك وند 
يتجرلا ما ومحن يجوزونه، يتجر ما ين ينرقون فإنهم كيلك ولس مطلقا 

فيمعونه((

المأسزلةأ؛،.عن الامدي نقاله الذي هو الأينامى قاله وما 
أنوعلم يكذبوه، ولم كثير حلق بحضرة الواحد إخبار ألة مفي -  ١٢

ارفهوالإسوي قال كون العلى حامل ولا لعلموه ونع لو ذلك 
ءطحا«أْا.صادق 

لذلكمستدلا ، الفلن١٦إلا يفيد لا أنه واختار الأناسي خالفه وقد 
الحصولل'اأ.فى الرازي عن نقلها الش بالأدلة 

أنهالشافعي إلى الإسنوي نسب فيه والخلاف المرسل قبول مسالة في -  ١٣
وأسندهالأول، شيوخ غير عن يروى آحر راو أرسله إذا الرسل يقبل 
ضعيفاص.الإسناد كان ؤإن مرسله، غير 

.٦٨٢ص الكاب )١( 
.٧٣٥ص المحمى الكاب )٢( 
١٧٣٩ص المحمى الكاب )٣( 
Ail/rالأحكام أصول، ثي الأحكام )٤( 
.٧٨١هى المحمى المحاب )>،( 
٠٧٨٣ص المحمق الكتاب )٦( 
يعدها.رما  ٧٨٣ص المحمى الكتاب )٧( 

أ/ا/م-أؤالمحمول واننلر 
.٨١٧ْس المحمى الكتاب )٨( 



١ ٣٧عيزالميزالميل لأيت\'ص/ت>نق؛ دهاإزواتد(< ءلال4واتد 

نرقلا أنه صعيفأ® الإستاد كان ررؤإن نوله من رريفهم الأبتاسي قال 
رصحيأحهلأالإستاد صعيف بين 

صحيحاالإستاد كان إذا فيما هذه الإّتوى عبارة على يرد أنه بين ثم 
الالصحيح بالمسند يكون حينئذ العمل لأن المرسل؟! قبول في الفانية ما 

الأحاديثبين النرحيح عند فائدته بفلهور عنه أحاب كان ؤإن . بالمرسل 
التُارصةص.

الشرمحلقبيل من نقاد المالعموم ترجيح الإسنوى ذكر الترجيح في -  ١٤
المفيةل٤،.الكرة كعموم العمومات من غيره على والجزاء 

منيمعمومها فإن للجنس النافية ءلأء اسم عليه ®ويرد الأبنامي قال 
منالواحد حروج كان ولهذا لقوته، الشرمحل من نقاد المالعموم على 

الكلام٠في حلفا يعد عمومها 

الإمنوي.لشيخه مخالفته فيها أنلهر التي المسائل من ذللث، غير إلى 
كثرةمع الأبناسي بأن القول المقام هذا في له التنبيه يحن ومما 

تعفيهأو مسألة في رأى ني ذللث، كان سواء سيخه على واستدراكه تعقبه 
بلالعلمي البحث باداب محالتزما ذلك كل في كان ومنهجية تنفليمية لواح 

الشخ.مع والأدب 
كانأته إلا ونقده مخالفته من ذلك يمنعه لم سيخه الإمحنوي فكون 

اعتدار.وحن بأدب مناقننه يعرض 

الشيخ،أو بشيخنا يدعوْ كان بل باسمه ميه يقلما أنه ذلك ومن 
الجمع.اض رحم المواضع. من كثير في له يدعو وكان 

؟٨٢٤ص انمتق الكتاب ١( 
.٨٢٤ص الحنق امماب آ(
.٨٢٤ص الحنق المحاب ٣( 
.١٠٩٨ص الحنق المحاب ٤( 
.١ ١ وم• ١ ١ • ٢ ص الحنق الكتاب ٥( 



الميلعيزالسز لأطءصي/تحتيقت شلآأالزواتر« »اماتر ١٣٨

انمعث

الكتأبممؤيم 

ومحاسه:الكتاب مرايا - أ 

;أهمها كثيرة ومحا<س الزوائد شرح الفوائد كتاب تميز 
عنالتي الدقيقة العلميه بالمورة المسألة ة بدراّالاهتمام ت الأولى 

المؤلفباهتمام وذلك منها والثمرة فيها والخلاف المسألة تتمحور ءلرJمها 
النزاع،محل وتحرير بالمصطالحات، التعريف من لدلك، الحققة بالأمور 

والاستدلالبها، والقائل الأقوال وذكر المسألة، في الخلاف منشأ وذكر 
الخلاق.ثمرة وبيان المرجوح، القول أدلة عن والإجابة 

الكتابثنايا خلايا من المؤلف لدى النقدية الريح بروز الثانية؛ 
والمقارنة.والتعس، قشة يالما 

الكتبألفافل بين والتفريق وغيره، الزوائد لمؤلف بتحقيه ذللت، يتمثل 
بينهاالشبه لأوجه بيانه مع الخشابهة المائل بين وتفريقه بينها والمقارتة 

المفارقة٠وأوجه 

ب،الكتعن النقل ني والخلل والأوهام، للاغلامحل بيانه ذللث، ومن 
والأعلام.

جاءتبحيشط الكتاب في والفنية اكفليمية يالواحي الاهتمام الثالثة: 
الجملة.في دراستها في واحد نق على الكتاب ائل م

الكتب،إلى العلمي يم القإلى الحاجة بوجه الاهتمام فلهور مع 
المسائل.فى نلانا مثل وقل يعفس• على بعضها تقديم وجه وبيان والأبواب 

اليوخاصة الكتاب في الواردة الموية ؛الأحاديث، الاهتمامالرابعة: 
والصحيحوالدراسة بالخريج الزوائد. متن في نوي الإّالمولمؤ أوردها 

المضمار.هن.ا في أخطائهم في الأصوليين وتعم، ،، والتضعيف



١٣٩عجدايميزالميل لأ؛ئاسي/حاست ه '^؟١^١؛*•  ٠٥١٠٢٥١^^

وبينالواحد الكتاب نسخ بين الفروق ييان المؤلف اهتمام الخامة! 
الأحر.على أحدها وترجيح معاني، من عليه يبي رما بينها، الاختلاف أثر 

منبالأممار ردك الأصولية، ائل للمالعملية اساُت، كثرة السائمة: 
الشرعية.الأحتكام ني وأثرها المسألة في الخلاف ثمرة لبيان الفقهية الفرؤع 

الكتاب،:على المآحذ بعض - ب، 
والإبداعوالحسن المزايا من فيه ما عظم مهما الزواند نرح الموانئ كتاب 

الجهودمن كغيره نهو الكمال، عدم شعار أنه بهذا بلنا وحبشر* جهد أنه إلا 
حطته.من أكثر صوابه أن وحسبه الحسن. من نيه كما الخه1ا من فيه البشرية 

حدأيرة بعليه التي حظالت، الملأ أن لوجدين، الكتاب تتبعت، ولو 
والإحسان.الإبداع مواصع إلى بالنسبة 

:منهاأمور الكتاب على يوحد ومما 
أحيانا.ذللث، في الدفة وعدم الأقوال عزو في الخطأ الأول: 

أنهالخفية إر فنسب، الفور؟ يقتضي هل المْللق الأمر مسألة في كما 
وجوبا.الفور على يدل 

القولعلى وأكثرهم بعضهم نول هو بل على ليس والنقل 
؛اكراحي،لا،•
ومجازهحقيقته في الواحد اللقفل امتعجّال حكم مسألة في وكم؛ا 

يالجوازيقول أنه كتيه ني كما رالصحح بالتوقف القول الامدي إلى 
أحيانا.الكنب، عن النقل ني الدنة عدم الثاني: 

عمومهعلى باق يكون هل والذم الدح محرض في العام مسألة في كما 
أنهالتحصيل في الأرموي إلى نسمتإ مخصصا؟ والدم المدح ورود يكون أو 

السبة.هده على وتعقبه العموم. عدم الحنفية عن نقل 

مت

>٢(

.٢٥٩ص المسألة رامع )١( 
.٣٢٢ص الخألأ راجع )٢( 



عجداضزاضولأ؛ئاسي/تحشيى؛ شجالوواتد؛< محاهماتد 

المنه صدر الخطأ وأن نيه ليس التحصيل إلى به نما أن رالمحح 
رالأرموىل من 

القارورة®اسم قوله الأمدي إلى ب المجاز، علامات مسألة في 
إلىالرحؤع ومحي للما مقرأ لكونها المخصوصة الزجاجة فى حقيقة 

لسانعلى ائها مؤإنما منه تقريرآ الجمالة هذه يقل لم أنه تجد الامدي كتب 
المجاز.من الأ>اد عدم أن في له المخالف 

كيلكوليس نوله أته يثعر مكن.ا كلامه من لجزء المؤلف ونقل 
كإنحاموذلك إليهم المقول بة توعدم الأحرين عن القل ت الثالث 

منأنه بالتتبع والصحيح مقوله من أنه يشعر مما كلامه في غيره كلام 
ذلك.إلى يثر ولم متقوله، 

كلففيما النيابة يحول مسألة في برهان وابن الامدي عن نقل كما 
فيالإحكام في موجودان والمصان إليهما، يعزه ولم البيئية الأفعال محن به 

الأصول^.إلى والوصول الأحكام أصول 
كقوله؛معلومين غير مجاهيل إلى القول أو الكلام ية نالرابع; 

ونحوالشراحلَا، بعض ونال ،، بعضهم١٦وأوردْ ، ب-"دفءملوقال ، وميل 
القائل.فيه يدكر لم مما ذللت، 

يبينولا نفلر فيه الدليل أو القول أن إلى أحيانا يثير أنه الخامس; 
هذه.المنلر وجهة للقارئ 

(٨)يدكر0ص،.ولا الفرق ينلهر بالمأمل أنه وسن الأمرين يورد وكذلك 

.٥٩٢ص المالت ام 
.٣٥٥ص المؤالة انظر 
.٢٧٤ص المالأ انظر 
.٢٨٦ص الكتاب انظر 
.٩٩٦، ٢١٣ص الياب انظر 
.٩٩٢ص اعاب انظر 
،٢٢٤ص المحاب انظر 

؟٣٧٧٨•٢، ص انفلر،ثلأ 



عيزالسزالميللأ؛اناصيلمت>نق؛ ث|ئآارزواةد« »الغواتد 

الأحاديثلبعض تخريجه عدم ني الأصوليين بعض تبع ت السادس 
الذيمهجه خلاف وهو متقول• كلام صمن الثرم فى يوردها التي وخاصة 

^١،'.سار 
يخرجه.لم من إلى الحديث نسبة ني الخطأ الساعت 

أمكت له نال وة نعثرة على أسلم لما لغيلان ُرله ني كما 
الحديثوليس داود أبي إلى به نالحديث خرج لما ساترهن، وفارق أريعا 
اطلاعيحب — عنده 

للترمذيالركؤع ني اليدين رفع في هريرة أبى حديث نسب وكذا 
-اطلاعي حسب - فيهما وليس اني والن

الأبناميعمل ندر من تنمص لا وغيرها التعقبات فهانه وبالجملة 
•البشر صفات من هو الذي والخطأ التوهم محوري ولورودها لقلتها 

.١١••ا، 'بما<، ٢٢٦





أصقدأمم 

الكتابنح . ١ 

التحقيقفى متهأى - ٢ 

;>دأصذاص0أ





٨۶١١١عيدايميز لأيتامى/ت>اس؛ شهاروواتر« >ظلتوامح 

الكتابيشح .

الحصولذلك حلال من لي وتم الكتاب، نح عن بالبحث نت 
أكبتيالذي الثديي والتحري البحث، بعد وذلك له. حمحلية نح ثلاثة عر 

للكتاب.النسخ هذْ غير يوجد لا أنه الغالب، الفلن 
واصفها.التح هل.ه أعرصن أندا وها 

بالأصل.لها المرموز المصرية. الكتب، دار سخة الأولى: 

شوتقع إب ٦T\٧٦الدار في ورفها المرية ١^؛، دار في وهي 
عرصا.سم  ١٥و طولأ مم  ١٩وريها ومقاس لوحة.  ١١٠١

ؤ. حالالوا الوجه فى سهلرأ  ٢٥علرتها وم
تقريبا.كلمة عتنرة أرع الواحد العلر كالمارتا عادد ومتوسعل 

وفىالمؤلف، خة نعن ءتلالرحمنّ بن أحمد بن ساليمان خها ن
سنة.عشرين بحوالي تأليفه من المؤلف، اننتهاء بعاد المؤلف، حياة 

الإمامالشيح تأليف الزواتد. نرح الفوائد ؛ركتاب غلافها على كسب، 
القدوةالمالح الشيح بن إبراهيم إسحاق أبي الأنام بركة الإسلام حجة 
لهوغفر ببركته، النه نفعنا الشافعي لأيناسي ا مرمى عمران أبي الطوين شرف، 

درجتهورنع المخالمن، عباده من وجعله العمل، بمالح له وحتم الزلل، 
أجمعين.واله النبيين حاتم محمل. سيدنا على افه وصلى عليين، في 

العالمين،.رب لله والحمد 



عيزاينزاتحؤيدللأيناسي/سيق؛ شئالوراثي« >bلتراتي  ١٤٦

العطارمحمد بن حسن الفقير نوبة ®في كتب الغلاف يسار وعلى 
آمن*•عنه عفي ١^٧١،• 

مواضعالثلاثة تتجاوز لا يسيرة تعليقات النسخة حواني في أن كما 
انمنار.حن تحشية من وهى 

وسعةوكرمه بمنه اض ره يما أحر وهذا  ١٠قال النسخة أحر دفي 
الحزوالثناء الحمد فاله الزوائد نؤح في المواتي كتاب من قفله 

علىمطلعا يا أسألك إني اللهم الوكيل، ونعم اض بنا وحالجميل 
،لو-حهلث، خالصا تجمله أن راتر الوتخفيه البواحلن تكنه وما الضماتر 

أوطالعه أو له وكتب كتبه ومن مؤلمه يه تّني وأن لديك، للفوز موجبآ 
علىاض وصلى لمين، المولجميع ولوالديهم ولهم لنا تغفر وأن نته نظر 

ربض والحمل أجمعين وذريته وصحبه وأله النيين خاتم محمل سيدنا 
العالمن.

علىوضح شرح أول هدا الخفي• بلهلفه وعامله له اف غفر لفه مؤ قال 
ولهلي يغفر أن الله أسأل فإني محلله وسد عيبا فيه وجد فمن الزوائد 

وسعمائة.وخمسين ثمان سنة شوال في منه الفراغ وكان وللمسلمين 

علىوسبعمائة وسبعين ثمان ّنة الامحر ربح في النسخة هذه وكتبتإ 
لمنالله ختم عبدالرحمن. بن أحمد ين سليمان ربه رحمه الراجي الفقير بد 

وحدؤإن إ الممنفنسخة محن نقلتا الملمين. وحمح يالمالحان له يدعو 
الكتابة®.حين فني خللارى 

كيارعلى درس المغرب س وأصله والقا،لرة مولده الشافعي العطار محمر بن حسن هو )١( 
خمسينمنة توفي الناس، ؤإفادة اللم طلب في كثيرة رحلات له الأزهر، مشايخ 
وحاشيتهالنطق في التهذيب على كحاشيته كتب على حواش عدة له وألف، ومائتين 

الجراّع'جمع علكا المحلي الجلالط شرح على 
٣إ٦^\.الأصوليين طبقات في الميز القح انظرت 

حلل.والمواب المخة في كذا )٢( 



١٤٧عبدالميزالميل لأيتاصى/تءتيق؛ شئالإواتد« »الماأر 

الأحرىالنسخ وقابلت الكتاب لنخ أصلا النسخة هده اعتمدت رقد 
!منهاالمزايا من حملة من النسخة هدم به تميزت لما عليها 

كاملة.نسخة النسخة هذه أن . ١ 

علىيدل حياته في كتبت حيث المؤلف إلى زمانا النسخ أقرب أنها - ٢ 
العنوانصفحة ني وكما نفث، كما النسخة أحر نى كتب محا ذلك 

الع٠لا.بصالح له وخم الكتاب؛ مؤلف ذكر بعد قال حيث 
المؤلف.نسخة من متقولة أنها ء ٣ 

والتحريف.، والتصحيفالعلمي من وحلوها كتابتها وحسن وصرحها ء ٤ 

شسرسني.تسخة الئانية: 
يإيرلندا.تربتى ثمكتبة نى موجودة النسخة وهذه 

٣٤١المكتبة هن.ه فى ورقمها  ٠.

لوحة. ١٥٣نى وشر 

الواحد.الوجه ني محعلرأ  ٢٥علرتها وم

عرصا.مم ١٧١٧و طولأ مم  ٢٦١٧ورقها ومقاس 
تقريبا.كلمة  ١٢الواحد السعلر كلمات عدد ومتوصعل 

ومعهدالإسلامية ممعود بن محمل. الإمام حامعة في مصورة ولها 
الكويت،.ني المخهلوطات 

كاملة.نسخة وهى 

برءعند #قواه# وكلمة للمسألة الشرح أول ش #قال# لغفل فيها وكتم، 
الأحمر.باللون الشرح المرلم، 

ثمانمنة شوال شهر من عثر خاص في كتابتها س ناصحها وانتهى 
النسخة.أحر في ذللت، بين كما وثمانمائة. عين وت



\هوح■ءبم\ضو لأيتاسي/ت>مقت شجارزواتد« »الماتد  ١٤٨

العنوان.صفحة من النسخة هذه حلت وقد 

مقروء.ولكنه بالجيد ليس وحهلها 

راش،؛.بالحرف لها رمزت وفل 

))القانية،(.المصرية الكتب دار نسخة الثالثة: 
المصرية.الكتب دار ش موجودة النسخة وهن.ْ 

أصول. ٤٧١فيها ورقمها 

لوحة. ٢٥٩في وتقع 
الواحل..الوجه فى مهلرأ ٢ ١ هلرتها وم

تقريا.كلمات ٩ الواحد هلر الكلمات عدد ومتومهل 

منالفلاهر ولكن الناسخ اسم ولا نسخها تارخ عليها يكتب ولم 
متأحر.نسخها أن حطها 

بالأحمر.النسخة عناوين كتبت 

أقورْير يشيء آحرها من فند حيث، الأحر مخرومة نسخة وهى 
المخطوطة.هده حجم من لوحات حمى أو أرع بحوالي 

تتراؤحكثيرة لست، منها مواضع في سن3ل فيها يوجد النسخة وهذه 
يقاربقمل الكان واحدة ومرة مطرين أو مطر إلى وكلمات كلمة بين 

كاملة.اللوحة 

كمانى. الح، يوسمالين. بن الحيتي أحمد اليد أوقفها والنسخة 
العنوان.صفحة في الموجود الختم من يظهر 

يا~الحضرة من مهدى  ١٠الممرية الكتسا دار مفهرس عليها وكتب، 
.٠٣١٩٢١منة سبتمبر مهر في ظ الواققّنجل الحيتي حين 

امء.بالحرف لها رمزت وقد 



١٤٩عجداسميزاضد لأطسي/حتتق• شئاأزراتد« »المواتو 

اصءتيقمنهج . ٢

٠يأتي بما الكتاب تحقيق فى عملى تلخيتس يمكن 

سحأولأ: 
دارنسخة وهى ١^١ ارتضيتها التي النسخة من الكتاب ينح نمت -  ١

رسبالنسخ رصف ني الواردة الأولى النسخة وهي المصرية الكتب 
تمنها أمور أصلا لها اختياري 

للكتاب.كاملة نسخة أنها - ١ 

حياته.ش كتبت حيث للمؤلف زمانا النسخ أقرب أنها — ب 
المؤلف.نسخة من منقولة أنها — ج 

المخلوؤل.على يوثر مما ونحره الطمس من وحلوها حملها وحن رصرحها د- 

جاءؤإن حتى المعروفه الإملأنية القواعد وفق الإملأتى الرسم اتبعت - ٢ 
ذلك.إلى الإشارة دون النسخ حميع في ما حلاف على ذلك 

فيفأثبتها ااعهلار حسن كتبها حواش الأصل النسخة في وحدت - ٣ 
ورودها.عنل.؛ الحاشية 

السح.مقابلة ثانيا: 

عليهأنابل أصلا تقدم كما بالأصل سميتها التي النسخة اءتمال.ت 
الأتية.الضوابهل وفق الأحرى النسخ 



عيدايميزالميللعلآواسي/تحمقت شئارراتو« »النواتد  ١٥٠

ئطعآ.حطأ يكون أن إلا عليه اتفقت ما أست النسخ اتفقت إذا - ١ 
عنهمنقول كمرجمر معتمد طريق من الصواب لي وتبين ->ail كان نإن 

إلىوأثير ][ معكوفين بين وجعلته الأصل في أثبته نحويا حه1أ كان أو 
تصويبه.ومصدر بخهلئه الجزم رجه رأبين الحاشية ني الخطأ 

النسخفي ما أثبت فإني مكانه بصواب أجزم ولم حطأْ تيقنت فإن 
كدا.الصواب ولعل المخ جمع في كدا الحاثب. في وأفول الأصل. في 

تصحيحهعلى نعين امذإنى الروائي متن ني الخطأ كان إذا 
فيالزوائد في ما ورود عند الفوائد إلى وبالرجؤع الزوائد، ؛مخطوطات 

محاإلى وأثير ت[ محكوفين بين أصححه ما وأضع الشرح. ثنايا ني الفوائد 
حطته.وجه بيان مع الحاشية. في المخ في ورد 

أثبتهصحيحا الأصل نسخة في ما كان فإن النسخ بين الاختلاف عن،. - ٢ 
النسختينفي ما إلى أثير ثم منه، أولى غيرْ في ما كان ؤإن 

الحاشية.في الأخريين 
الأخريينالمختين في وف نطعا خطأ الأصل النسخة ني ما كان فإن 

مجاإلى الإثارة عع )( نومحين بين الصواب أثبت الصواب هو أحدهما أو 
0•قوسين بين موضوعا الحاشية في الأصل في 

الأصلفي U فأثبت، الختان وخالفته الأصل في الصواب كان فإن 
الحاشية.في المخ خلاف إلى وأشير 

يتملا المانط وكان الأصل في المضل كان فإن الفل وجود عند - ٣ 
][معكوفين بين أثبته فإني بالمعنى لأخل نرك لو بحيث به إلا الكلام 
الأصل.من ّانْل أنه إلى الحاشية ني وأشير 

فهحن. يوثر ولا بدونه، المعنى يتم فد ولكنه مقيدأ كلاما كان إن ف- 
منمزيد أنه إلى الحاشية فى وأشير ][ معكوفين بين الأصل فى ألمه فإني 

كلّا.نسخة 



١٥١عيراضزاضد لالآيئاسي/تحشقت شئاروواةر« >طلمإتد 

أصعهلا فإني تكرارا أو للعض بللا أو حنوأ أو حطأ لكن فإن -
الالأصل في زادة هاك لكن أنه إر الحاشية في أثبر ولكن الأصل ني 

وأذكرها.لها موصع 
منالقعل لكن فإن الأخريين ختين التإحدى في مهل اللكن ذا إ- 

الحاشيةفي وأكتب رقما آخر، عند أصع ذإنى كلمات تلاث إلى كلمة 
لكا.نسخة من ساقْلة وأقول السائعلة الكلمات 

بينالسانهل أصبمع فإني كلمات نلاث من أكثر الساقعل كان إن ؤ- 
كذانسخة من ساقط القوسين بين ما أن إلى الحاشية في وأشير )( قوسين 

الحاشية.في بذكرْ أطيل لا حتى 
رثمهاذاكرأ الهامش في الأصل النسخة من ورقة كل نهاية إلى أثرت - ٤ 

ءأ،_ )للأول ورمزت منها الثاني أو الأول الوجه ذلك كون بيان مع 
النسختينمن ورنة كل نهاية إلى أشرت وكذلك راب" ب وللثاني 

الحاشية؛ز ولكن الأخريين 

الكاب.عر الممليق الثا: 

الأتية.الخطوات فيه اتبعت وقد 

سورها.وذكرت القرأنية الأيات رقمت — ١ 

الخالي.الخحو على وذلك الموية الأحاديث خرجت . ٢ 
أومنهما محرجته أحدهما في أو الصحيحين في الحديث لكن إن - ١ 

نةالكتبا مجن وعيرها انيد والمالمهتز من غيرهما ومن منه 
والإحالة.الخخرج بغير الانشغال دون الأستهلاءة بحسب 

فإيىوعيرها والمسانيد المن من الصحيحين غير فى لكن إذا — ثمب 
تضعيفه.أو تصحيحه في المحاJثين بعض كلام وأنقل أحرجه 

المصححينأقوال نقلت وتضعيفه تصحيحه فى اختلف ممّا لكن فإن 
والممعفين.





الميلعيداينز لأ؛تاّ،ي/تحنى؛ شهالزراتد« 

٠ تصحيحمن مناقشة إلى بحتاج أنه رأيت فتما المؤلف يمتانشة نمت  ١٠
نسيتهمن نبوي حديث ني حطأ أر منقول نص أو نول بة نفي حطا 
ذلك.ونحو عفدى كلام تصحح أو حرجه من لغير 

القاصر.اجتهادي حب وكله 

الكتاب.أثناء في عرفت التي والمواصع والبلدان ;الأماكن التعريف -  ١١
الكتاب.ني ذكرها التي والفرق بالطواف التعريف .  ١٢

المصسواء الشرح عن له تمييزا واضح يارز خط الزواتد نص كتبت -  ١٣
الترح.أثناء في الزوامم. كلمات أو الشرح قبل 

الذاهبأو الملماء من بها قال من للانرال الزلف ذكر عند أذكر -  ١٤
الأنوال.هدْ توثيق *ع المؤلف يذكره لم مما 

المألةآحر في فابن المسألة في الأقوال يعص المؤلف يكتفي قن. د ١ ٥ 
وتوثيقها.لأصحا،ها بتها نمع الأهوال من تركه ما 

الجزءأو باكغحة للمسألة الخلمية المراحع أضع المسألة آخر في ء  ١٦
وتوثيقها.دراستها أثناء ني يرد لم مما والمنحة 

الفهارس.رابعا: 

المادةلتقريب مفصلة علمية فهارس يوضع الممل آخر في قمتا 
للكتاب.القارئ متناول في وجعلها للكتاب العلمية 

الأتي؛على الفهارس اشت٠لتا وقد 
وهي!الدراسية المقدمة فهارس — ١ 

القرآنية.لأيات ا فهرس 

النبوية.الأحادي.ثا نهرس 
الأعلام.فهرس 
والراجع.الصادر فهرس 



عيدالميزالميلت للأينامحى/ت>نيى شلآآاازراتنى« »الماتر 

رنها

نهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

مس

فهرس

فهرس

فهرس

مس

فهرس

وهي؛المحقق الكتاب رص 
امآنية.لأ؛\ت 

النبوية.لأحاديث 

لآثار.

لأثعار.

لأعلأم.
والعلواض.رالاjباهب لفرق 

والمواضع.والأماكن لثالدان 
الكتاب.فى الواردة لكب 

الكتاب.ني ذكرها الوارد الفقهية لمائل 
الولفا.يه عرف الذي لغريب 

المزلف.بها عرف التي لممحللحات 

والرا-؛عبلمصادر 
لموصوعات.



دء1هو





١٥٧الميلعّؤراينز لأبمامى/تحتيق؛ شئارزراتد« »اإماتد 
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عيداسميزاضدلأطّي/حتتىُ ثرجالوواتد« »امموإتو ١٠٨
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١٥٩عبراضزاضدلأي|ناءسي/حتيقت شرآامنراتد« »اكواتر 
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١٦١عيدالميزاشرللأ،تاصيمت>شقت ثّج١^١^٠« >طل|واتر 
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٦٣!عبدالميزالميللأبمامي/تحميىت شئالزواتد« »الةواتر 
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عجدايميزالميللأطسى/حمى؛ شئا1ووإتو« ١٦٤
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الميلعبدايميز لأطسى/سيق؛ شئالزراتد« طم1تد ١٦٦
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١٦٧عسدالميزايؤيرلأيامى/قحتيىت شئأرواني« »اماتر 

وخانماءابماد»رمحول 
"ارإربيؤ م،حودرما 

محبر'صلاهمشالأءج■>ولابمها منإ 

،٧^^٢سود 

هخمملابملأذاردابجم٧ه•

٠٠ Vv

أ/ب ٠٩م نخة من ورنة آحر 









١٧١'مداتحنزاسميي للأيناسي/تحأيى• شئا|زوإتده »النواتد 

Iا

توضشرا<وبه سب أزظ أقِ يء 

وصحبه[آله وعلى محمد سيدنا على الله توصاى 

وسةُب وائدها أسامي، حسعن أ نبيه سرلعه أسسي الذي لله ^مد لا 
الاجتهادأمل ، )برجحها(أ أدلة لنار؛، وذمبر٣، وقاس، ؤإجماع 

آلهوعلى محمد ، الخالقر أثرف على وسلامه وصلاته ،، والأفتباسر 
والبأس.الندة أولى وصحبه 

المنهاجزوائد بحث من الفراغ تعالى الله ر يلما ا ديعد 
شيخالمحمق المتقن الملامة الإمام ثيخنا مؤلفها على )للبيفهاوي( 

٢•د ش _• صانطة تونض• وبه )١( 
_•_■ *زيد المعكدض محن ما رى 
ؤإقامته.ورفعه الشيء رصع هر النصب )٣( 

المحيطالقاموس ا/حه'\، العرب لسان ، ٦ ه/١ الحديث غريب نى النهاية انغلرت 

)؛(فىشوم:لها•
ررجمحها(•الأصل ني رْ، 
اسقيته٠أى علما منه اتتت ومنه منه، خدن أ ١لثيء من ١قنت ر٦ا 

العربuن ، Y٧٤/• نارس لاين الس مجمل ني ص زدة انثلر 
خلقه.م: و ش في )٧( 
فلما-م: ئ ش في: )٨( 
)الضاري(.الأصل في )٩( 

الهمام-م؛ في ر'١، 



عبئالميزاامير٠لعدط«|يمتءتيى؛ شئ١^١؛>•(< ))التواني  ١٧٢

لإستوي١ القرشي الحسن بن عبدالرحيم الدين حمال الشخ الإسلام بركت الأنام 
أننمدت وأصفيائه أحبائه من وجعله قائه، يهلول اض أمتعنا ، الشافعي 

منإليه أصمها أحر نفاني ، مع؛ عاليه البحث في نوائدْ من قيدته ما أحمع 
بينمنتميأ التسهيل، عبارته في سالكا ، ل معقلاته رحل مشكلاته، إيضاح 

اشوحه فاصدأ ، الزوائد رح ث بالفوائد ولقبته والتطويل، الإيجاز 
الملمين.وحميع كتبه أو فيه نفلر ومن به ينفعني أن وأسأله تعالى، 

محمدصيدتا على وسلامه وصلاته بجلاله يليق حمدأ لله المحمي قال 
وبعد.ؤأله 

الدينناصر العلامة ، الإما١ منهاج شرح من الفراغ تعالى اف ر يفلما 
منالمن.كور المنهاج عنه حلا ما بجمع سمعه ني يرعت، ظبه البيضاوي 

١٢٦- ٩ ص الدراسة، المقدمة ني ترحمته من شيء ذكر سبق )١( 
أنمنا.م: ني )٢( 

_•رم:  ٢٣)
أيت معفلة ومسألة ااشدول.ة، الأمور والمقلات والشدة، الغ ت الأصل ني المقل )٤( 

صمقة.شديدة 

\\ا\0أ.الخرب، لمان ه'مأ، ص للزمخنرى، البلاغة أصاس في؛ عقل مائة انظر؛ 

منافرغن، الأصول منهاج شرح في لول ا نهاية للمتهاج'الس شرحإ آحر نال'في )٦( 
نمىوهو وسبعماتة وأربعين إحدى منة المباركة المنة فراغ عند المبارك الكثابج هل.ا 

هنا.الشارح ذكره الزى ١لتارخ 
1اجم.انظرالكتاب، 

مرزأمام الثيفاوى. الدين ناصر علي بن محمد بن عمر بن عبئاه الخير أبو هو )٧( 
وتعينإحدى منة توفي بثبرير، القضاء ولي كثيرة، يعلوم عالم زاهد، متعبد صالح 

ومنهاجالقصوى والغاية الدين أصول ني والمصباح الطواني منها مؤلفات وله وستماثة. 
وهمرعاiالتمسر، في الكشاف ومجختصر الوصول 

للأسنوىالثانمة طقات  i\0UlAبكي للالكبرى الثانمة طبقات انفلر: 
\،.U/nالزلمن معجم شهبة قاصي لاين الشافب طبقات آ/،ه، الوعاة بغية 

إذاالرجل وشفع مثله• إلى صممته أي، فثمعته• فردآ كان تقول الوتر، خلاف الشقر )٨( 
ثانيا.له صار 



١ ٧٣المني عيزالميز لأ،تاكإ/ستق؛ ه »التوإتر

الأصولنن ني المعتمدة الثلاثة، الأصول ،ني المذكورْللأصرلية ا ائل الم
الحاجم_،لا،لابن والمختصر ، لإحكاموا للإمالإ، المحصول وهي 
انمارة.ني والسط بالمعض، النقل فها سالكا أدكها من ير ما ع >ه، 

للزمخشريالحديث غريب في الفاتق ، ٥  ٠a/tفارس لأبن اللغة مجمل نضيت مائة انفلر 
 ،Y،؛؛/Y آبائي للمروز العزيز امماب لطاف في المتن ذوي بمار"TYA/T

م.من ل/ب نهاية )١( 
مدالدبأبي دالمكنى الدين، بغخر الملقب ^JI، بن المن بن همم بن محمد هو )٢( 

وأحدالكلامية، العلوم ني ونته إمام التكلم، ر، المفالهلبرمتاني، المولد الرازي 
المعيالتفسير له وساد، وتقدم فيها وبرز همْ، علوما أتقن الشريعة، علوم غي الأئمة 

نهايةوكتاب، الدين، أصول، ني الأربعين وكتاب، والمحمرل،، يتمه، ولم اليبح مفاتح 
مها.الحجة ذي في وسمانة ست، سة نوني وغيرها، الدين في العالم وكتاب العقول 

،Yo/Yثهة قاصي لابن الشافعية طقات، ، orl\rوالهاية المداية رحمته: في انفلر 
لمان، ٢٤٨الأعيان؛/وفياُت، ، ٥٠;•٢١البلاء أعلام ّير ؟\، U/Yالزاهرة المجوم 

.٤٢٦الميزان؛/
الدين، سيفالمحن أبو الإمام الثعلمي سالم بن محمد بن علي أبي بن علي هو )٣( 

الحلاف،.في باؤع متكلم، أصولي، بآمي، ير بيماتة وحمالخمسين يعل ولل. الأمدي، 
توفيالشافعي، مدهب، إلى تحول ثم حنبليا كان العالم، أذكياء من بأنه العماد ابن نعته 
الدين،أصول في الأبكار كتاب منها؛ كثيرة مولفادتإ له وستمائة، وثلاثين إحدى ستة 

وغيرها.أيضا فيه والمنتهي الفقه، أصول ني الأحكام أصول في الإحكام وكتاب 
حنة.منقحة كتب كلها يانها كتبه البكى وصف 

الشلأءأعلام سير \, Til\rوالنهاية البداية الأعيان وفيات ترجمته في انفلر 
YT؛/ri ، المزان لمانi\Ti/r  الزاهرةالجرم المحاصرة حسن

Aiifoشذر\ت 

بجماليلقب الأسناني الأصل الدؤيتي الكردي يونس بن بكر أبي بن عمر بن عثمان هو )٤( 
ماتة،رحمسبعين ستة يإمنا مرلد0 الحاجب، بابن وشهرته عمرو بأبي ويكنى الدين 

عصره،أهل وساد مالك، الإمام مذهب على وتفقه والأصول، واللغة بالنحر استغل 
محتملاله ناسرآ وأهله، للعلم محبا منصفا، الحياء كثير عفيفا متواضعا حجة ثقة وكان 

تالكافية المؤلفات من له وستمائة، وأربعين ست سنة توفي البلوى، على صبورا للأذى 
وغيرها.الفقه أصول قي رالمحتصر الصرف، في والشامة الحر، قي 

اليماني،عبدالخجيد ين قي لعبدالل واللعويين الحاه تراجم في التعيين إشارة ترجمته، في انظر 
i\iAlrالأعيان ونيات ^ nfoالذهب شذرات ١. والمهابةالبداية ، ٢ ٠ ٤ ص 

.٢٦٥/٦اسملأينمعجم ، ١٧٨/٣فيأحياراJشرالمختصر ألاص الجومالزاهرة 



عبدالميزالمعدلأبما'م/حشق' ثلأآالزواتد،ك )محاممواتر  ١٧٤

نيكانت مواء فيها النقل أطالقت المختصر ني المسألة كانت فإن 
المحمولني وكانت فيه تكن لم فإن لا، أم أيضا والإحكام المحمول 

فيإلا تكن لم فإن ;كن، لم أم الإحكام في كاث مواء إليه ء>وتءا 
عنه.نقالتها الإحكام 

نبهتاالخاتل هذء من شيء ترحيح في الذكورون احتالفج وحيث، 
عداه.من اختلاف عدم ت يبملم المخالف على 

لممما الأصولية مساتلها من دي؛ا الثلاثة الأصول هذه من أغائر ولا 
أوحواب، في ولو منه ماحوذأ لكونه إلا المنهاج لإطلاق تقييدأ بكن 

)ذم.مر في أد ا-ثدلأللى 
مذ،)لمئل(لأ، حافظ بأنه الخهاج حفائد هن ^، JUالحافظ فليثق 

ورتبتهلأصول® ا منهاج عر الأصول 'ربرواثا هميته لكلها الأصول 
ومتعلقاتهاالأحكام فمي القدمةر٦، أما كتّ_ا، وسبعة مقدمة عر كأصله 

^٧،.٠٢اموفيها 
منالأمور ومحاسن الكمال يصفان الثناء هر ، الحمد المح.* 

والأفعالل٩،بالأمال 

-رح•ت ض ش 
الاستدلال.م: ني 
)طة(.ض: و الأمل ني 
)المائل(.م: و الأمل ني 
رلل.لك.ض: في 

م؟عن محاقلن التاد•ة٠ أما نوله؛ 
_•ص ا/ب نهايآ 

م•د ما ُن -انطة لله• 
عالجمل،والوصف المدح هر الحمد ؛ الزمحشري قال 

هلاللأبي اللغوه المروق ،  ٤٤٣ ة/ للأزهري اللغة تهذيب ت المدح تعريف في وانظر 
التجارلأبن النير الكوكب شرح ،  ٩٣ص المريقات ، ٣٥ص العسكري 



١٧٥عيزالميزالميل لأبمامي/حنيقت دلآآابيص« >)اهواتو 

٠إحسانه من غيره أولا ما على فتشكر ونعمه يالائه للمنعم يكون والشكر 
إلي،إحسانك على حمدتك I تقول النكر، مرصع الحمد يوصع وفد 

فيكونعلمك على شكرتك تقول لا الحمد، موضع الشكر يوضع ولا 
الحيين.هذه من الشكر من أعم الحمد 

)باللسان(يكون حيث أحرى جهة من منه أعم الشكر أن كما 
الوالحمد [ ١٣]ننإ: سمحأ؟ه داود ءاد ءؤأء_ثاوا تعالى ، ]اض[ل قال ويالعمل 

وجهدون وجه من وحمومحس عموم فبينهما رباللسان( إلا يكون 
ضدأن كما )الذم( وضده الملح من محقالوب ا١الح٠ال. بعمهم فال 

الشكر

•موليه رحمد ونشره الإحسان عرفان ت اللعن في الشكر )١( 
،٢٣٩ص ال-لاغت أماس ، ا/آا ٠ اللغت تهذيب لغة تعريفه في انفلر 
فقال ٣٥ا/• الأصول نفاس ني المرافئ فعرفه اصطلاحا هنا المراد اوثّكر وأما 

اش.ئلرّول قل U ولذلك الأساد، او الفعل أو بالقول ًلامحه تعالى اض ■شكر 
ناحر؟وما دنيك من تقدم ما افه لك غفر وقد ذلك أتفعل قدماهI تورمت حتى قام لما 

٠أ. .. واعتقاد.وقول فمل وهي شكرآ محلاته فمي شكورا. عيل.آ أكون ألا ت فقال  ٠
الفقهأصول في البرهان ، ١٢٨ص للجرحاني التعريفات أيضا؛ تعريفه في وانظر 

منهاجشرح الول نهاية ، ١/م١٨لالآمدى الأحاكام أصول في الإحكام للجوسي 
.٦٦٦١١للإمنوي الأصول 

.نمانهاةآ/أأ(
عملك.م: ني ٣( 
)بانن(ّالأصل ني ٤( 
ص.ت من مريد الجلالة لفظ ٥( 
(.oUl)الأصل في ٦( 
 )V لله'.الثكر لله; 'الحمد نقال; والشكر الحمد ين الأحفثى يفرق لم

UTojlالدنة تهذب !نظر 
لأنكاعمهمل. والحمن. متقاربان والشكر ف 'الحمد ;  ٤٦٧١١الهاية ز الأثير ابن وال 

أ.م.. صفاته. على تشكره ولا ءaلاته وعلى اللاتية صفاته على الإنسان تحمند 
•٣٥ص هلال لأتي اللغوية الفروق يتهما• الفرق ني واننلر 

المهلة.بالدال )الدم( ثى و الأصل في )٨( 
.١١١لأزيدي^العروس -اج ، ٨٢٦/٣اسمجمل ، ٤٣٤٨.الحفي/تهدباس انظرuدة: )٩( 



عيزاسميزاسمييلأيئ\محى/تحمق؛ الزوائد« شج >طياتر  ١٧٦

ساكنةللتعريف اللام فزيدت المرسن عند لاه اااف® لمقلة وأصل 
الدرج.ني أمضلت ؛ )ثم( الوصل همزة واجتلت أدغمت وب 

وحدنتواللام الألف عليه فدحالت  ٠٠٠^١١أصله الكوفيين ونال 
>ااضا|لى.نقيل اللام ني اللام أدغمت ثم الامتعمال لكثرة الألف 

العقلفقدان وهو الوله من فقيل مشنق أنه على العلم أهل وأم 
}وأش١حل وشاح في كما همزة الواو وأبدلت المحبوب، لفوات 

^٢.بن اكر ناله انمدلأ، وهو )التأله(رْ، من ونل 

القرلنذم حث  ٣٢.  ٢٣ص للزجاجى اه أسما، اشتاق اش: لقن أصل نى انظر )٢( 
ورامحعاّتالثأ عاليهمأ وزاد 

لانكارمحامحمزة الواو أبدلت رند والتحير، الوله من وهر ارولاهء إله أصل ت الثالث 
أحمد.به الخلل إل وتب إله، شل: 

اولأْ•ولا أصله وليس جق ممه موضع هكازا هواسم إنما ٠اشاا نولتا أن الراح: 
•لأْأ.ولا 

للأزهرياللمنة نهاريي، ،  ١٩٥م سيبويه كتاب ءالته، كلمة أصل ني أيضا وانظر 
سيد،لأبن الأعظم والمبل المٍكم ، ١٤آ/• _ j\jلابن الا،نة مقاسي ،  ٤٢ا"/ا 

١.ا/7• الرازي للفخر الكير الضير  A-\Vl\Tالعرب ثان 
الاJثا.إر منسوب الاشقاق وعدم اشتمانه عدم إر ذموا الملة أن إر ينير )٣( 

العربلمان اللغة تهيئي، ائئلر: 
أحماJ.بن للخليل مثرب المول، هدا )٤( 

.I١٤/• اللغة ومقاييس ، ٢٧.  ٢٦ص اف اسما، اشمماق انفلر: 
الثالة(.)من الأصل ل )>،( 
١.• \ا\ اللغة مجمل ؛/ا،هأ، الأعثلم والمٍيط انمكم اللغة انئلرنهذيي، )٦( 
•الخن أبو المرى اكميممح، المازني كلثوم بن ثريد بن حرّة بن شمل بن الضر هو ، ٧١

ونمهونحو غريب ماحتإ ساب، والأناللتة نى إماما كان الخليل، أصحاب أحد 
اللغة،ني المما>تإ كتاب مجتها ممتفات له رزئتين، أدع ستة توهم، د'تمّدم،• دّعر 

وغيرها.المصادر وكتاب العن، كتاب إر رالمدحل 
ترجمته.ني، انظر 
النحاةتراجم ني التعيين إشارة ، ٧٣ص الأنباري لأبن الأدباء طٍقادتخ في الألماء نزهة 

.١  ٢٧، ٢ راللغاي، الأسماء تهيئي، ،  yrAl\٩ لياتوتؤ الأداء طقات ، ٣٦٤ص والدنوين 



١ ٧٧عيزالميزالميل لأيتاصي/تحتىت دئآالزراتد« »التواتر 

،.^١٢منمدون الخلق إذ الاصاد وهو )اسا، س ونيل: 

بنعمرو أبو ناله تحيرت إذا الشيء ض ألهت من وقيل؛ 
الملأءل؛،.

المردأئ.- Jliإلأ،، مكت إذا الثيء: إلىلْ، ألهت س وقتل: 
احتجست.إذا العروس لاهت العرب! تقول المحتجب معناه! وقيل! 

آلهة؛لكمس! نيل ومنه التعالي، معناه! وقيل! 
أهربها.طهل'ا، وص هدا غير أناؤيل وءتهلاّ، 

)إلا،(.اص ني )١( 
.٤٦٨، ١٣الرب  jUاس تهلِب )٢( 
ا/آ1.الأثير لأبن الهاة ما/'\آأ، الرب  jU، ٢٦ص اض أساء ائتماق انظر: )٣( 

لمإنه رمل: زيان نوم؛ وتال، عريان نوم- نمال، اسمه ني احتلم، العلاء بن عمرو وأبو ، ٤١
رزالمحوي، المانري، المازني: وتال ربان، اصّمه أن الذهي رصّأءح اسم، له ، يعرف

العلم،رمعة والمدق يالقماحة رانتهر مدة، للإفادة وتصدر اكحو رفي الحروف في 
وماتت.وخمين أربع سنة نوني 
معرية، ٤ ٠  ٧٨النيلأء أعلام سير ، ١٤٠ص النحويين العلماء تاؤيخ ٠ ترجمته في انظر 

.YA/Yللكيي الوفيات فوات ، ١ ٠ ا/ه للذهي الكار القراء 
الأمل.ني تكرين، >إر( لفلا )ْ( 
_.l\r\مب يان انظر )٦( 
سعدبن سليم بن حسان بن عمير بن عجدالأتمر بن يزيد بن محمد البأس أبو هو )٧، 

منكان العربية، علم وحاففل النحو، أهل سخ بالمبرد، المعروف الثمالي ثم الأردي 
الرواية.في يه مجوثوئا فاصلا عالما كان يغداد، نكن البصرة أهل 

وغيرها.الثعر واختيار والروضة الكامل أثارْ ومن وماتنين، وثمانين سمتؤ سنه توفى 
الأدباءمعجم ، ٣٨٠٨٠بغداد تارخ ، ٥٣ص الحوبين العلماء ترحمته/تاريخ في انفلر 

النحويينءلأمّادتا ، ٣٤٢ص واللغويين اكحاة تراحم ني اكيين إثارة ها/ااا، 
.A١٩٠ هب الو ثيران ، ١ • ١ ص داللغوين 

٤٦٨/١٣ّالعرب سان ل\ا\-\، الس مجل ، ٤٢٤٨الس تهاويب، انظر: )٨( 
يتل•رم: )٩( 

مذا-



■مداينزايئدشجازوامح«لأ؛اص/تءت؛ى؛  ١٧٨

منحالأ يكون أن ؤيجوز نرعى، ممدر احمدأ، قوله ]و[ 
المحح.على الخبر هو يكون ا ]و[أ الخبر يه ، تعلؤرل الذي الاستقرار 

والكبرياءكالعفلمة والجلال الصّفة، موصع ني يجلألها< رايليق 
والعفووالكرم والرحمة كالرأنة الجمال وصفة والغلبة، والمهر 

ومنالاستغفار، الملائكة ومن ،، الرحمة١ تعالى اف من والصلاة 
والابتهال.التضرع الادمى 

أهلهتعالى اض ألهم المحمودة، حماله لكثرة ٢ م«حمدأ(ر ه )نبينا رّمى 
الامحللاق.على أجمعين الخلاش خر ^و المحمودةر حماله من علم لما لدلك 

_■مزت •زيدة الدار )١، 
م.ي نهاة )٢( 
الأصل.من: سانلأ الواو )٣( 

 )o( المحاحتهذيب المحط الناموس ، ٦٢ص للزمخثري البلاغن اساس انلر؛
ا/'ا\اآ.للزمخثري الخانق ، TAO/Tاشٍز ذري بمام آ/ا<مآآ، للزنجاني 

صجرير ابن رواْ كما تريكه منها رون. القءليها حملها كثترة محامل اف لملأة )٦( 
وابنحاتم ابي وابن المنير ابن إلى المنثور ال-ر ني السومحلي وعزاه نده بعباس ابن 

مردره.

الدرفي الموطئ عزاه كما المالية ا؛يه عن مروكا الملائكة عنل. عليه ثتاره ت ومنها 
حاتم•أبي وابن حمد بن ب- إلمح، المنثور 

مردويه.ابن إلى المنثور الدر »ي الميوطي وعزاه هماس: ابن ناله ^ ٠٣ومنها 
المؤلف.ذكر كما رحمته. رمتها 
الأنهامجلاء ه/0اآ، للميوطي المثور انمر آأ/ا"ا، الطبري ير نفذلك: غي اننلر 
ءل.يل.هؤوجوه من المغفرة او الرحمة يالملأه الراد أن ب صما وتل. ، ٨٤ص

ه(.محمدأ )شا الأصل في )٧( 
الريع■س يش ط م والإلهام إياء، لغته أي الثم،ء• اث ألهمه تقول التلقتن،• الإلهام؛  ٢٨)

أ/م'ااّاكاموساوحيطءأ/آمآآ، الأج والمحيط المحكم ، VU/Tاللغة"مجمل انئلر: 
م؟ص ساقطة تعالى. كلمة: )٩( 

اللغةفي فالمحمد الصفة *ن منقول وعر الضعف مفعول اسم من متقرل علم محمد ( ١٠)
والتكرار.الخالعة فيه ولكن محمود بمهتى وهر حمال يعد حمدآ يحمد الذي هو 



١٧٩الميل يدالميز لأبما'ص/حتتيى* ١^^٠ شج محاماتد 

والمضر.الظا،ر الى الآل"ُ إمانة جوان حمر الملما. رأكم 

رالز,دى؛ْ"أ؛.اماني'ه ؛)؛1_ !ر  iiUNiومع"' 

النبوةدلائل ني• أسماته ماتر وكذلك يه جن نميته رسبب محمد معنى في ت انظر 
،١ ٥ ١ ا/ للبيهض الشريعة صاحب أحوال ومجعرنة النبوة دلائل ، ٢٦ص نعيم لأبي 

واسهياليالأنف الروض ض عيا للقاصي المصطفى حقوق بتعريف الشفا 
و ٩٢ص القيم لابن \لأيم حجر على واللام الملأة ني الأنهام جلاء ،  ١٨٢٨

للنوويمسالم وشرح ، ١ ٥ ١ ه/ لأسانيد وا الخماني من الوءلأ ني لما والتمهيد ، ١ ٠ ^١ 
البدعالقول ، ٤٢ص للميوطي الخليقة حير أسماء شرح في الأنيقة الرياض ا/أة، 

١, ٠٧ص للمحاوي النفح الخيب على الصلاة محي 
الأرل•)ا(فىش:

ض.م  ١٨نهاية )٢( 
النحوغي الكونيين إمام الكاتي، عثمان ين عبداض بن حمزة ين علي المسن أبو هو )٣( 

بالري،ودفن وماتة ونمانين تع محنة ترفي ١لمشهورين، السمعة القراء واحد واللمة، 
وغيرها.وموصوله القرآن ومقملؤع والقراءات اكحو في ومختصرأ القرآن معاني صف 

، ٥٨صن الألياء نزهة ، ١٩٠ص للتنوحي النحويين العلماء تاريح ت ترحمته ني انغلر 
.٣٢١/١الذهب ثذرات للداودي طقات 

اللغوي،النحوي، العلامة، النحاس، إسماعيل بن محمد ين أحمد جعفر أبو هر )٤( 
تفسيرمنها مولفايت، له سع، ونيل ونمانمائة وثلاثين ثمان محنة توفي الأديب■ الممر، 

وغيرها.المعلقامحت، وشرح محسويه، اييات وشرح والخموخ، والناّخ القرآن، 
الواني، ٣٠م. الزاهرة المجوم ، ٣٣ص المحويين العالماء 'اؤيح ترجمته: في انفلر 

.٢٤٩/١١والهاية اليداية ، ٣٦٢/٧؛الوفيات 
الزييديبثر بن محمد بن مذحج ين شيداش وقيل: عبداش بن الخن بن محمد هو )ه( 

ستةتوفي محدث، نقيه، أحباري، تحوي، عررصي، شاعر أديب، بكر■ أبو الأشثيلي 
فيوالغاية العربية في وااالواصحاا العين كتاب احتصار له وتلانماتة، وسبعين تع 

العامة.لحن يي وأحر الأبنة ني ومماب العروض، 
رماتا/ا/ا'ماا، الأدباء معجم ، \ r-\/Tمعاني للاب الأنترجمته: ض انظر 

النلأءأيلام سر ، rvY/iالأمان 
•٣،ص للتوري التسه الغاظ تحرير ني: والظاعر المشمر إلى أل إصانة مسألة انظر )٦( 

ابنجوره رممن رالزبيدي* رالتحاص للكاش للمضمر الإضافة من الخغ فيه ونب 
٠١٥٨ر  ١٥٧ص الفوائد تسهل في مالك 

٠١١٦ص القيم لابن الأفهام رجلأء ٣، ص للبعلي الخقح أبواب على وانظر 
٠١٢١ص للخاري البدع والقول . ا/٦٧للنووي لمحمؤع ا



عي<دالسزاضومحالتواتد  ١٨٠

بينه،وأهل ، )ءترته(ل ونيل المطلب، وبنو هاشم بنو .ت وآله 
اختارهرالأول، ،، المحققين١ من وغيره ، الأزهر^،١ واختاره أمته ونيل• 

وأصحابهرْ/٤، الثاس 

حطأ.وم •ثلة بتاء )عترته( الأصل ني )١( 
دعترةالأدنون، دءشيرته رط ونل: لغير،، ولد من وأم!او، الرجل نل ؛ والعتر؛ 

واولادْ،ويلي أولاد، وهم الأتربون يته أمل ومل: رولدء، ■مدالطلب الني 
مهم.والأبعدون الأقربون محرته ومل 

تاج، ١٧٧■مالحدث غرب قي ، ٢١ا/• للحربي الحدث غرب انظر: 
٠٣٢٨ص الممر ، ٥٢.٨٢العروس 

AT<{l\oل اللغت ني توله انظر: )٢( 
اللغةقي الأئمة أحد متصور، أبو الهروى الأزهر بن أحمد بن محمد هو والأزهري: 

•uLpغلب نم اولأ به فاشتهر بالفقه مي بخراّان. هرا، في ورفاته مولده والألم،، 
التيالألفاظ وغرم، اللمة، تهن.ي، له وتلانماثة. مبعين منة وفاته العربية في التبحر 

القراءات.وعلل القرآن، ومسر الفقهاء، اسعملها 
أ\إ0\صاJبلأء أعلام سر ممآأ، بكى للالشاشة لمقات ترجت: ض انفلر 

لأزركلي0/اام.الأعلام 
الشافعيأصحام، وبعض الثوري وسفيان عيداض بن جابر أمته آله أن إلى ذهب ممن  ٢٣)

أصحابه.واممر أحمد الإمام عله الن-ى وعو اتجري انجب كأمحر 
،١٦٣٨التمييز ذوي بماتر ، ١٢٣ص اود؛ع القول، ، ١٢•ص الأفهام جلاء انفلر: 

١٠ ٢ ص المجيد نح 
أبوالمْللم، القرشي، الهاشمي، شافع بن، عثمان بن، الجام، بن، إدريس، بن، محمد هو  ٢٤١

وهومكة إلى وحمل بغزة ولد كافة، الشافعية نسبا ُإليه الأربعة، الأس احد مداش 
رُزاوآدابها داللنة الثعر هم، مع بها' ممر لنمي بغداد،رت>، لزار طبن ا؛زا 

دمانتثن،أربع سنة توهم، سنة، عشرين ا؛را لهو دألتمح، والئراءات بالفقه الناس أعرنا 
رالمسنلءين، الحل واحتلاف، والرمالة الأم المرلفامت، من له منة. ين وحمأرع ابن وهر 

وغيرها.والى القرآن وأحكام 
ا'/مآ،نعيم الأوبءلأبي حلية ا/آأ، الكيرللخاري التارiخ ترحمته: في انظر 

بنداي-ارخ بكي للالثانمة طبقات ، ٧١ص للثيرازي الفقهاء لمقات 
•ا/ه.النلأء أعلام سير مأْ، 

روضة، ٧٦/١للنووي المجموع ، ١٤٧٨الأم واصحابه: للشانعي القول، ة نام )٥( 
الشربينيللخطيب، شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع ، ٣٢٢٨أيما له الطالهن 



١٨١عبدالميزالم4و لأطص/سق؛ «

يعدهاوالفاء الإضافة، ص عن لمهلعها الضم عر منية كلمة ءوبعدا. 
تنبه.أي محل.وف، على عاطفة 

أبوفاله يعاوهاأ"اآ، ما ، رإلى(لبعد إصافة توهم لدنع زائدة وفيل 
ثا^،،.

فيذلك كان ..٠ المنهاج.شرح من الفراغ تعارل، اف ®يسر نوله 
وسعمانة.أربعين سة صفر نى وابتدأه ومبعمائة، وأربعين إحدى محنة آحر 

،،المربزلتناص س الحرين جواهر غيرْ النماسف من وله 
وهذه، التنبيه تصحيح والتن.كرة ، التصحيح على يرد فيما والتنقيح 
محصبعنحر في مسماها اسمها وافق رالتي، والمهمات الزوانلؤ، 

عر-لفظها ش■' ني  ٢١)
)أل(.الأصل لي )٢( 
م.ُن  T/1■نهاة )٣( 

أبوشهاب شامة بأبي المعروف عثمان بن إبرامم ين اعل إّبن •مدالرحمن عو  ٢٤)
و؛رعوأفتى درس الأصولي. النحوي، المقرئ، الفنون، ذر الملامة مي. القد القاسم 

الشاطستثرح المصتغات من له ئء وصتما وستين حمس صنت وفاته كانت العريية* في 
بأفعاليتعلق مما الأصول من والمحقق المصْلفى، مبعث في المقتنى الحدث وشرح 

دمشق.تاريخ واحتصر ه الرسول 
يمانالكبار النراء معر0 الحفاخل تذكرة ترجمته: فى انغلر 

الدارساخار في الدارس ، ^ ١٦شهمة فاض لأبن الشافعية 
م.س ساقطة تعالى كلمة: )٠( 
عليهوكتب وسيعماثة، وثلاثين حمى سنة تأليفه س فمغ الفقهية، الفرؤع في كتاب هو )٦( 

الجواهرار.أجوية في الظواهر ءتجتب سما0 كتابا لأمدي ا محمد بن محمد 
A\rl\الفدون كشف ، ١ ٠ م• شهمة فاض لابن الشافعية طقات انظر: 

علىيرد فيما ءالتتقح باسم الثركابى وذكره حجر، ابن ذكره )٧( 
الدرالطالع، ٤٦٤٨الدررالكامة انظر: 

الشيرازي.إسحاق لأيي الشافعية فرؤع ش التتيته لكتاب شرح هو )٨( 
\ا\\ذاممون كشف انظر: 

المياق.مشيه الذي الصحح هو والخشت )الذي( النسخ جمح في وخ )٩( 
ا(نهاةمأمنم.)■



عيدالميزالميللأيتا'ص/تحتيى• شئارواتده ؛^■ ١٠٠٥١)) ١٨٢

الكنايةأوهام إلى رالهداية ، الح_احبل ابن عروض وثرح ، مجلدات 
(UKi)الموريمنهاج وشرح ،، ١^٦ إلى نثه انتهى المغر الراضأ٤، رمختصر 

ائة.ربُسن صنت منه مخ للتورى، الروصة على ألفه كتاب المهان )١( 
.١٩١آ/أ اممون كثف ، ١ • ■r/• شبة نامحى لاين الثانمة طثات انفر: 

لهة نمج. الحاجب اين وعروض الحاجب•. اين عروض نرح ني اراغب •نهاية واسمه )٢( 
الخلل.علم في الجلل •المنمي عزانها 
كثفثهجة قاض لابن الثاقب لمقات آ/أا-أ، الكات اكرر انفلر: 

الفيون
الهيابةأي - وهو للشتراري التب لكتاب شرح هر الل.ى ارفعة لابن الكفاية نرح دم )٣( 

وسعماتة.وأربعتن ت سنة منه مخ مجلدين. ي ن- 
م"\.شهة تاض لاين الثانمة طتات ، ٦ • ٢ و ٦ • ١ ا/ للأموي الثاقب طقات انفر: 

إماماكان القزويتي القفل بن محمد ين عيدالكريم القاسم أبو الدين إمام الإسلام شخ )٤( 
وعشرينأربع سنة وفاته فيها، محتفلعأ الأدب، كثير رالخديث، ير والتغالفقه في 

فيوالإيجاز والمحرر الشافعي ب مسنالشرح مؤلفاته: من سنة، وستون ت وله وستمائة 
الفقه.فى والمحمود والكسر المغير والثهرحان الخجاز أحaلار 

طناته/ح'ا، الذهب ث.اورارت، ، a٢٨١/بكى للالشافعية ءلبقات رجمته: في انفر 
الوناّنت،فوات آ/لآ-أ، واللغات الأسماء تهذيب ، ٢١٨ص ا،ثه هداية لأبن الشافعية 
i"UnA ، ا\-\•^.اراهرة التجوم ا/ا'\0، للأسنري الشافعية طيقات-\

اليع.كتاب إلى ب ومل ل يكمله ولم المغر ارانعي مه لخص )ْ( 
١.• م• شهية قاصي لأبن الشافعية ءiتقات أ/أآ-إ، الكامة الدرر انفر: 

ال-ُنغم،ادءورام، الحزام، حن بن مرى بن شرف بن يحك، أبوزكريا الدين ٌم، م ، ٦١
ذووءنةّحه، الشافعية مدميا محرر الأعلام، احد الإسلام، شيخ النووي. الشافعي 
يياضكتيه رمن وستمائة، وسبعين ت، مّتة توفى المباركة. المفيدة المشهورة التصانيفا 
وغيرها.والأذكار الهناليين، رررصة المهيب ترح رالمجمؤع انمالخين 

،١٥١•A شهية قاصي لابن الشافعية ًليقات ، ٢٦٤٨الوفيات فرات رجمته: في انفر 
الذمي،شدرات لأ،ملأأ، الزاهرة الجوم ، ٢٢٥ص اث هداية لابن الشافعية طئات 

إلمح،ب وصل مجلدامتؤ نلأيث، فى وهر المتهام• شرم إلى المحتام اكافى سرحه واّم ، ٧١
المسافات.

المنهاج•.شروح أنقع وهو منقح، مفيد حن ثرح •وهو شهية فامحي ابن نال، 
كشف،\ا؟0ص البدرالطالع ، ١ • وا١ • م• شهية فاضي لابن الشافعية ءل؛قات انفر: 

.١٨٧٤٨الفلنون 



١ ٨٣عيزاينزالميل لأط'ص/سق؛ شئارزواتد« محالعواتد 

نىيتٍمة فريدة وكلها لتكميلها[لا،، عمره إطالة تعالى اض منه تونر■جو 
،.و-بد0^ جنسها 

الوتر.صد والنفع 
١[• • ]\وونند: .ه قينه ثن يا ^٠٠١ • تعالى نوله ني الهردي نال 

الث٠ناءةأ، ل يف ولم الشفيع نفي نافعين، أي 
،،المن9لقل من الحاجِا ابن في ما عن الأصولية ائل بالمواحترز 

الأحاديث.من غتره وني وفيه 
ماو)لأ والتدتيبات والخواسم الخمات لا رووسهاص، والمراد 

،٠ذلكر وتحو صابمل أو حد نيادة أو استدلال أو جواب، أثناء في اسمملرادأ 

م•و ش من مزيد المعكديثن محن ط را، 
سمة.منيلة م؛ و ثى ،ي )٢( 
الدراسية.المقدمة ني مؤلفاته من وغيرها انقلرها )٣( 
وعريه،نحو صاحب مرئيا كان البغدادي الأنصاري ملام بن القاسم مد ابو هو )٤( 

حانقلاالقراءات ني إماما مجتهدا، فقيها إمجاما ثقة. فكان والفقه، الحاJث طلب 
وكتابالحل.يث، غريب التمائيف من له وماتتين وعشرين أرع نة توفي للحديث، 

القرآن.فقاتل ومماب الأموال 
'\ا'صوالهاية البداية ، fao/vمعد لابن الكبرى اللبقات ترحمت،: في انظر 

.Oi/Y ،_j،jL|]نذرات 

ا/ماهآبعبيد الحديث'لأنى زب )٦( 
،Yol/Yالحدث غريب في الفانق '>،، A/Yاللغة مجمل 'في: نفع مائة وانظر 

Lم0د المحيط القاموس   i المرن نAATiA
منهمع وهو الفكر، ني الخطأ ين الدهن مراعاته نمم آلي عملي علم مو ت النطق  ٢٧)

بوصفهأرمهلو فيه ألف س أول ليم، الالاستدلال وطرق، الفكر، صور يدرس الفالقة 
قائماعالما 

العربيةالموسوعة ، ٢٣٢ص المعريفات ،  ١٦ص الخطقية القواعد تحرير انظر: 
م00\\.المجرة 

راوصها.ض: ني )٨( 
سع(.)إلا الأصل في )٩( 

ذللأ،لأنحو أو م: في ( ١٠)



الميرعبدالميز لأطص/ت>نقت شئابيإتد« ))التواني  ١٨٤

كتبونقحوا هديرا لكونهم المتأحرين عند أي المعتمدة..،ا ت تدوله 
٠والتيوبمساء والتفصسل والترتيب ياليق الفضل فلهم المتقدمين 

اللبسحوف عند الهمزة إثبات ، )وتعين(أ آ •ول ٠ أكانت. )سواء نوله 
٦[]ال1ئنة: عكي> >اؤسوآء محيصن ابن نرأ أمنه عند حيفها ويجوز 
٠لهمزة ا يحيف 

الإمام، )حالف(أإذامثاله ,٠ .المذكورون,اخلف ااوحسث، ، رذاله١٦
أنهماذلك من ، الإمام وحالف ، ذ؛فولأالحاجب. وابن الأمدي 

مقاله.خلاف قالا 

أنبمض يخلفوا أو الحكم عر يتفقوال'ه أن إف الثالثة أن واعر 

الأصل.من ماقط المعكوشن بين ما )١( 
كاك.موا، م: و ض قي )٢( 
بياء.)بمين( الأصل ني )٣( 
احدمكة اعل قارئ ^،، ١١مولاهم همي ال محمن ين همدالوحمن ين محمد هو )٤( 

غريب،وسندها ينكر ما قراءته ونى العشر بعد الشاذة القراءات أصحاب الأربعة 
والترمذيلم معنه روى ومائة عشرة نلاث سنة توفي ؛العريية، همالمأ كان 

،YTt/yيالونيات الواني ا/ااا'، للدمى الكبار القراء معرفة ترجمته: ش انفلر 
الذهبنذرات القراء طبقات 'ني الهاية 

وأبيكشر وابن ونانع جعفر أبي إلى •توبة )أندرتهم( في الثانية الهمزة بحذف القراءة رْ( 
ويعقوب.عمرو 

القراءاتفي السوط ،  ١٣٧و ١٣٦ص مجاهد لابن القراءات قي الميعة محاب انظر 
،Y'U/Yالجزري لابن العشر القراءات في الشر ، ١١٣و ١١٢ص مهران لأبن العشر 

.rwxjsالبشر فضلاء إتحاف 
م.من ماتهلة قوله كلمة؛ )٦( 
)اخلف(.الأصل في )٧( 
نقول.م: في )٨( 
فتعلم._؛ في )٩( 
ا'هايتآ'ابُنش•١٠١
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سيئامنهم )واحد( يقول أو الأحر، مقالة حلاف يمول منهم كلأ 
ؤيفصلالأحر ؤيخالفه نيئا أحدهما يرجح أو ،، )الآحران(ل ؤيخالفه 
أ ١٦وبمقالة مرة أحدهما يمقالة يقول أته بمعنى ل ترجيحه أو/يختالف الثاك، 

بتممينالاحران ا و)\تي١ ، ]أحدهما[أ يجزم أو أحرى، الاحورآ، 
متعاكين.الثلاثة يفصل أو ترجيحهما، يختلف أو متعاكمن، 

تعالىاش ثاء إن مواضعه في مسنا ام الأنهذه من الممكن وسرى 
مارته•في ^٩٢• لك يظهر ذاك ؤإذ 

نذا]وي تعالى ، ]اف[ل نال أترك. أى ..ه أغائر. ررولأ قوله 
يترك،لا أى كبي-رةه ولا صغيرة يغادر لا [[ ٤٩]الكهف: الأكثم،ه 

لمأي ت نيئا منه يندر فلم المتاع أحد يقال واحد بمعنى وأغدر وغائر 
١^٣١،•اله فض 

كانإذا هزلأء ذكرأ؛ا، الذي أن مراده تقسدأ. يكن لم »مما قوله: 

فيالأمل)واحدأ(.)٢( 
)الأحر(.الأصل ني )٣( 
م.س r/_ نهاة )٤( 

داحل"رْ(فيم:
آخر.م: ز )٦( 
الأصل.س 1ّأقلأ )٧( 
ا-تاتي•؛ي )٨، 
ثى.من: مائطت ما. )٩( 

ثى.من مزبدة )الله( الجلالة لفظ ( ١٠)
رم.الأصل من اسل الأية أول ١( )١ 
م.من اتظ شبا مه توله: ( ١٢)

\ا0\أالحديث غريب محايه فى اننلرتوله ( )-١١
القرآنمعاني ، ٢٦٨صى تثيية لابن القرآن غريب ير نفأيضا: غادر مهض فى وانفلر 
الأؤيبتحفة ، ١٩'ص هنالب أبي بن لمكي القرآن غريب ني العع.ا-ْ آ/ماأا، للفراء 

.٢٣٧ص حيان، لأيي الغريب من القران ني يما 
ذكرْا)،ا(فىصرم:



اضدعبدانيز لأطص/تثى؛ شجااووامح<< محامإتد  ١٨٦

لكنؤإن القيد أعني، أذكرْ، لا )ءفاو(لا، المنهاج في ذكرها لمسألة تمييدأ 
إلؤىالمنهاج كلام من ، لكونها إلا أتوكهارآ، فلا تملة ممسألة 

ألغتأن الخارج في، أو الذهن فير قرر لما أي االاللك..[لْ، ]قوله 
بمامتعلقان والرابع ، ]وهو[أ أربعة آ أحيل المجرور وهذا بعد، الخمحلبة 

حافظ.لفنل من نلهما 

فليثق.ت بقوله والثالث يمحالوف، تالق والثاني 

ليض.والثانية للمهد، الأور الأصول في واللام 

يعقللما صفة لكن إذا ثاذأ يكون ؤإنما قياما زائد جمع والزوائد 
وّراسابق نحو 

،*وىُوبأ ككعب مهلرد قيام، أيضا وهو أصل جمع والأصول 

)ند(.الأصل ني )١( 
م.س ّانط أتركها فلا تول: )٢( 
م.من: وسقطت احوذأ. مر: ني )٣( 
م•د ش ص ّانط آحرء• إل نولت )٤، 
الأصل.من ساقط المعكوغين بين ما )٥( 

 )٧( "u الأصل.من مانط آلمعكوفن بض
صللزمخنري الملأغة أماس ؛،، i/Yاللغت مجمل , ٦٣٤٣اللمة تهذيب انظر: )٨( 

١٠ ٨!٣٥ القاموس جواهر من الررر'ما تاج ،  y٤٨/١ للجوهري الصحاح ، ١٩٧
والشجرةللرلاّ كالوالد مادته اى الشيء، منه ما الشيء وأصل أصل، جمع الأصول )٩( 

أي-اصيلأ راصال المقل، والأصل: المب، والأصل: أسفل، الشيء واصل للممن 
عليه.يبتى تابتا أصلا ل جعلت، 

المحيطالقاموس ٧، ص الملأغة أساس من أصل مائة الأصل: تعريف في انغلر 
"Y-YA/Y ،المحاح تهذيب ا/آ-ا، الخير المباح ا/أا، ١ الرب ان ملYYU/Y.

نهايةا/*ي، يعلم، لأي المدة ا/ي، للامدى الأحكام أصول ني الإحكام أيضا: واننلر 
؛،١٠ص للقراني الخمول تنقيح ثرح ا/ي، الأصول منهاج مرح ني المول 



١ ٨٧همزالميزايمثي* لأطمى/حنق؛ ه 'ثيآقوواع محالمإتد 

الكتبإلى احتاج ؤإنما المنهاج أي  ١٠..كأصله. اورتبته . قوله! 
،!معارف من مركب الفقه أصول لأن السبعة 

والإجماعل٤،والمة الكتاب كب: خسة لها فعقد \ذدلأشص معرفة 
فيها.المختلف والدلائل والقياس، 

والترحح.التعادل ني مادسا كتابا لها فعقد الاصتياط ومعرفة 

في، سابعاللها فحقا- ومقال. مجتهد من الحكم يستفيد من ومعرفة 
والإفتا^،.الاجتهاد 

الجيش،مقدمة من نقالت، إن رها وكانمال يتندي،. والمشيمة. 
،٠الخعنييزلمراعاة هنا ويجوز الرحل ، مقدمةلمن قلتا إن وبفتحها 

للزركثيالمحيط البحر ، للاصيهاني الحاجب ابن مختمر نرح المختمر يان ؛ ~
XAlSالفتوحي النجار لأبن المشر الكوتمب شرح \ا'ك 

_.من: نطة ما تول،: )١( 
نلاثت.أصول م: ني )٢( 
الدلل.م: ني )٣( 

٢•س  ١١٤نهاية ، ٤١
أيوايا.ولست كتا عقد لأنه حطأ وهو أياياء بزيادة سابعا بابا لها ففد م! في )٥( 
شرحفي الأيهاج ت ترتيبها روجه السعة الكتب على المنهاج ترتيب سمب في انفلر )٦( 

■١٦٠٨للاصفهاتي المنهاج شرح ا/ه؛، السرل نهاية ا/اة، المنهاج 
ش.من  i/rنهاة )٧( 
الجيشكمقدمة التقديم فيه وحد ما لكل امما استعملت نم صمة الأصل ني .ة القال)٨( 

أحرى.قضية عنها تتتغ الي القضية وهي والقياس الدليل رمقل"مة رالكتاب، 
لمان، ٣٥٧ص البلاغا أساس ، ٧٤٦ر  viofTاست مجل ني ندم مادة \نظر: 
أؤ\ا0أأ.العرب 
الماظرررصة رح ث الخاطر الخاطر نزمة ، ٢٢٠ص للجرحاني التعريفات أيضا وانفلر 

الخيرالكوكب ثرح بددان لاين 



عبداينراضولأبماسي/حنى• شحالوراتر« )التواني ١  ٨٨

والكراهةوالحرمةل٢، والالبل١، الوجوب بالأحكام: والمراد 
•ذهنيلْ، لمعيري فيها واللام رالإُاحةل؛،. 

(٣)-

الماد.أفعال بمتعلقاتهالأ، ,المراد 

له.المؤلف تعرف ومحاني رالختدوب ٢• في ، ١١
له.المؤلف تعريف محاني )٢( 
له.المؤلف تعريف محاني )٣( 
له.المؤلف تعريف محاش )٤( 
هظ.م: في )٥( 
القاتها.IL٠Jءت ش )٦( 



أيهقده

اسم#اااا1ائفي  ٠٠٠٠





١٩١عجوالميزاضد للأيناسي/لأييىت شئاأزواتر« >طلفوإتر 

للأساذرا،.خلانأ به ليس،لكفا المدوب الأولى: نال 
آوالطف مطلق يالتكليف أن لأنهل٢، آى لقتلى والخلاف 

افانعأراد ؤإن اتفاقا، كانuث، نالمدوب ندسه بامحقاد اككاليف، 
اتفانا.كذلك نليس النقيض من 

الم؛دوبلا/ثي ئالتاه نحوما أيضا المكروه ني ييأتي 
أيله فانتدب لأمر ندبه يقال إليه المدعو اللغة في المندوب كبآ 

الضر.بني ثعراء يعص قال فأحاب له دعاه 

مهرانبن إبرامم بن محمد بن ابرامم وهر الإمرابيني إسحاق أيا به يريد  ٢١١
الدين.بركن الملقب إسحاق بأبي الكي الأصولي، الشافي الفف الأّفراسي، 

ستةنوني ؛1^،^،، اء العنله أنر ءمرّْ ني الجتهانJن احل. الأوحد. العلامة الإمام 
والردالادين أصول ني الخلي الجاهع كتاب المتمات من له وأربعمائة عشرة ثماني 

الفقه.أصول ني رسالة وله الملحدين. عش 
فنانالذب ثيران ، ror/wالمبلأء أء_لأم سير ترجمه: نى انظر 

الأصرلمنا/-أآ.
انه•في  ٢٢)

بالطلب.١^٠ وان م: وني العلف. أؤيد ران ثى: ني )٣( 
المانشرحه مع المختمر ، ٢٨ص والأمل، الوصول متهى انفلرالخالة: )٤( 

■T'hالول منتهى ا/اآا، الأحكام أصول في الإحكام 
ل/-اآآ،المحاح اللمة مجمل اللمة تهدب ني ندب أدة انظر: )٠( 

.٤،٢٥٣ العروس تاج ل/امل، المحيعل القاموس 



لأي؛اأّس/سى:ءبداام،زايئدشئاازواتر« ؛^ ١٠٥^ ١٩٢

ابرهانار تال ما على ني يندبهم حين أخاهم آلون يسملا 
حذففلما إليه المندوب أصله إذ الجر حرف يحازف فيه وتومحع 

الض٠ير.اسكزرم 

راجحافعله يكون الذي ررهو المحصول في فاله ما الإصطلاح وني 
جائرأُترك ، رريكون(ل التمع نظر ني ترى على 

بذلكلاستدلالهم النوافل حمع عن عدل من الفقهاء ذم ررؤإنما فال 
هذامن تستنقص القوس فإن عنها، )وزهاله(لَا، ، Jالaلاءة١٦امتهانته عالي 
انتهى.وءادتها<لا'، دأبه 

بضمأنيف ابن الراء ونتح القاف بضم ترينل له يقال تميم بن ؛لخبر من لرجل الهت )١( 
العنري.النون لفح الهمز؛ 

إعلامي•شاعر الأدب؛ حنانة ني رالبغدادي الحمامة ثرح في التريزي قال 
بعدإبله اسنقن-را الل-ين مازن بني ويمدح نومه بها يهجر نميدة صمن الهت عدا تال 
أولها:ثومه أسله أن 

شيبانامن يهل من اللقيطة بنو إبلي تستبح لم مالئ من كنت لو 
لأنانولوثة ك الحنيتلة عتد حشن معشر بنصري لتام إدأ 

الحماّةثرح ا/اآ، للمرزوني الحمامة نرح ، ا/لأْ ام تلأبي الحماسة انفلر؛ 
لسانلهاب ولب الأدب حزانة ، شبةلأبن الأحبار عيرن ، ١ ا/؟ ليجريزي 

.٤٤٦و لأ/الل العرب 
دلدّع•م؛ في ، ٢١

اصكن.م؛ وفي امتمكن. ثى؛ »ي )٣( 
محيا.وعر يكون( )ولا الأصل ني )٤( 
ا/ا/\/آااالحمول )ه( 

النمنابلأبي التمهيد ا/آآا، يعلى لأبي العدة اهطلاحأ، الخدوب تعريف في واتغلرت 
iMh  نيالإبهاج للارمرى الحمول من التحصيل ، ١ ١ ا/؟ للامدي الإحكام

ا/"ا؟'آ،المختصرله بيان ، ٦ • ا/ للامغهاني المنهاج مرح ، ا/آْ بكي للنهاج الترح 
•اآ/ا ١ ل للعبادي الكرعرالورقات الشرح ،  ٦٣ص اللحام لأبن الفته أصول ني المخمر 

م.محن ^إب نهاية )٦( 
)وزس(ؤالأصل ني )٧( 
ا/ا/ا<آااالمحمول )٨( 



١ ٩٣عبراضزاشد لعثاتاسى/تحنى؛ شئالزراتد« »الماتل 

إذببر، العقاب بالذم أراد إن إنه حبث من نظر كلامه وذي 
أشبهوما شهادته كرد له امتنناصهم أراد وأن تركه، في ذم لا المندوب 

الأصولينل٢،.اصطلاح غير فهو ذلك 
تالحاجب وابن الأملى ذكرهما مسالتين المندوب في أن وأعلم 

كرلْ،أبو ، القاض١٤إليه ذهب كما % مأمور المدوب إن الأولى: 
لأن]قالأ[راّ،: والكرخيّ ٧، الرازي بكر لأبي خلافا أصحابناص وبعض 

م.من ساقطة حنث كلمت )١( 
الأموين.يدل الأولين رش: )٢( 
.١ ٢ • ل/ الأحكام أصول ني الإ-ىكام ، ٢٨ص والأمل الوصول متتهى )٣( 
الباجيالولد لأبي الأصول أحكام ني الفصول إحكام ش إله متربا القول انثلر؛ )٤( 
أصولي،متكلم، نقيه، بالبانلأني، المعروف، البمرى جعفر بن محمد بن الطيب بن محمد هو )٥( 

وغيرها.الاستشهاد وكتاب والتعديل الجرح وكتاب الإبانة وله وأربعمائة ثلاث سنة نوش 
المتنالقح 0ا{،ص بغداد -ارخ الدارك ترتيب انظر: 

بكروأبو الصباغ ابن الشافعية: من به مأمور الخدوب أن إلى ذهب ممن )٦( 
والزركثي.الكفايت شرح في الق، رأبو والغزالي، 

غايةا/ه\،أ، السبل البحر ، ١٢ا/• للامدي الإحكام ا/ه'ا، التصقي اننلر: 
• ٦٤ص الأنصاري لزكريا الوصول 

الرا3ي•لأيي ش هم،: )٧( 
الشأنالكبير الإمام بالجماص، المعروف الحنفي الرازي هملي ين أحمد بكر أبو وهو 

انتهت،ورحلة. حديث، محاحب، وكان الكرحي، الحن بأبي تثقه المجتهد، المفتي العلامة 
منوله وتلاثماتة، سيعين نة ّتوفي بالزهد، مشهورا كان بغل.اد، في أصحابه رثامة إليه 

وغيرها.المحلحاوي مختصر وشرح الكرحي، مختصر وشرح القران أحكام المولفالت، 
،٢٢ا/• المضيئة الجواهر ، ٣٤• ، ١٦الملأء احملام ّير ، ٣١٤؛/بغداد تاريخ انظر: 

\إ^\1.الخفية تراحم في المنية الطيقات 
الإمامالشيخ الفقيه، الكرحي البغدادي دلال بن الحين بن حمبيداش الحسن أبو هر )٨( 

صيته.ويعل. اسمه واشتهر الذهب، رئامة إليه انتهت، الحنفية، شخ العراق، مفتي الزاهد، 
الاحمتزال.نى رأسا' لكن والدهى: كثين ابن نال 

ونلألماتة.أربعين تعجان فى توفى 
الزاهرةالمجوم ؛، UAالخفية ًلثقات، في المضيئة الجواهر ترجمته: في انتز 
\\اأ0^.والمهاية الداية •٣'، ٦/٣

الأصل.في حمما زاني العكوفتين بين ما }٩، 



عيداضزاضولأبتاصى/ثمنق■ شرحاإزواثو(< >ظلم\تد ١٩٤

فالمتدربيه مأمورأ ليس الماح/والماح أشبه لهو التخير فيه المندوب y/ب 

المتمفىفي قال أ الغزالي فإن الأولى المقدمة بمنع وأجيب 
فإذاالتسوية عن عبارة التخيير لأن فيه، تخيير لا ، )^(١٦انتفاء ®الندب 
والتخيير،االتسوية ارشت به الثواب بربمل الفعل جهة رجحتا 

نولمن تخرج أنها فالجواب ، بذكرها لم حيث، عاليه ترد هذ0 نالت، فان 
الترك.من الغ مع لا الفعل بهللم، الخدوب فحد ، فندبا١ر يمغ لم ®ؤإن المهاج 

أصحابا®١^، الإحكام في الأُدى قال الكتاب'١، مسألة اكاتية: 
إمحاقأبو الأستاذ فأثثته التكاليف، أحكام محن هو هل المند.وب ني 

ومشقة،كلفة فيه ، التكليفلأن الحق، وهو الأكثرون، ونفاه ، الإمفراييي١١١

اللخر.ض: لي )١( 
نأشبه.م: ني )٢( 
علىالتلويح ثرح • ٢٩ص للآمل-ك، رل المنتهى ني إليهما مربا القول انظمّ )٣( 

٦.ص المردة إ ١0٦\إالتوصح 
النب،ااغزّالي ال—انس الطوسي أحمل- بن محمد ين محمد بن محمد حامل. أبو الل-ين زين هر )٤( 

١^١^٠١٧الإسلام، حجأن ا^، الإمام الشيخ الدمى: قال الأعلام، أحد اJفلار، 
صنةنوني والجدل• الكلام في ومهر الفقه في بؤع المفرمحل، والاكاء ، التصاسم، صاحب 
الفقهفي صة والخلا والوحيز والمي2ل الوسيهل مصنفاته ومجن بالهنابران، ماتة وحمحمن 

وغيرها.الدين أصول في رالأربهين الدين علوم ؤإحياء الأصول ني والمحول والخمحفى 
أ/ا"اآ،الأعيان وفيات ، ٢٩١ص عام لابن المقري كوب نيين ترجمته: في اننلر 
.Y-AV/Yغم س جمر في المبر  iVrrlwالملأ، أعلام ّير 

الخممفى.ص: في )ْ( 
مهملة.بحاء )حزم( الأصل في )٦( 
رحح.فإذا م: في )٧( 
.٧٦/١المتصفى )٨( 
٤.ص الوصول منهاج )٩( 

شرحا/هتما، الأصول إلى الوصول ،  YYص إسٍاق/المخول لأبي تجه في انفر: ( ١١)
٠٤ا/ه• الخير الكوتمب، 



١٩٥عيداضزاضد للأيناصي/حتتىء شئالورامح|ه ند ١٢٥))ا

نعلهني مخير منهما واحد كل أن ني والمباح هو سترى والمندوب 
كدلاكا(أآ،.المندوب فليكن التكليف أحكام من ليس ، والباحل وتركه، 

وسيأتياتكليف ليس المياح أن لم يالأستاذ أن هذا ومقتضى 
ذلك،.يخالف ما المحمول مرؤع ، ل في 

خالفهسآ،.U أيفأ كلأمهل٧، في إدا"؛ بل 
محلعلى والإيجاب النفي يتوارد لم أي أا ااوالخلأنت نوله 

أوهو حيث من الفعل طلب أي الطل—، معللق بالتكليف—، أريد إن لأنه واحد 
ندبا،كونه نعتقد أن كلمنا تعالى اف أن أي )ندبيته( باعتماد التكليف، 

ومنه.منهم اتفاقا كنّللثج فالمدوب 

الجمعمن اتفانا كيلك، فليس الفيض من المانع الطيب، أراد ؤإن 
والخدوب.الواجب، لاتحاد أيمأ 

فيالذي أو تركه، على راجحا فحله يكون ما به عنى إن وكذبللثح 
،[.١١للففليالكونه عن الخلان، يخرج لا ومشقة كلفة فعله 

دمرهم•ندامة وابن دالطرش عمل وابن >، ١٧٧١وافقه وند 
الأصوونفائس ، 'ا/ه للمخممر العضد شرح ، ٣٠ص اكاظر روضة ، ٣٥ص المردة انفلر؛ 
>اآ.ا/ا،اللوامع اوورر ا/ها<آ•، المحط البحر •٧، اكول،ص تقبح شرح ، ٢٢٨

الأحكامائرل ني الإحكام 
الأسياد.رش: 

ّلم•م،• هم، 
م•ت من ْ/ا نهاية 

م•و شما م، ّاقطة إن• 
كلامه.في بل ض؛ ني 
يخاف.ما ٠ م ثي 

ُه.كلف، الماح أن يرى أنه الأستاذ ص المقول 
.١٢٦/١للأيي الأحكام أصول ني الإحكام ني إلٍه نمه انئلر 

)نديه(.الأصل ي ن٠ 
>فلا(.الأصل ز < 



عيداضزاضدلأ|تامي/لأثق؛ ثلأأا)زواتده >طلنواتر  ١٩٦

أيومستحبا فيه مرغبا المندوب مى ررويالمحمsّولت في نال 
)أن(أأي وتعلوعأ واح؛ةت غير طاعة أي ت ونفلا أحبه، قد تعالى اممه أن 

العرفنى يختص السنة ولمظ ١٠قال وسنة. فيه، تعالى لنه انقاد المكالف، 
أدوجوبه علم ما كل يتناول بل به يختص لا نال؛ من ومنهم بالمندوب، 

الغير®يه نمد إذا ؤإحانات ه^، الّكا بأُّر ندبه 

ومتحثا.ض؛ ني )١( 
)إذا(.الأصل لي )٢( 
.١٣•ر \ا\ا\أا\ الحمول انظر )٣( 

لا؟ام مرادنت أهي الأسماء هد، ني الأصوليون ا■محالما وذو 
المعاني.ني يتها نرق عن ومنهم اكانب. أكثر وهونول عرادنة الأسماء طْ أن يرون نالجمهرر 

ونالنل.سه، أو وجوبه هملم  ١٠٠يتناول يل بالمندوب تختص لا المنة تال؛ من ومنهم 
مارالمستحب ، النبي عاليه واظب ما المنة الثانمةت من المروري حسين القاصي 

ابروتال نقل، نته يرد ولم باحتيارْ، الإنسان ينشئه محا والإحسان ومجرتين، مجرة نعاله 
هدهغير أن إلى وأشار غيرء لا ومنة فرض إلا ت يقال أن يجوز 'اما الشيرازي• إمحاق 
الفقه.في عامية أنها والهيئة والطل والفضيلة كالمنه افية 

لمولهذا عليها، وداوم جماعة ني . البي صلاها ما المنة ت المالكية بعض وتال 
نمهاأصل من ولمس الصلاة في لحل ما والفضيلة سنة، الفجر ركعتي مجالك يجعل 

التلاوة.وسجود كالقنرت 
ينقصولا يزيد لا مجقدرأ كان مجا النوافل من المنة معنى أن إلى عيدالحكم ابن وذم، 

توصف،ولم اعلم، واش - المنن من بأنها وصفها ولن.للثح الفجر ركعتي حال وهده منه 
مقدرة.غير كانت لما المن محن بألها الليل صلاة عنل.. 
أقام:ثلاثة إلى م بتتانندوب إن الملي: قاسم أبي بن عمر بن محدالوحمن وقال 

منة.نس اجر، يعظم  ١٠احدها: 
نانلة.نص اجر، يقل ما والثاني: 
أ.ه■ ٠ ررغتية فضيلة فيمي هن.ين بين الأحر فى يتوسط ما ت والثالث، 

الوليدلأبي الحدود ،  ٢٨٧٨إسحاق لأبي اللمع شرح ني: وغيرu الأنوال هذه انفلر 
للقرافيالأصول نفائس \، \Iaللارمحوي المحمول مجن الحاصل ،  ٥٦ص الماحي 

نهاية، للميكي الخهاج شرح في الإبهاج ، ٦ ٠ ا/ للاصفهاتي المهاج شرح ، ٢ 
البحر،  ١٢٤آ/التوصح على اللوح شرح ، ٧٧/١المعلمى حاشية وعليه للإّنوي المول 

شرح، ١ ١  ٤/١المشدسي شريم، ١بي لابن اللوامع الدرر ،  ١٦٩ ١/ للزركشي المحيط 
١٠  ٥٣و ١  ٥٢ص بدران لابن أحمد \م مذهب إلى الدخل ، ٤ ا/م٠ الخير الكولم، 



١٩٧عيدالميزاضد ررامح،كلأطسى/حميى• >طمإتد 

فيه، )تكاليف(أ لا عنه منهي المكروْ أن )أي .، المكررء. ني ®ؤيأتي ت نوله 
المدرب^صد ، المكروْ(أ إذ أيضآ، يه ومكلف به مأمور المندوب أن كما 

عنهمهيأ كونه في فالخلاف المكروه معض عرف ءإذا الآءديل٤، نال 
يخفىولا الندوب، في سبق ما نحو على التكليف أحكام من كونه وفي 

وامحيارأ«ُلْ،.تزييفا' اكئرفين في الكلام 
-)،/()ه(حنيفةأبي أصحاب عض بذم، ، ول نال ، لفائدة[ر 

)يكلف(.الأصل: ني )١( 
م.من: صاظ القوسن بتن ما )٢( 
ألتان.ممنا )٣( 

_؟منهي اوكروْ عل الأولى: 
هلهوُلكلفبم؟اكان؛ة:

للاصفهاتيالمخممر بيان ل/'اأآآ، الأصول نفائس ، rij ٣٥ص السوية ني: انفلرهما 
غواتح، ٧٢وه  ٧٢٣/١المسد البحر ، آ/ه الحاجب ابن على العقد شرح ا/ا-ا'م، 

ثرح، ٢ ٢ ٥ y/ التحرير تيسير ، ١ ١ ٢ / ١ تصفى لم١ بحاثية الثيومحت، الم مثرح ادحهوت 
١. ٥٥ص بدران لابن أحد الإملم مدب إر الدخل ، ٤ • ل/ل النير اعركب، 

ا/آآا.الأحكام ش"أصول الإنكام )٠( 
ثرح، ١ ١ ا/٢ الرحمومحث، فواتح ، ٢ ٢ ٥ t/ التحرير ير تي، ٣٥ص المودة وانفلر: 

النيرالكوكب 
الأصل.من ماثلأ )٦( 
م.و تى من انهلة و. قال )٧( 
الإٌام،تحلة، بن، اش بم بك، مؤلم، الكومح، اكممهم، زدطى بن ثان بن العمان هو )٨( 

المنهي،فإليه وغراممه الرأي ني والتيمن، الفقه وأط الألار، بعللب عني ١لماءا وعالم 
رأىونل ببغداد، رمانة ين حممنة ووفاته ئعانبن سة محوك، نى عليه عيال والناص 

الأربعة.الأئمة وأحد المالخاء، أركان واحد الإسلام، أئمة أحد الصحابة، ص اللثؤ بن أنى 
بغدادناريخ م/هإأ، والتعديل الجرح ، ay/aالكبير التاريخ ترحمته: ني انظر 

الحفاظتذكرة ، ٣٩;•/•البلاء اعلأم سير \إا<ل المشية الجواهر ، ٣٢٣/١٣
Y1A/Y ، ١٢٣/١•والهاية البداية.

ورجحمنهم للجماص به نوأنما للإمام به ينولم ل/أا" رخي الأصول انظر: )٩( 
يناوله.لا الأمر أن المرخص 



'ءي،رادنزاضاولأ|ئاسي/نحنيىت شئايزو\تربم محالتواتر  ١٩٨

اوكروْ.آلأم أن !ر ته[لأ، رuلكل١، 
نكيفعنه مهيلْ، المكروه إذ غلط ءرهذا ، ونال١٣

يه>-ا/)امرأ^< ه سم(س ، اكيء١١كون 
/وااكراهةل الكرامة من مأحوذ المكروه ت تيه 

ثمالحميري الحرث بن ممرر بن عام أبي بن عالك بن انس بن مالك عداش أبو هو )١( 
الأعلامالأتمان وأحد الهجرة، دار إمام الأمة، حجة الإصلأم، شح المدني، الأصبحي 

إماما،ا مهنكال والفقه الحديث بين له اش جمع لنا، رنوقفل ودين ث صاحب 
كتاب،ل النبوية. دينة يالوماتة ومعين تع منة ووفاته عين وتنلاث ٌتة مرلدْ 

الرشيدإلى آداب ورسالة الأنفية ني ورسالة القدر في ورسالة المشهور الموهل1 
دغترعا•

وفياتؤ،  ١٧٤٨معاني للاب الأن، ٢١٨ص تببة لابن العارف ترجمته: ني انثلر 
تهاوس،٦، \إ٧' الحقاخل ظكرة ا/آم، فرحون لابن الن.ه—-، الدياج ؛/ُْاا، الأعيان 
آ/أا،.الزاهرة الجوم \ا0ص واللغات، الأسماء 

بالدليل.له وانتصر الأصحاب لبعض عزاء حيث، \ا\\^ ل0حي الفصول إحكام واظإ: 
ثلّالواو مقطت، ثن؛ ومن م. من؛ صاثطة ونال. )٣( 
للحديثحاففل نقيه، محررخ، القاسم، أبو القيرواني، رشيق بن محمد بن عبدالرحمن هو )٤( 

سنةتوفي ومنانبهم، واكالحاء انملماء أحبار دفي المالكية نقه ني كتا صنفا شاعر. 
الماورنة.ني لين مما البرحل ائل ملزيادامت، الختوعب، له اتة وتلانشمانين 

معجم، T-Yo/fلمزركلي الأعلام \ا'١٨ الزكية المور شجرة رجمته؛ ني انغلر 
\.Wiloلكحالة ال>لفين 

لكونهنمركان.صئو٠وطأ)ت( 
•_ م: في  ٢٨)
منهيا.على مععلون، لكونه حهلآ وهو لٌأمرا ١لأصل في  ٢٩)

ا/ها'أ،البرهان ، ٩٣من الشيرازي إسحاق لأبي التمرة ني؛ الة المانظر؛ )•١( 
والفواتدالقراعل؟ ، ٢٨محن الطرفي مختصر ، ٥١صى ودة الما/بمب، تمفى الم

٤. ١٥٨النير الكوكب شرح ، ١ ٧• صن اللحام لابن الأصولية 
ثن.من أ/ا نهاية دهي م من سائلة الكراهية. كلمة؛ ١( )١ 

=لنت. المكروه تحرف في وانظر 



عجداميزاضدلأيءاسى/حتيىت شئاروواتد« >طلنواتر 

،ر جمل تمول! الحرب في الشدة وهي الكريهة ®من الأمدي؛ وقال 
الرأسلآ،.شديد أي كريه 

مكررهشيء نهو ول؛،كراهة كراهة الشيء ءاكرهت الجوهريل"ا، قال 
،•وكريه"ل 

يريدأن إلا كيلك،، وليس مصدر الكريهة أن الأمدي عبارة ومقتضى 
منها.مشتق أنه لا الكريهة بمعنى المكروه ، أزر

،الحرامء به ويراد يهللق "ند الامدي قاله ما الشؤع وفي 

كذا()وأكره ، ءنه[أ اض ]رصي الشافعي فول ومنه ، الإمام[ل ]نال 
يكنلم ؤإن راجحة مصالحته ما ترك به يراد وقد ، التحريم يريد وهو 

،٣٩١ص البلأئ ااس ، الأعظم،/٨٩والمحيط الحكم ، UAY/rاللغة جمل م =
أ/امه.الض المصاح م/اآآ، المحنط القاموس 

الأحكامزأمول الإنكام )٢( 
ناضل،أدبب، **، ٧١إمام الجوهري. الأترادي التركي حاد ين إمماعيل نمر أبو هو )٣( 

وعلما،ونطنأ ذكاء الزّان اعاجس_إ من وكان اللغة صبهل قي المثل به ضرب، من أح- 
اإكتاب،الصحاح كتاب، وله أربعمانة متة ونيل وتلالمائة عين وتتلأيثؤ متة توفي، 

وغرها.العروض ني وكتابا النحو ني والةل.مة المثّهور 
للميوطيالمزهر ، ٢٥٢ص الألء نزهة ا-/اْا، الأدباء معجم ترجمته: في انظر 
.١٤٢/٣ع٢حjJاثاورات، ، ٩٧٨

م.س انطة •الواو. )٤( 
.٢٢٤٧/٦المحاح ني طدةكرْ انظر )ْ( 
ش.من سانملة أن. )٦( 
م.من ساقطة ند كلمة )٧( 
ا/أأاءالأحكام أصول، ني الإحكام )٨( 
 )٩( U الأمل.ص اقطة ّالعكوفين ين

٢•٠>، مزيد المعكدم، يثن( ما  ٢١ر• 
^،(.JJ)أكرم الأصل في ( ١١)

\ا\ا\ي.)؟ا(الحمول، 



عيزادريواب«لأيتامى/حتتىت الوراثي« شج ))الغواني 

تحريملا تنزيه نهي عنه نهى ما به يراد وهمد المندويات، كترك عنه منهيا 
منهالقلب فى ما به يراد وقد المخصوصة، والأماكن الأوقات فى كالصلاة 

،.اكع١٤نمم كأم حله النش غاوّا ، كان١٣ؤرن ،، ٢١٧١^

تولهني الإطلاق يتناولهم لئلا ت التراني ثال كما مكروها للمحرم لف الإطلاق وجه ر ت
[١١٦قح—ل: ]الوثنا حلل ئذا اءب آنثئم ئمّف لثا مأرأ ؤر؛لآ م_الىت ت

•ونحرما كالمانة تعالى اف يحرمه لم ما تحريم ز إلا يرد لم ؤإن اللنغل صورة محيرون 

ُنالمأخرين من كير غلعل •وقد و-أ \ا{<؟ المونمن اهلأم ني الشم ابن ننال 
لنقلإطلاق محن الأنمة الويع حل حث ذلك بسبب أئمتهم ^؛_ الأتمة أتباع 

الألمةعليه أطلق عما التحريم المتأحرون ننفى الكراهة لفظ وأطالنوا التحريم 

ل/االأم فى قوله التحريم إرادته •ع الكراهة للقفل النافعي الإمام استعمال أمثلة ومن 
.٢٤٣و ا/آإآ  ١٤٢٠٠^انفلر: التحريم. به المراد أن مع الماج أتيه وأكرم 

أن*وأكرم يجوز لا رما نبه يجوز وما اللحم صفة ني لم الباب الأم في وكقوله 
علىنقص الجض في والزيادة يتباين ، الأءجفأن •وذلك نال أعجف. يثترطه 

إرادةمع الكراهية للفغل أحد الإمام استعمال امتلة ومن ١. ١ r/• الأم المثترى•. 
آتيهفي الومحرء بكراهة قول من مختمرْ في المترقي القاسم أبو عنه نقل ما التحريم 

التحريم.الراد أن مع ١ ٢ ص لينرقي المختمر والفضة.. الاJيرب 
فيأصحابا بين حلاف ولا التحريم بالكرامة أراد \ا\'\: المشي في قيامة ابن قال 
انتهى.حرام. والفضة هب ٠١١اأنية استعمال أن 

عبداللهلأبنه احمد الإمام مسائل نني للكوكب المدبوح ني نال ما أيضا ذلك ومن 
MifT  ولاقال: لكوكب؟ يبح فرجل لأبي: قالت قال: مداه ابنه أن ودلأم•

أ.م.^* ١١لخير يل.يح شيء كل أكره يعجبني، 
ئغ,المحرمات من عده أنه هع 

-أاو\<•ا/\ر-أ للمرداوي والإنصاف \اي\ المحرر انظر 
م.من ساقطة تحريم. لا نول: )١( 
حرارة.ت القس في ما م: و ثى ني )٢( 
ثى.من اقطة كان. )٣( 
وللضحيتغن.ى؛الجيف ما كثيرا رحليه، من أطول يداه ليلى، ثديي حبران الضع: )٤( 

الموتى.حثنا عن بحثا المقابر يتبش إنه يقال: عالية، صيحة 
.١١٤١؟/الميرة المربية الموّوعن ، ٨٦٤* للدميري الخيوان حياة انغلر: 



٢٠١عبشاسميز1ضد لأيغا'ا-ي/حشقت شئا)زواثو(، ^لفواتي 

"ا/أنمق وجه الخزيه الكروهةلأ/بكراهة الأوقات عرص وحكمه 
مئتضىوهو خلافة الأصحاب أكثر عليه الذي والصحيح ،، لالسuلسجير 

الصحيحةل؛،لْ/الأحاديث 

/حلأنا يعينه لا واحد تحريم يجوز ت ]الثانية نال 

ءل•"ن دلا /،_؛/،• ، ١١
اصْ.ش: ني )٢( 
بغدادسكن القاصي، الفب ^I، أبو البنديجي، مداه وقل عبداه بن العن هو )٣( 

منالعظماء أحل الأسفراسي، حامد أبي على الثانعي مذ،ب على الفقه بها ودرس 
كتابله واربعمائأ، رعشرين حمى سنة رناته للمدما، حانئل ريع، صالح أصحابه 
الجا،ع-سماء حامد أُي عن وتعليقه الدحيرة 

النقها،٠لبقات، ل/ْ--آ، جكي الٍلبقات ؛*!، r/vمداد تاريخ ترحمته: في انظر 
.١٣٨ص اه هداة لأبن الشانمة طقات ،  ١٢٩ص لشراري 

بكيللالشافعية وطقارت، ، ١٨٠؛/للنووى المجمؤع في للجثدتجي متربا القرل، انفلر )٤( 
الن.حيرة.كتناب في الينالتٍجي إلى جه ون٣ ٠ ؛/٦ 

فيالواردة الأونامحته في الملأة عن النهي هل احتلموا تعالى اش رحمهم والشافعية 
وجهان.التحريم. أم التنزيه كراهة على محمرل، الأحاديث، 

لثبومت،الأصح وهو الثوري' تال، تحريم كراهة أنه الثاني؛ تنزيه. كراهة انه الأول،: 
للتحريم.الهي وأمل الأحاديث، 

الفقهاءمداهب، معرفة في العلماء حالية ، ١  ivl\الأم تقدم: ما إلى بالإظفة انظر 
إلىالمحتاج نهاية ،  ٦٨٣١١المهاج مرح على الجمل حامية ، آ/آه١ القفال، للشاصي 

شرحالخهاجللرُليا/أممء
شرحمع الجوامع جمع تقدم؛  ١٠غجر به مكلفا هر هل المندوب ألة مفي انظر )ْ( 

،٢٥٦ص التحربر ا/ْما، الأصول إلى الوصول ،  ١٧١١١اليناني وحاشية المحلى 
.٤ ٠ ٥ / ١ لمير ١ الكركب، شرح ، ١ ١ ٢ / ١ اإرحموُّت، فراح ، ١١١ص مؤ الن. صلامل 

الذيعطاء بن واصل أتباع وهم اكاني، القرن أوائل في الإسلام في ظهرت فرقة المنزلة: )٦( 
لكنرولا *وُن لا الأُة من الفاسق إن واصل؛ تال ّ وذللت، ه،؛ المري الحسن مجلس اعتزل 

واصل''امنزلنا الحس؛ فقال رأيه يقرر المجل. في أمعلراتة إلى ناعترل الحسن بذللث، فخالف، 
•والعدلية بالقيينة ؤيلقبون والوحيد العدل اصحاب ؤيمرن بالخمزلة. واصمحابه هو فسمى 

ضم، لاحتلأنهم سانرها تكفر نرتة كل نرقة عشرين إلى الختزلة اقترنت، وتل 
حيرهالأفعاله حالق البل. أن على كاتفانهم الأحر، بعمها في اتفاقهم مع اّلل 
المع•وردد نل واجب العمة مكر وان الخرقة، أصول على واتفاقهم وشرها، 



عبدانيزاض،لأبماسى/حشررت شلأآالزواتو<< >ظلماتر  ٢٠٢

المخير[لالواجب ني كالكلأم ، ل فيه والكلام 
المحفلور.مسائل من هازه الفؤح 

رالحجرا، I ررالحفلر الجوهري قال 
محفلور!لبن يقال؛ آفاته كثرت ما على يهللق لاند الإحكام في وقال 

أي؛ كذاعليه حفلرت ومنه واكني، المغ بمعنى يعللق وقد الإفة، كثير أي 
الواشي((ص.إليها ، UUI-الضلمةلْلأأ، لس )ااحفليرة(رن ومه منه، همه 

الواجب.صد الشؤع؛ رفي 
ولامقابلته، في فالمحفلور الواجب حد عرفت ارإذا الغزالي؛ قال 

لحده(( يخفى 
١،.شرعالأ فاعله يدم الذي #هو الإمام؛ قال 

لهالدين أصول كتاب بعدها، وما  ١١٤و ٢٤ص للا؛دادى، الفرق بين الفرق نظرت ا ~
للجرحانياكضيفا-ت، بعدئ، وما  iTl\ااوشهرّتانى والحل اللل ، ٣٣٥ص أيضا 
عوديللمالجوهر ومعادن الذهب مروج ، ٢٨٠ص للزركشي المعتبر ، ٢٢٢ص

.٢٣٥و  ٢٣٤/٣
م.مزت صاتطة فيه• كلمة! )١( 
،١٣٧v/البيان شرحه مع المخممر ، ٢٧ص والأمل الوصول مص المسألة: انظر )٢( 

.٢٧/١المول مص \اأ\\إ الأحكام أصول ني الإحكام 
.٦٣٤٨حظر ش- المحاج )٣( 

القاموس، ٦ ١ ٠ م الأهمظم والمحيهل المحكم اللغة; ني الحظر تحريف، ني وانفلر 
\\ا\-0.<العروس تاج ا/ائل، الخير المصباح ، ٢٠؛/٢ العرب لمان ، ١١٨الحيٍل 
الوسيطالعجم 

)الحظير(.الأصل ني )٤( 
المشلية.الأحاكام؛ أصول في الإحكام في )٥( 
٢•ٌن  ١١٦نهاية ، ٦١

.٢٧/١المول مص ، \/r\١ الأحكام أصول ئي الإحكام )٨( 
.٦٦/١الخض )٩( 

المحمول( ١٠)



٢٠٣عيزاينزالميل لأبءاصي/ثميق؛ الزوائد شيح محالنوائد 

للذمسبأ فعله ينتهض ما هو ت يقال أن نبه ، ،رال>قل الآ،دىت ثال 
له«أآ،.فعل هو حيث من ما بوجه شرعا 

جورأومز ، وسحال وذسا ومعصية ومحرما حراما المحغلور ؤيمى 
•الث،رع من عليه ومتوعدأ عنه 

]أرالأمرين أحد ، ]نعالى[أ اض يحرم أن نيجوز ذلك، م عالإذا 
زيداتكلم لا القائل: نول من ئء لا إذ بسه، لا إن بسه، لا الأمواى 

عليك،أحرم ت، ولبعينه، لا أحدهما كلام عليلثإ حرمت، فقد عمرا، أو 
وهوبعينه لا أحدهما المحرم يكون أن فتعين بعينه، واحدأ ولا الجمح 
الآمديّ.اثJل هلكزا الدءى. 

الجميعكلام المحرم يكن لم إذا إنه حث من نظر "رنته بعضهم مال 
فيكونمنهما واحد كل كلام إباحة لازمه ومن له ، كلامهمالأباح ففد 

نفلر.النلر هذا وني ممتغ® وهر مباحا محرما الشيء 
علىبالجميع تُلقتإ الحرمة يقولون أنهم أي لارمالأنزلةاا حلافا ١٠قوله 

م.من؛ ماسلة الحق. كلمة )١( 
\/r\\.أصول!لأحلكم ش الإحكام )٢( 

منالحاصل ، ٤١ص دل.اٌة لابن الناحلر روضة اصلاحا؛ المحرم تعريف في وانظر 
يؤح، ا/خه بكي للالإبهاج ، ٧١ص القمرل تنقيح نرح \إ\\، المحمول 

إجابةإ ب ! ٦٦ل للعبادي الور»ارتج على الكير الشرح "{ Wfsللامنيهاني المنهاج 
•٣٢ص للمعاني الأمل بب ثرح السائل 

ومحا.م: ني )م 
ر.تواءاوأ.م: ش )٤( 
نهاية، ١٢٨و  ١٢٧/١/١المحمول وغيرها ماء الأ،بهدم المحفلور مية تفى انغلر )٠( 

٦،ص للشركاني الفحول إرشاد ا/أم*ا، !لكركب رح ث شمد'\ا\ص 
.١٥٥ص بمران لابن اودحل 

نهما.كلأ )بم(شش: 
م،•من أ/ب " ^٢١١٧ر'



تمدايميزاضدللأيناسي/حمذإ* شئا|وواتو('< >طهواتو 

نيناعيتهم على الكمارة خصال في يالجمح الوجوب يتعلق كما التخيير 
فيهمال، )مثهما(أ واحدأ المراد يكون أن يجوز ولا الخير، الواجب 

اعنراصأأي المخير، الواجب ني كالكلأم ب أرالكلأم نوله: 
أمداهب ثلاثة فيه وحكى البيضاوي ذكرْ وند واستدلالا 

ونقالهالامدي واختاره ، الفقهاءرعن المحمول في نقاله ما أحدها: 
الواجبأن أيضا الحاجبلَا، ابن واختاره ، الأثاءرةلوعن ،، أعنهم 

الأحدهاص، 

الجميعبوجوب ، يناول أن إما يخلو لا أنه أصحابنا احجت )الامدي نال 
،،ولايراد)الأول()لإحماع(ل أن حار لا سين، غير ،أو معين(ل واحد أو 

م)مبما(.و الأمل ش )١( 
الحسنلأيي المني \، Tol\wمدالمار لكاصي المش ر; الختزلة _ انظر )٢( 

يرجح.ولم للمسألة تمرض حنث  ١٨٢ا/
•ا وغترعداهمافي الوليد أم الرأتم، مدا ءر وانقهم رند 

،١٧٢ص الفصول نقح شرح  ١٦١٨١١الأصول نفاني ، ٩٧/١الفصول إحكام انظر: 
١إ٨مالمهاج شرح ني الإبهاج 

٦.ص الوصول منهاج )٣( 
ا/أ/ا-آ-أ.الحصول )٤( 

ء'وو:جمسئ:إ 
ا/ْأ"ا.السان شرم مع المنحصر ، ٢٤ص والأمل الونول متهى )٧( 
احل.هما.■ ش ني )٨، 
الإمامنال وبه الفقهاء ج_اءة وتول الأثاءرة إلٍه ذم، ص الملماء أكثر نول وهو )٩( 

الفقه.واتمة الالف إجماع إنه الياتلأني: وتال والثّانمة، أحمد 
١٦١٨١١المرuن ا/ما-مآ، يعلى لأبي المدة •٧، ص للشيرازي التمرة انظر: 

.٨٦١١للاصفهاني الهاج نرح  ١١٣٤١١الول نهاة ، ٦٧٨المتمني 
ينال.يكون أن إما م: ش ( ١٠)

_•من سانط النوّثن بض ما ١،  ١١
)الإجماع(.الأصل في ( ١٢)



٢٠٥عبداينزاضد لأيتاسي/حس• شئالزراتر|(< »النوإتر 

ْانظير وهو المدعى، وهو الثالث فتعين ، التختيرل مقتضى ، لأنه الثاني 
المخيرلالحرام ثبوت على الاستدلال من تقدم 

التخييرمعنى على واحم_ا( )الخمع أن المعتزلة! مذهب الثانيت 
اج٠يعهالالأتيان يجب ولا كلها ترك يجوز لا أي 

دونتعالى اض عند معين واحد منها الواجب أن الئالث،؛ 
التعيلهذا ومقتضى بالمحال، التكليف، لاستلزامه باطل وهو ، الناص 

أحد، ترك؛ تكليف في محال لا إذ المخير الحرام في جريانه على الاتفاق 
ءبارتهلمقتضى وهو بعينه، لا الأمرين 

١.• ١ و ١ ١ ١;• الأحكام أصول ني الإحكام )٢( 
القولوهو الأول الوجه ان إذ شديدأ، احتصارأ الأمدى كلام المؤلف احتصر وهمد 

المرلما.ذكر0 ما احدها اوجه حمسة من الأمدي رده قد الجمع بوجوب 
نرضإذ والشيم السر طريقة الجمع في الاستدلال في استخدم الأمدي ان وذلك )٣( 

واحدة.إلا وأبعللها المحنمالة الصور 
الجميع(.)واجب الأصل في )٤( 
العتزلأ.من هاشم أيي عن  ٦٦٨)!البرهان في ونقاله  iAvl\المعنمد )٥( 
فهما.م: و ش في )٦( 
ثن.من ساقطة واحد. كلمة: )٧( 
والمعتزلةالمعتزلة عن يروونه الأساعرة لأن التراجم؛ تول يمي الذي هو القول هدا )٨( 

فسادْ.على الجميع اتفق قد بل قاثل له يعرف ولم الأشاعرة عن يروونه 
للاصفهانيالمهاج شرح السؤل نهاية المحصول انظر: 
.٨٨و  ٨٧/١

ثن.من ساقط ترك. كلمة: )٩( 
م.من ساقطة الأمرين. كلمة؛ ١( )٠ 
المخيرالواجب بين سرى لما أنه إذ الإسنوى، الإمام المتن صاحب إلى يعود الضمير ( ١١)

-المخير الحرام يعتي - فيه أوالكلأم بقوله: واستدلالا واعتراضا قولا المختر والحرم 
الخيرالحرام مسألة ش يمح أنه هدا قوله مقتضى فإن - المخيرء الواجب في كالكلأم 

الناس..دون تعالى اممه عند معين واحل- منها الم،حرم أن وهو ثالثا قولأ فيها يكون أن 
المخير.جب الوا فى القول هدا لوجود 



الميدعيذاينز لأي*اسي/حأست دئالزوإتد(آ ))اللواتي 

بقوله، )يشث(ل ند ، )المخير(أ الحرام في ®الخصم الآمدىت قال 
النهيني أو لأن ،  ١٢٤]الإن1ان: 'همياه آو آاثتا يثبمر ثيغ تعالى 
للتخيير.لا للجمّع 

بعينه،لا الأمرين أحد وتحريم التخيير لأية ا مقتضى بأن وأجاب 
الأيةبين جمعآ ^٧^ يكون أن ؤيجب آحر، دليل ٌن الجمع استفدنا ؤإنما 

الدليل١من ذكرناه وما 
حكمكل لأن أيضا؛ ، يلزمنال بالحرام ، )الجمح(أ وصف أن وأعلم 

لممىثابت والحرام عاليه، لاشتماله ؛الضرورة للأحمى ثت للأعم بت، 
لاشتمالهانفرادْ؛ على مهما واحد يكل ي .ثلأ/نيكون الكلأمين أحد ب م 

وأزرا١،لفظي المخير الواجب في ١، \ونمن\عز أن ثت وف. 
الأمدينقله كما ( )لا بواحد فيه ، يتعلقازر والعقاب الثواب 

م.من وسقطت )المجيز( كهذا الأصل في رسمت 
يثبت.ش: رش التاء )يتثبت( الأصل قي 

جثق.لأيمصر
الأصل)الجمع(.ني 

تلزما•مح،م،؛
شن-م؛ في 

.١٣٩و ا/ا/ما للإسوى الرل نهاة من مقول U إل •وأطم• تول من الكلام 
ثن.عن انملة ،الزاع• أن 

م•من U/؛ نهاية 
عمملقان.ثن: قي 
احتلماوالمعتزلة الجمهور بين المخير الواحيه محي والخلاف )بالجمّح(. الأصل غي 

لا؟أم لقتلي حلاف امو ل ازمحلون 
عنعرية أراها المالة اارهال.ه ١لجويتيت محال له. لمرة لا لقتلي حلاف أنه ت الأول القول 

لأنالقولين يين المعنى في حلاف لا أنه 'اوأعلم المحمول محي الرازي ونال التحصيل٠ 
للمكلفيجوز لا أنه هو البدلء على واجب ارالكل ٠ محولنا من الراد ت نالوا المعتزلة 
موكولا؛منهما راحل. كل محل ؤيكون ا بيتهالجمع يلزمه ولا بجميعها، الإحلال 



٢٠٧عيزاسزاضد لأطسي/حمىت شئا1زواترك( )حالغؤإتر 

المخيرالحرام نليض انمزلة، عن 

أمرعلى يتونف بل بالقضاء أمرأ ليس بالأداء الأمر ت ]الثالثة يال 
الفقهاء.بض حلافا جديد 

لأنكيلك، وليس ل شضيا لكان الأول بالارص يجب ^٢، لتا• 
الجمعة.يوم بمضي لا الخميس يوم صمل؛أ 

بالأنصاريأثم لا حش أي سواء ولكانا أداء، لكان اقضاء لو وأيضا 

يتحققنلأ يب المعى مذا يعيته• لا راحل الواجب يقولهم; محوا والفقهاء اخاره لى ا =
■مأ خلافء. 

أنهيرون ألهم من للمعتزلة ب ما على مبنى وهر محتوي الخلاف أن الثاني; القول 
الباني.محه صقهل بواحد أتى ولو واحد كل عر ؤيعاف يثاب 
واحدالواجب نال من أن منها; المسألة نى الخلاف مالي مشة نقهية فروعا يعلى أبو ذكر وند 
يمينه،فى بارأ الثلاثة الأشياء جه؛ع بالخت عليه يجب لم انه حلف من يجعل فإنه عبته، بمنير 
المم•في الزركشي فعل وكذا المائل• هن وهمرعا بمينه• ني حانثا جعله اوجما ومن 

ا/أ\ا،المعتد المدة ، ١٣٩و ا/ا/ا/ما المحمول ا/\/ا-آ،  jU^lانظر; 
يعيق.وف  ٤٧٤و \ا'\1 المحط البحر ا/آ>م، للارموي اكحصيل 

نيكقولهم حرام الكل انمزلة; •وناك المخبر الخرام في البحر. في الزركثى نال )١( 
اجتنابأوجبوا وهنا هناك. الجمع يوجبوا لم لكنهم واجب، الكل الإيجاب; با جان

ا.م.قالوْاا ما بخلاف معنويا هنا النزاع فيض الكل، 
ا/ْآ'آ•.المحيط البحر 
الفروقا/ااا، الأصول إر الوصول ؛، YA/Yالدة تقدم; .L غبر ال_الأ ني ُانظر 

البنائيوحاشية المحلى شرح مع الجوامع جمع ، ٨١ص ودة الم، Y/؛ للقرافى 
،١٢٢ص الدم، سلامهل ، ٨١ص الأصول على الفرؤع تخريج فى التمهيد ا/اا/ا، 
،٦٣ص اللحام لأبن الفقه أصول فى المختمر ، ٦٩ص الأصولية والفرائد القواعد 
.٣٨٧/١المنير الكوكب، شرح ، ٢٥٤ص !كحرير 

رلو•نيش:)أ(
الأمر.رش: )٣( 

،٧٣٨اJيان شرحه مع اJخت٠ر ، ٧٢ص والأٌل الومرل نث او1ألة; \ز )٥( 
المحمول، ١٤٨ول الممتهى ، ١٧٩٨الأعام أصول ني الإحكام 



عبراينزاشدللأيناسي/حشقت شها1زواتد« ))التواتر  ٢٠٨

أنمثل معين رقت لها يكن لم فإن بمادة الأم ورد إذا ا ]لأشرح[ل 
وقتأول المكلف يفعل لم فإذا معين بزمان ، ولم كذا أفعل يقول• 

ثان؟دليل إلى يحتاج أو بعد، فيما يفعله أن عليه يجب فهل الإمكان 
أبووهو يقتضه قال من منهم اختلفوا ، للفورل الأم بأن القائلون 

بأنهوالمائلون آخر. بديل إلا يقتضيه لا قال; مزرإ، ومنهم الرازي بكر 
وقتدون بوقت يختص لا ت قالوا للفور ليس 

وقتأربعا قال)صل( إذا كما الكتاب ألة موهي معين وقت لها كان ؤإن 
يجبضل الحلل من وجه على نته ، أوقعهالأو عدر بغير أو بعذر عنه فاخرها الفلهر 

تمل.اهب ثلاثة للقضاء؟ حديد أمر من بد لا أم الأمر بهل"الا'، ، رقضاوها(ل
يتناوله.أنه الأول؛ 

الأٍل.من انطت )١( 

لا؟أم الفور ينتفي هل المعللق الأمر ني الأصرلتون احتف )٣( 
مذهبءلاهر وهر الحنفية من الكرحي الحن أبر تال ربه الفور يفيد أنه الأول• القول 
٠أحمد 

وبهالمعتزلة، ونول الشافعي أصحاب أكثر قول وهو التراحي يفيد أنه الثاني• القول 
الحاجب•وابن رالآما-ى والغزالي المرى الحسين وأبو الباتلأني يكر أبو نال 

الأثاعرة.هج، مذ وهر التوتف، ؛ الثالث، القول 
الرنميأصول ،  ١٢٨١; يعلى لأبي العدة ، ١ ٢ • ١; الصين لأيي العتمد السألة: في انثلر 

الحاجبلابن السهى آ/هآ-ا، للامدي الإحكام ، ١ ١ ١ ص للغزالي النخرل ا/ا"آ، 
.٣٥٦٨بادتاْ لأمير الحرير نستر ،  ٢٨٦٨الرل نهاة ،  0A/Yللبكي ،  ٦٨ص

م.من ماسلة من )٤( 
فلاوقت دون بوتت يختص ولا الأوقامتح جمح يتناول للأمر المنثئ فالJليل عاليه وبناء )٥( 

لغوية.ألة المهل.ه أن إلى المحصول في الرازي مال وقد جديل"• لأمر حاجة 
بيان، ) ٨١٨للامدي الإحكام ، ٤٢١•و  ٤٢٢/٢/١المحصول ني المسالة انثلر 

أل٢٦/١رحى الأصول ، ٧٤٨للأصفهاني المختصر 
)صلي(.الأصل ني )٦( 
وأوقعها.م: وفي أوقفها. _؛ في )٧( 
)قفاف(.الأصل في )٨( 
بدل؛هل.ا.بعد. ثر: نى )٩( 



٢٠٩عيزالميزاضد شئاروامحهلأطصي/حئق• ))التواني 

(٢) الفقهامن ركتير ، الحنا^ مذهب اروهر الامدي نال 
راوتكاوينلْ/الفقهاء س طاتفة عن الرمز في برهازل؛، ابن )ومله(ص 

٠بوجوْ تجوا حا 

،اسف_تماال ما منه فأتوا بأمر أمرنكم ءاذا . نوله ت ول ألا 

ونال؛العدة لى أبويعلى رجحه الأول، بالأمر النقاء يجب أنه يرون الحنابلة جمهور )١( 
مذكرهاالحضر ني الصلاة بنمي الرحل ني هانئ بن إسحاق دواية ني ءقه أحمد إله أرما 

الذيالأول بالأمر القضاء فاوجب أربعاء. عليه وجبت تلك أربعا، ءيمليها فرت الني 
أ.شبهاء. المخاطبة حين معناه أربعا، عليه رجت تللثا ت نال لأنه الحضر في علبه وجبتا 

الأصحاب،من الحلواني إلى المودة ني به ونالروضة، في ندامة ابن اختاره الذي وهو 
جديد.أمر من للقضاء بل لا أنه إلى فذهب التمهيد في كما أبو وحالفهم 

اّظرروضة ، ٢٧ص المودة ، ٢٠٣و  ٢0٦^االتمهيد ا/ما<آ، العدة اننلر: 
٥.• ٣; المير اعوكس، نرح ٢، • ٤ ص 

أ/أا.الول مثهى ،  ١٧٩/٢الأحكام أمول في الإحكام )٢( 
الأصل)ونئل(بفي )٣( 
بفتح- برهان بابن ، المعروفالشافعي نم الحنبلي الوكيل محمد بن علي بن أحمد هو )٤( 

نيأوقاته مشغلا حاغنلا، ذكيا كان أصولي، نقيه، الفتح، ابر - الراء وّكون الثاء 
الأصولإلى الوصول له عثرة. ثمان سنة ونيل وحمماثة عشرين سنة نوني التدريس' 

وغبرها.الفقه أصول نى والوجبن والربل يهل والب
افهداية لأبن الشافعية طبقايتج  I.T'٦! ثكي للالشافعية طبقات ترجمته؛ في انفلر 
.٦٢٥/١•الأتير لأبن الكامل •؟، U/Uبالوفيات الواني ، ٢٠١ص

ل/ههل.الأصول إلى الوصول محابه في إليهم اين'برعان عزو وانظر 
وردبما الزركشى وامتدل الشافعي. نص ظامر إنه الحر في الزرممي ونال 

قبلالكفارة ءاو< وجبت، مونتا ظهارأ امرأته محن ظاهر من أن يرى الإمام أن الأم في 
علىوئامه فيها عليهم يزد ولم رنتها لموات الكفارة نقط لم ئبل ماسها فإن الماسة 
ولأآلإ. Ylo/oالأم انثلر الصلاة. 

باب- رالتة بالكتاب الاعتصام كتاب - .I، - هريرة أثي حديث من البخاري رراْ )٦( 
[٧٤]العرتان: إتاتاه قشي ؤر[>؛اتظإثا ت تعالى اف ونول ه اش رسول نن بالأتتداء 
(.UYAA^Y"؟>/>>،
(,١٣٣٧رح اكر في مرة الج فرض ثاب - المج كتاب - وملم 
إليه،صرورة لا عما سؤاله إكثار وترك ه متترْ ثاب - الفضائل كتاب في أيضا ورواه 

(.١٣٣٧)ح  ١٨٣١٨ذلك ونحو يمع لا وط تكليف به يمملق لا أو 
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)اكاني(>".ا1زس ني طاع رامل 
ا.الأول؛ زمانء ني المعنى ان الكمر المختصر في وأجاب 

التخصص.عدم الأصل ت تقول أن ولك 
به.المأمور لضرورة ونع إنما ، الأوول بالزمان تقييده أن I الثاني 

اتفاقا.ممتع وهو الوقت على تقديمه لجاز كل.لك كان لو بأنه وأجيب 
،.بعدل أداه فيه يؤده لم إذا الدين كاجل أنه •' الثالث 

وقته.قبل الدين أداء ، )لمحة(ل المنع وجوابه؛ 
aJUI ،-، :لأنهالدبومىل٦،؛ زيد أبو قاله ا'، قياميتناوله أنه الثاني

كتابفى وأيهلله ل الأدمي كدين قفاره فيجب ذمته في ثبت، حق 
مقامقائما عرفناه لأنا الفمان وجب العباد حقوق في بأن رالفحول( 

(.٢٦١٩)ح  ١١١ر  ١١٠ه/الج وجوب باب - الج منامك كتاب - اني والن
٢(.ر ١ )ح ا/مأ- المقدمة في - ماجه وابن 

.٤٦٧و  ٤٤٨ر  ٤٤٧و  ١٠١٣ر  xoaAالند فى وأحمد 
٢(.• ٤ )ح الموامتباب الحج. محاب - المتن ني رالداونطتي 

الأصل)الخاني(.ني )١( 
•٧٢ص والأمل الوصول، منتهى ، ٢١

م.و ض من مائْلة الأول. كلمة: )٣( 
بعدم.ثى: في )٤( 
رمحن(.الأمل ني )٥( 
الحنفيةشخ نيل.، أبو البخاري، الدبومي عيي بن عمر بن صبياه وقيل؛ صداه هو )٦( 

توفيالأمة، أذتماء من كان وأبرزه، الخلاف علم وضع من وأول النهر، وراء ما عالم 
تقويموكتاب الفتاوى في والفلم الأصراو تمانيفه رمن وأربعماتة ثلاثين سنة ببخاركا 
الأنمى.الأْاّ وكتاب الأدلة، 

أعلاممحير ، ٥ • ١ آ/ المشية الجواهر مأ/؛ه؛، معاني للاب الأنترجمته; ني انظر 
١.• ٩ ص لموي، الخفية رآحم في الهية الفوائد ،  ٥٢ ١/١٧الملأء 

١٠ وا٤ ١ ٤ ' ا/ الدبومي زيد لأيي الأدلة تنويم )٧( 
)البحول(.الأصل ر )٨( 
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نائمالثاني في هنا الفعل إن نلتم فلم العبد، صلاح به يتعلق فيما الأول 
الملاح.وجه في مقامه 

كإماموأصحابه هته الشافعي عند المختار وهو ت الثالث المذهب 
•••• •• • ••••••• •••••• •'.بميىْ، ٤، أي والثخ والخزادص ٢، المس 

أهلني عاما ارركان الرسالة ني نوله من للثانعي ذلك بة ن1ف رحمهم العلماء اسبل )١( 
نمرنناالصوم، بقضاء أمرت أنها وعاما الصلاة، يقفا، الحائض يأمر لم الني أن العالم 

.١١٩ص الرسالة، وإحماءهما، العلم أهل نقل من وصمت، بما اسدلألأ الغرصن ين 
لحل.معليها القفاء وجوب، عدم عر دل، ألصلاة يقفاء الحانص يأمر لم لما أنه نفهموا 
الأول.الأمر محن القفاء اسفادة 

\ا0\-واJرUن )٢( 
ينيوسف ين عبداض محمل. أبي الإمام بن عبارالمالث، المعالي أيو هو الحرمين ؤإمام 

الشافعي،الا.ين ضياء ابوري اليثم الجويني حيوية بن محمد بن يوسف ين عنواض 
لمانسنة نوفي العلم، أوعية واحاد الأعلام، الألمة أحد الشافعية، شيخ الكير، الإمام 

المذلامئة،والرمالة الفقه أصول ني البرهان كتاب الصانيف من له وأربعمائة، وسبعين 
وغيرها.الأمم، وءيا'نإ اكين، أصول في والنامل الموهب، ني الطالب، ونهاية 

سيرآ/همآ'*ا، عثر من حبر في البر ، ٨^١٢ص المفتري كن.ب تبيين ترحمته: في انثلر 
طبقات، a-U/oللفاص الأمين البلد -اريخ ني الثمين الممد حا/ا/آ-أ، البلاء أيلام 

ْ/0ا"ل.بكى للالثانعية 
.١٢'ص الأصول، تعليقات من والمنخول ، ١ ١ و ١ Y/' المتمني )٣( 
الثخالشيرازي، أبائي الفيروز إسحاقا أبو الدتن حمال يرسف ين علير ين إيراهيم عر )٤( 

وسبعينت سنة تومب أصولي، فقيه، والمناظرة، الفصاحة ني المثل مقرب الإمام، 
والمهذبجالأصول، في والتمرة اللمع، وثرح اللمع ت منها مزلفات له وأربعمائة، 

وغيرها.الفقهاء، وطبقات الخلاف، وتدكرة والكن،، الفقه نى واكثيه 
وفيات، ٢١٥؛/بكي الالشافية طبقات ، ٢٧٦ص المفتري كذب ت1يين انظر: 

الذبثيران 0/لأ\ك اراهرة الجوم آا/إ*اا، والهاية البراية ا/هآ، الأعيان 
 ,r^^١٧•ص الله، هداية ابن طبقات ٣إ.

حميعاوفيها  ٢٥ا/'له اللمع مرح ٩، ص الفقه أصول في اللمع ، ٦٤ص البصرة )٥( 
وفتهاالقانت للعبادة آحر أمر من يد لا إنه يقول أنه من هتا الولن، إليه به نما يقرر 
فإنهالوجوب، ونتا فامحتا إذا بأنه القول إمحاقا لأيي تا ونتوهم من على رد فيه وهاوا 

الجوامع•جمع في الكي إليه ءزوْ ني وهم وهمن الأول بالأمر يعد يقضيه 
.آ/٢٧اللوامع الا.رر وحاشية الحلي شرح مع الجوامع جمع انثلر؛ 



عسدالميزالميللأي؛اص/ن>تيى؛ شئمرامح« »اماتد  ٢١٢

نامأ.ولا لففلآ يتناوله لا أنه تابعهم ومن ، رالآ'دىل ،  ١٢والأما
والمxتزلةااأصحابنا من المحققين مذهب ءوهو الامدي قال 

ذكرئوإ:ما هزلأء، نيه ذكرئ كما الازء، باب المسألة هالْ ومفلنة 
الثرءيةأْ/بالأحكام نملقها هنا 

القضاءأن وهو المختار ، لءالى[لدليل هذا .® وجب.لو ®لتا ت نوله 
لكانالأول بالأمر القضاء رجب لو وتقريرهلاُ، جديد، أمر على ، يتوءف١٧

وليسبقوله المراد ، وهو باطل والثاني للقضاء، مقتضيا الأول الأمر 
يقتضيلا الخميس يوم صم القائل قول بأن بطلانه على واستاول كذلك،، 

بطلالتالي( بطل ؤإذا يالممهوم، ولا بالطوق لا ، الجمعةل يوم صوم 
لغة.إياه )اقتضارْ( الأول/إلأ بالأمر لوجوبه معنى لا لأنه المقدم؛ ل/أ 

\اأإ'^.)١( 

.٧٩٢الأحكام أصرل و الإحكام )٢( 
.١٤،٢الول، منهي ، ٣٩٨الأحكام ١ءرل، ني الإحكام )٣( 

نمدالبماراسي ا/أأا، المتزلأالمس مذب ني وانظر: 

الوضعيةالشرعية الأحكام من وهو بالقفاء، الترب وجه'مملقها'بالأحكام )٥( 
ماسمهم؛لهم*ا نركا ولذا جديد، أم \ر يحتاج أو الأول، بالدليل، موته حيث، من 

التحرير،ني ام الهوابن ،  ١٣٩ا٩االأدلة تقويم في الدبوسي نعل كما الأحكام باب 
فييالامدكا مختصريه، ني الحاحيط وابن المحصول ني الرازتم، بينما ، ٢٤٦ص

البرهان،ني والجوبمي والتمرة، وشرحه اللمع في إسحاثا وأبو تتهى، والالإحكام 
مباحثه.من باعتبارها الأم باب ني المسألة يوردون كالهم 

لأنرالهم.، ٥١٢١ذكر عند إليهم القول توثيق انثلر؛ 
أ■و ش ص■' مريد ، ٦١

م.من  ١٢نهاية )٧( 
دمديرْ•م،؛ م، ، ٨١
_•مزت ْ/ب نهاية ، ٩١
البمعة•يوم يوم ما؛ فىأ ١، ر' 

الثاني.)اا(فيش: 
)تضاْ(ّالأصل ز ( ١٢)
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الأولالأمر أن وهو المختار على آحر دليل هذا *وأيضا••® نوله 
]إذذاك إذ عليه منطبق الأداء حد لأن أداء القضاء لكان القضاء تناول لو 

كماوالموافقة الامتثال حكم على ابتداء وقته في الفعل عن همارة الأداء[ 
الزمنفي مطلوب الفعل أن كما وأيضا ،، البرهازل شارح الأيياري ناله 

الثاني.في مطلوب الأول 
فاتما لجبر هو إنما الثاني ني ؤلله لأن نغلر وفه ت بعضهم قال 

غير0اا.أو بعن-ر 

تناوللو الأول الأمر أن وهو ثالث دليل هادا مواء*• *ولكانا نوله: 
أحرمن لأن باطل والتالي وجه، كل من والقضاء الأداء لتساوى المضاء 

التاليبطل ؤإذا أنم، يا مواء كانا ولو )يأثم(لْ، دأ نم القضاء زس إلى 
المقدم.بطل 

انفكلما اقتضاه لو *وأبقا الختهى[ل ]في [ الحاجب ابن ]قال 
قدلكنه الخكسر٩، أو الأداءر^ وحد القضاء وجد حيث، فيكون أي همه، 

الأصل.من مانط 'المعكونين يض ما )٢( 
•الأياوتم، م الرمان شارح أن إذ حطأ وم الأنادى ابن ني )٣، 

أبرالدين ثمن الأبياري، ءدة بن حن بن يلي بن اسماعيل بن علمي هو والأبجاري 
رمتماثه،عشرة ت منة رفاته الكلام، وعلم رأصرله لنمه ١ في يايع مالكي، يقيه الحن، 

وغيرها.الأحياء ْلريق عالي النجاة مميتة ركتاب للجويتي، البرهان مرح رمزآناره 
رالقاهرةممر تاريخ في المحاصرة حن ، ١ ٢ ١ آ/ اكنهب الديباج ت ترحمته ني اننلر 

.r-U/vلكحالأ المزلفين معجم ا/اهأ، للموطي 
البرهان(.شرح )في: م: و ثن في )٤( 

ا/ار'ام•للأمحاري الرمان ثرح ني رالمان التحقيق داننلر: 
)اتم(ّالأصل في )٥( 
الأصل.من ماقط المكونين بين ما)،•(
م•ص ُزيدة المعكويض بض ٌا  ٢٧١
ثن.من ساقْل الأداء. رحد )٨( 
والكن.ثن: ني )٩( 
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قفا،لا فإنها راوالجياد الأمدي زاد والأصحيهءأ الجمعة يدلل انفك 
ُها.>'<.

عننام ®من وملم عليه اض صلى لقوله كان لما ائتما٥ لو وأيضا 
التأكتدأمدون التأسسلْ، الكلام في والأصل فائدة، الحدث« ."رأ، .صلاة. 

.٧٢ص والأمل، الوصول متتهى )١( 
آ/-ارل،مثهىالولآ/؛اّالإحكام )٢( 
م.من \،/ب نهاة )٣( 
كتاب— المصنف ني شيبة أبي ابن رواه المؤلف. أورده الذي اللفظ بهذا الحديث )٤( 

أيه.عن جحيفة أيي عن y/٤٦ عنها ينام أر الصلاة ينس الرجل باب - الصلوات 
كتاب- الخاري رواه ئد ظبع• مالك بن أنس رواية من عنهاء. نام أر صلاة نس ارمن يلفنل؛ وأما 

٥(. ٩٧)ح ٧ ٠ Y/ الصلاة يعيد ولا ذكرها إذا فليصل صلاة نص من باب - الصلاة مواتتت 
تعجيلواستحباب الفاثتة الصلاة تفاء باب — الصلاة نحع رموا الماجد كتاب — ومسلم 
(.٦٨٤و  ٦٨٠)ح  ٤٧٧و  ٤٧١/١تضائها 

(.٦١٣)ح صلاة نص فيمن باب - الصلاة كتاب - واكاتي 
(.٤٤٢)ح نسيها أو الصلاة عن نام محن باب - الصلاة كتاب - داود وأبو 

٣٣٥ا/الصلاة ينص الرجل في جاء ما باب - الصلاة أبواب كتاب - والترمذي 
صحيح.حسن حديث ونال (. ١٧٨)ح 

(.٦٩٦و  ٦٩٥رح  YY٧/١شيها أو الصلاة عن نام من باب - الصلاة كتاب - ماجه وابن 
(.١٢٣٢رح نسيها أو صلاة عن نام من باب - الصلاة كتاب - والدارمي 

.٢٨٢و  ٢٦٩و  ٢٦٧و  ٢٤٣و ١ ٠ م• المني في وأحمد 
أوصلاة عن نام من على تفريهل لا باب - الصلاة كتاب - الكبرى المنن في والمهقي 

٠٢ ١٨٨ذلك إلا لها كفارة لا ذكرها إذا قضاؤها وعليه وقتها ذهب حش نبها 
والخانيد.والخن الصحاح في مسعود وابن هريرة أبي حديث من شواهد وله 

منحير والتأسيس مله، حاصلا يكن لم آخر معنى إنالة عن عبارة هو التأسيس ره، 
الإعادة.على حمله من حير الإفادة على الكلام حمل لأن التأكيد، 

.٥٠ص التعريفات انفلرت 
منش ، iJUUاش دح •٣، >م لأئ الإحكام تقدم: ما غير المالة ني انظر )٦( 

شرح، ٦٥ص الوصول، غاية ، ١٤٤ص الفمول تنقيح نرح ، ١٥٦ص المنار، 
الخفيةإصطلاحي بين الجامع الفقه أصول ئي التحرير ا/آها، للقاءاني اسي 

جمعنرح على التتاني حاشية ، ٢٤٦محي الإمكتدراني الل.ون همام لابن والشافعية 
ا/هاا؛.الجوامع جمع صلى العطار حاثية ، ؟/٢٧اللوامع الدرر ا/آار"ا، الجوامع 
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ممأاككليف ني شرطأ ليس الشرعي الشرط حصول ]الرابعة: ئال: 
الراي.لأصحاب خلانا 

النية،تل ولا وجتب ث مس على صلاة ، ريجب لم شرطا كان لو لنا 
،.باطل١٢كله وذلك الهمزة تل ث اللام ولا أيضا، الب، نز اصر ولا 

تعرضوتد يالفرؤع الكفار تكاليف المسألة هز، أنراد من أن وأعلم 
الخهاجر'ا،[.صاحج، له 

بهالمأمور الفعل أن وما نه المحكوم ال ممن هدم 
الشرطكان مواء يه التكليف يجور هل عليه مقدور مرعى شرط له كان إدا 

لا؟أم موجودأ 
الشريعةبغرؤع الكفار تكاليف في الأصوليون فرصها المسألة هذه 

يإحماعيه مخاطبون ]فانهم[ الإيمان أما ذلك، أشبه وما والزكاة كالصلاة 
القراشَا؛.قاله كا الأمة 

دب• '•ش زي )١( 
،السان شرحه مع المختصر *٣، ص والأمل الوصول منتهى ■' ألة المانظر )٢( 

\بومض !لأحلكم أصول ني !لأحلكم 
• ١٢و  ١١ص الوصول، منهاج )٣( 
بعضلها سرض أصرلة ناعية التكلم،؟ ني نرط عو مل الشرعي الشرط حصول، ألة م)٤( 

نيالأمر نح!ب في وبعضهم اككليفذ شروط ائل مني التكلف أحكام ني الأمولين 
وبعضلها، وءثال، القاعدة. هذْ فرؤع من هي الكفار تكلفح ومسألة به. المأمور أحكام 

رنيا/أأا، الإحكام في كالامدي الشرعي الشرط بحصول المألأ يزحم الأمرلض 
،البيانشرحه مع اننلر، المختمر. ني الحاحمح وابن ا/أ"آ، ول المنتهى 

وبعضهم•؛،، ا/•المير الكوكيح شرح الجارني وابن ا/اا'، المتمني في والغزالي 
فيندامة وابن ، ٣١ص المخول في كالغزالي الشريعة بنرؤع الكفار يعخاطبة يترجمها 
الإبهاجش كالمكمح، شراحه وسحه ، ١ ١ ص الخهاج ني والغاوي ، ٥ • ص الروصة، 
ا/ا'إا.شرحه في والأمنهاني ، ١٣٧/•المول نهاة في الإثوى و، 

دم•ش■' م لْ، 
الأصل.محن انطة )٦( 
.١٦٢ص الفصول تتشح شرح انظر• )٧( 





٢١٧عجدادسزادويد لأطسي/حمقت شهالزوإتو« »الةوو1تو 

منكالتمكن ، الوا لأداء الشرعي الشرمحل حصول أن ش المريفض 
لمولهذا بوجوبه؛ التكليف في شرطا وليس بأدائه التكليف في ثرتل الأداء 

عليهوجوبها مع بأدائها مكلفا الصلاة وقت في المائم المكلف )وكن(لآ، 
ولاالوقت؛ مضي بعد انتبه إذا القضاء عليه يجب لم ؤإلأ الوقت بدخول 

فهممن كالتمكن الواجب لوجوب الشرعي الشرط حصول أن في 
والمجنونالصبي يكن لم ولهذا بأداته، التكليف في شرط ، الخطا 

الشيءلوجوب الشرعي الشرط حصول أن في ولا الصلاة، بأداء مكلفين 
الشرعيالشرط حصول أن في النزاع ؤإنما بوجوبه، التكليف في شرط 

هوهل الصلاة لمحة والطهارة العبادات ، ل لمحة كالإيمان الشيء بصحة 
أ.ه.لا،؛ أم بأداته أو بوجوبه أي بالشيء التكليف في شرط 

؛/بفيجب، امل بأدنى من/كلأمهم ينلهر لكن به يصرحوا ^٦، ؤإن وهذا 
إلىبالنسبة عمومه على الشرط حملنا إن هذا ء فعلى ؛< ujp]كلامه حمل 

فينبغيالأداء أو الوجوب إلى بالنسبة وكذلك يستقيم، لا والأداء الإيجاب 
قالهّ.كما ١^ على حمله 

فيالحاجب، لأبن أيضا الوقؤع على ينبه أن له ينبغي وكان 
المحمقين،؛عند الوقؤع راوالفiاهر الكثير! في محال 

الأًل•ثي الخلاب از قن 
يصحأ.م: ني 

ا/لللمختصر السيرازي نرح 

ييين|ستض1اقلسالأ>
•حتتنة لأبي  ٣١ص المنخول ني به ونا/١٩ المتمني 

ي•■' شو 
نيمختمرمافيش:

المانشرحه مع الخمر رام، •٣ ص الوصول تهى م( 



عبداميزاضدلأ|ةاسى/تحتىت شهارو\تد« »اهوإتو  ٢١٨

حنسمةلآ،،أبي أصحاب أي اJرأىاا لأصحاب ®حلافا لنولهال١، 
،.اصطلاحال حديث فأصحاب النانمة وأما المياس، م والرأي 

ُرهانلوابن الغزاليل٤، حميمة أيي أصحاب حميع تعميمه ني ونح 
الديزص،فخر والإمام ادمحرمينلَا، كإمام ، الأءولت٢ض١٦بقية وأما 

حامدأبي والشيخ الحنفية أكثر عن فيحكونه ر تابعهم ومن والأمدي 

•الأمحل من -اتط المعكونتن محن ما ، ١١
انمفثرح الأسرار كثف ^، A/Yرخي الأصول ني: إليهم القول نسة انفلر )٢( 

الخطابإن الرامن مذهب وقال: ، ٤ ١ ا/ا التالوح سؤح ، \ \/aTللنمي نار العلى 
أبوالقاصي ذهب يإلم يخاطبون، لا أنهم النهر وراء ما ديار مناخ عامة وعند بماولهم 

•المتأخرين عند المختار وهو تعار اش رحمهم الإسلام ويخر الرخي والإمام زيل" 
الرحمومحت،نواتح ا/أما، الغمار نتح ، ٦٥ص مللن، لابن المنار رح ث أيضا رانفلر 
.٢٢٣ص الدين همام لاين التحرير ،  ١٢٨٨الثبوت، ملم بنرح 

أكثرلأن الرأي أصحاب وصموا ، نابت، بن النعمان حنيفة أبي أصحاب هم الرأي أصحاب )٣( 
مونهمؤي،١ عليها الخوادُث، وبناء الأحكام من المتتيهل رالمعنى القياس، رحم بتحصيل عنايتهم 

وحنابلةرشانعية محالكية إر تفرعوا الدين الخجاز أهل وهم الخدس أهل مقابل ني الرأي أعل 
الصوص.على الأحكام وبناء الأحبار ونقل الأحايين، بتحميل لعنايتهم ؛ذللث، صمرا

اسرا/آأ، المونعين إعلام للشهرستاز والحل اللل انفلر: 
-ارخاالإسلام ني والفته التشريع ا/هام، للخجوي الإسلامي الفقه تارخ ني السام 
.٢٢٥ص القطان يناع رمهجا 

حنيفة.لأبي  ٣١ص المخول ني وفه . ٩١٨المتمني )٤( 
٠٩٢وا/اا< إرالأصول الوصول )٥( 

البحرني والزركثي ، ^١١ ٧٨الإبهاج ني المبكي الخفية: لجمع القول عمم وممن 
٠٩٢٣٨ايحيط 

خيفة.أبي اصحاب بعض ذهب، ولففله: ا/ح'١ البرهان )٧( 
الحمول)٨( 
.٣٤ص المول منتهى الإحكام )٩( 

فيقدامة ابن ، ٣٦• ٨ العدة ني يعلى ابر بهمهم: أو الخفية لجمهور بره نالل-ين من ١( '١ 
المولنهاية ني الإصنري  ١٦٢ص الفصول تنقيح ثرح في المرافئ ، ٦٢•الروضة 

الجواح،جمع شرحه في المحلي ، ٤٩ٍرإ والفوائد القواعد في اللحام ابن  kVU* \إ 
الثنانيحاثية مع انظر، 

منهم•التل ني، تقدم كما كسهم ني، لما المرانت، هو كلهم لا بعمهم او أك؛رهمم إل وتجه 



٢١٩عي،وادميزاشو لأطصي/حسزت شلأآاوزرائد« محالتواتر 

فإنالإ<مراسنيأآ،، إسحاق أبي عن المنتبمب في وحكاه الإمفراييني 
منه.]تلم[ سق فهو للأمام المنتخب كون ثت 

المنتخبأن على المحمول( شرح )حطب في المرافئ دّه وند 
لحين الدين لقياء 

اكدنثمن الشيخ ®أحبرني الرابع بحث، الفي قال ثم 

كنتهالثاغص، الأصولي الفقيه، الأمفراييتي، احد ين محمد ُلار ايي بن احمد م )١( 
تسنت وفاته رالمتادة، الجدل بقوة لهم المعترف المصر أئمة أحد كان حامد، أبو 

مخصروشرح الفقه محي الكرى والتعليقة الفقه أصول غي مؤلف آثاره؛ من وأربعماتة 
الفقه.كتب يعلون في منثورة أصولية أنوال وله المزني' 

الفقهاءيقات ا/'ا؟، الأمان وفيات ، ٣٦٨،/بغداد تارJخ I ترجمته في انغلر 
الشانمةلمات ، ١٧٨/٣الدم ثدلات  ir/]rوالنماة الداة ، ١٢٣ص, لف١٠•<، 

.١٢٧ص ق لأينساية 
الظاهريةالمكتبة نسخة في كما المنتخب صاحب الأسفراييني إسحاق لأيي لمه سن )٢( 

.١٧٦)/الكاب -حقق ذلك إلى أشار كما 
المولنهاية وفي  ١٢٦ص التمهيد في والإسترى 

التقدمالفلاهرية نسخة عدا النثخب، نسخ جمح في الواح فهو حامى لأيي نبه وأما 
المختار.للمحي احتار0 الذي وهو الكتاب محقق لكرم كما يكرها 
اللمعشرح وفي  ٨٠ص التجصرة في الشيرازي إسحاق أبو أيضا؛ إليه لمه وممن 

الأحكامأصول في الإحكام في والآ-الي  iT^/y)/الحصول في والرازي ^ ٦٦٧)/
جمعفي والمكي ،  ١٦٢ص الفصول تنقيح شرح في والعراقي ، ٣٤ص ا/أ؛ا، 

)٧٧١)الإبهاج وفي اللوامع، الدرر وحاشية ألمحلي شرح مع  t\tI)الجوامع 
كتابهفي رأيته كما وقال:  ٩٢٩و  ٩٦٨)/المحيط البحر ني الزركشي وكذلك 

ممرابيتيلا ا إسحاق لأبي لمته المنتخب في وولمر عندي، الصحح هو أته وعبارته• 
وهوالجراح كتاب في عنه الراقص نقله كما بتلكليفهم يقول إسحاق أيا فإن علعل وهو 

لالثافعي.فولا وحكا0 أيضا، له الأصول في تعليقه ز موجود كيلك 
مالمخالفته حهل١ أنه - إسحاق لأبي لمته يعني - ءؤيثلهر د/الدريشت الحر محقق تال 
إلىبالإصافة آحر، جانب من المثخب لمخ عموم في وما جانب من الحصول في 

الكفارا.بتكاليف بالقول إسحاق ايي عن القل تواتر 
 )٣( U الأصل.من ساقط العكوفين يتن
المحصول(.حطة )شرح الأصل في )٤( 
٠٩)/الأصول نفاض )٥( 



عبدايميزالميللأبماسي/حنيى• شجالزر١محه »اهواتد  ٢٢٠

كراسيزلالمحصول ، مزر اخصر الدين فخر الإمام أن رالخروثاهي( 
؛،بارتهأىُ•الكرا عبارةلْ، وغير حسين الدين صباء ثم نقط 

لصاحب: ■_Jlالسزلةثبن عن الأصل ني س الذب وهذا 
/١١١رالتحصيل، المحموول في ما بخلاف الحاصل 

التكاليففي شرطا الشرعي الشرط حصول كان لو أي .١ .• ®لنا قوله 

الهلأ:بالحاء )المروثار( الأمحل ني )١( 
خليلبن بدنس بن سريث بن عيي بن عبدالحبد هو دالخردثاهي؛ 

متكلم،اصرلي، نقيه، - تبريز نرى من حمروشاه إلى سبة - الخررثاهي 
تمنها آثار وله انة ومتين وحمثنتين منة توقيا المعقولان، في بائع محقق، 
الينايت،الايامت، وتتمة مينا، لاين المقالامحت، ومختمر الفقه، غي المهيب، مختمر 
دغرها-

الدليل_، I\Tوالمهاية البداية للكي النانمة طقات، ترحمته: ني انفلر 
.xoojoالدب شدرات ، ٧٣٢، الزِامة الجرم \ا0{<ك الثاني 

_•يدل قي _؛ ني  ٢٢
كرامتين.نيش:م(
لمى•م؛ قمح،  ٢٤
ض.هن \'اب نهاية ْ( 
١مسن•؛ي،ش:٦<
.٦٦١١الم،حمول، مرح في الأصول، نفاس ٧( 
١.١ ص الوصول، منهاج ٨( 
ا/آ*م.الحاصل انظر ٩( 

الفضائل،أبو الدين تاج الأرموتما، عبداف ين الحين ين محمد هو الحاصل وصاحبا 
اراذي،الدين نم تلامد أتمر من، ووجهة، وثروة حشمة صاحبا المليان،، في، بائع 

سماهالمحصول احتصر ثلاث، ونيل وستمائة رحمسين حمس محنة ترني 
الحاصل.

م0\أ\.الفلون كثف ،  Y١٢/، شهية تاصي لاين الشاشة طبقات ترحت: انظر 
بفرؤعالأمر نرتق بعدم القول المعتزلة أكثر إلى ب المحصول في ١( )٠ 

الإيمان.حصرل على الشراتع 
مروعاممار.خاطبون بان القول انمتزلة من الأكثر إل تب حث  ٣٢ا/ا التحصيل ١( )١ 

الشرع.



٢٢١عبداسميزاضو لأطصى/حمقت ش-لآآالزراتم،< »اماتد 

عدموهر باطل، والتالي والجبل٢، المحدث على المائة ، وحبت،أ لما 
متله.ذالمقل.م وجوبها 

علىالصلاة تجب لا الشرطية تقدير على إذ ذفلاهرة، الملازمة أما 
الهلهارةأوهو الشرعي صحتها ثرط حصول لعدم والجنب المحدث 

]الثرءي[ل؛،الشرط حصول كان لو أي المية. مل »ولأ قوله: 
التكبيروجب ولما الية، قبل الصلاة وجثت لما التكليف في شرطا أيضا 
منه،الهمزة قبل أكبر اض في الجلالة من اللام وجسن، ولما النية نبل 

كيلك.فالقيم باطل والتاليلْ، 

موصوعتن؛محا نظر كلامه لمحا 

مدهب،على يستقيم لا وهذا اكية* تبل التكسر ءولأ فوله الأول: 
له.مقارنة هي ؤإنما التكبير على ، ٦٣-لا النية إذ الشافعي 

؛عدْااولا قبله لا التكبير هع صلاته رروينوي )جهته: الثافهي قال 
،.عبارته^ ، رفهم في الأصحاب اختلف ؤإن 

الرعانفي الجويتي ينقل اجماف، بالصلاة مكلف الحدث إن الهدي: نال'الصفي )٢( 
حدثهاستمر ولو يالصالوات مخاطبا المحدث ليس نال: أنه الجبائي هاشم أيي عن 

ءمرْ.ني يملأة مخاطب غم تعالى اف لقي دهره 
المالي.من مداد حريز اين العاتي بقول صرح وكدا 

.أ\.\إ-المسل البحر ، ٢٢٤ص الفصول إحكام ١، ا/ا/• اور،ران اننلر: 
الطامر.ض: في )٣( 
الأصل.من ماتحل المعكونين ين ما )٤( 
دالثاني-م؛ ني رْ( 
نتقدم.لا )٦( 
الشمثقدم لا الكبير مع تكون أن إلا الب تجزيه •ولا ; ١ • و• ا/ا<ا، الأم في نال )٧( 

،!.JLrjتكون ولا 

:أن يجب ؛ ا أحدهوجهان. القارنة كيفية 'دني :  ٢٢ا/؛ الطالبين روصة ني قال"الووى )٩( 



عيزاينزالميللأبةاسي/حمق• دئالورامح؛< محاممواتد  ٢٢٢

هذالأن بشم لا اله.زة« مل ت اللام ءولأ نوله: اكلي:لا، 
أكبرهمزة ولا يمول أن ثنغي فكان الشرعي في وكلامنا لغوي الشرمحل 

شرعا.واجب اككبتر في )الترتيب^ إذ الجلالة، لأم نل 

مسألةمن أعم الشرثل حصول مسألة أن إلى يشير  ٠٠٠•®واعلم• نوله• 
بالفرؤع.الكفار تكليف 

المصنفينمن كثيرأ لأن عليه، وردت لما يذكرها لم لو ت يقال ولا 
التفرقةمول لأنا هي؛ ُءكا يالفرؤع الكفار بتكليف، المسألة هذْ يترحمون 

والأحصالأعم بض 

مهللقاالشيء أرجرب المهاج فول وبتن هذْ محن فرق أي نلت• فإن 
بهءأْ/إلا الواجب بمم لا ما وجوبا يوجب 

الوأصحهما ت، نراغه عع منها ؤيف/غ باللسان، التكثتر ابتداء مع بالقييؤ الية بدئ ي ~
أنيجب مل؛ مذا نمر الية نام ين النكير أرل، يخلو لتلا يجوز لا بل ءن-ا، يجبا 
ذلكيجب لا الأكثرون؛ ناله الن-ى والمعح تر، يء بني ولو النكير عر الثه نندم 

الكيرانقضاء إر التة اسمحاب يجب يقدم لم أم تدم ومحواء بالمقارنة، الأمار بل 

.١٣٢ص الهبمي حجر لأبن القوم المهاج آ/هلأ، الممال، للناشي 
الثاني.م؛ ني )١( 

مثرثل.م؛ و ر في  ٢٢)
تمر-ت(ب)إذا الأمل ني )٣( 

نكاننممها القاعدة يئ-كر ولم القاعدة نريع من مع ص تكلم المنهاج م، أنه ؛اعتياد  ٢٤)
إهمالها.المنهاج صاحب، عر ستدرك يأن الصتما من صحيحا 

الل.ىالفؤع >الا إلا نمرة من لها لمس أنه القاعدة ذكر بترك المنهاج صاحم، عذر ولمل 
القاءادة.ذكر عن ناغى ذكرء 
-الكفار مخاطة الفرعية. المسالة إ»ألأق نعتي ؛ ٤ ١ ا/ا التلويح ني التفتازاني نال وقد 

نيالمسالة صوروا ثم تال؛ الشرعي؛ الشرمحل مسألة وعي الأصولإ، المسالة ُإرادة 
للناظرة.تسهيلا حزئياتها من جزء 

٨.ص الوصول منهاج  ٢٠)



٢٢٣•موايززالر،د شرحالزوامح«لأطص/'سى: »امإتر 

بعدوالشرط بب الني الخلاف المنهاج مسألة في أن والجواب 
لا؟أم التكلف يجوز هل الشرط انض إذا ومحا ، اكلكJف١٢عر الاتفاق 

غيران.فهما 

مذاب؛،:ثلاثة الأصل ني مهاص حكى وفد 
الشافعيمذهب ظاهر وهو الفرؤع يجمتع مكلفون الكفار أن ت الأول 

،.اJرهان١٦في قاله كما محه[لْ، اف ]رصي 
0ا\؛ وأكثر/المعتزلةل أصحابنا أكثر مذهب ®إنه المحمول في وفال 

تقدم.كما الحتفيةر٨، أكثر هب من. وهر مطلقا التكليف عدم الثاني; 

•_ ب' ما بمثل الحاشية ني وصححها كالأصل مشة م: وفي فالجواب ثى: ني )١( 
الحنفيةمن والجرحاتي حنيفة لأبي رب متوهو لأحد، المرلفا به ينلم القول هل.ا )٢( 

هلريقةهده ®إن — الاوه_ا هال.ا يعني — بكي الونال كالبندديجيا الشافعية ويعفى 
وهوالنواهي*• ت*لو، ني حلاف لا انه بمضهم ادر 'وربما الكي• ابن ونال جيدة*، 

tا أأا_ -أ أحدالإمام عن رواية 
فجازالتقرب فيه يشترط رلأ الكفر حالة ني ممكن الانتهاء بأن القول لهن.ا تيلون وب

إليهبالقرب الجهل مع التقرب وفعل العزيمة شرطها فإن الأوامر، دون بها التكليف 
التكاليف،.فامتغ محال 
رالمحمول ، ٨١ص إسحاق لأبي التمرة ر'ا-"آ، المدة انثلر: 

الوصولسلم ا/جم، المحيط المحر ا/آآ'*ا، الحاصل الإبهاج •٤، •
.٣٧٤/١المول نهاية لشرح 
المنهاجشرح ، ١ ٠ ا/؟ الإبهاج والشرمل الجب ؛ن*لاثإ ؤإرادتههل.ا توله شرح في انفلر؛ 

\ا\أ\.للدحني المقول •ناهج ا/لأا،ا، المول نهاية ، ١ •  ١٨للاصفهاني 
فيهما.في )٣( 
.١١ص الوصول منهاج )٤( 
م•م، ريي المعكونض بض ما لْ، 
اورئنا/'\-ا.)٦( 
المحمول)٧( 

\الأ^.الهتمد المعتزلة: مدمج، فى وانفلر 
.٢٢١•ص التحرير ، ٢٠٧ص حواشيه المنار.ع ثرح ، ٧٤/١المرحؤص أصول انثلر: )٨( 



عيدالسزاضدلأيتاسي/حتثق• ؤ)اهواتد  ٢٢٤

الأوامر.دون بالواهي مكلفون أنهم الثالث؛ 

|ُاالشيخ أن المتأخرين وعذس تعليق في رارأيت الثراح بعض قال 
،٠.ادوا٠يأ دون تناولهم الأوامر أن وهو عكه إلى ذهب حامد 

الأنه الإمفراسي: إمحاق أبي الشح الأساذ تعاليق في »ورأت قال 
الكفارعر متوحة والقذف والرقة الزنا من الزواجر حطاب أن في حلاف 

المسدءينه.على يتوجه كما 

الأن:)أذكرها(ل؛، لا الض الكب بعض ، ٣٧بي »مر القرافي قال 
لممنين يالمؤ خاص فالجهاد الشريعة بفرؤع مخاطض كانوا ؤإن الكفار أن 

عنونقل فيه بحث ثم كافرألأ الجهاد بوجوب ]تعالى[ النه يخاطب 
مقتضىوهو ، وغيرها،ل المرتد بين فرق من منهم أن •' عبدالوهاب القاصي 

يسلاًقآةن >ؤتا ت تعالى نوله جواب في قال حيث أيضا المحمول عبارة 
بعدارتدوا ثوم عن إحبارأ يكون أن رريجوز الأية [ ٤٢]\دوتو تثر 

،.الأملامءارحالة صلوا ما أنهم ْع إسلامهم 

والظائر.الأشاْ محابه ني الوحل ابن إر ا/س الممْل المم الزدىني'في عزا؛ )٢( 
م.عن ا/ب • نهايآ )٣( 
)أذكرْ(.الأصل ني )٤( 

_•من؛ مزبدة تحال كلمة ، ٠١
محمدأبو مالك بن هارون بن الحين بن أحمد بن نمر بن علي بن •مدالوهاب هو )٦( 

نلقلم النل١دىت الخطيب محال العبارة جيد النظر، حسن القاصي، المالكي، الفقيه 
كتابآثارْ من رأريعماتة، عشرة ثلاث سة مصر ش نوش منه، أفقه أحدآ المالكين من 

الأدلةوكتاب الدينة، عالم لخدهب المعونة وكتاب الهجرة، دار إمام لذهب النصرة 
وغيرها.الفقه أصول في والإفادة زيد، أبي ابن رسالة وشرح الخلاف مساتل في 

المدهبالديباج ، TY،/Uالمدارك ترتيب \\ا\ك بغداد -ارخ ترجمته: في انفلر 
Yn/Y ، ٠١ ٠٣/١ازكيةالدر شجرة

٠١ا/ّآ• الزكية الزر شجرة ،  ١٦٦ص الفصول تشح شرح )٧( 
المحصول)٨( 



٢٢٥'مداينزاضد لأأتامي/ت>تيىت ش-لأآالزوأتو« >ؤاماتو 

الوقاق؛المحل لاوذلك الإحكام في قال 
أبيعن ، الزنجا نقله ما عليه ، )يعكر(ر ظاهرأ كان ؤإن وهذا 

الشريعة،بفرؤع يخامحلب لا أنه في الأصلي بالكافر المرتد ألحق أنه ت حنيفة 
وتبرأ، تضل أسلم ثم فارتد وكفارات وزكوات، صلوات عليه احتمع لو بل 

)>،\ح/
لمته

الفعليبقى ارهل معناه ما تصفى المنرح في الحبدري قال، تنبيه؛ 
هداوعلى الإمكان؟ شرطه تخلف ، يسالأهل أم شرطه ، تخلفمع ممكنا 
ه.الشريعة بفرؤع التكفار مخاطبة مسالة في الخلاف ، ل ابتنى الأصل 

للفظ في واختلافهم الفقهاء، وحالفهم يخاطبون الأصوليون! ءالأ 
بعده،والصحة الكفر حال الثهللأن على الجميع لاتفاق معنى؛ في لا 

اض،«•

الأحكامأصول ني الإحكام )١( 
)يفكر(.الأصل ني )٢( 
أبوالزتجاني الثناء أبو بخسار بن محمود بن أحمد بن محمود الدين شهاب هو )٣( 

منوكان والأصول، والخلاف الشافعي المنم، ني بؤع الإمام، الفقيه المناتب، 
ومتمائة،ين وحمت منة ببغداد التتار تتله يالنغلامية، ودرس وأفتى العلم بحور 
تهذيبفي الأرواح ودرج القرآن، ير ونفالأصول، على الفرؤع تخريج آثاره ومن 

، ١٦٦١٦شهبة تاصى لابن الثافعية طقارت٠ ، Y"IA/aالبكى طبقات ترجمته; فى انظر 
.١٦١ Iwالأعلام ، ٧٦A/الزاهرة النجوم 

يشل.م: ني )٤( 
١.• • و  ٩٩ص للزنجاني الأصول على الفروع تخرج ، ٠١

رحيالأصول الحنفية، عند إملامه بعال للمرتد الفواتت قفاء عدم سألة مفي وانظر 
.٤١١؛/التوصيح على التلوح وْ'ا، ؛/٤٧ 

سلبه.ثى: ني )٦( 
اض•م• دف ، xri_• ؛ي )٧، 
مخاطبون.م: و ض في )٨( 

لفظه.)؟(فىش:



'ءي٠دالميزالميللأيئامي/ت>ميى؛ شلأآاازرامح| »الماتد  ٢٢٦

المعنىإلى يرجع ل لفظي الخلاف أن نسلم لا ت تقول أن ولك 
تفمفوهر الإمام قاله كما أيضا 

اتخفيفمنها كثيرة أثماء المحمول ثرح ني الفراني عليه وزاد 
الخيراتفعل يتهدير الإسلام تسير ومنها الفعل، تقدير على عنهم العياب 

ذنووه(ال، )كثرة(ل بسبب بالكفر له بختم المؤمن "إن . نوله من أحذأ 

اوحمرلا/أ/"؛وا'أ.)ا(
ش.م أب الأمل)ام(.و،ا ز )٢( 
ش.م ض نهايآ )٣( 

منكمانحل 'إن نال . التبي أن ورد عا مته ونربب اللففل بهذا الحديث أحد لم 
المارأهل يعمل نعمل كتايه ءلٍه مبق ذراع، إلا الجنت وين يته يكون ما حش لهمل 

أمحلبعمل معمل الكتاب عليه سق ذراع إلا المار رين سه يكون ما حتى ليعمل 
.الملائكت ذكر باب - الخلق بدء كتاب - البخاري رواْ عود مبن همداف حديث الجتة. 

T'Y'A^Y'T/n.)
(.٣٣٣٢)ح  T\Tl\ص آدم حلق باب . الأنبياء أحادث محاب ني أيفأ ورواْ 

(.٦٥٩٤رح باب . اكدر محاب وني 
]الما،ات:.ابآ ألثِتتإوزة لأ؛ايئا كتتا تتئت ٠^^ تعالى! توله باب - حيد اكو كتاب وني 
(.٧٤٥٤)ح  ٤٤/•١٣[ ١٧١

وأحلهرزنه وكتابة أمه، بعلن في الأدمي الخلق كتمية بابا - المدر كتاب - لم مورواه 
(.٢٦٤٣)ح •٢ ٣٦/٤وسادته وثقاوته وعمله 

؛(.U'Aرح ه/٢٨ اكدر ني باب - نة المكتاب - داود وأبو 
(.٢١٣٧رح  ٤٤٦؛/؛الخواتم الأعمال أن حاء L باب - اكدر كتاب - والمرمدي 

(.٧٦رح ا/آآ اكدر في باب - المقدمة ني - ماجه وابن 
المنل.ني أحمد رواء بنحوء عالثة حديد رمن 
ذكرباب - والإحسان الجر كتاب - حبان ابن صحيح بترتيب الإحسان - حبان وابن 

وتركهالفوط لزوم مع الفوط وترك الرجاء، لزوم من المرء على يجب عما الأ-تحاد 
(.٣٤٧رح ا/-مآ الرجاء 

نبيهاأن وبعص ؛أسانياو يعلى وأبو احمد رواه ! ٢ ١ U/٢ الزوائد مجمع في الهثثمي نال 
الصحيح؟رجال رجاله 

معد•ين مهل حديثا ومن 
.٣٣٥و ٣٣٢/٥التل ني احمد رواه 
=الخالق بدء باب - الماينح كتاب - حبان ابن صحيح بترتيب الإحسان — حيان وابن 



٢٢٧عبزالخنزاشد لأيئاءاسي/ت>شق؛ سلأآاإزراةو« 

حنانه.)كثرة( سبب ببالأيمان لالكا3ر يختم إن باٌب 

مرنةأو قتل منه حمل إذا الشخص فإن الإسلام في الترغيب ومنها 
إلىله أدعى كان مله ما يهدم ^٤، الإسلام إن له:ص ونيل كفرْ حال 

}وحالْااأ الكمر إلا يهدم لا ت نل لو ما بخلاف ، الإّلأمل

تتعلقذلك غير حنة نواتي للأصل سرحه في خهبه سيخنا ذكر وقد 
ذلكاالاّ،وغير اوكفارات والتزامه ونلهاره وعممه طلاقه )كتنفياو(أبن بالدنيا 

بعضعن بعضهم الناس يعرف ما لا اش عند لنمي يما الحقيقي الحكم بأن البيان كر ذ ~

(٠٧٩٩)ح ر ( ٥٧٩٨)ح  ١٤٧/٦ر ( ٠٧٨٤رح  MTf-Xالكير المجم ني والطراتي 

منأنه اث. يمول أخر الذي انحل ني حاء ما باب - المرة دلائل في والمهقي 
٠٢؛/آهالمرةعلامات من ذلك في يلهر رما أمره، إليه صار رما النار، أهل 
صثرة•بن الرس حديث وس 
(.٣٤• رح \ TUI\Uالكبير المجم ني اليراني دوام 

لقال:الزا; ه المض في اتجراني إر  ٢١٢^الزوائد مجمع في الهشمي وعزا، 
ثمان.رجالهم 

الجرن•أبمح، بن أممم حديث دمن 
(.٨٧٢)ح  ٦٩٦١١ص ني اتجراني روا، 
حن•إسناده ٢; V/،١ الزراتد مجمع في الهض نال 

'ينم•لا/انهايةا(
)ممر(.الأصل في ٢( 
م.من؛ ساقملة له. ٣( 
شرفه.م: قي ٤( 

الخلاف.فواد من عننرأ وذكر  ٧٠٣. الأصرلر/يأ<أ■ ماض ٦( 
الفاض.ني ذم، ,L بعض وذم  ١٦٦.  ١٦٥ص النمرل تقيح شرح وانثلر؛ 

الموافقالصحيح مر رالشت، يتقيد. م: رفي لمميد ثى: وفي )ممقيد( الأصل فز ٨( 
ول.النهاية وهو عنه للمنمول 

.٣٨٣و  ٣٨٦١١المول نهاة )٩( 



عيشادسزاضاولأطسيمسأرات شلأآالزواتد« »اهواتر  ٢٢٨

(١) ،.ل منه ذاورا-ءع 
الأمديجهل الذي بالفعل التكيف صحة على اتققوا ]الخامة قال: 

ئيالثوب هذا حعل ت لعبده يد الكقول ونته، عند ونوعه شرؤد انتماء 
الأمرعلم نلو له، معلوم غير وهو الثوب بقاء الخيامحلت شرمحل نإن الغد، 
بأنهعلمه هع غدأ يالصوم نيدأ تعالى اض كلف لو كما الشرط ذللن، انتفاء 

صحتهولأجل والمعتزلة، ^٢، ٢١٥٣حلانا أيضا يصح فإنه يعيش لا 
مكلم،.أنه الويت، مل المأمور 

هوالفعل وئهمع ثرط لأن أبدأ؛ أحد يعص لم يصح لم لو أنه لتا. 
اللهعلم فإذا المذهسن، احتلان، على العيد من أو تعالى اف من إما الإرادة 

الشرط[لْ،باثفاء ءلم/لى الترك ْ/ب 

الفصولتشح شرح ، ٢٨١ا/للشيرازي اللمع شرح أيضا• الخلاف فانية في وانظر 
تخريجش التمهيد ا/'ُآ*'*ا، الحاصل i ٤ ١ ١ ا/ الترصمح على التلويح ، ١٦٥ص

Airl\المحيط البحر ، ١٢٧ص الأصول عر الفروع 
تقدم.ما غير التكليف ر شرط هو هل الشرعي الشرط حصول مسالة في انظر )١( 

اللحاملأبن الفقه أصول في المختمر ،  ٤٢٣/١المختصر بيان ، ٤٦ص الخردة 
.١  ٤٨٨التحرير تسير ، ١٥١ص الذهب سلاسل ،  ٦٨ص

فيإلا المحصرل صاحب الرازي الإمام به يريد الإمام أطلق إذا أنه المؤلف عادة من )٢( 
الخلافلأن جليا ذلك ؤيظهر الجويني الحرمين إمام به أراد فإنه المرصع مدا 

وماالبرهان، في ما يؤيده كما الحرمين ؤإمام للمعتزلة هو إنما المسالة في المصوب 
شرح،ع TT  i\إالجوا«ع جهع في المبكي إليه نبه كما الخممدعرن الأصوليون أتبته 

ييتماوغيرهم  ٤٤ا/؛ المختصر شرح في رالأصفهاتي اللواعع، الدرر وحاشية المحلي 
فيكما المسالة في الجمهور يخالف الرازي للأمام حلاف ذلك في يعلم لم 

الحاجبابن من النقل مبتل على هو إنما الإمام فول ها المؤلف ؤإطلاق المحصول. 
البيانشرحه مع والخختصر ، ١٠٢ص المنهي انظر والصغير- الكبير مختصريه في 

.٢٨١و ١^٨٦ الرuن الجويي تول في وانظر ا/؛؛؛. 

ا/مأأ،المان شرحه مع السخممر ، ٣٢ص والأمل الوصول متهى السألة: ان> )٥( 
\امص.الحصول ، ٣٧٨الول مثهى ل 00\االأحكام رأصول الإحكام 



٢٢٩عبداضزاضش لأأتاسي/حشق؛ ث-جالزواتد« »اهواتر 

يهالمكلف الشيء أن وهي• علته المحكوم مسائل من هذه  ٠٠\ادثرح 
،١١٣شرطه انتفاء الأمر جهل فإن شرط له كان )إذا الرك أو الفعل في 

،.أيقال الصحة في نزاع فلا وجرده علم ثان قطعا، التكليف 
المأموردون ، الترك(ر أو الفعل وقت الشرط انتفاء الأمر علم ؤإن 

الخلاف.محل فهذه 

رالفائدةلعدم يصح( )فلا بالقوات عالما أيما المأمور كان إذا أما 
والامحار.الأيتلأء(لْ، وهي 

منالغفير والجم بكر أبو القاصي إليه ذهب كما والمختار 
،.ر المحة الأصوليين 

غيريكون أن إما فالأم بنرط مشروطا كان إذا به •المأمور بقوله الرازي ترجمها وند 
علالترك أر بالفعل المكلف بقوله؛ ترحمها والأمدي يكون. لا أر الشرط بعدم عالم 
المتهىني رحمها الحاجب وابن لا؟ أم الامتثال من الخمكن نل مكلفا كونه يعلم 

عنده.تمكنه يعلم لم ؤإن الامتثال رنت نل التكليف يعلم المكلف بقوله؛ 
المغير.المختصر ني الحاجب لأبن الموافق عو صباق من المؤلف ذكر، رما 
صحته.شرط _؛ ني 

العضدحاشية \, \ا00مدي ١٧الإذكام ، الستصفىالاتفاق؛ نقل في انفلر 
.٨٦٢/١المحيط البحر ل/إأإ، للاصفهاتي المخمر يان { ١٦٢الحاجب اين على 

م•من مانْل النوسن محن ما 
)تمح(.الأصل ني 
الاحتا(.اص )الفايو الأصل في 

ل/أ/*اا•؛.الحصول إليه بته ننى اننلر 
الُنكأبي الثاقب جمهور نول دهر الجرجاني الأصوليض من ذلك إلى ذهب وممن 

ونهيه'أمر، ني أحمد الإمام عليه رص اللحام ابن وقال برهان، وابن والغزالي الأشعري 
منلح•دائن عمل ابن إله ذهب وكذا الخناب أبي وتلميد، يعلي أبي القاصي اخيار وهو 
رهانلابن الأصول إلى الوصول ؟/ْا، التصقي . ٣٩٦٨اس الأقوال؛ فى انظر 

الأصوليةوالقواد القواعد ، ٥٢ًى السوية ل/"اأأ، الخطاب لأبي كمهيد ا ،
نوانحآ/-لآ، التحرير تيسير ل/-اخ، المحيط الجحر ، ١٨٩ص الاحام لابن 

شرحا/آمم، الجوامع جمع تحرر في اللوامع الدري ا/اها، للأنصاري الرحموت 
•١.ص الفحول إرشاد ا/أ-آأ، المير الكوكب 



الخؤيد■مدالميز لأوةاسّي/تثق؛ سجالزواتل« »اماتر  ٢٣٠

لعدمو4 التكليف يصح لا أنه إلى ، ر والمعتزلة ، أ الحرمين إمام وذهب 
UUالأمر لكن إذا »با \لأىدي قالل٤، الخلأف وسلص الفائدة. 
افكأمر المأمور درن الأمر ، )بعانة(؛ 

٠أيضا عيدالوهاب القاصي عن المحصول شارح قله وكذا 
التركأو يالفعل المكلف بأن ت الأصوليون ، يترجمهار المسألة وهذه 

لارآ،؟أم السكن نل ملكلخأ ي يعلم هل 
ونتلنبل التكليف بعلم ءالمكالف الكبير المختصر ني قال 

؛ددْالآا،.تمكه يعلم لم ؤإن ، ١١الأءتثالل

رنته.عند وقوع،، شرؤل انتفاء الأمر علم بما التكلف صحة وحاصله 

،،تعارل اض حق ني يتاتى لا الأمرء يجهل الذي ؛ابالسل وقوله؛ 
لعدم.اليد فول مثله أنه جرم لا 

yAXls ju^Ji.
\\ا\0.لمدالخار المض ، ^٧١ WAfSالمني انظر: 

م•س ا/ب ١ نهاتة 

)بمانا(.الأمل ني 
\.00\االأحكام أصول ني الإحكام 

الأصولنفاني 
ش•'ني 

والغزاليول المض وفي \. \إ00الإحكام ني الأُدي بهاوا ترجمها وممن 
أ/آا'"ا.العدة ني وأبوبملي ، ١٠٨المتض في 

م.من مانظة رونت، المت كا 
اك•الإُافىشت

•دالآ٠لص٢٣الوصول ص ما 
كيفلكن لو يكون لا وما يكون وما لكن ما يعلم حانية، عليه تخفى لا صبحانه نه ألا 

[.١٤]اانلك: >؛أم امحئ محبمو ءة مذ بملإ ►ؤألا يكون لكن 



٢٣١الميز عبدالسز لأ؛ءاسي/يحتتق• الزواتده شئ رحالقواتد 

،،كما صور ثلاث نيه دحلل٢، ..٠ الأمر. علم »»الولا، ت ويوله 
مضروبةالثلاثة هذه قلت! ثثت ؤإن يالمفهوم )واثنتان( Jالمنهلوق واحدة 

بالحالوجهله يانتفائه، وعلمه الشرط، يوحود المأمور علم وهي• ثلاثة ني 
أمكن.حيت الرط بانتفاء المأمور علم عدا فيما فيصح 

هذينمن أء-م هو ماحن" إلى ريلتفت( المسألة ه هو ني والخلاف 
جوازهعلى الاتفاق مع الغائب حق في بالشرط الأمر يجوز هل أنه! وهو 

لا؟أم إليه الإثارة ، -فدُت١٦كما الشاهد في 

جهلهالشاهد في العلة وجعلوا ،، ^١ ٠١١المعتزلة إليه ذهب الذي 
منإذ نلائ>، عن ، أ تعالى ، الغاب١ على محال وهر الشرط )؛عانبة(لبن 

قال!فلو الأمر عتل• والعدم الوجود ممكن يكون أن عندهم الشرط شرط 
والحقل؛هشرطا يكن لم )'ايتا^ا، ، ١٢١القيضيناجت٠اع كان \0 كذا أفعل 

م•؛ ضر 
تى.عن: \//أ نهاية 

يندم.كما ثن: ثي 
)واتان(.م ر الأمل ني 
)نص(•لأصل اش 

ع,.
)ماب(.الأصل ني 

بحانهمي يأن يجوز لا تونمية اف أسماء لأن حطا قق اف على الغاتب اصم إطلاق 
السنةني دلا الكتاب ني ^ ولم جو، محمد رسوله من ماْ مأر ه نفيه ّس بما إلا 
فهيمنتهاْ الحسن ني يالنة أي حتى كلها جك اش أسماء ولأن الناب؛ أسماته من أن 

الوجوه.من بوجه مها نمص فلا راعمه وأتمه ا،سه مر مض م عن منماة 
تقال•م؛ ني 
الرجرب•م؛ في، 
القضن•م: في 
)ايتا(.الأصل ني 
فالحق•ثى: في 



الميلعيدايميز لأطس/ثممق• شئالزراتد« >ظهواتد  ٢٣٢

الفعل؟مل ئكاإف1' كونه اسق بعلم ]به[لآ، قالما ^١ ذلك، ، جواز١١
أتىفلو ،؟ اكلكJف١٤يمح هل الشرط انمفاءص الأم عل؛ فإذا يه قلنأ ؤإذا 

أحن•لكان الحاجب وابن الامدى فعله كما بالثانية أر أعم لكان بالأولى 
الأمأن المسالة أصل في حالفهم ومن المعتزلة بين الخلاف ومنشأ 

انتفتالشرط انتفاء الأم علم فإذا المأسمر، عن تنشأ فانية ْبن فيه بد لا 
قاككذا المحال تكاليف ،إما ور الكلام، في اللغو إما ولزم الفانارة 

الأمنفس من تنشأ لمصالحة أيما يحن قد أنه يتفطنوا ولم • المعتزلة 
يأَأن يبعد لا إذ الامتثال، على النفس وتوطين والاختبار، كالأ؛تلأء 

ليثيبهله امتملاحا عنه برفعه علمه ْع الغد في ثيء بفعل عبده السيد 
منمنه ، ^١١ما على ؤيعامه والضول، )بالشر الأم ١، ذاغم،ل ءل5، 

ذلكلْا،.وغير التهيا؛ا، وعدم ، ١٣٧٠٧١،' ١٢كراهتهل

م•ٌن آا/أ نهايأ 
الأصل•من مائل المعكوض بض ما 

انهما•• مس 
للتكليف.: مر 
اد•م: في 
تللت.في 

^٧١.\ WAl\المني ني: تولهم انفلر 
الثيء•؛ _ش 
لب•• م ؛ي 
•نفا ؛ ضش 
؛}ي■_• *ي 

ُنمامآ•م،م،ت
٢•س ّانط امّ-ين بض ٌا 

ولهشرد: انمماء الأم علم بما الأم بمي  ٨٦٣/١السل البحر ني ازركشي ناو 
تثلاثة فوائد 

بالفعل.يجوز كما بالاعتقاد التعد ؤيجوز الوجوب، اعتقاد ت إحدائ 
ذلكعلى رمات التكلف صمة على الوقت أدركه إن يفعله أن على العزم ت الثانية 

ؤيعاب.بمزم لا أو ويثاب، 



٢٣٣ءبمادسز١^٨ شيحموامح<<لأضس: »امص 

الأمرعلم الذي يالفيل التكليف صحة أي •'؛ • صحته• ®ولأجل قوله 
لملو إذ وفته، فبل ^، L5C«أنه المأمور يعلم وقته في ونوعه شرط انتفاء 
عدملتجويزْ الفعل وفنا قبل مكلفا كونه العبد علم لما ذلك، يمح 

أا"/ ، فلال التكالش عدم فيجوز تعالى اممه علم في التمكن هو الشرط/الدي 
قبل، )يجزم(أ لكنه القمل وقت قبل مكلف، بأنه )الجزم( له يحمل 

ُه.التلكيم، صحة على ذللث، فدل مكلفا بكونه الوقتلْ، 
علىيستدل شميع النزاع محل تحرير من مخ لما •.ا؛ ررلتا. ت قوله 

المكالفينمن أحد عمى لما بدللث، التكليف، يصح لم لو ! لمافقال المختار 
مثاله.فالمقدم باطل أحد عصيان ءل.م وهو التالي لكن ، أيدا

وفتهافي بها مكلفا كان إذا يحمي إنما الصلاة تارك أن الملازمة! بيان 
كانت،،قال.يمة الإرادة وهو وقوعها مروط مجن محرط لانتفاء بها ، مكلفغير لكنه 

ومن، الأشعريل إليه ذم، كما تعالى اف بإرادة واقعة الأفعال إن I قلنا إن 

لهذهمصححة فائدة فيه ؤيكون ولطف، مصلحة لال٠كاإف فيه يكون أن جواز ت الثالثة 
هليدرى لا الخطاب رقت خانه الوقت دلك، إلى بقاته في المكلف شك وهو القاعدة 

م.أ. لا. أو الفعل ونم، إلى يقي 
ر١لنراJل٠المراع،. ، ٤٤المختمر بيان ،  ٥٣ص المودة ت الثراك فى أيضا وانظر 

\إ0حاللوامع الدرر ،  ١٨٩ص اللحام لأبن الأصولة 
لتجويرْ•_؛ في 

)الٍزم(.؛الاع 
)ص،•هم،؛ د الأصل في 

_•ص نهاية 
تمّض•ش■' مح، 

م.ءن آا/ب نهاية 
الأشعريإسماعيل بن سالم بن إسحائا بشر أبي بن إسماعيل بن علي الحسن أبو هو 

وفرةالذكاء في عجبا كان سيعين، ونيل رمائتين ستين ستة مولده البصري، اليماني 
أحذنم الثه إلى وتاب ت رتبرأ فكرهه الامحزال علم في ئ العلم، في وتبحر الفهم، 

فيالفصول ت آثاره ومن' ببغداد، وثلاثمائة وعشرين أرع سنة نوش الماُتزلخ على يرد 
علىالرد وكتاب الأعمال، حلق وكتاب الصفات، وكتاب الملحدين، على الرد 

وغيرها.البيع أهل على الرد في اللمع وكتاب المجسمة، 



دئالزراثو«للإ'يّاسي/يحتث3ا*ءيد'المتئزامحش))التواني  ٢٣٤

إليهذهب كما العبد بارادة وانعة الأفيال إن نلنا أن حادثه أر تابعه 
المتكلمينبعض إليه ذهب كما القديم إرادة بحدوث نيل أو المعتزلة، 

فلاوحينئد ، أمر(لأن)لا تبين الشرْل انتفاء تبين ؤإذا ذلك، عن اف تعالى 
باطل.وهو عميان. 

بالإرادةالتعلق^ وهو الأول المدم، على يقدح إنما هذا نيل• ُإن 
القديمة.

حدوثوهو الأخر المارهب، على إذ مطالنا يفدح أنه ت فالجواب 
حتىوقوعه يمكن فلا وعدمه، بالوقؤع تعالى علمه الإرادة)يتعلق( 

كالإرادةفهو لونوعه شرط بونوعي تعالى[لى اض ؛ JLo]تعالى، اف يعلمه 
أيضا.القديمة 

تعالىالله كان إذا أي الشرط( اثنلهاء عالم اكرك اف عالم اانإنا قوله 
ونوعه،إلى سبيل فلا الفعل بعدم تعالى علمه تعلق ففد يترك بكونه عالما 

انقىالشرط انتفى ؤإذا الشرط، اثفاء نطعا عاب كذلك كان ؤإذا 
المروط.

الشرطإن الترك ئم الشرط انتفاء اممه علم نإذاّ يقول: أن والأولى 
له.مقارن أو ، مشروطهرعلى محابق 

ابالأنا/آ-أما، ١ مداد تاريخ ، ٢٣١ص المدبم لأبن اكهرم، ترجمته: ني انظر 
ا/هه.0 النلأء أعلام سر ، ٢١;• ١١والنهاة الداة ، ١ ا/اآ• معاني لل

حائلا.أر ثى: ني 
ادمل•دم،م،؛لمحل ٢؛ مح، 
لحدرث.ثن: ني 
رالأم(.الأمل ني 

الت*اخ،•همام،دم'
)فغلق(.الأصل: في 
الأصل•س مانط المعكدمحن لن ما 

إذا•م: مح، 
المشروط-_: ؛ي 



٢٣٥عيداسميزاضو لؤيغ\مى/حنىت دجا)وراتر« »التواتد 

بنوغيرْ؛؛،: تال كما الخلاف فائدة ■^٢، »ذادلة«لا، 
٠)،برمه ُن ُات أو جن ثم عذر شر ُن عامدأ ، رمضازرنهار في جامع 
لا؟أ^، اممارة نقط 

التكليف،عدم على الجنون أو الموت الدلالة تمهل المعتزلة فعند 
إماعنده التكاليف من الغرض لأن نهل تلا تايعه ومن الأثعري وعند 

ورجحهالشافعي، إلى المشوب هو والأول تقدم، كما الأيتلأء أو الامتثال 
الغوراز،لاا،يورد ولم ، ٢١^^ ١١١لماذون ورجح ،، اكووىلو، 

الإملاء.في )مه(أآا، إلى بوه ونغبره 
فيالثرؤع على التق أو الطلاق علق لو ما أيضا: فوانده ومن 

ناندة,بدل نرح كلمة ثى؛ ،ي )١( 

\إلأ0\.!لأحلكم اصول ز الإ.ءكام )٣( 
الميرالكوكب شرح آ/لآ، الممض انظر: )٤( 
م.س \ I\Tنهايأ رْ( 
اوم؛ في )٦( 
كدلألأ.م: ني )٧( 
الك_رلأراضأ/ا0أ.الشرح )٨( 
حيضأو موت أر حنون الجماع بمد ُلرأ ولو .' ٢٧٩١٦الطالين روضة ني الووى نال )٩( 

السقوط.انلهرمعا نقولأن: 
القوط.ا أصحهنال: حنث ٣ ٤ آ"/٠ المهذب نرح المجمؤع وانظر 

\.r\l\الممحار كلل )•١(الأخيار 
الفرزانى:)اا(فىش:

ومكونالماء بفم - النوراني المروري فوران بن محمد بن مدالرحمن هر رالفوداني 
.،_، J،J؛اثمةأساطين من الذمي: نال الفمه، - الون آخرها في الراء الواوونتح 

صارمرز، فاضل إمام المعاني وقال انتهى• - مرر فمهاء صيد دكان - الشافعي بمني 
وأربعمائةوستين .ى إحاومنة رمقان شهر في ترني ٥■ أ• بمرو• الحد-يثإ اصحاب مقدم 

وغيرء.الإبانة كتاب وله 
طبقات، Yni/\Aالبلاء اعلأم سير ا/ه'أ، معاني للالأنساب ترجمته: نى انظر 

•٣.f/؟ الذب ثذرات ،  ١٨٧٨البشر أخار في الخمر ، ١ • المتكئ،،/٩ 
)نمه(.الأصل (>، ١٢)



عيزاميزاله،لأطسي/حمىت دهالزو1تر« ط1نواتر  ٢٣٦

فعندأثنائهمال في جن أو مات ثم عليه ، \ف\->ثض٦ الصلاة و أ ،
قعازأ؛،.الأشعري ومحي العتق ولا الطلاق يقع لا العزلة 

واحدة، ل جهة من حراما واجبا الشيء كون تحيل ت السائمة قال! 
المحال.تكليف يجوز من يعص عند إلا 

فالجمهورالمغصوبة الدار ني كالصلاة جهتان له الواحد الشيء وأما 
صحتها.على 

فيواختاره ءنل.ها، العللب يمهلل٦، ولكن تصح لا القاصي: وقال 
الحصول.

ولاصحة لا المتكلمين: وأكثر أحميري ونال 

_•من ؟/أ نهاة را، 
الواجشن•م؛ د ش في رى 
إنتهائهما•_؛ ني )٣، 
J؛U؛،\اس حزم لأبن الأحكام أمول ني الإحكام مدم: غيرما السألة انظرني )٤( 

ا/\/اآاالماتي حاب ، ٢٦٣ص التحرض ، ٢١٤ص اياظر ررمحة ، ٣٣٣السل.؛/
منجه•رْ،مح،ش؛

ممهل.م؛ في )٦( 
مداشبن إددصر بن أسد بن هلال بن حنل بن محمد بن احمد مداه أبو هو )٧( 

علمصاى الأملأم، الأربعة الأئمة احد المحدثين، ؤإمام المنة، أهل إمام المحاني• 
دمائسن،رأدبمين إحدى سة ردفاته لمائة وسمحن اربع سنة مرلدْ وولع يزهد وتقرى 

اكانصدعواهم ني الزنادتة على والرد القرآن، وحوا؛ا>ت، المسند، منها مؤلفاته له 
وغيرها.الزهد وكتابه والمعير، الكبير والتاسلئ، الصحابة، وفضائل القرآن على 
البلاءأعلام سير ،  ١٦١٨الأولياء حلية  iXoijUمد ابن طبقاته ترجمته: في انظر 

أصحابراحم في الأحمد والنهج ، ١;؛ يعلى أبي لأبن الحنابلة طقات إس، ا١ 
\ا\0.أحمد الإزم 

رواياته:ثلامثه المسألة ش احمد الإمام عن الحنابلة يروى )٨( 
نالهنا، المؤلف ذكرها المي وهي الإعادة ووحوب للملأ٠ المحة عدم الأولى: 

اض.رحمهم أصحابنا كلام ظاهر وهذا يعلى: أبو 
الإثم.سمي فعل إن وتصح يحرم الصلاة فعل أن الخاتي: 
صحت،.ؤإلأ تصح، لم الحريم علم إن الملي أن الثالثة: 



٢٣٧عيزايسزاضد لأبم\سي/حشق؛ شهالزوإتد« ))الغواني 

ونها0ثوب خياطة سيده أمره إذا نتما وعصما^ انمد طاعة ^ ٥٥١١لنا 
اللكن[لا،.ذلك ني فخاطه مخصوص مكان ني الجلوس عن 

س، حراما راجا الشيء كون استحالا على العقلاء اتفق الشؤح 
الترك،من المنع مع الفعل طلب الأمر إذ حديهما، لتقابل راحلة حهة 

منالمع مع الترك طلب والهي 

الذينوهم بالمحال التكليف جوز من بعض ذلائ، في وحالفا 
وثرعا,عقلا يجوزونه 

ب٦! تعالى؛ يقوله متدلين /مشرعا لا عقلا يجوزونه الأحر والبعض 

،٤١ص الناظر ررصة ، ٨٣ص ردة الم، ٤٤٢و آ/ا؛؛ يعلي لأبمح، العدة انثلر؛ 
ا/اا'؛.للمرداري الأنمائ، ا/؛\،م، المير الكوتمِ، نرح 
وابنالجLبن علي وأثر هاشم أبو نمنهم أحمد الإمام وافقوا الذين المتكلون وأما 

المعتزلت.من العارض 
الحاحب،ابن على العقد حاثين ، ٢١؟/٩ التحرير ير تي، ١ ا/ه؟ المعتمد - اتد 
معالغي يعيق، وما \l\؟T المنير الكوكب شرح ، ١٨٢٨للقرافي الفروق ^م، 

.٣٩٤ا/التع ، ٣٣٢ا/الفروع يحيط، وما \/\\\ الكر الشرح 
\ا\جمالبيان شرحه الخصرمع ، ٢٧ص والأمل الوصول، متهى الخألة: انقد )١( 

.٤٧٦/٢/١الحصول ، و٨٢المول متهى \ا0\ل الأحكام أصول في الإحكام 
امتحلألة.ض: في )٢( 
الكلمة.أول سقوًل أما. ثى: في )٣( 
الحاحس،ابن عر حاشيته في والمضي ، ١ ل/ه١ الإحكام في الأمدي اتفاقهم نقل رممن )٤( 

الخيرالكوكي، شرح ني والفترحي ، ٢ ١ أ/بم التحرير -ستر في وأميربادثاْ ك م 

١^١٧صر ب١لحال التكالتق، المداء'في آذ )٦( 
-وعقلا عادة ممتنعا أي _ لداته لأ محا أكان محواء مهللقا به ، التكاليفيجوز أنه الأول؛ 

تايعهومن الأشعري الحسّن أبي محيهت، ا وهن. - عقلا لا عادة ممتنعا أي لنيره أم 
رغترهم•برهان وابن رالكي، كالمفاوي 

لخيره.أم لداته الاستحالة أكانت، محواء مطالقا الجواز عدم الثاني؛ 
والأمنءيالين. يفيق وابن رالزالك، الأّفرايينى حامد وأبى المحتزلة، أكثر مجالهت، وهو 

مداد.رععتزلة 



عبداينزاضللأ|تاسي/سمصت شلأ؟اازراتر« »ا1نو1تد  ٢٣٨

عيارةمقنفس كان ؤإن [ ٢٨٦]ال1ئنةت ونعهاه إلا ثا أش يتممن> ؤرلأ 
الحظريئن الجمع امتحالأ عر العقلاء ءاتفق قال )فإنه(ره انمم الأّدي 

التكيفيجوز من رأي على إلا واحدة جهة من واحد فل في والوجوب 
هذاالمتهىلْ، ض الحاجب وابن الإمالإن قال ركذاص  ٢٢١;ال٠ح١لا

واحدة.جهة من يالشخص الواحد الفعل ، ]فى[ل 
)٨(.  I. (U)r.. ااأأآ يالعرضالواحدارئ ]وأما 

رجهض:عر يطاق لا ما أن قالوا المممل الثالث: 
هنفني ممثغ هو وما عادة ممتنغ هو ما نوعان وهر لامتحالته عليه يفدر لا ما ١- 

\ذشويوأ.ني بواقع ليس نها.ا 
مثلبقدم والاشتغال لتركه ولكن عته، للعجز ولا لاستحالته لا عليه يقدر لا ما ٢- 

هلبجوازه القائالون احتلف وكانا جائز، فهدا كفره حال الإيمان كلفة الكافر ا تكليف
نلأنة:أقوال لا؟ أم رقع 

الجمهور•قول لهو الوتلع عدم الأيل؛ 

لذاته.يالممتغ لا لغيره، بالممتغ التكليف، وتؤع الممصيل اكاك؛ 
المتمد، ٣٩٦ص نمدالمار الخة الأصول شرح ، ١ ا/آ• ال؛رئن المالة: انثلر 

الإحكام\ا\ل برهان لابن الأصول إلى الوصول ل/آار، لتقى ا ،
i \اللآمل.ى  WT  شرح، ١١ص للبيفاوي الوصول منهاج ، ٣٦٣/٢/١المحصول

بعدئ،وما الإسلام شيح فتاوى الإبهاج ، ١  ٤٣ص الفصول تشح 
علمفي ، المواقفا/بمآ؟، الطوفي مختمر نرح آ/مهآ، العلحاوية العمبل.ة نرح 

ومعهالجواهع لجمع المحلى مرح ١  ٢١٣١/مالتحرير تيير ، ٣٣٠ص للايجي الكلام 
الأوا.عا/ا«آ.الدرر 

)فإن(.الأصل في 
\ا0\\.الأحكام أمحول في الإحكام 

ركدللث،.م؛ و ض ني 
المحمول

•٢٧صى والأل الوصول منتهى 
الأصل.من ّاقءلة 

•الأصل من ساقط المعكونض محن ما 
كاللونيه، يقوم محل أي موصع إلى وجرده ني يحتاج الذي الموجود هو العرض 
•به هر ؤيترم يحله جم إلى وجوده نى المحتاج 



٢٣٩عيزاميزاشر لأ؛تاسي/حمىت شهالوواتر« >طهواتر 

كالحيوان، أ يالجنس والواحد والثلج، القطن بياض على المنطلق كالبياض 
ديزإلى يالمة كازطق بالفصوص والواحد والفرص، ان الأنإلى بالمة 

)مفول(لهو ما باحتلأف، منها كل حكم .،( 4ix>،j)الثلاثة فهده وعمرو، 
اتفاقا.عنه منهيا وبعضها به مامورأ أفرادها بعض يكون أن فيصح عليه 

كانلكأنه على الأصوليين فجمهور ، أ يالمؤع الواحد ، الفعل؛ وأما 
،،عنه؛ منهي فإنه للصنم والجود به، مأمور فإنه تعالى فه كالمجود 

وهوواحد نؤع الجود بأن )ئانلين( المعتزلة بحفس ذللث، في ، وحالف
صالص>نملاا، إلى بالمة منهيا ولا حراما يكون ، فلا؛ تعالى فه يه مأمور 

م\0\،للشازاني \دن\صد شرح ، ٩٦ص المواقف ، ١٤٨ص ١^^١^، نقد: ا =
.٦٢ص للجوض الأسماد أصول ني الأدلأ قواطع إر الإرشاد 

المطق.فيم:)١( 
اللغة'ملماء وصني كثيرين، يعم ما - النون ومكون للجيم بالكر - اللغة في الجنس )٢( 

علىمقول كلى عن عبارة والناطقة والأصوليين الفقياء وعند الماهية، به يريدون 
الحقاتق.دون الأعراض مخلفين كشرين 
الخبيمينرح على انملمار حاشية ، ٢٠ص حزم لابن الخنملق لحد التقريب، انظر• 

xwl\اكرن اصطلاحات، كشاف ، ٧٨ص اكرمات، ، ٩٢ص
واحو.حنس تحت، بعض من بعضها الأنواع به تتميز الأى هر ت القمل )٣( 

٠١٦٧ص التعريفات ، ١٠٢'ص المنهلق لحد التقريب، انفلر؛ 
)تختلف،(.الأصل في )٤( 

)ه(فىالأصلرمرمعول(ا

الكثرةعلى القول هو أر ؛الأشخاص. مختلفة كثيرة أشياء على دال امم ا'لنوع'هو'ت )٧( 
هو.ما حوايت، نى الحقيقة المتفقة 

.٩٨ص الخييصي ثرح على العهلار حاشية ، ٢٤٧ص التعريفات انفلرت 
متهماواحد كل حكم ، يختلفبالقمل والواحد بالعرض الواحد أن على اتفاقهم انغلر  ٢٨)

٧٦/١الختمهفى أ حي. الوا في الجمهور قول وبيان اتفاقا إليه ، أصيفما باعتبار 
شرح، ٤١ص الناظر روصة '٣، ٧٨/١المختصر بيان \إ0\\إ للامدي الإحكام ت و٧٧

.١٥٢■ص احمد الإuم مده، إر المدخل \إ'\<بر الخير الكوكب، 
)ما-طٍن(.الأصل في )٩( 
ولا•م؛ مي، ١، ر'
هم،•اّ/ب*>ا نهاية ، ١١)



عبدايميزاضدلأطصى/سمييىت شجا)زرامح<< »امإتد 

،.مهال مأمورا ، الواحيل النيء لكن ؤإلأ مجود هو حث 
منهارا،يلزم لا جويين البض بالثخمية التغاير صرورة بأن ورد 

المقيدرا،هو تعالى ض به المأمور جود والوجه، كل محن ، مماثلتهمار 
للمه لشن و تعالى: قال وتعالى، -بارك الرب بتثم 
لكانذكروه كما كان ، ولور، ماّا؛التنمك؛ •ثلثهث؟ا< أؤ،( أم محآسجدإ 

محال.وهو ، ءنهر منهيا به المأمور رعين، 
واعتارانجهتان له لكن إذا بالشخص أي .،ا . الواحد. الشيء ®وآما نوله: 

بها،مأمور صلاة هي حث فمن المغموبة الأرض ني المقروصة لكلملأة 
مذاهب:ثلانت نفيه ،. ١٢للغصبرعنها مهى الغصب محل ني هي حيث ومن 

منالجمهور إليه ذهب ما وهو بها القضاء ويسفل تصح احدها: 

حنايكون لا الواحد رالنؤع الجود، غتر وهو الصنم، تعفلم السوم إن نالوا مث رل، 
النصي.إلى النهي مرد إن • ونالواالجود، ض دالتعظيم مجا، 
م\ممب.انمالم شرح ، ٨٥•٢; الأصول نفاض ، ١ ١ ا/ْ الأحكام أصول ز الإحكام انذر: 

م.من ّاثطة الواحد كلمة: )٢( 
ايالجود. ت،ميم يرى لا أته هاشم ابي عن رنمل ل/أ'٣ البرهان ني الجويتي قال،  ٢٣)

طول•ع الرحل مصنفامحتا ني عيه أطلع لم وهذا القمي■، الحرم إنما ويمول؛ - للضم 
مأ. محها• بحش 

.٢٧ص الوصول متهى ، ١٢٦ص المنخول ا/آي، التمني وانئلر؛ 

قمحت;تق،.ضء:س
القيد؛ني )٦( 
فصلت.مودة من ^١٣ آية س ومي م و ض من ماللت حلتهن الذي  ٢٧١
م.م أا/أ نهاة )٨( 
الأصل)غير(.في )٩( 

عند.م: في )•١( 
الدار.م: و ش في ( ١١)

للنضب.)آاا(فيم؛
يده.في كان إن يد0 يزيل رحه ش مالكي إذن شر محرم مقوم مال احد والغصب؛ 

ءدرانا.الغر حق على الاسبلأء هر أو 
.٢٦٩ص النتهاء أنيس ، ١  ٩٨ص فى للتالهللة طلية ، ٢١'ص التشي ألفاظ تحرير انُلر؛ 



٢٤١عبداشزاب. شجا|زراثر« )حالغواتر 

تبعاالحاجب وابن ، والغزالي' ، ل الحرمين إمام واحتاره الننه-اء 
للآْديأإ،.

وهو، بهارلا الصلاة عد العللب يضل ولكن تمح لا أنها والثاني: 
وفيالمحمول في واختاره البانلأني بكر أبو ، القاصيلإليه ذهب ما 

•، نفلررأ، ١١•^٠١^نقله وفي ١، التا1ساتيل محهما نمله كما 
كانتؤإن مجود والالركؤع من الأفعال هذه بان القاصي احنج 

سأن كما بها(لْا،، رلأ _u ^ ٠١١سقط أن س(رءا، ، ^٢٢١سبن 

ا/،\>آ.)١( 
.١٢٦ص اسرل \اس المتض )٢( 
ايانشرحه مع الممحمر ، ٢٧ص والأمل الوصول منتهى )٣( 
وا<أ. ٢٨٨الرل متهى ، ا/0ا١ الأحكام أمول ز الإحكأم )٤( 
عنقط نولكنها صحيحة ت ليأنها بها٠ لا عنا.ها الطالب، نمل يت تولهم ومعنى )٥( 

القيامة.يوم بها يهلالِ، ولا ذمه بها وسرأ المكالم،، 
م.من صاقلة )٦( 
،ا/ها١ الإحكام ني والآ٠دى ، ١٨٩٨الأصول \و الوصول ني بر،1ن ١^٠ \ب ب )٧( 

للمخمرشرحه ني والدين الملة الملة عقد والقاصي .! \إ٧٧المنى »ي والغزالي 
وغيرمم. ٣٩٣١١المنر الكوكب، شرح »ي التجار وابن ؟/م، 

المحصول)٨( 
هأ/ب،.الفقه أمحول ني العالم )٩( 

;اونال<>روذح المصري النهري علي بن محمد بن .مداف محمد ابر الرين شرف مو ١( )• 
تمددالتعير، حن فصيحا، ذكيا، والأصلين، بالفقه إماما كان اتي التي

العالمينعلى شرحان وله وأربعين وت مساتة صنة نوني الناس، به فاظع للإتراء 
للجرجانمح،•النحو ني الجمل وشرح الحرمين، لإمام الأدلة لمع وشرح للرازي 

حمنم/'آا، للميكي الثانعية طقاُت ، ١ ^U• شهية للمانحي الشاقين طتات انلر: 
.٤١٣١١المحاصرة 

■١١٣٨د س المالم شرح في اكلماني اظرُ;م ( ١٢)
ُلأ•)•ال(م،ش:

)بماور(.الأمل ثي ( ١٤)
)لأنها(.الأصل ش ( ١٥)



•مزالميزالميللأطسى/تثى؛ ث|ئالزراتد« »ادواتد  ٢٤٢

كلهاالعبادات فرصى عنه نط يعقاله فزال دراء شرب أو ه نفاق حمكر 
•المعصية ينمى لا المعصمه هن|ه عند 

أنهغصب وعل،ما تاب من أن على ، )النعمال(ر الإجماع ذلك ويويل- 
الغصوبة.الأماكن في صلاها الص الصلوات مضاء يرمر لا 

الدارفي الصلاة صحة على منعقدر أيضا الإجماع بأن ورد 
له.يقول لا وهو الغصوبة 

الواحدالفعل إذ ، للعقلل مخالف الصحة على الإجماع بأن وأجاب 
،.ومعصية١ طاعة يكون لا 

ق3ليكما عندها نهل يالتكاليف ران الحرمين إمام عنه رونقل( 
وعيره.كالجتون تهلرأ باعدار التكليف 

كفرصىغير وفعل والعجز ، كا١^١ محصورة الأعذار ، بأزل ، وردا 
منه١ارحدأ وا هذا وليس الأنوال أحد على المخير والواجب الكفاية 

وهوعندها ولا بها القضاء يشل ولا تمح لا أنها الثالث! المذهب 

)الممد(.الأمل ني )١( 
أيفأ.متنقل• م؛ ،ي )٢( 
صحآ.ل يل• أن م؛ ؛ي )٣( 

اJرUنا/آ/ه\>أ، عءا/الحمول والجراب والرازي الئاصى انظرأدلة >ْ< 
مختمر، \اح\١ للامدي الإحكام ا/اا<ا، الأصول إلى الوصول ، \/UUالمممض 

S\Tl\المر الكوكب نرح ، ٢٧و  ٢٦صى اللوني 
الرهان•ني القاصي ص الجرض لقل اس، والصحيح )وقال( الأمل ني )٦( 
ورد•زم: )٧( 
م•من ٤\اب نهاية )٨( 
•كالشخ نيش:)٩(
.١٢٨v/ا(اورئن )•



٢٤٣المير عيزالخنز لأوتاصي/حيق؛ الزواتد« شنمح رحألمأتد 

المتكلمضل٤،وأكثر ، ،أ ل هاثم أبو وابنه ، المافيل علي أبد إليه ذهب ما 
والزيديةلَا،.الظاهرل٦، وأهل ، أحمير والإمام 

قالزانه في المعتزلة تفة  119شخ الجياني، ملام بن عيدالوهاب، بن محمد علي أبو هر )١( 
ذللالذي وهو الذهن سال العلم، ني متوسعا - بدمته على - علي أبو وكان الذهبي: 
كتابوله وئلائمانة، ئلأُث، متة توفير ه ا■ منه■ صعب ما ر ؤيوسهله، الكلام 

الاجتهادوكتاب والتجوير، التعديل وكتاب نكر، العن النهي وكتاب الأصول، 
كير.وغبرها الكير الشبر ومماب، 

الميزانلمان ,  SATا\االبلاء سيرأعلام اا/اأا، والهاية الداية انغلر: 
*آ،\،حا.الزاهرة المجرم 

الجباثي،ملام بن عثدالوهاب بن محمد علي أبي بن لأم عبدالهاشم أبو هر )٢( 
المعتزلة،من الهاشمية الءلاتفة تثب إليه الأذكياء، تمار من هاشم أبو كان المعتزلي، 

وكتابالعرض وكتاب الكبير الجاسمر كتاب وله اتة، وتلانوعشرين إحدى محة توفي، 
الخكرية.الماتل 

\\ا0بىبغداد تارخ البلاءها/إا■، سيرأعلام والمهاية الداية انفلر: 
ل/اِي.للشهرمتاني والمحل المل 

البرهان،  ١٢٦ص المسحول ا/ها<ا، المعتمد في اإليهربامنانفلرْ )٣( 
\ا^٨^الأصول إل الوصول 

عالمني الوصول مفتاح ، ٣^١١ ص الفصول تنفيح شرح ، ١٢٦ص المنخول انفلر؛ )٤( 
٠٥٠ص اني لكلمالأصول 

المودة، ٤٧٦/٢المخي ، ٤٢ص المانلر روصة ، ٤٤ ١٨العدة الرواية هلْ في انفلر )٠( 
ا/ها<"ا.الخير الكوكب ثرح ، ٨٣ص

ذكرها.تقدم أحر احمد الإمام عن روايات؛ وهناك 
Aofiله المحل ؛U/r ،rحزم لأبن الأحكام أمحول ل الإحكام انفلر: )٦( 
.wolsللامدي الأحكام أصول ل الإحكام اننلر: )٧( 

بنالحين بن علير بن زيد إر ب ;ذلك، مميت الشيعة فرن، محن فرقة والزيدية: 
ظهرفلما ءب١اللك،، بن هشام أيام بالخلافة له برع كان وق- طالب،، أبي بن ءلي، 
الذينبحض عنه فتفرق( ذللت،، فأنكر وعمر بكر أبي في الطعن اساعه بعض من سمع 

عليايقفلون وهم ؛الزياوية، سموا وأتياعه ؛الرافضة فضوا رفضتمول فقال: بايعرْ، 
ؤينولرنالجود أئمة عر الخريج ليرون يبقرون؛ولايتهما، رعمر، بكر أبا ؤيتولون 

المنة.أهل مذهب، إر الشيعة فرق، أقرهمب، من رهم المار، ل مخالء الكيرة مرتكث، إن 
والمحلالملل بحدها، وما  ٦٥ص الأشعري الحسن لأبي الإسلاميين مقالات انفلر؛ 

\اا0\.لاشهرّتانى 



عيزاميزاشدلأإتاسي/حتيرر؛ شئاازو\تد« ؤ>اهوإتر 

^٢،•٥٠، ل مالك عن رواية وهو قتل 
 /U البقعةني والكون /أكوان وقعود قيام الصلاة بأن محتجين أ

يصفةاتصف إذا ، الواحاو(ل ورالفعل معمية، الأنعال ذهذْ محصية. المنصوبة 
لضادهمار؛"،.الطاعة بصمة موصونا يكون أن ، اسحالل والحيوان المعصية 

منطاعة )لكنه ، ر المعمية في كونا كان ؤإن الواحد الفعل بأن ورد 
مالكيه شاغلا كونه حيث من ومعصية الأمر، ، لأمرأ امتثال، أنه حيث 
والقوط.المحةل'ا، من امتناع نلأ كذلك كان ؤإذا إذنه، ]بغتر[لاّ، الغير 

لبلْقال إذا البد بأن ، ١٢الخارلعر امتدل ، ١١١..[]االا«.قوله: 
UUالسوق فى الثوب فخاط السوق تدخل ولا الثوب هذا حط 

السوق.يحول في وعصيانه الخياطة في بامتثاله نقطع 

عاص)ممتثل(لآا، بأنه نقطعرْا، فرق غير من ١^١ة وكلللن،ل؛ا، 
إذنه.بغير الغير ملك، بدخوله 

(١)

(٢)

(٣)

تنعقدلا الملأة أن مالك ماوهب من المثهرر «إن : الفروقفي القراني نال 
المضاءُويجب 
شءمن: ماقطة خهئئه. 
_•ُن  ١١١'نهابة

الواحدة(.لأصل)الفعلة اش 
وإناسحال.فىمت

لتقيامهما.ني 
م.ني! شل هنا من 

•الأصل من مانْل 'المعكونن بض ما 
التحية,ثى؛ ي ن١ 
الأصل.محن سانهلة المحتكونين سن ا م١ 
المحتار.ي ن٠ 
)منلأ(.الأصل ي نا 
فكدلك,ني:ش;ا



٢٤٠ءسوادميزاامير لأ؛امحى/ت>ت؛ى؛ شجالزواتد« »اماتد 

نيقاله ما إلى يثير ولعله نظر؛ا. المنال راوفي ت الشراح بعض نال 
هوالذي المعل ممى لأن فبعيد ذكروه الذي المثال رروأما الحصول 

٢٠٣٢فلا ملازمة بينهما وليس الهي، متعلت، هو الذي الفعل غير الأمر متعلمح( 
الأمرتعلق صحة في المزاع إنما الأحر، عن والمهي بأحدهما الأمر صح 

الآحراامن أحدهما فأين الواحد بالشيء والنهي؛ 
فيالملأة صحت لو أته المختارن المذهب على الخموم وأورد 

مثله.فالمقدم باطل والتالي؛ اليد يوم صوم لصح المغموبة الدار 

أنوهو العصية، في، كما الجهتين اعتبار فلامكان اللازمة أما 
الصومالهي، ومتعلق، صوم، هو حيث من، الصوم الأمر متعلق، يكون 

المضاف.

في،كما الجهتين، اعتبار لم نلا لأنا اللازمة منع والجواب! 
اللزوملاستلزام الصوم عن، منفك غير اليد يرم صوم لأن العصية، 

،بحلافواحدة، جهة إلا فيه فليسرإ الصّوم وهو اللازم النحر يوم صوم وهو 
في،منفك وهو الخم، المهير متعلق فإن المغصوبة، الدار في، الصلاة 
الصلاة.وهو الأمر معلق، عن، الجملة 

ذلكفي، واقعا صوما لكونه عنه نهي، إنما الحر يوم فصوم وأيضا 
صلاةلكونها عنها ينه لم فانه المغصوبة اكار في، الصلاة بخلاف اليوم 
،.الحيزأ لشغل، مستلزمه لأنها بل الكان، ذلك في، واقعة 

المغصوبةالدار قي، الخلاف الوءثز، الأومهل في برهان ابن، تال ت تشيه 

\بل)١( 
_،.م، ّاسلة اكّوم كلمة )٢( 
ةي،ش:طك•)*ا(
المر•محأش-رإ؛ 

الوصولآالمختمر بيان شرحه مع المختمر هي،! عنه والجواب الدلل، رآنظر! 
لأبن،الأصول إلى 



المحيُمدالمغ لأ؛؛ا'سي/نءنيى؛ دجايوامح« »المامح  ٢٤٦

كالأو مه، وتطه_رلا، غصب، إذا رالإناء والماء الثوب فى الخلاف 
حملعش حج أو مغصوب، بميزازأم أو بمكمال وزنها أو زكاة\آ، 
حرير*•ثوب ني صر أو بها يماطل ديون وعله صر(لْ، )أو مغصوب 

الصلاةررإن اصحابتا! جماهير ررثال المهذب شرح ني الروي قال 
الكاملل٦،:صاحب عن وذكر فيها، ثواب لا صحيحة المغصوبة الدار في 
فعلهعلى مثابا فيكون الفعل على الثواب ويحمل تصح أن ينبغي أنه 

منطريق على المياس هو وهذا ت فال المغموب. في بالمقام عاصيا 
سها..رس/

يه.مكلفا ليس الماح الأول! المحصول في حكاها فرؤع نال؛ 
باعطاداككليف ورد فد لكونه إسحاق أبو الأّتاذ وّماْ 

د'ظهر■تيش؛
الزكاة.: ضز 
موان.ثن: ني 

_•من ا/ب ■ نياة 
حل(.)أو الأصل ني 

بنعبدالسيد الماغ ابن هر والحنابلة الشافعية بين الخلاف ني الكامل صاحب )٦( 
فقيهالبغدادي الصباغ ابن تصر أبو جعفر ين أحمد بن محمد بن عبدالواحد بن محمد 

محققااصوليا فقيها صالخا ثبتا نرها ورعا دينا حيرأ كان أرسانه سنة مولده العراق 
الطريقوكتاب الشامل كتاب الكامل إلى لإضافة يا وله وأربعماتة وسمين سح سنة توفي 

الفقه.أصول في والعمدة السالم 
شهيةقاصي لابن الشافعية طبقات للض الشاشة طبقات انظر: 

م00والدهب شدراغ ، ١١٩)،/الزاهرة التجوم 

\i\Ayl  مذهبإلى المدحل ، ١ ٠ ا/ه الرحموت فواح ، ٣٦١/١الطرش مختصر شرح
٠١٠٤ص أحمد الإمام 

المباحالأستاذ سمية الجريتى وصف وند \ا^*\ البرهان فى إسحاق أبى تول انفلر: )٩( 
ظاهرة.هفوة بأنها تكليفا 



٢٤٧'مدالمثزالميل لأبماصى/حشى• الزراتد شج ))التؤأتد 

/كظي[ر نزاع أنه ْع بعيد وهو إباحته، 
فرؤعوهذه المختمر فريع على الكلام )انقضى( \دشرح 

أربعة.وهى المحصول 

التكليفتحت يدخل لا المباح أن على الجمهور رراتفق الآطي1 قال 
إسحاق(،ص.أبي للأمتاذ خلافا 

تقول؛ومشقة، كلمة فيه الذي هو التكاليف بأن الجمهور احتج 
فلاوتركه فعله لاستواء عفلم<ل[إ؛، أبحتك تقول: ]ولا عفليما كلفتك 

U/بر رهل كون/مكاما 
مباحا،المساح كون اعتقاد عليه يجب المكلف بان الأستاذ وأحتج 

به.مكلف فالمباح التكليف خهناب من والوجوب 

أنههو التكليف من )بأنه( الراد كان إن أته اروالحق الإمام! قال 

رآآ، ٢١ص المنخول يعيد، إنه ميته؛ نعن وتال ا/أما، المتمفى أيضا؛ انظر و ~
برهانلأبن الأصول إلى الوصول ا/آ'آا، دلأمدي الأحكام معيق، ط؛ ونال؛ 
v١الجوامع جمع عر الماني حاشة ، ٧/١v١/١.

ا/آ'أ،البيان سرحه مع الخنصر ، ٢٩ص والأمل الوصول منتهى انثلرالمسآلان؛ )١( 
ا/أ/ماْآالحصول ا/ام، السؤل منتهى ، ا/ا'أا الأحكام أصول ز الإحكام 

إلىالمسألة يعزو لا أن منهجه أن حيث المرصع هن.ا في متعقب هقئآ والإصنوي 
المألةوهزم ٤، ص انئلر الخابميإ، ابن عند وحولها عدم حالة ني إلا المحمول 

ولمتقدم كما والخنصر المتتهى ني إليها أثار الخاحب ابن إن مع للمحمرل عزها 
كعادته. JL،1؛،المزلف، سعقثه 

)انقمى(.الأصل؛ في )٢( 
٠١٢٦/١الأحكام أصول ني الإحك١م )٣( 

(u ci  الأصل.من ساقط العكوفين بين
لغة.التكالم، تعريف لغوى؛اعتبار دليل هاذا )٠( 

ران، ١ *ا/٢٩ المحيءل الماموس ، ٠٢٥ ١/ ٠ ١ تهديب اللغة؛ فى تعريفه فى رانظر 
.1orv/المنير المصباح العرب 

رانه(ؤالأصل ني )٦( 



عيدالميزالميللأطسي/حشىت شئابياثد« »امامح  ٢٤٨

إياحتهاعتقاد المراد كان ؤإن كذلك، ليس أنه نمعالوم يفعله التكاليف ورد 
.١^٠١٢٢لذلك مغاير نالاعظادرآ، 

لغةأي بعيد وهو التأؤيل بهذا تكاليمآ سماه إسحاق أبو والأستاذ 
أؤللقرند الإعلان وهو الإباحة من مشتق اللغة ني هو إذ واصهللاحا 

سضصالإذلم
غيرمن والترك الفعل بين بالتخيير الشاؤع حْلاب الاصعللاح وني 

"_ rC؛•

محزأ٦،عالي وعدمه التكليف يتوارد لم أي لففلي" نزاع أته ررمع ت نوله 
والأستاذإلترك أو المثاح بالفعل تكليف لا ت يمولون الجمهور لأن واحد 

يوافقونهرهم مباحا الفعل كون باعتماد التكليف ؤيقول ذلك، ءلى يوانقبم 
ذلك.على 

لييالمندوب لمسألة ذكره مع ألة المهذه ذكر الشيخ أن وأعلم 
لأّتغنىل^هذه على انتمرص، فلو فيهما حالف الأستاذ وأن مكلفا 

ظلاعقاد.ش: ني )١( 
تكلفايكون لا الامحقاد بذلك فالكلف نف م وتمامه  ٣٥٨و  TaU^I\المٍمول )٢( 

الماحاا.يدلك 
مض•يطلق ش ، ٣١

تهذيب، TV،/"الأعظم والمحيط المحكم ت اشتقاقها ومصدر الإياحة تعرف قي انغلر )٤( 
TTT'/nالمروص تاج ا/هأ، الخير المماح ، ٤١٦/٢العرب لمان ، 5YU،/.اللغة 

.٢٨ص الختهى ني الحاجب ابن تعرف هو هذا )٠( 
الفصولتنقيح شرح ، ٦ ا/٠ الخهاج شرح في الإبهاج أيضا؛ الجاح تعرف في وانظر 

نواتحالجوامع جمع هملى المحلس شرح على الجناني حاشية ، ٧٠ص
إلىالمدخل ا/\؛'ّآ، المنير الكوكب شرح ، ٥٩٧\إالثبوت لم مبشرح الرحمرت 

.١٥٦ص أحمد الإمام مذهب 
محل.ولعلها النسخ جمح في كذا ( ٦١

١.١ ص انغلرعا الكتاب. في مألة أول وهي تقدمجت )٧( 
فواقممر.ش؛ في )٨( 

لأيستض•، ٩١



٢٤٩عيزالميزاسميد لأبتاسى/حنى* 

نريعمن كونها على وب إليها صمها لو أر أولى، باب من تلك عن 
أحصرلكان المكروه في فعل كما المحمرل 

فروعا.الثلاثة الأصول من أهمل قلت: إن ثنمه: 

،؟لفيه النرؤع بعد واجأ يصير هل المندوب ت ول ألا 
وجوبهإلى ، أبو ذهب 

أحضر.ثى: ز )١( 
الاختماريقيئ انه به مكلنأ لى المندوب ألة مإلى الخالة هدْ صم حسن، عن أعا )٢( 

نغلا*ر.
المتا-وبفلأن أولى. باب من المتدرب مكون به مكلف الماح بأن الأستاذ تول اما 
اكمحرميل على دالمّك الفعل فته اري نما والماح ركه، محن أرجح فعله كان لما 

نعلهنإن مشقة، من يحصل لما التكليف إلى أترب المدوب. أي ِ بذلك يكون فإنه 
يسمىوتاركه رممتثلا، ءلائعا مي يالمندوب فاعل ولأن مشقة، تيه ثوابه لتحميل 
العلماءبعض رأينا ولذا تاركه. أر الماح فاعل ذلك، من ء بثي يوصف، ولا مخالفا، 

ندامةوابن والءلرفي، عقيل وابن كالاقلأتي الماح بمس ولا مكلما المدوب مي ي
وهمرهم•البمل ناصب، وابن 

الفصولتتتح رح ث ، ٣٦و  ٣٠ص الناظر روضة آ/ه، للمختمر العضد ثرح انتلر؛ 
ا/ْ'أ.المير الكوكب ثرح ، ٣٠ص المودة ٧، ■ص 

بيان، ٣٦ص ود؛ ال، ٤١ص الماظر روضة تقدم: ما غير نى المسالة وانظر 
معالجوامع لجمع المحلبر شرح 'ا، ا/ْ'مفلح لأبن الفته أصول ا/م*إ، المختصر 

شرحا/أاا، الرحوته نواتح ، YYo/Yالتحرير ير تي\اس، المتانى حاشية 
.١٠٦ص احمد الزام مدب إر الدخل ا/هآأ، الخير الكوكب 

ا/أ/ههم.المحمول الخالة: اننلر )٣( 
المسالةفرلع من المالة هذه الرازي وجعل والإحكام. المختمر عن بها انفرد وقد 

فعلهيكون لا تركه يجوز ما أن رفي مي ة الخاموالمسألة الوجوب أحكام من ة الخام
مذهني يتجه لا الفؤع •هذا يقوله:  ٦٢١٨الأصول نقاش نى القرافى تعقبه وقد واجبا• 

القاتل- الفؤع ومدا بالوجوب. يتمف لا تركه يجوز وما تركه، يجرز مما لأنها المسألة، 
دأ. المسألة•. هده من يكون فلا الترك يجوز لا ء يه قال حيث، - بالوجوب 

إذاالقضاء ويجسإ قلمها يحرم وعليه نيها شرع إذا الافلة وجوب الحتفية'إلي ذب، )٥( 
أقدما.



عيزالميزاضدلأطسى/ت>مق؛ << شر؛آارراتو >طلمإتر  ٢٥٠

صامثاء إن ه نفأمتر المتطؤع ءالصانم س يقوله متدلأ الشافعي ومغ 

منهابأدلة لذلك ريستدلون 
[.٣٣]مغني: أئ؛؛ؤه يو و ت تعالى توله ١- 
ملماصار وند تعالى، ش بأنه موصوف - فيها المشري النانلة أى - المودى أن ٢- 

لحقمراعاة إبطاله عن التحرز فيجب ذلك، على مثابا كان مات لو ولهذا بالأداء، 
بالتمام.إلا يتحقق لا التحرز وهذا الحق، صاحب 

مامتدا يكون ولهذا نملا مجشرؤع الأصل ني فالخنذور النذور، عالي القياس ٣- 
الابتداءوحب ناذا نفلا، الشروع أداء طزمه بالذر الممة لخراعاة أن إلا كالوانل، 

أولى.كان ابتداء الابتداء منه وحد ما لمراعاة الإتمام يجب نلأن التسمية لخراعاة 
منالأحرؤية الضرة عدم على محمول بأنه همانى أم يحديث الاستدلال عن وأجابوا 

نيإن نالوا إنهم نم نلازم القضاء آما الرسول. من حاصلا الإعطاء كان U الإنم 
احتلأف.ومنته سنده 

نراتحآ/'آا*ا، الزدرى أصول ص الأسرار كثف ا/ااا، ارخي أصول انظر: 
للمينيالهداية شرح ئي البناية ، y٣٦٠/الهمام لاين ١لقدير نتح ، ١١٤/١الرحموت 

xMte
نقاءولا له، كرهه عير غير من انملوع أفطر •ؤإن ١ • V/Yالأم ني الثانص نال 

ا.مء1<ه 

اثله.رما النص هدا عن تعال ءققأ إمامهم عن القول الشانعية محأحد ولعل إ تلن، 
الجوا«عيجمع المسامع تثتيف، ا/أا'ُآ، للأرموي التحميل ل* تولهم أيضا وانظر 

الحتاجمغي ، ٣٩٤٨الجموع ا/ا/اا، اللوامع الدرر \ابم\إ 
منالثانب من هناك أن إل  ١١١ و  ١١ا/٠ السامع تشيف في الزركشي ب ونل 

أياأن قوله: المريع رح ث كتايه في النجي علي أبي إل عزا حيث الخالة ني خالف 
وذهبايه. تلبى من على العلوانج إتمام برجوب نالوا الأصحاب ويعفى المروري زيد 

بالترؤع,بالوجوب القول إلى المالكية 
تطوعصيام في أوناميا ساهيا أوشرّب، أكل عن \ا\أ: الموطأ ني ، iUU\لإا1اقال 

وليييمهلره، ولا متعلؤع وهو سرب أو فيه اكل الدى يومه وليتم قضاء، عليه فليس 
غيرعير، محن أفئلر إنما كان إذا نقاء، ممملؤع وهر صرمه يمطع امر اصايه محن على 

تهلحريلا حدث محن تطعها هو إذا نافلة صلاة نقاء عليه أرى ولا للفعلر، متعمد 
ه.أ. الوضوء. إر فيه يحتاج مما ه حي

لاللث،.القول بة تالأمححامث، منها استنعل القاعدة تحت، داحلة كلها نرؤع فهدم 
للتناتيالرسالة ألفاظ حل في المقالة تنوير ، ٣٥٠و \ا\\-\■ للقرني ااتكافي وانظر: 



٢٥١عيدايميزاشد لأبماسى/حص• شئآالوواتد،< >)امموإمح1 

العبادات.فيه عاليه منا الصوم ني ثبت ؤإذا أفطرأن، شاء ؤإن 
،؟هو هل الماح الثاني: 
فاعلهعن المحرج رفع ما كل الحسن من المراد كان إن أنه والحق 

مابه أريد ؤإن حن، فالمباح يكن لم أم ثواب فعله على كان سواء 
بحزأم.ليس فالماح الثواب ناعله يستحق 

روايات؛ثلاث احمد الإمام عن بريون الحنابلت أما 
رثطعه.إنما•ه بين مغر هو بل ب بالشرؤع يلزم لا ال٠ممرب أل الأولى؛ 

قطعه.إن القضاء ولزوم إتمام وجوب الثانية٠ 
الصّوم.دون الصلاة قي الإتمام يلزم الثالتة؛ 

ا٤ ل/ما٠ المنير الكوكب ثرح ، ٢٥ص لطوقي ١ مختمر ، ٦ ٠ ص ودة الم؛ ١^٥^٠ 
\ا\دالخطاب لأبي الهداة ا/ا"اآ، الحري 

ذلكقي الرحمة باب - الصوم محاب - ه هانئ أم حديث عن داود أبو روا، الخديث )١( 
(.٢٤٥٦)ح  ٨٢٦ر أ/هآد 

٧٣١)ح ١ • • م التلؤع الصائم لفعلار ني حاء ما باب - الصوم محاب - والترطى 
عقال.إّناد، ني وقال وس 
.٤٢٤و ٣٤٣والمّند في واحد 

(؟١٦١٦)ح  ٢٢٥ص طالّظ، أبي بتت هانئ، أم ت /٧١ تن، الني الطالي وأبوداود 
هاواوقال؛ )ا/بممأ(. اكطوع صوم باب - الصوم كاب - التارك ني والحاكم 

الدهي.وواقعه يخرجاه ولم ناد الإّصحح حديث 
٩(.)ح وغيره اللل ُن الثن ست باب . الصيام محاب والدارقطي. 

تمامهقبل منه والخروج اكلؤع صوم باب - الصيام كاب - الكبرى تن الز واليهني 
٢٧٦٨.

اصعلربالخديث اعل.ا ؛  ٢٧٦/٤اليهتي صتن على التي الجوهر ني التركاني ابن قال 
امحالمتوعي الغتح يوم كان أنه نيه ذكر وقد نذلاهر، عتنه اصعلراب أما وسدآ. متتا 
،قاحتالف,سنده إضهلراب وأما قصاؤْ، يلزمها نكيف، رمضان في القح وكان الفخ، عام 

ا.م.هارون. عن وتارة جعده •كن وتارة صالح أبي عن رواه فتارة قيه سماك على 
اختلاف.لنقله وفي اختلاف منيه رفي •  ٤٦٩٨الراية نمت، في الزيلمي ونال 

ولم\اي0ل السمول الرل متهى ، ١٢٦٨الأحكام أمحول في الإحكام )٢( 
للمّألة.الخاحبإ ابن يتعرض 

ا/أا'آ،للأرموى الخامل ا/هام، للارموي التحصيل في: أيما: الخالة وانظر )٣( 
الوللهاية 



■مدالميزايئدلالآط>سي/نءنى؛ دئاازراتد« »اماتر  ٢٠٢

اكرع؟لى.من هو هل  ٢١الماح ازك: 
وذلكوتركه، نعله في حرج لا أته المباح معنى لأن منه ليس نيل 

المع.نل معلوم 

الأعام^،]من الإباحة أن ض السلمون »اتفق الأهدى نال 
الخمزلة٠ل٤،.لبعض خلافا الشرعية 

المباحأن على قاطبة والأصوليون الفقهاء لااتفق الأمدي قال الراع: 
مباحلا قولهم في المعتزلة من وأتبامه ، خلافا ، مأمور غير 
واجب"لص•فهو يفرض فعل كل ل النرع رفي 

ش.من مانطة الماح كالمة )١( 
البيانشرحه المنحصرمع ، ٢٩ص والأمل الوصول متهى المالة: انخلر )٢( 

ل/آ/هه*ا.المحمول \ا\ك المول متهى ، الأحكامأصول ني الإحكام 
الأصل.من ّانط العكرض يض ما )٣( 
للأم.الاتفاق أصاف \ا\ص المول متهى وني ا/أآا، الإحكام )٤( 

مختمر، ٣٧ص اكانلر روضة ^ T^o^االتحصيل ا/هلأ، الخممض المالة: ني انفلر 
آ/ا"،الحاحب، ابن لمختصر المضي ثرح ، ٨٢و  ٨١٨الول نهاية ■٣، ص العلوني 

٠٢٢٥/٢التحرير تسر ، ٣٦ص المردة ، ٧٠ص الفصول تنقح ثرح 
ا/بمآم،البيان ترحه مع المختصر ، ٢٩ص والأمل الوصول منتهى لآت الخ—أ انظر )٠( 

المحمول، ٣١/١المول منتهى ا/؛أا، الأحكام أصول ني الإحكام 
أصولش الإحكام ،  ١٦٧/١الأصول إل الوصول ا/أ؟أ، الرuن إليه تجه نى انظر )٦( 

الأحكام
ابريالكعبى المعروف البلخى محمود بن أحماو بن عبداش القاصم هوأبو والكعبى 
الجباتى،على أبى نظراء من وهو الاعتزال، إر الدعاة رمحن المتزلة، شخ القاسم، 

سع،ومحيل رثلاثماتة رعثرين سح سنة توفي المعتزلأ، من الكعبية طاتفة تنب وإليه 
الغاتب،على بالثاهد الاستدلال ركتاب الغرر، وكتاب المالأت، اكانيف من وله 

وغيرها.الجدل وكتاب 
حزملأبن والحل والأهواء المل ل الفصل ، ٧٦٨لاوشهرّتانى والحل المر انظر: 

وفيات، ٢٨٤٨بغداد تاريخ ، ٢٠٥٨٥ر  y\rl\iالمبلأء أعلام صير أايمك 

نوله:١^٨,، ابن عن  ٤٢٥٨الخير الكوكب شرح ني الفتوحي الجار نئل'ض )٧( 



٢٠٣-مدالميزالمد لالآ؛تا__/؛>؛_؛ شيجالزواتد« >طمامح 

للحكمنوعان هما بل للواجب بجنس ليس المباح الخامس! 

إنكادمن والامدي ;-رهان دا;ن ادحوص ئ٠ام الكعحمأ عن حكى ما العجب رمن • —
كلامه.انتهى الإ-بماع•. حلاف رعو أصلا له وجود لا وأنه الشريعة ني المباح 

لمنهور.الكمي عن التنل ناما 
علىرد ل يكه الرهان في الموجود إذ نثر محل فهو الحرين إمام إلى المزو أما 

فيالكمي على الرد بالناعي يتعلق •معا ■' ٦٩^١١البرعان ني نال مذهبه الكعثي 
هجومالإبائ إنكار ثم \اه\\\ نال: أن إلى الشربعةأ. ني ماح لا أنه إلى مصير. 
ُ•أ. الإباحة•. على الأمة ياحماع سوقون ورهطه الكمي نإن الإحماع ير ءظٍم 

الردمعرض في توله من للجوبي رأيا استشف المرافئ ا;ن أن - أيلم راقه - رء-تا-ى 
عنالانكغاف إلى ذرائع تقع المباحان أن ننكر لا ونحن قال؛ حين الكمي على 

المخالفالمحتمل ممهومه من أولى قوله منهلوق إذ صحح ليس وهذا المحظورات•. 
وردها.الكبي مقولة أورد حث أيضا ديد فغير ;رهان لأ;ن المرد أما للعنطوق. 

\الأ\-\.الأصول إلى الوصول انظر 
وأعلمقال: حين المسالة عن برهان ابن كلام آحر من ذلك اقتص الراني ا;ن ولمل 

الأمرأن وهو عليه، بني الل.ى الأصل ذلك ل لم تإذا له مدح لا الكمي كلام أن 
تقا-موقل. الأصل ذلك ني فنازءته ؤإشكاله حياله دح وطريق ضده، عن نهى بالشيء 

عنمنهي هو هل ;الشيء الأمر مسالة وهي عليها أحال التي المسالة إلى ُ؛الرحوغ 
سْ،عن نهي بالحيء الأمر أن يرى لا برهان ابن أن يتبين الوصول ش صدء 

المسألة.الكعثي عليه بتي الن.ى بالأصل لم يلم لأنه الكعبي قول يلزمه لا و؛التالي 
منلي ديظءمّ يرجح، ولم وأدلتهما القولين ذكر الإحكام في فإنه للأمدي المزو أمحا 

-اتعده من اتعلْ ؤإن وبالجملة :  ١٢٥/١الإحكام ش تال حيث متوقف انه كلامه 
أ.ه.. حله. غيري ء-ل. يكون أن وعى الإشكال غاية في فهو - الكعبي قول يعنى 

الإحكام\ا؟'د البيان شرحه ع الخمر ، ٢٩ص الوٍول نثهى السألة: ط )١( 
ا/ام.المول منتهى ا/هآا، الأحكام صول أش 

للواجبحنا المثاح كان لو أنه للواجب حنأ ليس المباح أن قال من استدل وقد 
فالمقدماي النظاهر والتالي وتركه، فعله بين - الخير الواجب، أي النوع.- لأستلزم 

فيها،مأذون والواحب، المباح بان للواجب، جنا المباح بكون قال من و'استدل 
بينمشترك المباح حقيقة هر الذي فالماذرن الترك، من المنع بفصل الواجب، واحتص 
له.حنا فيكون وغيره الواجب 
شكفلا سل المادون يالماح أريد إن لأنه لمغلي المسالة ني الخلاف أن والحق 



عسراضواضولأإتاسي/ت>نق؛ شهارو\تد« »التو1تو  ٢٥٤

الماتلإلا يكزم ولم الفقه كب محله الأول الفرع إن ظلجواب(لا، 
/٢١الأصولL؛

ئ؟نميح شرعا ، عنه*أ نهى اما المنهاج نول من يخرج ت والثاني 
والمجاحاال٤،.والمندوب كالواحب فحن 

حيث، التخييراا أو بالانتهاء ١٠أيضا نوله من يخرج والثالث 
الشرعي.الحكم ام أممن نما المياح وهو التخير جعل 

وءوالحرام ترك الماح ارنعل الكمي؛ قال نوله: من يخرج والرابع: 
واإ،«.

خلافاالجوازر^ )ني(ص الوجوب نح »إذا قوله من والخامس: 
ترجمهاالمسألة ااوهده يقوله الأصل ثرح في إليه أثار كما للغزالياا 

منالمغ عدم *ع المأذون به أريد ؤإن جنا، فيكون وعيره، الراجي، بين مشترك أنه 
له.جنا يكون نلم للواجب، مائتا نوعا يكون أنه ملث، فلا الترك 

المختمربيان ، ٦/٢المحاجسم، ابن على المضي ثرح ، ا/٣٧السستماوى انغلر؛ 
الكوكسم،ثرح  iWyjsالرحمرت، لواتح ، YYU/Yاكحرير ير تيا/م'أ، للأصمهاني 

ا/مآأ.المنر 

_•مائل التومين ض ما  ٢١١
الفقهية.الكتب، لمص إحالتها تتل.م وند )٢( 
م.ني الموجود الممهل يتهي منا  ٢٣١
٥.ص الوصول منهاج )٤( 
؛انتفاء,ثى؛ في )ْ( 
،٤ ص الوصول منهاج )٦( 

أريالأنتماء الكالنين بأنعال التعلق اش حطاب، بقوله؛ للمحكم تعريفه في وذللن، 

 )V( ٩.ص الوصول مهان
الأصل)نقي(.في )٨( 
الجواب،.م؛ ني )٩( 

٨,ص الوصول منهاج ( ١ ' ر 



٢٥٥عيدالميزالمحيي لأطسى/حشيى؛ ^١؛*" ١٥٠٠»امامح 

وفيالواجب بجنس ليس ت ررالمباح بقولهما الحاجب وابن لأمدي ا
،#.نظرل الأمدي عن العبارة هذه نقل 

نقدأْ،وحينغد البدل، عالي يبين يتعالى قل الحكم ال؛انيت نال: 
ا//أبمد ثثرب العودة يندياح/كستر كفؤين، من المرأة كترمحئج الجمع يحرم 

الحنث،ص،.ممارة كخصال ين وقد ثوب^ 
فيذكره كما الترتيب عالي بشيئين يتعلق ند الحكم ايشؤح 

البدل.على يهما يتعلق وند بأشياء أو ، الم~هاجأ 
عندإلا أحدهما على الإقدام يجوز لا الترتيب في أن بينهما والفرق 

المباحتعذر عند إلا الميتة أكل على يقدم فلا شرعا، أو حسا الأحر تعذر 
ثموب.بعد بوُب تر كالبينهما الكلف، يتخير البدل وفى 

الأمرررفميع! ت نال بينهما غايروا تابعه ومن الإمام أن جرم لا 
ففدالتقديرين وعلى البدل، على يكون وقد الترسب، على يكون ثل لأشياء يا 

ومندوبالأومباحا محرما ، الج٠عل يكون 
يحرمفقد كذلك الأمر كان إذا ، ^٢١أي ءوحيممد. قوله 

ثى.من الماحّاقلا كلمة: )١( 
ا.حنم: ني )٢( 

الشحبتعلق المتوجة المهلبومة النخة ؛ي كما \إ0^\ ني!لأحكام ترحمها انع وذلك )٤( 
لا؟أم الواجب، مس ني داحل عر هل الماح ني •احتالفوا يقولم؛ عمقي ب.الرزاق 

مّمن سانطة فند كلمة )٥( 

٧.ص الوصول منهاج )٨( 
للجميع.ثن: ني )٩( 

.YAf/Y!/الحصول ( ١٠)

اا/بسمم،•لاا،'ءايأ
م.من: ماقلأ الواو. ( ١٢)



عبمدالميزالميللأرغاصي/حصت شلأآالزواتد« »1مموإتد  ٢٥٦

إمامتنبين لكدجمع البدل على الحكم بهما تعلق الذين الشيثتن بين الجمع 
يينهمِا[]الجمع يباح رثي كفوين، من المرأة ونزلبج للامامة، استعدا 

ثوب•بعد يثوب العورة كستر 

مدلهكدا شنئا. بمر لم الثاني إن حث من نفلر الن١لل٤، و)في(لم 
٠المححبمول فى 

بينيجمع أن يس فإنه الحنث، كفارة كخصال أي يسن وند 
منالعورة ستر قي ما وفيه والكسوة والإطعام العتق من ثلاث أو خصلتين 

رىزلج•را،فيشومت
الأصل.من ماتط المعكرمن ين ما )٢( 
فىالأصل)سم(•)٣، 
اكاتي.م: ش )٤( 
م.من مالطة المحصول في مثله كدا ت قوله )٠( 

السابق،المرصع ت المحصول 
الواجبإن قولهم في السنة أهل مذهب على رُتفرع موجود هر إنما الخلاف إن نم 

المسألةوهي المكلف بفعل ؤيتعين يعيته، لا منها راحل الكفارة حصال في كما المخير 
حملةأي فعلى الواجب ل حصا جمع المكلف فعل إذا القول هذا على المتقدمة- 

تأقوال ثلاثة لهم الواجب تواب يكون 
ءمرتبا أر معا فعلت سواء بعينه منها واحدآ يكون الواجب نثواب تساوت إن الأول؛ 

أعلاها.الواجب فثواب تفاوتت ؤإن 
أوتساوت مواء أولها على الواجب ثواب أثيب مرتبا الجم-ح ذٌل إن أنه الثاني؛ 
الأول.مثل ذلك عدا وفيما غيرْ، قل به الواجب لتأدي تفاوتت 

منحصالة كل على الندوب ثوان يثاب أنه على متفقون القولين هذين وأصحاب 
الواجب.ثواب عليها يشب لم التي الأحرى الخصال 
سواءحموصه، حيث من لا أحدها أنه حيث من أحدها على يثاب أنه الثالث• 

أحدها.الواجب لأن مرتبا أو معآ أفعلها سواء تساوت أو تفاوتت 
للشيرازىاللمع المدة ا/ا/آ، المستصض ، ١ ٠  ١٨للامدي الإحكام انفلر: 

الأصوليةوالفوائد القواعد ، ١٥٩ص الفصول تنقيح شرح ^ ٦٥٨١١له وشرحها ٩ ص 
المحصولعلى الخلواتي د. تحليق ^ ATl\الخير الكوكب شرح ، ٦٧ص اللحام لأبن 

بعدى.وئ  A/\TA؛



٢ ٥٧عبمداهميزاضد لأطمى/ت>نقت ^١^^ ١٥٠٠محامأتد 

أونعإذا ما على فيحمل ، كفارلأ مى نلا الثانية الحملة فإن الطر 
الخصالبقية ْع أنه •ع للصوم شاملة عبارته وأيضا واحدة، دفعة الخصال 

،.اJلل١٢لا الترتيب على به الحكم يطوص مما 
عناضاله نأجرأى مونت، غير ضل اJكالف، أم إذا الثالث،. نال: 

شضلا الطالهمء الأم ئالما إن يه الأم )ض\ه الإمكان ونت أوللْ، 
حديد؟أم بدون يه مكلفا يكون نهل يمتفبميه إنه : فإن الفوررص. 

اللغةفي معناه هل كذا أفعل لغيره القائل نول أن منشأهما مذهبان فيه 
الزمانففي عصيتا فإن الثاني الزمان ففي عصيتإ فإن الأول الزمان فى أفعله 

.والثالث، الثاني معنى بيان غير من الأول في افعله معاْت أو الثالث،، 
بوقتمونتا الفعل نللثإ يكون فتارة بفعل المكلف، أم إذا \د؛رح 

الواحب،،عن عبارة اكفارة فيها نال حيث، ا/ه""آ العدة ني يعلى أبي تول من هدا )١( 
بمعنىكفارات إنها لقول: العبارات، ني يتجوز ؤإنما إمحللائه، يصح لا الاسم وهذا 

الجميعمي يأن ؤيجوز المكلف،، احتارْ مض التكفير به يقع مها واحد كل إن 
فأماالإطعام، وآحر العتق يختار ند الواحد لأن المكلفين حق ني ؤيراد؛،< كفارات، 

ه.ا. الأت-اعا. >يق على إلا ذللث، بمال نلأ الواحد حق 

المخيرالثلأنة بأحد يكفر أن عن يعجز حض الصوم إلى العدول يجوز لا انه ودللئج )٣( 
لدلالةيا التختر ^، رمة تحرير أو كونهم أو اكين معشرة إطعام وهي أولا بينها 

ألأذتنءسبم تا نلم مظ يآ اللني أئه و إ تعالى نوله 
قدثم تن رثو مع آن كسوئهم أر يلإ ةاء-ثوة تا آدثب ين تتنجآ ■كو} اتلمام 
الأية.[. ٨٩آثاٍه]النامم؛ت ثكثه ذلهثام 
لابنالفقه أصول \إا-ف الممد البرعان -فدم: U غبر ني!لسالة ٧^٠ 
،\/lTالرحموت فواتح ، Y\Y/Yاكحرير تيبر , ١٢٦\االرل نهاية ،  ١٦٣\إمفلح 

XAVhالتر الكوكب، شرح \إس.< الماني حاشية 
فأحرْ.ثى: ني )٤( 
م.نهاوةْا/>ب،ُن:)٥( 
)نفى(.الأصل: ني )٦( 

■المسول ، ١٦٧٨الأحكام أصول ض الإحكام )٨( 



الميل•مدالمين لأطصى/ت>ئق؛ دجاازواتر« >ظاماتد ٢  ٥٨

حرجأن إلى الامتثال المكلف وأحر )وقت( فإن يونت لا وتارة معين 
جديد؟أمر من لأبد أم الأول بالأمر القضاء يجب فهل الوقت• 

فيجاا_همالأ، رفد اوكتاب أول في ئ المتقد المسالة هي هده 
Iصورتان لها واحدة مسألة المحصول 

المعين.الوقت في الأولى الصورة 
التحصل^؛،]صاحب ذلك ء_الىلم وتبعه المهللق. في والثانية: 

والحاصل[لْلإا■،.

أنعلى به ونعكس )أو( تلك إلى هذه الشيخ محم فلو 
لكانالمحمول ، ائل[ل]ممن والأحرى المختمر مسائل من ، )إحداهمالأ 

أحمر.

أولعن الفعل ذلك المكلف وأحر مهللقأ كان بل يوقت لم ؤإن 
أمالأول الدليل بمقتضى ذلك يعد يفعل أن عليه يجب فهل الإمكان وقت 
الثاني؟الزمان في الفعل على يدل آخر دليل من لأبد 

لأ؟لآا،.أم الفور يقتضي ، ^١١١^ !لأم أن عر ذك يبمير'ن 

أك.ش: وني )أوث( الأصل: ني 
جطها■م؛ د ش قي 

.٣٢٦و٣٢0/١ا"كحصل'
.Y-'Vر ص الحاصل 

الأصل.عن ماظ المعكونن ين ما 
)أي(؛الأصل في 
)إحديهما(.الأصل في 
م•س م المعكدض محن ما 

يبيُ• م ر ش ءي 
م.من ساقطة هل كلمة 
_•من ساقطة الواو 



٢٥٩الميل ُمدالسز لأبتاّي/حشقت الزراتده شئ محالقواتد 

مذاهب!أربعة وفه 

أتهالءاجبلْ، وابن والآماJيل٤، الإمامأا،لآ، محي أصحءا 
اهمام■ض ولا النير ض لا دل لا 

؛الحقينُ يذهب وهو وجويا النور هلي دل انه • والتأتي 

الفعلسب موضوع الأمر. أي انه. الحق نال: حث  ١٩٠ر \اأا{<ح\ السرل )١( 
اناض •>، التراخي ض طب دبجن الفرد، ءر النعل طلب ين المشترك القدر دم 

تراحيا.أر فورا كونه حموصى إشعار اللفظ في يكون 

اسمم^ه1ا،صآنرلآ/«م)٤( 
٤٠ ٠ t/ ن البيا شرحه مع المختصر ، ٦٩ص لوصول ا منتهى )٠( 
ض.من آا/أ نهاية )٦( 
لبعضهمالقول هذا أن كتبهم يه تشهد والدي الحنفية، لجمع القول ية نالمؤلف عمم كد<ا )٧( 

نيتال التراحي ميد انه إلى رمال السرحسي إليهم - القولن أي - نسبهما مث جميعهم لا 
ا»ه—٠التراخي؛؛ على أنه الاله رحمهم علماتنا مدهب من تيه عندي بمح لارالذي أصوله؛ 

علبماتنا،مذما من الصحح ئي التراحي على لارهر وتال• النفي رجحه الذي وهر 
الحسن.بن محمل إلى أيضا وعزاه م أ. 

للكرخي•كتهم ؛ي ثالمور القول الأحناف وتب 
،١١٤و للتفي المنار شرح الأسرار كشف ، ٢٦/١الرحمي أصول انظرت 

ا/آهّآ.اكحرير نتستر ، ٦٥/١الغفار نح 
إلىالباجي به نالمالكية لبعص تول هو الفور يفيد المطلق الأمر بان والقول 

النود•يقتضي لا انه إل •نهم والمغاربة بكر ابر القاصي وذب منهم، العدائين 
النمولتتشح شرح ، ٦٩ص الوصول متهى ، ١٠٢ص المعول إحكام انظر: 

،٣٤ص الوصول مفتاح ، ١٢٨ص
انذكر بّلمح، أبا القاصي ان غير الأشهر، رم الفور يقيد أنه إلى ذبوا والحنابلة 

رمضانفضاء ص مثل رند الأنرم دواية في باكراحي القول إلى أومأ أحمد الإمام 
بملي:أبو نال ^ ١٨٤ثره آثام من تعار: اف نال نعم. نقال: يفرق 

التفريقمتع النور هملى حمله لو لأنه الفرد على الأمر يحمل لم انه هدا فظام 
بالفوييآ•القول بمتي - أولا حكتتا ما ب والمن. 
iT Wم مفلح لابن الفقه أصول ، ٢٤صى المودة يعدها، رما  ١٢٨١^العدة انظر: 
.٢٠٢ص النا> روضة 



■سادمرزالميللأبمامي/تحتٍق؛ •ثيآ\ؤ'و\ه« »اماتو  ٢٦٠

الوقتأول فعله لو حتى أي جوازأ التراحي على يدل أنه ت والثالث 
رأجزأْل 

،•الفور بض ، أته ت والرابع 
أمالتكرار يقتضى هل المْللق الأمر أن على مبنة/أيقا المسألة وهذه a/ب 

منوجماعة الأستاذ إليه ذهب ما وهو التكرار يقتفى إنه ! قلناإن لا؟ 
الفور.يقتضي المطلق الأمر أن إشكال فلا ، والمتكلمينل الفقهاء 

وأتباعه^، الأمام^ ■sX المختار وهو التآكرار يقتضي لاراُ، قالما ؤإن 
للفودران؟يكون فهل ١، الحاجبأ وابن ، والآمدى١٩

.٢٨٨ر  TAU/Yالول نهاية )١( 
للمشترك.المؤلف تعريف سيأتي )٢( 
الوامميه.مذهب وهو )٣( 

الأصولإلى الوصول ني Jرهان وأبن ا/ة'آآ، البرهان ني الجويني إليه سبإ ممن* )٤( 
٠٦٧ص المنتهى في الحاجب وابن ف 00^ا!لأحلكم في والآماJى ، ١٤٢و \ا\1\ 

بنالحس وأبو ساد حويز بن ومحمد الشانعية وبعض الئزؤسي حاتم أبو ومنهم )٥( 
وغيرهم.الحنابلة من يعلي أبو والقاصي المالكية من القصار 

نرح، ٨٩/١الفصول إحكام ،  ١٨٦١١الخهلاب لأبي التمهيد  ١i٦٦ا^العدة انفلر! 
.Y'/Yاللوامع الدرر ، Y'Y\/\،للأصمهاني المهاج 

م.من: لا.اقلة )٦( 
.١٦٣و  ١٦٦١٦١١\وسود )٧( 
.م٥/١١Yالحاصل اننلر: )٨( 

-الكل بين الاشتراك يفيد الأمر أن رحح فقد التحميل في الأرموى الدين مراج أما 
.٦٨٧١١التحصيل انفلر الواحدة. وللمرة للتكرار إفادتم ين أي 

.U/Yالرل متهى أ/0ها، الأحكام أصول في الإحكام )٩( 
١٣١١٦البيان شرحه ح المختمر ،  ٦٧ص الوصول منتهى ( ١٠)

الناؤلرروضة ، ٤٨؟/المنهاج شرح في الإبهاج تقدم: مجا غير المسألة في واننلر 
شرح، ٥ ٠ ص الفقه أصول في التمرة ٨، ص اللمع ، ١٠٨ص المنخول ، ١٩٩ص

ماهح، YYY١/المنان اوات ، ٣٨٦/١الرحموت فواتح ، ١٣١ص الفصول تشح 
.٦٠١١رحى الأصول ، ٤٨٨المقول 

م.من الملة كفور كلمة ( ١١)



٢٦١عيداميزاضد لأإياسي/حتيقت شئااوو1تر« >ظلنواتو 

الخلاف،من تقدم ما فيه 

]ءليه[للكن ما على الأمر يقي الفور يقتضي لا ١^^٢، iلال١،: فإن 
أحر.دلل إر يحاج ولا 

نيينعل أن عليه يجب نهل الفور يقتضي المهللق الأمر إن نلنا ؤإن 
إلىالقضاء في يحتاج ، أورالدليل هذال؛، بسى الثالث أو الثاني الزمان 

آثم؟دلل 
طمان.نه 

الرازييكر أبو إليه ذهب ما وتهرا يحتاج لا أنه ت احدهما 
وجوبأحدهما مقتضيان له الأمر بأن له اواحتج الحاصل في فال 

الفورية، ^ oUajفإذا الفور على الوجوب ذلك كون والثاني الفعل، 
العامفي كما الأحر انتفاء من يلزم لا إذ الوجوب، بقي بالتأحجر 

المخصص،لأ،.

الشرحلبمنزلة والفوينة بالفورية، القول على التفرع تقول أن ولك 
وزوالالمخصوص، الزمن هدا ض كونه ، ١١؛نرطأكدا افعل فال: كأنه 

المسررط،يزرال يردن سرط ل١ 

م.مزت مانطة تلط. فإن إ توله 

٢•ر الأصل س ّاظ المعكوض بض ما 
م.من ماغطة مذا ت توله 

 Lالأصل.من ساتتل 'المعكوض ن ي
irr/r.)/المحمول ني الرازي ل إب 
بمللب•ش■' ش

الحاصل

ض•ش■' ١^١ 
م•آ"ا/ب*ن؛نءايةا



الميلعثزالميز لعلياصى/حشقت (< »الماتد  ٢٦٢

الأوو.يناوله لا  ٢١ر عله يدل أخر دلل إلى يجاج أنه والثاني: 
الزمانني افعله نوله مقام نائم افعل قوله: الأن المحصول في نال 

لمالثاني الزمان في الفل وترك ذلك له قل إذا أنه سا وقد ،، الثاني١٢
ضرورةههتا فكذا الثالث الزمان في الفعل لوحوب مسا القول ذلك يكن 

]اسهى[أ؛/، الالفظن®١٣بين تفاوت لا أنه 

المهللقالأمر بأن التقرح على الخلاف منشأ أي  ١١.•ررمنفأهما قوله 
فيافعله اللغة فى معناه هل كذا افعل لغيره: القال قول أن الفور يقتضي 
افعلهمعناه أو الثاني الزمان ففي تركت فان أي عميت فإن الأول، الزمان 

واكالث،؟للثاني تعرض غير من الأول الزمان في 
يتعرضولم الثاني الزمان في افعل معناْ ءهل المحمول وعبارة 

أنعلى التقرح إن الشيخ عبارة من أحمر وهو ،١١ الأول^ للزمان فيه 
بمقتضىثابت لأنه الأول؛، الزمن لاقي قوله: إلى حاجة فلا للفور الأمر 

الفورية.

ونأالشارع له عين بما والأداءص، القفاءص، يكون »إلم المرافئ قال 

م.ماقطة الواو )١( 
محله.غير في تكرار وهر سأء القول ذلك يكن ْللم توله جاء الثاني توله يعد • ش ش )٢( 
انحصول)٣( 
م•س ُزيد المعكدض محن ُا )٤، 
ثن.س آل/ب نهاية )ْ( 
المحمول)٦( 
نرئ.له القدر الوقت خارج الواجب فعل مو: اكماء )٧( 

الإبهاجا/ص، للاصنهاتي المخممر يان ، ٦٢ص الأصول منان انم: 
شرح، ٢٤٦ص الدين سام لابن الفته أصول ني التحرير ل/أي، المنهاج ثرح ني 

.٣٦٣/١المنر الكوكب 
وته.قي الواجب نمل عو الأداء: )٨( 

للاصفهانيالخمر بيان ، \١ \lrالسؤل نهاية ،  ٦٢ص للمرقدى الأصول مزان 
.٣٦٠/١المير الكوكب شرح ل/غ*آ'ا، 



٢٦٣لأ؛ا.مٍا/-سق: شرحاازرمح« »المامح 

الويتئنئنل٢، لكن ما أما لا، أم المكلف علمها سواء يعلمها لمصلحة 
الغريقؤإماذ الامتطاعة، عند الحج كتعين ب لمملحةل"أ، لا لغيره تابعا 

بأداءيوصم، نلارأ، المنكر )عن والنهي بالمعروف والأمر الحاكم، وقضاء 
وتقدم.معه الوقت، لتأحر تقدم أو الشرمحل تأحر لو لأنه( نقاء ولا 

تابعابالغور القول على تفريعا الفعل زمان نمين فتكون ذلل-، تمّر إذأ 
عينني لصالحه لا للفعل المعين الزمان نل الذي الزمان في الأمر كورود 

المسالةلتما،.هذه في يندرج فلا أداء ولا نقاء بكونه يوصف فلا الزمان هذا 
وهتانرتهملأءمة بهما يراد قد والقحل٨، الحسن الراح ت قال 

ئيح.ثللما الأموال وأحذ حن، الغرقى إنقاذ ت كقولنا 

حنالعالم كقولنا النقص وصمة الكمال صمة بهما براد يند 
نيح-والجهل 

والعقاب،.الثواب، ترتب بهما يراد وقد 

1^.ءقل؛انل'ا، فالأولان 

لمصحة.ت ش في )١( 
بمض•م؛ في ( ٢١

لمصحة.م؛ ني )٣( 
دلا.ر )٤( 
م.س  ١٨٧نهاة )٠( 
الأصل.ني تكرر النوسن بض ما )٦( 
آ/س.الأصول نفاض ني منه ثريا انظر )٧( 

التمهيد^ ٦٩٣١١العاوة تقدم؛ ما غير به أمر L ذٌل المكلف تأحتر ألة مفي وانغلر 
\ا0أ\.المتمد ، ٢٧ص المودة \ا>\-ك الخطاب، لأبي 

وغيرها.الأحلأؤ، من نٍه وركيتج الإنسان علها حلن، التي والمبملة المجية هو ا'لةلح )٩( 
.٣٦٩/٢الخير المباح ، oA/rالمحيط الناموس آ/آا<0، اللئ مجمل انثلر: 

م.من ماتطة عقليال!. توله ( ١ ٠ ) 





٢٦٥ايميد عيزالميز لأطصي/تحمزت شرحاازواتر« >طهوإتر 

العلمإلى له ؤلريق لا العتل فإن بعدم، الذي اليوم صرم وقح رمضان من 
متهماواحد كل احتصاصُا، لولا أنه علمنا به ورد لما \ذثوع لكن يذلك، 

٠٠به الشؤع ورود لامتغ ؤإلأ ونح حن لأجله يما 

يخالفهما يإلى الفاعل غرض ؛واض ما إلى الأفعال م فوبعضهم 
قبيحاوالمخالف حسنا، يسمى نالموافق يخالفه، ولا يوافقه لا ما ؤإلى 

عبثارم.والئاك 

لشخصموافقا الواحد الفعل يكون هذا لاوعلى الغزالي نال 
أنحتى يخالفه من ض في مثح يوافقه من حز(لْ، في حن فهو لأحر 

وهؤلاءأوليائه حق في نبيح أعيانه، حق في حن الكير الملك )نتل(لا، 
ولدلكل٨،غرصهم، خالف إذا تعالى اف فعل تقبيح عن ;تحاشرنل'ا، لا 

علىعندهم والقبيح الحز إؤللاق وهؤلاء والمالك الدهر بؤن ي
حسنه،عنده فهي صورة إلى طبعه مال نمن الصور على كإطلاقه الأفعال 

فحةلآا،اا.]عد0الاا، ض محها طبعه نفر ومن 

ش.س نهاة )١( 
.١٦١ر ا-\ \ا\ا'السرل )٢( 
لفاعله.صحح غرض فيه ليس ما ونيل الفانية، معلوم غير أمر ارتكاب هوت السن؛ )٣( 

المنيرالصباح ، ١٤٦ص التعريفات انفلر؛ 
موافقا.م: ز )٤( 
شءمن ياتهلة حق كلمة )٥( 
رقل(.الأمل ني )٦( 
نتاشون.ص: ني )٧( 
المتمغى.،ي لما موانقه الأصل من  cjlرما ريولك، م; و ش ،ي )٨( 
والقمرالشمس ليه تجرى مكمور موج فالت الفرا،: وغال المجوم، مدار هو الفلك )٩( 

التجومءهي الفلك ونل والكواكب، 
.٥١١ص المحاج مخار المحنط الناموس ا/إهأأ، • اللة تهليم_ب انظر: 

الأصل.من ّاغهل "المعكومن بض ما ١( )١ 
ا/آهّالمتمني ( ١٢)



عيدالميزالميللأطسي/ت>نقت شلأآالوراتر« >لاهواتد  ٢٦٦

(٢) الطحونق على يأتي أنه يعني موافقته أي الطع، اال٠لأءمة ت نوله 
الدم>ء.

وهو]يه[ مثل كما منه وينفر يأياه الطح أن أى منانرته" ١١وقوله 
يعده.ما وكيلك ، والنثرل اللف ياب من 

(V)فيهمامدخلا للعقل أن يلمون نة الأهل أن يعنى ءقليانا ُنالأولون وتوله 

يمض•• ش ؛ي ، ١١
١لنفوس٠طاع التعريف تقدم ( ٢) 

العربلمان ، ٨٠م• اسة مجمل اللغة: ني اJلأءمة تعريف واننلرني 
٠٧٨؟/٤ الصحاح تهذيب 

ش.س سانط اسم قوله: )٣( 
ه/؛\آآ،العرب لسان ، ١٤٦؟/المحيط القاموص اللمنة: في ١لخامة تحريف في اتغلر )٤( 

,المنيرالمصباح 
م•د ٌنالأصل اقط محنالمعكرنضّ*ا ، ٠١
إلىترد الا«ع بأن تقة جلة، ا ضيرهتأتي نم شتثتن، تلف أن هو• والنثر اللف ، ٦١

يدإثنتقو١ ثألئهاد أقل لأ بجل ثبمني، ؤد؛>< تعالى؛ كقوله ماله، منهما واحد كل 
[.٧٣]ض: حلهه ين ُذثءأ 
.١٩٣ص التعريفات ، ٤٢٥ص للكاكي العلوم ثناح انظر؛ 

هوما الأمور من ءأن - الرازي؛ بتنيم الأول، المم يعك، تيمية ابن الإسلام سيح تال ، ٧١
يهيحمل له محار له مفاد هو ما ومحتها اللذة، به له نيحمل له نالع للإنسان ملأتم 
بالحسمعلوم الغرقا رهاذا وهذا، هازا وأعناب والألم، اللذة بين الفرن، فرجع الألم، 

هدابل الهائم، عند معلوم هو بل دالأخرين، الأدمح، ين عله مجمع دالنرع دالفل، 
الفرقوهو واليتان، الخان بين الفرق انبتنا ؤإذا المخلوعات، جميع في موجود 

مأ• هدار• إلى .رجع فالفرق، والمح، المن ين 
"ومنالرازي يم تقمحن الثاني الشمم حرل، 'لريل كلام بعد أيضا تيمية ابن نال، تم 

صفةالفعل كون ومحو _، الاتفاق وادص والمح، للحن نالثا نما است، من الناس 
هاوْني المتكالعين المتقاومين عامة يذكرء لم المم وهذا نمص، صفة أو كمال، 

هاداأن والتحقيق الفلأمفة، محن وأحاوْ كالرازي المتأحرين بعض ذكره ولكن الخالة، 
إلىيعود هو الأنعال ببعض للإنسان يحمل ادوي الكمال، فإن الأول يخالف لا القسم 

لمونتأ لها، كعِال هو بما تتاللذ فالمفس الألم أو اللذة وهو والمخالفة، المراننة 
والناني•.الملائم إلى والنقص الكمال فيعود بالتتص، 



٢٦٧عبداينزالميل لأطمص/تحشق؛ الزوائده شج محامإتد 

أوالعبادة وبقية والصلاة كالحج )ثواب( عاليه ترتب ما كل وهو الثالث بخالق 
الخلاف.محل ، ءإُهل الخمر وشرب والسرقة كالزنا عقاب 

إلا)تثت(لم لا الأمور هدم أن المة أهل نمد 

عنها،الكشف صلاحية له العقل أن بمعنى بالعمل المعتزلة وعند 
منقاعدتهم على بماء العقل، بها لامتفل بها برد لم لو الثؤع إن حتى 

,والمفامد لح الصا عاة مرا وجوب 

٩,ر ٨ ص تيمية ابن الإسلام لشيح بالقدر الاحتجاج رسالة انظر■ 
لهالدين أصول في الأربعين كتاب للرازي؛ عليهما الاتفاق نقل ني أيضا وانظر 

،٢٨٢٨للضازاتي اJقاصد شرح ، ٥٦/١برهان لابن الأصول إلى الوصول 
٣٠ا/٠ المنير الكوكب شرح ا/هآ، الرحموت فراتح ، ٨٩ص الفصول تنقيح سرح 

رتوات(.الأصل في )١( 
م.م ;؛ ١٨نهاية )٢( 
الأصل)_(.في )٣( 
شرحفي الإبهاج ٨، ص النحول ا/أه، المستصفى ، ٩٢و \ا\\، رهان J١انظر: )٤( 

ملكلأبن المنار سرح ، ٢ ٠ ٠ ا/ الحاجب ابن لمختصر العضد شرح ، المنهاج
.٣٠المرالكوكب شرح ، ١٥٢٨التحرير تيسير ، ١٩٤ص حواشيه مع 

والتوحيد١لخل في الغني ، ٣٢٦و  ٤١ص الخمسة الأصول شرح ميمهم* في انظر )٥( 
٠٣٦٦/١الممد 

يجبإنه المع: ورود محيل الكلف ءفي محوله؛ منهم الهديل أبي عن الشهرمتاني ونقل 
العقوبةاصتوحب المعرفة في نمر ؤإن حاطر، غير من بالدليل تحال اش يعرف أن عليه 

المحنعالي الإقدام ءاليه فيجب القبيح، وقبح الحسن حس أيضا ؤيعلم أبدآ، 
والجررء.كالكدب الشيح عن والإعراض والخل، كالصدق 

■ا/؟ه والحل الملل 
النظرمن متمكنا ءاءاs كان إذا الممع ورود محبل الفكر محوله؛ النظام عن أيضا ونقل 
المقلبتحسين وقال والاستدلال، بالنفلر تعالى الباري معرفة تهحصيل عاليه يجب 

يأمرأحدهما حاطرين، من بد لا ومحال: أفعال، من فيه يتصرف ما جمح في وتقبيحه 
الإ-محتيار®.ليصح بالكف يأمر والأحر بالإندام، 

والحلالملل 



عبدالميزالميللأبماسمي/حتتق• شئااوراٌد« محامإتد  ٢٦٨

٢٢والخوارج ، والكراب١١الممزلة »ذهب الامدي قال 
لكن، لانواته١ ونيحة حنة إلى مة منقالأفعال أن إلى وغيرهم والثنوية 

الكفران٢ ل ونح الإيمان آ كصزل العقل بمروره ونحه حسنه يدرك ما منها 

إثماتأبرز ومن السجطانى، كرام بن محمد عبداض أبي حاب اص الكرامية )١( 
اسمعلى عبداش أبو وألق والتشبيه، التجسيم إلى فيها ينتهون أتهم إلا الصفات، 

هرالإيمان أن ؤيزعمون العليا، الصفحة من للعرش مماص وأنه الجوهمر، ممودْ 
طاتفة.عشرة انتي إل يشون وهمم القلب دون باللسان رألتصديق الإقرار 

،٢١٥ص الفرق بين الفرق ، ١٤١ص اJماJن واختلاف الإسلامحن مقالات، انظر: 
م؛/ْفلاين دانمل دالأْوا، الملل '^ ٨١١والمحل الملل 

منراول المحكثم بعد غهش طالب أبي بن علي محلى الذين هم ■' ١^١٧ ٢٢)
ليردنه، تكمر ممدهم ومن الحنفي، الأزرق بن نانع ينهم الخلاف أحدث 

فرقولهم المار، غي مخلد صاحبها بان ونالوا منهم المجدات إلا كنمِ كبم كل أن 
وغيرها.والأباصية وانملوة والعجاردة والجاJات الأزارق ت منها كشرة 

للشهرسانيوالمحل الملل بعدها. وما  ٨٦ص للأشعري الإسلاميين مقالات اننلرت 
لالغل.ادىاكدن أصول ، ٦٧٦١١تيمية لأبن والمقل المقل تعارض درء ا/ألا، 

؛عاوها.وما ٢٩١ص
•أصلا الميوات نني امحقادهم ومن براهم له يقال رجل إلى سون قوم هم البراهمة؛ )٣( 

وندالمحسوسان، من الموجود هاو.ا سوى مجا ؤإتكارْ العقول، قي مستحيل ذللئ، وأن 
عدق.أصنافا البراهمة تفرق 

والمقلالمقل تعارض درء ، ^٠١رما  ٢٥آ/•للثهرساني والحل الملل انقل؛ 
اصطلاحاتكثاف ،  ١٢٦ص ليانلأني الأوائل تمهيد  ٦٤/٧و  ١٣١و هم'ما 

للمهانويالفنون 
المنوية،ش■' فب،  ٢٤)

بخلافنديمان أزليان والظلمة المور أن يزعمون الأزليين الأثتين أصحاب، هم والمتوية٠ 
والخيروالفعل والطع الجوم فم، واحتلانهما القدم ني بتاويهما ونالوا المجومير، 
انية،إلوانميْ.المانوية نرق اربع وهم والأرواح، والأبدان والأجناس والمكان 
والمزدكية.والمرنونية 

لمرازىوالمشركين الملمين نرق امحقادات ، yahصّحانُ، والمحل الملل انظر: 
اصطلاحاتكثاف ،  ١٩٦و  ١٩٥٨والنقل المقل تعارض درء ^٥١، وما  ١٣٨ص

ا/ْْآ.لمتهانوى الفنون 

نحس•م؛ >، ٢٠١
وقبيح•م؛ ني  ٢٦١
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دلمورأدرمإلى النهار احتاج إذا شيء الأيام سح)نى(راا وليس 
بعضبحن لكم حاصل العلم لأن عناد لنا حلاقكم ثالوا فان 

الأشاء)وذحها(لْ،.

بمثلها.مقابلة دعوى هذه أل فالجواب: 

قاماأهلنليلة، ، ومرذمة١ سيرة ءلائفة فالعنادإنمايجرزعلى وأيضا 
عاوهمل'ا،.ذلك يجوز فلا بلد )وحويهم(لا'، ولا عدد يحميهم لا الذينل٨، الحق 

تصورلما 'آا، ذاتيين(ل"، ١٢)وصفينل، والمحل الحسن كان لو وأيضا 
وقتل-تتل محن فرق 

حزاةض من خر ش المر ، ٢١٩ص الأدباء لمقات ني الأنا، نزهة نظر: ا =
ا/هاا.الأعلام ، VlUAالأدب 

بالمثل)من(.الوزن يستقيم ولا الJيوان في رالمثيت،كما نطعا. حهلآ وهو المح)من( جميع ني )١( 
الينٌعنى يمين لم لما ابيات أربمة من تصيدة صمن ناله المتبي المليب لأ؛مح، الثثت ، ٢١

ومطالعها:القمياوة هدم فقال لغيره الأول 
الأصيلالمرب بم~طثا انبت 
ثيلي.ماس ما بقدر وكان 
.٣٤٣ص الخى ديوان انظر: 

٣)

٤)

٠)

٦)

٧)

٨)

٩)

١)

٢)

٣)

ا/آه.برهان لأبن الأصول إلى الوصول 
اخلانكم.م: ني 
)ونتحها(.الأصل في 

م.من ماتهل وأبقا نوله: 
القليلة.الماص ص الجماية ونيل الماس، من القليل هي: المرذمة 

, ١٨٧ص حيان لأيي الأرب تحئة ، u٣٢٢/١٢نالعرب اللغات تهديب، انظر: 

تحريهم•_؛ رمح، الوحدة باناء ليحو;همآ لأصل؛ اش 
٢•_؛ ساتط ول• ت' 

١.• و ٩ ص المخول وانثلر: 

٢•من ب  ١٨هاية ن ا
)دانيان(.الأصل ي فا 



٢٧١عجداسميزاضد لأ؛-اصي/حنق- 

بحسنيحكموا صن لقصا ا وقتل الظلم قتل بين المعتزلة فرقت رقد 
الأحر.ونح أحدهما 

عنه،تنمر ما وبالمح إليه النفس تميل ما بالحس عنوا إن وأيضا 
ريفرها١ ما عى وتنفر ينفعها ما إلى ؛طعها تميل كذلك فالهائم 

لأنلم مفغير والعقاب الثواب فاعلهما تحق ب ما بهما عنوا ؤإن 
كفريضرم ولا شكر يره فلا تعالى، اغ إلى ية بالناؤية متكلها الأفعال، 

ذلكني له غرقى لا إذ البعفى، دون الحمى على الثواب لوجوب معنى فلا 
الاعتراض({.عليه يحن لم الأغراض عن تزه )امن هذا مثل ني نيل وند 

الشيءيفعل لا كان ؤإن تعالى اممه ت نالوا بأن المعتزلة اعترض 
لغرصنا.يفعله لكنه ه نفلغرض 

لهغرصا غرضنا لكان لغرضنا فعل لو لأنه ياطل هذا أن • والجواب 
الإطلاقعلى الأغراض عن منزه تعالى وهر بوامْلة، 

•٩ ر ٨ ص يالقدر الاحتجاج ريالت عن المقول المتقدم الإسلام سخ كلام انظر )١( 
.T\vl\الأصول نفاض ابما وانظر 

اهحكمه رتمسرىإ عره لأسا ا اعتقاد على مبتي تعالى هقفي لف لمؤ ا من القول وهذا 
الليالوحه على ؤإيقاعها العباد بأفعال علمه إلى ترحع الحكمة الإن ت نالوا حيث تحار 

ونمواالإرادة فاستوا ومقصود، غرض اش يفعاله فيما يكون أن وأنكروا أرادوْ، 
يعودلعرض يفعل من إلا لحكمة يفعل من نعرف لا ُإنا قولهم لدلك وعللوا الحكمة، 

سبحانهوافه والضرر، والانتفاع والألم، اللذة عليه يجوز فيمن إلا يكون لا وهذا إليه، 
المشؤةمجهللق لهت الحكمة لأن باطل ناسي — سك لا القول وهذا ذلكء.. عن عنزْ 

حكيما.يكون لا وتد حكيما يكون ئد والقادر حكيما، مريد كل لكان كيلك كان لو إذ 
والتعليلالمحكمة ستون اليوم إر الثاثعين وأئمة الصحاية لدن من والجماعة السنة وأهل 

يثبتونهلا ولكن حكمة، فيه نله افه حلقه محا كل أن ؤيرون وأمرْ، سبحانه حلقه في 
ولاوندرته، مشيثته وعموم تعالى ائه تدرة ينكرون الذين المعتزلة القدرية قاعدة على 

حكمة.يلأ إرادة إلا يثبتوا لم الذين والأشاعرة الجهمية نفي ينفونه 
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التطويل[ولخشية لضعفهأ أذكرها لم كثيرة وجوها لأمدي ا ذكر ]وقد 
تعارتيوله في رأيل؛ التعليق في ، تالقرافيال فال نائلة؛ 

علىتنبيها الأحسن ذم إنما ْ"اا' تالرنر• يتعأؤزه حقامأ أئى ئْستي قمم 
انتهىأيسرا الحسن ندل الأحسن ثواب لهم بدل إذا لأنه الحسن 

سقلأية ا ني له رغ وند عليه مثابا حسنا المباح يكون هذا وعلى 
j3 ،U٩٢)كه(ص، ؛؛^.

بهكلف نيما النيابة يحول عندنا ا١يجوز الأمدي قال مع' قال 
،.^^١١حلأنا الدنية الأفعال من 

٣

تامرين إلى والجماعن الستة أهل عند تعود والحكمة 
٠٠ويرصايحنه أنه يمعتى سبحانه الثه إلى تعري حكمة الأولى• 

بها•وئتلن'ذون بها يدحون علهم نعمة كونها وهى مادْ إلى تعود حكمة الثاني؛ 
.Y'Y.  ١٩٨/١٧ر ، ٣٦و  To/Aيمة ابن الإسلام شخ ناوي انئلر: 

،٨٧.  ٧٩٨الأحكام، أصول نى الإحكام 
٢•ُ■ الأصل ُن اقل *المعكوض بض دُا 
)النزار(.الأصل ني 
)يجزيهم(.الأمل ني 

النمرل،.نقح مرح نى ولا الأصول نقالي ؛ى مفكه ش احد'ْ لم 
م.من ّاقلة له. 
تلم.بدل: علبه م نى 
)فلينه(.الأصل: ني 

أمول\، ATl\الأسرار ، كثن، ٨٧/١المرهان تقدم: ما غجر المسالة ني انفلر 
الأصولعر الفرؤع تخرج ، ٢ ا/خه الول نهاية ا/آه، المتصمى ، ٦ ا/٠ رحي ال

وحاميةالمحلى مرح الجراح«ع جمع ،  ١٩٣ص حواشيه مع النار ثرح ، ٢٤٤ص
\ا\\.الدرراللواح ،  ٩٧ص الذهب سلاسل ، ١ تبرالحريرآ/آه ،  ٥٧/١التاني 

م.عن صاتطة (؛ Jiiا
\اس،_Uj وابن ، ا/\،؛١ الإحكام في الامدي انمرلة إل اءزاْ 

الكلام.أهل من البدع اعل بعض إلى  ١٦٠ص الروح كتاب ني الضم ابن ولب 
الحشة.بعض ووانتهم 

.٥٩٧٨ءا؛دين ابن حامية ، ١٥ل/'لابزدوي الأسرار انثلركشف، 



٢٧٣^^/حنيىُشداسزاضد »التواتد 

الخجُ"■ني الدتئ لتا 
ذلك.ش والنياية  UjSjاكس لقهررى لكن إنما الوجوب : نالوا

؛؛[.الم؛ةل تحمل أو المووتة بذل من الشابة ئي لما لا، ! ئلنا
ولاالحاجب ابن يدكرْلآ، لم )الفرع(لْ، هذا أن إرل؛، يثير ادمٍح 

مختصرهوفي الإحكام في ، ]أي[ الإمدى ، ذكرا ؤإنما الإمام 

وماوالصوم كالصلاة البدنية الأفعال في تجوز هل النيابة أن وهو 
ذلك؟أثه 

م. ١٨٩نهاة )١( 
اساء.حلة في الثاشي الممال قال 

يقيئلا من حق رغي الميت، حق في مرصعين: في الغرض حج في النيابة ءريجوز 
الراحلة.تش الشوت على 
نولان:التهلؤع حج وفي 

وأحمد•حيفة أبي تول وهر يجوز، والثاني فيه، النيابة يجوز لا أنه : أصحهما
التهلوع،ا.حج في ذلك له حتوز حنيفة: أبو وتال 
٠٢٤٥ر الياء حلة 

أ/ا'اأ،الهمام لأبن القدير نع آ/خ؟ه، ؛ jjJjLpابن حاشية في; أيضا المسألة وانثلر 
لمقرطبيالكافي ، ٢٨٦٨الملمالمين إعانة ، rUr\/المسد ونهاية المجهد بداية 

،^٢١الْلال؛ين روضة ، ٤٦٨١١المحتاج مغني ا/ه>آ، المهيب ، ١٣٥٧^المالخي 
.١٣٨٢;. المتهى غاة ، ممهأ< الخدع ، ٦٣٣١١الفقه في المحرر 

.٣٥١١السؤل متهى ، ١٤٩١١الأحكام أصول في الإحكام )٣( 
م.من شل إلى: يثير )٤( 
)القرع(.م ر الأصل في )٥( 
_.ص إا/أ نهاة )٦( 
م.من صاتط ذكر0. ؤإنما الإمام توله )٧( 
٢•د ما من مّيد ال٠عكوذن بين ما )٨، 
.١٤٩١١الأحكام أٍرل في ١لإحكام )٩( 

.٣٥١١)•ا(متضالول 
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الآ-بيمالشرط الجواز إلى الأثاءرةأ١، ذهب 
،.١^١٣وخالف 
وماوالكماران ابيكراتل٤، كتمرية المالية عن بالبدنية واحترز 

محالة.لا جائزة فانها أثبهها 

ماحهأاّ،وابن أبوداودأص بماروى عرالوقؤع امتدل أيل٦،  ١١..لألنا.نوله: 

يؤولالذي الأشعري إسماعيل بن علي الحسن أبي الإمام إر الممرن هم الأساعرة )١( 
وردتركه ثم المعتزلة مذهب عالي الحس أبو كان رثد الأشعري، مرسى لأبي نبه 
ورحعالأنوال هذه ترك أيضا ولكنه الأشاعرة إليه رسب مذهه فانتشر المعتزلة على 

الإسلاميالعالم محي متتشرة نمشهررة رالأساعرة، والجماعة، النة أهل قول الحق إلى 
العبادأنمال إن وقولهم بالعمل، أثبتوها منها سبعا إلا الصفات نفي آرائهم أهم ومن 

الحادثةللقدرة تاثير لا وأته يطاق لا بما التكليف يجور وأنه لهم• كب وهي مخلوقة 
الأحداث.ني 

أعلامسير ، ٤٤-  ٣٤ص الشري كذب سن يعدئ، و-ا ا/؛ا، واكحل المل انظر: 
٠٩٠ها/هام_ البلاء 

الأتي.بدل بمب. إلا م: في )٢( 
قائما.العير يكون أن وهو الخالة آحر في المؤلف أورده المائة وشرٍل 

الأحكامأصول في الإحكام  i\vrl\الأصول إل الوصول انظر: )٣( 
الزكاة.)،(فيش:

أشبههما.وما م: وفي أشيهما. وما ش: في )ْ( 
وم•ش من ماقطة أي؛  ٢٦)

شيخالإمام، المجستاتي الأردي عامر بن عمرو بن شداد بن الأشعث بن سليمان هو )٧( 
الفقهاءكبار من وصنف وجمع وطول، رحل البصرة، محدث الحفاظ، مقدم الخة، 

السنن،له السنة، اتياع في الملف ملهب على وكان أحمد الإمام أصحاب نجتاء رمن 
ومامن•وسمن حمس سنة توفي، 

الخJابلةطبقات ا،/هه، يعداد تاريخ ، ١ ٠ ؛/١ حاتم أبي لأبن والممدل الجرح انفلر• 
آص•٢.الملأء اعلأم ص مر ر لأبن 

عجداغأبو الحجة الكبير، الحاففل الإمام القزؤيني، ماجه ابن يزيد بن محمل هو )٨( 
متقنالسالمين أئمة من إمام عصره في قزؤين وحفاظ والخفير والخارج المن مصنف 
وماتتين.وسبعين ثلاث سنة توفي بالاتفاق، مقبول 
المبلأءأعلام سير آ/؟؛، القزويني لمجدالكربم قزوين أحبار في ألتدؤين انظرت 

wvl\T ^ الزاهرة الخرم \\اه^ والخهايةالبدايةU«/r.



٢٧٥عبدالسزالميل لأطسي/حمق■ الزراتد؛؛* شئ هالمإثل 

تال!شبرمة عن لبيك يقول؛ رجلا سمع الني. أن عباس ابن عن صحح ند ب
لا.تال! ؟ نفك عن فحججت تال؛ لي. قريب أو لي أخ تال ،؟ •L،؛ شبر من 

٠ثسرمنأا عن حج نم شك عن مآ نال! 

نيه®نحن فيما صرح ت لأمدي ا تال 

ليستالي الصلاة ني جواز0 ١^٦، ش جوازه من يلزم لا قيل فإن 
البأحكام اختص ند الهج لأن العبادات من وغيرها عمرة ولا حج صمن 

أبرالهاشمي القرشي ماف مد بن هاشم بن صدالمطالب بن ماس بن عبداض هو )١( 
الدين،؛ي والفقه والحكمة بالعلم ه الرسول له دما .؛ اف وصول عم ابن الماس، 

ومبالطاض وسين نمان سة توم، علمه، عة لالبحر مي يوكان الأمة، حبر فكان 
وبُين•إحدى لمحل بمن ابن 

،V٢٩١/الأتير لأبن الصحابة معرنة ني الغابة أمد ، ٣٦٠/٢سمد ابن ءلبقا>ت، انفلر؛ 
تمببزفي الإماة البلاء اعلأم ّير ، ١٣٢;•لأدمي الصحابة اسماء تجريد 

.١ ٤ حجر؛/١ لأ؛ر، الصحابة 
جة•الم، حناة م، توم، صحبة، د موب،، غر سرعة؛ )٢( 

م/آام.الصحابة تميز نى الإصابة آ/آ«ه، الغابة اّد !ظر: 
نملتؤ.عن تحجيت، م; ش )٣( 
(.١١٨١ )ح ٤ آ/م• غيره عن يحج الرحل ؛اب، . الناّك، كتاب، _ داود أبو رواه )٤( 

(.٣٢٩• )ح  ٩٦٩/٢الميت، عن الحج بابؤ - الحج كتاب، - ماحه وا؛ز، 
صحج ب>، باب - الحج كتاب - جان ابن نواتي إلى، القلمان موارد - حبان وابن 
(.١٦٢)ح  ٢٣٩ص غيره 
لممن الميتا عن يحج ان عن اض، باب - المناسلنا كتاب، - صحبحه ني •حزيمة وابن 
•٣(.٣٩)ح  1Tio/ه نفعن يحج 

١(. ٤٢)ح  ٦٦٧٨اوواق؛ت، باب، الءج. كتاب، . والدارنطي 
إسنادهذا ونال  ٣٣٦؛/غيره عن يحج أن له ليس محن باب، - الحج كتاب، . والبيهقي 
منه.اصح الباب هدا م، ليس صحيح، 

صححهنم وونفه رنعه م، الخلان،  ٦٦٦٢ا'الحبير التلخيص في حجر ابن ذكر وقل. 
سننه.مر نحنصور بن معيد عتلء مرسل شاهد س له ورد بما محتجا 

الأحكامأصول ني الإحكام )٥( 
مّمن ساسلة الحج كلمة )٦( 



'ٌتدالمئزالمثللأبما'ص/تحص• >راهواتد  ٢٧٦

فيالمضاء ووجوب محي٥ فا في كالمفي العباداتأ١، من عليها همرها يقاس 
تلك.من هذا كون أن محتمل ذلك وغير اد/تطوعهأآ، إفأ/أ 

فيعامة دعواهم لأن دليلهم انتقفس ذلك سلموا إذا أنهم فالجواب؛ 
الأفعال.حميع 

افيوصله تعالى اف ثواب على علم العبادة أن 'اوءما.تتا برهان ابن نال 
جازؤإذا تعالى. اض على لدثواب موجبة العبادة ، )وليست(؛ العتاد إلى تعالى 

علمام.غيرْ فعل يجعل أزرآ، جاز(؛ْ، فعله)علما )يجعل(؛؛، أن 
الثوبهذا خياطة عليك أوجبت I لعبدْ قال لو يل. ال فإن وأيضا 

كانعاقبتك الأمرين تركت ؤإن أثبتك، خياطتك فى استتبت أو خطته فإن 
ممتنعا.يكون لا الثّرع من ، نوروده؛ كذلك| كان وما معقولا 

العباداتوجوب بأن ، ١١المعتزاةراستدل أى ااا ..رائالوانولهر'ا،: 
هنفتنكر لكي للعبد تعالى اممه من وامتحانا ابتلاء كان إنما البدنية 
الأفعالفي للميابة مدخل فلا كذلك كان ؤإذا وتنفهر، بالسوء الأمارة 

وكذلكواللذات الألأم من الخفان باقي ني لها مدخل لا كما البدنية، 

م.و تش من سائل العبادات من توله )١( 
،Y'A،»/Uالمجموع ، ٥٥١و  TUU/T"الكبير الشرح مع اسي ني: الخالتين اننلر )٢( 

،دم يقلم لو كما نبه المفي عليه حجه ي محقان على العلماء اتفاق النووي وتقل 
امماهري.داود إلا ذلك ني يخالف لم قابل. من والحج 

الأصول.إلى الوصول ني اس وهو م ر ثى س انته وّا )ألمت( الأمل ني )٣( 
الأصول•إلى الوصول ني المبت، هو م؛ و ثى من والمثبت )نحقق( الأمل ني )٤( 
الأصول.إل الوصول ل كا والشن لجاز. ءش م: وني حاز( )علبها الأصل ني )٥( 
ذهايةها/بمنم•)٦( 
١٧٧١الأصول إل الوصول )٧( 
راجا•م؛ ني )٨( 
يووودْ-ني )٩( 

م.)•ا(اقهلةمن:
المعتزل.م: ني ( ١١)





'ٌبمالمةزالميللأيتاسي/حتتق• شئآالزواتد محاقؤإتد  ٢٧٨

إنبل الفعل مقابلة في هر ليس الثواب أن السنةلا، أهل فمذهب 
الدين.أصول فى مقرر هو كما فبعدله عاقب ؤإن فبفضله أثاب 

فاسدأصل على منهم أيضا اوهذا الوجيز في برهان ابن وعبارة 
منهو بل الثواب لاسحماق عالي ليس العمل فإن حائد، مذهب 

تعالىاممه على يجب أن يجوز ولا منه، عدلا والعقاب تعالى اف فضل 
،للعقاب متعرضا عليه يجب من كان إذا يستحق إنما الوجوب فإن أمر، 
،•تعارلأ اش حق في مستحيل وهذا 

الأصل.هذا فئ الة واله
قائماالعير يكون أن الباJنية الأفعال فى النيابة جواز نرتل حائمة؛ 

وكالموتوطواف صلاة من به يتعلق وما الحج إلى ية بالن)كالعضب( 

فإنءقفأ عليه يوافق لا وهذا الأثاعرة به ؤيريد اوسنةا *أهل هنا هقفأ المرلف أطلق 
منالصالح والسالف والتابعين الصحابة هب مل عر كان من هم والجماعة المنة أهل 

علمرحزعجلأت العقول أوهام على الشرعية النصرص وتقديم الصحيحة العقيدة 
تربته.تبل الأشعري الحسن أبي أتياع هم رالأناعرة الكلام، 
كانؤإن ..ا والأشاعرة. المعتزلة بين نيه امحتالف نوله الأشاعرة يه يريد أنه والدليل 

-والأشاعرة المنة أهل أي — اتفقوا حيث المسألة هده في المنة أهل يوافقون الأشاعرة 
دونالعاصي رأمجا ورحمة، منه فضلا المهلح يثيب أن أحد الائه عر يرحب لم أنه 

يرحمثه*رحمه شاء ؤإن بعدله عيبه القه شاء إن الته رحمة تحت نهو الشرك 
الأنوارالبهيةلوامع ، ١ الطحاؤيةالعقدة شرح المة: أهل انفلرمذهب 

للمكلأتيالعقول لباب ه/هآا، للتفتازار المقاصد شرح الأشاعرءت مدهب رانفلر 
الممسرالكيترللرازي، ٣٩٢ص

م•نهاة'أ/اسم:
سلمح،•ابن ش•' ني 
العمله.ني 
لأسثقال.ص: ني 
للعانب.ض: ني 

الأصولإر الوصول 
الشانمت.نقه لكب الموانق المحح مو أنتع وما بانمب. م وني )كالغصب( الأصل ني 

•٧.ص الأصول على الفروع تخريج في الممهيل- انظر: 



٢٧٩ءسرمزادمبم لأط.ص/تءنى: محاازوامح« »اممح 

،،اختاره كما ، جوزناءل إن الصوم ؤإلى أيضا إليه ية بالن
يكونأن الرفعة ابن رثرمحل الجمار. رص إلى بالنسبة والحبي ركالمرض 

■مارمبغير الحس 
.رمعى٠١ نقلا محلل يا رروهو الفقه لمنهاج شرحه في شيخنا قال 

رمنتعضته الرمانة ك1ن ، يه حراك لا رمى ما1ضرب ورحل القطع. هرت العقب و —

العربلسان المحيط القامجرص ، ٣٠٤ص \ولأغة انفلر:'أساس 
.TM/rالررس ش ، ٤ ١ آ/أ المأر المLح 

له•ر )١( 
الحج.ثي الشاة مالة عليها أحيك الش الكب اتفلر: )٢( 
الواو.بإثبات المعنى يستقيم ولا جوزناه ؤإن م؛ قي )٣( 
المحتاروهو أصحاينا عهحققي من جماعة عند ءالصحح  ٣٦٨/٦الممحمؤع قي النووي قال )٤( 

عنريجرئه ذلك ويصح عنه يصوم أن - مات حتى يعذر الصيام تارك أي - لوليه يجوز أنه 
يمرمأن لوليه استحب ٢ a/٥ لملم شرحه في أيضا وفال الميتار. ذمة يه وتبراالإطعام 

الصحيحهو القول وهذا عنه إطعام إلى يحتاج ولا الميتؤ. يه ويبرأ صرمه ؤيصح عنه 
والحديث.الفقه بين الجامعون أصحابنا محقفوا صححه الذي وهو نعتقده الذي المحتار 

XA\I\الطاليتن روصة ايضا: وانفلر 
الأنصاريالماس بن إبرامم بن حازم بن مرتفع بن علي بن محمد بن احمد هو )٠( 

ائوءمرْ في الشافعية لواء حامل الإسلام، شيخ العلامة، العالم، الثيح البخاري 
فيوناب، بها، ودرس؛المعزية ممر، جة حولي المصري، الرفعة ابن الماس 
شرحفي رالخليثأ التنبيه، ثرح في الكفاية له رمثعمائة، عثر منة ما ٠٣القغاء، 
وغيرما.الكنائس هدم في رالفاتس الوصيط، 

لدرر١ ، ٢ ٤ ؟/ بكى للالثانمة حلبقامت، ، ٦ ٠ ١ / ١ للإمتوي لثانمية ١ ءلثقامت، ت انظر 
طثقات،ا،/ما'ا، الزاهرة المجرم ا/م-*ا، حجر لابن المامة الماتة اعيان في اوكامنة 

١لمابعالقرن بعد من الطالع؛ماح.اّس المدر ا/اامآإ شهية قاصي لأبن النافية 
\.^oTلكحالة اJؤلنين نجم ، ١ ١ ا/ه للثوكاني 

أنيجوز المحبوس أن على الشافعية عند الاتفاق ، ٢ ٤ a/٤ لمجمؤع ١ في التروي تقل )٦( 
عاحز.يأته وعاللوه ؛،نبرم أو بحق محيوصا كان صواء تتيبا ي

المولينإعلام ، YTA\/مفلح لأبن الفقه أصول تقدم: U غير المسالة في انظر )٧( 
رما YYU/Xالموافقات، ، ١ ٤ • ص لمزنجاني الأصول عر الفروع تخريج ، ٤٨١٨
.TUTl\الخير الكوتمّ، شرح بعدئ، 





r_اهياب 

انهريمامماب 





٢ ٨٣■مدالميزايييد لأطصي/ت>تٍق؛ « حيآ\ؤ'و\أ!و »ام1تد 

المنزلالكلام وهو القرآن أي الكتاب ني الأول الكتاب قال: 
سورةللإءأحازلا، 

ائل.مقمتها المقدمة أما وأبواب مقاومة وفى 

أدلةفي نؤع لأحكام يا يتعلق فيما المقدمة على الكلام انتهى \دئرح 
والاستدلالوالقياس والإجماع والمنة الكتاب وهي ، أالمعية الأحكام 

*\إبر بالتكلمُ قاتمة مقرئين بين سة وهو القي الكلام راجعة/إلى وكلها 
•صرورى يالمة والعلم 

كتب.وسعة مقدمة ، لعلى آ مرب؛ الكتاب هذا أن تقدم وأْ،فل 
علىيعفها ، وأما المعة الكتب إلى الاحتياج وجه وتقدم 

)ا(فىم:لإءجان■
ت/تماهأ.الهاز شرحه مع الممحمر ، ٣٣ص الوصول سهي اضرف، انئلر: )٢( 

.r\l\الرل مثهى ا/هها، الأحكام امول ني الإحكام 
رالمخمحر.المنهي في الحاحِا ابن تعريف محو سا الإموى ذكرء الذي والتعريف 

الشرب.م: ني )٣( 
موصعه.في ميه التعلق وسآتي الأسامرة سؤ،—، ت تمرير المؤلف من الكلام ،uنا )٤( 
م.من؛ انهلة الواو• )ْ( 
مّمة•_؛ م )٦، 
م.•آ/ب.ن: نهاة )٧( 
نندم.ُإنما ثن: في )٨( 



'مدالمئرالميللأبماصي/حتتق• شجاازوأتد؛ه »اهوإتو  ٢٨٤

الإحماععلى وقدمهما لها، أصل لأنه السنة على الكتاب ، iقدمل بعض 
وندمأبقا، له أصل لأنها القباس على الثلاثة رقيم عنهما، فئ لأنه 

الكتابعر الخمسة وندم لقوتها، فيها المختلف الأدلة عر الأربعهء^ 
عرتة^ الوندم الأدلة، صفات س الترجيح لأن للتراحيح، المعقد 

عربعضها وترجيم الأدلة عر ، الاجتهادل )لتونف(لى الاجتهاد كتاب  علىبعضها وترجيح الأدلة عر ، الاجتهادل )لتونف(لى الاجتهاد كتاب 
. ()٦

•بعص 

نىالغزالي احتاره فالذي العزيز الكتاب حد في احتالف وند 
السبعةالأحرف على المصاحفأّ دفتي بين إلينا نقل محا اهو المتمني 

،.متواترارآ نقلا المشهورة 

منيجعلها لم من عند ور الأوائل ر المملة عن بالمواتر واحترز 
نولهر ضسعودلاا، ابن كقراءة ١، بالاحادأ الثا؛تةلأ، القراءة وعن القرآن 
متتاساتهلأا،.أيام ثلاثة ؤفص؛ام تعالى; 

محزْ؟ي;ش.)إ( 
)ووف(.فىألأصل )٤( 
م.ص اتط الأجمال كوثف نوله: )٥( 
ثرحالإبهاج ، ١٦ا/•للاصفهاني المنهاج شرح ووجهه: الترتيب محب ني انغلر )٦( 

الكتاب.هدا مقدمة ا/هةا الول نهاية ا/اأ، المنهاج 
ارالصحفء.المتمني في )٧( 
١.•  ١٨المتمني )٨( 
الثانتة.م: في )٩( 

وهاجرتديما اسلم صدالرحمن، أبو الهذلي، ما بن غافل بن سعود مبن مداض هو ١( )١ 
منوكان بالكثير عنه ث وحلل النبي. ولازم يعدها والمشاهد بدرآ وشهد الهجرتين 

ونلأين.اتنتض محنة نوني؛الخيتة دفئهانهم، اكحابة فراء 
ضس ض مح، الم ، ٤٦١٨الملأ، أعلام سم ، ١ • ٩ ص نمحة لاين ، المعارناننلر: 

.١٤ص للموطي الحفاظ. طبقات ، rrr/iالصحابة تمسز في الإصابة ، ٢٤٨لليهم 
المائدة.محورة من  1٨٩ية ( ١٢)



٢٨٥عسدايئزالمعد لالآيتاسى/حنىُ الزواتده شئ محالتواتد 

ُبوجهين زيفا قد لحد ا وهذا 

صحبريل , jUعلى المزل إلا للقران ص لا أنه الأول: 

إلمانقل سواء القرآن حفبفة عن يخرج لا نهدا كذلك كان ؤإذا 
إلمابقل لم أو بالخوار 

الشيءعرق لأئهأ٤، ، الدورأ الحد هذا من يلزم أنه الثاني• الوجه 
تمحورمن ^٤ ٢٠إلينا ونقله المصحف معرفة لأن عليه معرفته نتوقف بما 

٠دور به فتعريفه القرآن 

لكزلّ«.القابل الكتاب »هو الإحكام في و٧،قال 

إلىأيما يزاما كما ، U/٠٣السان جامع في الطبري جرير ابن القراءة إليه ب ند ر ~
ه.عود مبن عبداف وأصحاب كب ين ابي 

.T\i^لليوطي المثري الدر أ/ها؛، الجوزي لابن المر زاد أبمأ: وانظر 

\اا<0\.الأحكام أصول ني الإحكام ني الآُدى الوجه هذا ذكر )٢( 
طريقعن ه محمد لمنا ه ربنا من جبه إلنا نقل نل- القرآن أن يلي مجمعون لمؤن وال

منمحير ما إلا ذلك ني يخالف لا سيها طربق عن الأمة إلى كله نوصل ■مريل.' 
مغيرأمحرفا إلا إلينا وصل ما أنه القرآن ني اءتقادء-م من أن حيث اف قبحهم الروانص 

ينيلحقيقيا يبق لم الأيدي ني الال.ي القرآن أن اصقادمحم ومن القرآن، ثلثا ئقد وأنه ناشا، 
القرآنوليس المعمرم، الإمام بواسهلة احن- إذا إلا نرآنا كونه على اعتماد لا لأنه به، 

بزعميم.أئمتهم عند به معتد غير الموجود والقرآن الأن، موجودأ الأئمة من المأحوذ 
,٧٨ص ته والالشيمة ، ٥٠ص عشرية، الأثتى التحفة مختمر انغلر' 

هو؛أو اوبدونها. بواسطة الأحر علة منهما واحد كل نيتان يكون هوأن الدورت )٣( 
عليه.يتوهما ما على الشيء ا نونن

,١٠٥ص للجرحاني التعريفامت، ، ٨٩ص للايجي المواقف، انظر؛ 
)،(م،م:لأ•

يتوقف•م: ش )ْ( 
.٤٦٠و ا/اهأ المختمر بيان ني الأصفهاني الوجه هداذكر )٦( 
ثى,من ماقطة الواو )٧( 
فيهأجد ولم الخزل• القرآن الكتاب،اهو أن ا/هها الأحكام ني الأمدي احتاره الدي )٨( 

المؤلف.ذكره ما 



عيزالميزالميللعلبهاصي/حنق؛ ث-ئالزوأتد« محاهمإتد  ٢٨٦

للرسول١١معجزة المنقول ، الكلام^ ارهو السؤل منتهى وش 
..١٣٢جريل  jUطى المرل ١^ هو وقل 
بقران.لت التي الأثمار ُن جبريل به نزل ما علته لنرد 

الحدفي لكنيأ يصير القرآن إن I فالجواب يدفعه القرآن لفنل نيل فإن 
بنمه.للشيء ]تعريذآ[ ؤيكون 

مختصريهفي الحاجب ابن احتاره ما هو الشخ ذكره وما 
البشركلام على يصدق لأنه جض فالكلام ..ا الكلام. اوهو نوله• 

وهلوتعالى، ؛ازاته القائم المعتى وعلى ،، ■حارجيار أد كان نما 
مذاهب.أحدهما؟ في أم فيهما حقيقة هو 

JAانيالففي حقيقة أنه الأشعري إليه ذهب ما وهو : ا أحا

ا/ا،آؤالرل متهى 
مله:.اممسشوم.

الأصل.من اتْل المعكونن ين ما 
\إلأ0ا,اليان شرحه •ع المختصر ، ٣٣ص الوصول منتهى 

حارحيا.في 

اهلمذهب إلى عنه رجع ثم أرلأ ققه الحس أبو الإمام عليه كان ما م هداُالمول* 
عقدية.محراحل يثلاث عر ققف؛ الحسن أيا الإمام أن ذلك والجماعة، الستة 

عنها،ورجع منها تاب رند الاعتزال ت الأولى المرحلة 
والإرادةوالقدرة والخلم الحياة وهي السع المقلية الصمات اثنان ت الثانية والرحالة 

الرحلةوهي والساق والقدم كاليدين الخيره الصفات وتأؤيل والكلام والنصر والمع 
الأشاعرة.فيها إليه ضب الم 

اللفمنوال على جريا تنبيه ولا تكييف غير من كله دلالئ، إثيات ت الثالثة والخرحالة 
وعليهصنمه كتاب آخر هو إذ ألفه الذي الإبانة كتاب في طريقته وهي ه الصالح 

يه،يهلعن من عند عنه الذب قى أصحايه يعتمد 
اضبأن اللف تول إُما عنٌ رمع ما صمن هي الخؤلفا عنها يتكلم التي، المسألة وهذه 

بكلاموصوت بحرف متكلما يزل لم وأته الأحاد، حادين، النؤع تديم بكلام متكلم 
خلقه.من شاء من يسمعه 



٢٨٧عيزالميزاميد لأ؛ا<اسي/حنق■ ثتيا|وو1تد« ))النواثل 

فيالإمام صححه كما فمط اليائي في حقيقة أنه ت الثاني 
الأوامرأفي رالمنتخب ، الم|حصولل 

عناستم أوائل في نقف كما سهما ثرك أنه الثالث: 
المحققيزر؛،.

اضثاء إن الباب هذا أواخر في المسألة هذه على الكلام رميأتي 
تعالى.

أيضابه وخرج ونحوه ، البثرلكلام به خرج •٠ • ،المغزل. نوله 
القديملأن ،القا.وم'ا غيره عبارة من أحن وهو تعالى' بذاته القائم المعنى 

بماح.ليس الحد فيكون منزل وغير منزل 

الثراحبعض قال كدا الأحاديث يه حؤج ••٠٠ ررللإعجاز• نوله 
احنرزفقد النلاهر وهو ، نة[ل]البالأحاديث أراد إن لأنه نفلر وفيه 

تمرحبمدها، وما  ٥١ص الأشعري الحسن لأبي الديانة اصرل عن الإبانة نفر؛ ا ~
ا/آَاا،الطحارة الشدة شرح ، fT'/Tللألكاتي رالجمامأن ة الاهل امحقاد أصول 
معالشم ابن نونا ، ٩٦ص للثهرستاني والمز الخلل الاص الهة الأنوار لوامع 
\إص٥ الملأ، أعلام سر ، ٢١ا/• ١ والهاة الداة ، ١ • ا/آ الهراص شرح 

للايجيرانغ، ال، ٢٥١^ص للمكلأتي العقول لباب الأشاءرْأ مدم، في وانغلر 
كتاب، ١ أ/'آأ للتغتازاني المقاصد شرح ن ١ ص للجويني الأدنان لع ،  ٢٩٣ص

الدلائلوتالخيص الأوائل تمهيد كاب ا^؛آ، لارازي الدين أمول في الأربعين 
•٢٨٣ص لمانلأني 

شل.المخصوص القول في حقيقة أنه والمختار \إم\,' الحصول في قال ١( 
التخبا/ي'لمأ(

اللان.م(فيش:
تقالما المحققين محي رالكلأم، لفثلة أن اعلم ا/ا/همآ: المحصول في نال ٤( 

المسمومة.المتقطعة الأصوارت.ا وعلى باكي، القائم المعنى مر يالإشتراك 
هم،•ُر، ١مب ْ لهايت ٠، 
آ/أ.الأصول منهاج ثرح في المول نهاية ٦( 
الأصل.ص ّاثهل المحكوفٍن ين ما م\( 



'عتدالميزالميللأبماّّي/ظتق• شئامحراٌده ظأهمإتد  ٢٨٨

.إلجبريل يه نزل ما أراد ؤإن )رالمنرل(( قوله وهو الأول بالفصل عنها 
سهما.وغايرر٣، لأنه أشأ بشم لا ١^ غثر من 

يهمايقصد لم إن و والإنجيل ، كالتوراة المنزلة الكتب أيضا يه وحرج 
،•'ءيفول١ آخر فصل من ، بدل فلا ، الإعجازآر بهما قصد ]ؤإن ،، الإعجازر 

القرآن.غير من . عليه أنزل ما وكن.لك م. محمدل نبينا على المنزل /أ ا١ 
هالرسول صدق على ليدل للعادة خارق أمر إفلهار هو والإعجاز 

،.١١١٠١الرّادعوى في 
كانولو كالكوئر، قصرت ؤإن سورة قدر أي ،أ . منه. ؤرة ءبقوله 

السورةنمور لتوقف الدور لزم فدرها هو الذي البعض لا السورة المراد 
القرآن.تصور على عليها المصطلح 

تلناسواء أيضا المنزلة الكتب وعن وبعضها لأية ا عن بدلك واحترز 
كانتؤإن منها، بسورة هو ليس بها الإعجاز لأن ،. لارآ أو للاعجاز هي 

الفصلمن خارجة 

م.و ثن من اقل »مح« قوله: )١( 
له(.)ذكر الأمل ني )٢( 
أغاير.م: ني )٣( 
م.من اآ/ب نهاية )٤( 
ش.من! محاتطة الواو )٥( 
.١٩ا/•المهاج شرح ني الإبهاج )٦( 
الأصل.من انهل المعكونض بض ما )٧( 
م.من ساقط يد. فلا ت توله )٨( 
نقول.م: في )٩( 

م.من اتطة محمد قوله ( ١ * ) 
ذريبصائر ،  ٤٧ص تيمية لابن النبوات كتاب رالإعجاز• المعجزة تعريف في انفلر ١( )١ 

القرانعلوم في الإتقان  iM\/آبادي للمرور العزيز الكتاب لناض في الميز 
A/rالسؤل نهاية للسيوطي 
لأ•ام )آا0فيش:

ر'اا<تيشدم:مم■



٢٨٩عبزاشزاضر لأياسى/حتيىت شئاأزراتو« >طل4واتر 

هوحيث من القرآن لمجمؤع حد هذا يقال أن )بفي الشيرازي تال 
بعض]كل[ اشتمال لعدم عليه يمدق لا إذ منه بعض لكل لا مجمؤع 

٠رمركب( أنه ح سورة على 

حقيقةقرآن هو ما حد إنما بأنه عنه يجاب أن ررؤيمكن نال؛ 
قرآناالأبعاض كون سلم ؤإن مجازأ، قرآنا لكونها كذلك لت والأبعاض 

منمخموص ببعض أي  ١١منه قوله من المراد بأن أحب حقيقة 
عناحترازا منه® ®بسورة قوله ؤيكون بعض كل عالي بمدق وحينئد نوعه 
و؛عضها®^/الأية عن )لأ(رْ، النزلة ١^، من ءيرْ 

في،وذكر العزيز الكتاب وني أي .•٠ وأبواب. مقدمة ®ونيه ت قوله 
بانمملتتعلق ألة ومبالمتن تتعالمان ثنتان ائل مثلاث المتيمة 

المقدمةصثهل تم وقد بالمتن، 

الأصل.من مايهل المعكونن ين ما )١( 
)نزلت(.الأصل ني )٢( 
يتخلف•م؛ د ش زى )٣، 

فيألأصل')الأ(.)٥( 
نتاتجني الأصول ميزان ، ٦٢ص الناظر روصة ت تقدم ما غير القرآن تعريف ني انظر )٦( 

تيسيررحي الأصول ا/أهآ، مفلح لابن الفقه أصول ، ٧٧ص العقول 
،U/Yالرحموت نواتح ، ٢٩٠الجوامعجمع على العطار حاثية ، U/rالتحرير 
٩ا/ب.الهاح الس، •٧، ص اللحام لابن الفته أصول في المختمر 

ض.من ماقطة في )٧( 
تعلق.م: وفي بغلمان، ض: في )٨( 
الأرضمن صلمه ما وهو المتن ومنه وطول امتداد ع الصلابة إلى ترجع مادته المتن )٩( 

إمالأمرين. محتملة تل. المقابلة في المتن واصتعهّال متان، والجمع وانقاد وارتفع 
الجمعان.حيتثال فيه ؤيجوز الكلام محمل لأنه أو المقمرد، فلأنه لنونه 
،٤٢•ص البلاغة أماس العرب ان نه/؛بمأ، اسة .قايس .عجم 1^; 

.٣٣٨ص للزركثي المعتر 
مّس ؛ Ay)•ا(نهاية 



عجداسزاضدلأطسي/تمقت ث-هااوراتو« محام1ثو  ٢٩٠

-مار.اض ثاء إن سأتي كما فخمسةلآ، الأبواب وأما ١^١^١، أول في 
ئيئاصٍة العادة ان ^ iaUيقرآن نليس ، آحادأل نقل ما ]الأدر قال 

تفاصلهلْ،[.ني ء، ياكوار ذلك ئتل 
أنوحاصلها الثلاث اثل الممن الأور المسألة هي هذه المح•' 

بقرآنقاليي الأحاد بملريق إلما نقل ما أما بالتواتر، إلا لا القرآن 
وغيرْ.عود مابن مصحف من نقل ما كعض 

النربمةوأصل أساس كان لما القرآن لأن كيلك كان ؤإنما 
وحبصدغه عالي الدالة . محمد نبينا معجزات وأظهر الأحكام، ومرجع 

بهيناجى لا أن ه عاليه ويجب ، البشرل ائر إلى يبلغه أن . عليه 
]قهلعا[التواتر عددهم ؛7؛غ جمع إلى يالقّه وأن ثخص، دون نخصا 

أيبقى لا حتى الشك وينتفي العير ريحث إظهاره ويجب 

اعاب.مقيئ انظر )١( 
حس•م؛ د ش ني رى 

يعضها.أر التواتر ثررط عوم ما الاصطلاح; ثي رعو احد جعع الاحاد  ٢٣)
دخلال، ٣٤٥و السر الكوكب نرح ، ٣٥٧ص النمول، تشح نرح انظر: 
خلاصةبعدها. وما ٧ ص حجر لابن النكر تخة شرح ، ٢ ' و٣ ٢ • ٢ ص بدران لأبن 

الأنفنارتنقيح ني لما الأفكار توضيح ، ٩٨ص للثنشورى المحتمر نمج الفكر 
للثوكاتي

معهيمتغ عدد خبر الإصطلاح; وفي نأكثر شثين بين اكاح من ماحوذ اللغة ني التواتر  ٢٤)
ممحوس•إلى ننتهي ان إر كذلك ءدد ءن ض أر محرس ص كذب ءل تواطؤ لكثرته 
الآحاد.تعرف في السائقة المرامع انظرت 

\ا\ادالبيان شرحه .ع المخضر ، ٣٣ص والأصل الوصول، متهى انظرالمسألة: )٥( 
.٣٩٨الول، متهى ، ١٦ا/• الأحكام أصرل، ني الإحكام 

ئى.من  ١٨٦نهاية >أ(
البنر.اثر بدل، الخلق كانة م: و م، ني  ٢٧)

م•د ش *ن هزيل المكدض بتن ما ، ٨١
سني(.رتحثب الأصل في )٩( 

•ننى )*ا،فىأم؛



٢٩١عيداسميزاضد لعلبناسي/نءتٍىت شلأآالوراتر« هاماتي 

ظهرفإذا بقرآن، ليس أنه بقرآن ليس وما نرآن[ ]أنه نران هو فيما ريبة 
متواترأمفصلا نقله يدوم بل ذلك بعد يندرس أن يجوز لا واستفاض وشاع 

محفوزصو ثؤ ١^ زنا محن ٠ تعار: فوله الاثارلأم )وإله(لأ، 
٩[.]الجم: 

يثبتجمع إلى إلقاوْ علته )يجب( كان أنه لم نلا ت نيل فإن 
يبلغلم ه زمنه في حفاظه بأن العلم مع ذلك يدعي وكيف التواتر بهم 

من، آياته آحاد ، ينقالوزأ كانوا الصحابة جمعه ولما ذلك، عددهم 
ملةالثفي ، واحتلفوال ه، المحابة ، مماحق، ل احتلفت، ولهذا الاحاد، 

لا؟أم القرآن من ص هل 

منهمعها والمعوذنبن الفاتحة كون أنكر عود مابن فان وأيضا 

الأصل.من اقل المعكومن ين ما 
)راه*.الأمل ني 
أشار.م: ني 

م.من اسل سالم لا نوله: 
)يجتب(.الأصل ني 
•_ ٌن انطة لم• 
سلقرن.تى: ني 
يأنه-ثى؛ في 
احتلف.م• في 

تدلآثارآ عنه أجد فلم المان من الفاتحة تكون أن نفيه في عري مالأرل'لأين ماّ'سة أا 
لوت نيل فإن - القرآن من - الفاتحة أي - أنها على الأمة ءاجمت هقفث المريى تال 

ليتأنها على ذلك دل يثبتها لم فلما مصحفه، في معود بن عيدافه لأثبتها كانمتج 
عتدْ.كالمعوذتين القرآزي من 

ابنسليمان حدتنا الحياب، بن الحسن حدئتا تالت الأنباري بكر أبو ذكره ما فالجواب 
فال؛إبراهيم عن أفلته قال؛ الأعمش عن حرير حدثتا ندامة، ايي ابن حدثنا الأشعث، 

كتبتهالو فال؛ مصحفك؟ في الكتاب فاتحة تكتّسا لم لم مسحول؛ بن لعثدافه فيل 
أالقرآن بام تفتح أن سيلها ركعة كل أن يعني بكر؛ أبو تال سورة- كل عح لكتبتها 



■مدالميزالميللأياصى/ت>تٍق؛ شئابيامح«  ٢٩٢

لمالتواتر ممة الموصوفين الجمع إلى الإلقاء وجوب أن ت فالجواب 
همحمد سنا/ معجزات أعفلم من القرآن لأن المسلمين من أحد فيه يختلف /ب ا١ 

لمبالتواتر يكن لم لو يشاهده لم من إلى وبلوغه فهلعال صدقه على الدالة 
بلغهمن على حجة )لكنه . تصديقه بوجوب نقلهل٢، عليه ئامحلمة حجة يكن 

لها،المسلمن يحففل ووثقت ، احتصرت ت فقال يعدها. المتالوة السورة ل ق ~
الصلاة!,يي تقدمها كانت إدا سورة، كل هع أكتبها أن قيلزمتي مرصع، في أثبتها ولم 

القرآنلأحكام الجاح اظر: 
تمنها مسعود ابن عن الأئار بعفؤر وردت فقد للمعوذسن نفيه تسبه أما 
ماتريدون لم ؤيقول المعوذتين يحك عبداطه رأت ت تال يزيد بن عيدالرحمن رواء عا 

(.٩١٤٩)ح  T1A؟/الكبتر المجم في الطبراز 
ليستات يقول مصحفه من المعوذتين يحك كان أنه ت عنه أيضا عبدالرحمن رواْ ما رفيها 

(.٩١٥٠)ح التمتر المجم في رالطبرثي رراْ 
الصحيح١١.رحال عبدالله ارورحال  ١٤٨^الزوائد مجمع في الهيثمي قال 

ليسما بالقرآن تخلطوا ارلأ يقول كان عنه اللمى عبدالرحمن أبو رواه ما ومنها 
١[،آلملإ،( يمت أعوذ ءاؤأل . النبي، يهما تعوذ معوذتان  ١٠٠٠٥فإنما فيه 

المصحف.من يمحوها عيدافه وكان ١[ ]الثاس: آلئايي، برب آعوذ 
(.٩١٥١)ح  TAA)؟/الكر العجم في الطبراني ورام 

(.٢٣٠)ح  Al/tالمعوذين في باب - الضر نحاب - الأمتار كثف - والزار 
الزوائدمجمع في الهيثمي قال مردينه. ابن إلى  ٤١ ٦٨المثور الدر في المتوش رعراْ 

ماتء.ءورجالهما  ١٤٩٨

أنه.5 النكا عنا صح وقد الصحابة، من أحد عليه عبداض يتاح لم اااوهد١ الزار نال 
الصحف.في وأثبتا الصلاة، في يهما قرأ 

كاسمماصةواسفاصتهما القرآن من الوالعوذ-ان  ١٢٧٨الرuن في الزركشي قال 
عنهيصح فلم بكرت أبو القاصي تال ت مسعرد ابن عن روى ما وأما القرآن، حمح 
أولخلل مصحمه من وأسقطهما حكهما أنه عنه حفغل ولا القرآن، من ليسا ألهما 

تاؤيلأت.

فوطيالإتقان واننلرت 
م.من ساتعلة نطعا. )١( 
م.و ش من ساقملة نقله )٢( 



٢ ٩٣همداضزاضد لأواام،ي/ت>مق؛ شرحا)وواتدبم »التوإتد 

التواترعدد يبلغرا لم ؤإن ، .ل زمنه ني حفاظه وأما بالتواتر بلوغه فيكون 
والتوقفالتواتر، حد يبع لم لأيات ا آحاد نقل ممن غيرهم أن منه يلزم لا 

آحادفي والتأحير بالتقديم، كان إنما الاحاد على آياته آحاد جمع ني 
فيهاحتلمت، وما القرآن من كونها نمس لا ونمرها وطولها يات، ألا 

منهفهو متواترا كان ؤإن القرآن، من فليس آحادأ كان إن المصاحف 

فيلا السور أرالل في رصعها في هو إنما البسملة في واختلافهم 
نقلؤإنما صحيح فغير الذكورة السور عود مابن إنكار وأما ، قرآنال كونها 

لإنكارها.لا أمرها لفلهور تركها فإنما تركها صح ؤإن مصحفه في ت، ليأنها 

حكمهفي القرآن مجرى لإحرائها يكون فإنما الإنكار صح ، ؤإزل 
و.المي أمْ بما إلا تثت(ل'ا، )لا عند،المنة لأن القرآن من ، ٩٧٧لا 

،.١١١وىابهبإثباته 

_•ص ّاتط القوسن محن ُا ١، 

..راك1خرإنطكانفى.•ا(فىش:
المصاحف.من م؛ ني ٤( 
سنة.ص: ني ٥( 
عدامما واحتلفوا النمل، سررة ني اف كتاب، من أية المملة ان عالي الخلماء اتفق ٦( 

المرر،ين للفصل وصمإ واحاّة آية أنها إلى فيعب؛عضهم ذلك 
سررة'كل أول ني براسها آية إنها بعمهم وقال 
النمل•سودة مر ني ١^ عن ياية لتا إنها يعفهم ونال 
لأبيالفقه في المحرد ا/مإ'ل، حزيمة ابن صحتح ني: تول كل وأدلة الأنوال انظر 

الأحكامأصول ني الإحكام ا/*فأ، الرخي أصول ا/"اه، تيمّة بن البركات 
كتابجمختصر  Tl.X\إ^٩'الإسلام ثبخ فتاوى مجعؤع ، ١ • ا/آ المتمني ، ١ 
؟.TY/Yالمنر الكوكب، ثرح ، ١ لم ممحلى الروي صرح شامة، لأبي الممالة 
فان•>صنيم:

ثن.من ا"ا/ب نهاية )٨( 
م.س } lyrنهاية وص لا. يحيف لأنها ش: في )٩( 

دت،(ا)لا الأمل; في )•١( 
دكب•لاا،نيش'

محا



المني'مدالميو لأطسي/حتتق• ^١^<< ١٥^-»ام1تد  ٢٩٤

ه•به امره ولم )ىبتبم(لأ، يجيرا، ولم 
ليساحادأ نقل ما أن عالي الدليل أي العادة. بأن قوله: 

علىوالدواعي الهمم تتوفر العظيم المهم الأمر بأن ماصية العادة أن بقرآن 
أنو يد لا القرآن بأن العادة نفت نإذا متواترأ تفاصيله ونقل إثاعته 

قرآنا.يكون فلا متراترأ يكون لا آحادأ فالمنقول متواترأ يكون 
فيالقرآن هن تكون أن إما تخلو لا مالة البأن : امحال عالي وأورد 

لأنهاالين من طاتفة تكفير ارم كان ما وكيف لأر؛،؟ أو ور الأوائل 
أثبتها.من كفر ؤإلأ نفاها من كفر القرآن من ثبتت إن 

عدمعند يكون إنما التكفير لأن لازم، غير ذلك أن والجواب: 
قولمعنى وهدا ^^٦،، الشهتن كلأ أن والمرض ،، صعقهالأو الثهبة 

منمنعتا ٠ الرحم الرحمن اض بم أل في بهه اللإوقوة الحاحبا. ابن 

كفارةفي التتاح وجوب المسألة. هال٥ في الخلاف 'على ' وينمى 
بض'لاا،•والثافعي ١، يو'مهر حننة فأبو اليمين، 

يحد.نرش: ١( 
)كمة(.الأصل ني ٢( 
تى.من ّاقلأ الواو ٣( 

املأ•؛،فىشدم:
صعقا.أو م: ني ْ( 
ونقل^٠ ١٠٢؛نرأنابكونها ازني يكفر لا أنه : m/rالمجموع ني المؤوي حكي ٦( 

ذلك.بإنكار الماض الممي ورود لخدم المكنير عدم الجاتلأني عن والغزالي الامدى 
\ايم\.الممض \-\, \lTالأحكام 

نطنيمحرما ارتكبوا إنهم نال: من هناك إن \/ها، الشر في الجزري وتال 
يخرهم•الإحتجاج 

\ا\^.المان نرحه المخمرمع ، ٣٣ص والأمل الوصول متهى ٧( 
ني٨( 
ني٩( 

•ا(ما

دنتن•
التابع.
ترجى،•

اليمينكفارة في ١لتتاع وجوب في تعالى اطه رحمهم ١لفقباء ١-حتلم، ( ١١ 



٢٩٥عجدالمئزالمثل لأيتاسي/لأقت الزواتده شه 

.تقدم يما عليه استدل نم الشافعي^ مذهب لأوالمخنار لأمدي! ا قال 

لكلدرىالأداء مل م لمي سا المع.تواتره اكراءات الثانة: قال: 

ؤإسحاقوالثوري النخعي إبراهيم إليه وذب متتابعا إلا يجزى لا انه الأول؛ لنول ا ّ
وهروعكرمة ومجاهد عطاء قال وبه )جهم علي عن ذلك ونحو نور، دابر عبيد وابر 

اشتراطه.المذهب ظاهر ندامة؛ ابن وتال الحفية، مدب، 
؛منها بائلة القول هدا أصحاب ؤيستدل 

نهونرآنا كل إن ونالوا؛ متتابعاتء أيام ثلاتة انصيام مسعود؛ وابن أبي قراءة ١- 
منممعاْ يكونا أن يحتمل إذ . النبي عن رواية نهو يكن لم bن حجة 
حجةفهو التقديرين كلأ وعر المر، ربه له فشتت ترآنا نظناء تسيرأ ه الض 

والفلهار.القثل ككفارة التتاح تيه نوحب كفارة ^٠ ٠٠صيام ولأيه ٢- 
الإمامعن ورواية والشانعية المالكية مذهب وهر التتايع اشتراط عدم الثارإ القول 
استحبابه.يرون أنهم *ع احمل 

ومتتابعامحتقرنا فجاز مجهللقا القمان به تزل صوم بأنه النتاع اشتراط عدم عر لون ويستل 
الأذى.ندية في كالصوم 

ْإمتتايعاتهبزيادة المصحف في نشت لم فإنها متتابعات^. أيام ثلاثة آية وأما 
المصحف،.في موحودأ متواترا القرآن من يست، بما إلا الممل يرون لا وهم 

المجتهدبداية ، الهدايةشرح البناية ، ه/٠٨الهمام لابن القدير فتح اننلر■ 
،١ ؛ Y/Yللشيرازى المهيب ، همدالر لابن الكافي ،  t^hالمقتصد ونهاية 
الشرحمع الغني ، U٣٠/؟ الخلماع حلية ، Y 0إ٧٩ المنهاج شرح عر الجمل حاشية 

XTAliللحجاوي الإقاع ، ٣٨٦قدامة؛/لأبن الكافي  iyUrfwالكبير 
المولمنتهى  i\UI\الإحكام )١( 

١،والمستصنى ا/هتم\آ، الرخي أصول تقدم؛ ما غير المسالة ني وانثلر 
ا/مأ،الأسرار كثف المختصر بيان ، ١٧١ص شامة لأبي الوجيز المرشد 

العشرالقراءات ني النشر البناني وحاشية المحلى بشرح الجوامع جمع 
شرح،  ٩٨الرحموت فواح ، ٧١ص اللحام لابن الفقه أصول في المنتصر 

.١٢٥٨الخير الكوكب 
 )y( سكون.أو همز ملأتاة عند المد بحري، الصوت إطالة هو المد؛

لزكراالمحكمة الدuئق , r\T\/الجزري لابن المثر القراءات في الشر انغلر؛ 
التجويد، ٣٠ص محيسن سالم لمحمد القرآن تجويد ني الرائد ، ٧٣ص الأنصاري 

الكلأكعبدالحميد لإدريس التجويد علم ني نفلرات ، ٥٤ص القارئ لعبدالمزيز الميسر 
٠٧٩ص



عيزالميزالميللأطسي/تحتيقت شلأآالjراتد« محامواتد  ٢٩٦

غيرالقرآن يعص لكان ، يكن؛ لم لو ، لنار ونحوه الهمزة وتخفيف ، والإهالة١ 
وؤمنإكاهل؛،آمتواتر 

كلهاالسع القراءات أن وهي الثلاث ائل المثانية هذه \ \ذشوح 
التوبةالسع بالقراءات واJراد الأداءرئ، مل من كان ها إلا ،تواتره 

ء-امرلأ،وابن عمرو وأبو كثثرص، وابزس ٧^٦، وهم المبة القراء إلى 

مالهالكرة أو نالها بء  ٠٧١نحو الألف تقرب أن ممائ والكلام  jl^llنى الإuلة )١( 
اياء.^ ٥١ما يثبهها او الياء اصلها لأن أو المعنى، نى أو اللمفل نى بعدما أو 

القواعد، ٢١٩و  ٢١٨ص القسي طالم، أبى بن لمكى القراءات، ني التمرة انفلر: 
الرعاية، ٥٠محي الحموي عمر بن احمد للقاصى القراءات، اًولا فى والإشارات، 

.١٢٩ص ام طالم،أبي بن لش 
لا.بدل: أما. م: ني )٢( 
م.من مانلأ )•١( 
الفاتحة.سورة من ٤ آية من )٤( 

المانشرحه المختمر•ع ، ٣٤محس والأمل الوصول 'سهم، وانظرالخألة؛ 

أحدالمدني المقرئ، رؤيم ابر مولاهم اليثي نعيم اض بن بزذمدالرحمن نانع مر )٦( 
ءلس،كان دهرا، الماس وانرأ يالمالينة، المابعين من ءلاونّة على نرا الأعلام، 
منةم، ٠٢، بأم، به ليسآ اتئ؛ النوتال احمد ولينه معين بن يحيم، وثقه الأخلاق، 

رماتة.وستين سع 
للدميالكبار المراء معرفة ، ١٤١ص حبان لابن الأمصار عالمام مثامر انفلرت 
.TU^•الذهب نيران مآ/،ّاّآ، للجزري القراء طتات في اكهايت غاية ، ١ ا/لأ• 

م.من إب ٦Tنهاية )٧( 
الداريالكتاني عالقمة بن عمرو مرلى معجل أبو الإمام المطالب ين كثير بن عجداض هر )٨( 

اينتال القرآن. نحيط في إماما وأصح للإفراء تصدر القراءة، في المكيين إمام الكي 
ومائة.عشرين منة توفى أوصفاه، فى الأطناب عن نعتي وشهرته وعلمه وفصاله العماد؛ 

،٨٦/١امار القراء معرفة ه/ةةا، والعديل الجرح ه/ا\/ا، الكبير اكاريح انفلر: 
\الأه\,الذهب ثيران ، y/٠٩للخزرجى الكمال تهذيب تذهيب 

إمامالأصح على عمران أبو اليحصي ربيعة بن تميم بن يزيد بن عامر بن مدافه هو )٩( 
منةنوش الحديتح، قليل نAو المائي ومه الأعلام، وأحد القراءة، لي الخام أهل 
وماتة.عشرة ثمان 

\اصالك؛ار القراءمعرنة الملأ، سترأعلام ،  ١٢٢/0والميل الجرح اننلر: 



٢٩٧عبدايميزالميز للابماّم/حشق• الزراتد^٩ شه حح١لماتد 

ول؛،امحتمامةإليهم الإسناد صحة بشرط وحمزةأ٢، رعا 
صاحبهاإلى وب المنالمصحف حهل لفظها وموافقة العربية نى وجهها 

امائيإلى مشوب الأول فإن الألف بض بالألف كماوكلْ، 
راستقائمصحفهما في الألف مكتويأ كونه ْع صحيح بإساد وعاصم 

عمرووأبى كثير وابن نافع إلى منسوب الثاني وكذلك العرسة، في وجهه 
فيلألما ا يغير مكتوبا وكونه ، أيضا صحح يإصناد وحمزة عامر وابن 

فيوجهه راسمامة مصحفهم 

الإمامالكوفي مولاهم الأصلي بكر أبر بهدلة، أبثه واسم النجود أبي بن عاصم هو )١( 
صالحرجل عنه؛ أحمد الإمام قال يالكرفة، مدة للإتراء تصدر الJصرا مترئ الكبير، 

وماتة-وعشرين صبع سنة ترفي ثقة• جمر 
MAlTالأعلام ، ٨٨٨الكبار القراء معرفة ،  ٤٤٨الكاشف ،  ٤٨٧٨الكبير الثارخ انظر: 

عالماكان القراء أحد مولاهم، التئمي إسماعيل بن عمارة بن حييب بن حمزة هو )٢( 
وكانالكوفة، أمل جل عليه فقرأ للإهمراء وتصدر التابعين، علب، ؛را بالقراءات، 

وماتة.وحممين ت محنة وفيل وماثة رحمسين نمان ستة نوش ورعا قرصيا، زاهدا، 
ا/'؛أ،الذب ثيران \ا\\ف الكبار القراء معرفة ، ٢١٦٨الأعيان وفيات انظر: 

.٢٧٧٨الإعلام 
ترجمته•مبق )٣( 
ض.من ساقطة الواو )،(
الفاتحة.صورة من ٤ آية من )٠( 
الفاتحة.صورة من ٤ آية من )٦( 
)مصحفيهما(.الصحح ولعل النسخ جميع في كدا )٧( 
القراءاتفي المبسوءل ، \إ0\' العلبري تفسير ت المؤلف ذكرهم لخن القراءتين توثيق في انظر ، ٨١

القراءاتفي التمرة ، ١٠٤ص مجاهد لأبن المبعة القراءات ، ٨٣ص مهران لأبن العشر 
٠٦٢ص حالويه لأبن الميعة القراءات في الحجة ، ٥٤ص القيسي ءلالب أيي بن لخكي 

العربيلغان المعرفة أهل جميع محن حلاف ولا ت  ٠٦٥ ا/ البيان دأل'الءلريُفي*جاح ( ١٠)
ذلكقرأ من قراءة فتآؤيل مأحوذ، الللث، محن المالك وأن مشتق، الملك من الملك أن 

•تال أن إلى  ٠٠حلقه. حمح درن حالما اكين يوم الملك ش أن الدينء يرم املك 
عنمعيد بن عثمان حدثنا قال كريب أبو يه حدثنا فما الدين يرم مالك قراءة وتاويل 

يومامالك عباس بن عبداه عن الضحاك عن أبوروق حيننا قال: عمارة، بن بشر 
م، ٠١الدنياء. في كملكهم حكما معه اليوم ذلك في أحد يملك لا يقول: الدين* 



عيزالميزاسمرلعلآيةام|يلمتحنقت شئارواتني« >طهواتد ٢٩٨

روايتهاصحن، التي القراءة ت الأداء من/نتل ليس فما بقوله والمراد ؟ا/أ 
علىأجمع المصاحف حطوط لففلها موافقة مع العربية ، مزأ وجهها وصح 
ختلافهاا عدم هع الماحق ، جميعرل في واحدة صورة لها يكون أن معنى 

والإظهاررآ،والمائة الإعراية الحركات فى اخسلى ؤان؛؛، )ِ\ى 
والإش٠ا٦والرومّ والإدغام^ 

للألرسيالمعاني ردح ، المعودأبي ص ، ٤ • ا/ كثم ابن متر أيضا؛ وانظر 
 TA!٠٥ا/؛ رصا رشيد لمحمد المنار نمير ، ١

أص
اختلف.ت م ني 

علىواحدأ حما صيرورتها سد الحرفين من بكل النطق بانه بعضهم يرفه الإظهار 
غيرمن مخرجه من الماكن الحرف إمحراج بأنه؛ بمفهم لعرفه ;—٠، لتمام زنته كمال 

للجزريالتجويد علم ني التمهيد ، ٥٤ص للحمري والإشارات المواعد انفلرت 
الميسرالتجويد ، ٥ صى محيسن، سالم لمحمد تجويد ني الراني ، ١٥٣ص

,٣٦ص للقارئ 
ض.م  ١٨٧نهاة )٧( 

منمشددآ واحدا حرفا يصيران بحيث متحرك بحرف ساكن حرف التقاء هر والإدغام 
الثاتي-جنس 
،٤ ٤ ص للحموي والإشارات القواعد ، ١٠٩ص للقيسي القراءات في التمرة انثلرت 

القراءاتفي الشر ، ٨٨ص الأصفهاني مهران لابن المشر القراءات في السرّي 
٨.ص محسن سالم لمحمد القرآن تجويد ر الراني ا/؛ماآ، العشر 

بعضهموعرفه رالمرمع المخفوض في يكون وهر بالحركة الصوت إصعاف هو الروم )٨( 
القريبويسمعها زمنها لنصر صوتها صعق ثم ومن الحركة ببعض الإتيان هر بأنه 

الساءع.جهالة لري الحركة بأصل الإعلام وفاثدته العيد. دون المصغي 
المقدمةشرح في المحكمة الدقاتق ، ١ ٠ ٤ ص للقسي القراءات في التمرة انظر: 

.١ ٢ ١ ، ٢ العشر القراءات في الشر ، ١٠٥الأنصاري لزكرا الجزرية 
تجعلأن بحضبم وفال تصويت غير من الحركة إلى الإشارة عن عبارة هر الإشمام )٩( 

rالحرف. سكون بعد إلا الإشارة تكون ولا بالضمة، لفظتا إذا صورتها على شفتين 



٢٩٩عبدالميزالميل لأبماصي/تميى• شئاازواٌدآه ^• ١٠٢٥^

إروجض والهمز والمد والقصر والإمالة والقح وامني والصنم 
ؤإنماالأداء نبيل من التي هي فهده الذكورات قبيل من هو مما ذلك غير 

كونهاعلى يتوقف به عاليها الحكم لأن بالتواتر عليها يحكم ولم استثناها 
الكلماتعالي الحكم بخلاف وهذا بعد وفيه قيل، هكذا القرآن بعض 
قطعا.القرآن يعص لأنها متواترة فإنها الصفات يهذه المتممة أمها 

أبعاص، واوسكناتأ الحركات لأن صعيف ااوالفرق ت الشيرازي قال 
أمأ.

\م\بىوالثر القراءات في الثر ص،•١، للمي المبمرة نثلر: ا =
.٥١ص والإشارات 

الفميمتلئ حتى به النطق عند الحرف صرت على يدحل نمين عن عبارة هوت الفخم )١( 
مداه.

مداه.الفم يمتلئ حتى له النطق عند الحرف على يدحل نحول عن عبارة والترقثق• 
التلاوةلففل وتحقيق القراءة لتجويد الرعاية ، ٥١ر  ٥٠ص والإشارات القواعد انفلرت 
،٤٩ص الأنماري لزكريا المحكمة الدقائق ، ١٢٨ص المسي بن ءلالّا أبي بن لكي 
,٥٨ص محين سالم لمحمد القرأن تجويد في الرائد 

وهوالحرف يالففل. لفيه القارئ فح عن عبارة فهر صدها والفتح تعريفها تقدم الإمالة )٢( 
أظهر.يعدم نما 

•٥،ص للحوي، والإشارات القواعد ، ٢ن٩٢الحر القراءات غي الحر انفلر: 
يوطيا/>آا.لالالإتقان 

عب.زيادة غير من المد حرف إثتات نهو• بعكه والقصر تعريفه سيق المد )٣( 
محينسالم لحمد القرآن تجويد ني الرائد ا/*اا*ا، الثر القراءات في الثر انظر: 

.٧٩ص لكلاك التجويد عالم في نظرات ، ١٠•ص 
قبيلمن كان U الحاب ابن استاء تشا ١ ا/أخ• المحيط البحر في الزركني قال )٤( 

المشتركتواتر في شاك لا رالإزلة المد أن والحق صعيف، ءوهدا اكواتر عن الأداء 
القراءاحتلف ولكن إمالة، هي حيث من والإمالة مد، هو حنث من المد وهو منهما 

منومهم قصيرا، رآء من ومهم طويلا، رآْ من فنهم اختياراتهم في المد تقدير في 
ألفات!,ت يمقلءار وورش كحمزة تزايد من ومنهم القمر، في بالمر 

ا/مآآ،الجوامع جمع على المناني حاشية '"١، ' ص الهمام لأبن التحرير وانثلرت 
،١٢٩؟/النير الكوكب، شمح لازركثي المرuن آ/ها، الثبوت لم م

,١٩٦ص بدران لأبن المدخل 
أآ/أمنم.نهاية)ه(



٣٠ الميلعجدالميز لأيتا'سى/حشى؛ ثئالوراتد« >ا)اهوإتر ٠ 

وهوالاستثناء عدم من المشهورة التسحة في ما تعين كيلك كان ؤإذا 
ررالفراءاتت نال حيث المنتهى في الحاجب ابن ثال لما أيضأ الموافق 

غيرْ.ولا الأداء لمرص س لكن ما بض ولم,>ق مواترة«لى المع 
منليت التي المح القراءات أن على الدليل أى .٠ • • ارلنا ت نوله 

غيرالقرآن بعض لكان متواترة كلها تكن لم لو نقول أنا متواترة الأداء قبيل 
مثاله. fOiJUباطل ، واكالى١٤،تواتر 

^٦٢لم لو إذ ْ، القرآف أيعاض المبع القراءات أن اللازمة. بيان 
الجميعلأن باطل وهو مخصص غير من ، ل التحميص لزم ؤإلأ ذلك 

مصحفخط الالفظّ موافقة العربية ووجه الأمناد صحة نى تقدم كما مشترك 
يعفى.على بعضها لترجيح وجه فلا كيلك لكن ؤإذا القراءة صاحب 

وجدتفمتى الثلاثة. هد0 بغير لكن إذا بالترجيح همرة لا أنه رّاءلم 
فإنالخلكور المثال فى كما ؛غيرئأ'ا، التحين ألك الساواة، )وجت(لأ، 

منعام لأنه ألف بغير ررملكء من أرقى بالألف ررئلكااا إن ت يقول بعضهم 
الدابةكمالك لكلك، أنه شيئا ملك من كل على يصدق إذ المعنى حث 

فاعلاسم أيفأ وهو ألف، بغير الدابة طك يقال؛ ولا ذلك، وغير والد.ار 
،•أ وحروفه الفعل ، ل لمعنى متضمنا لكونه الفعل عمل يعمل 

•٣٤ص دالأ،ل الوصول نهى 
*ل•_• مح، 

واكاني.فيم:
م.من• نملة ما ٠ والقرآن كلمة 

لوامكننتل(ّ)إذاالأصل في 
اكيمص.فيم:

المهعلة.بالحاء )وحنت(. ش 'لأءل'و اش 
هماما

ماما 
رش

لغيرها.

*ء•
■وحديثه وش،■' وحرريه 



٣٠١اضد عبزاضز لأبماسي/حشقت دجاإزواتد« >طلنواتد 

منيك'اللهم >ؤلمو I تعالى ، ]اش[ل قال ه نفبه وصف تعالى فإنه وأيضا 
منأعم لأنه أوفى ألف بغير ملك يقول وبعضهم [ ٢٦]آل ألثلا؛ثاب< 
مالك،قهو  cuJl،كل لأن الأول ادئْ الذي الوجه غير من بالألف مالك 

.^٢٢ولا 
[.١٦: ]Uy، أثؤم ،^، ٧٢ؤل1تي تعالى! قوله أيضا وريرححه( 

قراءة، ر فترجح لالم1اك. يكون إنما الملائ، لأن الدين، يوم باليوم المراد 
٤[.]الفاتلأ: الديزه يوم ^،_، 

مترادفانوالمالك الرب، الكرار يلزم الألف قراءة عر وأيضا 
؛كلمتين)والإتيان(ل تقدم كما فرقا بينهما فإن واللك، الرب بخلانح 

من، أوأى١ الأحرى إحداهما يستلزم لا ؛كلمتين أو المحنى مختلفي 
مترادفتين.بكلمتين الأتيازرا"، 

امنحانيةأمور كلها وهذه 

التواترهدعي نمر سبعة لكمها السح القراءارتا ممتند نيل فإن 
الكذب.على حلوهم توا يمكن لا يعدد إلا شت لا وهو فيها 

_•ست مريد المعكوض محن ما 
ا/ه1.الطري تمر 

)وترجتحه(.الأصل ني 
تللمن•فيم؛

نرجح•م؛ لمح، محرجح ش■' مح، 
م.من أآ/ب، نهاية 

)دالإناى.الأمل: ني 

نهايتإا/بآسشب
كلتقديم وأساب والخصوص العموم من بيتهما وما وملك مالك معنى بيان خي انظر 

،٤ ٠ ا/ كثير ابن تنير بمدها، وما  ٦٥/١^سيراكلبريالأحرى؛ ئهماطى واحدة 
المديريح ، \اx\ الخوزي لابن التفسير علم في المسير زاد ا/ّآآ، السعود أبي تفسير 

لكوكاتى



عيداسميزاضشلأوتاكإ/حشق؛ شهالزو1تد« ))الغواني  ٣٠٢

السعالقراءات من غراءة كل فإن غيرهم من حاصل التواتر أن فالجواب 
الحالقراءات من واحدة كل اسندوا ؤإنما ينحصر لا عظيم جمع بها رنرأ 

دونإياها مباشرته وكثرة بها لامحتاته السعة هؤلاء من واحد إلى(أآ، 

أيامثلاثة >صام مثل جائز غير يالغاذص الممل الثالثة. قال: 
[.٨٩^:; ]١٧مت؛تابعاته 

م.من ثا الئوسن بض ما )١( 
منكان ما باستثناء متواترة بأنها القول على الإٌتوى لشيخه تيما سؤ لف المؤانتصر )٢( 

أحرمها:أنوال و،ناك الأداء مل 
الجمهور.تول وهو الأداء نيل من كان ما حتى معللقا متواتر؛ أنها الثاني؛ 

ذهبوممن كاJلالث، ليي L ومنها متواتر هر ما منها المح القراءات هذء أن الثالث: 
إرشادني رالثركاني النشر غي الجزئي وابن الوجيز الرشد لي شامة ابر هذا إلى 

الفحول.

الأىهو وهذا نظر، لفيه جق النم، ص داٌا المعة الأئمة عن متواترة انها الراع• 
للمتأحرين.الزركثي سبه ونايلوفي رجحه 

به.ينولم التحرير في الل.ين همام ابن ذكرء متواترة لا مشهورة المع القراءات إن الخامس؛ 
إلىالنير الكوكب شؤح في الفتوحي به نولد آحاد المح القراءات أن ادص؛ الم

المتزين.
القراءاتفي الشر ،  ١٧٤ص يائ لأبي الوجيز الرثي؟ في: وأيكها الألرال انظر 

المحيطالبحر •٣، • ص الدين همام لابن الحرير ،  ١٣و ا/؟ الجزري لأبن العشر 
شرحآ/ها، الرحموت لواتح ،  ١١٨■الحرير ير تي•١، ٨٢ر -١ ٧٥/١للزركثي 

.٦٣٨الطوني مختمر شرح ، ٢٧ص الفحول إرشاد ،  ١٢٧/٢المنير الموكب 
الرحموتفواتح ، ٢٥٧/١محفالح لأبن الفقه أصول تقاوم: ما غير في المألة وانفلر 
١٠A  ، ٠٣٥٦/١الخواع جمع تحرير في اللوامع الدرر

حأنص وهى فيه اكلائة الصحيحة القراءة أركان مجن ركن تخلف محا هو القراءة مجن الشاذ )٣( 
ولوالثمانية الماحق أحان موانئة واحد، وجها، ولو المربية اللغة مرافقة الل■، 

الملم.أهل جمهرر تقيم على هذا احتمالا. 
فراءةبها ويلحق الثلاثة قراءة والأحاد المة قراءة التواتر جعل اللقيهم، الدين وجلال 

نقاك،ما الشاذة بجعل الأصوليين بعض نح والمزلفا اكابعين. ثراءة والشاذة الصحاب. 
واصطلاحهم.اللم أهل يمل الأول وعلى أحادأ. 
القراءاتفي النشر ا/آآ، القرآن يلوم في الإتقان ،  ١٧٢،  ١٧١ص الوجيز الرشد انظر: 

البحرالمحبل،  ١٦٨إواتحالرح٠وت تيسيرالتحريرم/أ، الخثر\ال 



٣٠٣لأائا'سي/حشق؛ شئاأزواتد« >ظدواتد 

،•تعارل هقفأ حنيفة أبو به واحتج 
علىيفله لم الراوي لأن خر ولا التواتر، لعدم بقرآن لس أنه لنا• 

أتهكاJلكص.

أنرحاصلها بالعمل المتعالقة وهي الثلاث المائل آحر هل"ْ •' الشبح 
لا؟أم يجوز هل الناذة بالقراءة العمل 

Iتعالى قوله ني عود مابن كقراءة الأحاد نقاله ما بالشاذ والمراد 
[.٨٩:: ٧٧١]متتا؛عاته أيام ثلاثة ،م ٠٠٠٥٠^

الضالشاذة القراءة أن ه الشافعي مذهب اا؛لاءر اJرUن: فى قال 
ينقلهالخبر منزلة ، )تنزل(أولا بها، الاحتجاج ؤخ يلا تواترا تنقل لم 

فيالثلاثة الأيام صيام في واثتراطه المائع نفى ولهذا الثقات؛، الأحاد 
اومين«لْ،.كفارة 

أنهوالشافعي مالك مذهب من ارالشهور ؛ الأبيارى شارحه وفال 
منهاء.حكم يتلقى ولا بها القراءة يجوز لا 

،.مسلمل، شرح١ في النووي أيضا الشافعي عن ذلك ونقل 

ش.من ساظ تعالى ءقفة توله ١، 
\اس.< jlJiشرحه انميممر•ع ، ٣٤والأرص الوصول متهى ني اوأل،ن: انثلر ٢( 

الولمتهى \ا'\-\، الأحكام امول ني الإحكام 

الثقات.من آحاد يشله الذي الغر منزلة تزل ولا البرهان: ني الدي ٤( 
.٦٦٧و  ٦٦٦/١البرهان ٥( 
اينالأنثادىب٦( 
بهايحتج لا الشاذة القراءة أن •مذبا :  ١٣١و  ١٣)،/•لم لشرحه ني النووي نال ٧( 

■^••٠ اف رسول عن الغر حكم لها يكون ولا 
يجوزولا المع ؛القراءات - الصلاة ني اي - القراءة ويجوز نال: ١ ■  ٦/٤أيضا ونبه 

بالثراذ.
الإمامالمابوري القشري كوشاذ بن ورد بن لم مبن الحجاج بن ملم الحين أبو هو )٨( 

=البخاري بعد الحديث ني كتاب أصح صاحب المادق، الحجة المجود، الحافئل الكبير، 



■مدالميزالميللأذامى/تحنق؛ « 1ثيآ\ر'و\ئو »ادواتر ٣ '

(٣)

(٦)-

بهااحتج ، ]فإنه[ل ، ر هت، حنيئة أبو وأما 
رقةالكتاب قي والراقعي ، ر الطيب أبو والقاصي رالماوردى(ل؛، وكيلك 
تأمور ثلاثة في ، الشاذة^ القراءة في الكلام أن واعلم 

عنالأبياري ونفل يجوز، لا أنه وتقدم بها القراءة جواز الأول؛ 

وتابرالكى الأسماء مماب الصحح إلى له الحديث، ني الرحلة س كثر أ =
سابري•رماشن رثن إحدى سة نومي، يعترها، التارخ لكتاب الإحوة 

الأثيرلأبن الأصول، جامع ، ٢٩"ص حزم لأبن العرب اب أنجمهور ترج٠تبم؛ ني انفلر 
آ/أإل.الدهب شاورات، ، Y-Y■؟/•الزاهرة التجوم إ 00لإ\ا/\النلأء أيلام سر ل/ياال، 

ش.من ساقط ه نوله )١( 
 )٢( L. الأصل.س ساقط المكونين بين
 )Y"( :١٦٨الرحموت، نواتح '؟/آ، المرير تيسير ل/لا/أ، رحي الأصول انثلر.

.٢٢٨و  ٢٢٧•Y/الحسن بن لحمد الأصل محاب، أيضا: واننلر 
الحنايلة.عن المشهورة الرواة هو بها يعمل حجة الشاذة القراءة بأن والقول، 

ازطرررصة ل/أأأ، لابن.فلح الفقه أصول، الطرفي مخمر شرح انفلر: 
الميرالكوتمب، نرح ، ٦٢■ص 

الماوردي.والمحح )الماوري( الأمل في )٤( 
العلامةالإمام، الشافعي، الماوردى البصري حييب، بن محمد بن علي الحن أبو وهو 

منوله وأربعمائة ين حمستة توفي، المازهبا، ومعرفة بالتبحر له مشهود القاصي، 
والدينالدنيا وأدب ، المذهب، في مختصر والإقناع السلطانية، الأحكام المصنفات، 

وغيرها.القرآن نفير وال،كتا 
الأدباءمعجم ، \r\ ص للشيرازى الفقهاء طبقات، ، ١ بغداد -اريخ انفلر: 

.YYU؛،/ثم الطبقات، ما/ا1، البلاء أيلام ستر ، ٥٢/١٥
مذم،في المحقنر المجتهل.، الإمام، العلبري، طاهر بن يبداض بن طاهر الطيب أبو هو )ْ( 

لموسين ماتة ابن وهر وأربعماتة، ين، حمنة توفي الخلق حن وريا، كان الشافعي، 
محيرة.كأ والأصول، واسه_بإ ، الخلانفي وصنم، المزني ثرح فهمه، تغير ولا عتله يختل، 

الشافعيةطبقات، بغداد تاييخ ،  ١٢٧ص للشيرازي الفقهاء لمقات، انفلر: 
ثكيالطقات، ، ٥١٢/٢الأعيان وفيات، ا/آ"ه، ليووى المجموع ، ١٥٧/٢للإّتوى 
.YYY/Yالأعلام ه/آا، 

.١٤٣■و  ١٤٢ص للإتوي اكمهيد لهم: نت في انظر )٦( 
م.من 0آ/ا نهاة )٧( 
الأنارمح،•م،: مح، ، ٨١



٣٠٥عبدالمئزاضد لأبماسي/ثحشيى• ثرإآااومحأتد؛ه محامإتد 

بهدارالقراءه ، يتعمدل أن اليوم لأحد ينبغي ليس • القاصي إسماعيل 
أنبهه١١.رما 

رمانس لنا يا يطول أن محالة المصحف حهل يحالف ما يدلك يريد 
١^٤،U وترك بالأحاد ثرأ فكأنه بجا الإنسان قرأ ماذا القرأن. في فيخلفوا 

الجماعة.عن الجماعي عليه 

يقرأأن لأحد ينبض ليس وغيره عري مابن قراءة من روي ما وكذلك 
ضله كان نمد غير من لسانه على ذلك من شيء حرى فإن اليوم، به 

ّعةا(رْ،.ذلك 

لا؟أم تجلل لأ، الصلاة في بجا قرأ إذا اكاني: 
لمإن الشاذة بالقراءة •وتصح للرافعي تبعا الروصة في النووي نال 

نقصاولا حرف زيادة ، ولارمعنى تغيير فيها يكن 
هيوهده لا؟ أم شرعي حكم على بجا يحتج أن يجوز هل اكالنا: 

الكناى.مسألة 

القاصيحازم بن حرير مررآل الأزلي درهم بن نيد بن حماد بن إمحاق بن إسماعل هر  ٢١١
انتشروعنه ا له راحج ولخصه، مذهبه شرح مالك، ماوهب عر فقيه متفنن، عالم، فانحل، 

وكتابالقراءات، كتاب التمهانيمؤ مجن وله وئلاثماته سع منة توفي العراق، في زللث، هب، محن• 
وصرها.الشفاعة وكتاب والمعاني، الأموال وكتاب ؤإعرايه، القرآن معاني 
،١٦٤ص للشيرازي النقها، طقات ؛، ٧٧١وتقريب، اJاJارلث تري، انظر: 

\ا٦^^الذهب، الدساج 
يعتمد.ثى؛ ر )٢( 
ٍها•م: ر )٠١( 

تنت،•ُا ش•' هم، ، ٤١
.٨٧٧و  ٨٧٦٨الرهان شرح في واليان التحمق )٠( 
)وهل(.الأصل في )٦( 
ض.من  ١٨٨نهاية )ي(
الطالينروضة ( ٨١

xyUirالكسر الشرح ني الرانعي كلام وانظر 



عيزالميزاتميشلعلياصي/تحشق؛ شئالزراتد« طهو\تد ٣ ٦

نقلما بأن الجواز عدم على هه الثافعي احتج ••٠ ألنا• نوله• 
ينقلهلم ،  ١٠١النامل فإن بخبر ولمس ب الترار لاشتراْل بقرآن فلمس آحادا 
الحجةلأن به الاحتجاج بجور لا كذلك كان ئذا قرآنا، نقله ؤإنما خرأ 

وكذلكالتواتر، لعدم ممنؤع ، والأووأ ستة، ا"ٌنا أو كتاب من إما 
الميعن خرأ اراوي به صرح ما اتجر لأن الثاني 

اللأته تقدير كل على متعين يه العمل تأن ه حنفة أبو ته واحتج 
أنمزرأ، أثل فلا ثرآنا كونه انتفى فإذا خرأ أد قرآنا يكون أن من يخلو 
؛إحداهماص،.العمل تعين كذلك كان ؤإذا خرأ يكون 

وذكرهللراوي ا، مذمار كونه ؛_(^؟، )إذ الحصر نلك' ورد 
لمعتقده.بيانا 

،.١١مختصريهأني الحاجب، ابن أجاب كذا 
صعيف.وهو 

ثمشيء إلى يذهب، أن فيه يقلن لا الماس آحاد إذ النلاهر حلاف لأنه 
القرآنحمعوا الذين ه، الصحابة باحاد فلنلث، فما تعالى النه بكتاب يلحقه 

م.من ماقط له. توله 
_•من مزيد المعكوني، بض ُا 

والأول.بدل وأءا م؛ مب 
_•من مانطة هو توله؛ 
,٢٨٢ص المنخول ، ١ الختمفى ، ا/م\أ"أ"اور،ان ال-افي؛ استدلال ؛ي ١^ 

.١ ١ • ٠ ا/ المحيط البحر ، ١٤٢ص للإمحتوي التمه؛د ، ١ ٦ ' ا/ للامدي الإءكام 
من.شك ثى: ؛ي 

Airالتحرير -سير ، ٢٨١٨المرنمي أمول الخفين: اّتدلأل ني انذر 

ض.إذا ^^^^^^لإض(وفيشث
.ا/٢^١٤البيان شرحه عع المختصر ؛"ا، ص والأمل الوصول م~هى 



٣٠٧عيدالميزالميل لأيء\صى/ت>مى؛ شحالزواتد« طلمات> 

شيئأبه يلحقوا أن من حذرأ ذلك، وغير والخل الشكل من و-مدوْأا، 
أجسنا•

جوازسالم لا لكن غبّأ، كونه سلمنا ت يمال أن ذلك من وأحن 
قعلمابنرآن ليس وهو غرآنا نقاله لأنه رخطئه(أآ،، مقطؤع لأته به العمل 
يه.الاحتجاج يمح لا ، )؛خهكه(أ المقطؤع والخبر 

تأمران الشاذة يالقراءة الاحتجاج مقومحل يحقق رروالذي ت الرهان ني ئال 
رجؤعؤإليه الشريعة وقطب الإسلام قاعدة القرآن أن ت أحدهما 

الأءتبادل٦،اطراد في ؤخ يولا منه أعظم الدين في أمر ولا الأصول جميع 
إلنقل/الآحاد.فيه^ الأم رجوع 

١٨٣^؛٥^٨، عثمان المزمشن أمير زمن في أجمعوا ه الصحابة أن ت الثاني 
زيادةوكل منهم. اتفاق عن ذلك وكان عداه، ما واطرحوا الدفتين بين ما على 

١،.القر^ناا١ من معدودة غير فهي الدفتان عليها ولا الأم تحويها لا 

دجزو"•م؛ في را( 
مو الأصل ئي )٢( 
)خطا؛،<(.م: و الأمل ني )٣( 
الرهانكاب ني دكن-ا ش د الأصل ني موجردة غثر دهي رني" ت بحقن، بعد م؛ ني را، 

المقول
القراءة.ثى: ش )٥( 
الأءتاد.فيم:)٦( 

)صنيم:بم■
القرشيمناف عبد بن نص مد بن أمية بن العاص أبي بن عفان بن عثمان هو )٨( 

تزلجالهجرمحن، هاجر الإسلام، اول، في اسلم المزمنض، أمر الريين، ذو الأموي 
الخالماءرثالث، بالجنة، المثرين العشرة احن. كالنوم، وأم رقية اش. رسول ابنتي 

رثلامح،•حص سنة  ijyالراشدين• 
،t"0U/؟الغاة ل ، ١ عبدالبرلابن الأصحاب، معرقة ض الأس؛عاب، انظر: 

ا/ا-أ.صر من خر نى العبر أ/ا-هأ، الصحابة تمييز فى الإصابة 
يثتمل.ولا م: قي )٩( 

باخممار. ٦٦٨واJرعان ١( )• 



عيداينزالميللأطص/ث>نقت شئالزواتد« محالغواتد  ٣٠٨

ء)اتففوا(فوله وهي الإحكام همن مسالة ءاهمل ت فلت إن I تنبيه 
أولمن آيت أنها في وامحلفوا سورة ني القرآن من البمالة أن عر 

ملأن«ص.اسقبي وعن سورة. كل 
لمفرعية مسألة أنها فالجواب 

)ست(لْ،:الأبواب ]وأئ نال: 

مائل[.وب ،. اسات١٧في الأوولأ، اياب 

ةوحممقدمة فيه وذكر العزيز الكتاب في الكلام تقاوم \دشرح.' 
علىالأن والكلام المائل من فيها وما المقدمة على الكلام انقضى أبواب 

ة(ص.)خموهي الأبواب. 

علىمتوقفة العزيز الكاب من الدلالة لأن كذلك كانت ؤإنما 
حفلثم المعنى، لهدا وندمه بابا لدلك فعقد امها. أقومعرفة الدنة معرفة 

الأصوليةرالفراتد القراعد ٨، صى الوصول مفتاح ت تقدم ما غير في المسالة انفلر و ~
الجوامعلجمع المحلى نمى على البناني حاشية اللوامع الدرر ، ١٥٥ص

٠١٩٦ص أحمد الإuم مذب إلى الدخل انما> الخا> نزهة \ا\؟ك 

مرّةس '٣ آية■ ألبمي؛لنجب.ه أم ض زفؤ* ثوس ثن تحار• تدله في ، ٢١
المل.

كبمن الماله ني الخلاف وانظر ؛;، ٧١عر اصدم مدم وتد الإحكام )٣( 
كنايثالممحاج نهاية الطاJين ووصة \إلأ-ل الأم ني: الثانمأن 

٠٦٥ص للخصني الاحممار غاية حل »ي الأحيار 
م.من ماتهلة يلتزمجها لم توله )٤( 
)حمس(.الشح جميع في )٥( 
ا-آ/اسم.نهاية)ا-(
نهايةخا/بسش.)٧( 
)حمس(.المح حميع فى )٨( 
م.من ساقطة معرفة كلمة )٩( 



٣٠٩عجراميزأشد لأ؛ةاسي/حنى■ ))الواني 

وقدمهيايا له سد ونهي أمر إلى م ينقوهو الإنشاء ني الطر الأصولي 
له، )تفم(ل والنواهي الأوامر إلى الكلام يم تقلأن يذكر، ما على 

هووما له، تعرض عوارض باعتبار سيذكر فيما والتميم ذاته باعتبار 
وندمهبابا له وعقد وخاص عام ؤإلى بالعرض. هو ما على مقدمل٢، بالذات 

والمجملوالنواهي، بالأوامر ، متعلز(ر والخموص العموم لأن الشة، على 
سبةكان ما على ، بالثيءر متعلقا كان ما نقدم وبينها ببثه نسبة والمبين 

وحوالمنالناسخ على وندمه بابا له نعقد ومبين مجمل ؤإلى وبيته. بينه 
متأخروالطارئ المذكورة الوجوه بأحد ثابت هو ما على يطرأ المخ لأن 

خمة.الأبواب فصارت بابا له وعقد ومنوخ ناصخ ؤإلى 

واستغنىكذلك، أيضا المنة بل بالكتاب خاصا ليس التقسيم وهازا 
منه.لعلم تقيمها عن مه بتق

لقوم.خلانا طبيعية مناميه ومدلوله اللففل بين ليس ت ]الأولى قال; 

وصده.ولكيء ونقيضه، للشيء اللفظ ، وصع^ بصحة القطع لما 
وهماوالحيض للهلهر وضع القرء نإن أيضا بونومه ونقطع 

الشيءبين وليس صدان وهما والبياض واد للموضع ، )والجون(أ
طبيعية.مناميه ضده أو ونقيضه 

)ضم(.الأصل في )١( 
بميم.م: لي )٢( 

م.ت تكرر؛ي بالنيء. متعلقا كان ما عن' )٤( 
متهنهم الأول، الشيء أحس او أطلق ض بشيء شيء تخصيص الإصعللاح؛ »ي الوقّع )ْ( 

\\\^\\.الممْل البحر "ا0آ، و  ٢٥٢ص التعربمات اننلر: 
م.من ا-أ/ب نهاة )٦( 
)والحرز(.الأصل ني )٧( 
الأصل.ني )ولبس( تكررت )٨( 



ع؛دالسزالميللأطمي/نحتى؛ شئارواتد« »المامح  ٣١٠

إلىاكب الألفاظ لأ،توتلا، المناب لولا بأنه : اسدلوا
مرحح.غير س ترجمطل"أ، التخصيص نكون وحيممذ )اوعاني(لى 

[.المختارر الواصع بإرادة يختص ت تلتا 
ابنمن مسائل ت وفيه الأول الماب من ألة مأول هذه \د؛رح 

]٢وهي الإحكام، من ونرع المحمول من نرؤع ولمانية الحاجب 
لمالواصع يتحقق لم ، فإزلالواصع معرفة من فئ ، وهولالرصع ابتداء 

ذكرهالمنهاج لأن الواضع الشيخ يذكر لم ؤإنما الوضع، ابتداء يتحفق 
رمذاهب أربعة فيه وحكى 

١،المعتزرأ )الص؛مرى(أو، سليمان بن عباد ذهب فقول ذلاك< علم إذا 
منبينهما لما بذاته بل وضع غير من المعنى يفيد اللفنل أن إلى 

وهذا ٠٠١ونقيضه. الشيء بين وليس انميان ت توله ش؛ ني ورد لامترت بعد• )١( 
بالمض•مخل دم الزوائد سخ ني دلا م و الأصل ني مرجودآ لتس الكلام 

)الماس(.الأمل ني )٢( 
ترجٍحان.م؛ ،ي )٣( 
السانشرحه مع المختمر ، ٢٠ر  ١٩ص والأمل الوصول منتهى الخسألةت انظر )٤( 

المحمول U(i\/المول متهى  iVr)/الأحكام أصول لي الإحكام ، ٢٧٦و  ٢٧٥٨
 rn/\/( ٢٤٤و.

الأصل.من ماقط المعكونض ين ما )٥( 

قإذا.الراضع م: وفي ناذا. زضع ز )٧( 
١١٢ص الوصول منهاج )٨، 
الممتري.م: وني )القمري( الأصل ني )٩( 

أشهر،والأول يالغمري، الميزان نيلمان حجر ابن ونمله الصيمري سليمان بن عيال م )'١( 
أشياءني المعتزلة يخالف كان وقل محمر بن هاشم أصحاب ومن كبارهم ومن معتزلة؛غاّاد من 
وغيري.الأءر١ض دلالة وي أفعالهم الناص يخلق أن والإنكار الأبواب، منها. كتب، ول 

لابنالميزان لمان ، ٧٣/١للشهرستاني والمحل الملل ، ٢١٥ص الفهرست، انظر: 
Ar\/-الأصول ماض ، ٢٨٨ص لازركني المجر •ا/آآآ، حجر 

الاقط.)اا(نيش:
ش. ١٨٩)آا(نهاة 



٣١١الميل ^١^^٠ ٠۶لالآبما'|يمحنقت شئارواتد« »النواتر 

اللفظرركون (؛ Jliالمحصول، في الإمام عنه نقله كذا الطيعين. المناسة 
أواممه هن الوضع كان مواء Jالوصع أو لذاته يكون أن إما للمعنى مفيدأ 

الأس'"■
نقلهما بخلاف وهن.ا  ٠١رالصيمري( سليمان بن عباد مذهب الأول؛ 

الوضع.اشتراؤل من 

التمرعلم وأرباب ، الإمام قله كما عباد وهم لقوم؛؛ ررحلأفا I قوله 
الإحكاملْ،.في ، duكما العزلة وبعض 

ما/بوهر مذهبهم بّاذك؛ا ما بوفؤع أي ••٠ بوهوعه• ررونقطع ؛ ،فوله/ ور 
وهماوالحيض للطهر موضع فإنه القرء كلففل ونقيضه للشيء اللففل وضع 

وادللمموخؤع فأنه كالجون أيضا وضدْل للشيء وضعه وكذلك قيمان، 
وصعلما طبيعية مناسبة ومدلوله للمقل ا بين كان فلو صدان وهما صن، لبيا وا 

المنيم.يهللان يستلزم التالي وبعللأن وضع قد لكنه وضده، للثيءل٨، ذلك 
باختلافاحتلم، لما بذاته المعنى على دالأ اللففل كان لو وأيضا 

فالملزومباطل واللازم بأسرها اللغايت، ان إنكل ولعرف والأمم، حي الوا 
كدللخ،.

يتمورولا المقل إليها يهتدي )الن.اتية( الأمور أن اللازمة! بيان 

لكان.م: ني )١( 
نهذ؛الناس من ويعفه تعالى اش من يعفه أو حاء االاس• نول بعل. المحمول في )٢( 

..أريعهء٠ احتمالات 
)اكمري(.الأصل ني )٣( 

.٢٤٤ر ا/ا/*ا؛:ا المحصول واظر: 
السؤل)٤( 
الأحكامأصول ني الإحكام )٥( 
•م و ثى من مانطة الواو )٦( 
م.من /! YUنهاة )٧( 

انمابمشألآءل')الدام(دفيش:)٩( 



عبداضزاضدلالآ؛تاسي/نم؛محق* »ا1نو1تر ٣١٢

والجهلالعلم ض الامحلأف مع الشيء معرنة >سلا، ض الإنمراك 
دامما تحصىلْ، أن من وأكثر ت>نىص أن من أظهر إمادْلآ، ووجرزآ، 

الظاهر.على محمولا 

أئمةإليه ذهب ما بالمنامسة مرادهم يكون أن يحتمل نيل؛ فإن 
كالجهريها تختاك حواصا ، لالحروفلأن من ، والتص-ريفلالاشتقاق 
-بالماء الرنير ض قيل كما ذلك وغير ١، دالرحاوةل والشدة ، واله٠سل

الهمز.لشدة الأسد لموت - بالهمز - ، والزمحرأ الحمار لصوت 

»لربم؟زم: )١( 
دد-مْ•زم؛ )٢، 
ناده.م؛ رثي »اسا-،، ثن؛ ني )٣( 
بمض•م؛ ش را، 
يحمى-أ•' في لْا 
إلىا احاJ٠كرد والترتمب المعنى أصل ني تناسا اللففلض بين تجد ان م الإشتتاق )٦( 

منه.مثتق إليه والمردود هشش فالمردود الأحر 
المتونامعللاحات كثاف ، ٢٧محن للجرجاني التعرمايتؤ ا/ا/هآ'آ، المحصول انذلر؛ 

\ا\'\.اممون كشف، ، ١٤أ/• 
ومدلولاتهاالنوعي بالوصع الموصوعية الفردامتا أنواع منه يعرفا علم هو الصرنا علم ، ٧١

باتهاعن تغّراذ،ا وكيفية التغييرية واله؛ثااتا لل٠فردارت٠ المامة الأصلية رالهيئا،تؤ 
الكلة.ُاوقاسيى الكلي الوجه على الأصلة 

•٧٨/٢.١اللهون كشف، ، ١٣٣صن \بت \الأ\، الرب، لمان انفلر: 

فيالاعقاد لتوة بالحرن، الملق مد التقى جريان احاص هو الإصعللاح في ا"لجإرت' ، ٩١
المخرج•
الخرج.على الاعتماد لضعف، بالحر؛، الملق عن النفس جريان فهو صدء والهمس• 

النيئطاو_، أبي بن لمكي التلاوة لفثل وتحقيق القرآن لتجؤيد الرعاية انءير؛ 
٠٣٩صن انحكمة اووقائق ، ٤١٥;-الُربج زن ، ١١٦صن 

١ بالحرف،.الملق عند الصوُتا انحباس هي ،الشدة؛ ٠١
١لحرفا.مع الصويتؤ جريان فهي الشدة بعكس والرحاوة 

،٣٩صن الحكمة الدقائق ، ٨٨و  ٨٧صن للجزرتم، التجويد علم ني الصد انفلر؛ 
• ٩١صن اوي يصالح لحمل الترآن تجويد في اليان 

دالزابر•>،ب ٢١١١



٣١٣عبش١دريزالميل لأبماّي/حييى؛ الزراتده شه محالتواتد 

-الحائط^ في المم ، اكام١١مل: ما وكذلك 
٦،■الرص ني لشدتها - بالااْ، 

الإبانةمع للكر لندنها ، يا ، رالمص_مرالقمم في وكذلك 
إبانة.بلا للكر والفاء 

لجمحوبالمجمة الأصاح لأٍلراف بالمهملة والقبص القبص وكاولك 
النم)لجميع(ل الخاءأ والقممل الخضم وكذلك ، الكف١٩

التلم•)١( 
للحال.ثى: ني )٢( 
كريفرح- كمرب والسيف الإناء نلم ومنه؛ الشيء ثي الخلل ومر الثلمة عن الثلم؛ )٣( 

ثقا.فيه ث أحن. الخيار؛ وثلم المكرر، فرجة رالثلمة؛ حلرنه، 
الوميهلالمعجم ، ،/٥٨المحيهل القاموس ، ١٦١٨اللغة مجمل انفلر؛ 

اكف•)،(__: 
شدةرالثلب،؛ والتراب. الخجارة فتات ،؛ ٠٣و١لأJلبالعيب، وصؤح وعابه لامحه نلنا ئلبؤ )٥( 

باللسان.والأحاو اللوم، 
ا/ألل،المحيهل الناموس i  ٤٦\إالمحاح آ؛هاليب ، ٢ ٤ ا/١ العرب وسان اننلر؛ 

.٩٩و \lU الوميط العجم 
المعرض•م؛ ش  ٢٦١
دقالقصم؛ وايضأ سن. حش كسرته أي تصما الشيء نهم؛؛، تتول؛ الكر المصم؛ )٧( 

فلهرْ.اممه نصم يقال الشيء 
محن•أن ضر من الشيء يسع أن عو والقصم؛ 

الخبلالناموس ، ٧٠٥ر  VXY/rاس مجمل ، ٣٨٦.  vao/aاللة تهدب انظر: 
.١٦٥ر  ١٥٩٨

 )A( نالقاف.م؛ في
كفه.يجميع عليه وانحنى تناوله يمضه؛ سده نبضه )٩( 

اصايعه.ياطراف تناوله اي شصه ت ونمه 
،٧٤١و  Wl'tf ciU؛مجمل ، ١٣٤ر \-اص \لأءظم رالحيط !لحكم !نظر: 

/•١A.Aالعروس -اج ، ٣٤١ر  ٣١٢٨الخحيط القاموس 
والقصم.الخصم ش؛ في ( ١ ' ) 
والخاء.؛ل.ل؛ الخضم م؛ في ( ١١)
)تجمع(بالأصل في ( ١٢)



'مدايمتزامحدلأطسي/*ميى• شئااوومح<< »امإمح  ٣١٤

)واكاف(لا،

والمعلىالفعلان نحو لكلحروف تختالف أيفأ ، التركيباتل وكيلك 
إذاهذا فلأجل ذلك أنمه وما وشرف ، وال1ءيالىل كالمزوان ، ونعلي١ 

لحققلهاء بينهما المناسة يهملوا لا ، الأشياءأ هدم من بشيء المعسر أرادوا 
الحكمة.

لملمذهبهم المانلون إذ عنهم نقل ما حلاف هذا أن ت فالجواب 
والحيضالعلهر لارتفاع بقيم لا لدقيفين بالمرء وتمثيله ذلك على يعرحوا 
.غيرها أو والامتحاصة المقاس ووجود 

لملو اللمففل بأن تابعه ومن عباد لمذهب أي .٠ . . الواسادلوا نوله؛ 
المعانيجمح إلى اللقفل ثة نلكانت طبيعية محنامحبة المعنى وبين بينه يكن 

لأنالمعين؛ بالمسمى العين الأمم يختص لم كذلك كان ولو متساوية 
بهفاختصاصه المعاني، سائر إلى كبه المعنى ذلك إلى اللفغل ذلك نسبة 
وهو، ١١^^٠٢٠غر من ترجح غره دون 

)والفاء(.الأصل ني )١( 
أصرامهبأنمى أو نمه يجمح راكله نطعه خضما. وحضه )Jمقد•L<( م و الأصل ني )٢( 

ِب،بم.,ُاا>,سء
.ViY/Yر  ٢٤٢؛/الوسط المجم •؛،، U/Tالمتر 

الركات.ض: لي )٣( 

رالحتد•_؛ وني رالجدي، الأصل؛" ني رْ( 
م•من _ AUنهاية )٦( 
حش.نلأ ض: ني )٧( 
م.و تى عن مائلة الأشياء. )٨( 

نءايةا'ا/بُنم(•، ٩١
غيرهما.ثن: ني ( ١٠)

٣٧٠ ترجح■■ ٠
.٤٧؛/الزمر \إ\ا٦^٦، المحمول ا;ئلر: ا



٣١٥عتدامحزاضد لأبماسى/حنىُ ثالأآا)زواتد« 

لماساوت لو أنه ملم يقول أن لتانل ]و[ الشيرازي قال 
أنلجواز إذن؟ العلييعية المناب هو المرجح أن نلت لم لكن احتص، 

يديه((,بين من الباطل يأتيه لا الذي الحق وهر غيرها يكون 
أنهلم نلا وتقديره! الخصم دليل عن جواب هدا ..٠ . نوله! 

إنالمختار الواضع بإرادة )يختص( بل )يختص( لم النسب تساوت لو 
بوقتالعالم ، )إيجاد(ل تعالى كتخيميصه ، )تعالى( افه هو الواضع نلنا 

الأوثان.جمح إلى نسته اوي نمع ونت دون معين 
الأعلامكتخميص بن تخصيصهم كان البئر الواضع قلنا ؤإن 

بينهما.المحاميه عدم ْع بالأثخامي، 
فإنواضح الكلام ®وهذا المحمول ثرح في الأصفهاني قال 

فيهارالمذكورة الذاتية المناسبة روعين( )ما لمعانيها الأعلام وضع 
عليه.دال والامتقراء 

منعوهو مياتها ومالأعلام بين بة المناسعدم بعضهم ومنع 
،ا/أ

ّامم.نالأءلرش.)\(
ريل(.بدل )لم( م: وش الموضعن، ش )نحص( الأصل ني )٢( 
)بل(.بدل )لم( م: وني ني )نحص( الأصل في )٣( 
)تم(.مكيا ورسمه اللخنل امحمر الأمل في )٤( 
)اتخاد(.الأصل ثي )>،( 

الأمهاتي•م؛ ني ، ٦١
المكشالأصفهاني، الدين بثص الملقب العجلي ءٍاد بن محمد بن محمود بن وهومحمل. 

أديب،أصولي، متكلم، ، jLJa،إمام، برز، حش نته واحتهاو وحل بالعلم اشتغل عبداش، بأبي 
وله، بالقاهرة وثمانين وثمان تائة منة توفي العبادة، كثير متدين، ، ريع منهلقي، شاعر، 

الأربعة.العلوم في القواعد وكتاب المتهلق في المعللب غاية وكتاب المحصول شرح 
الوفياتفوات ا/آ1ه، للميوحلي المحاصرة حس ، ١ ٠ ٠ a/ بكي المحليقات انظرت 

ATfyللمراغي الأصولتتن طقات ه/أ•؛، الذهب ثيران ، )؛/٨٣للأكتى 
روعت،.ما ثن: وني )ووحمت( الأصل في )٧( 

.٦٥٦!الأصول طلم في المحمول عن انف، )٩( 



ء«دالم؛زالميللأطص/تءت؛ق؛ شئايراتر« هالنواتد  ٣١٦

يتمشىإنما الواضع ، Jإرادةل يتخصص ثرلهم; تقول؛٢،! أن ، رلك١ 
ووضعوغير، هو بباله حطر لو أما وحده، الالمثل ذلك بباله حطر إذا 

أيقال، مر-جحل غير من ترجيحا كان الأحر دون أحدهما 

الضالذات بخصوصية إثمار فيها ليس المنمقات^ ]الئانا قال: 
،مس١٩ذات ءش بدل إنما طلا نالأمود اسق ، ]طيها[١٨)مدق(لَا، 

يمحلأل غيره؛ أو حما الذات نالك كون على نبه دلالة ولا راد ب
تكرارالكان ٌواد ذو جم أته معتاْ الأسود كان نلو جم الأسود ت تولتا 
١،.نقضا[ل لكان غيره أنه معناه كان ولو 

منذلك وغير واد المن كالأسرد المثتغة الأسماء \دثرح\ 
المعانيتلك قامت التي الذوات خصوصيات على ، لا المشتمات 

ُه.السواد تام شيء على يدل فإنه أمحوي  ٧٥فإذا بها، 

عليه.يدل لا اللفغل فإن م جغير أو جما الشيء ذلك كون أما 

•ذلك )١( 

نقول.يي )٢( 
ياراة.و )٣( 

رجح•م• س ، ٤١
المختمربيان ا المختصر على . العقالشؤح ت تقدم ما غير المسألة في انظر )٠( 

فيالتمهيد ، YVAسؤل النهاية مفلح لأبن الفف أصول ، ٢٧٦و ا/0يآ 
الإبهاج، ٦ ا/• الحاصل ا/إو؛، التحميل ، ١٣٨ص الأصول على الغرؤع تخريج 

ا/يآ.المير اموكب شرح ا/؟ا'ا، المهاج ثرح في 
الإشتقاق.تعرف تقدم )٦( 
)ضيق(.الأصل في )٧( 
الأصل.من مانط المعكونن بين ما )٨( 
مكثة.م: في )٩( 

،٢٥٥٨البيان شرحه مع المختمر ،  ١٨ص والأمل الوصول منتهى المسالةت انتلر )'١( 
السؤل

>اا(فيش:لأدلّ



٣١٧عجدايمئز١^٠ لأبما'صي/حست ^١^٠ ١٥٠'؛رحاماتد 

كماالألتزام؛م  U^Uyjjiajيدل فإنما عليه دل ؤإن ،، المطاب٠ةل بطريق أعني 
لأنلا إلزابنلْ، دلاله لكنت  LJbالسولرم في ناله 

يقوملا والعرضل٦، الأعراض، من عرض مثلا راد الأن على دل القاطع 
يهالقائم المحل على راد الفدلألة فيه يحل ، جوهرل من يد فلا ه بنم

مطابقة.لا الزام دلالة 

وكونالذوات من بذات القرب نيام على يدل، صارب أيضا وكن.لك 
>سموو1صالزاما بل مطابقة يدل لا غيرهما أو إنسانا أو حيوانا الذات تلك 

الجرم•إل العرض احتثاج 

إشعارفيه ليس المثتق كون على الدليل أي ••٠٠ يمح• لألأته نوله؛ 
الأسود؛ قولما١، لصحة[أ غيره أو حم من يه قامت ، ذات١ بخصوصية 

منزلةذلك في ، لتنزلل سواد ذا جما الأسود ممهوم كان فلو م ج

المس.كمال التكلم كلام س ا.ع الُهم ر الطاقت دلالة )١( 
النمرلتنقيح ثرح ، ا/٠٣الم—تصفى ، ١ ا/ه الأحكام أصول ني الإحكام انظر؛ 

.١٢ا/. للمخممر العضد ثرح ، ٢٤ص
الالخزام(.على ^ول )غانما الأصل: ني )٢( 

المىلازم ال.ع السل •افهام م  ٥١ا/• الفاض ني القراني الألزامإمما ودلالة 
\إ\ا0أ؟.الممول اظز: )٤( 
الالزامة.ش: ني )٥( 
المرض.تحريف تقدم وقد المرص• م؛ في )٦( 
كلمن يقل الن-ى لهو بذاص، ونيام تحيز له ُا المتكلمين اصطلاح غي هو الجوهر )٧، 

واحدأ.عرضا الأعراض اجتاص من جض 
الأدلةقواطع إلى الإرشاد ، ^١٣ص لياقلأني الدلائل وتلخيص الأوائل نمهيد انظر: 

؟ما.صى اكأريفا'ت، ، ٦٤صى للجويتي الاعتقاد أصول في 
لضرورة.ض: في )٨( 
م؟من !ب ٦٨نهاية )٩( 

صعت،._: رني الأصل من اقتل ( ١٠)
لزل.)اا(فىش:





٣١٩عيزاهمخزاضد لأيةاصي/حتيقت شئالرمانيه محالنواتد 

اسعمالحكم حكمه والوم الحقيقي مدلوله ني )الشراء( كامتعمال 
مس[لى.ني المنمرك 

شيدكرهأ ولم - هنا ذكرها ؤإنما اللغات باب ائل مثالثة هذه \اذشوح 
للأمامتبعا رالغزاليأْ، تبعا ، الحاجب؛ ابن نعل كما العموم 

والقاصي؛؛"،الشافعي عليه نص كما العموم باب من المشترك أن لاعتقادهما 
أوجه؛لثلاثة العموم باب من ليس المشترك أن راوهو عنده المرافئ إسكال لقوة 

متعددة.مياته موالمشترك واحد العموم مى مأن الأول؛ 

٨٤العام. ، متناهية/بخلاف؛ أفراده يكون أن يجب المشترك أن اكاني• 
بمكرمعييه فى المشترك إعمال يجوز الدى القاصير٩، أن الثالث: 

أولى؛آالعموم من المشترك كون بمكر فلأن العموم صيغ 

المنمرثرح ا/ا/آ، للامدي الإحكام ، ١٧٦hالمدة ٣•^ ص نفلر: ا =
للأسرىالتمهيد ، ٤٤ص الفصول تنقح نرح ، ا/ا"ا" الملراز كتاب ، ١ ٤ ١ ا/ للضد 

ا/؛ها.المر الكوكب شرح ا/هه*ا، انرعر ، ١٨٠ص
البثرى.م: رفي )الثرى( الأصل ؛ي )١( 
،١ ٦ ١ آ/ البيان شرحه مع المختمر ، ٨٠ص والأمل الوصول منتهى ت المسألة انفلر )٢( 

العمول، Y<\/Yالول ممى ؛Y/Y ،Yالأحكام اصرل ني الإحكام 
اY١٦١/اتيان ثرحه •ع المختمر ، ٨٠ص والأمل الوصول منتهى ، ٣١

السؤلتهى ؛Y/Y ،Yالأحكام أصول ني الإحكام )٤( 
.١٤٧ص المخول ، ٧١٨المتمض )٥( 
.Y١٤/• الول نهاة ا/آآ، الأحكام أصول ني الإحكام )٦( 
يحث•م؛ م، ، ٧١

م.س  ١٨٩نهاة )٨( 
م،•ٌن آرب ' نهاثة ، ٩١

لمالألفاظ ،uj.، وردُت، ؤإذا بمجردعا، تقتفب صيغة للعموم ليي يكر أبو القاصي نال ( ١٠١
؛ها.المراد على تدل قرينة إلا ءترْ ولا المعوم عر حملها يجر 

•١٣٣ص للماجي، الفصول إحكام اننلر: 
كرم•م،؛ ش ، ١١١

.٨٠٧.ا/ه'م الأصول )أا(مائس 



'صواهميزاضدلأطسىمت>نقت شنافيواور« »النواتد  ٣٢ ٠

حقيقتهفى الواحد اللففل استعمال حوار ييان بالمسألة وممصرده 
بئرانطبمال مال مقا؛الةأ ، فى١ حقيقة الشراء فان مثل، كما ومجازْ 

،ل ني حقيقة الكاح لفظ أيضا وكذلك رم، الفي ومجازل؛، ، ل مخصوصة 
الوطء.فى ، المجازر العقي. 

ثنؤنؤيافهفتم أثن >اؤإن وتعالى! ، قوله ونوعه على والدليل 
مجازوهي ،، لعبادْر رحمة ، ر تعالى صلاته لأن [ ٠٦]الأحزاب: اخه هل 

وهوالقلب رمحه عن الناهد فى عبارة الرحمة إذ المقدمة ذاته إلى بالنسبة 
بةبالنحقيقة وهو الاستغفار الملائكة وصلاة ،، الخاتب نى مستحيل 

والآسر"اا،. ٢١٢١الإمامرئ ف ك٠ا بالرح٠ة ١^؛ سر0 إن ،^١ .  ٢١
عل,دللا يص ، ,ر الحاصاصاحت قال كما ة فسرناها ؤإن 
حقيةتهرْا،.نى اللففل اسعمال 

كلفي حقيقة أنه حقيقة بأنه يريل. الشافص لولعل بقوله الناقص كلام القرافي رجه رند 
سماهالجمالة حيث من الحقيقة على مشتملا كان ولما الجمح، في لا حياله على غرد 

مرادلتحصيل الاحتيامحل هو إنما والتعميم الحمل في طركه ؤيكون توسعا، حفيقة 
ىا. القول[ هاوه درن العغلتم الإمام هذا بمنصب اللائق هو فهذا جرما المتكلم 

وم•م، م، انطة مش 
عقايلة.حقيقته عقابلته الثراء فإن م: في 

.٦٠٦ص الفقهاء أنيس ، ١١٤ص التيه ألقاني تحرير ، ٢٢٦ص الللة طلة اننلر: 
مجاذا•ض؛ نب، 

_•من مائطة ش• 
مجازا•م،؛ مح، 

_•من —اقطة تارك. 
تعالى.اش صلاة م؛ في 

تعالى.القّ صلاة معنى عر الكلام تقدم 
توممة.افّ أسماء ولكون وروده لعدم بالغاب اض تسمية جوار عدم عر الكلام قدم ت ا
الكتاب.لمقدمت صرحه ش بالصلاة المراد قدم تا 
\إ\ا0/>برلمحصول ا '

^lTMالأحكام أصول ئي الإحكام 
الحاصل

حقيقتيه.الصوابI ولعل الشح جميع ر كذا 



٣٢١همداسزاضد لأطسى/حتّقت ارواتد٢٠ شج محالنؤإتد 

وشراءكالسوم مجازيه في اللفظ استعمال في أيفا جار والخلاف 
المنتخب^على تعليقه في المرافئ به صرح الوكثل 

ومجازهحقيقته في الواحد اللفظ استعمال حكم أي .# . )احكمه. فوله 
•مذهبين فيه وحكى المنهاج ذكره وفل معنييه، في المشترك استعمال كحكم 

المعتزليأحمد بن عبدالجبار والقاصي الشافعي مذهب أحدهما 
فيالمشترك استعمال حواز الجمائي علي وأبي، ، الانلأنيل بكر وابكب 
متضادة*غير كانت إدا مفهوماته جمح 

والكرلأ،هاثمّ أبر ذهب و\ب ذلك المع و^،الثاني: 
٠اليمري الحين وأيو  ■ء•*•،••••■•••••*•■•■•••■••*•••..•.....٠

بدئ.وما)ا/\<'ا/( الأصول رماض أمافي ص ننله انفلرما)١( 
.١٧ص الوصول منهاج )٢( 
.٣٧٢و  ٣٧١/١/١المحمول )٣( 

شيخا.اني، الهالعن أبر عجدالجبار بن احعي. بن ءبل.الجّار هو؛ رءبا-الجبار 
اللم،واسع الذهن، حاد كان ؤينمره، العاتي عانم أيي مذهب يتح كان المعتزلة، 

هم—رةحمى منة نوش الأصول، ئي رالمعتزلة الفرؤع ني الثاثعي هب عال ينتحل كان 
منبعمهم عد.ْ القرآن وشهير والتوحيد الدل أبواب في المغني كتاب وله وأريعماثة 

وغترها.الطاعن عن القرآن ونزيه الخمسة الأصول وشرح واحتها. التفاسر أغرب 
المعتر، ٣٨٦٨"الميزان سان ل، U1/0المكي طبقات اا/ماا، بغداد تاريخ انثلر: 

.٣٢٧٣;الأعلام ، ٢٨٦صى للزدكثي 
\اه'دالأصول نفاض )٤( 
.Tyo\/المنمي )٥( 

ثى.من ماظة الواو )٦( 
م.عن !ب ٦٩نهاية )٧( 
.rrofsالمعتمد )٨( 
الرحموتنواتح )٩( 

)•١(المعتمد

واثمتهم،المعتزلة، رزماء من البصري، الطي—، بن علي بن مححمد >و ين الحوأبو 
الممدوشرح كالمعتمد، الفائقة، التمانيف، صاحب، التاكلم، القاصي، الأعلام، 

وثلأنماتة.رثلاثض ست، منة ببغداد ترمب الأدلة، وتمنح 



عجرالميزالميللأ1تاصى/حنقت « ^١^٠ ١٥'^محامإتد  ٣٢٢

(٣) ١^٦،مداض أبي عن الإحكام رض٢،  ٢١١اJحمولفي قاله كما 
عنالأول ونقل -ميفةلْ، أبي عن المرافئ ونقله الآمدىل٤، أي فيه وتوقف 

النفيبين التفرقة وهو ت ثالثآ الحاجب. وابن المعتمد صاحب وحكي 
اكانىس.لا ررالإباتّ 

همهوماهالمشترك اوانظُأ، يراد أن يمح ت الحين رأبو الغزالي نال 

المز_اللسان ، ٢٨٦ص للزركثي المتر ، ٢٧١الأهمان؛/رمان ترجمته: ني م ا =

\ا\إص.الصول )١( 
م.من ماتلأ في )٢( 
ا/هأمآ.المشد وانفر: أ/أإآ، الأحكام أصول ني الإحكام )٣( 

الذكر،يالي متكلم، فقيه، بالسل، يعرف البصري، ■ض بن الحسين ءثد\ش أبو رهو 
عاليكثيرة تمانيف، وله المعتزلة شيوخ من وكان العراق، امل ميما على تفقه 

مختمروثرح والإيمان الخالق، حلق وله وتلانماتة، وتعين سع محنة توما مذمهم، 
وشر*ا•ام-حم، الحس امح، 

المعتبر، T-'T/Tالميزان لمان , wrjAبغداد ■اؤيخ ، ٢٢٢ص الفهرست انفلر: 
.٢٨٠ص

هاءاوليس ،  ١٧٧محي التمهيد في الإمحنرى لشيخه تبعا للأيي التوقف، المؤلف، بؤ ن ٢٤)
وُنوءهإرادة ذلك، جواز •والمختار  T'l\المول منتهى في نال إنه بل كتبه في ظادزا 

.٧٦٨/١الأصول نفاض )>،( 
اومعان فيه يشترك لففل فكل المشترك •واما : ا/آآاأصوله في رخي النال وند 

علىبه الراد هو واحد كل يكون أن احتمال على بل الأنتفلام محثيل على لا أمحام 
ولمينلا)ناءلر، فإنه الين امحم مثل الأحر، انتفى به مرادآ الواحد تعين ؤإذا الانفراد، 

ذللاججمح أن على لا انمين دللشيء اّل، من وللتقد وللميزان، وللشمس اّء، 
إًللأقهأ.عد باننرادْ مرادا واحد كل كون احتمال على ولكن اللففل بمللق مراد 

تييرالتحريرا/آآا، الرخي أصول أيضا: ميمهم وانفرني 
.٢١محي شرحه •ع الفصول تنقيح  ٢٦١

.١٦٦١٦البيان شرحه مع المختصر ، ٨٠ص والأمل ارصول منتهى ا/آأّا، المعتمد )٨( 
بالقفل.ش: ش )٩( 



٣٢٣عبزالميزالميل لأ|ة\سى/حمقت الزوائد« شئ محالنواتد 

مجازأرأو را حقيقة اءاطلاقه لغة ، ل يمح ، لأنه حديد بوضع لكن 
Iسيهات 

ئدوالحمل والاستعمال الوضع بين ®المرق المرافئ فال الأول! 
اللفظجعل على بالاشتراك يقال فالوضع الناس من كثير على يلتبى 

علىويقال الالغوى الوضع هو وهدا زيدأ، الولد كتمية المعنى على دليلا 
يكونوهدا غيره من أنهر فيه يصير حتى المعنى في اللفظ استعمال غلبة 

العرفية، ر الحقيقة أيضا ومنها الصلاة. نحو الJرع إلى اللغة من المنقول في 
كالجوهرالخاصة الرفئة الحقيقة إلى أيضا ومنها الدابة نحو المامة 

يالواضع.يتعلق أمر وهدا المتكلمين، عنلّ والعرنحن 
بالحكممسماه ؤإرادة اللففل إٍللاق عن عبارة فهو الاستعمال وأما 

إلىرا"أع أمر وهذا الجاز، وهو بينهما لعلاقة ماه مغير أو الحقيقة وهو 
له.وصفة التكلم 

اشتملما أو لففله من المتكلم مراد السامع اعتقاد فهو الحمل وأما 
الطهر،القرء بلففل أراد -مالي اض أن المالكي كاعتقاد فالمرادص، مراده على 

الحيض•والحنفمحا 

المنتركعنه اض رضي النافعي حمل المراد على المشتمل ومتال 
المتكلممراد على لاشتم-ال القرائن عن تجرده عند معانيه جمع على 

أ ٨٠صفات/المامع. س وهو احتياءلا'ا 

لأك.فيش:

.٧١٨المممض ، ١٤٧ص المخول 
_•من آ/ا ١ نهاة 

الحمقة.إلى م: و ثى ني 
 l/ •_•ض
بالمراد•م؛ ني 

م-من •ّا/أ نهاة 



عيزايميزاضدلأأةاسي/حمق• ( ٢Jشرح١لزوات»اهو1تر  ٣٢٤

علىمابق ل سعها لا وا الاستعمال على بق ما الوصع أن فتلخص 
،.١١الخ٠ل«

،نالواحدة، الالفنلة١٢في الخلاف هدا ءمحل الامدى قال الثاني: 
المتكالماختلف أر الميعة تعددت فإن الواحد الوقت في الواحد المتكلم 

اJعنى١٤/)تعدد(ص حاز الوقت أو 

أمحقيقة هو فهل معنيته ني المشترك استعمال جوزنا إذا الثالث: 
مجازأ؟

حةيقة(أآ/)أنه والقاصي الشافعي عن الأمدي نقله الذي 

ظتعالشافعي يمدهب ®اللائق المحصول نرح في الأصفهاني نال 
انتهى.المجاز® إلى الحرمين إمام وميل الحقيقة. محؤلريق الاستعمال جواز 
إنماالذهن إلى يتبادر الذي لأن الخاجبل'ا، وابن هب ذم 

وهذامجازأ. كان عاليهما أطلق فإذا الخقيقة، علامة والتبادر أحدها، هو 

.٥٤• . \إ\؟0 الأصرل نفاض ، ٢١و •٢ ص شرس مع الفصول تشح )١( 
شرح، ٥١٢٨السامع تشف ، ١٢٩٨ول النها؛ة أما: سها الغرق ني وانظر 

١.• ٨٨المتر اعركب 
اللقطة.ني ٢( 
يعدم.م؛ رني )يعدد( الأصل ني ٣( 

.٢٤٢٨الأخكام اصول ني الإنكام وآننر؛: 
>أبيج(.فىالأٍل ٦( 

.٢٤٢٨الأحكام أصول ني الإحكام وانظر: 
ثن.عن اقهلة ه نوله ما( 
•؛.iAالأصول عالم في المسول عن الكثاف ٨( 

ا/ه،*اؤالرuن واننلر: 
١.٢ صى الفصول تنقيح ثرح ٩( 
.١٦١أ/اليان شرحه مع المختصر •٨، صن رالأمل الوصول منتهى ( ١٠



٣٢٥عيدالميزالميل لأبما"مي/حتيق؛ الزوائدكه شج رحالفواتد 

رمجازهحقيقته نى امحتساله أما حقيقتيه هى اللفظ استعمال ني الخلاف 
ءلأف"<.بلا ف؛نح.؛ان>؛< 
يصحالمعنى يكون يأل بينهما الجمع يمتغ لا أن شرطه I الرابع 

الجاريةالمن ونربدراّ، ،، م^ جالمن : كقولناالأمرين إلى إسناده 
يكونأو والأسود الأبيقس ونريد نيد ملبوس الجون وكيلك والذهب. 
بمئةرثيفتئ أقن ؤأ0 تعالى: كقوله متعددأّ بالمشترك عاليه المحاكوم 

بينهماالجمع امتنع فإن [ ٥٦]الأحزاب: ءامنؤأه اكأزك كأه ألبي هل 
١،يجوزأ١ لا فإنه )عليه والتهديد ، بالثيءل الأمر ني افعل صيغة كاستعمال 

اكركل"آا،.يفضي واكهديد(لأآ، التحصيل، يفضي الأم لأن 
بين، الخلاj،^ ٠ المحمول ثرح في الأصفهاني نال ت الخامس 

حمض.م: ر ش في راآ 
منساقطة )٢( 
،١ ١ Y/\ للتهى العقد همح ، ١  ٦٢، ٢ للأْفهانى المختمر بيان الخالة: غي انغلر )٣( 

ا/'اآآ.للامنهاتي المهاج شرح ، ١ ٤ آ/أ المول، نهاة ، ٢٦٨٨المهاج شرح ني الإبهاج 
٤١ ،ij  نرط•م؛

المركي،هو الجم ونيل: الثلاثة، للأبعاد قابل جوهر هو' عند م الج)٠( 
الجوعر.من المولمإ 

•٦١ص للجديى الإرشاد ، ٧٦ص لأ٠مجاني الممربمات انظر: 
يئريد•م؛ مح، ، ٦١
ولر؛ا"م؛ ن، ، ٧١
'آ/ب'>ا-ش•ا'،اية، ٨١

ثل،•١[ ]التئن:: ؛انتواه أل؛يى ^٥١^١ تعالى وتوله الأحزاب سورة من  ٥٦آية من )٩( 
تبالها.مما والشاهد م ر ش من 

بالتشدد.م: قي ( ١٠)

)أا(\؛نمتقررفيالأمللأ
،ل/ا'ا١ الأصرل، إلى الوصول ا/ههآ، المهاج شرح ني الإبهاج المسألة: انفلر ( ١٣)

الماْعض، ،  ١٣٥ا/االمحيط البحر 
)1ا(ّانس:ش.



 ٦٣٢ (C^b • عّداضزاضدلأطسي/نمتيى• ثئارزراتد؛ه

الكلىنى هر هل المشترك اللفثل اسعمال وراش وحمومه الثانعي 
منهماءال؛،؟أعم هر ما أر ،؟ العددي؛ الكلي أر )المجمرض٢ 

اوجْرءيىص.]لأ[؛ْ، العددي الكالى نى الخلاف السل: صاحب ُال 
الطق.محل ئي علبه اللقتل دل هوما الدلألأنل٧، من المنطوق ]الواسة قال: 

بدونها.تم والساق الأصل ني زاى.ة الواو )١( 
)البموض(.الأصل ني )٢( 

بتن،بينهما 'والفرق العددي دالكلي المجموعي الكلي بض الفرق في الأصفهاني فال  ٢٣)
يختلفولا بالثاني، يمح ولا الأول بالغير ان• إنالجن أعضاء •كل نوكا يصح غإنم 

امليبه وأردنا بالشر،، اعتدى قفا: إذا لأنا اللفظ بمفضى بالإسات الحال 
إلاالعددي الكلى يه أردنا إن وكدللث، رالعلهر، بالحيض الإتيان عليها يجب المجموص 

الدلال؛،.حيث، من يرونا بينهما أن 
دالأاللففل كان فقعل، مجمؤع محو حيث، من - للجعؤع موصؤع اللفغل نلنا؛ إذا فأما 
المشتركاللفغل مدلول أفراد من ص الذي أجرانه من جرء وكل مطابقة المجمؤع ملي 

ومجازه.حمقتا< على اللفغل حل باب من ذللئإ فيصير تضعنا 
محليهمدلولا أجزاته من جزء كل فيصير أجزانه من جزء لكل موصوع محو إنه تلتا: يان 

ونقمتا.طامة 

ذس®.فاعلم الهي حال حكما رشرةادا الدلالة، حيثا من ينهما الفرق م فهذا 
٨.٤• و ٤ • U/Yالأصول علم في المحمول عن ، الكاشفانئلر: 

٠.٤ ٩ و ٤ ٠  a/tالأصول علم في المحمول عن الكاشف،  ٢٤)
المشتركاللففل بان صرحوا فإنهم ه، الأئمة كلام من الأفلهر هو 'والأول أيضا فيه وتال 

الأول•.محو فالأشبه العموم كتاب في الم—ألة هدْ في ؤيتكلون كالعام، الشافعي عند 
•الأصل من ماقْل المعكوفض بين، ما  ٢٠١
.٢١٥وا/إاأ التحمز )٦( 

،٤ ٠ ا/ الأّؤرار كشفه ،  ١٨٤ص التمرة ، ١ ٢ ١ ١; الحاصل غيرماتقدم: المسالة وانظرفي 
الدرر، ٢ ا/ما الحاج أمير لأبن والخحيير التترثر ، ٣٤٣ص حواشيه *ع ٌللث، لأ؛ز، المنااّ شرح 

٢.•  ١٨الرحموت، نواح ،  ١٧٥ص الدم،للزركثي ملأمل ،  ٠٣٦٨اللوامع 
نهمشيء نهم من بلزم ما -لألة؛ يالروالمراد دلالة يا-ل دل مصدر الدال بفتح الا-لألة  ٢٧)

المدلول.محو اكاني والشيء الدال، محو الأول مالنيء 
القواعدتحرير ، مفلحلأبن الفقه أصول ، ٢٣ص الفصول تنقيح شرح انظر؛ 

الخيرالكوكب شرح ، ٢٨ص مملقية ال



٣٢٧ءبدادر|زادويد لأءت\سي/تح،س؛ دجالزواتو« »الماتد 

^١،[.٠٣!محل ني لا عليه دل U هو والممهوم 
بيانفي وهى اللغات باب من الت المسائل رابعة هذه \ذشرح. 

والمفهوم.الطوق دلالة تعريفا 

رالميزأالمان بعد المفهوم أول ني الحاجب، ابن ذكرها ( )وفد 
أنإما ؛؛الخطاب فيها فال التي المنهاج مسألة هي هذه إن ت ينال ولا 

اللغوي^ثم المرفي نم الشرعي على فيحمل بمنهلول الحكم على يدل 
الخطاب.تقيم في وتلمك الدلالة حد في طْ لأن 

؛؛إنملمخمه عنه يجب، ولم أشكالا الأصل ثرح في عليها أورد ونل 
وهداالرف إلى الفقهاء فيه يرجع اللغة في ولا الثميع في له صابهل لا ما 

لماأو للاصولمن مخالفح الفقهاء كلام فهل اللغة عن العرف تأحير يقتضي 
انتهى-، تأمل"ل إلى بمحتاج نفلر فه واحد؟ محل على ، متوارديزأ 

علىمنزل الأصوليين كلام اربآن امتشكله عما الماحي أجاب وقد 
وكلامنول، والخهلاب ومنهلوئه الخلماب مفهوم في يتكلمون لأنهم الأقوال 
وماالأم ويسير ، والغثة كالحرز والأحوال الألمال على منزل الفقهاء 

،المانشرحه المخمرمع ، ١ ٨• ص والأمل الوصول متهى المألأ: انظر )١( 
.rnA؛/المول متهى مأ/ا"آ■، الإذكام 

رومي(.الأصل ني )٢( 
٨.١• ص والأمل الوصول منتهى )٣( 
.٢٤ص الوصول منهاج )٤( 

'ترلددين•)ْ<فيشت
•٢.• و اورلآ/ا'ا'ا نهاة )٦( 
إليه.يوصل لا حرز ؛ي هو تمول. اللصين رالموصع المكان هو الحرز )٧( 

،٢٧٩ص للعالي المنع أبواب ض الطبع ء/ص، الخرب لمان ني: حرز انظر.ادة 
٠٢٠٧ص للتوري التنبيه ألفاخل تحرير 

فثبتايانال: صباب والجمع والمحنبا الباب بها يقبب ءريضة حديدة المثة: ^٨( 
الحديد.ألبسته ونحوم: الحنسا 

،r،>UAالمنير المباح ، ٧١/١الصحاح تهذي_ا ، ٣٣ص التنمه ألفانل تحرير انظر: 
-أجالررسمأمآ.



الميلعيزايميز لأطسي/حنى• شئامحدأٌد رحاماتد  ٣٢٨

ءيران«ثا،.فها ذلك أشبه 

رمفهوم.مطرق إلى م(لآ، )وقاللفظ ندلألة ذلك عالم إذا 
تعالى:نوله كدلألة الطق محل فى ءاوه/اسلأم دل ما فالمنهلوق ها/ب 

نوله.:^^٠^٤٢ التأنيف تحريم عر [ ٢٣]الإ>ا،: \قه ك ل ت^ 
مهالا،.الزكاة )وجوب عر الزكاةرْ،« اكانمة الخم في ١٠

محلفي لا اللمفل عليه دل ما فهو المفهوم وهو المنطوق غير وأما 
تحريمعر [ ٢٣]الإصا»ت أف؟ه قعا ئمل >ؤهلأ تعار؛ فوله كدلألة النطق 

الأذى.أنولع من وءيرْ الضربا؛ 

م.\م\ نهاة )١( 
)يشم(.الأصل في )٢( 
الكل.في )٣( 
وكذلك.ض: في )٤( 
اعتادهمما مغايرة فيه رلمئله المرلف. أورده الذ<ى اللمظ بهذا الحاويث أحال. لم )٠( 

تاؤختهذيب في اللفظ يهانا وهو الزكاة، الخم ماتمة ءفي ولفظه يه إيراده الأصوليون 
اكرأ/هاا.اينء

الحرثنإلى وجهه لما ها مالك بن أنى إلى بكر أبي كتاب من ثابت نهر معنا، داما 
رواهشاة وماتة عشرين إلى أربعين كاك إذا صائمتها في الغنم. صدقه ءوفي وفيه 

(.١٤٥٤)ح الخم زكاة باب الزكاة. محاب . الخاري 
(.١٥٦٧رح  Y٢١٤/\و\إو1 زكاة باب الزكاة. مماب . داود وأبو 

(؟٢٤٥٥رح ه/يأ الخم زكاة في باب - الزكاة محاب - رالماتى 
\إ0لأ0من فوق أو من دون ستا الممالق أحال إذا باب - الزكاة كتاب - ماجه وابن 

.١١٨المد في وأحمد (، ١٨•• رح 
٢(.رح ١ والخمالإبل زكاة باب - الزكاة محاب - وال.ارممي 

.؛/٦٨الميتة فرض ، كٍفباب ِ الزكاة محاب - واليهقي 
.٣٩ا/•الزكاة مماب . المدرك في والحاكم 

نرح•٥، ص للباجي الءاJود ،  ٦IT!{،الفصول إحكام الخملوق: تعريف في انتلر )٦( 
الجوامعجع ا/اا، التحرير تيسير ، ١ \/a\ ول النهاية ،  ١٧١٨للمختمّر الممد 
.٢٧•ص يدران لاين الدحل ، ٢٣•ص الأمل الخاتل إجابة -ك \ا\-المطار بحاشية 

ش.من  ١٨٢نهاة )٧( 



٣٢٩'ء؛٨•١لميزالميل لأبمامي/ستق• شئالزواتده رحالمإتد 

فيوجوبها عدم على ، الزكاةاا(ل السائمة الغنم ررفي . قوله ودلالة 
المعالوفةر٢،.

لصريح وغير صريح إلى تشمم المنطوق دلالة وهو الأول إن ثم 
اللفظدلالة المريح وغير له، وضع ما عالي اللفظ دلالة فالصريح 

ليتميزالعلق محل في ولكن اللففل له وضع عما ، عنه يلزم ما على 
المفهومفدلألة ؤإلأ العلق محل في ، ل كونه قيد من بد فلا المفهوم، عن 

يلزمما يقصد أن إما المتكلم لأن ام أقثلاثة الصريح غير وينضم كذلك، 
صدقهعليه يتوقف أن إما يخلو فلا قصده فإن لا؟ أم اللففل له نمد عما 

،.يتوقفلا أو الشرعية أو العةليةلَا، الصحة أو 

الاقتضاء.دلالة فهي منها واحد على توقف فإن 

عنرررفع قوله.: ؛ JlSoJ؛صدق أيل٨، صدقه عليه توقف، ما مثال 
،والسيان،،أ ^٥!! ١١أمتي 

م.من انهل القوسين ين ما )١( 
•٥،ص الحدود ، O'Aص الممرل أحكام ا/أها، العدة الممهوم; تعريف ني انفر )٢( 

اليهناربحاشية الجوامع جمع ، ١  ٩٨؟/ول النهاية ، ١٧١آ/للمختصر العقد شرح 
،١١٩ص المأمول حصول ، ٦٨ص المهول ومعاني الأصول نواعد ا/آاّآ، 
.٢٧•ص ول-راذا لأبن المل.حل 

•تنقم م؛ د ض في ، ٣١
دضِ،•صرح إر< مح، ، ٤١
مض•ض؛ ني ، ٠١

؛اس•ستر ، ٧١

الحبيرالتلخيص ني حجر ابن ءزاْ عباس ابن رواية من اللغثل بهذا الحدين، )٩( 
عاصم.باحي العروق، التميمي حعمر بن القفل القاسم أبي نواتي إلى 

انقعلاعافيه أن غير ثقايت، رحاله ؛ ١٤٩ص اكع أحايين، تخريج في الغماري ونال 
هماس•ُا;ن عطاء محن عمر هميداض نأدحل الأوزاعي عن رواه بكر ين يثر لأن 
:؛ي نعيم أبو رواء .٠ ٠ ٠ ثلاثا الأمة هده عن اض اُرني بلفظ بكرة أبي حديث من ورد ونل 



■مدالسزالميللأبماصى/تحت؛ى؛ « حيآ-\ز'و\أ!و محالنواتر  ٣٣ ٠

المراحدةكنفي نفيه يمكن حكم إصمار على صدئه يتوقف الكلام فهدا 
الالأمة فى واقعان رالنسيانء الخطأ إذ الحقيقة على حمله لتعذر والعقاب 

محالة.

]يونفألثرين؟ه وتسل ؤ ت تعالى قوله العقلية المحة على توقفه ومثال 
يمكنمن إصمار من بد فلا تخاطب لا الأبنية أن ٢ أ يقتضي فالعمل [ ٨٢

أشبهه.وما كالأهل الخهلاب معه 

عبدك^٣، ٠٣١ت لغيره القاتل نول الشرعية الصحة على توقفه ومثال 
إلىالتقديري المالك، انتقال على يتوقف شرعا به المالفوظ إذ كاJاا على عنى 

المنطوقمن الاقتضاء دلالة )تكون(ل؛، أن التفصيل هازا ومقتضى المتكلم 

فرندبن جر بن جعفر ترجمة ني الكامل ني عدي وابن ، ٩١ر ا/'ا، أصهان ايثخ ت —
خاليالنال بكرة أبي عن الحسن عن أمحه عن نرقد بن جر بن جعفر عن ^٥ ٢١٦

صعينان.وأبرم وجعفر  ٢٢٩ص الحسنة المقاصد ني 
٠رنيا.بدل اتجارنا بالمقل الحاويث ورد وتد 
٢(• ٤ ٤ )ح \ا\0\ والماسي المكر، طلاق اب . الطلاق كاب . ماجه ابن روا، 

(.١١٢٧٤)ح الكسر)\\اص العجم ني رالطراتي 
شرطعلى حدين، هدا وjار،:  ١٩٨؟/الطلاق. كاب المدرك. ني والخاكم 

يخرجا،.ولم الثيختن 
(."١٣)ح الدرر،/>U\ كتاب المن. ني والدارنطي 

xrr)ح أإ'\\ الدرر محاب - المن ني والمهمي 
الكرهطلاق في جاء ما باب - والطلاق الخلمر كاب - الكبرى المنن ني والمهقي 

اكقامث،.مجن رهو بكر بن بشر إستاد، جرد وتال• '٣ ٥٦/٧
رصع.بلنتل ينا الحل.ورد وكدللثإ 

قال،٢(. ■  ٤٥)ح  ٦٥٩/١واكاصي الكر. طلاق باب - الطلاق كاب - ماجه ابن روا، 
>اوات ين، الحل. إيراد، يعد ١  ١٠أ/٠ ماجه ابن نواتي ني الرجاجة مصباح في البوصيرى 

طخ,أنه والفلا٠ر الأنمطاع عن ملم إن صحح إستاده 
صدنه.عر يتومم، ني )١( 
يمحي•م،: في )٢( 
م.من /ب ٣١نهاية )٠١( 
)يكرن(.الأصل في )٤( 



١٣٣ 'مدالميزالميل لأبماسي/حمى؛ ،٠ ^١^• ١٥٠*محامإتد 

،.الحاج_،أ ابن رأي وهو ، ل اللفظ صرح غير هو الذي 
المفهومردلالة من جعله فإنه البيضاوي وأما 

منهمالواحدأ يجعله ولم والمفهوم للمتهلوق يما قجعله لأمدي وا 
منهماراحل خيار يا تصرح الإمام عيارة ني وليس 

الشرعية،و]لأ[لا'، العقلية الصحة ولا المتكاJإ صدق عليه يتوف لم ؤإن 
ؤإيماءتنبيها يمي بعيادآ لكان للعلية صالحا اقترانه يكن لم لو بحكم واقترن 
رقثة®رااءتق .ت نقال صائم®؟ وأنا اض رمرل يا لأواقعت الأعرابي كقول 

الأئط.)ا(فيش;
AT\ly jlJiترحه مع المضر ، ١ ٨• ص والأمل الوصول متهى )٢( 
بمطوقالحكم عر يدل ان إما الخناب :  ٢٤ص النهاج ني نوله من أحذأ وذلك )٣( 

يلزمأن إما وهر: يمنهومه او الجاز ثم اللغوي نم المرقى نم الشرعي على محمل 
.،ء.اقتفاء. ؤيمى عني عLJك واعتق ارم مثل شرعا أو عقلا عليه يتوقف مقرئ عن 

دلأكهU وهو المفلوم غير دلالة وأما ، nv/Yالمول منمي ني توله من أحدأ وذلك )٤( 
مقمودأكان فان لا: أو للمتكلم مفصودا مدلوله يكون أن إما يخلو فلا صريحة غير 
يتوقفلم ؤان اقتفاء، دلالة فهي عليه به الملفونل صحة أو المتكلم صدق توقف قان 
لميإن المغهوم، فدلألة ؤإلأ والإيماء ال~؛ه دلالة فهي التعلق محل ني مغهومحا كان فإن 

..؛ا.أنواع. أربعة نهازء الإشارة دلالة فهي للتكلم مقصودا مدلوله يكن 
٠٣١٩و ا/ا/خام المحمول في الاقضاء دلالة على كلامه انثلر )٠( 

م•م *زيد المعكو.ذن ين ٌا  ٢٦)
نمدا.ثن: في )٧( 
فتصدقشيء له يكن ولم رمضان في جامع إذا باب - الصيام كتاب - البخاري رواه )٨( 

(.١٩٣٦)ح  ١٦٣،/فليكفر عليه 
كانواإذا الكفارة من أعاله يعلعم هل رمضان في المجامع باب - فيه أيضا ورواْ 

(.١٩٣٧)ح  ١٧٣؛/محاؤيح 
ه/مآآنلت، يقل ولم الأخر فنقها مة وهب، إذا باب . الهبة كتاب في أيما. ورواء 

(.٥٣٦٨)ح  ٥١٣/٩أفه على المر نفقة باب . الممقات محاب ش أيضا. ورواء 
محليظ أ،ئه مءس ؤئن< تعالى نول باب ~ الأيمان كفارات، كتاب نى - أيضا ورواه 

الغنيعلى الكفارة نجب متى ٢[ ]الئخربمأ; ألكم آثم ثثو >زلتؤ رأس أث،لإ 
(.٩٦٧•)ح والفقير 



عي،وادنزاب.لأبتاصي/يحئيى• شئالوراتد؛'< >ل1هواتد  ٣٣٢

 V . عامدأ.رمضان نهار ني رطوْ هي العتق وجوب ني العلة أن على
فهيالالفظ له نمد عما يلزم ما بكلامه المتكلم يقصد لم ن إ و

Iنيل ودين عقل نانمات ااالتساء ، واوسلأمل الصلاة عليه كقوله إثارة دلالة 
زمنأي ، لا دهرها شْلر إحداهن تمكث نال؛ دينهن؟ نقصان وما 

(.٠٦٧١ )ح \ا\{<0 ١ الكفارة على المم اءأن من باب - أشأ ب ر =
نلأالإمام نأخم الحل. دون ذنبا أصاب من باب - الحدود كتاب غي - أيضا وروا، 
(.٦٨٢١)ح \ r\l\rمضيا جاء إذا الوة بعان ض سمويث 
الماتمعلى رمضان نهار في الجماع تحريم تنليظ باب - الصيام كتاب - لم موروا، 

المعسرذمأ في وتثبت المسر، على تجب وأنها ويثانها، ب ١اكمى الكفارة ووجوب 
(.١١١١)ح  ٧٨١٨يملح حش 
٦٣٩• )ح رمضان ني امحق أتى من كفارة باب الصوم. يثاب - داود وأبو 

(.YY^-و

(.٧٢٤رح  ٩٣"ا/رمقان في الفعلر كفارة في حاء ما باب - الصوم كتاب - والترٌل.ي 
ا/أمهرمضان من يوما أفطر من كفارة في جاء ما باب - الصيام كتاب - اجه وابن 

رمضانشهر في امحراتء على يقع الذي في باب - الصوم كتاب - والدارمي ( ١٦٧١)ح 
(.١٧٢٣)ح نهارا 

 Jآ-ا0.و  ٢٤١٨المني »ي وأحا
أو.م: في )١( 
ش.من ^ ٢٢نهاة )٢( 
m•وش■■ )٣( 
الخيريسعيي. أبي حدث من ورد فقد معنا، واما عليه لم اللفغل بهذا الحا.يث )٤( 

محنالحازم الرجل للب أذهب ودين عقل ناقمات من رأيت ما .١ ٠ ٠ وفيه ه، 
مثلالمرام شهادة أليس ت تال اض؟ رسول يا وعقلنا ديننا نقصان وما تلن. إحداكن• 

لمحاضت إذا أليس عقلها. نقمان من فاوللث، قال؛ بلى. نلن؛ الرجل؟ شهادة نصفا 
دسها<انقصان من نال؛ل.لاك بلى. قلن: تصم؟ ولم تصل 

'٣(٤ )ح ٤ ٠ ا/ه الصوم الحاتض ترك باب - الحيض كتاب - الخارى أحرجه الحديث 
القرابةاجر أجران اله ه الّك، لقال الأتادب ^؛٢، اpكائ ياب - الزكاة كتاب وني 

(.١٤٦٢)ح والصارة«سمهآ؟ 
وفي( ١٩٠١)ح ١ ٩ ؛/١ - والصلاة الصوم نترك الحائض باب - الموم كتاب ُفي 

ثثبلئبمأم؛ا وميأ لم تعالى؛ ونوله اء التشهادة باب - الشهادات كتاب 
(.٢٦٠٨)ح  ٢٦٦[ْ/٢٨٢]انم؛: رأمأكثاا،؟(ا 



٣٣٣عيزالميزاضر لأبماٌي/حتتق؛ شئاازراتر« >)المإتد 

لمالكنه وأكثرْ الحيض أقل بيان الكلام هدا من المقصود وليس حيفها• 
ةحمالحيض أكثر أن عر باشارته دل الدين نقصان ني مٍالغة الشطر ذكر 

إكأزنئ آليتاب ثلأ لخظم جذ ت تعالى نوله ذلك رمن ر برمال عثر 
،•جنار أصح من صوم صحة ، إرل إشارة فته آ ١٨٧لال؛ئر؛؛ بمؤقره 

المفهومدلالآأ؛، التهلزا محل ني لا عليه دل ما هو اوالمفهوم نوله؛ 
المفهومحكم يكون أن فالموافقة ومحالفة موافقة مين نعلى 

إطلاقربيان الطاعات بنقص الإيمان نقصان بيان باب - الإيمان كتاب - لم مودوام 
••٨( )ح باض الكفر غير على الكفر لففل 
بنقصالإيمان نقمان بيان باب - الإيمان كتاب - لم مأحرجه عمر ابن حديث ومن 

(.١٣٢)ح \إص باه الكفر غير على الكفر لقتل إطلاق وبيان الطاعات، 
٥٩ه/ونقمانه الإيمان زيادة على الدليل باب - نة الكتاب - داود ابر ورواه 

(.٤٦٧٩)ح 
اسق،إيراد وأما ٤(. •  ٠٣)ح  ١٣٢٦/٢الماء باب الفتن. كتاب ماجه. وابن 
صاليء.لا دمرها ثطر إحلءاهن ءتمكثؤ جمالة 
ء؛رهاأبولا المة الكتب •>، شيء ني اده الم  ٣٦١ص الطالب تحفة ني ممر ابن فقال 

مذهبمن والصحح للشافس ورواية مالك، نول وهو الحيض أكثر ني الأنوال أحد هر )١( 
احماد.الإمام 
الرّالأألفاظ حل ني التالة تنؤير ، ٦٨٨المقتمد ونهاية المجتهد بداية انظر: 

\ا'\<كالمنس ا/آآم، المحتاج نهاية آ/'\،م، المهذب نرح الجموع ا/أآإ، 
٢.الإياع متن عن اشاع كثان، 

،٢٣٦/١المرحسي أصرل، امهما وأنصرتح وغير صريح إلى الطوق تميم ش ا'زظر )٣( 
تيسير، ١٨٦/٢المتمني •٦،  ٨٨مفلح لأبن الفقه أصول ، ٢٦٢ص اكاظر روصة 

،٨٨للعبادي الجوامع لجمع المحلى ضح على البينان الأيات ، \ا٦٩التحرير 
الثنقيُلىإبراهيم لعبداض المعري مراقي على المود نشر المسامع تشنيفه 

النانيحاشبه ، ١١٩ص ايأمول حصول الرحمرت نواتح ، ٩١/١
م.من  ١٨٢نهاة )٤( 
المخولالعاJة ، ٤ ٤ ا/؟ البرهان نم؛ كل ، وتعريفالمفهوم تقيم ني انفلر )ْ( 

المربيلأبن المحمول \ا0ص برهان لابن الأصول إلى الوصول ، ٢٠٨ص
،تثنين، ٦ ١ ١ ؟/ مجفالح لابن الفقه أصول ، ٥٣ص الفمول تنقيح شرح ، ٤٣٥صى 

.Tirl\المامع 



ءبمالمغادُيدلأطص/تءئيى• دئايرامح« »المامح  ٤٣٣ 

يمدوهو معناه أي الخطاب فحوى مي ويالحكم في مراقمارللمتطوق "ا/أ 
الجوهري.قاله كما ؤيقصر 

تحويفي ذلك عرفت ررتقول البلاغة اس أسفي الزمخث.ري وقال 
تركيبمن مقلوب وهو ® Ajتكالم مما مراده من مته تن فيما أي كلامه 
تنبيهمي ويالمهلمر بهلريق مفهومه منه الدلالة لأن نحرى وصمي الفؤح 

فؤرل؛نإ؛4ن تعالء،• قال الخطاى تحر', ، لو[ل المءافقة م ومقص الخهلا>سا 
.٣[.ماووهس: 

فلأنلحن ت ينال اللغة به ؤيراد اللحن يطلق ®وند الأمدي نال 
هنوله ومنه الفلتة يه ويراد يهللق وند . بلغته تكالم إذا بلحنه 

،..ااأ أفهلنرا'،.أي وعصا(أى من بحجته ألحن بعضكم 

الله،حار الزمخئرى الخوارزمي عمر بن محمد بن عمر بن محمود القاسم أبو هو )١( 
مرتين،بمكة وحاور والحجاز والعراق، حرامحان لحل رالأدم،، والحر اللغة ئي إمام 
الفاتقالصانيف، من وله مائة رخموثلاثين نمان سنة ترفي، بالاعترال،، ءتفلاهرآ كان 

وغيرها.المحو محي الأنموذج وكتاب، البلاغة وأساس الحاوو.ثا غريتح ثرح في 
المحاهتراحم في ألمعيين إثارة ، ٢٦٥٨٠"للقمطي المحاه أنثاه في الرواة إلمام انفلرت 

1ا\ر\\.الأم، ئازرايت، ، ١٠٤ص ااو؛وطي المقرين ٍلبقات ، ٣٤٥ص واللغويين 
٠٣٣٦و  ٣٣٥ص للزمخثري البلاغة أساس )٢( 

النوح-م،؛ قمح،  ٢٣)
الأصل.من مانهل العكوفين بين ما )٤( 
تلت.ثن: في )٠( 
آ/اههاالمنير المباح اضرب لمان انثلر: )٦( 
م؟من سانعلة فلعل )٧( 
(.٦٩٦٧)ح ترجمه غير من كدا . باب، الحيل. ممابط ِ البخاري رواء )٨( 

(.١٧١٣)ح  ١٣٣٧٨٢بالحجة واللحن بالثلا٠ر م باب، الأفضية. محاب، لم. وم
(.٥٤٠١)ح  A٢٣٣/الحكم؛الذلاهر ؛اب، القفاة. آدايب مماب، والمائي. 

للزمجخثريالحديث، غريب، في لفانق ١ ، ٥ ٣ ٦ آ/ للخهلابي اليدين، غريب، انفلر؛ ( )٩ 
ب٢٦٦/٤المحيعل القاموس ، ٤٠٦ص البلاغة أساس اuري نح ، ٢٤١؛/

.٦٦٨٢الأحكام اصرل في الإحكام ١( )* 



٠٣٣ *مدايميزالمير لأيغاصي/حمقت الزواتد شئ ^لأواني 

رالظاهريةل إلا يه الاحتجاج صحة على واتفقوا 

القياس؟أر المص باب من هر وهل 

والنايعي، _^ aJlبدلالة يسمونه ااالحنفية I الهندى المني قال 
،.^٠٠١ ٩٠١١بالقياس يميه 

الجلي،المياس من جعله القياس ففي المنهاج كلام فيه احتلما وند 
الصلْلبابا س جعله المفهوم وفي 

المطوقمن أولى عنه المكون في الحكم يكون أن شرطه من وهل 
لا؟أم 

أصوليي النذ ، U٨٨٨/حزم لابن الأحكام اصرل ني الإحكام إلهم؛ بته نانظر؛ي )١( 
•٣..  ٢٧ص الماس إبطال ،  ١٣٥ص له الفته 

الشانصالفقيه الهندي، الدين بصفي الملقب محمد بن بن محمد هو )٢( 
اشتهرردسق، رالقاعرة رم المن إلى الملم ءأل_، ثي ررحل بالهند ٌرلدء الأصولي• 

ولوسعمائة، وعترة خص سة ومات ونقى، وصلاح حير ذو صيته وعلا أمره 
والعاتق.الكلام علم »ى والزبدة الأصول، علم إلى الوصول نهاية منها مؤلفات 

اgايةأ/امه، للإمنوى الثانمة لمقات أ/آما، حجر لأبن الكامنة الدير انظر: 
آ/ا<اا.الأصولمن طقات ، ^vrالذهب ثيران اا/ها■، والهاية 

فوانحا/إا«، التحرير سر \اس الأسرار ، كثفا/اإآ، رخى الأمول انظر: )٣( 
آ/ه٤.انمار بشرح المقار نتح ، ٤١ا/•الرحموت 

الحنابلة.ربعص الثافعية ويعفى المالكية رافقهم رند 
اللمعا/ا-ا'، المرد مراش ئى المرد نشر ، ١ ٨• ص والأمل الوصول منتهى انظر: 

آ/أاآ•،منلح لأبن الفقه أصول ، ٢٦٣ص الماظر روضة اJرUj ، ٢٥ص
.٣٨٩ص المسودة 

لالفقه أصول فى الفائق ،  Woofsالهندي للمفى الأصول دراية نى الوصول نهاية )٤( 
.٢٧م• ابمأ 

.٢٤ص الوصول منهاج )٥( 
منىبالتأففح 'والتمثل ٢ • ٣٢المرصع هذا حول المرل نهاية نى الإسنرى ونال 
منانفىبه المنن، فتمثيل هالءا وعلى القياس، باب من ليس الفرن تحريم ائت، على 
.فانهمه القياس كتاب، نى ححه صّ 



عبدالميزالمثللأيةا'اسى/تحشق• م ث-هااووامح طهو1تو  ٦٣٣ 

رتبتهني كان لو بل Jنرطل١، ليس ذلك أن الغزالي امحاره الذي 
^٣،الثافص تب ذلك ,>يد ومما حاليا. كان له مساؤيا 
الذسصأمكون إلا مه شرْل لا الجلي إن الجالىرْ، بالماس لله:ار؛، 
منأولى المقيس يكون أن مءله من وليس الحكم ث إلى سابقا 

١٢١٠٧^الصفي ناله كا الأصوليين أم عليه والذلأ، عله. اوقاسص، 
يشعروغيره البيضاوي وتمثيل ثرمحل ذلك أن الحاجب ابن واحتاره 

4زلكرلإا،.

بمنهلونهدل [ ٢٣لالإسنا»: يتما مل >ؤئلأ I تعالى نوله مثاله 
الأذى،أنواع رماتر الضرب تحريم على وبمغهومه التأنيف تحريم على 

المنهلوق.من ١، أ بالحكم ، أدرأ الممهرم ودلالة 

وآآآ. ٢٠٨ص المخول )١( 
نا-ا•رىفيشدم:

هّاق،لأسش.)٣( 
الأصل.من صاقل المعكوض محن ما  ٢٤١
را"ا0. ٥١٠ص الرالأ )٥( 

رغ؛رصا.الشرازي ومهم الشانب جمهور ميما رعو 
،٠ّAUA/Yان ٢Jاآ/آ/''اا، المحمول ، ٢٢٧ص التمرة ، ٢٥ص اللمع انظر: 

السامع■شن، ^•أ، المنان، الآ؛اذ، ، ٢٨١٨التمني ، ٣٣٤ص المنخول 
x<\\l\التراح الدير \ا0أك 

م./ب.ن: ٣٢نهاة )٦( 
ءام.)ىفيش;

ااشا'سا•م،؛ هم،  ٢٨١
ش.ص /أ ٢٣نهاة )٩( 

.١٧٥٦و.\\ 00\االأصول دراة ني الوصول نهاية ١( )• 
٠٤٣٩آ/المان شرحه ،ع المختمر ، ١٠٨ص والأمل الوصول متهم،  ٢١١١
منأولى عنه الخؤكرُت، كان لما إلا ٢ ٤ ص الوصول منهاج ني يمثل لم أنه إذ  ٢١٢١

يه.المطوق 

ولا.م: ^، ٢١٣١
•أر،ا رلاانيم؛

ثى.من مانطة بالحكم ( ١٠)



٣٣٧عيادالميزالميل لأوتاصي/تحميى• شجاازواتد« محاممواتد 

دش. برم مثا درة ^^١؛، سل ؤدس ت تعالى نوله وكذلك 
إنس ألكتف م •ؤوي0 ٨؛ ٧' ؛ ]١^^١٠.ه ئت/ شرا درو يثكثاد سو 

[.٧٠؛*نا0■' ]آو ^ ٥٥يودوء لا أي-م يآمنق إن س ونهر لثق يوذ،ء ثْلام ثأته 

علىُالأدنىلا، اف نبيل من »وص المنتهى: في الحاجب ابن تال 
أولى،المسكون ني الحكم كان فلذلك الأدنى عر بالأعر أو الأعر 

فيمناب أشد وأنه الحكم من الهمود عرف إذا ذلك ]يكون[ ؤإنما 
الماوكورةرى«.كالأمثلة )السكوت(ث؛، 

مخالفا، عنه )المكون( يكون أن فهو الخالقة مفهوم وأما 
دليلؤيمى الحكم في به للمنهلوق 

فيونال به وجزم الخطاب لحن ٠ويسمى تعليمه في القرافي نال 
.١٠وصعقه الخناب لحن يمي ُرونيل الواقفة مفهوم 

لكن، الإ-حكامل في الأمدي صنع كما ،  ١٢اأنعشرة إر مه نثم 
بعض•من أقوى بعضها 

٣

فيش؛أدني•
_•و م من زيادة 

المقصود.ذلك عرف ت ص في 
)الكون(.الأصل ني 

•١ • ٨ ص والأمل الوصول منتهى 
،iA'/Yالعدة ، ٤٣٠ص ١^ لابن المحمول راماذ اJوانةت مفهوم ني وانتلر 
المنتصربيان ، ٣٥٠ص ودة ال، ٢٢٧ص الثمرة ، ٤٢٤/١لكمرازي اللع ثرح 

،٦٨ص الفصول ومعاني الأصول قواعد ا/إخآ، للاصفهاني المهاج ثرح ، ٤٣٧٨
.٣١٧/١الجوا•ع جمع على اليطار حاثية 

)الكون،(.الأصل ني )٦( 
ئى.من: صاهلة صم )٧( 
. ٥٣ص الفصول تنقح شرح )٨( 
سيئ.وئ ٣إ^٦ الأحكام أصول ز الإحكام )٩( 



عيدايميزالميل٧^٩١سي/حشىت « )حالعواتد  ٣٣٨

ه.الزكاة السائمة الخم )اني مثل الصفة مفهوم الأول؛ المم 
خاءة«مبصفة رشرنالأى ، ١٣١الأمم »ذكر حدئ ني الأمدي: قال 

ثئعمن هأممإ حمل ازقت  'ؤؤر؛،0 والجزاء الشرط مفهرم ت الغاش 
٦[.]التللاق: حمليزه بمس 

[.٢٣•ء؛رمهتال1قنة: روجا ثسلإ حئ بمد مى لم بجز ^٥١؛* الغاية مفهوم الثالث؛ 

٤[.]النور: إتت؟ا< همن ؤ»اندثرر الخاص اسد مفهوم ارابع؛ 
)المكثير(لا■،به نمد ١^ لالعدد[رْ، ءن[رء، بالخاص ]وايرز 

والألفوالماتة والعشرة والبعماثة. والسبعين كالسبعة والمبالغة 

حرام®ل٩،.فقليله ممره أمكر راما ، أ العلة مفهوم الخامس؛ 

م..ن;نهاةممأ
)ُقرنا(.الأصل: ني 

.U-/rالأحكام أمول ني الإحكام 
الأصل•ص انط المعكدفض محن ما 
_•و الأصل س سانط المعكونض محن ما 

)اككمر(.الأصل ني 
القرآنأحكام ، UU/،5حيان لأيي الحبل الحر \-\الأ1\، للرازي الكسر الضر اننلر: 

٠.١ للألومي المعاني ورح ، ا/؛'١ للكالهرامي 
الس.فيش:

ه■صر دابن صرد بن ومداش جابر حل-يث س اللفتل بهيا وود 
جابر•حديث ١- 

والترض.(. ٣٦٨١)ح  ٨٧٨الكر ص الهي باب - الأشرة محاب - داود أيو دوام 
وتال؛( ١٨٦٥)ح أ/آبمآ حرام نتاليله كثير• أ،كر ما حاء ما باب - الأشربة محاب 

جابر•حديث من غريب حس حديث هدا 
<٣٣٩٣)ح  ١١٢٥٨حرام نقالمله كبر، امكر ما باب - الأشربة محاب - ماح،• وابن 

.٣٤٣/٣المد ني وأحمد 
محير،امكر محا قليل في بابح - الأشربة محاب - القلمان موارد - صححه ني حيان وابن 
(.١٣٨٥)ح  ٣٣٦ص



٣٣٩عيداضزاضد لأوتاصي/ت>نى؛ شيحاروامح(< »الغوإتل 

ندالمنة أن المنة وبض سه )والفرق التعاJقل١، في نال/المرافى 
الغنىفإن موم كاللالعالة مممة بل علة تكون لا وند لكلأملكر علة تكون 

ممملم«.]والموم[لآ، الُلة هو 
زيدا.إلا القوم نام الاحاءأن. منهوم ايادس: 

أنجهة من الفهوملْ، من الأمشاء دلالة كون المرافئ امتشم وقد 

غقالّلهكير، أسكر ما باب - مها والحد الأسرية محاب الكبرى. المنن ني المهقي ر ~
منيحرم ما باب - الأسرية كتاب - الأثار معاني رح ث في والطحاري ، ٢٩٦/٨حرام 
.٢١٧/٤المني 

عمرر.ين عداف ■حدينا ٢. 
(٥٦٠٧)ح  ٠٣٠ a/ كثيره أسكر شراب كل تحريم باب - الأشرية كتاب - الشانئ رواه 

(٣٣٩٤)ح آ/همآا١ حرام نئاليله كير، اسكر ما باب - الأثرية كاب ماجه وابن 
\-\wlyوأحمد 

(.٤٥)ح ؛/؛ءآ وغ؛رئ الأثرية محاب والدارممي. 
Aا٦^^حرام لتازله أذكركير، ماباب مها. والخد الأثرية محاب . والمهقي 

عمر.أين 'حدينا ٣- 
(٣٣٩٢رح آ/؛آا١ حرام _ أسكركير. U ياب الأثرية. ماجه.محاب ابن روا. 

.٩١٨وأحمد 
كير،امكر ما باب - الأثرية محاب - الأمتار كشف ني الهشي إله ءزاْ كما والزار 

(.٢٩١٥م'هم>ح حرام نقبله 
.٢٩٦/٨حرام نقبياله كير، امكر ما باب - مها والحد الأثرية محاب والمهقي. 

الأمل.من مانمل المكونن ين ما )٢( 
.٥٣ص الفصول تتئح ثرح )٣( 
فيإدحاله أو ءّرْ، ف، يحل الذي الحكم من الميء إحراج عن مارة هو الأمشاء: )٤( 

معناها.في محا أو بإلا غيره منه حرج الذي الحكم 
يشرطيمعناها ما أو بإلأ متروك أر مذكور من تنديرأ أو تحقيقا الخرج هو والمشي 

جسةبن لب-الزير سلي ابن المة نرح ا/ح؛ه، الغواني تسهيل عر انغلر;'المساعد 
١١ ٠  ٦٨مالك ابن الغية على الأنموني شرح على المبان حاشية ا/أ؟ه، 

نهايةممب.نشء)ْ(

W,



عيزاهميزاضدلأطصي/تحشق؛ شرحالوواتو« >طلنو\تد  ٣٤٠

المخرجلي بالخدم الاتصساف يكون أن نينجغي للإخراج وصعت ررإلالإ 
مفهومأ.يكون )فلأ(أآ،. والمطا؛قة ، مدلولأل 

يلزمفلا ، )المنطرق(أ من ، للأخراج^ ، ات^ و>وإلا ابأن عنه وأجاب 
الالنقيضين أن على العمل بدلالة بل عدمه في المتثني يحول من 

الأخوالفي الدخول أحدهما ، مجزل الخروج من وحينثديتعين لهما، ثالث، 
فقيه.نيد إنما الخصرت مفهوم I المائع 

الخميسيوم سافرت نحو والمكان الزمان مفهوما ت والتاسع الثامن 
زيدر٨،.أمام ت، وحل

علىانمكم تعاليق رروهو المرافئ؛ قال . ر اللقب مفهوم العاشر؛ 
،.١١أصعقها((^وهو الزكاهء ، الغنمر راقي تحو اللواات، أسماء 

١)

٢)

٣)

٤)

٠)

٦)

٧)

٨)

٩)

;;

الأمل)و،دلولأ(.ني 
)ولا(.الأمل: ني 

شُ' من ممسوحة رصعت 

الإحراج•؛ مز 
المش.م: وني )الطرق( لأصل: اش 
•الكذب إلى الخريج م؛ ني 

.٥٦ص الفصول تنقح شرح 
زيد.أما : مش 
اللعب.. مش 

م.من هايأ نا 
؟٠٣ص الفصول تنقح رح شا 

أنوال:على حجنه ش اخلفا وند 
الحبوجميع الثلاثت الخذاما من الملماء أكثر مذمط وهو بحجة لس أته الأيل؛ 
مطلقا.الخالقة مقهوم حجية يرون لا اتهم بامتار 

منواكناق والمرقي الماعت من متداد خويز ابن إليه وصار حجة أنه الثاني؛ 
ذم،ُإليه أصحابنا'. من ءلوائفا إليه صار "وند الرهان ني الجوبي ونال، الشانعية 

احمد.عن وذكروه الحنابلة أكثر 
الحنابلة؟لعض المشتق بنير تتيدْ بشرط حجة أنه الثالث،؛ 



٣٤١عسدالم|واسمبم لأ؛تاسى/تءنىت ث-لأآا|ورم<< >طلماتر 

وغيره.، أ الحاجب ابن ذكرها شروط المحاكة لممهوم ت سه 
منالحكم يانتفاء أولى عنه المكون أن يغلهر لا أن ت الأول 

^ن[ ٣١لالإ>ا،: إنثإه ثثن ؤء مقو' وة تعالى: كقوله به المطوق 
أولى.الإملاق حشية عدم عند القتل تحريم 

)إرثلْ،عدم على كالاسدلأل له ساوار؛، يكون لا أن الثاني: 
ذوىمن كونهما في وأَا،استراكهما الإرث في للخالة(رآ، بماواته الخال 

علىإلا تقدم كما موافقة مفهوم كان اؤيا مأو أولى كان فإن الأرحام• 
الساوىّ.في الغزالي رأي 

بماالشيرازي عنه وأجاب الحا-؛بلأ، ابن كلام فيه تناقض وقد 

مجدرمتهم الحنابلة لبعض وهو ولغيرء له مم محابق بغير حمه إن حجة أنه الرابع: 
البركات.أبو الدين 

الحنابلة.لبعض وهو العين اسم لا الجس لاسم حجة أنه الخامس: 
الجويتي.احتيار وهو الحكم نفي يقيل" ما به اقترن إذا حجة أنه السادس: 

ابنبه ونالأشخاص أمحماء قي بحجة وليس الأنواع امحماء قي حجة انه ابع: سال
الشافعية١علماء لتعفى الوصول فى برهان 
الوصول ٤٥٤و  ior\/البرهان ، ٤٤٤ص العربي لأبن المحمول انتلر: 

ثرح، ٣٥٩و  ٣٥٢ص المردة ، ٢٦٩ص المانلر دوقة \/\1ك الأمول إلى 
التمني، ٢٠٩ص المتحول ، ٤ ٤ ١ ا/ اللمع نرح ،  ٢٧* ص الفصول تنقيح 
X'i/X ، مفلح لأبن الفقه أصولMX/r ، الأسراركشنء ا/أ/هأأ، المحمول
rxlx.المات اوات ، iTxl\الرحموت فواح ، ١٣٧v/السامع -شيق ، ٢٥٣/٢

. ٤٤٤٨البيان شرحه مع المختصر ، ١ ٠ ٩ ص والأمل الوصول متتهى 
)المكون(؟الأصل وفي م س صافهله المكون 

فيش؛ذحربم•
متاليا•م: قي 
أدب•م،• م، 
_•نى؛ ذتجّرّ القدمض محن ما 

•٢٢٢د  ٢٠٨ص المخول، 
دالمختمّالنتهى ني الحاجب ابن نول ني التناقض صولة لي تنلهر لم 



عيزاسميزاشرلأيئاسي/ثميقت شلأآارواتر« »المإتد  ٣٤٢

نظر.،نيه ول ، المخالفةر ولا الموافقة باب من لمست المساواة أن حاصله 

ؤؤددبيبمًكمتعالى• كقوله الغالب مخرج الالمظ يخرج لا أن الثالث• 
[.٢٣اء: ]الثحأمرءكمه ؤ، آكي 

لأم(عبدالبن الدين عز للشيخ )تبعا ذلك المرافئ عكس وند 
مابخلاف مفهوم له يكون أن يشغي الغالب مخرج اللفظ خرج ارإدا • نقال 

فاتتضئيها المائة دلت غالمة كان إذا المنة لأن غالمأ يكن لم إذا 
ذلكدل عنها استغنائه مع ذكرها فحيث بلففلؤ، ذكرها عن بالخالة المتكلم 

نفيعليها )ليرب(لا، بل ، ل للحقيقة بوفوعيا الإخبار ، تيرد[ل لم أنه على 

عومشرط حيث المثهى لي لما المخمر ني ما وموافقة عدمه هو لي ظهر الذي ل ب -
عثلالخالقة مفهوم لنرط '١ ٩ ص المنتهى ني نال فيهما. الماراة أو الأولوية 

نينال وكانا الموانقة•، كمفهوم اؤيا مولا أولى عنه المكون أن يغلهر لا أن قاليه 
نياثنزط المنتهى في أنه إذ أ-مى جهة س كلامه في موجود التناقض نمم المختمر: 

الموانقة،لمنهوم مماثل ذلك في وانه أولويا ولا اؤيا ميكون ألا الخالقة مفهوم 
انهمع موافقة، مفهوم إلى يتحول فإنه ماؤيا أر أولريا كان إن أنه بثن المختمر وفي 

•او مأولى يكون ألا شرطه من أن ذكر المنتهى ني، 
والمخالفة.م: في )١( 
م.من افلأ الواو )٢( 

Iمن؛ مانهل التوسن ين ما  ٢٣)
بنحن بن الئاصم ابيأ بن لأم مدالبن مدالزيز هو لأم مدالبن ال-ين وعز 

بسلطانالمعروف ال.ين، بعز الملما الشافعي، ال-منقي السلمي مهذب بن '-ط 
شاعر،حف،، محديثه، أصولي، نقيه، الأعلام من علم ءعرْ، إمام الملماء، 

منةتوفي النكر، عن ناهيا بالمعروف آمرآ لائم، لومة الخن، نمح، تأحذْ لا أديب، 
فيوالغاية والنواتلو، الأحكام، أدلة في الإمام مصنفاته ومن بالقاهرة اتة رمحتسن 

وغرها.المغرى والقواعو الكرى والقوائ الهاية، اختمار 
فيالعبر ، ٣١ا/؛ لليوطي الحاصر؛ حن ، ٢ • a/؟ لل—بكي الشافعية طتات، اننلر؛ 
والمهايةالبداية ، Y'A/Uازاهرة النجوم 'ما'ا'آ، للذمي مر من تحر 

•U®Aالأصوليض طقا'-تا 
م)ترد(ّو الأصل في )٤( 
حقيقة.م: وني الخقيتة في )٠( 
)لرتب،(.الأصل: في )٦( 



٣ ٤٣عسراسميزاضد لعد؛ئاسي/حيق؛ شئا)وو1تو« ))الغواني 

ذكرهاإنما يقال أن أمكن غالبة تكن لم إذا أما المسكوت، عن الحكم 
ةالحقيقة لهذه تعرض المفة هذه أن السامع ليعرف 

عنمحنل إذا كما موال جواب في واردأ يكون لا أن الرابع؛ 
الزكاة.الغنم محائمة في ممال! الغنم مائمة في الزكاة 

سائمة. رأى لو كما حادثة في واردأ ، كوزأ لا أن الخامس؛ 
الزكاة.المانمت في ممال؛ 

لوكما جهالة إزالة )لتةل.ير( المنهلوق ذكر يكون لا أن السائس؛ 
المعلوفةفي ويعلمه السائمة في الزكاة وجوب يعلم لا المحاق كان 

١ذكر يكون فلا  ١٠الزكاة الغنم ائمة صفي  ٠٠• فمال  فيلنفيه ئمة  ١١
ال٠عاJوفةل٧،.

.توقع إذا كما جهالة لخوف به الطوق يكون ]لأ[ص أن الء؛ 
راقي.؛ له فقال السائمة في ازكاة ، )وجوب(أ جهالة شخص في 

٠٢٧٢ص الفصول تنقيح شرح )١( 
عبدالسلامبن للعز متابعة للمرافي هنا الحكمس نسب حيث هقئب المؤلف رهم رقد 

إذاالصفة مفهوم ءإن ت موله تقرير على ترد سزال انه على كلامه أورد أنه والصحيح 
ثما. عنه المكون عن الحكم انتفاء على دالا ولا حجة يكون لا الغالب مخرج حرج 

هدا.توله يه علل الذي تملتله السؤال عن أجاب 
بش•• و ( ٢١

ال.ش: ني )٣( 
_•ص ؛آ/أ نهاية دم 

م.من! نطة محا ممال: )٤( 
إمأمنم.نهاية)ه(
)اص؛ر(.الأصل ني )٦( 
المعلوفة.ت ش في )٧( 
م.و: الأصل من اقط المعكوفن نمن ما )٨( 
رددجوب،■الأصل؛ في )٩، 

م.من؛ ساقطة له )•١( 



عيداينزاشرلأ؛|تاّيمحمقت شئاازواتو« »\هواتد  ٣٤٤

المعالوفي الزكاة وجوب عدم على ، ذللدأ يدل ، فلأل الزكاة® المانمة 
تالمجاز،علامات تالخامسة/)يعرف(أ؛أ تال;  ١٨٧

الخرب.ونار الذل. تجاح تماو\ْ، اكرام الأولى الملامة 
الأحرالمس عر توممه الثانية الملامة 

[.٠٤بمزان: ل1ل ه أثم 
الخقيقةعكس على بحمار ليس ت االليدلَا، الضكقوكا صحة الثالثة الملامة 

ونحوم.يإنان ليس ، !^١ تب ئولنا لامتناع القي صحة بعدم تعرف نإتها 
الإطلاقذلك أن عرف إذا النفي يصح إنما فإنه دور نالوه والذي 

المجازمعرفة توثق فلو المجاز معرفة على التفي صحة توقف نقد هجاز 
دورأ[ل*ا،.لكان التقى صحة على 

م.و ئى من؛ دلك.'اتطة )٢( 
، ١٦١ا/العتمئ. تقاوم؛ غيرما وشروطه أنواعه المخالفة مفهوم ني انفلر  ٢٣)

أعامم الفصول إحكام ، المختمرعش الخفي ثرح ، TA/TلJقرافى 
ثرح، YAl\/للأصفهاني المنهاج شرح -Y ،r،؛،ول النهابان الأصول 

حاب، ٤١٤٨الرحموت نواتح ، ٩٨٨التحرير تسر ا/اي'\، التوضيح عر التلوح 
حصول، ٢٤٤ص الأمل بب شرح المائل إجاة ، ٢٤٥٨الحالي شرح على الماني 

\الأ.المرد نثر ، ٢٧٤ص اكJحل ، ١٢•ص الأصول عالم من المأمول 
المهيد،  ١٦٢ص للزنجاني الأصول على الفريع تخريج ب• الخلاف لمرة في دانغلر 

لاينالأصولية رالفواتد القواعد ، ٢٤٥ص للإسوى الأصول على المريع تخرثج قمح، 
.٢٨٧ص اللحام 

)تعرف(.م: و الأصل في  ٢٤)
،aJم؛ ني )٥(  jL.
م.من مانلأ مثل: )٦( 

اللي.في  ٢٧)
 )A( يعرف.فإنما في
م.من محانهلة إنه )٩( 

،١ ٩ ٤ ا/ البيان شرحه «ع المخممر ، ١٤ص والأمل الوصول منتهى اننلرالمألت؛ ٢ ١ ُ ١ 
.٤A/•١/١المحمول \ا\\إ المول متهى \ا'ك الأحكام أصول ني الإحكام 



٣٤٥عبدالميزاضل لأثءاسي/حميى• شلآآا1وواتد(< محاهواتد 

المجازعلامات ني وهي اللغات باب تمسادلآ خامة هذه ٠ \ذشوح 
نينال كما والمجاز الحقيقة بين بالمرق عنها يعبر وبعضهم عبر كما 

الاستدلال.أو يالتنصيص ، إمار والمجاز الحقيقة بين ر١الغملل الحصول 

أوجهثلاثة ضن التنصمن أما 

مجاز.وذاك حقيقة هذا الواصع^ يقول أن أحدهات 
،.أحدهما،ال المح يعفى وني ، حديهمال يذكروا أن إ وثانيها 

صححء.غير فاسد ®وهو سرحه في الأصفهاني قال 
حواصهما.يذكروا أن ت وثاكها 

للحقيقة)ثنتان( علامات أرع ذكر ثم وجوم فن الاستدلال وأما 
عن١، أريعال وذكر ذلكل٩، على البيفاوى وتبعه ، للمجازأ ، و)ثنتان(أ 

الختض.شارح والبدري هو ونمها ، الغزارل 

م.و الأصل س -اتط المعكوض يثن ما )١( 
تنفصليه فيما الخامسة المسألة ت المحصول من الخطبرعة النسخة في الذي )٢( 

المجاز،.عن الخقيقة 
يدليفصل، ءفيما فيها ان المصرية الكتب دار في للكتاب نسخة عن المحقق وذكر 
ت!فصّلاا.به ارفيما 

م.س نهاية )٣( 
أحييهما.ص: في )٤( 
نسختينفي أته إلى الخاشية في وأثار المختار،أحدما، لكس المحقق ارتضاه الذي )٥( 

هكذارسمتا قد يحلب الأحمدية رسخة صنعاء في الجاهع نسخة هما للكتاب خطيتين 
وحاشيتهالمحصول انظر *واحدا،. 

الأصل)ماز(.ني )٦( 
الأمل)نيان(.ني )٧( 
\ا\ا'حرا.المحمول )٨( 
•٢١ص الوصول مهاج )٩( 

ر'اافىشاد!عة•
.Tir/S)اا(المتمس 
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)بأ(رمالآ.دي وذكر 
مجازأأر حقيقة اللقفل ، بكوزل العرب عن نقلا وجدنا إن أنا وحاصله 

العلامات.هاوه بأحد مجازأ كونه على استدللنا ؤإلأ ذلك ني إليهم رجعنا 
عشيمللق لا كان إذا استل أن عش يميل أن الأولى: العلامة 

Iتعالى نوله ني الذل كجناح مجازأ كونه على بدل ْ فتنتني مفيدأ إلا مدلوله 
فيالحرب ر ١Jوكدلك [ ٢٤لالإّناء: أؤنتؤب< مى الدن ج؛ح ل4ثا ، ؤمحآغيمد،ل 

الحرب.نار اشتعلت إ نولهم 

الكفلأن عادتهم من لأن الجاز على دالا الضد التزام كان ئ؛ما 
شال.ونه،فإنهم مجازأ، كان إذا ما بخالف معللقأ يستعملونه حقيقة كان إذا 

ليكتفيكان إنما للمعنىأ٦، اللغفل وصع من آ لأن كيلك كان رلذما 
لكونهاالمجاز دون الحقيقة فى ذلك يكون أن والأصل عليه، الدلالة في به 

لأزمال٩،يكون أن التقييد في اشترمحل ؤإنما ، الأمتحمالل فير )أغلب( 
وهذهيثرمحل ليمر تقيياوه ، لكنرأ تقيد قد كان ؤإن فإنه المشترك منر ليحترز 
المحصول.نير ينبكرها لم العلامة 

فهمإذا اللفغل أن وهي الجاز علامات من، أي ••؛ا ررالغانية. قوله: 
مدلولهإلؤر بالنمجة كان الأنم المدلول علمر متوقفا فهمه وكان مدلوليه أحد 

مجازأ.الأحر المدلول علم، فهمه توقفا الذي 

١)

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)

٧)

٨)

٩)

سعة.ثى: رنبر )با(. الأصل، ني 
_•من إآ/ب نهاية دهي يكدن م؛ ني 
ن.رالاسدلأل ض: في 
راحغظ.ن، 

القرض•م؛ ني 
المعكا•نمام■ 

تمحق.وهو المهملة ;المرأ الأصل، في 
الأغلب.في م: ني 

٢•ُن• ' ١١٣٥نهاية 
لكون.ثن: ن، 



٣٤٧عجدالميزايمئد لالآبماسي/ثمميىُ محامإتد 

الحقمن المتصور المعنى ني استعمال تولف لما نإنه المكر دلك مثال 
أنعلم عكس ضر من الخلق من المتمور المعنى ض امنعماله على 

>اؤدمآًفرراتعالى؛ كقوله وذلك حقيقة الثاني وفى مجازأم الأول ن امتعماله 
إطلاقهيكون أن ®ومنها المنتهى نى قوله معنى وهذا [ ٠٤بمن1ن: ]أل ه أممه وتهقز 

مجاز"فالمتوهف الأحر بالمس تحلقه على متوقفا ، مييزر الملأحد 

ممالمعنى الموضع الأمم ]يكون[ أن راومنها الأمدي وعبارة 
أحر^٤^٩، ٠٣]في الاسم ، ذلك١٨مى بمتعلقه على عليه إطلاقه يتوقف 

،.١١١٠.جازغير والأحر مجاز )التوقف(ل'ا، أن فيعلم آلعكس كذلك ولا 
w\/ذالت/رأظهر ثم المنتهى، نى قاله ما أي أظهر، ®والأول الشيرازي قال 

اللفنلكون أن ا ومنهارأ يقال أن والإحكام المنتهى عبارة من أي منهما 
فياستعماله على أحدهما في استعماله يتوقف مما موصوعين ش المستعمل 

القرآنفي )يورودْ(ل؛ا، الموقف عار ، ١٣١الأثJلألبمش لا لكن الآخر 

ى

الحلق.ض: ني )١( 
همر•ض في  ٢٢)

أنوانمحثح وتعالى بحانه اش صمات تاؤيل باب من مو مجاز اش مكر إن ئوله: )٣( 
بجلالهيليق كما ض تنت فعلية صفة رمو مها رمو الحميمة الإطلاق س الأصل 

فلااسم منه فه ينتق أن يجوز ولا ورد كما نعللق النعل بلفغل ورد مما وهى ومغلمته 
المقابلة.باب عن »هو مكرأ تب واعا يرد، لم لأنه الماكر ينال: 

المسمين.م؛ فى  ٢٤)
فالتوقف•ش نى  ٢٥)
•١٥ص والأمل الوصول متتهى  ٢٦)

الأصل•من ساقي المعكوفن بتن ما )٧( 

الأمل•من، انط اذلمغكونثن-ين ما  ٢٩)
)للمتوف(.الأصل ني ١( )• 
ا/*ا"ا.الأحكام أصول ني الإحكام ( ١١)
ثى.من ساقطة رمها ( ١٢)
الأسمحمال.م: رني ثى: ني ( ١١٠)
)برودْ(.الأصل في ( ١٤)



'مدالضزالميللأطصي/تسوق؛ دجارواتو« »اهواتر  ٣٤٨

أهلبأن بل كذلك ، ل الوالمع ، لكوزر كيلك وروده يكون أن لجواز كذلك 
•ء؛رها إلى نيوه بأن تبل تعالى إليه ونحوه المكر يسندون لا اللنة 

أيفأ.المحصول فى ليت العلامة وهذه 

صحة[لآ،المجاز علامات ومن أي ]المي..اا صحة ااال؛الثة قوله: 
فحقيقة.ؤإلأ مجاز فهو نفيه صح فإن الأمر نفس في نفيه 

ليسقولك؛ يصدق أن وعلامته مجازأ كان حمار البليد تلت؛ فإذا 
يصحلا إذ نفيها يمح لا أن ، علامتهارلأن الحقينة عكس وهو بحمار 

المحصول.فى أيضا ين.كرها ولم ذلك. ونحو بإنسان ليس البليد تولك 

الدورإلى يودى التعريف هذا أن أي دورا. نالوه ااوالازيل٨، فوله؛ 
كونمعرفة على متوقفة بحمار ليس قولك وهو النفي صحة لأن بني ال

توقفتفلو المجاز محرفة على النفي صحة توقفت فقال مجازأ الإٍللاق ذلك 
دورا.ذلك كان النفي صحة على الجاز معرفة 

الأمركلنتل الحقيقة جهع حلاف على ل، جمعه الرابعة ]العلامة قال؛ 
ليهحقيقان كونه على المتفق المعنى به ١^^ إذا أوامر على يجمع نإنه 
الفعل.به أؤيد إذا أمور على ؤيجمع القول، وهو 

١)

٢)

٣)

٤)

ْ)

٦)

٧)

٨)

٩)

ص•زي 
م0ّمب نهاة 
_•من هآ/أ نهاة 
•_ من -انطة تعال نودإ 

لي
الأصل•من مانط المعكونتن محن ما 

عانها.علا ض: لي 
الذى•إذ م في 
جمعت.م: لي 

نفيه.ت رسمت م رش ش من نطة محا يه؛ فا 



٣٤٩عب٠ل١دريزالميل لأي؛اّّي/تحنق؛ شئاروراتد« محالتواتد 

علىدليلا اJجمعين اتفاق يكون لا أي تنعكس لا العلامة وهده 
الحقوقة[لا،.

ومرادهالمجاز. علامات من الخمس العلامات رابعة هذه المح•* 
القول، ل ني حقيقة فإنه كالأمر مسمى ني حقيقة كونه على اتمق إذا الأمم أن 

المسمىذلك غير في مجازأ أو حقيقة كونه في واحتلف للفعل. !لب ١٥١١
•٠[،]المتر: ويجده إب أتمآ ؤؤوت\ تعالى• نوله ني كما الفعل بمعنى كالأمر 

علىالخلاف فيه ونع الذي اللففل جمع إذا فإنه U؟t ]نرد؛ ه يعنى أن، >ؤر،آ 
القولفي حقيقة فالأمر مجازا كان عليه المتفق الف_ذل الجمع حلاف 

أمررعلى جمعوه مجاز الفعل بمعنى والأمر أوامر على جمعوه المخصوص 
،.مجازأل كونه على ألليل، الحقيقة جمع حلاف على جمع فكونه 

كماتجمع والحقيقة يجمع لا المجاز إن ت نقول راولأ الأمدي نال 
الجالي.،،عن الحمار بالقفل التجوز على ، )منعفال(ل الإجماع إن بعضهم ذكر 

وحمر.حماران يقال حيث وجمعه تثنيته صحة ،ع 

نيالإحكام ا/\'ا،ا، او1ن شرحه مع الميممر ، ١٥، ١٤ص والأهل الوصول متهى )١( 
.٣٢ر  ٣١٨الأحكام أصول 

رس•٢؛ ني )٢، 
م.هن /ب، ٣٦نهاة )٣( 
حطا.وعر )دولأ(ا النخ جميع ثي وتع )٤( 
أمورواحد ني ااحتلموا توله القاسي شيخه عن ا/؟ا■ ' العروس تاج ني الزب؛ل.ى نقل )٠( 

أوامر،'ًلى بجمع لمخموص ١ القول بمعنى الأمر إن الأصوليون؛ تمال وأوامر، 
قوله:ني الجوهري إلا وانمهم من يعرفا ولا أمور على يجمع الشاذا أو الفحل وسعتي 

الأمور،واحل. النهي صد الأمر قال: فإنه الأزهري وأما أر.امر، وجمعه أمرآ بكانا أمره 
يجمعفعلا أن النحاة من أحل. ي؛.كر ولم أمرر، على إلا الأمر يجمع لا المحكم• ُفب، 
*وص•عر يجع الثلايات من شبا أن أو فواعل، عر 

لسان٩، ص البلأئ أساس ، ١ • ٣٨اللغة مجمل ، ٢٨٩٨٥اللغت تهذيب وانفلر: 
الوبلالعجم ، ٢٧٨العرُب 

فلا•في )٦( 
 )V( ؤالأصل ني)ُعقد(
وع•*ات د ض ني ، ٨١



عبواسميزاشدلأيءاسي/تحنيى؛ شيجاازراتد<< >رال4وإتد ٣٥

المذكورالمسمى في التجوز على يدل لا الجمع اختلاف نيل فإن 
المسمى.اختلاف يسيب الجمع واختلاف فيه حقيقة يكون أن لجواز 

يكونلا واختلافه للخمى لا للاسم هو إنما الجمع أن فجوايه 
)الجمع(لماخلأف ني مزرأ 

باختلافجمعه احتلما العود لأن ممنؤع؛ ءاوهدا الشيرازي نال 
:[أىلوا Li]الخثسبا عود وفي أعواد :^٦، نالوااللهو عود فمي مياته م

الإفزاكلأ"ا،».ونادة لمحدورص دفأ الأخلاق الأولى بل عدازص، 

اختلافأن ت،( )ثبإذا أي ..٠ تنعكس. لا الملامة اوهذه ت قوله 
كليكون أن الجمعان اتفق إذا أنه منه يلزم فلا المجاز على يدل الجمع 

ويجمعانحقيقة وللمفترس مجاز للشجاع الأسد أن بدليل حقيقة اللففلين 
والمجاز.الحقيقة اخلانا مع الجمعان اتفق فقر أمد على 

ام.أقثلاثة على تعاايقه/المجاز في المرافئ قال ]فاى.ة[ ها/أ 

(٩)

١٢)

_•من مائلة ب
ب•، مر 

•_ من هآ/ب نياتة 
)الجمح(.الأصل ني 

ا/آ*ا.الأحكام أصول ني الإحكام وانثلر: 
•جمعه ش م؛ د ما ني 

'>ام،دم•ادلةّ-قالوا
م•و الأصل من سائل 

جمعهالخش_، بالضم: المرد : ٣١٩و  r\A\/المحط القاموس ني آبائي تال 
عواد.وضاربها المعازف من وآلة وأعواد، عيدان 

آ/أمأالأعظم والمحيط الحكم ، ١٢٧و  ١٦٦٣المنة تهلي_ا أيضا: وانظر: 
.iti/Aالموس تاج ؛، rnAالمشر المصاح ، ٢٣٣و

للمحدور.ثى: ني 
الأّتزال.افيم:

ّاةطسالأصل.اي؛ينالعكونن 



٣٥١عسدالميزاسميو للأيناصى/تثق؛ ث،لأآاإزواتد« محالنواتد 

نحو، )محاله(ل واتحد علانته )ظهرت( ما وهر إجماعا جائر 
الشجاع^.زيد على الأمد إطلاق 

نحوالتعقيد مجاز ويمي علانته ربعدت( ما وهو إجماعا وممتتع 
لأنكحةا عاقد والد برزية ذلك ر ؤيفالأمير بنت تزوجت ت القائل نول 

منوالعائد سه لأته النكاح لوازم من العقد بأن لدلك معللا ؛المدينة 
ومجازوالده. لأته العاني لوازم من العاقد وأبو فاعله لأنه العقد لوازم 

استعماللأن وحقيقة ومجاز ومجازين حقيقتين بين الجمع وهو فيه مختلف 
تضعه.لم العرب لأن مجاز المجموعات هده من مجمؤع كل في اللفنل 

ءرفيتانل٦،حقيقتان لغويان مجازان والمجاز الحقيقة تشيه 
،.والمجازلالحقيقة أول في المنهاج كلام أفهمه كما 

)نلهر(.الأصل ني )١( 
حمله.م: رني )محمولا( الأصل ني )٢( 

الأصغرايضإسحاق ايي حلاف اشتهر نني نثلر فتها للقراني سها التي الإجماع دعوى  ٢٣)
عنتكلم تيمية اين الإسلام وشخ حامد، كابن الحنابلة وبعض الفارسي علي وأبي 
الأمينمحمد العلامة الشيح وكاذا القرآن، ني خاصة في وأسهب المسألة هذه 

والإعجاز.للتبو المتزل في المجاز جواز مغ •' ماْ أمكتابا الق حث الشمميهلي 
أصولفي الإحكام الأصول نفاض ، AA/Uالإسلام سخ فتاوى انغلر: 

جوازمع كاب الزمحر \ا\ف مفلح لأبن الفقه أصول ل/ه؛، الأحكام 
والإعجاز.للتعد المنزل قي المجاز 

)تحدت(.الأصل: في )٤( 
لمظي•م؛ في  ٢٥)

عرفيان.حقيقيان م: في )٦( 
الحقمن فعيلة ءالحقيقة  ١٨ص نال والمجاز الحقيقة تحريف في البيضاوي أن ذلك )^١( 

اللففلإلى نم المطابق، القول إلى نم المطابق الث. إلى نقل المثبت أو الثابت بمعنى 
إلىالوصفية محن اللفظ لتقل والتاء التخاطب، إصعللاح في له وضع فيما المستعمل 
إلىنقل المكان أو المملور وهو العور بمعنى الجوار من مفعل والمجاز الإممية، 

المهطالح،.يتاسا له موضؤع غير معنى في المستعمل اللفظ إلى ثم الفاعل 
غيرفي امحمتمملأ لأنهما مجازآ الإصطلاحي بمعناهما والمجاز الحقيقة لفظ كون روجه 

فيهحقيقة مي التي الثابت، الحق من فالحقيقة الأول اللغوي الوضع في له وضعا ما 
مجاز.المعتى بهيا لهي له^ وضع فيما الهتعمل اللففل وهو غبره في امتعملت، 



عيدامحزامحدلأبماص/نم،ص• ث-جالزواتد« محالغواتد  ٣٥٢

JU : إطلاقأن عش كاسدلألما الاطرادرا، عدم ة الخام]الملامة
الطوال.من غيره على تطالق لا يكونها مجاز الطؤيل الرجل النخلة 

علىدليلا الإطراد يكون لا أي أيضا لا الملأمآرى وهذه 
يالفاصلمتقوض قالوه وما ئد المجازات يعص فإن الحقيقة 

يطردانلا أنهما ْع والكرم الملم يه قام من قي حقيقتان نإتهما والمخيلْ، 
تحارا،.اف عر يطلقان لا لكونهما 

لكونهاالمخصوصة الرجاجة ني حقيقة فإنها القارورة أيضا وكاولك 
المعتى.هداأَا، نيه وجل مما غيرها دون للمانمات مقرأ 

لخة، القاروره(ل )أن الرقية الحقيقة على الكلام ني الحصول وني 
١،[.؛؛JyU )تخصصت(رو، ولكن الماء ب يتقر ما كل ني حقيقة 

الذياللنفل إلى نقلت ثم والتجاوز لنمور  isمجازموفر■كلمة لأن أيضا مجازى لقتل المجاز و ع
•V مجاز لهي المس هدا إلى الوصفي المنى من مقولة لهي له وصع ُا صر في اسمممل 

١٠ ٤ ٦ y/ الول نهاية ، ٢ ٧ ١ ل/ المتهاج نرح قي الإيهاج I أيفأ رانفلر 
عدمالحد عدم إذا وهو الإنعكاس وضد' المحادود وجد الحد وجد كلما محو الإٍلراد )١( 

لوجودمحل في المجازي اللفغل ستعمل أن هو هنا الإءلراد يعدم والمراد المحدود 
الخلأتة.تلك وجود •ع 1حر محل في امثيماله يجوز لا ثم علاتة، 
،٢ ١ ل/ البزودي أصول، عن رار الأمحكثف ، ١ ٤ ا/؟ للبختمحّر الضد شؤح انفلرت 
اكيرا/اا'.الكوكب، شرح 

النلأمت.)أ(فيش:
يشن.لا م: ني )٣( 
تْرد•في )٤( 
نهايةيمأسم.)ه(
بهممى بما محانه اش يمي بل ة والمعايبالاجتهاد ست، لا ترتيمية اش أسماء لكون )٦( 

حيه.ئؤ رسوله به سماه أو نمه 
نهايتآ-أ/أٌنش.)ب(
م•>، ّافط القومض محن ما ، ٨١

)تخصص(.الأصل في )٩( 
،١ البيان شرحه محع المختمحر ، ١٤ص والأمل الوصول منتهى المسالة انفلر ( ١٠)

AArl\l\المحمول \ا\ص الأحكام أصول في الإحكام 



٣٥٣اضد عسوالميز لأ؛تاص،س/ت>مقت سلأآاإزراتر« >ظماتر 

العلاماتمن ذكر ما آخر وهي الحاسة العلامة هذه \ انشؤح 
حقيقة.تكوزرا، الاطراد على جارية كانت إذا اتكلمة أن وحاصلها 

أنهعلم ذي كل في اطرد علم ذي على صدق لما ااءالم« ذلك مثال 
>ؤرسثفيتعالى; قوله صحة من يلزم لا لأنه كذلك ليس ، )والجاز(لعالم 

يقالفلا نيء كل في ذلك يهلرد أن أهل يإصمار [ ٨٢<: ليونغألمريه؟ه 
الرJاطل٤،، ل محل يقال ررولأ الغزالي قال صاحبه. ويضمر اط البامحمأل 

الجازمن لقربه والرلعلاّ، ، الهلللل ، ل مل يقال ئد كان ؤإن ، والكوزر 
انتهى. ١١المستعمل 

نخلةله يقال أن صح لما الرجل، لأن ذكرْ الذي المثال ذلك ومن 
ياJلالرصف ٥^٠١ إطراد فعدم العلوال من غيره في ذلك ، يهلرد لا لطوله 

مجاز.أنه على 

يعلردما كل أن يلزم لا أي ..١١ أيضا. تتعكس لا العلامة وهده قوله; 

لكون.م; ني )١( 
)رالممحار(.الأصل: في )٢( 
.jLlم: ز )٣( 
طلقركل.ا العدو ثغر ملازمة على الرباط ويطلى لازمت• أي رابطت مصدر الرباط )٤( 

يذليهم•للفقراء يتى ما على 
ا/هلآاالسر الماح العرب لمان ، VI'/Yالممط القاموس اننلر: 

الهاء.يه يشرب بعروة إناء الكون• )٥( 
.٨٠ ٤٨الوبل \ب •٤، • ص اللاغة أماس ، UU^،الأنة مجمل انثلر: 

شخصه.شيء كل وطلل اكيار، آنار من شخص ما ا'لءللل:' )٧( 
العربكان ؛،، A'/Yالأنة مجمل انثلر: 

خاصة.الريح ني منزلهم والمرح؛ القوم، محلة الربع; )٨( 
العجم، ١Y١/٢٤لخروس تاج ، ١٥٢ص ١لبلاغة أمحاس ، ١٤١٤٨لاغة مجمل. انفلر: 

الوسط
المممض)٩( 

لأطري•ش ر ، ١٠١



عيزاينزاضرلأيتاسي/ثحنق؛ شلأأالووإتد(< >ااالتو\تر :٣٥

كإطلاقوذلك يحقيقة، وليس يطرد قد المجازات بعض فان حقيقة يكون 
نظائره,، حم؛عل في ، ]يطرد[ل مجاز فإنه الجزء على الكل اسم 

الإؤلرادعدم دهي العلامة هذه أن أي ••٠ • مّقوض قالوه أدما ت نوله 
،٤١٢٠الكر؛.في حقيقة السخي لأن والغاصل، سخي ال، ٦ وثن0ذتي مشوصة 
•عتحال ايارى في موجودان المدلولأن وهذان العالم في )حقيقة والغاصل 

لكانالمجاز دليل الاطراد عدم كان فلو ونمار نارك عليه يهللقان لا أنهما 
بالاتفاق.فيه حقيقتان وهما تمال اممه لغير مجازيزآ والفاصل المحي 

الذهبعلى مبني حقيقتين كونهما أن يخفى ®ولا الشيرازي نال 
حقيقة«.الإفراد على المعوي إطلأق/الثترك كون من المشهور /ب ١٨

حقيقةأيضا ، القارورة[ أن ]أي •٠ « القارورة. أيضا ®وكذلك I قوله 
فيموجود المعنى أن مع للماتعات مقرأ لكونها المخصوصة الزجاجة في 

دليلالإطراد عدم كان نلو قارورة، عليهما يطلق ولا والكوز، الجرة 
بالاتفاق.فيها حقيقة لكنها الزجاجة في مجازأ القارورة ، أ لكانت، الجاز 

مخالف،المحمول في ذكره الذي أن أي ر.® ال1ءمول. ُوفى قوله؛ 
ببعضالأمم تخميص ، ®وثانيهار انمرفئة الحقيقة في ، نال١ فانه لهن.ا 

الأصل•من ّاقل المعكولتن بض ما 
م•من ماّا/ب نهايآ 

•بلفتلتن ؛ مل 
ام•ش•' مح، 
م•من مانط القدمض محن ما 
الأصل-من مانط المعكومن ين ما 

م0\المحط القاموس ، ٣٦١ص  i^%i\أماص انظر: 
.UYo/Yالوسط المعجم 

_•من؛ ا"آ/أ نهايث 
ثى.من محانطة نال(• 

رثاتيهبما.الخءحصول فى 

تاجالمررسما/أا،م،



٣٥٥عسرادزيزاسمبم لأطمي/حيى؛ دلأآالزراتد« >ظهماتد 

ببعضاختصت إنها ثم ،، )الدب؛ب(ل من منتقة نانها كالدابة مسمياته 
فيهتمر يلما موضوعتان رالخابيةل"'آ، القارورة راوكدلك ةال1 ثم ، اوهادم،<ل 

القارورةأن هذا فمقتض ، معيزلأ بشيء تخصمأل؛، ثم فيه )ويخبا النيء،، 
الشيء(أفيه تمر يما لكل مومحؤع اسم 

منالواحدة هى القارورة اءان الجوهري قال ما بخلاف وهذا 
الزجاج«س.

الزجاجةض حقيقة القارورة م ررام\>-0أصآ الأمدى نال وكذلك 
٠ائعاتأأ lp٠لمقرآ لكونها المخصوصة 

ألةالمهذه في الغرالي على القوض أورد لما الإمام أن جرم لا 

الناسخ.عن تصحيف رم )الدتيب( الأصل في ا١ 
العرب.الحتتة على اعلأم ني السؤل ٢( 
الخوايي.جمعها ب يحثظ الذي الماء وعاء الخائن؛ ٣( 

٢.\ \lrالوسط العجم ، ١ ٠ ٢ ص اللاغآ أساس انظر: 
تخصصتا.م: يي ٤( 
الحصول٠( 

_•من سانط امّين ين ما ٦، 
.Y/؟AUالمحاح ٧( 
ثن.ن سايهلة أشأ ٨( 
.١٣١;>الإحكام ٩( 

أنقي له المخالف لمان على ساقها ؤإنما إزارها بصيغة العبارة هذه يق لم والآمل١ى 
الأتلرادعدم نل فإن، العلاقة هالْ ذكر لما قال ولذا الجاز علامات س الإطراء عدم 

المالم،قي حقيقة والفاضل الكرم، قي حقيقة المخي اسم فإن التجوز على يدل لا 
ركنالكفاضل، ولا سخي له يقال ولا تعالى اش حق في سمجودان ن لولا لد ا وهن-ان 

المحنىوهال.ا للمانحات، مقرا لكونها الخصوصه ازجاجة في حقيقة القارورة اسم 
يدللا الإطراد ولكن ذلك، سلمنا ؤإن قارورة يمي ولا والكرز الجرة في سمحود 

فلاذكرتموه كما بعضها في الاطراد وعدم الجازات يعص إطراء لجواز الحقيقة على 
أعالم.واممه نفلر فيها إليه بته نأن يتتن وبهيا *آ . ...قلنا.التعمم. منه يلزم 

م•من؛ لأٌا/أ نهاية ■١( 



عّدالميزاضدلأواصي/ت>نق؛ دهالوراتد(< »الماتر  ٣٥٦

#دعوىثال; فإنه يالأبلق بل بالقارورة  otUiحيث من للنقض يمثل لم 
كثيرة.مواصع في مملرد لا الحقيقة لأن ممنؤع الحقيقة إؤلراد 

فيحقيقة إنه يقولI من عند الدليل كلفظ العقل منه يمغ أن الأول! 
اسسالهيحن لم الدلالة نفس في اساله ١^٢،  LJوأنه الدلألأ فاعل 

أسههأ.وما الحارين #كيادليل مقيدأ إلا تعالى اف حق في 
خيوالبالفامحل تعالى اف كتمية المع منه يمنع أن •' الغاني 

.فيه الحقيقة حصول •ع شرعا ممنوعة فإنها 
غيرني الأبلق امنعمال كامتناع اللغة منه )تمنع( أن الثالث 

اهمس«س.
العرفية.الحقيقة في أسلفه لما بالقارورة يمثل ولم 
الأ>ادعدم ٨، أف الاJءيى كان لو أن رد إنما القض راهدا نيل فإن 

يمعلم ما ، )علامة( أنه ندعي بل ندعيه لا ونحن ممللقأ الجاز علامة 
تقلماا.كما لغوي أر مرعي أو عقلي ماع 

إذالدور إلى يودي لأنه شيئا يجدي لا سلم ؤإن هاJا أن فالجواب 
انملأنةوهو المقتضي لأن لماغ أيضا يكون الجاز في الاطراد عدم 

بالألق•)١( 
 )٢( U .ممر.ن م: وني ثى، من محت اممر
الفاصل.م: ني )٣( 
ياته.تقدم كما ترنيمة الله أمماء لكون )٤( 

رياض.مواد نيه كان إذا الخل. والأبلق واوا'ض. الراد انلق: )٦( 
او«جم'ا/أا!ا، اب القاموس ا/ه*اا، اللة مجمل اللذ تهذب اننلر: 

ا/'7.الرمثط 
ا/ا/؛اِأ.السؤل )٧( 
اس.نيم)٨( 
)ءلأت(ؤالأصل ني )٩( 

الملأئ.ر'ا(فىم:



٣٥٧ع؛دادميزادويد لأط'ص/حشقت شلأآاأزراتد« »امإتد 

منغيره لا مجازأ لكونه العلم هو والماح متحمقة للامتعمال المصهيحة 
اطرادهبعدم العلم توثقا كذلكر كان ؤإذا بالفرض واللغة والشؤع الهمئل 

الدورلزم اطراد0 بعدم آ مجازا( كونه عرفا )فلو مجازأ يكونه العلم على 
ذالور#له.Jال٠اjع أحّب ، )نازل يقوله الحاجب ابن أثار ذلك ؤإلى 

عدممن المراد كان لو أن يتم إنما الدور أن رروأعلم الشيرازي• قال 
فيمجازأ أو حقيقة اللفنل كون في التردد استعمال جواز عدم الأتلراد 

مواردفي مستعملأ كونه عدم منه المراد كان لو أما المعنى مراد 
)حفاء(لنؤع فيه كان ؤإن كلماتهم مجاري في وجدانه لعدم المعنى 

انتهى•بالتاًملاا ويغلهر يتم فلا مر كما 

فيماوالإمام لأمدي ا ذكرهما علامتين الشيخ أهمل قيل إن تنبيه! 
المنتهى•ني الحاجب وابن الغزالي عن صعقه 

فاطلأنهمتعالق المعنى وليلك معنى في حقيقة اللففل كان إذا الأولى. 
القدرةاسم كاطلاق مجازأ كونه على يال-ل التعلق ذلك له ليس ما بإزاء 
علىؤإطلاقها مقدورأ لها وأن ، )الإبجاد(أ في الموترة المنة على 

الإمام!قال ،. لهار مقدور لا افه فدرة إلى انفلر قولهم في المخلوقات 
لهويكون فيها حقيقة اللفظ. يكون أن لاحتمال جل.أ حيش ص رروهل.ا 

م•من انط امّين ين ما 
م.من \اّآ/ب نهاية 

.١ ا/\ا؟ البيان شرحه مع المختصر 

\ب-.بالحاء رحقا( الأصل في 
)الاتحاد(.ش ر الأصل في 

مبالإحكام ٢، ٠ • ا/ اليان ثمِحه مع المختمر ،  ١٥ص والأمل الوصول منتهى 
\ا\ا\-إ/أ.الحصرل \اص الأحكام أصول 

فّهما.ا(فىشوم:



عجداضزالميللأأتاصي/حنقت شهارو١تد٠ ءرالمات>|  ٣٥٨

الغزالينال الثانية. ،. ١^^٠١ دون متعلق حنيفب إحدى )بحب( 
كانو\ الأم يإن مجازأ اللففل كون على دليل الاشتقاق راا٠تناع 

لمالفعل ني حقيقة يكن لم  Ujوالمأمور الأم ت انتق ١^٤، في 
،.الأثتة.اقأ منه يوحد 

بالمثالتمح لا العامة الدعوى أن تندم لما ص-عيف وهدا 
أنوعكه حمر ، والجمع^ حمار ، للبليدل قولهم؛ يتتقض ولأنه الواحد 
الأّمرآا،.منها ينتق ، ^١١معناهال'ا، في حقيقة الرائحة 

)بحت(.الأصل في )١( 
^.\إ\ا٦Aالسؤل )٢( 
حمض.م: في )٣( 

مالإحكام ، ١٥ص والأمل الوصول ُتءى السألة: وانظر ، ٣٤٣؛/المنى )ْ( 
ا/ا/هخ،.السؤل الأحكام أصول 

العلا.ة.ثن: ؛ي )،■(
الأدل•فى،ش: )٧< 
اللي.ثن: ش )٨( 
وللجع.م: في، )٩( 

اوشأ.كان يا الميم هي الراتحة ١( )• 
\ا1^كالحط اانام,م, ، ١٨٣ص. اللاضة أساي. 0اا\ك اض تهدس : اظ 

٠٤١٤الروس؛■/تاج آ/هه؛، الرب اف ي
م.ص ا<ممأ نهاة ( ١١)
.٤٨٥ا/ا/المحمول من المؤلم، نقله ( ١٢)

عنالبخاري ؛ي ورد ند نكا . بقوله الكلام هذا الأصول نفائس في المرافئ تعقب رند 
ابنونال النعل، منها انتق فشو الجنة٠. رائحة ييح لم معاهدا نتل *من س اش ومول 
اكاعر.قول في الملوك سراج في والظرءلوثي تمر، في ءدت 

الأحياء.ميت الميت ا إنمبميت فاستراح مات من ليس 
الغايةهذْ إلى ووصل وأنتن ماتا من لمن أي الراحة، س لا الرائحة ص استراح اتما 
بميت.الموت من 

يتبعوالفعل الفعل يت:ع الفاعل اسم لأن الأسماء، انتنت الأفعال انتقت ؤإذا 
أ.م.الصا.راب 

١.•  ٤٩و ١ •  iAl\الأصول نفائس انظر: 



٣٥٩عيداينزالميل لأو؛امي/يحمىت شحالزراتد« محالتواتر 

فإنهالأنتقاق عدم لم ن'رلأ قال؛ حيث ذلك رد ا/؟مدى كان ؤإن 
،.متروح"أ ت الرائحة به نامت الذي للجم يقال أن يمح 

اك٠ات١٣/باب من العلامات ذكوره أن مع لضعفها أهملها إنما ئلجواب 

نيئوالعالم نيئ صديقي مثل هو الحصر مفهوم ]السائمة؛ نال! 
المهد.على ممل قرسة معه كن م إذا 

\إ\تالأحكام امول ز الإحكام )١( 
عوو•ض ش ، ٢١

وذكرمحايالتنصجص ثلاث عشرة اثنتا تقدم مما المجاز علامات محن ذكر ما حاصل )٣( 
المنهاج.»ي اJيفاوى ون.كرهما لم منها ئتان ؛الاستدلال وسع المؤلف 
النهاج.على الأثري زوامم محي وحمس 

وحثيوالمحصول والإحكام ومختمرْ المنتهى ني لوجودهما المؤلف اوردمحما ونتتان 
لهما.إهماله ب رين لهما الزوائد مؤلف إغفال احد يتوهم أن 

ذكر.ما غير للمجاز علامات وهناك 
بعضني اللغة واضع بنص 'أن الًلراز ش ذمْ ما التنصيص ملي بدل ا مفمثلا 

ومتىحقيقة، نهي المحل هدا ني اللفظة هده استعملت متى أني على الألفاظ 
مجاز"•صب آحر محل ما امتسلتها 

oJlaاطعملت متى يقول بأن اللغة راضع بنص أران أيضا ناله ما التنصيص محن وأبقا 
فيمالقوله الإحتكام فيجب مجاز فهي نحقدة اطمملتها ومتى حقيقة، فهي مطلقة اللفظة 
الواضعون٠٠لألهم محالفته يجوز ولا ذكرناء 

بالإّتدلأل:المجاز علامات ومن 
غيره.يتبادر مجاز بأنه اللفظ يعرف، - ١ 

إرادة.الجال١ر أراد يقال فلا الحقيقة يخلاف التوكياو ويأسماء ر يزكاد؛الممد لا المجاز أن ٢- 
أقمووالم ت*ار، ينوله ذلك تأكد الرد درجه مجازي اض كلام إن تال ُرا عر ئد رب 

[.١٦٤]اف.: ^١^ ٤٥٩٧مؤذى 
ا/ب١ الحرمين لإمام التلخيص وغيرمحا؛ ومحاوه لف، ذكرالمؤ التي العلامات انظرفي 

شرحا/ا<ام، الإيهاج ، \اس اللمع شرح ا/>ا<، الطراز ل/آ*ا، المعتمد آا/ا، [و 
تشنيفا/ا،ا-ها، المحيط البحر ، ١ ' T^l\الأصول نفائس ا/ا-لا، للمختمر العمد 

ا/«حا.الخير الكوكث، شرح •!، ا/•الدرراالوامع ،٣٦٢/١اJزهر،٥٣٩/١المامع 
الحصر.لخهرم المزلفا تعريفا سيأتي )٤( 
إذ-م؛ هم، لْ< 



"مياميناضدلأبماّاى/سيق• شئالJر١تJبم ))الغواني  ٣٦٠

الأمدي.واخاره الحصر يفورا، لا نقيل فيه واحتلفوا 
يالمنطوق.يهيدء ونيل 

لمحل؛المفهوم•
صديقينيد كقولظ ١^^٣، على الكلي حمل دهر المكي وأما 

#^؛،[._lJلا فإنه المالم ونيل 
المفهومآخر في فيه ذكرها وقد المختصر مسائل آخر هدم ٠ \اذشوح 

للامدى.تعأ النسخ قبل 
يتعلقوما المسألة هالْ عليهأ رتبيآ مقدمة من بد لا أنه وأعلم 

ففيونكرة، معرفة أو معرفتين يكونا أن إما والمصر المتدأ أن وهي، بها 
الحيث، الخبر والكرة المعرفة هو المتدأ يكون أن يتعين لالثاتي، م الف

u^،;بن حسان كقول قلة على إلا ^٨، ٤٢

بمد.لا م: ني )١( 
يمادْ.٢; ش )٢( 
رالجزثي.للكلي ١^)،، تعريف ّيأذي ، ٣١
شيم.لا زم؛ ( ٤١

آ/،حأ،السان شرحه مع اكسر ، ١١٢ص والأمل الوصول متهى المالأ: وانظر 
\ا\ا0؟0.المحمول ، ٧٦٨الرل متهى ، ٩٨٨الأحكام أصول ني الإحكام 

:;;تثمحُس.ّ
الثاك.الأصل: ني )٧( 
مضلع•ش■ ش ، ٨١
_•من انط ثان بن ، ٩١

محابن ءدي ؛>< *ناةزيد عمر؛>، بن ٠^١٢ ينا المنير بن نابت بن ان حدم 
نافحالولد، أبو كنيته ه، اممه وصول شاعر الخزرحي، الأنصاري النجار بن مالكا 
نلها،دمل أدبسمن ّنة ه نوني، مجاء، من وهجا بنعرْ قق اش دّول، عن ويانع 

منة.وماتة عشرين امن وهو حمن مل 
المحابةأمعاء تجريان ، ٦٢٨حجر لابنر الإصابة ، ٥٨الأثير لأبن الغابة أسد انُلر• 

\ا\ل.الدم، شاورات، أ/أا0، الملأ، أيلام مير ا/ا،آا، لالل؟مي 



٣٦١عيزالميزادووي>, لأيت\مى/ت>تيقت « شه١لزر١تد »النواتر 

ا.وماءر عسعل مراحها يكون ا راسر ببت من ا سبيدةر كأن 
أحدعلى هذا رالمبتدأ كان باب بين المسألة هذه فى فرق لا إذ 
مزاحها.وشب وماء عل رنع وهو البت ني الوووات 

حالهعلى والماء انمل ونصب الزاج رنع أى ها عكالثانية^؛،! 
ماء.، )وخالطها(؛ أي فعل تقدير مرنؤع 

،بوااصفة١٧الثان نحمر عر رفعهماص الثالة: 

حبرأمبتدأ الأول جعل ثاء إن بالخيار فالناطق معرفتين ، كانا ؤإن 
فيجعلالعارف من الأءرف؛ا'، يراعي أن الأحسن لكن عكي شاء ؤإن 

.بلازم ذلك وليس متتدأ 

متة•م دش سه ش هما  ٢١١
•تشترى أي تمتأ الش الخمر رعي ممعولة يمعتى فعيلة رالسيثة؛ 

٠٤٧ص الجمل، أيان شرح في الحلل ، YYA^الأدب حزاة انفلر: 
غيره.تر من أعتق فرْ لأن بالذكر رحمه الخمانن، ريس بالرآص أراد )٢( 

.٤٧ص الجمل، أيان شرح في الحلل انفلر: 
أباؤيهجو مكة، فتح قبل وذلك ه اغ رسول يمدح ثابت ين لحان الميت )٣( 

تومطالعها خهم سنيان 
■خلاء ها نزلمعدراء إلى فالمداء الأصابع دان عفت 

والسماء.اليوامس تعنيها نفر الحسح.دس بني من يبار 
٠٨و ٧ ص حسان ديران انفلرت 

رأس•محت من حسة كأن وبلففل اللفظ بهذا الأدب حزاة في البغدادي أورده وتد 
٠٢٣١و الأدب حزاة انظر: 

نهاةبأ/بمنش.)،(
)وحالهلا(.الأصل في )٥( 
)دسما(.الأصل: ني )٦( 
 )V( وش: الأصل ني.)واس(
م•من نهاية )٨( 
ص-ش و )٩( 

ملازم-_؛ ني )•١، 



عتدامحزاضدلأيتاصي/تحشى• ))المائي  ٣٦٢

الخبرمن أعم يكون أن يجوز لا المبتدأ أن وهي أحرى ناعية ولتا 
نوللامتناع له اويا مأو المبتدأ من أعم الخبر ، يكوزل أن يجب بل 

لنارحىبحث وفيه ذلك أشبه وما مواد، واللون ان إنالحيوان الهائل! 
تعالى.اف ثاء إن يأتي والممفىل٤، ، اJرUن١٣

حصرأي )الحمر( مفهوم ني احتلموا أنهم فاعلم ذلك تفرر إذا 
نخصىمجحمولها مهملة قفية تكون أن ذلك وصورة الخبر فى المثتا.أ 

حزيءمحموله باللام أو بالاصانة معرف كلي لمقل كل نالت شنت ؤإن 
)الحصر(تعين قرينة يكن لم إذا زيد والعالم زبد صديقي كقولك 

المريةملم لي المنصل واكك؛ر: اكرف حنث من رالخر المدأ أحكام ني انفر و =
شالإبماح ، ٣٥٤و  TUhسوئ لأبن الزحاحي حمل شرح ، ٢٩ص للزمخنري 

الوافيالمحو ا/ا-ئآ، الفواند نيل على الساعد ئ/؛ا/ا، المنمل ثرح 
شءمن مانطة يكون! )١( 
المنطقيةحواشينا في ل تعرمحنا نزاع يجرى هل في ت نصه ما الأصل هامس في )٢( 

• CPاه عفا الهلار حن كته ه. والحمد 
الرفنه،ا:شارحا )٣( 

دند;الأيادمح،، المشهود المحن أبو جي المنيا مهلة بن يلي بن إ-ماءثل بن علي - ١ 
ترجمته.تقدمت 

•الأصول برهان من المحصول إيضاح كتايه راسم المازري ٢- 
الغب،المازوي، اكيمي محمد بن عمر بن علي بن محمل عبداف أبو هر والمازري 
كانعاليه، والكلام الحديث حفظ في إليهم المشار الأعلام أحد المحدث، المالكي، 

شرحإلى يالإصافة المؤلفات من وله وحمسماتة وثلاثين ست سنة توفي متقنا، فاصلا 

.١١سممت،/,ّس,ص،/،
.Y'V/rالمتمني انغلر: )أ(

وغيرهم.والعراقي ندامة وابن المحامى ابن بهذا نال، وسمن 
\اص.الساح تشنف ،  ٥٩و ٥٨ص الفصول تنح شرح ،  ٢٧٢الماطرص روضة انظر: 

)الخمر(.الأصل في )ْ( 
نمة.تى: ني )٦( 
نكن.م؛ د م، نمح، )٧، 
الهد.م: ر الأصل في )٨( 



٣٦٣عجداسميزاضد لأبما'سى/تحتتيىت ث-جالزواتده >طهواتد 

بممهومهولا Jمنطول لا الحصر يفيد لا التركيب هدا إن قال من فمنهم 
٨٩المتكلمينل٣، من وحماعة ، بكر والقاصي/أبر الحنفية وهم 

وللْ،المنتهى في ثبنا يخر ولم الاحكالإن في أيضا الامدي وامحارْ 
استدلالهكان ؤإن مختمريه في شيئا يرجح لم الحاجب ابن أيضا وكذلك 

،•هذال إلى يمل مهما 

من)والهراس(ص، ، الغزالي^ عن الأمدي يفيده ت قال من دمنهم 
،٠الفقهاءأ من وجماعة خهئع الشافعي أصحاب 

ى

له،حبرآ الخاص الموصوف على الوصف يقدم أن هر فقال؛ العضد/الحصر وعرف 
غيره.النفي نمد إله العدول، من فنهم حلاقه، القي والترس 

للمخممرالعقد ثرح 
بيان، \ atI^التفتازاتي حاشية ، ٥٣ص النمول تنقيح ثرح تعريفه؛ في رانفلر 

y٠٤٨٤/للامجنهاتي المختمر 
الرحموتفواتح \، Til\التحرير سر •٤، ص التحرير إليهم: نسته ني انظر )١( 

\/Y؛\.والخبير التقرير ا/؛مأ، 
الأصولنفاض ^ Alxالأحكام أصول ني الإحكام إيه: نته ثي انفلر )٢( 
والتحبيرالتقربر ، Y'Y/Yالمتمني الإحكام انظر: )٣( 
AXiTالإحكام )٤( 
فيهالمالة انثلر )ه( 
تقيديانها للقول امتدل ييتما إجايامت، عليها يورد لم بأدلة القول لهذا امتدل حيث، )٦( 

الدليل.عن واحاب، الحمر 
يعدها.وما  ٤٨٤؟/البيان شرحه •ع المختصر ، ١١٢ص المنتهى انفلر؛ 

.٢٠٨و  Y>U/Yالمصفى )٧( 
الهراثي.الأصل ني )٨( 

نيمع بالكيالهراسي، الخروف الطبري محمد بن علي الدين عماد الحن أيو وهر 
العالم.اءنحول أحد البحث،، في قويا نظارآ إماما وكان والخلاف، والأصول الفقه 

ترئدينالمشفاء أناره رمن ببغداد، وحمماتة أريع نة ّتوفي، الأئمه، ررورس 
القران.وأحكام الفقه أصول ؛ي ركتا'ب، أحمد، الإمام مفرداُت، ونقص 
ثيران،، ٢٨٨ص استري كدب، نيين '\/امأ، بكي للالكبرى الط؛قا،ت، انظر: 

.١٩١ص اللu 4اية لأبن الثانعية ًلبقاُت، ، ٨٨الدهت، 
،t\yالول منتهى م/خبم، الأحكام أصول في الإحكام )٩( 



عبمادز>زالميللأ؛؛اّى/تج3ا• »امامح  ٣٦٤

عبارةمقتضى وهو يمنطوف يفيده قال من فمنهم هرلأء واحتلف 
انتفىزيد صديقي ت النائل نال اءولو ، ]قال[أالبرهان ني الحرمين إمام 
أهلإحماع ادعاء يبعد( )لا مما وهذا غيره، له صديق لا ، لأنه هذا 

بالعنادعليه محكوما مياهنا كان مراء ذلك فى أبدى ومن فيه، اللسان 

إلابه الابتداء حن ما أنه ، ^١٧المالي »وأ؛و ٦، الأبياري قال 
أعني- الفن هدا أهل من أحد يقوله لا وهدا عليه الصداقة )قصر(لبن قصد 
صديقيتقول! أن بين الفهم في فرق لا أنه والصحيح - العربية أنمة 
إلىيفضي لا المعنى هذا ءان هو نال وقد ، صديقي زيد أو زيد، 

انهي.بحال\آا،«. غية أر ولا أنول وأنا يفراا،ا( !لقطع 
القاصيحصص لكن أيضا، عندنا المختار هو ®وهذا الغزالي! قال 

فيماراوالشفعة ؛الياتاا ااالأع٠ال قوله في يهلرده ولم رلإن٠ااا بقوله هدا 

م.من •أ/ا نهاة )١( 
الأصل.من مانط المعكونن ين  ١٠)٢( 

الخراب.رم اJره١ن ني لما الموافق م رالمثت )ينثو(، ،٠٠)، ش )٤( 
AA-I\اJرUن )٥( 
١^.م: وف الأناري ش ني )٦( 
زّى•في ، ٧١

)نمد(.الأصل ني )٨( 
تنول•في ، ٩١
نمدج،ة من فرق داك ولكن المهم ني ينهما نرق لا 'مم نحه ما الأصل عاض في ١، ١• 

تأرء.وظيفتهم ذلك لأن العاتي علماء سه الإنمار 
.٤٨١و \/'\رأ )اا(اورئن 

)آاا(نهاةحآ/امنشؤ
.٦٥٥ا/البرهان شرح في والبيان التحقّق وانظر؛ 

ابنصحيح بترتيب الإحسان - صحيحه ني حبان ابن احرحه اللففل ا بهلب عمر حدث ( ١٣)
(.٣٩•و  ٣٨٩)ح •٣ ا/أ المر واعمال الإحلاص باب رالإحان، الثر كتاب - حبان 
المعرة.كتاب في البيهتي إل \اه0 \د-و التلمخمى ني حجر ابن رماْ 



٣٦٥عيرايميزالميل لأبمامي/حشقت شجاازوات>,« >طلماتو 

؛؛.م يقلم 

زيد.البلد في والعالم اكليما، وتحليلها التكبير وا؛تحريمها 
لكنهالقوة فى دونه كان ؤإن بقوله يلتحق هدا أن وعندنا 

أوله.ني •انمار وزي1دْ و —
•١( )ح . اش رسول إلى الوحي بدء كيف باب - الوحي بدء كتاب - الخاري رواه 

وغيرهاالأيمان ني نوى محا إمرء لكل ؤإنما الحل رك ش باب - الحيل كتاب - وأضا 
(.٦٩٥٣)ح 

(.٧١٩• )ح \ o\ofrباوياتأ الأءمال !نما ثوي: باب . الإمارة محاب لم. وم
هم\(.)ح ا/مه الوضوء ني ال؛ت باب - الهلهارة كتاب ِ اثي والن

(.٢٢• ١ )ح  ٦٥\/اواكات الْللاق به ض نما باب الخللاق. كتاب - وأبوداود 
١١؛/٩^للدنيا رياء يقاتل فيمن حاء ما باب - الجهاد فضائل كتاب ١ والترمذي.

(.٤٢٢٧)ح ١ ٤ اليةباب - الزهد كتاب ن-بم. وابن 
ءالشرة كتاب حيان ابن صحح بترتيب الإحسان - حبان ابن رواه اللقفل بهذا الحدث )١( 

(.٥٢٦٢)ح  U٣١/• ب  ١٣٠٧شريك غير اشتراها إذا المقال عن الشفعة نفي ذكر 
١(.م يقلم فيما الثؤنعة باب - الشفعة كتاب - الكرى السنن ني واليهقي 

ركعةآحر من ه رأّيرنع بعدما بحدث الإمام باب - الصلاة كتاب - داود أبو رواه )٢( 
(.٦١٨)ح 

(.٣٩رح  ٨١١الملهرر الصلاة مفتاح أن حاء ما باب - الطهارة أبواب كتاب - والترمذي 
(.٢٧٥)ح ١ • \ا١ الخلهور الصلاة مفتاح باب . الملهارة كتاب - ماجه وابن 

(.٦٩٣)ح ١ ٤ ا/٠ الطهور الصلاة مفتاح باب - رالهلهّارة الصلاة كتاب - والدارمي 
وأحمد

.٢٢٩/١هو ما الصلاة مفتاح ني باب - الصلوات كتاب - الممنف في شيبة أبي وابن 
١(.)ح  ٣٧٩/١التسليم الصلاة تحاليل باب ٠ الصلاة كتاب والدارنطي. 

.١٧٣/٢بالتسليم الصلاة تحليل باب - الصلاة كتاب - والبيهقي 
منهو هل الصلاة ني اللام باب - الصلاة كتاب - الأنار معاني شرح في والطحاوي 

أل٢٧٣/١سنها أو فرصها 
شرطعر صحيح حديث وقال: -  ١٣٢/١- الطهارة كتاب - المستدرك في والحاكم 

يخرجاهّولم مسلم 
ضوش: )٣( 



لأطص/سمصتشئالزوص« »الماتد  ٣٦٦

وزيلزيد صديقي القائل نول بين ^،^ ١١ندرك فإنا أيضا الحصر في ظاهر 
الالخبر أن وهو التحقيق وهذا زيد، والعالم عالم زيد قوله وبين صديقي 

مساوياأو منه أعم يكون أن ينبغي بل المبتدأ من أحص يكون أن يجوز 
انتهى.له«را،« 

يقالأن يجوز لا أنه من ؛ ijftiحامد أبو ذكره ءوما العيدري قال 
ويكونجائز هو بل أرائه الذي بالمعنى أيل٣، بصحيح ليس زيد صديقي 
الصداقةكون الغلهل هذا في أوقعه ؤإنما عاما لففلآ لا خاصا لففلآ المبتدأ 

فيقالصفة ولا مثتدأ ولا خبرأ يقع فلم انفرد إذا عام هو نعم عاما. لففلآ 
بهوصف فإذا واحد من أكثر وعن واحاد عن به يخر أن يملح صديق 

الموصوفأو المبتدأ كان إذا ممردأ كان مبتدأ عن به أخبر أو موصوف 
كذلك.الموصوف أو المبتدأ كان إذا مجموعا أو )مثنى( أو ممردأ 

كذلك.كان مجمؤع أو ، )مثتى(أ أو بمفرد منه ، )أمحثر(ل إذا وكازلك 
هم®.وصديقي هما وصديقي هو صديقي زيد بقول• الضمير عليه ؤيدل 

القائلقول بين الفرق التزم ففد حامد أبو ®وأما ، الأيياريل ونال 
دونالحصر تتضمن الصيغتين إحدى أن وزعم زيد وصديقي صديقي زيد 

أعم)يكون( أن يصح لا المبتدأ أن ذلك في السبب ت قال لكنه الأخرى 
في)ونمك( عليه زائل.أ أو له اؤيا مالخبر يكون إنما بل محثرْ من 

.Y-U/Yالممض 
شءمن ساقطة هقفآ 

م.من ؛/ب • نهاة 
)مي(.الأصل في 
)أجمز(•الأصل ني 
)ض(•الأصل في 
الأناري.م: وني الأناري ثن: ني 

امحم•فىم:
)ذكون(.الأصل; ني 
)ؤيمك(.م: ر الأصل ني 



٣٦٧عبزاضزاضد لأطصى/حنقت شئا)زراتو(< محالماتر 

الالذين المنهلق أصحاب كلام من وص بمعناها ، ٦ .نط لم ، ل بأمثلة ذلك 
Ojijju  فيعندنا راوهو نال! ثم الأمثلة من تقدم ما ذكر نم العرب لغة

عندوالخبر يحال العربية من ٠^^ ، شيال من نول هدا وليس قوط ال نهاية 
فالأولالتجوز طريق على منزلته منزلا أو بعينه المبتدأ هو العربية أنمة 

العالمفي مالكلْ، بمزلة أي م. الناسي كقولك واكانى ربما كالل 
/أy٠/التخليهل. عين الخبر ، وءمومر المثتدأ حموص غاءتةادل٦، 

لأنهحيوان الإنسان القائل فول صحة من ذكره الذي المثال وأما 
بعمومالإنسان عن الإخبار فمد إن إنه وذلك نهلعا فباطل بعام أحبر 

الإنسانفالمراد باطل وذلك و)فرّأ(را'، حمارا بكونه عنه أحبر نقد الحيوان 
الحيواننال ؤإذا . مهللقه ولا الحيوان عموم لا مخصوص حيوان 
إذباطل• فهو العموم أراد ؤإن صح العهد واللام بالألف أراد إن ، إنازرا 

صرورة.باطل وذلك إنسان الحيوان كل القدير يصير 
إلىالمثال في الأمر ويرجع مهللقا المبتدأ هو الخبر أن فالتحقيق 

فانظركلامه محنى انتهى ، وعدمهءر الشمول قمحي في الماطق )غرض(أأا، 
المرينهذين إلى بالب الثارحض هن-ين قلم طغيان إلى 

١)

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)

٧)

٨)

٩)

٢)

٣)

٤)

بآطة.م: ني 
نحط-م؛ ليي يخْل، ني 
سدا.م! و ش ني 

ثى.من  v_j/TAنهايت 
مالك.بمنزلة رص اى ض ني 
بامحقاد.م: ني 

م-س ؛/أ ١ نهاة 
نمثر-م؛ في 
)نرس(.الأصل ني 
مطلقا.ني 
حيوان-الإنسان تال ؤإذا م! يي 
رمض،•الأمل؛ في 

jlJU  ٦٥٧. \ 00\إاور،ران نرح ني.
م.من .انملة 



عّداضزاضرلأبماصى/حتى؛ محامإتد  ٣٦٨

الحصريفيد التركيب هدا أن أي بمفهر0 الحصر يفيد ت قال من ومنهم 
غيرْل"آ،.لك صديق لا أن ومفهوسلآ، أفادرا، زيد صديمي نلت فإذا يالممهوم 

أنكأي الجزشألْ، ض )الكلي حمل دم العكس اوآمال،، نوله: 
مبتدأأي موصوعآ زالجزثي، وجعلت حيرآ صيرته أي الكلي حملت إذا 

الحصرعلى تدل نرينة معه تكن لم إذا العالم وزيد صديقي زيد كقولك 
فلاالحصر على دالة القاؤلمة البراهين فإن نبينا ومحمد ربتا الله كقولك 
الشيرازي.المهلب ناله كما الحمر يقيد لا التركيب هدا أن حلاف 

الكليبين الفرق معرفة عليه التنبيه ؤينثاني إليه يحتاج مما ت فانية 
سعلا الذي هو )فالكلي(لاّ، والجزء والكل والجزية والكلية رالجزش. 

•، ١٢^'^، ^٠٢٧١١١ومع من ١، مدده٦ 

كلامظاهر وهر رالسبكي رالييضاري مريج ابن بالمتطوق الحصر يفيد إنه ئال رممن 
الرازى.الإ.ام
اسشرح ني الإبهاج ، ٢٣ص الوصول .نهاج ا/ا/0مْ، السؤل انثلر: 

فادى.ثن: في )١( 
.فهومه.م: في )٢( 
الرازيومليم الزركثي وكن.ا الخابلة من والحلواني عميل وابن أبويعلى رجحه وهوالذي )٣( 

الجمهور.إل وءزاْالزركثي محاتكود،إرالأممر، ني الجار وءزاْا؛ن الثاقب، من 
ثرح، ٣٦٩و  r-\s\\السامع تشنيف ، ٣٥٤ص ودة المآ،آيإ، العدة انتلر: 

١٥١٨. ٥١الن؛رمهالكوكب، 

فيمح)ءفىالكليالجزئي(.)٥( 
)الخزي(.الأصل: ني )٦( 

:أص
بصورة.م: في )•١( 

٣،ا/آ٠ ا/ المحمول ،  ٦٩ص لحدالمش القرب ،  ١٨٦ص اكعرينات، تعنيفه آنثلرني ( ١٢)
١٠ ٢ ٠ ٣ / ١ الحرالمحيهل ، ما٢ ص المصول نقح شؤح ، ١١٩ص الخييصي شرح على انمنار 



٣٦٩عبدالميزالميل لأ؛ءاٌّي/*مى• محالتواتد 

A^\jالألف شل الذي ١، »ص الغزالي وقال 
كالحيوانليه الشركة وقعت وسواء بهه، وثآدم بابن وينتقض 

كالإلهأ(.استحالتها ، أول كالشص إمكانها مع تغ لم أم ان والإن
الوجودواجب الكالئ ام أنمن أن المنطق أرباب اعني المرافئ قال 

حصولفي يكفينا لا بمريم هذا إلها للعالم أن نمور مجرد فان تعار 
وحينئذغيره أو التماغ برهان مقدمات ستحضر حتى بالواحدانية العلم 

وتعارتبارك عاليه إمحللاقه في كان لما لكن بالوحاوانية،ارَا،، ، العلمل يحمل 
ذلك.من الشريعة ، متعت(ل )، 

■ومهسك^ثا متواطئ قسمحمان الكلى ولهمت 
كزيدفيه الشركة وقؤع من تمورْراا، يمنع الل.ي نهو الجزئي وأما 
وممرورآ؛

د•را(فىم:
إذ.م: ر )٢( 
تصوراته.ش: ش )٣( 
فرمه.م: ثي )٤( 
تتحضر.ثن: ش )٥( 
نهاةا،آ/اسش.)ا"(
١٢٧صن الفمرل تتقيح شرح ، ٧١
إبهام•م؛ إي ، ٨١

يولك.ما حنث من أولا رصعأ أراممر محنكين لحميين الموضع محوإللمغل ا"لم؛واءليء؛' )'١( 
اوواستحالته التغير أوبإمكان وكثرة بئالة الكلي أفراد فيه تفاوتت *وما والمثكك 

ولأحر.تقال.م أو وصعق يشدة أو والانقار الاستغناء 
الأصولنفاض ،  ١٢٦/١للمختمر العمد ثرح ،  ١٧/١للامدى الإحكام انفلر: 

تحرير، ١٣٤و ا/مما المير الأكوكب شرح •٣، ٍبى الفصول تشح نرح ا/ما'ه، 
؟٣٨صن المطب التواعد 

بصورة.م: في ( ١١)
،٦٩صن المنطق لحد التمرس، ، ٧٠صن التعريفات؛ الجنتي؛ تعريف، ني انتلر ، ١٢١

١١٧/١والماخلرة البحث، أياب ، ٢٧صن الفصول تنقح شرح المحمول 



-مداينزايميدلأطمى/سق؛ شئمرامح« »امامح  ٣٧ ٠

كقولكقرئ يبض لا بحث نرد قرئ كل عر الحكم فهي الكلية وأُا 
الكلل١/دون الكلية بامحبار صادق  uuرغيفان يئبعه رحل كل 

تعيينغم من الحقيقة أفراد بعض على الحكم هيأ٢، والجزئية 
إنسانلم.الحيوان بض كقولك 

كلكقوللث، مجمؤع هو حيث من المجمؤع على القضاء هو والكل 
الكليةدون الكل باعتبار صادق ، أ حكم فهدا العفليمة الصخرة ينيل رجل 

معكالخمة كل غيره ومن منه تركب ما نهو ، الجزا وأما 
.،١^٨

النكراتله فالكلي اللنة، في موضوعات لها الحقائق هذه وحميع 
لهاوالكلية تقدم، كما الأعلام له والجزئي مسأكا، في وعالم صديق مثل 

لهوالكل زوج العدد وبعض إنسان الحيوان بعض كقوللئ، والجزئية العموم، 
يستغنيلا الحقاثق وهده ، للجزا موصؤع حزء وقولك ، ]العدد[أ أسماء 

.^١٢الأٍولى 

المنهاجثرح في الإبهاج ، ٢٨ص الفصول تنقيح ثرح ت الكلية تعريف في انثلر 
٨٦ص انملق سهيل تآ/"اح، 

\إ0\0{١لأصول نفانس ، آم٣٨المنهاج رح ث في الإبهاج 'الجزنية؛ تعريمؤ في ١'نظر 
.١٦ص المنطق تسهيل ، ٢٨ص الفصول تنقيح شرح 

-'س'ص-'ش■كلا

.٢٨ص الفصول تقيح شرح ، أم٣٨المنهاج ثرح ني الإبهاج الكلرت تعريف ش انظر 
؛>>،•٠١١مح، 

تسهيلا/هاه، الأصول نفائس ، ٢٨ص الفصول تنقح ثرح الجزء؛ تعريف، في انظر 
١٠ ٦ ص المتهلق 

م•من آإ/ا نهاية وص الأصل• من اتط العكوفين بض ما 
للجرثب،•مأ،م؛

الأصول-عنيا ن ، مهل 



٣٧١ِمدالضرادربم لأطص/تجق: شيحالزرا؛و« »امامح 

طبيعيام أنثلاثة إلى م ينق؛رالكلي للأصل شرحه ني نال ت تنبيه 
ال>يواوةلآ،.من حصة فيه مثلا فالإنان وعقلي ومنهلقي 

ب٦! * ثلأث/امحارات: منا فها كلي أنه عليه أطلقتا فإذا 
هوفهذا غيره، ، لأنازرا بها شارك التي الحصة به يراد أن ت أحدها 

وجزءالموجود الإنسان جزء فإنه الخارج، في موجود وهو الملمعي، الكلي 
موجود•الوجود 

المنهلقيالكلي هو فهذا الشركة من ماح غير أنه يه يراد أن والثاني• 
تناهيه.لدم له وجود لا وهن*ا 

ءير0الإنسان بها شارك التي الحصة معا الأمران به يراد أن واكالث: 
الما على لاشتماله له وجود لا أيضا وهذا الشركة من مانع غير كونه مع 

انتهى•وجودءارآ، إلى أفلاطوزرُ، وذهب يتناهى؛؛،، 
الأمرمسألة في أيضا )النءلقي(رص في الخلاف الأصفهاني حكي وند 

الكليةر'ا،.)باّهية(لاّ، الأمر مسألة وفي باكخيثرص، الأشياء على 

لكمل.)ا(فىم:
لكلعوانيت.حمر ب م; ني )٢( 
الإنان.شاركت الص م: ني )٣( 

الميلادثيل رتلائمائة ثلاثين منة مولوء اليونانيين من الأتدمين نلامنة هو*أشهر أيلامحلون )٥( 
علىكان عيها، حياته روق العالقة إلى مال الميلاد، ئبل وماتين واربعض صح سنة ودنانه 
الكونية.العلوم يي الفلر من امفاده يما جديدة أفكارآ إليها أضان، أنه إلا ّأنراءل امتاذء منهج 

معارفداترة ، ٢٠٨ص نياته لابن زيل'ون ابن رصالة شرح ني العيون شرح انفلرت 
ا/حا٤.وجدي فريد لمحمد العثرين القرن 

.0.ر  ٤٩٨الول نهاية )٦( 
ا/أ'آا.المٍيءل البحر الشيم: هدا في واننلر 

)الطقي(.الأصل في )٧( 
(.٨٣٦و  ٨٢٨/٦رالأصول طم في المحمول عن اتكاشف_، )٨( 
)باو-اهة(ّالأصل في )٩( 

١. ١٢٨٨الأصول طم في المحمول عن الكاشف، ١( )٠ 



عبداضزاضدلأ|ةاصيمحنقت شئارراتش« >ظلنو|تو  ٣٧٢

الكلمة.مدلول ^^١، ٠٧التقديم لكان )أنائم لو أنه الأول ]دليل ت نال 
صلا والعالم صديقي لأن العكس لأناد، أنائم )فالو(رأ، وأيضا

ولااكدد لعدم نيدل،، م وكل )زيد(ص صديق كل نوكا لكذب للجنس 
^^٠٠٥،٦لمعهود جعله نوجب القرينة لعدئ حارص معين ، رلمعهرد(ل 

الصيانةالكامل الصديق وهو لمحموله اؤيا ممعيا به يصير يما ، مقيدأ 
العالم[ص.ني انميز والعالم 

•بوجهين الحصر يفيد لا التركيب هذا يأن ، اك١ئلأ احتج \ادنوح 
التقديملكان عكه دون الحصر نيد صديقي أفاد لو أنه الأول 

الأصلبتن فرق لا إذ الكلمة مدلول ، ١٢١٠؛،^الكلام ، ١١١١٠١^يض والتأخر 
مدلولبغير لا التقديم إذ باطل واللازم والتأخير التقدبم إلا والعكس 

كلامهم.في المعهود هو كما الكلمة 

لأنالكال٠ة مدلول تغيير لم نلا يقول أن ُولقائل الشيرازي• قال 
ونفليرْمعهود غير أنه نسالم لا لكن سلمناه الكلمة. مل.لول ليس الحصر 

زيدإلا صرب وما زيدأ إلا عمروأ صرب وما صروأ إلا زيد صرب ما 

بمر•م؛ في 
_•في؛ تكرر الندّين محن ُا 

حطأ.وم )زيل.أ( النخ جمح في دح 
زيدا•في دح 
)المعهود(.لأصل اش 

نحةمامبسشا
.٩٨١٣الإحكام ، lAijyالمال شرحه عع المختمر ، ١١٢ص دالأعل الوصول منهي 

القاثلون.ني 
•م من آ؛/ب نهايأ 

اءر•_؛ هم، 
بض•م؛ د ما في 

زدآ•١^٠ صري >ب دها زش 



٣٧٣الميل لأبماءم/سقت'مدالميز دئااازوإتد« ه١م١مح 

والثالثالفاعل في والثاني )اسول(لا، في الحمر الأول لإuدة عمرأ 
لنفلمشرحه في إليه وأثار الأمالي في المصنف حققه ما على فيهما 

.،١^١^٣

كرنفى زيدأ عمرو ص-رب ؤإنما عمروأ ريي صرب إنما وهكذا 
ؤإنإلا، بعل فتما الحصر الأول المثال فى أن كما الثاني، فى الحصر 

اسهى،ا.ذكرها( يطول شواهد من ذلك غير إلى حققهلْ، ما عرص تعدد 
إنفقال: ذلك ^٧، الدين علاء الشيخ امتثكل وند 

والمفعولالفاعل من الكلمة مدلول يغير ، لم(أ )بإلأ الحمر في التقديم 
وزيدزيل صديقي قولك بخلاف والتأحير القديم مع موجود الحصر لأن 

]مه[االأعم فهو الثاني دون الأول في الحمر فان صديقي 
القائلين، ^١١من الثاني الدليل إلى ينير ،اوايخأ. فوله: 

والعالمزيد صديقي القاتل: نول أفاد لو أنه وهو الحمر يفيد لا بأنه 

)الفعول(.الأصل ني 
ul ،و الحاجب اين ;؛ ••

صالكافيه نقلم لوايئن ا ثرح ت ظر نا 
م.من اقطث على 

.٢٣١ر  ٢٢٩ص اب 

شغلالشيوخ، شيح القاصي الدين، ءلأ» القونوى يوش بن إساءيل بن لي عم 
مرةصاحب وكان والعالم، الإنالة وكثرة المن، وحن التقوى، ملازمة مع بالعالم 
منهاجرمخممر الحاوي ترح تمانيفه رمن ريحماتة، وعشرين تسع مسة توفي حنة، 

الأصول.في المعالم واحتصر التصوف في التعرف كتابؤ وشرح الحليمي، 
ني-اريحالدارس ا/أما، • بكي للالشافية طقاّت، \اس.< ٤ والمهاية المداية اننلر: 

\ا\ى.اوورالءلالع ، ٩ • ٦; الذب تدران ، المر؛/٧٨ذيول ، ١ ٢ ١;٠ لكبي المدارس 
التونوى.وهو ءقفآ الدين لأ» ء ر التونوي.وهو ءقفآ الدين ءلأ» ثى؛ ني 
الأصل)باللام(.في 

ص.مجن ماقلة ت قوللث، 
الأصل•من ساقط المعكدفض ين ا ما 
لدل•م؛ د ص ي زا 
فإنه•م: ي نا 



■مداينزالميللأط«مي/يءتى1 شلأأالزوامم« »امامح  ٤٣٧ 

باطلواللازم العالم ونيل صديقي نيئ وهو العكس لإفاده الحمر زيد 
م، iاJالزوم١١الاتفاق 

لأنبميم العكس لكان الحصر الأصوأه أفاد لو فلأنه الملازمة أما 
عالموكل زبد صديق كل قولنا لكذب للجنس بملح لا والعالم صديقي 

لعدمحارجي ممض معهودلأ؛، و)لأ التعدد عدم عالي الخصمض لاتفاق زبد 
وعندفرية لا أن )الأاة(لأ، أصو ني ْ، الفرص لأن عله الدالة القرنة 

يهبمير سيء( )مقيد الذهني المحهرد ذلك ذهني لمعهود جعله رحب ذلك، 
فيبالكامل مقر الشيء وذلاث، ، ا ]الموضع ، ال٠ح٠ولأ يساوي حتى معينا 

فيصرورة/الحصر ىJللأ، كان رنما ]و[ل'ا، الخالم في ١^; أو الصداقة ^أ 
باًللأنالأولان العالم. ومامة \ذذشني والعهود الجنس الثلاثة؛ الألمام 

صديقيني موجود بالاتفاق وذللا، العلم مطالق وهو الثالث فيتعين 

بالملزدم•م؛ ني ١، 
م.من  Vifنهاة ٢( 
للجني.يكون أن بملح لا ثى؛ ،ي ٣( 
)والمهود(.الأصل: ني ٤( 
اضرض•م؛ دني انخرض' ش■' ني ْ، 
)المة(.الأصل ز ٦( 
بنيء(.)شد الأصل ني ٧( 
الدمن.ثي الأم مر المحمول: ٨( 

بسالثرْلية وفي الثرطة درن الحالية القضية محي يه المحكوم هو انماحلمة: وعنل. 
.UL-

كثان،٢، • و ١ ٩ ص حزم لابن الخطى لحد التقريب ، '٢ ٦ ص التعريمات انفلر: 
.١١٤/٢الفرن إصطلاحات 

الأصل.عن ُامحتلة المرصؤع: )٩( 
الذعن•ني الموجود الأم هو رمل يه، المختص المرض محل هر والموصوع: 

• ١٩صن حرم لأبن المنطق لحد التقريب ، ٢٣٦ص التعريفات ت ظر نا 
الأصل.محن ساقط المعكوض ين ما ١( )٠ 

منشؤ)ال(نهاة«'ا/ا
يجود•)أا(نيش: 



٥٣٧ الميل عيدالميز لأطسي/حشق؛ شئالزراتر<< »اماتش 

لأذادتهأ١،الحمر الأولى أفائت فلو العالم، وكذلك، صدمي وزيد زيد 
الثانية.

قولهكان لو إنه يالحمر المول، إوطلال| في نيل راوربما الأمدى نال 
لكانزيل في والصديق العالم حمر على يدل زيد وصديقي زيد العالم 

كيلكوليس متنانضا وعمرو زيل صديقي و وعمرو زيد العالم مال إذا 
الأغة«ل؛،.أهل باتفاق 

ذلكيكون إنما يقول أن للخمم فإن بحق اوليى نال; ثم 
عليهعطف إذا وأما يغيره ما عن الأول قوله يتجرد أن بشرمحل ، متناقضال 

معزيدُ ارالعلأم قوله وكان حده الوا كالجملة الكل صار ®وعمووا نوله 
لهقال لو كما وهذا وعمرو نيد العالم لقوله: دلأكه في مغايرا الانفراد 
منفيه لما يقبل لا فإنه حمة إلا نال حين بعد نم عثرة ، تءلي[ل

عالية خمإلا عشرة ]ءانى[ل"ا، له قال ولو الأول مانضنّ 
تتاقفه(\لعدم مقبرلأ كان ، الأتم.اللا 

عنلأمحر المذكور بالتقدير ، يقدْل لم لو أنه الثاني تودليل قال: 

١)

٢)

٣)

٤)

)ه

٦(

٧(

٨(

٩(

٢)

٣)

لأفادت.م: ني 
م.من مانطة يدل: 

ّانطثسش.الواو: 
.Ulrالأحكام أصول في الإحكام 

فىم:ماكا.
العالم.زد م: في 
الأصل•من مانط المعكونن محن ما 

لماسة.م: ني 
لفظ.ثى: ني 

الأصل.من: انطة حم١ 
الإمال.افيم:

م•من؛ نهايأ؟■؟اب وص 
.٩٩و الأحكام أصول ني لإحكام ! ٠

؛عدْ.(فىش;



عيرانيزاشدلأإتاسي/حشقت شئالزوائد« »اهوامح  ٣٧٦

قوكالأتاع باطل يه دالإخار والمهد الجض )كذا١، يالأخص الأمحم 
إفان[ص.الخوان 

الحصريقيئ زيد صديمي ، )مثل(أبأن القاتلون احتج •* انمح 
عنيخبر أن يلزم لكان المذكور بالقدير الحصر التركيب هذا يفد لم لو 

أن)سعانر(لا، لأنه مثاله فالمتمدم باطل ، دالتالي١ بالأخص الأعم 
للعهدولا نيد صديق وكل زيد ؛ JUكل وكدب ليحض اللام )تكون(لئ 

أعموالماهية للماهة يكون أن فتعين عليه تدل قرينة لا أن الفرض لأن 
لاْتاعباطل وهو بالأخص الأعم عن الإخار فيلزم جزئياتها من 

جعل، وحينئد البحث من تقدم ما وفيه إنسان الحيوان ت نولنا 
لمدفعاللم ني ، ١٢والتميزلالكامل بمعنى ذهني لمعهود )اللام( 

المحدرر.

المعهودمن ذكرتموه ما بمعش لا ذهني لمعهود بأنه ا-دأج؛ب قال• 
العالم.وزد الخز أكلت ، ^٤١الطلق المهود المراد يل المشد 

١)

٢)

٣)

٤)

ْ)

٦)

٧)

٨)

٩)

٢)

٣)

٤)

الأمل)لمدر(.ني 
الإحكا.، XAi/Yالبيان شرحه ،ع الخمر ، ١١٢ص والأمل الوصرل، منتهى 

مثل.ان ؛ا.ل،؛ بمثل م؛ دش )'تصل، لأصل؛ اش 
ناغذ•؛ مش 
والثاتي•م؛ ؛ي 
)بقدر(.الأصل: ؛ي 
)يكون(.الأصل: ني 
■٢ش 
خرياتها•م؛ في 
ن؛لزم•_• *ي 
يجب••■ مش 
الامخ.من ثلم سق وهر المال الأصل؛ في 
الميز.ثى: في 
بقولنا■م؛ في 



٣٧٧لأطّي7سق: درحاازوامح« »المامح 

صلمس بالعالم المراد فإن ذكر ما العالم ند فيلزمه وأيضا 
يخبرأنه نصم فإن الذهني المعهود بل )كعاورهما(لى الهد ولا الجنس 
فإنم د يزكقوك المنكيرأن فرلأ، لأن سهلآ الأحمن ص بالأيم 

أيضاحطأ كان تقدمه ، لقرينةل لنيد المالم نيد يولنا في اللام أن زعم 
ماوعلى ٢ المتدأر عن متغنيا مجتقلأ تعريفه يكون أن الخبر شرط لأن 

ورريفه[ل؟،.عر تعريفه لتوقف المسدأ عن ، ل تعريفه يتغنى لا ذكرتم 
يمدل'ا،التركيب هذا بأن القاتلن دليل عن جراب هذا ص•• 

يتعينرللعهد لالجنس اللام كون بطل إذا أنه لم( )نلا أنا وهو الحصر 
الملمني وانميزل"آا، المدانة في بالكامل )بد\ص معهود عار حطها 

الكبير؛فى نال كما يصفة مقيد غير البعضى المطلق المعهود المراد بل 
السوقدخلتإ مثل الوجود باعتبار البعاس الذهني للمعهود بأنه ءوأجيب 
انهي.، الل،>ملأ واشتريت 

ذكروه.، ٤٠٧١الوجه على حصر فلألْاا ^ا وعلى 

)تمن،•لأصل اش 
)لممل.يرمما(•الأصل ؛ي 
شرد.لا م: ني 
اكمّ•ت م زي 

_•ش ياصحة مر ذهمم 
وت'•ش■' /١ 
الماوأ.م: في 

_•من ■ّا/ب نهاية 
؟A/rالإحكام آ/ا"خأ، المان شرحه سر المختصر ، ١١٢ص والأمل الوصول منتهى 

م.،ن: ;هاة؛؛/ا
)نلمه(.الأصل في 
)_(.الأمل: ني 
راكض*م• دفي، رابيهز، ش■' في، 

الخز•واشتريت ونه: ، ١  ١٢ص والأمل، الوصول متهى 
دلا•ش■' قمح، 





٣٧٩عيزاينزاض, لألآطسي/حمق؛ شلأآاررامح<< >طل؛وات>، 

الأحصعن بالأعم يخبر أن يجوز لأنه العالم زيد ني ، يالحمرر أنول 
الحيوان.الإنسان، 

 Iبالأعمالإخبار ثرمحل أي التنكير سرطه لأن حيلآ ^^١ أن نجوابه
أنانتهر لما عالم زيد كقولك ، )ذكرة(لبه المخبر كون أي التنكير 
هوالإنسان ت كقولنا للموصؤع اواته ميقتضي المحمول ني واللام الألف 
العالم.زيد ^٧ عن قفلا الفحا 

مالزوم أيضا ، أام(١٦)لا نال فإن أي ، ٠١٠..زعم. »نإن نوله: 
،رصوغ١ ريي روهو لمعهود العالم زيد نركا ني اللام أن أدعي لأني ذكرتم 
ااعالم(لا'،.على زيد وهي القرية، ذس 

تعريفهيكون أن الخبر ثرط لأن أيضا٠٠ حطأ *كان الممف; نال 
كونامتنع ١، مقلال كان ؤإذا كالموصولات، المبتدأ عن تغنيا ممستقلا 

حبربلا المبتدأ ويصير له، صفة لكان لزيد كان لو ولأنه لزيد اللام 
يستقيلا لزيد اللام ١^٣١، من أي ، ١٢١٠..ذكرتم. U )روعلي قوله: 

الحصر.م: لي 
اكاسح.من تممنا وهو )يكره( الأصل: ؛ي 

•نءاةأأ/بءنم 
الخاحك•_؛ في 

حطاكان سمه قرينة العالم نيد : فياللام أن زعم فإن نوله؛ رعي الثانية: 

لم(.ن)لا الأصل في 
يضع•م؛ /< 

الأٌل•م، تكرر القونض بض مآ 
متقبلا*ت م ي يا 
منشانهاةا-ا/اا

ذكرثم•ٌاافيش؛
(ان:اتطة،نم.



ُمدامحزاضُسلآآا1زرامح<< »اهوإتو  ٣٨ ٠

تعريفه.على الخبر تعريف ، أ لتوقف المبتدأ عن الخبر تعريف 

أولفي والتسليم التكبير لففل ريي صديقي قاعدة على ينبني مما تنبيه! 
مقامهما؟عيرهما يقوم أو يتعينان هل واحرها الصلاة 

تدلأ(أ)مذلك أوجب الحمر تفيد أنها ، رإلى ذهب ، أفمن 
التسليما؛وتحليلها التكبير تحريمها ]و[ الوصوء الصلاة ررمفتاح بقوله. 

ألم مثرمحل على إنه وقال; ، الحاكم^ صححه الحديث وهذا 

ذهبالحصر يفيد لا عنده )التركيب( هدا كان لما حنيفة وأبو 
فيقوممقامهما غيرهما يقوم بل يتعيئان لا والتسليم التكبير لفقلتى أن إلى 

التيالأنوبع جميع وكذلك التكبير مقام الأذكار وسائر ثبح والتالتهليل 
احتيارأالصلاة ينافي بما أتى لو حتى التسليم مقام تقوم الصلاة: ، تضائل 

يمف•فىم؛^١^ 
المؤنق.م: )لإ(في 

سمفىم:لمن•

)مملا(.الأصل في )٠( 
الأصل.من ساقط المعكوفين ين ما )٦( 
الضبيعبداه أبو نعيم بن حماوويه بن محمد بن عبداه بن محمد هو )٧( 

رخرج،صنف المحدين، شيخ العلامة، الناهد الحافثل الإمام الشافعي، ١لتيسابرري 
صنهتوفي الذمي، قاله كما مه فليل تشيع على العلم بمحور من ركان وعدل، وجرح 
أيامفي والإكاليل النيسابوري، وتاريخ الصحتحين على المستدرك له وأربعمائة، ثلاث 
رأحادض.وأزواجه ه الني 

الشريكذب تبيين  iiYr\/معاز للاب الأن، ٤٧٣؛،/بغداد تاريخ انغلر: 
البلأمأعلام ّير ، ١ ' X"{/rالحقافل تذكرة ، YAالأعيان؛/•وفيات ، ٢٢٧ص

الحدث.تخرج تقدم وقن. المتدرك )٨( 
)اصير(.الأصل: في )٩( 

م.من ٥أ/أ نهاية ١( )• 
للملأة.)اا(نيم: 



٣٨١عيزاينزاضد لأبماص/حم3ا؛ دجالووص(< محاهوص 

ارهلأ.)آ()مأ(من به خرج كلام أو ، ■حدث^ من 

حديث.م• ني ^١، 
مالكماو،وب وهو اكبر، ءالله ;مول إلا سعقاو لا الصلاة ان إلى الفغهاء جمهور ذهب )٢( 

والحدث،القديم ني العالم أهل عوام هذا ءعلى تا.امة؛ ابن وقال وأحمد والثانعي 
بمبهعن -شرْ لم واللام الألف، من لأن أتمرا •الله بقوله: تعقد نال: الثانعي أن إلا 

نيلقتل كل التكسر لنقل من يجزئ : فقالواالحتمة وأما ااتعريف<ا أنادت ؤإنما ومعناء 
الأجل.واف الأيفلم اش مثل: معناه 

إننال فمن المعنى أو الافتتاح فى المتعبد اللقفل هل هو المالة ني الاحتلأف، وسب، 
لحمرياللفغل متعبد إنه قالوا الجمهور، وهم الحمر يفيد التكييرا تحريمها هه قوله 

عليه.دل معنى بكل تعقل. الصلاة إن نالوا يفيده، لا إنه قال ومن به، التحريم 
المجتهدبداية ، ١ ٠ الهدب١يةثرح قي البناية ، ١ ١ ا/ للرحي وهل لمث١ انفلر: 

الللأبمنهج بنرح الوهاب، فتح السالك، لأقرب، السالك، بالغة ا/-ها، 
قيامةلابن المغني ،  ١٨٣و ا/أخا التحرير على الثرقاوي حانية ، ٣٩و

،١v٣/٢الأوٍلارنيل ا/آه، الحري 'اا، آ/آ-
عليكملأم ارالبقوله واحّت، انه وأحمسد والشافعي محاللأ، ذهب، نقد لام الأما 

منللخروج لام اليتعين لا حنيفة: أبو وقال غيره، مقامه يقوم لا اف' ورحمة 
أنإلا جاز، ذلك، غير أو حانُثح أو عمل من الصلاة بناني بما حرج إذا بل الصلاة، 

ّبواجب، وليي نون ماللام 
،٣٣٦ص لمصلي ١ منية شرح في لتملي ١ غنية ، ٥ ٤ / ١ المختار لتحليل الاحتيار انفلر: 

المجتهدبداية الرالة الفانل حل ني المقالة توير ، ٤ ض ابن حاشية 
المحررا/م\آا، شجاع أبي ألفاظ حل ني الإقناع ا/همه، المحتاج نهاية ا/هها، 
١٣٦٣/٣المحلى \ا\\-ك الإنناع متن عن اكاع كشاف ، T٢٤/• المني ا/آآ، 

لهاعرض أحرى أقوال وهناك أقوال، ثلاثة >اوْ الحمر مفهوم مسألة ني المولفح ذكر )٣( 
ب:اللت وأهل الأصوليون 

إثياتهأنه قلنا فإن لا؟ أم إث؛ا.تح النفي من الأسثناء أن على مني الخلاف أن الرابع: 
المفهرم.طرين( من فهو ؤإلأ لمتئلوق، به تابت، فالحصر 

الحاجابن إليه ذهب، وهان.ا الشيء على القصّر تفيد ؤإنما الحمر تقيد لا أنها الخامى: 

،٣٩ص التثمرة ،  ٤٤٨ص المربي لابن المحمول تقدم:  ١٠غير ألة المسانفلرأفي 
،ما٢ ١ ص لتاظر ١ روضة ، ١ ٥ ٠ / ١ لقتمن. ١ ونهاية المجتهد بد.اية ، ٤ ٤ ١ ا/ اللمع شرح 

،٢  a٠٨/عملية لان الوحيز الحرر ، ٢١٨ص الأصول على الفرؤع تخرج في ١لتمهيد 
:،  ١٧٦٤/١المحيط الجحر ، ١ م\{< لزمخشري لالكشاف ، \ا\^ الختخب، 



•مدالميزالميدلأط«-ى/تضى؛ دئابي\تر« »امامح  ٣٨٢

الأمدي:ذكرهما ألتن مأهمل نلت فإن 

علهفالذي زيد، إلا البالي في عالم لا قوله في اختلفوا ءالأولى: 
زبدسوى عالم كل نفي على ، يدولأنه المفهوم منكري وأكثر الجمهور 

يدللا ذللتا أن إلى المفهوم متكري بعض تونه_ا عالما، زيد كون ؤإثبالتا 
عنومكومحتح عنه تثنى يالمنعلق هو بل عالما[ نيد كون على 

السثشلآ/

الملقمحل حمص خلاب كل أن على بالمنهوم القائلون اتفق الثانية: 
ؤددببمًكمتعالى• كقوله له مفهوم لا الأغلب، الأعم يغرج لخروجه بالذكر 

إذْ"آ[[ل؛، ]١٧-،،: هه ثماة جنثن ]ءؤوإن [ ٢٣،،: ]١٧ف، أكق، 
معإلا يكون لا ، الخلع وأن الحجر في تكون إنما ، الرJيبةل أن الغالب، 

لملو المهاج لفظ من )تخرج(ص، الأولى أن فالجواب، الثقاق«س 

الازت، ٢٨٦ص الذهب سلاسل ا/تماآم، السامع تشنيف ، ١١٨/•لحاصل ا =
الأشباْ، ، ،/١YU^ تر الأشموني شرح عر آلمان حاثب ،  ٤٣٨المات 
١.• ٢/١الود نثر آ/آآآ، للموطي وص 

الإحكام.من رالتويق الأصل من للعبت ح٠لآ رم ؛دل، لا _؛ ني )١( 
الأصل.س اتحد انمكونن ين ما )٢( 
.٢;٦٧الرل متهى م/ها،، الأحكام أصول ني الإحكام )٣( 
 )٤( L الأصل.من مانهل المعكونن ين
يريها.اي يربها لأنها ياذلك< سمت الرجل امراة ابة هي الرئة )ْ( 

\ا1\أ.المتر المساح ، ٩٠ص لينني، الهللة طلية ممتر -فيرابن انظر: 
وغيره،الثوب خل من مأحوذ بعرض، المرأة مقارنة هو وفها: الخاء شح >^: ٠١١)٦( 

منهخلعها نقّد قارنها فإذا [ ١٨٧]البمن؛؛ لهزه ناس ثأتم ثكأ تام، تعار؛ تال، 
ختلاعا.ا نفها راختالعت رخالها، خالعها يآنال: ياونها، بدئه وقارنا 
،١٦٢و  ١٦١ص لالقونوى الفقهاء انيى ، ٢٦•ص ليووى اكب ألفاظ تحرير انظر: 

.٣٣١ص لابعالي المقنع أبواب عر الطلمر 
.٧٦/٢المول مثهى ، ١ • م• الأحكام أصول ني الإحكام )٧( 
)يخرج(.الأصل ني )٨( 
فيم:لم.ر؟(





■مدالسزالميلشئارراتد<<لأطص/سىت »امامح  ٣٨٤

،.ذلك١١عكس القراني أن تقدم رند 
كماالمخالفة لمفهوم الشرمحل مجرى ،. ل جارية المسألة هذه وأيضا 

م.من تقدم 

المحصول[.يي حكاها ]نرؤع ت قال 

القائم، ل المعتى بين مشترك منا الحققينل٤، الكلام الأول 
نحو،الأحبار باب ني الحاجب ابن وذكر الموعة، والألفاظ بالمس 
أبمألأ،.

)اللماني(ني حقيقة انه أيضا الحصول ني الأوامر باب ني تعم 
شل[م،.

ولممنه متفرقة مواضع ني المحصول ذكرها الفرؤع هاو0 \ذشرح 
يدكرئ^،.

ممن، ^١٥٠٣ثلاثة حكاية فيه تقدم وقد الكلام. حقيقة في الأول؛ 

أنلتوهم سّرال شكل على أورد إنما إليه المؤلف نسيه رما المألة يعكس لم القراني )١( 
الوال.محيا عن أجاب رند الثراح، ناله ما عكس يفيد ءتد«اللأم بن العز كلام 

.٢٧٢ص الفصول تنتح شرح انثلر؛ 
م.من هأ/ب نهاة )٢( 
ض.رم: )٣( 
_•س ١'Aب نهاية )٤( 
_•س ماسلة المض )٠( 
تعليقيأتي وس، ٦ ١ ا/؟ البيان ثرحة مع المختصر ، ٤٧ص والأمل الوصول متتهى )٦( 

عاله.المؤلف، 
)الأن(.الأمل ني )٧( 
\إ{<0\.الأحكام أصول ني الإحكام ا/\/هماآ، الحمرل المالأ: انظر )٨( 
يدكراف.ض في )٩( 

الحاجب•اين إلى يعود ايدكرها، توله ني والغمر 
مما.(>،: ١٠)



٣٨٥اّاو عيزالميز لأ؛ءاسي/حئىت دجاوزراتر« »النوامح 

،الم>صولل ثرح في والأصفهانى ، البرهازر شرح في لأبياري ا حكاها 

لألفاظرا يالنفس المائم لمعنى ١ بين مشترك أنه ت لأول ا المذهب 
والغزاليالحرمين إمام رجحه ما وهو المسموعة 

الكادملففل أن ®اعلم للغات الكلية الأحكام في المحمول في قال 
الأصواتوعلى بالض المعنى على بالاشتراك يقال ، منال المحققين عند 

إلىالفقه أصول فى حاحة لا مما الأول والمعنى المسموعة المقهلعة 
.٢٨١عنه((١^^، 

احب،صوكذللث، ، البا^،١٩هذا فى النتخب، فى نال وكذللث، 
بينهمامشتركا كان ؤإنما شيثا الحصيل صاحمب، يرجح ولم الحاصل 

الأنباري.م: وني الأناري. ابن ثى ني )١( 
يعدها.وما  ٢٤ا/؛ البرهان شؤح في رائيان التحقيق )٢( 
•VAالأصول علم ني السرل ص الكاشف )٣( 
٤.\الأ' الأصول نقاش ،  ١٢٦ص الفصول تنتح ثرح )٤( 

لمع، ١ • ٩ ص الامحقاد أصول ني الأدلأ ئواطع إلى الإرشاد أما: وانثلرزلاجويس 
٣.١• ص المة أهل عقاند نواص ني الأدلة 

١.• ا/•المتمني )٦( 
مالأ.م: في )٧( 
\ا\ا؟\.المحمول )٨( 
المحقمينعند وهر الكلام، حميقة في الأولى• لمسألة  ١٠ت فال حيث  ٢٥ا/الختخب )٩( 

فيوقال الم.وعةأا. الخقهلعة الأصوات وبين بالنفس القاتم المعنى بين مشترلث• متا• 
المحصول.من القمل نفى ني مقوك مثل ١ \الأ' والنواهي الأوام 

والافذل'االتقى كلام بين منترك عندنا ®وهو اللغات؛ في الكلام ني نال حيث ١( )* 
فيحقيقة أنه رجح حيث هدْ مقولته حالف، ا/أ؟ا الأوامر باب وفي ا/اه• الحاصل 

للاشتراك،.دفعا ءيرْ نر نكرن فلا القول فى حقيقة أنه كا فال: فقتل القول 
ولمالكلام مطلي ني الخلاف، الأرموي ذكر المنان عن الكلام عند ١ \اي التحصيل ني ١( )١ 

١المخموصى القول في حقيقة أنه إلى بميله كلأمه يشعر ٢ ٦ ١ / ١ لأوامر ١ فمل وفي شينا• يختر 



عيزاينز١^٨لأطمى/ت>شق؛ |ثرحاازواتو« >طلنواتل  ٣٨٦

كطوالياني الفاني القولض لقوة 

وهواللساني في مجاز انئ الشفي حفيقة أنه ت الثاني المذهب 
ثرحفي الأصفهاني عنه نقله الأشعري الحن أبي الشيخ مذهب 

وهيالألفافل في حقيقة أنه آخر قول ، أيضاأ عنه ررونقل قال; المحمول 
فيحقيقة كونه على بكر أبو القاصي واحتج ،. اللسانيةاار الحروف 

آف؟هوول يمد ^١ ١٥ألق،ثرن إآ؛ق تع_الى; بقوله الن-مس-اني 
فإنهنتهم يألذكروه ما إلى راجعا التكذيب يكون أن يجوز لا ١[ ]المنانقون: 

مقوالكذب بنفوسهم قام ما إلى "ثح راالتكذيب أن إلا يبق فلم صدق 
كلام.بالض فالقائم الكلام؛ ام أقمن 

٨[،]المجادلأ; ئقووه يما أثل سي.ما أوثُ أُممم و ر؛ؤري؛محإوث تعالى• وبقوله 
:!.١٣]الuلاك: ذه آ^هثوأل٩، أي متم >؛ؤوايزمحأ 

^؛؛؛"اإخْلاب بن عمر وبقول 

*ا-رني•م دش مل-رل؛•• ش زى ، ١١
فيالزركشي عزاء النفي ر١لمعنى المسموعة الحروف بين مشترك الكلام بآن والقول )٢( 

الأثاعرت.لجمهور ١ ٠  ١٧؛/المحي3ل البحر 
والجماعأ.السنة أهل مذهب إلى القول هازا عن الأشعري الحسن أبي الإمام رجؤع يتان تقدم ( ٣١

إليهوانمبوا بذلك وتمسكوا الحق إلى رجرعه نبل نلدوْ من بعض مذهب هر ؤإنما 

؟•ا،ص للجويني الإرشاد كتاب ، ٢٩٣ص للابجي الواقف انظافيةُذمهم: 
هم\.ص للغزالي الأءتئ١د نى الاقتصاد 

م.من آ"ا/ا نهاية ( ٤١
م.من ماتهلة ت أيضا )٥( 
.U/Yالأصول علم ني الحصول عن الكاشف )٦( 
حلقة.م: ني )٧( 
والتكذيب.م! في )٨( 

•واجهررا ش ، ٩١
أميرحمص، أبر العدوي القرشي يياح بن عبدالعزي بن نقيل بن الخناب بن عمرو )•١(هو 

:أملم نم الملمين على ثا.ود.ا المبعث عند كان لراثاJJن، ١ الخلفاء ثاني المؤمنين، 



٣٨٧همدايميزاضد لأطسي/حمىت شئالزوإتد« طم١مح٠ 

،٠يكرقالإ أبو إليه ئسبمي كلاما شي في آ زورتر لاكنت السمينة يوم 
،;لالأخطل وهو الشاعر وفول 

.5اش رسول سماه الضيق، ني لهم ونرجآ المسلمين على فتحا إمحادمه كان ف ~
وحنبتأوالفتح، رحيير، الرصران، رييعة والخندق، واحدأ، ا يدرأ شهد بالفاروق، 

حينوعشرين ثلاث ستة ظض توفي الصحاة، علماء من كان المشاهد، من وغيرها، 
اش.لعنه المجرصى لولوه أيو ؛< ٠٠١٠

،١  ٠٨ص للسيرطي الخلفاء تاييخ ،  ٥٨٨؛/الإصابة ، ١ أ/ه٤ الغابة أسد انفلر: 
الصحابةتجريدأسماء

بتيسقيفة قي جو الم، وفاة بمُد هإ الصحابة فيه اجتمع الذي النوم هر ت السقيفة يرم )١( 
لهوتمت بكر أبي عر فيها تلويهم اض فجمح اش. رسول بعل أمير لأخيار ساعدة 

لايناكارخ ني الكامل اتجري حرير لأبن الأمم 'تاريخ انظر: 
نياليرب ابام الثاني' الجزء نكملة من آ/؛ا'، خلدون ابن تاريخ ، ٣٢٥آ/الأنير 

.١٣٥ص البجاوي محمد وعلي إبراهيم الغفل ابر لمحمد الإملأم 
ُحنتا.أي،ائت، ت زورمحت، )٢( 

.١٩٨ص البلاغث اماص ، ٤٤٤٨الأنة مجمل آا/آها، ^ ٧١كح اظر: 
٤١ ٤ ا/ ٢ ت، أحمنإذا الزنا من الحبلى رحم باب - الحدود كتاب، - البخاري رواه )٣( 

.00\االمد واحدفي ( ٦٨٣•)ح 
الخطاببن صر فقائل من باب الصحابة. فقاتل كتاب ني بناوْ أيضا احمد ورواه 

VAVlS  (.٥٧٧)ح  ٣٨٤و
تيمين سعد بن كب بن عمري بن عامر بن عتمان تحانة ابي بن عيالي هو بكر وأبو 

به،آمن من رارل، فيها بعد الأمة أقفل الراشد، الخليفة الصديق، التئمي. القرني 
أشجعالمدينة، إلى الهجرة ني ورغيفه نوني، حتى اسلم حين من صامحه دكان 

بعدالخلافة تولى الله، إلى الدعو؛ ميل ني ماله أنفق واذكاهم، وأعلمهم الصحابة 
سة.ومتون ثلامث، وله عثرة ثلأرّث، منة هئم نوش حص الني. وفاة 

غبرمن حبر في المر ما-آ، الغاية أسا ، ١٦٩/٣و آ/هاأ ممد ابن طئات، انئلر: 
.٢٧ص للبوطي الخلفا، تاييخ ، ١٦٩؛/الإصابة 

مصقولشاعر أبومالاث، تغالّ_،، بتي من صرو، بن ٠لارنة بن الصلت، بن غوث بن غياث عر )٤( 
مدحواكثرمن بالشام، أمية بتي عهد قي اشتهر إيداع، شعره في الديباجة، حن الألفاخل، 
مهلبؤع.شعر ديوان وله للهجرة عين تصنة توفي النصرانية، على نشأ ملوكهم، 

سلاملابن الشعراء فحول طبقات ، ٢١ص للمرزياني الشعراء معجم ت ترحم؛ته ئي انظر 
^\.rloالأعلام ، ٤٥٩٨الأدب خزانة آ/اهأ، الجمم 



عيؤرالمfزاشرلعديلامّيلمت>نق؛ شهالوواتد<، »التو\تد  ٣٨٨

٢٩٢٢١الازاد،،^على اليمان جعل  L^bالخواد لقي الكلام ازرا؛ 
الكلامإثبات على الأدلة يهدم تستدل نا وله الوجيز ني برهان ابن نال 

ممىإثبات عر اكلمي بالدليل يلدا لما ولكا لدأويل قابلة الأدلة هدْ لأن 
يميأنه عر الألفاظ بهدم يلانا والإرادات اللوم عر يزيد النفس ر؛، 
الحقيئةلأْ،.إثبات على لا التسمية إثبات على أدلة فهي كلاما 

وابنوالمحل والاعوا، الملل ني النمل ني حزم ابن الأخطل إر و1؛ المت )٢( 
وفي Ah'1الفاض ني والتراني \ا0ف الزجاجي جمل رح ني الأثسلي سنور 

دهمرعم، ٣٨ص الذهب نذرد ثرح في منام وابن ،  ١٢٦ص النمول تشح شرح 
بالمي المعاير بعض ين نقلا زياداته ني وصع ؤإنما ديوانه ني موجود ء؛ر والثت 

اضكلام أن ونفي النفسي الكلام على الأثاعرة به يستدل والميت ذكرت. كالمي إليه 
جميعا.والمعنى اللمقل في حقيقة 
منها؛كثيرة، وجوه من نامي الأسد.لأل وهذا 

تثبت،ولم ونصراني شاعر تول من لا والمنة الكتاب، من تتلقى ة المقيئ. مسائل أن  ٠١
إليه!ته نصحة 

لمؤإن بقلبه، الكلام لقيام متكلما يمي الأخرس أن يلزم إذ صحيح عير معناْ أن ٢- 
وانالأصل محلان، انه على ذول بالمس فيها الكلام ند نقد المابقة الأدلة وأما به. يتهلق 

ؤمتكلم الأخرس أن عليه للزم استدلاله صح ولو الملنوفل، ني حقيقة الكلام أن الأصل 
فيالأدلة تواطع إلى الإرشاد كتاب، ، ٢٩٣ص للابجي الموافق ِ: تقرير في انظر 

ذوالجماعة المنة أهل عقامم. قواعد في الأدلة لمع ، ١ • ٩ ص للجويتي الاعتقاد اصولر 
لأبيالأصول علم في الملأمنة على الرد ني المقول لمابح كتاب، ، ١ ٣• ص أيضا 

.٧٥ص للغزالي الاعتقاد في الانتعال ، ٢٥٦ص المكلأتي ٌحمل. بن يؤمن، الحجاج 
أهلاعتقاد أصول شرح والجاعة: المنة أهل مذهب، وتقرير عليهم الرد غي وانظر 
لأبيالجهمية على الرد كتاب، أ/أأآ، اللألكاثي الخن ن الله لهة والجاعة الملأ 

المقيدةشرح ، ٧٥ص الأجري بكر لأبي اكربعة كتابه ، ٣٢٤ص الدارمي معيل 
.١٧٥/١الطحاؤية 

عنهنقلها المي والأدلة اني الفني حقيقة ا3كلأم أن على المانلأني امتدلأل انظر )٣( 
٠٠١٦٢  ١٦•ص الجهل؛٠ يجوز ولا اعتقاده يججإ فيما الإنصاف، كتابه ني المزلفا 

إلىالوصول كتابه نى موجود وهو الوجيز ني برهان لابن المزلف عزاه )٥( 
.١٣١/١الأصول 



٣٨٩عيداسميزاضد لأوتاءامي/ت>شقت شلأآالوواتو« محالفواتل 

فلومقرئات الألماظ هذه أن وهر عقلي بدليل أيضا له واستدل 
شالنمسا للممش معرفات لكونها سميت إنما لكانت كلاما سمبت 

باطل*.وص كلاما' والإثارة الكابة -سنلا، يجب تكان 

ب! ٦٦. نقبل® اللغة/فلا ني ماس بأنه المحصول في عنه وأجاب 

وصالمهم إلى المساير لأنه نمهل اللساني ني حقيقة أنه ت الثالث الذهب 
تقدمكما الأوامر ياب في المحصول ني الإمام رجحه ما ،هذا ولالحقيقة علامحة 

١المعتزلة وهومذهب ، ١ والتحمل ، والحاصل ، النتخبلفي وكذلك 

واحتاروالزركشي ير>ان ابن صوتا ولا حريا ليس بالض نائم يال'بأن'الكلأم وممن )٢( 
بينمشترك أته من المتصفى في اختاره L بحلاف القول هذا المنخول في الغزالي 
السوئ.والألفاقل بالض القاتم المس 
المخول، ١ • ا/' الخمئس برهان لابن الأصول إلى الوصول اننلر: 

.١٠٩ص الاو،ب سلاسل ،  ١٣٦\إححمالممهل الحر ، ٩٨ص
ثى.من ساقطة الواو )٣( 
yfyhالمسول )٤( 
ا/ي'ا.المتخ_،)٥( 
.١٩٤٨الحاصل )٦( 
ا/اآ-أآلأاكحصيل )٧( 
والأصواتالخفلومجة، الحروف هو الكلام ويقولون حقيقة متكلم أته المعتزلة مذهت، )٨( 

ؤيرونعرض، أم حم الكلام هل - الختزلة أي . واختالنراوغاسا، ثامال.آ المعلمة 
يقولالشجرة. في أحلنه بكلام موص كلم وأنه شمل، صمة وهو مخلوق اف كلام أن 

الئهأن على المسلمين اجبماع ينآكرون اوفل. مذه-همت عرض لما تيمية ابن الإسلام سيخ 
سحاتهكرته مض لكن متكلم، غير إنه يقولون إنهم إليهم يضاف لتلا حقيقة، متكلم 
سراء،العك، نر الجهمية ما ومن فذمهم غيرء، ني الكلام حلق إنه هم عناق متكلما 

وحمقةحقيقة، متكلما يكون أن يتمون واولثلئ، حقيقة، هومتكلم يقولون هؤلاء لكن 
الكلام•؟به قام من إلا متكلم، يعقل لا فاته متكلم، غير انه الهلاتقتين يول 

مجموعت'٨ و ا/ه٤ للشهرستاني والحل المل ، ١١٤ص الفرق ببن الفرق انفلر: 
الأصولشرح ، ٩٤٨الخير الكوكب ثرح تيمية لاين والمائل الرسائل 
المنزلةا/ه؛، الختمد ا/ح؛آ، الا.ين أصول في الأربعين كتامظ ، ٠٢٨ص الخمسة 

يعل.ها.وما  ١١٦ص الختق لعواد ة الخموأصولهم 



■مدالميزالميللأرا>سي/تءتى: قرحالزوامح« »اللرامح  ٣٩ ٠

^4محهمالأسمهابيأضآرالحنالأل 
أهلعصبة حالف من وكل المعتزلة ءوأما البرهان; ني الإمام; نال 

هوالكلام أن إلى صائرون الض كلام ^٣، على ممممون فإنهم الحق 
الاستقلاليقع ما ذكر من بدأ نجد ارلأ قال; ثم طويلء خط في العبارات 

بالضرورةلْ،.معلوم ذلك أن ادعي ثم الفساال؛، كلام رنات في به 
موالان;، )وعله(لشرحه في ، الأبيارى١٦نال 

الاستدلال.يقبل لا الضروري أن أجدهما; 
علىالخلق وأكثر النزاع العقلاء من فيه يتمور لا انه الثاني; 

بمامحه أجاب نم نبه الضرورة دعوى يتمردرا"، فكيف الممس، كلام جحد 
نكر١١١ْيهلول 

حلأفأالسلم، ثول رص جبا والمعنى اللفثل ني حمقة اوكلأم ان إلى بذمون الئابالة )١( 
يإطلأنهثل للمض اسم انه أو عم، رغم المعتزلة كعض نمط للفظ امم انه نال لن 
مجاز.اللفظ على 
فيتيمية ابن الإسلام يشخ الطحاؤية رح ث ني المز أبى ابن نررْ الذي هو وهدا 

اكارى.
.٤٥٧وآا/ا-ه؛ الإسلام شيخ ناري ا/هيا، الطحارة اس شرح انظر: 

والنرالدالقواعال ،  ١٨٩ص الماظر رومحة ،  ١٨٥٨المدة ني الصائلة كلام وانظر 
.٩٩٨الخير امموتمب، شرح ، ١٥٤ص الأصولية 

٩.ر  ٨٨الأصول علم في المحمول عن الكاشف )٢( 
نم•ت ض ني )٣، 

نلنا؛الأمر امتثال إرادة ص؛ انتفاء معثتموْ الذي ذللته نيل: رفإو نوله: ردلااث،"في )٥( 
قراننإلى تندأ م ضروليا فهما الانتقاء مه الأصر ؤيفهم غتره، الأمر يامر ند 

٢.' ١ ر "٢ ا/'البرهان له•. لغرض يخالفه أن المآرر من يريد والأمر الأحوال، 
الأنياري.م: وفي الأناري ابن ثن: في )٦( 
روبمكه(.الأصل في )٧( 
الحلق.ثن: في )٨( 
تصور.م؛ في )٩( 

.٢٤٦وا/ه؛آ اJرUن شرح في والبيان التحقيق ( ١٠)



٣٩١عبدالميزالميل لأبماصي/تءتييى؛ رحالغواتد 

ماحمح ني حار الخلاف أن اعلم  ٠٠٠٠الحاجب. ابن رروذكر ت نوله 
منذلك ونحو واككذيب والتضييق والخبر والنهى الأمر من بالكلام يتعلق 

المحصول!١ثرح ني القرافي قاله كما الكلام عوارض 

وحبرونهي أمر إلى الكلام العرب فسمت ®وكذلك الأمدي؛ نال 
بالنفسالقائم المعنى هو الكلام إن نلنا وسواء ونداء، ووعيد ووعد واستخبار 

الفازوالكلام المذاهب احتلاف عر والإصطلاح بالوصع الدالة العبارة أو 
أمرأمي يأنه غير ذاته فى فيه )تعدد(أ؛، لا واحدة صفة كان ؤإن عندنال"'أ، 

تعالقاتهالْ،.اختلاف مب بالكلام أمام من ذلك غير إلى وخرأ ونهتا 
للمينةمخصوص نول ®والخبر الحاجب ابن فعثارة ذلك علم إذا 
الذيالخبر فجعل بالنفس القائم وبالمعنى القول بالصيغة ومرادْ والمعنى® 

A'Al\الأصول نفاض )١( 

سنا.القديم واملأم فىيألإحلكم: )٣( 
مدد(.)لا الأصل ني )٤( 
.١٣١ر الأحكام أصول لي الإحكام )٠( 

الكلام.ام أتني اساء اخلف وتد 
ومحياالجوسي تال والأسحار. والخبر والهي الأمر ام؛ أناربعة أته الأول؛ القول 

القدماء.عول 
رالثمتيرالثالهفءا التعجب ت علمها ؤيزيدرن المتقدئ الأربعة الكلام أن ت الثاني القول 

والدعاء.رالناواء والقسم والثرجي 
الجويتي.واحتاره وتنبيه، وامتخيار وخبر محللب الكلام أن الثالث؛ القول 
اياجي•الولد أير واختاره راصتجار وخر ونهي امر القول الراعت القول 
الغزالي.تول وهو وتردد وميه واستخيار وحر ؤللب القول أن الخامس؛ القول 
العريي.ابن تول وهر والحر الهللب شل ن نما القول أن السادس؛ القول 
المنخول، ٢٨٩ص المربي لابن المحمول ، ١٩٦/١البرهان ؛ الخالة ني انظر 

أصول iWVl\الفصول إحكام ، y٢٥٠/الدين أصول ني الأربعين كتاب ، ١٠٢ص
٠١٠٦ص الممي، متصور لأيي الدين 

أوردهوما ، ٦١٩/١البيان، شرحه مع المختمر ، /١٤ص والأض الوصول ^!هى )٦( 
المختصر.لففل هو المؤلف 



'مزالميزاضدلأطءا-ى/حمى؛ دجاروراتد« »امإتد  ٣٩٢

،,ل بالنفس القائم والمعنى القول بين مثتركآ الكلام ام أنمن م فهو 
أما.المنتهي ، ٢٧نال وكذلك 

وجهنما الحاجب ابن كلام من يوحد امع هدا كان أذا نلت فإن 
المحصول؟إلى عنه الدول 

وعبارةالخير من أعم هو الذي الكلام ني المحمول عبارة أن فالجواب؛ 
القولني حقيقة أنه ، الخبرأ ني الامدي واختار بالخبر، خاصة الحاجب، ابن 

فيكما المعنوية والدلائل الحالية؛،، الإثارايت، على يطلق ند الخر ررامم قال: 
الشاعر:قول ومنه بكل.ا تخبر والمبرايت، بكيا® تخبرني ®عيناك قولهم 

اتكدبر ا المانويةر أن تخبر يد من عندك الليل لخللأم وكم 

حاشيتي•ع للمتتهى العضد شرح للأصفهاني المختصر بيان انظرت )١( 
'٤٥٨والجرجاني 

ض.من آم/ب نهاة )٢( 
ش.ني تكررت خي. تال وكذلك ت وتوله 

)-آ(فيالخراممس:ش.
الخالة.رم: ش ش )٤( 
النراب.ةيشوم:)ه(

يخرني•م؛ رش يخر- ش؛ قي ، ٦١
وتتلهأردشير ين مايور زمان في ظهر الذي الحكيم فاتك بين مائي أصحاب ٠ المانوية ، ٧١

المجربمحن دينا مانيء احدث مريم.، بن عيسى بعد وذلك مابرر بن هرمر بن بهرام 
مصتهمعالعالم أن وزعم موصى؛93 بيرة يقول ولا المسح يبوة يقول وكان والثصراتيه، 

حساسين.قويين يزالا لم أزليان وأنهما ظلة والأحر نور أحدهما نديمين أصلين من مركب 
XMloبب لاين والقل ، ٣١تعارض درء للشهرئاز والمحل اّل انظر: 

وأربعينمع منة شوال في وذلك الأحثيوي كافور بها يمدح الخّنى قصيدة من البنت ( ٨١
ومطالعها:طيبء المز ينبت محكان كل بعنوان• وهي رثلألمائة 

الهحروضمملاعجبعحبصوااغلب وألسرق ألشوق نيك اغاف 
تقرباوحبيبا تنائي بغيضا أرى بان لي الأيام تغل—هل اما 

٠٤٦٦ص الختنبي ديوان انظر 
ترحمته.سيقت والمسي 



٣ ٩٣عيؤداينزايؤيد لأا؛اصي/حمق؛ دئارزراتد« 

غىوحقيفت الأول نى مجاز لكنه مخصوص قول على يطلق وفد 
اكأنىلأا/

كلامهتناقض الإمام أن أي •٠ • الأوامر• باب ني أنمم نوله• 
وعبارتهبيتهما مشترك الكلام *إن ت اللغات في فقال المحمول في 

القاتمالمعنى وبين الأصوات بين ، مثتركلأنه منا المحققين عند ااالصحيح 
بالفس«رن.

المذاهبحكى فإنه نقْل اللساني ني حقيقة إنه الأوامرت في وقال 
هداعلى نبه وممن ،، ورجحه١ )اللساني في حقيقة لكونه واحتج الثلاثة 

فيحقيقة رإنه االأوامر ني نال المحمول ثرح في الأصفهاني التناقض 
تعليقهوني له ثرلأ، في أيضاّ القرافي ، وكدلك١٧شل(را■،، اللساني 

منقلم سبق يحطه للحصول سرحه في رأيت لكني المتتخب• على 
لهل'ا،.فلينته اني الفإلى اللساني 

ّاآ/أ*الأمر ت نال نإنه الحاجب/أبما لأبن التناقض نحوهذا ونع وقد 

الأحكاماصرل ني الإحكام )١( 
م.من; مزيد لما )٢( 
م.ص بأ/ب  ■ه)٣( 
لمسلفثل أن غير الرازي أرائه الذي المعنى عين هو لداذي المؤلف نسبه الذي )٤( 

بالاشتراكتقال متا الحتمن محي الكلام لنغلة أن المحمول: ني فالذي كذلك، 
ا/ا/همآ,المحمول الممرعة،. المتقهلعة الأصوات وعلى بالنفس القاتم المعنى على 

الخصوصالقول في حقيقة انه والمختار فيه؛ ولففله بعدها، وعا \إ^إ\ المحمول )ْ( 
فقط،,

_•ُن مانط اهمّثز، محن  ١٠، ٦١
رما،م،شتبما•

أيما.فال م: ني )٨( 

نيالموجود نفس هو  ١٢آ/رالمواهي الأوامر باب ض الأصول نماني في آلدي )•١( 
المحققيشر ولم الخصومرأرا القول ني حقيقة الأمر نوله• وهو الباب من المحمول 

الجمالة.هذه في اكحقيق قي المعتمدة النسخ بين اختلاف إلى 



عيزاينزالميللأبتاسي/حتتى؛  ٣٩٤

المتواطئواستعمال متواطئ٠ ونيل اتفاقا الخصوص القول في حقيقة 
•?,^٥^٢، الأمدي عله V مجازكما معنته من كل ني 

أنبجرذ لا والخاصة المامة بمن المتداول^ اللفثل ]الثاني نال: 
مئسولا،يقوله ما مثاله الخواص إلا يعرنه لا حفي لمض موصوعا يكون 

كونهت ٧^١ ، ريوجب معنى للحركة إن المتكلمين؛ من الأحوال 
سركا[س.

مشهورأكان إذا اللففل أن وهو المحمول فرلع ثاني همذا ■ اذّمح 
لمعنىموضوعا يكون ان يجوز لا وحاصتهم عامتهم الناس بين محتداولأ 

يكونأن يجبل'ا، بل )الخاصة(و، إلا المنى ذلك يعرفّ لا خفي 
ذلك.أشبه وما والغنم والإبل والزكاة كالصلاة أحد لكل معلوما مدلوله 

،)مثبتو(ل يقوله ما خفي لمعنى يرصع أن يجوز لا الذي اللغنل فمثال 
،١٢١٨أبو القاصي ومنهم عليهم الرد الكلام بهذا والمراد الأحوال 

الئولني حقيقة الأمر المختمر; ني ونمه سقط وفيه  u/tالمان شرحه •ع المختصر )١( 
متواطئ،.ومل: مشترك، ونل: مجاز، الفعل رني امانا، المخصوص 

الربيلابن المحمول تقدم: ما غير نيه المس ومذامإ الكلام حمئة في انظر )٢( 
،٨٨المنهاج ثرح ني الإبهاج ، ١ ا/ا المرح—ي أصول ،  ١٦ص المودة ، ٣٩•ص 

.٦٠ص الفصول ومعاني الأصول تواعد ، ٣٣٤ا/التحرير تسير ، ١ ا/أ• الأسرار كثف 
التدارك.م: في )٣( 
متبال.م: في )٤( 
للأحوال.ؤ المولفتعريف 'ياتي )٥( 

ا/ا/ا'اآّا"تفلر'الالة:'المٍمول )٧( 
يحرف.لا بحت م: و ص مح، ، ٨١

)الحاجة(.الأصل: في )٩( 
بحيث.م: ني )•١( 

م:وفي )جونا( الأصل ني ( ١١)
دما ٢٣٠ص الدلائل دتلمم، الأيائل تمهيد كتابه ني بكر أبي القاصب، محدب ص ( ١٢)

لعدها.



٣٩٥عيزاينزالميل لأبماسي/حس• ^١؛*•؛"ك ١٥'^^ ١٢٥١^

>محذةماعن عبارة عتوهم رروالأحال فوJهأ٢،: أحدرا، غي الحرمين ؤإمام 
ولامجهولة لا اعضهم. وئال معدومة ولا موجودة لت الصفة تلك لموحود 
معلومة.

معللة.وغير معللة قسمين على عندهم وهي 

لحلهأوجب بمحل معنى نام فمتى العاني أحكام هي فالمعللة 
والعلمالمواد وكيلك أبيض أنه لحله يوجب مثلا فالبياض منه؛ حكما 
العلمبقيام ، )معلل(أ ءالا فكونه ذلك أشبه وما عالم أنه لمحله يوجب 

الحكمذلك ومعنى بدلك، معللة أحوال عندهم فهده البقية وظلك به 
الاحتصاصوذلك غيره دون الموصوف بهذا الملم اختماص هو 

عالمامي يالمالية ، لهذْرالعروض مع والمالية عالية مي( )ي
ذلك.أشبه وما عالم، جزء فالعالية 

وكذلك!، ل؛ياصأ[أ والبياض علما الملم كون هي العللة غير وأما 
لأجلتقول أن بملكك لا علما؟ العلم كان لم لك: قيل فإذا العاني ماتر 

فيالكلام لكن تعالى، اض بقدرة الخارج في وجد تقول كت ؤإن كذا 

إلىالإرشاد ممايه ني س،وه رالاسدلأل للأحوال إناته ني الخرمض إمام مدم، انلر )٢( 
،٩٢ص الاعتماد أصول ني الأدلة تواطع 

ابنالإسلام شخ بها القول سبا ُناو فوليه، أول أنه تيمية ابن الإسلام شخ ذكر وتد 
هاشم•وأمح، ؛علمحب امح، إلمح، بمثة 

.٤٨٦و  YAY/X،  ١٢٦و \ Yo/Yالة .نهاج انثلر: 
_.من -YT/؟ نهاية )٠١( 
ناJعالة.م: في )٤( 
حطأ٠وهر )معللا( ١لنخ حمح في )٥( 
ثى.من محاتطة به )٦( 
)لمى(.ش: و الأصل في )؟(

الأصل.من مامحل 'المعكوفن بإ ما )٩( 
فلت،.م: في )•١( 



ءبداد،ز؛زالميللأطص/تحنقت شئاررامح« »النواتد  ٣٩٦

وكذلكحموصمها تعليل علينا يتعذر عدمت أو وحدت سواء الحقيقة، 
Iلك قيل إذا حتى والمعلومات والحقائق والأجسام والجواهر المعاني سائر 

معللةغير أحوال نهذه ، سبيلار لذلك تجد لا مستحيلا المستحيل كان لم 
مسلوبةهي ولا موجودة هي تمول حتى بمحالها قائمة صمات ،ليست ول 

لتقالوا بحلم)فلذلك(لْ، ليس اللم ينال حتى محالهال؛، عزص 
ؤإصافةنسبة بمحله اللم اختصاص وكذلك معدومة، ولا ، موجودْل 
عنلوبة مهى ولا للملأسمة حلانا عدمية والاصافات والمس، 

الأحرىفي نيل نكذللتخ بعالم ليس أنه العالم على يصدق حتى )محالها(لا'، 
معدومة.ولا موجودة لمستا 

ثبتإذا قالوا مجهولة ولا معلومة ليت، أنها إلى الصائرون )وأما 
الالعلوم لأن أيما معلومة ذلمست، ( محل.ومةل ولا موجودة لمستج أنها 

محالهاعلى بها حكمنا لأنا أيضا مجهولة ت، وليعدم أو وجود عن يخلو 
بهيحكم لا مهللقا والمجهول 

٧

م.من مانملة سلا 
_•من ماسلة الراد 

ض•■ شش 
م•ُن اب ٤٨نهاة 

)ْكاولالأ،(.فيالأٍلرم:
مرجرْ•هما؛ ئمح، 

منمرتمة يونانية كلمة أصلها رالنلفة مة، يالملالعالم وهر وف نيلجمع الملأسمة 
الإلهيامت،مياحثح تشمل والملمة الحكمة أي ر)موفيا( يب أي )فيلوص( هما كالمتن 
الماحثا.من وغيرها سانية الإنوالقي الطيص والعلم 

يحدها.رمحا ٤ ٠ U/٤ وحدي نريد لمحمد العشرين القرن ، معارفداثرة انثلرت 
)محاليا(.الأصل ني )٨( 

_•من سانْل القرسن محن ما ، ٩١
،٢٣•ص انملألل وتلخيص الأوائل تمهيد •' امها وأنالأحوال تعريمط ني انغلر )'١( 

مهاج\/AV؛، الأصول نفاض ه/هآ-ا، حزم ض والحل والأهواء اّل في النمل 
،١٨٦ص الفرق يئن الفرق 0ا0ك والمل ، ٣١تعارض درء ، ؛ A1/Yاكيوية المنة 

.٩٢ص الدين أمحول 



٣٩٧ءيمحالم|زاضد لأيتاصي/تجشى؛ دجاووراتد« محالغوام 

منحرلككونه لمحله يوجب معنى للحركة أن بهر ذلك تقرر إذا 
رحث في المرافئ يال كذا بالحركة، معللة حالا متحركا كونه ويكون 

المحمّولرأ/

متحركاكونه نفى إلا ليي الجمهور عند ®المعلوم فيه الإمام ونال 
٨٣لو ، ل فذلك بالقادر واقعة غير أنها بمعنى معاللة حالة أن/متحركيته فأما 

_الدقيقة بالدلائل الناص من الأذكياء إلا عرفه  LJبه القول ، ٤١٣
أنامتنع كذلك كان ؤإذا الينة، أهل ص الجمهور ين متداولة لففلة الحركة 

إلااللغة وصع في للحركة مى ملا بل المحنى، لذلك موضوعا يكون 
انتهى.غتر® لا منتقلا الجم كون نفى 

منصفة القد.رة أن إلى يه يثير  ٠٠.بالقادر. واقعة ®غير ت فقوله 
يكونفلا عدمية، وص وجوديا أثرها يكون أن محن بد ولا التأثير شأنها 

بالقادر.

يفهمونالعوام لأن ممنوع الأذكياء إلا يعرفها لا ®وقوله القرافي: ئالط 
حركةزيد يقولون ولا متحرك زيد ويقولون متحركا وكونه الحركة 

هذهأن غير الأمرين يتصورون فهم كون التنافي الحركة ويقولون 
معرفتهمفي يقلح لا وذلكر يعرفونها، لا المباحث هذه وتفاصيل التدفيقات 

بمدمز شغل ص ُمل التدرج، مثل الفعل 1ليى الغوة من الخروج ر ^ ٣١١)١( 
كونالان كما مكانين، لي آنين ني كرنان الحركة وقيل؛ آخر، حيز ني كان ان 

واحد-مكان مح، انض ش كرنان 
.٨٤صى التعريفات، 

جدا.سر يتصرف  ٤٨٠-  ١٤٧٨مالأصول نفانس )٢( 
فكذلك.ص: في )٣( 
ثوصح•ش■' ني )٤، 
.١٢٧٣و '١ ٧٢/١/١المحمول )٠( 

_•من؛ نهاية )٦( 
م.من؛ ا،أ/ا نهاة )٧( 
م.من ساقط متحركا. ركونه )٨( 



ءمداام1زالمبملأ؛اص/تطقت دئالزواتو« »اهمامح  ٣٩٨

دعواهكانت ؤإن مندفع الدعوى هازه على فدلبله الألفافل، مسات يم
ذسيحتمل وم؟ ما أو مثال له ونع وهل المثال هدا غير ني صحيحة 
..(٢)منتهراماه وم، رإلأ(ل لفثل يثتهر لا وأنه ونومه عام والغالب 

تعالىاض أسماء من أن مع ذلك يدعي ركيف( تقول أن ولك 
يفهمهالا غامقة دقيقة معان وبإزائها متداولة مشهورة )ألفافل( وصماته 

تعال١٦/باض العارفين الداءلْ، من الخواص إلا 

أدعىما الخصم أن ®اعلم ت المحصول ثرح في الأصفهاني ال ق و
يردحتى المشهور اللفظ هذا من عليه مدلول الدقيق الخفي المعنى هدا أن 

الحركةأن عر الدليل نيام يدعي بل الحجة من ذكرْ U علمه 
دلوند المتحركية، لاكحل أوجت بالمحل قامت إذا المشهور ير بالمف

ؤإذابالقادر، واقعة غير وأنها بمعنى معللة حالة المحركية أن على الدليل 
بلالمصنف، ذكره بما الرد يمكن )فلا نلان< الخصم ادعى 

علمفي تقمى م وذللث،(آأا، الخصم ذكرْلاا، الذي الدليل في )الشأن(ر'ا، 
محانييدرك نل ان الأنأن التحقيق هدا ®وتمام قال؛ ثم ، الكلأماا 

الأمل)لا(.ني 
AA\I\الأصول نفائس 

)ممر(.الأمل ني 
)أغاظا(.الأصل في 
م.من؛ ساتط العلماء. عن 

.٨٨ر ٦!٧٨ الأصول عالم في المحمول عن الكاشف 
م•)■' ش _؛ انطة الراد 
الكاشف*في *ّرجردة ولت م. و* ش. من ماقطة عليه 

م.نهاة؟أ/بمن:
)اللمان(.الأصل في 
.ذض'■م؛ ني 
_•ما• انْل ّالمؤمن محن ما 

٠٨٨ر Y/٧٨ الأصول عالم في المحمول عن الكاشف 



٣٩٩عيزأسميزاشد لعلآوت\صي/ت>شقت شئاووواتد(< >طلنواتد 

،متكر المعنى ذلك لأن عليها، دالأ لفظا لها يجد ولا ، ، ل لطيفة حفية 
اللفظكان مواء المعنى ذلل؛، الغير ا ل ليفهم يازائه لففل وضع إلى فيحتاج 

نيحجر ولا يكن لم أو الناس، بين المتداولة المشهورة الألفاظ من 
.،٠١الإصهللأحاات،ل 

أنبجب هل يالنيء القائم المعنى أن ني امحلفوا ؛؛!^، ]١١قال: 
اسم؟مثه له يشتق 

الروائحكانواع لها أسماء لا المعاني كانث، إن يقال: أن والحق 
مها.حاصل ءٍر ذلك لأن فلا؛ والألأم 

حلافاوجوبه الأشعري مذهب من ئالثلاهر أسماء لها اكي وأما 
سزلة[لَا،.

أنيج—، هل بالشيء القاتم المعنى فى الأصوليون ، احتالف\دنوح.' 
اسم؟منه لمحله ، )يشتق(ل

متنقالمعاني لأن أي التفميلا١ ااالحق المحمول في نال 
فإنوالألأم، ارواتح كأنواع يخصه اسم له لبس منها م نفسمين: إلى 

يضعلم الروائح وكذلكا خاصا، اسما خاص الم لكل يضع لم الواضع 

لنتلة.ثى: ني )١( 
_•وش■ ( ٦١

لضم•>'ا<فيم،ومت
كاث.ثن: ني )٤( 

y١٩٠/علم ني ١لمحصرل عن ألكاثما )٦( 
\ا\حاس، واننلر: 

ا/؛هرالأحكام أصرل في الإحكام الحمول الLلث: ١^ )٧( 
انماتم.نيش:)ه(
)سق(ّالأمل: في )٩( 

ا/ا/اأ*ا.)•؛(المحمول 
أن.اى )؛؛(فيم;



الميل■مداينز لأطسى/تثى؛ دئالزراتد« >ظمإمح 

الطيبةالرائحة بين أن نعلم فإنا حاصأ، اصما ، \زو\خ^ من ، واحدةل لكل 
•حاص امم الوماتهل تلك من لشيء وليس كيره، ومحاتعل ، المتتتة( و) 

موجودأليس المعنى ذلك لأن أي فيها® حاصل غير ®لأن فوله: 
فها.حاصلا ولا الذات ، ٤٧

ؤإن;الذوات قانمة لمت ، الآلأم١٦أنلْ، لم نلا تقرو: أن ولك 
وأنمحي لا الثيء إلى المسمم لأن يم التقتميم بفلا وسالخناْ تنزلتا 

1/y  بالضالقاتم المعنى فى يم والقأفراده، من واحد كل على يكون/صادءا
الشمم.في -b-^، لم بالذوات فانمة ، U^C_Jوالألأم الروائح كانت فإذا 

الحاصلصاحب عليه وتعه ، للإما؟٦ ذلك وقع وفد 
®المعنىفال: الموال هذا امتنعر لما التحصيل صاحب أن حرم لا 

لغيريشنق أن يجور ولا امحم، لحله منه يشتق أن يجب امم له الذي 
الاعتراض.من فسالم ١، اسم٠٠ل منه محله 

فإنوالضرب، والجرح كالقتل يخصه معين امحم له ما الثاني: الفصم 
لحله)يشتق( أن يستحيل الأول م فالقالألفافل هذه وهى أسماء لها 

ض.ني: تكررت واحدة: )١( 

)والمن(.ألأصل ي )٣( 
م.منت'ه/أنهاوة)٤( 
أن.ذلك نسالم لا ثن: ثي )٥( 
الأالأم.ش: ش )٦( 
م.س ماتلأ لت )٧( 

يدحل•ض؛ ني  ٢٨)
\ا\ا\اعاJحمول )٩( 

\الأ'\.)•ا(الحاصل 
.٣^٠٦السل ( ١١)
سق.الأصل: م ( ١٢)



عبدالميزالميلشهالزراتد« ^^١^ 

المحصولشرح ني الأصفهاني قاله كما يالضرورة اسم مته 
ذلكبه نام الذي المحل لذلك ينتق أن يجب نهل الثاني وأما 

اسم؟العني ذلك يه يقم لم لمحل ينتق أل يجوز رهل اسم؟ انمنى 
وانمتزلةالأناعرة يين حلاف ، )المألتين(ل من كل ني 

)ولاامم منه لمحله ينتق أن يجب أته الأثاعرْ مذهب من الف1اهر 
منهلمحله يشتق أن يجب لا المعتزلة وعند محاله لغير يشتق أن يجوز 
بينثائر الخلاف أن جرم لا محله لغير يشتق أن ؤيجوز ، اسم(أ 

الكلام.مسألة ني الفريقين 
متكلم،أته عليه يعللق وتعالى تبارك كونه في ;ينهما خلاف لا أنه واعلم 

هذاوتعالى سارك عليه يهللقون فالأثاعرة الكلام، من مشتق اسم أنه مع 
التفانبرالكلام وهو وتعالى نبارك بذاته قائم الاشتقاق منه ما لأن الأمم، 

•أشبهها وما كالشجرة الفاني[ الكلام يه يقم لم ما على ذلك يهللقون ]ولا 

.٢٦٥١٦الأٍرل علم ني ااسول ص الكاشف )١( 
اسن.الأصل: ني )٢( 
وانلها أن، لا اش ألماني ني الاشمماق اتٍالة يرون لا انهم \ب■ رر ب )٣( 

الاثتقاق.وجوب يرون لا فإلهم اصماء لها التي الخاني 
اك،- به ■*>؛ ٠٣٠٠لم؛؛الخلاف •وطا :  ١٧١ص اووعب ملأمحل ني الزركشي تال 

التمس'.كلام إبان ني الكلامي الحث من نشأ ؤإنعا - الختزلة 
المحيطالبحر المحمول ٦< ه \ا' المان شرحه عع المختمر رانفلر؛ 

^|\٦٩ i\ ٢٢ا/• المر اعوكب شرح.
للمغتصرالعقد ثرح ، ٦٦٩١١الخهاج ثرح ني الإبهاج الأيامرة: ط،ب في انفلر )٤( 

.١٧١ص الدب سلامحل ، ١٨١١١
_•من؛ ّاتط الئومض ين ما )٠( 
م.من ه/ب • لهايأ )٦( 

هنا.لها مكان ولا اني' ءالمنوله بعد )كالشجرة( كلمة زيادة ش؛ ا'لأمل'ر ني )٨( 
اش.كلام ني الأشاعرة معتقد على الكلام سبق وتد 

الأصل.من محاتحل المكونين بين ما )٩( 



(jJlylb  »الميد■مدايميز لأي؛ااسي/ت>ت؛ق؛ شرحالإوامح

حالقأنه باعتبار وتعالى تبارك عليه ذلك يْللقون فإنهم المعتزلة وأما 
انيالفبامملأم يعترفون ولا ءيرْ، في أر الحفرظ، الأرج ني الكلام 

كلامتعالى بذاته يقم ولم متكلم وتعالى تبارك النه فعندهم عنهم، تقدم كما 
(٢)الغرشنل٢،.بين الكلام تحقيق هذا ، ١١بغيرْنام بل 

فيالمعتزلة مذهب تقرير المحمول ني اختار الإمام كان ؤإن 
القتلبأن المرصعين في لقولهم المعتزلة االرارستاJلت ت قال حيث الخالتين 
الالمقتول إن ثم والجروح والمضروب يالخقتول نائم والجرح والضرب 

دلكوحصل الفاعل اسم له يحصل لم مته لخستق ا محل فادا قاتلا، يسمى 
الأمرعن -ارة عبلمس ١^٣^^ بأن ت عنه وأجيبوا محله، لغير الاسم 

المأثيروذلك فيه، القادر ندرة اثير عن بل المجروح في الحاصل^ 
القتل.في القول وكدا للفاعل، حاصل؛؛، 

إلاالمدور فى القدرة )لتأث؛ر(لْ، مض لا بأنه محه: المتزلة وأجابت 
وهونديما يكون أن إما لكان زانيا أمرا التأثير كان ولو المقدور، ومع 

عندتقدمه يعقل فلا بينهما نسبة الشيء في الشيء تأثير لأن محال، 
(٩)سل؛االتسلؤيلزم آخر تأثير إلى منتقرأ حادثا أو منهما واحد عدم 

الكلأم.قي المعتزلة معتقد حول، الكلام سيق 
امبمين•محن الخلاف نمرة ني القراني عن انمرلف نتل وستأتي 

م،•ٌن نهاية؛'ا/ب 
حاصل.حكم المحمول نح بعض »ي 
الهمزة(.بعد بانء )كانر الأصل ،ي 

•اه/امنم لهاتأ
تئديمه.يقبل فلا م: ني 
فيفتقر.محدثآ أر المحمول فى 

.٣٤٣و\ا\ا^أ؟ المحمول 
غيرإلى جرا، وهلم علة، إلى العلة وتللت، علة إلى الممكن تند يأن هوت رالتلل 

للايجىانمواتف ، ٥٧صى التعريفات انفلرت متناهية. غير أمور ترتيب، هوت أر النهاية، 
١•١ مآ/ل للممتاذاتب، القاصد نرح ، ٩ • م، 



٤٠٣عبرالميزالميل لأطسي/ثحتيى؛ ثهالووإتد« ءbهواتر 

المرافئوأجاب  Ajاستالترا عما يجب ولم أيضا ذلك بغير لهم واستدل 
نيالذي بل المفعول دون بالماعل نائم وهو المصدر هو القتل رربأن 

أصلني الدعوى لكن بالمقتول نيامه سلمنا ؤإن أثرْ هو إنما المفعول 
أوفاعل امم كرته من أعم اسما وكونه t امعم ت منه له يشتق أنه المسألة 

إج٠اءاااأاسم مقتولأ لأن ، )مضا(أهذايرد فلا منحول، اسم 
الالأناعرة مذهب راوالحق المحمول مرح في الأصفهاني قال 

علىيدل ما ، فلندكرأالمعتزلة مذهب تقرير من الصنف احناره ما 
رٍؤ٦! ٤ للمعتزلة، المصنف  Aifنمك عما نجيب ثم الأماعرة، مدهب، ]صحت[ 

الأشاءرلأ"ا،.كلام يقرر ويه 

كذلك،لمس أنه العرب كلام ياثراء القطع فيه ص الأول أف 
بغيره.قام فعل باعتار لشيء الفاعل امم ينتق لا أنه ومعناه 

باعتبار، ؛التكالمر تعالى وصفه من المعتزلة ناله ما ت مشاله 
الأثراءر'أا،هذا نقل بغيره ، ١٢٣١

.٣٤٤وا/ا/'اأ"ا الحمول 

الأصل•س ّانط المعكونن بض مآ 
)ينفا،(.الأصل ني 

\ا٨٩^.الأصول ظدس 

بما■م■ في 
نلذم-م: ني 

م•د ما ما• *زيد المعكونض محن *١ 

٠٣٣١ر  TT^'الأصول علم ني السؤل ص الكاشف 
بالمكل.م: ني 

الكلام.نام ب: 
•فيها مرة في يتخرم لم كثيرة مرارآ كذا نوجدناه كذا تثبعنا ت يقال النتع ت ستمراء الا 

؛.yi/yالمنير الكوكب شرح ، ١٨صى التعريفات ت انظر 



ع؛،واضزاضشلأوئاسي/تحتيقت دهاازو\ود« »التواتد 

ثم، ١٢١١٠^^كلام من ينئله بما حبير وهو ، الحا-؛بل ابن يه المقطؤع 
لمامنانفأ تفريرأ الصف اختاره والذي ت ونال ،، الأدلة بقية عن أجاب 
تقدم،لما أبقا وماقض الكلأ4يةل؛،. الكب في الكلام ألة مني اختاره 

النتق*لْ،.الأمم صدق ني مرمحل الأنتقاق وجه بقاء أن من واختياره 

وبينبيننا الخلاف أجد الم المحصول مرح في القوافي نال ت نائية 
اضركلم امسألة ، وهول واحد موضع ني إلا المسالة هده في المعتزلة 

الشجرةفي كلاما له خلق أو بياته نائم بكلام كلمه هل تكليما؛ موسى 
قامففد المعتزلة. قول والثاني أصحابنا قول فالأول .ئ مومى مّمعه 
الشجرةوكلت تعالى اف يقل فلم لمقل منه لها يشتق ولم بالشجرة الكلام 

موشأثم ^^٠٢ ت تعالى اممه فقال . تعالى( فه )واشتق مومى 
المعتزلة،فيه ، نخالفلا الصورة هذه عدا وما [ ١٦٤]الناء: ئا=ظليثال؟،ه 

ثوبمي ويأبيض ليس إنه المعتزلة يقول لا بثوب الماض قام فإذا 

حلأنايغيرْ تانم والفعل لشيء الفاعل اسم يشتق لا *مسألة. المختمر ني نوله ني )١( 
الأّتتراء.ن: لنمزلأ، 

لاسمراء.١١القعير لتا المنتهى! في ونال، 
•١٨ص والأمل الوصول منتهى ا/'ْآ، المال شرحه *ع المختصر انظر؛ 

آ/ام'ا.الأصول طم ني المحمول عن الكاشف )٢( 
بمدما.وما  ٣٣١٨الأصول فم ني المحمول عن الكاشف )٣( 
علىممممة الأمة أن *اعلم اكبن أصول ني الأوبعين كتاب في قال حيث )٤( 

تعالى•.اش على المتكلم لمقل اهللاق 
.٣٣٤٨الأصول علم ني المحمول عن الكاشف )٠( 

يةبالمط( لمل الاثتماق• وجه قاء أن من احتيارْ تميم لما أيضا *مناقض يقوله؛ 
بشرط.لمي انه *الأترب المحمول ني نقال الرازي أما - الأصفهاني أي - لهوهو 

.ry\l\l\المحمول 
م.من ه/ب ١ نهاية )٦( 

الأه.)ب(فيش؛
م•ٌن ماقمل القومض محن ما ، ٨١

م.ر الأصل من صّاتط تكليما وقوله )٩( 
فلا.)•ا<فىشإ 



ع-زالميزاتمبملأبم\ءمي/ت>مقت شجالزرامح<< »الغو1تد 

عاقلهدا يقول لا أيص البياض به يقم ءالم آحر 
التيالمنهاج مسألة هي المسالة هذه أن الناص بعض ظن ت تنبيه 

وحدلأنه ، لغثرْأ ، أ والفعل لشيء ينتق لا الفاض اسم ررالثالثة فيها قال 
فيماهده أن بينهما والفرق بعينها، تلك أدلة هى هده فى المنصوبة الأدلة 

اسم؟منه المحل لذلك ينتق أن يجب هل بمحل )هعنى(ل٦، قام إذا 
فافترقااسم؟ منه له يشتق أن يجوز ض به يقم لم إذا فيما )وتا|ك(لص 

ولاناسأ القائم تمة يجوز لا الإحكام ني قال ٩،. ]الراح قال: 
بالإجماع•السابق والقيام ١، للقعودل قائما القاعد 

•أيضا نحوه المحصول ونى 

المسمىالحصول مختصر في ، ١٢اكريزىأقاله كما ضايعله هالت،: 

مول.م: و ثى ني )١( 

.٦٩٨ر \إي\• الأصول وآننز:ثماض 
0(فيم:فى•

ض.من نهاية )؛(
.١٥ص الوصول مهاج )٠( 
)يعي(•الأصل ني )٦( 
)رسلك(.الأصل ني )٧( 
شرحمع الجوامع جمع ماث، ص الفصول تشح شرح تقدم؛ ما ءٍر المسألة ش وانثلر )٨( 

ا/خ'ه،اللواع الدرر ، ٤٦١ا/المسامع تشف الماني وطشِة الحلي 
\ا^\^نشرالمرد

الراء■ُي ٢• ش راّ، 
القعود.م: في )•١( 

الجريزتم،علي بن إسماعيل بن الخير أبي بن مهلغر الخير أبو ؤيقال لأسعد أبو'ا هر ( ١١٢)
مح.زاهد، الخير، إلى مائل فاصل، نقيه، إمام المنعوت؛الأمين. الشافعي الواراني 
إحا-تمائ تلغي جماعة، به وتخرج بالمرة رحديثإ بمصر رية يالماص درس المبادة، 
;الفقهّ في المائل سمط ركتاب المحصول يه احتمر التقيح يام، وله وستمائة ويثرين 



■مدالميزالميللأطءس/تجق• شجارراتد« طهماتر 

المعض، )يغاتض(ل ، ^٥^ وصف المحل على )وطرا(لأ، ان ياكتقيح 
رالزط؛،.القل خلاف رالماض لكلمواد ضاد، أو الأول 

المشتقأن وهي لهذا مقدمة من بد لا أنه اعلم \ \ذشوح 
علىوالاستقبال، والحال الماصي باعتبار يطلق ونحوه مثلا كمارب 

مجاز.أو حقيقة هو شل الإطلاق هدا ولكن بالضرب، متممة ذات 

فمجانالمتقبل ، )أو(أ اتفاقا حقيقة نهو المحال باعتبار كان إن 
بينالتفرقة مجاز، حقيقة، مذاهب؛ ثلاثة، نميه ، الاصىل أو اتفاقال؟، 
ونحوهكالكلأم الممكن وغير ونحوه، كالضرب الممآكن 

د/ص،للسكي الشانمة طقات ،  Wifrليذري \_■ شمو\ت \ذتس■ نظر: آ =
.٤١ا/• صرة المط حن ا/أا-ا، للإموى الشانب طقات 

نملرأ.رش )ظرا( الأصل: ني )١( 
دجوعر•_؛ ني  ٢٢)

.٣٣•و \بل ا/أ"ه، الأحكام ئزل ش !لأحلكم )٤( 
ياعتار.عله ينلق ثى؛ فى )٠( 

حئك•ءر م ءل نى  ٢٦)
)د(•الأمل ش  ٢٧)

لمجاز؟م؛ ش )٨( 
،٨ y/١ ول النهاية ، ٤٩ص الغمرل تنقيح ثرح المورتين؛ ني الاتفاق ني انقل )٩( 

ا/ا"اآ.نير الالكوكب، ثرح ،  ١٥٣ص الأصول محلى الفرؤع تخريج ني التمهيد 
.٦٧٢٨الأصول نفائس إ \ا^TTالإّترى وكلام العلائي نواعد م المتممر 

ووالدههاشم وابو سنا ابن حقيقة العاصي باعتار المنمق إطلاق ان إلى" ذمب، ممن ١( )١ 
ئي•أبو 

•ءن؛ل وابن يعل وأبو واراذكا الحنفية مجازيا يكون إطلأنه إر ذهب، وممن 
روايةني يعلى أبو القاصى الممكن وغير الممكن سن اكفرنة إلى ذمِح وممن 

الكالوذاتي.
;ءا بخلاف ت المشتق المعي وجرد ءق_خ حقيقة أنه وعر رابع قول الة الهفي رساك 



٤٠٧عيزايميزائميد لعلياسى/تحمق؛ شلأآاازراتر« >طلنواتد 

يقطعبل الخلاف فيه يأتي لا حض نظارْ من لكلمشى الفرع فهدا 
 ^LJ<،المتقدمقيامه بسبب القاعد على القائم يهللق فلا فيه الجواز ، ؛

القاتلبخلاف المتقدم، ، ةعود٥ل بسبب القائم على القاعد يهللق لا 
)بحث(نفلاJرهما ، )و(ل فيهما جار الخلاف فإن ، أشبههما وما والسارق 

المذاهب.من شيثا يرجحا لم ، الخاجبأ وابن ، الآمدى١ أن 
لوالمنتخب ، المحصوول في ، مطورل )الفرع(أأ، هذا وأصلر٨؛ 
والخاملءءا،والسيل^، 

حمدانوابن الثانعيت من الطبري الطم، وأبو الحنب أكثر إليه وذهب الزمن طال إذا 
الحنابلة.من 

عليهنير الأمم فإن والنكاح كالح ، ٠١٠م—وجود عقب بعدم ما يثن الفرق وهو حامى ونول 
اليءلاب.أيو و4 وتال مجازأ الأمم كان جميعه المص وجرد يتعذر وما حمينة، ذلك بعد 

رئةال، ١ • ل/ا الحاصل ، ayAول اللهاية ، ٣٣•و ا/ا/\'آآ اJحمرل انظر: 
نواتح، ١٢٦ص الأصولية والغواني القواس ، ا/٢^١ التحرير تيير ، ٥٦٨ر  ٥٦٧ص

\ا^\٦.المتر الكوكب شرح ، ا/آا<١ الرحمرت 
ءدم•؛ مو 
بالعتي.مخنر وهو القائم. على ثى: ني 
درئ•■(■• /،
)ار(.الأصل ني 
التحتية.والختاة الياء إعجام مقط ربحيث( الأصل فى 

ما•>د؟ا ترحيح دون المسألة آحر ني قال حيث  ٥٦/١الأحكام اصول ني الأحكام 
والاعتبار•؟بالنلر رءلائ، المألة، هذ، نى عندي 
شينا.فيها يرجح ولم المألة أصل ذكر الحاجب، ابن او حي-ث، 
٠٢٤٥وا/ةأآ الييان مرحه المختمرمع ، ١٨ص والأز الوصول منتهى انظر؛ 

فيأٍل)أنرع(.
ؤ٣٢٩/١/١الحمرل (
.irl\الختخب ر
ا/أ'أ.التحميل (
الحاصل(



'مداينزاميدشئالزومح؛'< محالغواتد  ٤٠٨

ونعر1نما ٢ الحا-بأ ابن ومخممرى والإحكامل٢، ، والنهاج١١
اسمأن لم نءلأ الإحكام ني  JUاسطرادأ.  LfrJUفي ْ، الفرع هذا 

منهحاصل الضرب من بل مطلقآ الضرب منه وجد من على حقيقة الفارب/ ١ / ٢ ، 
وحدلما كفرة المحاية أحلاء مية تعليه يلزم ثم صاربا، التسمية حالة 
منمنه وحد لما نائما والقاعد قاعدأ والقائم السابق، الكفر من منهم 

)اللسان(وأهل لمين الميإحماع حائز غير وهو السابق، والقيام القعود 

فيوزاد تقدمء لكفر كافر ®لامتناع أيضا الحاحب، ابن قال، وكدللث، 
لماويقفلان ®ونائم الكبير 

مننحوا ذكر الإمام أن أى، •٠ •أيضا. نحوه المحصول، اردني نوله• 
والدليلحقيقة الإطلاق ذلك أن نلم »لأ أيضا المسألة أناء في فقال، هدا 

كانكفر لأجل كفرة أنهم المحابة أكابر في يقال( أن يجوز لا أنه عليه 
موحودأكان نوم لأحل نائم إنه لليقغل١ن ولا إيمانهم، نبل موجودأ 

،.^٢١قبر 

•١ ٥ ص الوصول منهاج )١( 
ا/إ0.الأحكام أمول ني الإحكام )٢( 
\ا^\.الأمول طم ني الول متض )٣( 
ا/أأأ.المان شرحي »ع المختمر ،  ١٨ص والأمل الوصول متهى )٤( 
ش.من؛ مالطة امع؛ )٠( 
ت.م: ني )٦( 
ازن.الأصل: لي )٧( 

.٥٦/١الأذكام أمول ثي الإحكام واننر: 
\lAMاليان شرح، مع الممحمر )٨( 

•١٨ص دالأُل( الوصول منتهى ، ٩١
م.من؛ آه/ب نهاية ١( )• 

ش.من؛ نطة ما ١ ١ موجود ، ١١١
م.من: مالطة ذلك: ( ١٢)

\إ\ا<1؟.الحمرل واطر: 



٤٠٩عيزايميزاضد لعلآيةاصأىلمحمقت شيحا)زواتر« 

ندالحقيقة يقولI أن ءولقائل تال ثم أيضا التحصيل ني نحوه وذكر 
غيرهما،أو عرف أو تعفليم من لمعارض )تهجر( 

وذلكالوصع مقتفى بين التعارض ررلكن ، القرافى١٣نال 
.أورارل فكان التعارض يلزم لا الصنف مدهب على وض 

علىريءلرأ(أَا، أن امأ هذا صابعل أى )ضايطه(..٠^٦، ارنلت ت قوله 
أووالميم كالوحود الأول، الوصف لدلك نقيقا يكون آخر وصف 

أولى،فكان التعارض يلزم لا الصنف مذهب وعلى العارض 
علىريءلرأ(أَا، أن امأ هذا صابعل أى )صايطه(..٠^٦، ارنلت ت قول 

أووالدم كالوحود الأول، الوصف ؛، iJjiJنقيضا يكون آخر وصن، الذات 
باعتبارأبيض أنه أموي حم على يْللق فلا والبياض كالمراد ضاده 

صدأ،ولا نميضا ليس آخر وصف طرأ إذا ما بخلاف المابق البياض 
صدين.ولا نقيضين لما فإنهما والزنا كالقتل 

كانفان ، ١١١لالتفميلآالمسألة هده في ءالحق التبريزي و'ا،نال 
كالأمودالمعنى نيام محل اسم أو والمور، كالممى حلية أو صفة 

)تجهز(.الأمل ني )١( 
ا/ي*آ.اكحميل )٢( 
ثى.;^ ٣٥نهاة )٣( 
.٢٨لا م: ني )؛(

الجوابارني ت فمال آحر برجه الأرموي كلام  ٦٩٧!السؤل نهاية في الأسري رد وند 
كانالماغ روحود الممشى عدم بين إسناده دار متى الشيء امتناع أن القاعدة لأن نفلر 

وحدنل المقتضى لكان الماع وجود إلى أمنيناء لو لأنا أولى، المقتضى عدم إلى إصناده 
يدعيالممنف لأن جوابهم، يمح لا القاعدة هن.ْ وعلى عدمه، والأصل أثرء، وتخالف 

والجيب،الإطلاق، حالة منه المشتق وجود وهو المقتضى لعدم الكافر إطلاق امتناع أن 
الأاحنا•.من كثير ني نفع القاعدة وهده أولى، فكان المانع لوجود امتتاعس أن يدعي 

)ضابط(.الأصل ني )٦( 
)تطرأ(.الأصل في )٧( 
ولا.م: في )٨( 
محن.ت منها يدلأ ومزيد م، مزت صاقهلة باعتبار; )٩( 

م.و: ثى من: اقهلة الواو ١( )• 
الأصل.من صافهل العكوفين بين ما ١( )١ 
مّمن: انطة ّمحل. ( ١٢)



عيزايميزاشرلأيااسي/تحت؛ى* شلآآالوراتد« »الم\تد 

رجه، )وقاء(ل مشترط والقائم والكانر والمؤمن والمتحرك والعالم 
محال.علم ولا العالم لأن الاثتقاق، 

فلا، ورالخالق(؛ والضارب كالقاتل الفعل بة تإلى يرجع ما وأما 
هيالتي الذات يفتد العالم أن نته والمعنى حينئذ، المعنى وجود يشترط 
الاJاتالقاتل ومفهوم العلم، انتفاء هع ذلك يمدق فلا العلم نيام محل 

رماكانى الزمن فى علبه يصدق رذللت، أو القتل مصدر هي التي 
أننيصح الأزمنة ، ل إلى م ؤيتفدائما ، )لمحاله(أ مفتقر المعنى أن الفرق 

نياهو أمس به يقوم الذي ]أن[لى نيجوز منة وقام يوما ، ؛ام؛ يقال 
أنيجوز فإنه الفعل وأما الأمس• قيام اليوم قيام في يكفي، فلا اليوم، 
المدور،ني تعدد لا فإذا اليوم منه يصادر وأيفال؟، أمس، منه بمدر 

حقوهو غير لا الصدور ممى وهو النسبة أصل تحقيق يقيل■ فإطلاقه 
علىيقال أن يصح ولهذا فيه، مأحوذ غير الرمان لأن أءللق مهما 

ؤإنكفرأ كان العالم خالق ليي قيل ولو العالم. خالق تعالى اش الدوام: 
طرففي الإطلاق كان ولو الأن العالم خالق ليس ، ١١يقاللأن صح 

نىكما تكفرأ[ل"اا، ، ١٢١هذامله كان لما الإطلاق هذا يقتضي الشوت 

)ماء(.الأصل ني )١( 
)الحالق(.الأمل ني )٢( 
الخلق.ني )٣( 
)ُحاله(ّالأصل ني )٤( 
م.اثلأس: إل. )٥( 
م..ن; *اْ/انهاة )٦( 
الأصل.محن ّاسل اJعكوذن بض ما )٧( 
نام.ل )٨( 

ؤإذا.)بم(فيم: 
بءعا•ل'ا،نيشت

تعار.انه م: ني ( ١١)
م.ّاتطن )اأا(عاواا 

الأصل.من ّاقهل العكونن ين ما ( ١١٠)



٤١١عيزا1م|زادويد لأطمي/تحنى؛ شئالزراتر« ))الغواني 

فهذاالحالي. الحال على بناء سلب ؛اعالما، فإن والممات المعاني محلوف 
المصنفات.ني أجده لم ؤإن محقق كلام 

والداخلوالناصب بالمملي علبك الأمر يشكل أن ينبغي ولا 
الفاعل،إلى الفعل ية نالمصلي إلى الصلاة بة تتقول فلعلك والخارج، 

/بy0غاصا أو وداخل ه_و/مصل، بقال لا ثم والخروج، الغم، وكذلك 
تقومأفعال ه هن. أن حيث، من ، )مغلطة(لفإنها مجازا إلا كان ما باعتبار 
فإنهوالخبر المتكلم ومنه اعتبارا أو حقيقة إما له صفة )فتصير(أآ، بالفاعل 

يجاوزلا ]باعتبار[ لازم قفوله الكلام نيام محل هو الحق أهل عند 
مخصوصةحركات والملألأ، فالكلام كالمتحرك فيكون قدرته 

لأ،ثأله«لا■،.قانونا ليجعل ذللث، فليفهم 

ومرلتعويل، يغير تهويل منه الكلام وهذا قلتا ١٠المرافئ: قالأ'ا، 
بالمحلاللم قيام يتحدد كما يتحدي المدور فان مردود. قاله الذي الفرق. 

وتكفيرنامتعددة، والني، عمرو صدور غير تعالى اممه ندرة عن زيد فصدور 
ءالقفا عنه فهمنا لأنا كان إنما العالم خالق ليي تعالى الله قال لمن 

نمللقفل( رلأ المنيوم للممى فالتكفير الأزمة، جميع في الكلي بالملّثؤ 
حقيقةصفة هي قال نل. لأنه يتم؛ لا ونحوه الخاصب، عن اعتدارء 

مغلظة•ض؛ وني رععلْلة( الأصل؛ ني 
)ممر(.الأصل ني 
ش-د• الأصل من انط ّالمعكونض ين ما 

الأصل•ر ءوت محل 
والصمات.م: ني 

.٦٩-  ٦٧إ \ المحصول نقح 

م.من ساقطة د ق< 



■مدالميزالميللأطص/تثق؛ دجارواتر« »امامح 

)اءتارأ(ص.-مار  ٠٥١صفة م حر ، ^١٢رلاJلكل١، \ج[و\ أو 
تتسهاتلنت

لهالمنهاج لمظ لشمول ذكره إلى حاجة لا \لنو؛أ هذا أن الأول! 
فيله يشموله صرح ممن وهو ، أصله٠١ دوام حقيقة كوته ارثرط بقوله 

يجابونل كلامه في داخلا وجعله البيضاوي على أورده حث شرحه 
ؤإلأعليه نبه مهم تقييد إر يحتاج مطالقا كان لما المنهاج كلام بأن 

كذلك.وليس إٍللافه عر باق كلامه أن الذهن إر )لباد%، 

الاسان وهما نقيقان أنام! أربعة كلها المعلومات الثار! 
يمكناللن.ان وهما حلافان و والميم كالوجود يرتفعان ولا يجتمعان 

يمكناوقد المرافى! قال والبياض كالحركة وارتفاعهما اجتماعهما 
كالحركةفالأول يمكن لا وقي. وارتفاعهما، اجتماعهما إمكان مع اقترانهما 

الملزومات،مع واللوازم )العشرْ(ر مع )كالزوجيه والئار والبياض، 

وكذلك.)ا(فيشوم: 
نقول.رش: )٢( 
)اما(.الأصل ني )٣( 

.٦٩٥و ل/أبمأ الأصول نفائس واننلر: 
فيم-مثه• ٢٤١
.١٥ص الوصول منهاج )ْ( 
مّر: تى من: انطت .لم)٦( 
ما:أحل. معرفتها: من ب لا أمور رومهنا وم١٨  ٨٦و آ/٥٨ السؤل نهاية ني نال حث )٧( 

بلاحميقة مضى L ياعتبار منه الماصى إطلاق أن مع المشتقان حملة تجن الفعل أن 
المشتقأآ.كون أي حقيقة كونه شرط قال؛ حيث الممنف كلام *ي لحل وتد نزاع• 

لمهم•رم؛  ٢٨١
)التائي(.الأصل ني )٩( 

يقيمان.ثىت ني  ٢١)' 
م.من: ساقطة )اا(الواو. 

المرة(؛)كالزوجة.ع الأصل في ( ١٢)
مّمن: أه/ا نهاية ( ١٣)



٤ ١٣\ضد -و.صلأطّي/سيى: ثرحالزواتر« 

عليهماءرالخلاقين حد لانطاق حلافان وهما يفترقان لا فإنهما 

اختلافعع ارتفاعهما ؤيمكن يجتمعان لا اللذان وهما وصدان 
اوينمع لكن أيضا كذلك والمثلان والبياض. كالمواد الحنيئت 

فيوالاختلاف التساوي إلا والمئلين الضدين بين نرق فلا الحقيقة؛ 
الحقيقة.

يمكنالضدين في ، رانولماأ المحمول نرح في المرافئ نال 
والموروالجهل والعلم والحياة والموت كون والبالحركة يثكل ارتفاعهما 
يتصورؤإنما يرتفعان، لا فإنهما لهما ثالث، لا صدين وبكل والفللمة، 

،.والرواتح٠ل رالطعوم كالألوان ثالث، لهما اللالين الضدين في الارتفاع 
محالهابارتفاع الأمور هذه ارتفاع يمكن أنه اروحواJه قال ]نم[ 

الخلائقمن عالم ولا جاهل ولا ماكن ولا متحرك لا العالم وجود فمل 
هدهوسائر والفللمة النور وكذللث، ويتمالم،، ذللث، حقهم في يتفاد التي 

نهوالمحل بارتفاع الارتفاع من أعم الارتفاع ؤإمكان )المفوض( 
ذكراْ«ّؤب٠ا ، صادق١٧

أنبد لا الفل.ين أن الكلام علم في اشتهر الوكذلائا ت قال نم 
١٨٦الميء ملم، لأن عدميا أحدهما يكون فقد كدللن،، وليس يكونا/رنوتيين( 

ؤإما، والإيجاب، الملم، تقابل مي ويلاستحالته يكون أن إما الميء عن 

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)

٧)

٨)

٩)

؛/•Mالأصول نفاض 
لكأسواد•ش؛ في 

.nvAالأصول؛/ماض 
دص م من مزيد المعكونثن محن ما 

)الموض(.الأصل ني 

\/au\•.الأصول ماض 
رمحومحن(•م؛ د الأصل ني 



عيزالميزاتميزلأيتاسي/تثى؛ شئاازواتد« >طلتو\تد 

الوجودهي فالملكة والملكة العدم تقابل ؤيمى له قبوله مع بكون أن 
J^Jl  مJلأنه بذلك وب؛، ص ص والعا Uلكن

صدانوهما )متنافيان( والملكة العدم هذا فعلى له مالك كأنه عد يقبله 
المحللأن وافر غير والعدم واقعا ليس الوجود يكون بان رفعهما لإمكان 

القاعدة({فانتقضت نونيا، ليس أحدهما أن معر الوجود ذلك يقبل لا 

لأنهمانقيضين ا فليالأربعة من ليس العالم مع العالم صاغ الثالث، 
لأن، صدين؛ ولا عدميا أحدهما يكون أن بد لا والنقيضان وجوديان 

لعدمبمئالين ولا ، )نافاه(ل بل عنه صدر لما ؤإلأ أثره، يفاد لا المؤثر 
لأنهماحلافان ولا المكن يماثل لا للوجولأ"ا، الواجب ولأن الماناة، 

وتعالى،سحاته الوحود واحي، على العدم لتعذر ارتفاعهما يمكن لا 

هذهعدا ما يالمعالومات، ، )ونريد(ل فال القرافى أن جرم لا 
انمورة^ا/

باوالكث.فىم;
_•س آ'ا/ب نهاية 
م.من هأ/ب نهاية 

ويس•م،• م، 

افان(.)مالأصل ني 
لا.بحذف: ذلك يقبل م: رفي ذاك، ص: ني 

الص.لأول، احتمار مع  ٦٨'و الأصول( نفائس 
والخدين.ني 
)_(.الأصل ني 

الوجود.واجب عر الكلام نندم 
إل؛ه.بمزء ولم  ٦٧٩و \• uaI\الأصرل، نفاض من يمه الزلف نقله اك؛ه عذا 
النائي.ني نا اJوانق عو والمت ؤيريد؛ ض؛ وني )ؤيزيد( الأصل ني، 

.٦٧٩٨الأصول، نفاض 
تندم:ما غير والمستقبل والحال، الخاصي باعتبار الخثؤتق إءللأ3، الة مني وانظر 

ثرحمعر الجوامع جمع ، ٢٧٣/١المختمر بيالت، المنهاج ثرح في الإبهاج 
التفتازانيحاسبات ومعه للمختمر الممهد شرح ، البنانيوحاشية المحلى 
.٤٩ص اللحام لابن الفقه أصرل، في لمختمر ا ،



٤١٥عيداسميزاضد لأطم،ي/حشىت ^^٠،^ ١٥٠^^١^^ 

الشرمةالأسماء ني يوجد ^١، ٢١الترادف أن الأظهر ]الخاص. نال: 
والواجبآلغرض أن على لغيره هو نص ند فإنه مريدي ناله والذي 

هترادنان[لى.

علىاثنين ركوب وهو من مأخوذ اللغة في الترادف المح 
واحدمعنى على دالة مقرئة ألفاخل توالى الاصطلاح: ونى ،. واحدةلدابة 

ذلكلأشبه وما والأتان، والبشر والبر كالخنهلة واحد باعتبار 

،لخاصة وعرفئة عامة وعرفئة وشرعية لغوية أربعة الحقائق إن نم 

عرالفروع تخرتح ني المهد نمهة: نرئ من عليها نبي دما المسالة نمرة ني دانفلر 
،١٢٩ص الأصرلٍة والفوائد القواعد ، ؟/٢٨ول النهايت ، ١٥٣ص للإسرى الأصول، 

.٣٤ا/• الإّتوى وكلام العلأتي نواعد من المخمر 

\ا\ا\؟1.الحصول، انثلرالمالة: )٢( 
•ترادفاذاوالواجب، الفرض ان على دغترْ هر ص ند الراذتما- بمب، - نإنه نوله؛ وأما 
بينمحدنا نرق لا أته ناعلم الاسم روما ١ ا/ا/آ١ المحمرل، ني قوله من مأحرذ نهن.ا 

نيهوالمرء>ب، والمأتصب، والتطوع نة الأن رأك، نإنه ا/ا/هآا المحمول، ني وكذا 
*•ترادى<اا.ألفاظ والندوب، 

المحبملالقاموس ،  ١٦•ص اللاغات أساس ،  ٤٢٧؟/اللغة مجمل لغة: الترادف ني انفلر )٣( 
.٥٣٦/٢الصحاح ا/؛أآ، المر المباح ، ١ ١ آ/إ الخرب، لمان ، ١  ٤٣/٣

أمول،ني الإحكام \ا\الأا؟ط المحمرل، : إصعللاحاالترادف تعريف، ني انغلر )٤( 
،٣١ص الفمّولر تنقيح شرح ا/خ؟آ، المنهاج نرح في الإبهاج \اخ\، الأحكام 

وحاشيةالمحلى شرح مع الجوامع جمع ، ٥٤ص المثتاض ونزهة المحبمن روصة 
شرحا/آ>آ، الخحميل ا/أ>إ، الزهر .< \T'il\المسل الجحر ا/هيآ، البناني 

،٥١ص حزي لأبن الوصول، تمرير ، ٥٦ص اكعريفات، ، ٢٠ا/• للاصفهاني المهاج 
.١٣٦/١المر الكركب، شرح 

تلأتة:ام أقالحقيقة )٠( 
غيرس واستمر لمعنى اللغة أصل ني موضوعا اللقفل يكون أن رهب، اللغوية٠ الحقيقة 

شرعيمسمى إلى اللغوي ماها ممجن نقلت، التب، اللنغلة وهب، الشرعية؛ الحقيفت 
نها*النع استعماله 



-مداينزالميللأ؛امي/ت>ت؛ق: شئارراتد« >فماتد  ٤١٦

قالهكما أملكنها  ٢١٧حلاف فلا الترب رأف وانمان والمرمة 
المحصولل٢،.ني 

الويرع«ثْ،.ني وإنا-ا )شا(ل؛، الخلأف فه!نما شك ررلأ الآْدير"ا،: وقال 
شرحني الهمين أبر ونقل ١٠المحصول شرح في الأصفهاني نال نعم 

ذلك،جواز نوم أبى راوند ت فنال إمكانه في الخلاف نوم عن العمد 
ذلك،إمكان من منع أنه على دالة بعضهم دعالةأَا، ،، تعليلهم١٦واختلف 

حسنهاامن متحوا أنهم على دالة ، الآ'؛مينأوعلة 
مذابثلاثة الخهاج في فيه حكى فقد وقوعيا وأما 

الاسعمال.؛عرف ء؛ر، إلى اللغوي ما*ا من نقلت التي اللنتلة مي العرب: الحقيقة 
أحرىدون بهلائفة يختمن لا الذي وهر عاما عرفا يكون ند الاستعمال هذا إن ثم 

هجرنم وغيره حام ذي من الأرض على يدب ما لكل اللغة بأصل وضعيا نإن كداية 
حانر.ذي ولكل للثرص حقيقة العرف لي وصارت الأول الوضع 

مصهللحاتهممن بشيء الأمم-اء من ءلائفة كل حمته ما وهر حاصا عرفا يكون وتد 
نن■كل الباب عب اصعللح مما ذلك وغير ومفعول وفاعل وحبر كهبتدأ 
الجواهعجمع ، ٤ اهع المتنتف ، ٤٢ص الفصول نقح ثرح ، ٥ ل/ا اللراز انفلر: 

ل/\'أفالتٍر شرحالكوى_،ا/هه*ا، افوهر •٣، ١;< اباني وحاشا الحلي شرح مع 

\ا\إأ\أ.الحصرل 
٢•ٌن ْْ/أ نهايت 

)نعثا(.الأصل ني 
نمإمكانها ني شك ولا نال: إنه حيث مختمرا.  Tojsالأحكام أصول في الإحكام 

الوتؤع•في ؤإثياتا نفيا الخلاف ؤإنما نال: ذلك بعد نم للإمكان امتدل 
تعليله.م: في 

م.>انءلةمن:فعله.
الأحرمحن•مح، 

آ/*اآآ.الأصول هلم في المحمول عن الكاشف 
فمتعوالحج والزكاة كالصلاة الشرعية ني ءواخلف  ١٨ص المنهاج ر البيضاوي تال 

الاشتهرت لغوية مجازات أنها والمص ، مهللخا المعتزلة وأنستؤ ، مطالقأ القاصي 
٠٠٠.. •ستدأْ موضوعات 



٤١٧ايؤيد عٍذالميز لأ؛؛اسي/حشقُ ثئالزراتر؛'< >bلثواني 

مناستمد اuفظuنل١، الشرعية »السة الحمول ني نال 
اللغةأهل عند مجهولين والمعنى اللمقل كان مواء لمعنى، رصعها التمع 

كانأو المعنى لذللث، م الأمذللت، يقعوا لم لكنهم معلومين. كانا أو 
الشرع)ص(ص ءونوله القرانى نال معلوْألم. والأخر مجهولا أحدهما 

الوالرسالة الرسالة هو التمع لأن الشمع صاح-، من يقول أن ينبغى 
لمالعرب لأن بالماننس والعنى الكفل لمجهرلى ومثل كنلاا(لأ، معرْ، 

سيريستره اليربوع١ يبت، ياب ، وهول المانقاء ءرنأإ إنما Jفظةل٨، تعرق 
ممىالكفر ويبملن الإي٠ان ^٣١، كان U فالخا3قرآا، ،، ^١^١١١من 

مجهولازروالمعنى فالالفغل منافقا 

اللفظت,وص المحمول في )١( 
الذي.ض: لي )٢( 
م.ش: معلوما.ذكرو رالأحر توله: )٣( 

\ا\ا1\والحمول وانظر: 
رب•الأصل ني )٤، 
توصع•ني رْ، 
\اص.الأصول نفاض )٦( 
ب1نمح.م: ني )٧( 
لفظ.م: ني )٨( 
م.من: ماثهل هو. )٩( 

طويلذنيإ وله المغر، ي)؛ مة على صنير اليربوب، الفصيلة من حيوان ١^^٤: )'١( 
الرجلض•>->، ١^■^، شر دم النم، م خصلة ينمي 
المعجم، ١٤٦ص التنبيه ألفاظ ستمير ، ٣٩٤ر  ٣٩٦آ/حقل للجا الحيوان كتاب، انظر: 

.rya\/الوسيط 

المنيرالمصباح •٦، ٢ و •٦ y/١ الصحاح تهالي_، ، ٤٦٨ص ا'ابلأءة أماص وآنفلر: 
.y٩٤٢/الوميهل المعجم ، ٣٦١٨^

(١Y :فيم).والمانق
يستر.ش: ؛ي ( ١٣)
الأصولنفاض ( ١٤)





مدالمئزاسمتدلؤدبماّّي/*ميى* دئالووامح« »اماتر 

نينالا واكحمسللآ،، اJحصولل١،. ذكرئ بل المرادفة ذكر ولم 
عرشن لأنه يوجد، لم أنه  ٢٣الخرادنةر"أما الثاني الفرع آخر 

.٠ الحاحة بقدر نيتقدر لأصل ا خلاف 

الحاصل.في ولا المنتخب في الفؤع لهدا ذكر ولا 

يمتقفي فقال كلامه سافض الإمام أن أي مردودا ناله رردالذي نوله• 
والفرضالواجب بين محدنا فرق لا أنه فاعلم الأمم *وآما الشرعية الأحكام 
بماوالواجب ^١?^، بدليل وجوبه عرف يما القرصي امم خصموا والحنفية 

الشرعية.الأسماء من والواجب والفرض انتهى. ، مظنوناال بدليل وجوبه عرف 
كاكمةأَا،لأنه عاليه ورد لما يدكره لم لو الفؤع هدا تنجيه: 

نبهكما ، الإمامل كلام تناقض بيان غرضه ولكن الشرعية )للحقيقة( 
لمالمرادفة أن والأظهر ارنول فال المحمول، ثرح في القرافي عليه 

ATAlSfSالسؤل )١( 
\ا-\أ.اسل )٢( 
الترادف. UUاسل رني المرادف راما السؤل ني )٣( 
الأصل•ني تكريت فالأظهر• )٤، 
اسلالحمول )٠( 
.١٢•\إ\ا\\\ر الحمرل )٦( 

،١ ا/'١ رحى الأصول ، ٢ ٦ ر ٢ ٥ ص الأصول ميزان ■' الحنفية مذم، ني رانثلر 
وتولا/حه. الرحموت يواتح ، التحرير تيسير •٣، ١ ر •٣ آ/• الأسرار كنف 

هووكذا والحلواني ماتلا ابن أصحابه من رامحاره أحمد للأمام رواية هر هادا الحنفية 
\و\بي.من الباتلأني تول 

الخيرالكوكب رح ث ، ٦١"ص الأصولية والفواتد القواعد ا/آا-ا، الخد؛ انظر: 
الخمفىانظر: الملم. أهل جماهير تول هو الرازي إله ذهب والذي ا/اهمآ، 

علىالفرؤع تخريج نى التمهيد ا/مما، برهان لابن الأصول إلى الوصول ، ا/هأ'
اليناتىحاشية ، ١١٤ص الذهب يلأسل ،  ٥٨صن الأصول 

كالمة.م: ني )٧( 
)لنمبفية(.الأصل ني )٨( 
عرصه.م؛ ني )٩( 

للإ'ام•ر*ا،نيش؛



عسرالماأواضولأوتاصيمت>شق؛ شهالوواتد« 

للواجبمرادف الغرض أن من الكتاب أول ٢ قدمه؛ ما عليه يثكل توجد 
واحد،ء ني على مطلقين الشريعة أصل ض معا وجدا وند 

اضعن حكاية اف رمول نال ملم حرجه الصحيح الحديث 
يزالولا عاليه انترصت )ما(أى أداءراُ،بمثل عيد إلي تقرب لأما تعالى 
لأتهإجماعا الواجبات جميع هنا نالمراد أحبها؛ حتى بالوافل إلي يتقرب 

الترادف«ل*ا،.فتت نرصا ّمائ وند بالوافل )نابلها(لاّ، 

وتفيهالشيء ثبوت بين مشتركا اللففل يكون أن يجوز لا ]السائس. ث نال 
بينوالمشترك عيثا، يكون ؤإلأ نائية، إطلاقه ني يكون أن بد لا اللففل لأن 

آحد[لاا،.لكل مطلوم وذلك يبهما اكردد إلا يفيد لا دالإنات، القي 

المسألةأثناء في فيه قال المحصول فرلع سادس هدا ■ ادشنح 
الكفليكون أن يجوز لا »)دنقة(ل'اا، الثرك الكفل أنسام في ]الثانية[لآا، 

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(٦)

(٧)

(٨)

(٩)

(١١)

(١٢)

(١٣)

ثي.تندم بما الأصول؛ نفائس ني 
م.من! صاتطة وجوا. 

بمي•في 
فيش:صح؛ح.

م•من ا"ْ/أ نهائة 
ص.من؛ ماتهلة أداء. 

ما(.)إذا الأصل في 
١٣٤ و  ١٣٤;«١ الخواصع باب - ارناق كتاب - مريرة أبي حديث من الخاري رراْ 

.٢٥٦/٦المني ني وأحمد آ'ْآ( )ح 
ب.موحردأ ولمي لملم الحديث ٍة نفي للزنرافي تعا ه المؤلف وهم وقل. 

الأصل)قالها(.في 
الأصولنفانس 
الماهعسيف، ا/ا"مآ، المنهاج ثرح في الإبهاج تقدم؛ ما غير المألة في وانظر 

ا/هآه.اللوامع الدرر ا/آ'لأ؛، 
المحمولاظرالمالأن: 

الأصل.من ساقط المعكونن ين عا 
الأذكياء.إلا يفهمه يكاد فلا معناه وحفى غمض إذا الأمر ودق دنتقة يل.ق دق من فعلة الاا.ن؛قة 
الخيرالمماح المحبمل القاموس ، ١٣٣ص اللاغة أماس انم: 



٤٢١عيداضزاضد لأبماسي/ثمشق• دلآآاازوإتر،< >)امموإتر 

،واكحصيلل ، ل المتب ني قال وكيلك ، وسوته؛١١ الشيء عدم سن منتركآ 
ضلغتضلحقشن الموصوعات  iisjilJlهو ،المشترك او[ر ت ]نال والحاصلل٤، 

كيلك.هما حث من أولا ]وصعا أكثر أو 

المقرئة.الأسماء عن ، ١^١٦أو مختلفين لحقيفين موله واحترز 

غيرهوعلى بالحقيقة الشيء على يدل لفظ عن أولا* *رصعا وبقوله؛ 
بالمحازص،.

يتناولنانه المتواطئ عن كنّلكاا )هما(ر؟، ، حين،ل لأمن ت وبقوله 
إنها، حثل من بل مختلفة هي حيث من لا لكن المختلفة المّاهيات 

،.واحدار معنى في مشتركة 

فإنهكالممكن وجزئه الشيء بين مشتركا يكون فاللقفل ذلك تفرر إذا 
ولازمهوالثيء الخاص بالإمكان والممكن العام بالإمكان للممكن موضع 

السرل
المحموللي ما يخلاف الثانية المهالة هي المنتخب ني جعلها ونل. ا/مأه المنتخب 

المشترك(.الس ام أن)في المنونة اكانية المالة من جزبة الة مجعلها نانه 
.٦١٣١١التحصل 
ا/-أا.الحاصل 

الأصل•من ّانط المعكدنن محن ما 
الأصل•من مائل المعكونن ين ما 

بالمجاوز•ض؛ ني 
_•من؛ ^، A'Uلهاثة 

نيالموجود وهو السياق يقتضيه الذي الصحيح هو والمثبت )هو( النسخ حميع في 
المحصول.

حت(.من رانها الأصل في 
.٣٦•و ا/ا/ا'ه*ا الحمل 

،٣٤•ص الأصول ميزان ،  ١٨١١للامدي الإحكام ايما: المشترك تعرف، ني وانظر 
الأصولنفاض ، ٢٩ص الفصول تنقيح ثرح ، ٢٢٦ص المربي لابن المحمول 

؟١٣٧/١المير الكوك، شرح ،  ١٨٤ص التمرة ، ٧٤١١١





٤٢٣عسرالميزالميل لأيئا*ص/ت>تييىت شها)زراتد« »الماتر 

أحدالواقع I المائل بقول ينتفض ذكرتم ما ولكن ذلك سلمنا 
ومنبالعمل معلوم ذلك فإن العدم أو الوجود إما الواقع، أو الشضن 
محرقة،النار يجتمعان، لا الفدان الاثنين، نمض الواحد )النغوض( 

والحبء١٢/والوجدانية الأولوية القضايا س ذلك ض إلى 

امتمكمعينة كانت، إن القرينة تللث، أن الأول عن أجاب، نم 
لمؤإن الوضع في فائدة ولا الوضع نل بالعقل معلوم هو ما ، ر؛تمينلأ 

الوال.بعلل معينة تكن 

بأن)القض(أآ، وعن ده أفنم ، مهلول١ بجوابخ الثاني عن وأجاب 
المركب،اللفظ امتناع يلح ولم النقيضين، بازاء مفرد وضع امتناع المدعى 

المذكورةفالقوض الركب،، اللففل ذللا، سماع نبل معلوم معنى على الدال 
أيضاأفده ثم الدعوى على ترد لا 

الجمكقولا لهما Jالثإ لا ضدين بكل أيضا اروينتقض ت العراقي نال 
مفترقلأو غيره مع ، ل مجتمع ميتا، أو حي أو ساكن، أو متحرك إما 
ذلكا(لأشبه وما 

ونفثه.

الشيءكبويت، اللقفل وضع في الحصول ثرح في القرافي نال ت تنبيه 

سبمها.ولم العن برسم الناف رسم الأصل: ني 
.TM/yالأصول، َ ني المحمول عن الماثنح 

م.س  Vovنهاة 
ل؛نضكت الأصل، مح، 
طلول.م: ني 
)البعض(.الأصل: في 

.٣٩٦. الأصول عالم في المحمول عن ١^١^، 
تجتمع■ش•' هما 
-شزق•ام م؛ هم، 

ت.ترم، بلفثل  ٧٦٤و  ٧٦٣/١الأصول فائس ن ا



عسواضزاضدلأإتاسي/ت>شيىت شجازواتد« طلم|تر  ٤٢٤

نيمكرم ، مفيد النقيضين ذينك المماهع اتحفار الأولى• ت نواتي 
أنالإنسان لوازم من ليس فانه عنهما غافلا كان ذلك ونبل المراد أيهما 
بباله.حاصلين نقيضين كل يكون 

لموهن.ا للمتكالم مراد النقيضين هذين أحد أن تقيد يأته ت الثانية 
ذك.ذل ، ^٧١١٤عندص يكن 

نريتةبه انترنت إذا المقصود وحصول المراد، تعيين يفيد انه ت الثالثة 
ومنمنهما، المركب، والمجمؤع المراد تعيين تفد لم انفردت لو ضعيفة 

ث،يثمفيدأ مفيدأ ليس ما صار فقد المراد، تعيين يفيد المشترك اللفظ 
حاليلةااأْ،.نائية وهي نال المشترك، اللففل هدا وضع 

وكيف،وعدمه للشيء يكون ررالإثتراك التبريري! قال حاتمة 
لإنادةيوضع لم الكلام قوله مع نفيه عالي المصنف، حجة نقيم ت

لبعض،بعضها سبة لأجل رصع بل المفردة بالألفاظ )المقرئة( المعاني 
ا؛هلإذا شرأ كتأبهل وصفته وللشيء كالحين المختلفات في ، ]أيفا[ ييكون 

مختار، الثوابل احتار لليي يقال كالمختار والمفعول وللفاعل ثرأ 
مثل، لو[ل ، ١^^٥،^ وفي التركسّط في يكون وقد مختار أيضا وللثوب 

١)

٢)

٣)

٤)

)ه

٦(

٧(

٨(

٩(

٢(

بم؛ا••• م د ش *ي 
_•من اّ"ا/ا نهاتأ 
م.من اتطة عند. 

.٧٦٠و يْي لأم؟ل اص 
شم.ثى: ني 

م•ت من ماْ/ب نهاة دم 
المردة•ثرت رني )المدد( الأصل ني 
الأصل.من انط المعكرنتن بين ما 

يئنال•في 
التون.ثن: ني 

.ا/١٧المحصول تنقح 
الأصل.من ماقلأ الواو 



٤٢٥عسراسمعزاضر لأاتاصي/حنقت شئالزواتر« ))التؤاتر 

حالالثانية الجملة إذ افراب موأبوه زيد حرج  ٠٠• بقولهم للتركتب القرافي 
بمآ/بإذ جالس® الدار في رازي-د بالأول/و;-نولهم له تعلق لا حبر أو زيد من 

والعطف١أ )المم(ل بواو للحرف ومثل أيما والصر الحال بمحتمل 
جشأ'،ا•لأبن خلانا اللغات على غالب همر المجاز ]الماج: نال: 

حنيابن الفتح أبا الشخ أن وهو المحصول فرؤع اع ٌهذا •' المح 
الشقةفي الإسفرامحني إسحاق أبو الأستاذ تغار كما الجازلْ، في تغار 
الجازأمونفي 

الأفعال، ]بأن[؛ مجاز اللغة غالب أن على ؛1؛^ حنى ابن ،استدل ور 
ففيمجاز، بكرأ وصرت عمرو وقعد زيد قام القاتلI قول لأن مجاز كلها 

فيألأصل)أام(.)٢( 
.٧٦٣ر  ١٧٦Y/الأصول ماض )٣( 

رلالنهاية ا/هه'آ، المنهاج ثرح ني الإبهاج ت تقدم ما غير المسالة في رانفلر 
/Y١Yالمزمر ،  ١٢٧و  ٣/\rAU ، البحرالماني حاشية مع المحلى شرح

ا/اأما.الميط 
\ا\اس.انممول انظرالمالأن: )٤( 

الذكور،المشهور اللغوي، النحوي الموصلي القح أبو حتى بن عشمان *و حكب وابن 
فيتوفي فيه، ؤيجيد الشعر يقول وكان الأدب، علم في الباويا|ة التمانيم، صاحت، 

الصناعةمر وكتاب اللمع كتاب ت المصتفامت، من وله رنلأنماتة رتعين اثنتين منة صفر 
وغيرما.النحو في التالقين ومماب الخمانص ومماب 
المحاةأنباء على الرواة إنثاْ ، ٢٤٤ص الألثاء نزهة , rw/wيخداد -اريخ انظر: 

•٠.٢ ص والاغوين المحا؛ تراحم في المسن إثارة آ/همم، 
.٤٤٨و  ٤٤٧٨حش لأبن الخصاتص انظر )>،( 

\ا0\0,الماع تشنيف ا/*آ؛ا، المحرالح؛ءل وانظرابمأ: 
المخولا/ب، '١ الحرمين لإمام التلغص ت الأسمرائتي إسحاق أبي محدمتح في انظر )٦( 

،٦٩٦١١الخهاج شرح ني الإبهاج ،  ٩٧/١برهان لأبن الأصول إلى الوصول ، ٧٥ص
المحيطالبحر 

م.من: انطة الواو )٧( 
)ناب(.الأمل ش )٨( 



عبدالميزايئدلأواص/تحنق؛ رنيا!زواتر« »امإمح  ٤٢٦

يتناولوالجنس الفعل من الجنس هذا أي القيام منه كان معناْ قام نحو 
لإنسانتجتمع لا لأنه القيام جمع منه يكن لم أنه ومعلوم الأفراد جميع 
تحتالداخل كله القيام سنة ألف مائة في ولا واحد وقت ، ل في واحد 

داللفظ المصدر أن ظن لأنه ركيكل٤، »وهازا المحصول فى قال 
علىدال لففل ر المص،■ بل باطل وهو الماهية نالك أشخاص ، ل جميع على 

الهي حيث من والماهية والكل الواحد بين المشترك القدر أعني الماهية 
المنه الشق الفعل كان كذلك كان ؤإذا اوكثرة، ولا الوحدة )-ستلزم(لأ، 

فمجانعمرأل صرت وأما ،، الوحدةل على ولا الكلية على لا له دلالة 
احتاطإذا ولهذا جميعه، لا يعفه صرت إنما لأنك أحرى جهة من 

منجزء صرب عند مجازأ يكون قل أيضا وهذا رأسه ضرت قال الإنسان 
عمروبالقرب لم المتأ فقال منوية بن محمد أبو ءاليه واعترض رأّه، 

يجتمع•لا م؛ د ش ني 

،١٤٦ا/• الممط البحر ، ٤٤٨ر  ٤٤٧٨\س\ثص القول: لهدا الاندلأل ز انظر 
٠٣١ا/٠ الشريتى تقرير ، ٤ ٠  ٦٨الجوامع لجمم المحلى شرم عر العهلار حاشية 

دلل•فىش:
م•من• ٨ْ/ا نهاية 

)طزم(•الأصل في 
الوحدة.ش: ني 
صرد•(■' ني 
ُتدية•في 

قيعاش عبدالجيار، للقاصي تلميال.آ كان متوية، بن أحمل بن الحسن محمد أبو وهو 
والأعراضالجواهر أحكام في التل.كرة له الهجري، الخامس القرن من الأول النصف 

والكناية.المحيهل؛التكانف المجمؤع أر رالمحيهل 
طقامتهفي ننرحمة له أن وذكر ، ٨٨و ؛/٧٨ محنكين لفواد العريي الترامث، تاريخ انفلر: 

؟١١٩ءس المرمي لاين المعتزلة 
بنافه عبد ل/هله. المسامع تشنيف رفي ١ ٤ ٦ ا/٠ المحيهل البحر في الزركثي صمام رئي 

جتي•ابن تلامذ من جعله مترثة، 



٤٢٧'ءب١رالميزالميل لعلياءصى/حتى؛ شئالزواتد« محاممواتر 

إنماجض ابن لأ0س مانط الامحزاض »وهلا الأئ، قال ت. عضو )لأ(لا، 
عنعبارة والضرب المتألم، لمثل ني لا القرب لفغل في المجاز التزم 

الجزءهو حقيقة رفالمضروب( ، بعنف حيوان حم جم اس اع
)الثاتعة(أالمجاز رجوه ®ومن قال ثم الأءتراضاال٦،، سل الممسوس 

عزأ، لتس نزبدرآ، زيدأ ورأبت نبدأ ضربت نلت إذا ، ٨٧١
ولادتهوقت موجودأ كان الذي هو زيدأ أن نعلم لأنا المشاسْ النية حملة 

المرادوان تحريف. نه أن الظن على ٠والغال-، الدريشت دإهحد البحر محقق تال 
ثيماش لأنه متا المراد هو يكون أن رجحت 'ؤإنعا ت فال أن إلى .. . محي. أبو به؛ 

وهدارتلانمالآ، عين وتانمين ّة مات حض غابن ض ابن ليها عاش التي القرة 
لهومدالمماد على وتتلمذ الهجري، الخامس القرن من الأول الصف يى عاش 

ومعظماتة، وأربععثرة حمى منة والمتوني وتلاشماتة، ين رحمتع منة الولود 
أ-م• ٢^٠٠ابن ب عاش الزمن هذا 
الأمل)ولا(.نى 
لأ؛ن•؛ صش 

_•من؛ لأ'ا/ب نهاية 
مف•م؛ ليي معتق، ض: ني 
المحصول.م لما الموافق وهو المثيت رالصحح رفالضرب( المح جمع ني 

٠٤٧٠- \ا\إلآ1 المحصول 
الأدلةنواطع في المعاني ابن عن  ١٤٦ا/•الحيئا البحر ني الزركثس نقل وند 

اكرر*س.زيد لأيي غالب المجاز بأن القول 
•رأيا كونه رلأ بذلك بتصريحه يشعر لا الأدلة تقويم في انمبوّي نيد ايي وكلام 

تعالى،اش وتحاب الناس، كلام من سنا ظهورآ المجاز- أي - ظهر ءوتد الدبرسكب تال 
٠٠٠٠. وامتحانا وجردأ الحقيقة يغالب الجاز كاد حتى العرب، وأشعار الكتية ورماتل 

٠٦٠٨^الأدلة تقويم انظر: 
اعلم-واش ولما. يغلب أن كاد عتدء لكثرة ؤإنما به الجزم منه يفلهر تلا 
المانعة.م; وفي رالمابُة(. الأصل في 
أي•ش■' هم، 

م.من: نملة نزيد.سا 
م.مزت مانهلة عارة. 
من•همام؛ 



عياوادزيواض>.لأبماسي/نمتتق■ شلأ؟الزراتش« >ؤاهوواتد  ٤٢٨

فشكلهولادته رنت ، ل لكنت ما أكثر شابه ونت ، )أحزاءْ(ل أن ، )ونعلم( 
مضرواليس فالمس يتبدل لا واسمه كثيرة، مرارأ عمره نى )متبدل( 

ءوار>و<*ؤمن عارض والمرئي المضروب بل مريا، ولا 

ابنمن الكلام >هذاس واسق الشرح ض القرافي قال 
كالطاقات]هي[ هل النفس مع الحواس أن وهي• قاعدة على بمحرج 

بتني ان كاناس ش القس : JUمن الماس نمن ،؟ ١١كالحجابلأو 
نبالةلمس المدركات من نؤع واحد كل نبالة ؤلآقات حمس من ينظر 

منومنهم نيئا، تدرك لا انات iaوالالطاقات، مجن المدرك فهو الأحرى 
العلوممن نوعا إليه يقل حاج—، كل حجاب حمسة له كمالك، القس 

إليهاتمل لا تصرفات إليه ينقل فيما يتصرف، وهو الأحر، يعلمه لا 
الإدراكالأول وعلى مدركة الحواس تكون المدمبا هذا فعلى الحجاب، 

الجزءلا النمس هو المتألم أن ا منوية١ ابن قول يتمشى وعليه للنفس، 
لها.عقول ولا مدركة، حواس لها البهائم لأن أظهر، الثاني لكن 

)ؤملم(.م: و الأمل ني )١( 
أجزاؤ،.رممت: ص رش الأصل. من الهعزة ّقطت  ٢٢١
امماولعلها الشح جمح في كذا )٣، 
)بدل(.الأصل: في )٤( 
ينيل.لا ش: ني )٠( 
بمرق.المحصول )٦( 
م.من: مه/ب نهايأ )٧( 
مثوتآ.ت ض ني  ٢٨١
الأصل.من مانط المعكومن ين ما )٩( 

القاوهذا كان ما حيث، المعطرف، البناء في المقاو وهو طاق جمع الطاقات ١( )* 
وغيرها. ٠٣١كالأيوا

المطلع، YT'/rالمحط القاموس آ/*ا،ه، اللغة مجمل  int؟/اس تهذبمت، انذلر: 
•٢٠٢ص المقنع أبواب عر 

الحجاب،.أر )اا(نيم: 
يطلر.)آا(فىش:

ني ٢١٣١



٤٢٩عثدالمئزالميل لأبما'مإ/حتيى• ^١^٠،< ١٥'؛-

ya/1أهل أن الظاهر فإن فى/الضرب الحيواسة الإمام اشتراط راسثكل 
١■^٩^ أقرب ^ ٢٢١تمالى: لقوله ب شرًلهالا، لا اس 

الأصل•آ'ا[إذ ]الأء_زاف: ممكره نثثاق أثرب ؤآوٍيح [، ٦٣لاوإننا»: 
،.المجازال عدم 

Iبوجوه ذلك على تستدل أن ءولك الأصفهاني قال 

تحت)الداخلت المامة أثخاص على دل لو الممدر أن ت الأول 
أنهحيث من بالمحال تكليفا صل صم، الثّارع نول يكون أن للزم الوهمم 

بهيقول لا من عند أما بالاحماع، ياؤلل وذلك، لها نهاية لا بأفراد أمر 
الوجه.هذا غير مزر؛"، 3تكاليف،لْ، به قال من وعتو فذلاهر، 

علىيدل(س أن قاما اJامة أشخاص عر المدر دل لو الخاني: 
وهومتناهية غير أو مرجح، بلا ترجيح لأنه محال وهو متناهية أشخاص 

أنإما أيضا المتناهية نى فاّتعماله بالحقيقة عليها دل إن لأنه أيضا محال 
إلىولا للاشتراك الأول إلى سيل لا المجاز أو الحقيقة بهلريق يكون 
الأصل.حلاف عر  ٢٨١١٠٥وكلأالمجاز وهو الخاني 

تناقشامجرة نمت، النائل قول لكان الجميع تناول لو النالث،؛ 
تكرارآه.لها نهاية لا مرايت، أو 

يشترطونها.لا الصواب ولعله النسخ، حميع ني كدا 
الأصل.من صاقل المعكونن ين ما 

والأصول ماض 
متاب.ثن: ني 
تكلف•م؛ نمح، 

م••>،ت اّْ/أ نهاية 
_•من؛ سانط ام-ين محن ما 

وكلامهما.ص: ني 
الجمع.ثى: ني 



عسداضزاضدلأبماصي/تحشيى؛ شلآآاازو\تر« ))النواتد ٤٣

تقال ، ل منوية لمظ رالتحصيل والمنتخب المحصول ني وير قالية؛ 
اسممن مركب وهو وحمويه، وشلويه سيبويه مثل منوية "أصله رالقراش 
ُويهلغظ من ب لما به الطق المحدثون مْ أعجمي وهر وصوت 

التاءبفم متو؛٠^٦، 1 ونالوا فقلبوه ، أ والألم يالتفجع مشهر هو الذي 
التأنيلشبهها ، تاءل هاءه وجعلوا - والهاء اياء وفح الواو لتسكين 

حارجةفي 
ت

هذهأن وهي دنيقة هنا ءنم المسألة آحر ني المحمول ني نال 
وضرتا، زيدأر رأيت نالت إذا لأنك العقلي، الجاز باب من الجازات 

الأصاليينل"أا،موضوعيهما في مستعملتان وضرت رأيت نمبغتا عمرأ 
مجازأكونلْا، فلا الأعلام من فهو زيد لغنلةل؛ا، وأما مججازأ، يكون فلا 

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(٦)

(٧)

(٨)

(٩)

\اس.التحمل ارآب، الخف، ا/ا/ا،ا"أ، انظرالمحصول 
ُم.ُأ•ا؛ مهش 

دله•م،شم،؛

لماالقارى على رملا كالخاري يمضهم ننلها "ويه" ب لكمية المحيتض إعْرأ كرامة 
.jLia—iاسم اريه تولهما من النخعي .}/ص لكذا عم اين ءن دووا 

.٣٦٣ص المرتوص الأسرار ، ٤٠٤ص الحنة القاصد انظر: 
مترية•هماهما؛ 

منتاء.مانطة 

.د^  ٤٤٣و  i^hالناس س آ> ص م المحيض ما٠ة 
يشكلالمرصع هذا لي فبلها - القراني أي - ولكنه ؛مكردْ« رن ب م 
لوثها،.من .انتين مترتة'افقالوا نال؛ حيتا للحيين، دهمه اج. 

،ن:ش.نهاةا<م/ا
(١١)

(١٢)

(١٣)

(١٤)

شم،في 
هماهما
هماهما

،مشش 
همام؛

يمرا.نيدآ ونحربتا 
•نمغة 

اسينّ
لقط.

تكون.فلا 



٤٣١عسدايميزالمير لأبماسى/تحشى؛ ش٢ج١إزواى"ه ^" ١٠٢٥^

مجازأمكون المركب ض أي ، ١٢١-;وانع المجاز أن إلا يبق نلم؛ 
ءقاوآ.لم

،.الحاصل١٢في الفرع لهدا ذكر ولا 

مناوشسل،، اطادة إلى سل لا أنه الإنصاف ]المامن. تال: 
الكظ؛ةلْ،.الدلائل 

فيم;فيالب.)١( 
مها.هه/ب نهايت ومحو 

\ا\إ\\ا.انممرل )٢( 
iT \ i\إالمنهاج شرح ني الإبهاج تقدم؛ ما غير غالبا المجاز كون ألة مفي انظر )٣( 

المزهما/هاْ، امع المتثنيف ، ١٣ا/'الحاجب ابن لمختمر المضل ثرح 
ا/اها.المنر الكوكب شرح ا-م/أ، الهامع الغيث ا/ا،آ-ه، اللوامع الدرر \إ\\-ص 

غيرللواقع مطاما ^ا إلا يمكن لا أنه امحقاد مع كذا بأنه الشيء امحمماد هر اليقين )٤( 
الزوال.معكن 

لوبحيث صحيح به لملمها يأن وقمت، به، التصديق إلى النفس أذعنت ما هوت أو 
الأقل.تكدب قي ثرص لم حلاقه صادق عن لها حكي 
.٢٠٩ص اكريفآت ، ٢١ص الأصم روضه انئلر; 

له.بوصفه ^ ١۶كان من المعنى منه قهم أطلق إذا بحث اللففل كون هي الدلالة )٥( 
الثلاث.الدلالات من واحدة تكون أن بد لا أحر شيء على الثيء ودلالة 

وجودعلى بالإرادة الحركة وكدلالة الزثر عر الأثر كدلألة بحة عقلية دلالة الأور: 
الحياة.
إلاعقلي ارتاط فيها واللازم اسزوم محن ليس الي الدلالة وهي لميعية: دلالة الأنية: 

علىالكلام كا.لألة اكرابعل هذا محدْ وحد قد الطبيعة في اف وصعه الذي الغلام أن 
المخمبة.المة عر الأمطار كثرة ودلالة سان الإنحياة 

دالايكون أن على امعللاحهم في الناس تواضع ما دلالة وهي رصعية: دلالة الثالثة: 
لفظاأر ارّسرم من رسما أو العالم من معلما الشيء هذا يكون وقل ممن معنى على 

الألفانل.من 
سواءاللغوي الوضع بواطة العاني على الألفافل دلالة هي الوضعية اللفغلية والدلالة 

الجاز.ميل على أو المقيتة سبيل على واردء المعي على اللفغل دلالة كانت، 
المحيهلالبحر ، ٢٣ص الفصول تتقيح رح ث ، ٢٨ص المتلقية القواعد تحرير اننلر: 

.٢٦ص والخاظرة الاستدلال وأمول المعرفة محوابتل ، ١٠٤ص التعريفات، ، ١ 



عيزاضز1ضرلأبماسى/حتترات شلأآالزراتد« >ظهواتد  ٤٣٢

نقلعلى مبني لأنه قلية مقدمات على موقوف بها الاستدلال لأن 
والمشول^والمجاز الاشتراك وعدم والسردف المحورا، ونشل اللمات 

العمالي.والمعارض ، ر والنامخ والناخر والتقديم والت1محصيصأا، ، لإصمارأ وا 
(٧)الظزص.)ىض(را■، هي إنما هدْ وكل 

منتؤع لؤع نوعيا رصعا ١لموصوعة المركبات أحوال عن يي1>.ثا علم مو النحوت علم )١( 
عالها.دلالتها حيث من النسبية التركيبين المعاني 

سللقأالمعتى أصل لتأدية الكلم بين نيا التركيب كينية معرنة تنحو أن >و؛ أو 
الخطأعن بها ليحترز عاليها، مثنية وقوانين العرب، كلام امقراء من محتتتطة يمقاييس 

التركب.قي 
،Yoo/؟حان حسين لصديق العلوم أبجل. ، ٧٥ص كاكس للالعلوم منتاح انغلر• 

بعدما.وما \ا\ حن لماس النحوالراني 
ناكل.نيش:)أ(

امحماجعله او غيره، من فيه أشهر يمير •حش مض في اللفتل استعمال غلبة مو رالنل 
لغيره.امحما ك1ن أن بعد لمعى 
١.•  ٠٣و ١ • ا/آأ0 الأصول نفانس ، المحمول اننلر: 

ذللث،حال يقضيه ما ي، حعلى فاكثر جعلة أر ناكض، كلمة أسراي محو الاصمارت )٣( 
الكلام.

ؤيمثلون؛هاوا 4قياوأ الظامر يكون بتتديره الكلام، ني به منهلوق عير لفثل تقدير محو. او 
آنساع١ ألآن»أا ق ددنولأم أثن ^٧؛ أل!ي< جتآدآ ؤاسا تعالى؛ قوله بل 

بميتنثرا آذ جلف ثن دأذئبجم آنييهن- قفع آذ ءؤإلأ آذ يئتلدا 
انمحرقوا.ولضنيأيديهم قتلوا، ان ليتتلوا نثعضهميقل.رت [ ٣٣لالنامم؛ت 
،٢٩صس التعريفات ، ١ ٠  ٥٣\االأصول نفاني ، ١١٢صس الفصول تنقيح محرح انظر؛ 
الميرالكوكب شرح ، ١ ٠ القرطبيير نف،  ٥٩٩/٢العربي لاين القرآن أحكام 

اف.شاء إن موصعه في التخصيص تعريف سياتي )٤( 
اف.ثاء إن مرصعه قي الاسخ تعريف سيأتي )٥( 
)ايه(.الأصل ني )٦( 
وقيل;والثالث،، اليقين ني ؤيتممل القيفس، احتمال •ع الراجح الاعتقاد محو ^؛(؛ ٠١١)٧( 

الرجحان.يمنة الثالث، طرفي أحد الغلن 
للامدىالأحكام أصول ني الإحكام ، ٨٣/١العدة ، ١٤٤ص العريقات ص: 
الأصولعنوان •٣، ص للثاجي الحدود كتاب ، ٢٧/١مفلح لابن الفقه أصول ،  ١٢/١

.٧٦ر المير الكوكب شرح وب، ا/أ لنملرزي 



٤٣٣'مداضزاضد للأيناصي/حيق• ر'تادوامح 

إوه1[لى.قرية انضمام عند الطم شلل١، قد نمم 
لا؟أم القطع تفيد هل الكثلية الأدلة أن في العلماء اخلف \دمح.• 

رالأولقال: المحصول ثرح في الأصفهاني حكاها مذاهب ثلاثة على 
القنيليقيد إنه أصحاينا وأكثر المعتزلة مذهب وهو 

تقييم.لا أنها الثاني: 
قرينةانضمام، عند المهفر تفيد أنها الممنف، اخيار وهو الثالث: 

)عاليتتوقف، لمعناها إفادتها بأن القطع يفيد لا أنه قال من احتج إليها 
مفلتون.المعلنون على والموقوف مثلنونة مقدماهمت، 

اللغةنمللَا، منها أمور على ، سوققح(لأنها الأولى: المقدمة بيان 
اللغةفي المرمع لأن مفلنوئة وهي سيذكر مما وغيرها والتصريف والنحو 

فلابعصمتهم يقْني بحبثا كانوا ما أنهم على العقلاء وأجمع اللغة أئمة إلى 
المدقل٩،حالهمّ من الظاهر يقال ما غاية لأن الظن إلا نقلهم يمد 
حر\ابالعلم/• بميل لا القدر وهذا والكذب الافتراء وعدم 

>ا(فيم:فد•
\ا\الأاه.السرل انئلرالسألأ: )٢( 
آ/\هه.او،تاد لمدانمار الض انمزلة: مدب اظر )٣( 
الشبالأدلة نممع الحمقة ارني الماوى ني تمة ابن الإملأم شخ نال )٤( 

ارٌرل،يإحبار ضروريا علما توحي، الخبرية معية الوالأدلة ، صروئيا علما —V توج 
تحننغتر من صروومح، علم به ويحمل المواترة، الأجار تجر ادك تكم *ا منها لكن 

٠٠••• يها ويستدل الأدلة يمن رتل• دلتل، 
الطحاؤيةالشدة شرح اللواح ال.رر الرلآ/-\ّا، نهاية وانئلر: 

وغرهم.والأيجي داكاذاني الأدي النول عاوا عل ووانقه )٠( 
TlU\/وشرحه اكوضح على اكلوح ؛،i/Y ،Yالدين أصول ني الأربعين محاب انظر: 

.١٣Y٣مالمساح تشتيفط ، ٤٠صن للأيجي الواتف، ، ٢٤٨ و
ثن.من: مانْل القومين ين ما )٦( 
ثن.من: نطة ما نتل. )٧( 

المدق.حالهم من يقال U الظاهر يقال U ءا0ن ؛لأن م: ني )٩( 
م•من؛ل'ا(لهابم'ا"/ا



'ُتدالميزالمثللأي؛اسى/نء؛س• شئارواتد« »النوامح  ٤٣٤

العربأشعار على فهما فالعمدة والتصريف النحو وأما 
تظنيتين مهدمتين على مبنى الأشعار يتلك التمسك أن إلا 

إلاتفيد لا الآحاد ورواية الآحاد رواها الأشُار تلاك أن : إحداهما
والمرملنية ملا لة مرمروايتهم رووها الذين فإل وأيضا الفلزل 

كانإذا فكيف .، اض رسول عن خرآ كان إذا الأكثرين محي شرل غير 
إليهلْ،.يلتفت ولا له يؤبهل٤، لا نخص عن 

؛منهاأنوال يفيد ماذا الواحد حبر فى العياء احتلك )١( 
الحنابلة.من وحماعة احمد الإمام عن متقول وهو ^. ٥٥١١يفيد انه الأول؛ 

دآبجبنودك وابن الإّفراييتي إسحاق أبي تول ومو النظري اللم يفيد إنه بعضهم وتال 
الراذي•الجماص بكر 

والمظاموالأمدي والغزالي الحرمين إمام قول وهو بالقرائن العلم يفيد انه الثالث: 
وغيرهم.الأنصاري وزكريا والرازي 

مسلم.غير المؤلف قول أن لك يثلهر المثابة بهدم به اللماء احتلاف وعند 
أمحولني الإحكام هممبوآ"ما/أ، للعبادي الصغير الشرح مع للجويثي الورتات انفلر؛ 

مفلحابن امحول ، ٢٤٠ص المودة ،  ١٣٦٨المتصفى ، '١ \/U حزم لأبن الأحكام 
U/T التحرير ير تن، ١ ؛iTAfr  الأصوللب شرح الوصول غابة ، ١ ١ آ/ا الرحموت نواتح

\lTMاللحاؤية العقدة شرح ، Tivjxالمتر الكوكب شرح ،  ٩٧ص الأنصاري لزكرا 
الأصوليينعند والمرمل ه اض رسول تال التابعي يقول أن هر المحدثين عند المرمل )٢( 

كان.مرصع أي من فأكثر راو إسناده من ّشل ما هو 
الخرافيألفية شرح والتدؤ5رة اكبصرة ، ١٩٢ص الميد دتيق لابن الإقتراح انظر: 

مة.ل.مةشرح والإيضاح التقييد امه؟ا، التواري تقريب مرح الراوي تدؤيب ا/أأا، 
التقرير، ٢٥•ص المودة آ/مآا، للامدى الإحكام ، ٥٥ص للعراقي الصلاح ابن 

ا/'اآم.المار المنار نزهة ، YAA/Tالحاج أمير لأبن والتحبير 
منتهاه.إلى راؤيه من إمتاده اتصل الدي هو الحاو.يث أهل عتل الخد )٣( 

.٣٨ص للتهانوي الحديث علوم ني التحديث نواعد ،  ٤٩ص والإيضاح التقييد انظر: 
.١٢٣محي للقاممي الحديث ممهللح فنون مجن اكحل.يث، قواعد 

يوي*•ش■' م، ، ٤١
لييوأنه الضعيف الحديث حكم حكمه المرمل أن إلى المحدثين جماهير ذهب )٠( 

به.يحج المالماه: من وطاتفة وأصحابهما حنيفة وأبو مالك وقال بحجه. 
ولو1حر وجه من جاءت إن حجة التابعين كبار مراميل أن يرى فإنه الشانعي وأما 

الملماء.أكثر أو صحابي بقول اعتقدت أر مرملة 



٤٣٥لأوتامحس/سميرا؛ سجا)زراتر« >ظل؛واتد 

عرسته،في يلحن فد العربي ، فإن ، ل اللحن عدم ت الثانية المقدمة 
أكابرلحنوا الأدباء أن ذلك يؤيد ومما فارسيته، في الفارسي يلحن كما 

وغيره.المسل"آ، كامرئ الجاهلية شعراء 

فييقدح النادر أن فالجواب! له حكم لا والنادر نادر هذا فيل فان 
قلية.الأمور هذه أن فثت الظن ني فدح لا كان آ0ص تاْ،  ٢٤٣١

منتعالى اض مراد يكون أن يحتمل فبتفديره الاشتراك عدم وأما 
الالاشتراك احتمال ويمفدير اءطولأْ. الذي الممى هذا غير الكلام هذا 

المعنى.هذا هو المراد بأن القي يحمل 

المودة, ١٣٨الأحكام أمول ني الإحكام ، ٤٦١ص للنانمي الرسالة نتلر: ا س
الحثيثالجامث المسر بيان \ا-لأ\إ الحقائق إرشاد،للأب ، ٢٠•ص 
ممعللحلعلوم الوميعل  iTWjSالأذثلار تنقيح لمعاني الأفكار تومحيح ، ٤ • ص 

.٢٨٢ص الحديث، 
نيالخطأ كثير اي لحان ورحل الخطأ، إر الإءراب، ص يه مال إذا كلاذ في لحن )١( 

.٨٧٦٨المحاح تهذم، العرب لمان ٦•؛، ص اللأئ اطس انظر: 

الأصل،يماني المراد، أكل بتي من الكندي الحارث بن حجر بن القيس امرئ ض )٣( 
عنهعرف العرب، شعراء أشهر من باليمن، كاصالئ، البمخلأف أر بنجاو رمجولد.0 

الهجرة.نيل ثمانين سنة توفى حياته، طول أمرء اصّْلراب 
التراثناريخ ٩، ص الشمراء معجم ، ٠٥ر  ٥١ا/الشعراء فحول طبمايت، انظر: 
■٣٦٠٨ال>شن سبمم ، ١١٨الأعلام ، TUAAلمزكض الري 

دتيل،•به م ُا ض الملوم إدراك ونثل؛ به، هو ما على اللوم معرنة هو الملم: )٤( 
للواير.ال٠علايق الجازم الاعتقاد هر ونيل به، هر ما عر المعلوم نيين 

للجرجانيالتعريناث،  l.T٦\إالخطاب لأبي التمهيد م١، ٦/١يعلى لأبي العدة انفلر: 
\إ٦^٠المختمر على المفاد حاشية ، ١٥٥صن 

ثن.و: الأصل من: صانملة الواو )ْ( 
.٥٧ثن: في )٦( 
ثن.من: نهلة ما تعالى: )^١( 



عبشال|ريزايميرلأبماسي/حنى؛ شهالزواتد« >طهواتر  ٤٣٦

يكنلم لو يتعين إنما حقيقته عالي اللففل حمل فان المجاز عدم وأما 
.مجازْ عر محمرلأ 

سناممقولا الكفل كون جاز إذا لأنه النقل وكيلك 
أنيقسأ يتعين لا فانه عرفيا أو شرعيا نقلأل؛، إما آخر معنى إلى اللغوي 

إليه.المتقول المعنى أو عنه، المقول المعتى هو اللففل ^ا من المراد 

هوالمراد لكان الإصمار هو الحق كان لو فلأنه الإصمار عدم وأما 
يتعينفلارْ، الظ-اهر، هذا لا الإصمار بعد اللغنل عليه يدل الذي ذلك 

العامةJالأكاءل ، يختص[ل توذلك ، التحميص عدم وأما متهما، واحد 
الخصوص.أو العموم يراد أن محتمل 

يتعينفلا وانحح به المعنى فاختلاف والتأخير التقا-يم، عدم وأما 
والتاحير،القديم عدم عند إلا اللفنل من مرادأ يكون أن الواحد المعص 

٢[١، ]الك4ف: مناه و ه، تعالى ينوله الأصفهاني له ومثل 
نيشك فلا التامخ عدم وأما . عوجا يجعله ولم قيما انزله أنه وتفديرْ 

ثابتا،الحكم كن لم ونوعه ويممليرل٩، الجملة، في محتملا كونه 
مجاعوم على قطعي ^، ٥۶دليل نام إذا فإنه اضص المعارض وأما 

تعالىض والجنب واليد الوجه على الدالة كالأيات اللفغل ءلاهر عليه يدل 

م.نءاة'ا"/بس:٤( 
دلا-س  ٢٠
المخصص.م؛ ؛ي  ٢٦
الأصل.من ماتط المعكوغن ين ما  ٢٧
الجوزيلاين الضر ءيم ني المر زاد ، الطريتنر الأيت شر ر انظر  ٢٨

.٤٩٢و  iWiTالرد أبي تفر ْ/آمآا، كثر ابن تمر ، ١ ْ/م• 
دتمدثر•م• ش  ٢٩



٤٣٧■موااسزهمد شحالزوامم«لأ؛ءا-ي/-سق: »امامح 

)سعر(لىعما تعار الباري عر القاطعة الراهين دلت ت نقول نإنا 
يهمايعمل أن قاما والظاهر، القاني تعارض نقد المذكورة الغلواهر به 

الشقين،عن الخروج ملزم بهما يعمل لا أر الشضن بض لجمع ا ،
لأنتأبما[س، محال لهولا، القاطع دون يسل أد يحال وكلاهما 

نترتة•رش؛ را( 
ينعر.الأمل: ني )٢( 
مذبعذب على له معتقدا المنان بعض نفي المالة هذْ في المؤلف يقرو )٣( 

والعلموالإرادة الحياة دهي بعأ ٌإلا الصفات من يثبتوا لم أنهم حث الأشاعرة 
والوجهوالعين كاليد الصمات من عداها ما ؤينفون والقدرة، والكلام والبصر والسمع 
صاش أب مما وغيرها 
غيرميت الله رصول له أثبته وما لنمه أثبته ما هو ض يثبتون والجماعة السنة وأهل 
رئوش؛ 'ؤثلم، جن تعالى؛ يوله حد على تسه دلا تمثل ولا نملثل ولا تأول 

؛!.١١لالثررى؛ أذءيبث-ه أل-؛خ 
النلوامر،0، تشم عما تعالى ش تنزيه بأنه الصفات نفي ني - ؛قنب - المزلفا ودعوى 

الصفاتعذْ إنبات أن ياه وأرادوا الصفات ،-ذم لنفى ة الأناعر به استدل مما مدا 
الإرادةوجل عز ث أبتم أنكم يدلل صحتح، غبر ومذآ للمخلومن، المثابهة يتلزم 

صفات•ثل ليي الصفات هذْ عن أيتموه ما ان •ع حق وهذا والصر والمع والكلام 
الإذا أيتوْ فيما نولهم مر ورسوله ا؛ثه وأبته نقوم فيما القول فيلزمهم المخلوقين 

ليانلأني،الأوار تمهيد ، ١٤٦ص للجويتي الإرشاد الأنامرة؛ عدهب تقرير في انظر 

بشرعلى الدارمحي الإمام رد في؛ الثقاة على والرد المنة أهل منهج بيان وانظر؛ 
،'ا/آا٤ للألكائي والجماعة المنة أهل اعمماد أصول ثرح ، ٤  ١٧ص المرئي 

الرسالةتيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع ، ٢٧٧ص للاجرى الشريعة 
معالواسعلية الرسالة ، ٧٧ص مهدي آل لفالح المهدية التحفة شرحها مع التدمرية 

، ٥٧/١الطحاؤية العقيدة شمح ، ٤٤١ص السالمان لعبدا الجلية الكواشم! شرحها 
\أ0\\.الشدة شرح البهية الأنوار لوامع 

يعارض•ص؛ في  ٢٤١
للزم•وش■- >ْ( 
م.عن: \\ا\ نهاة )٦( 
الأصل.عن ّاثط العكوفين بتن ط )٧( 



١^٨'مدالمثز للأيهاسي/حنى؛ شجا)زراتد« محالتواتر  ٤٣٨

ه،محمد نسنا نبوة إلى متنية ، يأمرهال القيان إذ ، أصل العقل 
لأنالكلام، علم ني مقرر هو كما بالنقل لا بالعمل تثبت، إنما والنبوة 

)ميزها(أالذي نهو العقل، بنْلر ، تثثت،ل والمعجزة ؛المعجزة ثبتت النبوة 
ومرامالسحرأْ، من غثرها عن 

٠٨٩- \/UA والنقل الشل تعارض درء ئي تيمية ابن الإسلام شخ قال )١( 
تيه يريد أن إما للنقلء أصل العقل ءان قوله 

الأمر.ننس ش سوت* زي أصل أن* 
بصحته.عالمنا في أصل أو 

سواءثات مر يعيره أو بالسمع الأمر نقس في ثابت هر ما فإن عاقل، يقوله لا والأول 
انإلى .. ..بغيره، ولا يعقل لا شرته نٌلم لم أد ثبرته، الٌتل يغتر أر يالقل علمنا 

نفسنى به أحبر ما وثبوت الرسول، صدق ونبوت ننسها نى الرسالة نثبرت نال 
علىآو عقولما، عالي موقرنا يكون أن عن نضلأ وجودنا، عالي محرترفا ليس الأمر؛ 
الأسماءمن يستحقه وما تعالى الرب وجود أن كما وهذا ؛عقولنا نعلمها التي الأدلة 

ليسالعقل أن بدلك فتبين نعلمه، لم أو علمناه سواء الأمر نفى في ثابت والصفات 
كمال،صفة له مفيدا ولا له، تكن لم صفة له معهليا ولا نفسه في الثؤع لشوت أصلا 

أنأراد ؤإن ، ٠٠٠فيه. مجرترآ ليس له، ناع العلم عن المستغني للمعلوم مْلابق العلم إل 
له:فقال - أرائه الذي وهذا - صعحته على لما ودليل بالسمع معرفتنا ني أصل العقل 
الأولأُا الغريزة؟ يتلك استفدائ الش العلوم أم نيتا، اكي الغريزة هتا بالعقل أنعش 

النقل.يعارمحى أن يتصور علما لمت الغريزة نالك لأن تريده، أن ؤيمتع ترده. فلم 
منلك؛ فيقال بالعقل الحاصلة المعرنة وأصاله المهع دليل هر الذي بالعقل أردت ؤإن 

فإنصحته، على ودليلا للسمع أملئ يكون بالعقل يعرف محا كل ليس انه المعلوم 
بهمحا على يتوقف أن غايته المع بصحة والعلم تحصر، أن من أكثر العقلية المعارف 

الرصولصدق يعلم 
باترها.رم: ٢( 

ّآ(فىم:نم.
ب•الأب،: ش ٤، 

أملصد المشهورة ١ ٤ • ا/ الطحاؤية شرح ني الحنفي المز أبي نال،'ابن ٦( 
إلاالأنبياء نبوة يعرف لا متهم كي لكن بالمعجزات الأشياء مرة تقرض رالنظر الكلام 

لخيرالمادات حرن، إنكار متهم كثير والتزم مضطربة، بْلرق، ذللتا د؛رروا بالمعجزات، 
المعجزاتأن ريب، ولا ذلك،، ونحو حر والالأولياء كرامات أنكروا حتى الأنبياء 

تالعجزان. ثي محمور غير الدليل لكن صحيح دليل 



٤٣٩عيزاسميزاضر لأ؛تاصي/تحشىت ش0أالوواتد،ه محامأتد 

الددر•إلى لألي ثبت لو وأما 
المعارضعلى متوقف اللفظ ظاهر به أشعر ما أن ظهر ذلك تفرر إذا 
]لمدلولهالدليل إفادة عليها تنوقفل٢، الأمور فهذْ العقلي، 

وذلكالظنى[لن العارض عدم وهو أحر الأربعين ني الإمام وزاد المعين 
يفيدلا وذلك )الظنية(لأ، التراحيح إلى ، العودةل من يد لا وحود0 بتقدير 

لأ.كانت اممية الأمور هدْ عر الدلالة توقفت ؤإذا الظن، إلا 

أ/ y ٩ القدمات على/ والمني ٠ ت نوله * المحمول ثرح ني القرافي نال، 
علىالموقوف فإن منا العبارة هذه على الظنا إلا يفيد لا الظنية 

قعلعيايكون ند ، ر الشك، على الموقوف بل قتلعيا يكون قد القلية القدماين، 
صورلذللث،[لاا، على يدل ١،، الظيل عن فضلا 

كلهاالشرعية الأحكام أن من الكتاب، أول ، أ في تقدم ما أحدهات 
ظنية،مقدمات على موقوفة أنها مع قهلعية 

لها\سم أحرال، وهرائن المب الأدلة من المرة على الأدلأ من ذللث، بمد ذم م ن =
بمدها.رما \ انظر كذبه- أر صدته عر تدل، الحم، 

أحر.رمواصح  ٢٨٤و ٢ ١ ٥ و  ٥٨ص تيمية ابن الإسلام لشخ المواٌت، كتامؤ أيضا وانفلر 
بالخل•م؛ ر )١، 
ذوق.م: ر )٢( 

اسي.)'ا(فيم:
الأصل؟من صانهل المعكرنن ين ما )٤( 
العود.ثن: ني )٥( 
)الدة(ّالأمل ني )٦( 
؟Y،،Y'/Yاوين اصول، ر الأربمين محاب، )٧( 

ّالة.)ح(فيش:
الال.ار.ءناّ نقيضه واحتمال متعلقه يتارى الال>ي هو الثلثإن )٩( 

، ١٢٨ص اكعرض-ت، ، YYoص للزركثي المعتر ، ٣٦ص التييه الناقل نحرير انظر: 
ا/؛َا.الخير الكوب، شرح 

 ١( )١ u الأصل.من ماتط ين؛المعكونن
انطتس:ش■(>،• ١٢)



عيشالم،زالهلأطصي/تثق؛ >)النوائو 

الدارني زيد وحوي ظننتم متى ،ت لنعالى[ل اف نال إذا ت ونانيها 
ثعنماالظن حمل فمتى عليكم أو-متلآ، قد أني فاعالمرا 
الركعتن.بوجوب 

صلىكم يدر فلم صلاته في أحدكم شك ررإذا )ه(ل؛ا ت قوله وثالثها 
عندفقطع ٠ أحرى ركعة إليها وليقف ثلاثا، فاليجعلها أريعا أو ثلاثا 

الأم شوال هلال ْلاع هل شككا إذا وكيلك عفا، الرية بوجوب الشك 
الشك.^ا لأجل الصوم عليتا وجب 

اختلطتإذا وكذلك الشهر. أكمالما ند !لأمر نفس في ك.اس ؤإن 
فإنابميتة، مذكاة أو يهناهر، نجس طعام أو بأجنبية الرصاع من ته خأ 

الشك.عند ذلك جميع بتحريم نة.ْلح 

٢•د ش ٌن• ه المعكونض بتن ما  ٢١)
_••إ/أس: نهاة )٢( 
م.من: !ب ٦١نهاية )٣( 
).(.م و الأصل ثي )٤( 
فيأحدكم شك إدا ولفظه: الخال.رى معيد أيي حديث امته وريب أحده لم اللفظ بهن.ا )٥( 

نلحالي وهو مجدتض ولجل. ركعة فليصل أربعا أم نلأثا صلى يدركم فلم صلاته 
فيهر الباب - الصلاة ومواصع العساحاو كتاب - لم مرراْ الحديث التسلم. 

)ح/ايه(بأ • ا/•له والجرد الصلاة 
(١٢٣٩)ح  TU/yشك إذا ذكرْ U صلى المالي إتمام باب الهو- كتاب - واكاتي 

الثكيلقى تال من والثلاث الثنتين ني شك إذا باب - الصلاة كتاب - داود وابر 
)حأآ-ا(.ا/اآآ-

اليقينإلى فربع صلاته في شاك من باب - الصلاة إقامة كتاب - ماجه وابن 
(.١٢١•)ح 

٣١٨٣;المد ني وأحمد 
-داليهقي  ٢٢')ح  ٣٧١ا/الصلاة في الهو صفة -باب الصلاة كتاب - والدارنْلي 

.٢٣١٨أربما أو '%'L صلى يدر فلم صلاته في شك من باب - الصلاة إقامة كتاب 
نتنطع•ني  ٢٦)

كان. Jbم: ني )٧( 
م.من: سانملة أحنه. )٨( 
جميع.ذلك ثى: قي )٩( 



مدامحزاضللأبماٌاي/حيى• شرآالزومه >)اهوإثد 

المواعوحمح الريب واتتمت، الحاكم عند البينة شهدت إذا ٠ ورابعها 
حتىعليه الحكم بوجوب ونطع )تطعنا( المعتبر الظن له وحصل الشرعية 

ممرناْ.وجوبه جحد لو 

منلزم وما ، ٦ غيرعلى ينوتف ^ ٠٥١١كلها الصور هذه نفي 
ظنعلى يتوف بما مخصوص ذكره الذي ؤإنما بالمطلوب القطع عدم ذلك 

فيكونتهلعى وجزأه ظني جزأه الدليل بكون أو غيره، مدرك له ليي 
١^.كا«ص. 

أنهامع توله فتقول المحصول صاحب به ناقش فيهِا تناقشه أن ولك 
قطعيةأنها من الكتاب أول فى لكلامه مخالف ظنية مقدمات على موقوفة 

حكمكل تفولل٦، أن الأول ارالبرهان ، المحهولل كلام تقرير في قال فإنه 
شرعىحكم كل ، ®فيكوزأ قال ثم ،٠ ١ ؛مقدمتينثابت ثرعي 
كلاهماإجماعية واكاتية وجدانية، ]الأولى ، قعلعيتيزل بمقدمتين ، )ثابتا(؛ 

)_(.م: ر الأصل ني )١( 

أر؛
الخربة.المب إلأدلة سن الاحتمالات سْ 

م.ت محن محانط محقيمات. عر )٤( 
فكيفالظنون باب ين الغئه نالت; •فإن \ا\ا^\ المحصول في الرازي نول، عند وذلك )٠( 

جعك

قطع- الحكم مناط في لصورة صورة مشاركة ظنه على غلب إذا المجتهد قلت; 
طريقه.في واقع رالغلن تهلعا، سلوم فالحكم ظنه إله ألتما يما الحمل، بوجوب 

٦)

٧)

٨)

٩)

-قول•/أ 
مٌن;نهايةأا-/أ

نطعتن•ش■' م، 
فكون._; في 

)ثابت(الأصل ي فا 
نفتتن•ت ش ، م١ 



عبواميزاضرلأيةاصي/ت>نق؛ دئاازواتر(< »الةو\تر  ٤٤٢

،،لفظهاا انتهى ثطمتين[ ؛طدسمن ثابت شرعي حكم كل أن نمت ُُلما 
إلىتحتاج الصور شة أيضا ركذللث، ،، وشسأيتعقبه ولم 

فىتال الثالث المذهب هو هذا العالم. يميد ئد ®نعم ت نوله 
اسفادةأْ،إلى سيل لا أنه الإنماف أن ®واعلم المسألة أثناء نى الحصول 

سواء، الشن١٦تفيد ترانن بها انترنت إذا إلا الكلمة الدلأتل هذْ من الشن 
بالتواترءس.إلما مقولة كانت أو متامدة القراتن تك كانت 

،،والحاصلل ، أ والتحصيل ، النتخب١ نى المختار هو وهذا 
ولامشاهدة تكن لم إن لأنها الأمرين، هذين بأحد النرائن نيد ؤإيما 

الغلن.إلا يفيد لا وذلك بالاحاد متقولة تكون متواترة 

_•د الأصل س ّاتط المعكوض بض ٌا ، ١١

٢٠'

بالإحعاعنابت هو ما وكل بالإجماع تابت نرعي حكم كل نقول؛ الثاني؛ والرهان 
ُعلوم•نرض حكم نكل سلوم' فهر 
فمان؛ قالأحكام بأن ^،-١ مجمع الشرب الأحكام جميع كون النراني رجه رند 

انعقدولكن الفتاوى نته احتالفت م ونيالإحماع، ثابت انه وظاهر عله الفتاوى اتفقت 
علىوغلبا الشرعي الحكم طلبا لي جهده اّتنرغ إذا مجتهد كل أن ءلى الإجماع 

تلدء.من وحق حقه ني تعالى ض حكم نهر حكم ظنه 
AWjSالأصول نفائس انئلر؛ 

عليهماوأورد تقادم كما بادليلين له امتدل ؤإنما تفريرْ ش الرازي القرافي يتعقبا لم  ٢٣^
بعدها.رمحا ا/يآ" التفاتي انظر جمبعا. عنها وأجابه امثلة ستة 

تآيل•م؛ ني ، ٤١
استيفائه.ت ثى في )٥( 

محثثم;/ٍل^م)؛( 
المتخبل/يما.)٩( 

٦/١.٢ْ)•١(اكءصيل
\ا^A^)\ا(الحاصل 





'مدالمئزامئدلأأتاسي/سق• 'مآا)زوم« ^^ ١٠

اوصرى[لا/عيداف وأبي حلأنا 

اللغاتباب ني مسألة آحر وهو المحصول نرلع آحر هذا المح•' 
الحكمذلك يتناول حطاب عاليه يرد ثم حكم يثبت أن وصورتها أيضا نيه 

الحقيقة،بهلريى غيره ؤيتناول المجاز، بطريق ، يتناوله لكن وغيره، الثابت 
عليهدل الذي الئابت، الحكم ذللت، هو الخaلاب هذا من المراد تقول؛ فهل 

الحقيقةالمراد )أو( مرادة، لت والحقيقة المجاز، بطريق ب ا
أحر؟بدليل نت إنما والمجاز، 

،،والحاصلل ، ل التحميل محاحي، عليه وتبعه ، الإمامل اختاره الذي 
المحصولتثأرح في الأصفهاني عنه نقله كما عثدالجثار، القاصي واختاره 

الحقيقةأ'ا/هو ينه المراد وأن علية، يدل لا أنه 
المرادأن إلى المعتزلة من البصري ءباJالأJه وأبو ،، الكرءيأ وذمت، 

ال٠جازل٩،.هو 

تتعالى قوله وهو ذكره الذي المثال فى الخلان، قائده ونغلهر 

متهى، Yir/Yالأحكام امحرل ني الإحكام \ا\ا\\0إ اJح۵رل المألأ: انفلر )١( 
.Y<\/Yالول 

 )Y( ناوله.م: ني
رو(.م: الأمور ني )٣( 
>!.AWl\l\\بنى )٤( 
\/A؛،Y.التحميل >ْ( 
الحاصل)٦( 
١١• Y-V/Yالأصول، عالم س الحمول ص الخاشف )٧( 

الكي•ابن احمحاد وم 
.٦Y٦/١اللوامع الدرر حائيته •ع الجوامع جمع انفلر* 

ا/ا/حمه.المحصول )٨( 
ا/ا/ا/خه.الحصول، ^؛Y؟، ادسو إليه: تجه انئلرني )٩( 

الناشئ.عالي ايو وانته وقد 
٠٤٣ص الثاني أمول اننلر: 



عيزاميزاضدلأأتاسي/حشق* ث-جالزراتر(< »العوإتر 

اللمسفي حقيقة زهي[ ة الملامفإن [ ٤٣]اشاء: أشثاءه ثنسمز ؤ1و 
وثبوتبطريق الجماع في ومجاز شخصين، بين الحاصل 

فإنيالإجماع، ثابت جامع لن التيمم جواز وهو الجازرن هدا حكم 
نفضالخطاب هذا من ذممدلْ، لم المجاز هذا هو الأية من المراد جعالما 

إلىحقيقته^ عن اسط صرفاص، ند ٦، )ونكوف ة، بالملامالوصوء 
أجريناند نكون المختار وهو الحقيقة منه المراد جعلنا ؤإن مجازه، 

لأن، هذا غير آخر دليل المجاز ، )لحكم(ل ؤيكون ظاهره، على اللفغل 
الأصلإذ له، معارض ولا قائم ، ١٢١اللمفلهذا من الحقيقة لإرادة المقضي 

له،معارصا يكون أن بملح لا المجاز حكم وثبوت الحقيقة، الإطلاق في 
المعارضعن المالم يالمقتضى عملا ظاهر0 على الخa؛لاب فأجرينا 

للبلمن ل يد لا الجاز في الحكم ثبوت بأن الخصم واحتج 

٤)

م.)ىثاة؛؛/أ؛ن;
يمضاللمس ؤإن اليد مجاقرة ني حمقة اللمس أن على اللغة اعل من كث؛ر نص رد 

مجاذي•سى هو الجماع 
-اج، ١٢•،■/ا، العرب، ان يالمحيط القاموس ، ٧٩٤/٣الس مجمل انئلر: 

الروس
مومحعهمر وهوفي الوصوءا نقض الخناب عدا من نستفد الم نوله هذا يعد ني 
متأ/،•بل، 
تستعد.I م في 
ؤيكون.م: و ص ش 
صرفنا.قد سقطت،: م فى 
حمتة•م؛ م، 

اةألأضر)ما(.
هذا-ءيران ام،م؛

الخطاب.م؛ ي يا 
٠٦٩ص للزنجاتي، الأصول على المريع تحريج نفلرت ا ا

أن•افىش؛



عيداضزانيدلأبماسي/تذتيىت شهالزو\تر« >راهوامح. 

الموجود،هذا صر دلل ولا باطل، وهو دلل، بغتر الحكم إنات لرم 
الحمقة،انتمت مرادأرا، المجاز كان ؤإذا إلينا، لنقل غيره كان لو إذ 

والمجاز.الحقيقة بين الجمع لامتناع 

)فيحتمل(صالمجاز هدا موى دليل لا أنه لم نلا أنا ٢، والجواب 
الالمأكثر إذأ؛، بالإجماع، عنه اكتبا هذا غير دليل له بكون أن 

بالإجماع.اكمماء أدلتها إلبا بقل(أْ، )لا علها المجمع 
عرالقراني،ايتخرج قال نفد والجان الحقيقة بين الجمع امتناع وأما 

الجمحفي الخلاف، لأن ممهوميه في المشترك استعمال في الخلاف، 
الثالثةالمالة في ذلك، تقدم و]قد[أاّ، المحه.ّوللص، ثرح في قاله واحد" 

الباب.هدا من 

الج٠اع؛بماول الملأمسةلاا، »لفظ المقشوانيل"ا، رنالأ، نال: ثم 
إريحتاج لا الصورتين في عمومه على أجرى فإذا لغة، العام بالمنى وغيرْ 

،.١٢الأمثلة،١^فاندفعت، والمجاز الحقيقة بين جمعا يكون ولا آحر، دليل 

إذا•راام،م،:م،
فالجواب•م،• ز  ٢٢)
أستا.بما يمح المراد ولعل المض، يتمتم لا ويه )يحتمل( التح جميع ُم، يبع  ٢٣)
ئء•م• مح،  ٢٤)

)ْ(فيالأٍل)لأذظل(ا
م.نهايثما-/ب،س:)ا-(
.١١٩٤و ا/'\ا،اا الأصول نفاني )٧( 

م.في'اتيهم(.وّاممس:)٩( 
إلىبته نالتجوانىب الدين نجيم محمد بن بكر أبي بن احمد الدين نجم لهو 

أحوالني الجناُت، روصامحت، اظرت النانون. وكليات الإشارات كتاب، شرح له مجوات،، 
ywl\سادا-تؤ الالعلماء 

اإ/أس؛ش•)لا،ن،اية
.١٣٥ر إم/ب للقث.واني المحمول تلخيص راجع ، ١٢)



٤٤٧عبدايميزالميد لأطصيِنءنى؛ دئاازراتر« »النوامح 

وتمثيلالمادة، -تيصرصن عن نشأ وال الهدا أن رروجوابه نال 
ماداJثال اد فمن ض ولا فلا، المسألأ عر أما ة، بالملامالمسألة 

•عنها الوجوه تلك اندفاع ولا المسالة، 

آليثآ؛هئئ »ادآوْكم مأ ما >ؤولأ I تعالى بقوله وأمثالها 
بالعقدفإن العقد هر الذي المجاز صورة في ثان الحكم فإن [ ٢٢]الناء: 

l/Y.-بماول اكلاحل/ولأ ني حقيقة والكاح الولد، عر )تحرم(رآ، الصأة عر 
الموال،يرد ولا ههنا، بكمالها البحوث فتأتي أصلا، لغة العقد اللفظ 

الذيالفؤع حكم ثبوت لجواز أي آحرُ يايليل ثبوته ألجواز قوله 
آحر[س.]دليل الجاز بطريق الخطاب ؛بماول،را■، 

فيالمهاج صاحب قاله كما آحر دليل عدم الأصل تقول; أن وللث، 
٨،.القياس باب 

ذللث،حلاف، الأحبار باب في ذكر لكنه غيرها عدم الأصل : نلنا
لفلمامل[ءآ/

الثلأة.الأصول من ائل مالمخ أهملل'ا، تلت، إن تيه: 

•الوجود م: لي 
ريحرم،•لأمل ار 

الأصولنفائس 
لجراع•؛ مس 

م.من; ائتلة حكم. 
ناول.م: ر ثى لي 

الأمل.من اسل ,
• ٦٥ص الوصول منهاج 

الل'ودءله، ٨٠٩الهامم الضثه ا/ههه، المامع تشنف تقدء؛ ما م المسال * دّ «'اوفل 
الأوا.عا/آ-آا•.

أمل•م؛ ني ١( 





٤٤٩عيدالميراضد لأطصى/حمى• شلآآاازوامح<< ))الغواني 

علىفيها وتكلم معارازى. ظاهر0 وغير ظاهرهل١، المراد أن على أو ظاهر0، 
ذكرئ^.بملول كثيرة أنام 

إلىبالمب الجش كان أفلهر المترادفين أحد كان إذا الرائعة: 
كيرفزعم آحرين• نوم إلى بالية الأمر انعكس وربما له، ثرحا ، الخنىل

ذلكلْ،.إلا للخد سى لا أنه المكلمن من 
كلاموفي تعالى افّ كلام في المشترك اللقفل حصول يجوز الخامسة: 

.^١٦٢رسوله 
معانيهاذكر حرفا ، لمانين١ من نحوأ الإحكام في ذكر المادسة: 

مها.لنيء الشيح يتعرض لم ، ررفات؛ ثلاث نحو في وأمثلتها 
اكرادفلحد من يخرجان والرائعة الأولى أن فالجواب 

الواو.بل؟ل او أيضا؛ ونتها م، ني؛ تكرر ظاهرْا المراد أن على *او )١( 
\ا\ا\\0.المحمول اننلرالمألأن: )٢( 
.٥٨٧ا/ا/ا\،ه_ المحمول )٣( 

.WAWjsالأصول نفاض \إلأ0ك التحمل وانثلر: 
إرممآخريناسي•فىشترأ( 
.T0Tl\l\المحمول انظرالمألأ: )٠( 

•٤ب٦/١المزمر \ا1س الأصول نفاض \ا0\ف الحاصل ، ١٢١;.التحميل وانثلر: 
م.عن: مّاقلت ه. )٦( 

\ا\ا٦^T.المحصول وانثلرالمالث; 
نيالمخمر ^ Ar>l\الأصول نفاض ا/'"اا، الحاصل ا/ا<اآ، التحصيل وانظر: 
.٤١ص اللخام لأبن الفقه أمول 

المحمول\، \lrول الممتهى ا/اا•، الأحكام أمحول ني الإحكام المسألأ: انلر )٨( 
\ا\ا\>0.

واحدباعتارواحاوا.معنى على الواله المقرئة الألفاظ •هوتوالي ينوله المنياج م، عرنه حث )٩( 
واحد.معناسا ليس إذ واحد، معتى على توله من تخرج والمحدوت•* ارالحد تقوله 

نولهمن يخرج له• شرحا اكان نوله: إلى  ٠١اظهرؤ المترادنين احد كان •إذا وقوله 
واحد٠٠عتار ريا 

٠١٥ص الوصول منهاج اننلر• 



عيزاينزايؤيدلأيتااسي/بمشقت شئآاأزواتد« محالمام 

يفيد®لا ءوالتاع يقوله له تعرض قد ، نهلنازر عهلئان نحو وأما 
القرآنفي داود ابن ٠ومنعه فوله من ، فتخرج^ ، الناjية١ وأما 
إذالأنه [ ٧٧]الكهف: يثسه س يرد >ؤ.ءدارإ ت تعالى نوله لنا والحديث، 

لها.تعرصا لم والحاصل المتخب أن ١، جرم(؛ )لا أبواب 
نوءهمثل القرآن ني ®ووقع نوله من فتخرج ة الخاموأما 

،.١٣١١٧]ص: .ه ئتف ^١ >اؤوأقفيلأا، [ ١٢٢٨لال؛م؛: 
الحويةل؛ا،.الكب فمحلها المادسة وأما 

بملثان.م: وني لطشان، ني 
والتاّع•؟■' لب، 

.١٠ص الوصول منهاج 
اكالة.فيش:

بمج•؛ مس 
تصدرزمانه، أذكياء احد الفف؛ه، بكر أبو الظا،ررى عش بن داود بن محمد هو 

ظريفا.شاعرا أديا عالما وكان أيه يعد يغداد والفتوى للاشتعال 
الأعذاروكتام—، البراعة ركتاب، الزهرة كتايذ وله ومائتين عين وتيع منة توفي 

دمريا•
نيانمر آ/-ا-ا•، الخفاظ تذكرة ، oA/r•بالوفيات الواني ه/آ-هآ، خداي -اريح انظر: 

آ/ا-آآّالذهب، شذراّت، والهاية الداية \إس، صر من خر 
•٢.ص الوصول منهاج وانظر؛ 

نعالها.ثى: في 
.١٩و  ١٨ص الوصول منهاج مثلا انظر 

حزم(.)لا الأمل ي ف٠ 
تدل.م: ي فا 
اأ/بُنثص•نءاتةا
.١٦ص الوصول منهاج انفلر؛ و١ 
فيإليها الجميع لحاجة اللغة وأهل والأصوليين المرين امتمام محل الحروف عاني ما 

•النصوص فهم 



٤٥١عيراشزاضد لأبماسي/حتييى• شلأأالزواتو« >ظهوائر 

والواميالأوامر ني الثاني ]الإب قال: 
ائل!مرب 

أمرالمس بالقيام دا يزمر كقول: بالشيء ١، بالأم الأمر الأولى: 
الشيء.بازلك 

متخدمالكونه تعاويأ. بكيا مدك مر • قوله لكان به أمرأ كان لو ■ لتا 
ضل.لا للمد: ذلك بعد لموله مجناتضا ولكان سيء، إذن بغير للمد 

لونيرء.الملك وأمر رسوله وأمر تعالى الله أمر من ذلك نهم : نالوا
يلغمّللملم1نه ناكا:

نيوهو الزيز، بامماب يمملق بما الثاني الباب ْ، ص شذ\ص \مح.• 
صحيحاكان سراء أفعل حمعهما وقياس ونهي لأمر جمعا والنواهي• الأوامر 
الواوقلمت أدلو أصله: وأدل. ، وكدلوأبالواو ، محتلارأو وأكلب، ئكاس، 

متفرقة،مواصع في للفيررزآيادى التمييز ذري القرآن/مام علوم كتب من مثلا فانظر 
ا/-\<اّلليوطي القرأن ض في الإتقان ، ١٧٥للزركشي؛/القرآن علوم في الرuن 
رحيالأصرل ، \ا,و\\ البرهان الأصول; كتب في الحروف معاني من وانفلر 

الحاصل،  ٩٩ص الفصول تنقيح شرح ا/حُأ'آ، المنهاج نرح في الإبهاج ، ٢ ' ا/' 
ا/س.اولواح اكرر \ا\\-ش ا.ع ال-شيق \ا1-\ل المحيط المم ا/آيا، 

•٣،• ص المفمل الأنصاب \ا0أ\، سرب كتاب اس: كتب في وانظر 
رصفكتاب لالزحاحي، المعاني حروف كتاب ،  ١٣٧٢المفمل شرح في الإيضاح 

لارماني.الحروف معاني كتاب للمالقي، الماتي حروف شرح ش الجاني 
م.من: ،آ/ب نهاية 

اما•٢■' ني 
،UU/Tالبيان شرحه مع المختمر ، ٧٢ص والأمل الوصول متهى الصالة: انظر 

\ام\أ1.الحمول آ/ها، الرل متهى آ/آحا، الأحكام اصول في الإحكام 
مكيا.م: ني 

شءمن• نطة ما هو، 
تالقتآ.ار ' مش 

م.مزت سانطة كيلو. 



عسدالميزاضدلأيتامحى/حتيىت دهارواتد(< ))التواتر ٥٢,

جمعه، ]و[ل 'كقلبي بالياء أر كغاز نمار ئبلها ما وانضمام لتطرضا، ياء 
aيقاصى لتحق فا ، أمحلى فمار ء تا ا سى لتجا كرق لفمه ا قلبهط ، أحلى 

يكونأن إما وغيره. ، كالجوهرى١٢فواعل على جمعهما من ووجه 
ونامت،آمرة أنما ، (١ )عاليها يصدق الأمر صيغت إذ الميعة ، ١ جمع 

 't / علىالأمر جمع يكون ، أو كماربة/وفوارب، فواعل على فيجمع ب
لأنالمهى، في ذلك يتأتى ولا وأكالب، كأكل أفاعل عال جمعه ثم أقُل 
غدرةحهع رعثايا غدايا ت قالوا كما ة للمجانيه نالحقه الكلمة فاء نونه 

الغدوةبها وألحقوا ريةل٨،، كالالعشية فى مقيى فهو ،، وءئية١٧
،.أفاءل١٩الثاني وعلى فواعل الأول، على فوزنه للمجانسة، 

لغيرهالمكلف، بأمر المتعلق الأمر أن إلى يثير .® . . ررالأولى• نوله؛ 
الغير؟^، jijأمرأ يكون هل عترها أو الأفعال، من بفعل 

؛إأأ؛كْ.
رعلهما(.الأصل ني )،(
نتجمع•ني )ْ، 
ان.رش: )٦( 
الصحوة.والنواة الثمس رطلؤع الصح صلاة بين فا هي ت الغيرة )٧( 

.٤٤٣/٢انم٠احاسم،٣٥٢/٣اسث
لنيل؛الصباح، إلى الزوال، من ونيل الغردب إلى الشمس زوال، من مل والعثية 

الهاد.آخر مر ونل ُزاللل، المواد 
الحديثغرب في الهاية , ٦٦٨۴٣اللغة مجمل ، T-Yص البلأئ اماص انظر: 

.٤١٢/٢المر اوصاح م/؛اأ؛ا،

ت؛محلمحبجصي.،.
المربان ي، ٩ ص اللأئ اماس ، ١ ا/-ا• اللغي مجمل ك: الأم تعريف في وانظر 

•العريس تاج .| ٦٦^ا
،٨٤٤٨اس مجمل ، ٢٧٧٨الأمفلم والحط الحكم لغة: الهي -سريف وفي 

.٣٩٨٨الحعل اكامس ، ٤٧٥ص اللاغة اماس 



عبدالميزاسميلأيتاسي/تثقت شئاإزواتد« >رالهواتر 

المخاطب.وهو للأول أمرآ يكون أنه حلاف لا 

أمأ"ُبميل يهل 
حلاف.فيه 

،المحح.سولل؛، في والإمام ، الماصير ، الذي 
فيالحاجب وابن رالمتهىل'م، الإحكالإص في الأمدى واختاره والتحصيورآ، 

للثاني.امرأ يكون لا أنه مخممريه 
المحققينجمع إليه لهب ررالدي المحصول شمح قي ١لأصفهابي قال 

عنمنقول والخلاف الشيء ون.لك أمرأ ليس ء يالني ]بالأمو[ الأمر أن 
انتهىلآا،«.الماخرين من الحاجب وابن ١، )العالي(ل نقله بعضهم 

•اّمآ فىش؛، ١١
٢•من؛ ها"/ا نهاية ، ٢١

الممطالمم إب: ب نى انظر )٣( 
\اما'^.الحصول )٤( 
التخب)٥( 

\ا\-^برالتحصل ، ٦١
فيه.الحاصل صاحب يوردها لم المسالة إذ الناسخ من رياد0 وهو والحاصل. م؛ رش 

الأحكامأصول ني الإحكام )٧( 
متهىاوولأ/ها.ص(
.uu/Yاليان شرحه المختصر،ع ، ٧٢ص والأز الوصول منتهى انغلرت )٩( 

الأصل.من ماتحل الاكوذن ين ما ١( )• 
)المالمي(.الأصل في ( ١١)

.١٩٤ا/أ المحيط البحر وانثلرت 
\\.y\frالأصول علم من الحصول محن (الكاشف ١٢)

منالأصول أهل جماهير تول هو به أمرآ ليس بالشيء بالأمر الأمر بأن والنول 
الأربعة.،^ ١٧١

المحيتلالبحر ، "١ ٤ ١ Y/ ■نلح لابن الفقه وأصول ، ١٤٨ص الفصول نقح شرح اتفلرت 
الخبرالموكب شرح التحرير تسير 

الحاج.وابن المدري ص أمر بأنه والنول نبه الخلاف الزركشي ونقل 
المحيْلالثحر انظر: 



عيي|ادميزامبملأبتاسي/حتتى؛ )حالعواتد 

الإحكام.لا ، ٢١٧١)متهى(لا، في الامدي مله وكيلك 
أيليس بالنيء بالأم )الأمر التمفى ني الغ>اليل"ا، نال 

أنيلميذ و و. لب تعالى كقوله دلل عيه بدل لم ما بالشيء 
الأمة.على الأداء وجوب على بمجرده يدل لا مأ*ا[ لامتت؛ ه ثمة صد 

أنعلى الشيع دل لكن كذبلك، الأمر وليس يدل أنه ظن وربما 
،.ر ا؛ واجب ه الني أمر 

وليسالمثال بهن.ا حاط أبو مثل اوند له ، ثرحهل في العبدرى قال 
ء.بالمائة؛ أولادكم^، ه،هروا نوله المْيابق ل ألأ، لاممطابقاص، 

الحدثااراّ،.

الأمل)نرح(.ني )١( 
)أ(تهىالولأ/ه\.

رم:)٣< 
ذمّزم: )٤( 
آ/"اا.المص )>،( 

٢•من- ساتطة شرحخ• ني ، ٦١
ثدة^ ٠٧١يق ؤ.نن تعالى: فوله للمالة الخزالي تمثيل تفا الزركشي ى'ل )٧( 

وجوباقتفاه الانى الضمن بملريق إلا أمرأ ليي لأنه نظر رقيه نال؛ "ا'\[. 
منوليس - به المأمور الشيء يتم لا ما أن إلى ترجع الأية مذء إن بل ه المي ءلاءة 

المسألة،(,وهل0 لذلك تعلق ولا لا؟ أم محه مأمورا يكون هل - الكلفين فعل 
الممهلالبحر انئلر؛ 

Tril\يالملأة الغلام يزمر _يابمنى الصلاة كاب . داود رواأأدو آلثوث )٩( 
عليهاوالضرب الملوات يتعليم الأمر باب - الصلاة كتاب - والدارتهلني ( ٤٩٥)ح 

.١٩٧٨الصلاة ني.رامت باب - الصلاة كتاب - المدرك ني والحاكم 
تعليممن والأمهات الاياه على ما باب الصلاة. كتاب - الكبرى المنن ني والبيهتي 

"؟/؛A.والصلاة الهلهارة أمر الصبيان 
^١٨٧/٢الخسنال ني وأحمد 

XiUI\بالصلاة الصبي يؤمر متى باب - الصلوات محاب - الخمف »ى شيبة أبي وابن 



٤٥٥السد عتدالميز لأبماٌي/تحتيق؛ شلأآالزواتو« »اهواتد 

إنماالأمر لأن )ددل(لا، لا أنه >ارالض المرافئ نال 
الالدابة ض صح له نال لو كما فلا، الثاني  utالأول، عالي الإيجاب، 

الداُة.أعر السيد إن يقال 

علىصح ١١ت قوله مثل فلأناه لأمر ت قفوله 
بنلعمر السلام %، ]١^١ة عاله قال قد قف،: أفإن قال: ثم 
فيراجعها،أمره الحيصا ني ، ،^ ^٢٠١١٧ه ، عبداض؛ ابنه محللق لما الخطاب، 

)يدرك(.الأصل ني )١( 
يمضي.م: ني )٢( 
 )٣( U م.و: الأصل س انط انمكوقض ين
بنرزاح بن نرط بن يياح بن ب-العزتم، بن نفتل بن الخطاب، بن صر بن مداف >و )٤( 

المدني•نم الكي المدركا القرني غالمح بن لوي بن كما ين ءدي 
ولماأيه، *ع هاجر نم صنيرآ اسلم الإٌهلأم، شح القدرة، الإمام الجليل، الصحابي 

نته،لاتباعا الناس أشد من وكان الحي. عن نافعا كثيرا علما روى الحالم، بملمر 
دبين•أدع نآ نوني 

ا/ا'\ا،بغداد تارخ ، Y/oامير اكارخ ، ١٤٢٨ر  YUr/yسعد ابن طبقات انفلر: 
iX'T/Yالمبلأء أعلام سير ، XUA\/والفنان الأمما، تيذب ه/ْاآ، الثمين العقد 
ا/آا،اهالزاهرة التجوم ،  ١٨١٨الصحابة تميز ش الإصاة ، ٣٤م• الناة أمد 

مّمن: ّا؛عل اعرأته. )٠( 
ثلقتئإدا اخق تعالى؛ اض نول، باب، - الهللاق، كتاب - البخاري رواه ين، JL>،Jا)٦( 

ومسلم.(، ٥٢٥١)ح  ٣٤٦ر أدث;يملالتالآق: تأنمأ لمئ:أ؛ نلأةرس ألتآث 
الطلاق،ُع حالف لو وأنه رصاها، بغير الحاتفى طلاق، تحريم باب - الطلاق، كتاب 
(.١٤٧١)ح برجمها وزسر 

لهاتطلق أن جق اش أمر التي، للعدة الهللأف، ونتج باب - الطلاق، كتاب - اني والن
(.٣٣٩٠)ح  ١٣٨٨الماء 

٢(. ١٧٩رح  ٦٣٢٨المة طلاق، في اب . الطلاق، مماب . داود وأبو 
(.١١٧٦)ح  IW'IYواللعان الألأقا ُاكرعدى_ئاب 

٢(.• ١ ٩ )ح  ٦٥١٨الخة طلاق، باب - الطلاق، محاب عاجه. وابن 
(.٢٢٦٧)ح  ٨٣٨اّلاق، الةفي _؛اب:اسلآق، كاب ُن . رالدارُي 

وطلاق،الهللاق، وعدة الأنراء ني جاء محا باب . الْللاق، كاب الموطأ. في ومحاللتح 
(.٠٣)ح  ٥٧٦٨الحاتضى 
.٥٤و  ٦٨المني ش واحمد 



الميلعبدالميز لأطصى/تحتٍق؛ شئايرامح« »اهواتد  ٤٥٦

بأنوأجاب عمر تابن-ا على واُبما كان ذلك أن على لأمة ا أجمعت 
ولاالتبليغ، فهما ها وابنه عمر لأن الصيغة، مقتفى من ليس الوجوب 

الأوولأ؛،.بالأمر مأمورأ الثاني يكون التلغ فهم مى أنه نزاع 
كانلو إذ لدناني أمرأ يكون لا أنه عر ١^ أي ث. فوله: 

تعديا.مالك. ني يتجر بأن عبدك مر لغيره. القائل قول لكان أمرأ 
مثله.بالاتفاق باطل والتارلأ، 

غيرمن محييه مال في يتجر بأن الغير غلام أمر فلأن الملازمة وأما 
تعل..السيد من إجازة 

مرلسيده! قولك بعد تفعل لا للعبد: قولك، لكان أمرأ كان لو وأيضا 
ساقضالاّ،.عه نهيت4أى الا.ى بالفعل عبدك 

القلمؤفكدال'اا ياطق والتالأ، 
عليلثاأوجبت، للعبن.: قوللئ، بمنزلة ياكون ، فلأنه الملازمة أما 

اتفاقافيه تناقض لا فلأنه التالي يهللان وأما ، ولا طاعتي 

الأصل.عن سانط 
•١٠ُن• !ب ٦٥نهاية 

.٧٤الأصولماتر 
الار•: مش 
دالثاني•م؛ د ض ني 
'ب•م؛ ني 

والأمرالماشرة، سل على عله ورد الذي الهي واحد، رنت في منها مأمررأ لكونه 
سده.أمر طريق عن عاليه ورد اللي 

:أق.
المحيطالمم ،  V٤٣/١السامع -شيق ، آ/ما<  JL_Jالخصر شرح نظر: ا ا

\Mrl ،\ ٠٩٤ص الفحول إرقاد ،  ٦٧/٣المتر الكوكب ثرح



٤٥٧عسدالسزالميل لأيءاسي/حشقت شئالزواتده ^الواني 

الشيءالأمر الأمر بأن القاثل احتج . . [. ١١]اا1همة: ولواه ت موله 
فىكما ه، ، ل ورسوله تعالى الله أمر من ذلك فهمنا بألا الشيء يذلك أمر 

[١٠١]الأننام: آئثره كثالوأ ؤؤ' [ ٣٢يمران؛ ]آل ه أس أيعوأ ؤؤز ت تعالى فوله 
أمرإذا وكذلك ذلك. أشمه وما [ ٣١يمن!ن: ]أل تبمون كتثم إن ر؛ؤئوا 

/أv١. كقوله غيرهم يأمروا أن المكلفين آحاد وملم اف/عليه صلى الله رسول 
رامرءأولأدكماا، رامروا 

ذلكمن الأمر يفهم رعيته أحل. يأمر أن وزيره الملك أمر إذا وكذلك 
منالأمر فهم إنما بل الصبغة مجرد من مفهوما كونه مغ )والجواب كله 

الأمرمكب بل منه الكلام وليس بالشلغ، العلم وهكب بقرينة ^٣، ذلك 
القرائزل؛،.عن العاري المهللق 

فولهفي الواو أن على يدل المنتهى لففل الشيرازي ، ق1لل ت تنمه 
رسولهاض أمر من ذلك فهم الأصل وكان الناخ، من زيادة وقعت ورسوله١١ ١١

انتهى®.نة. المن مثال يوحد لم إن علته الحمل ويجب ، الرّ-ولل ينقب 
مره١١غيره ومنع مئالأ، أولادكم مروا يكون أن ، هول منع وفد 
كماُالأظق الأول فى تكليف لا إذ الخلاف محل ا لبلأتما فليراحعها® 

هولاُ،.قال 

ورسوله.م: ثي )١( 
فالجواب.ص: في )٢( 
،(•_؛ مانط القوّتن ين ما )٣، 
.A'/Yالأواح الدرر \ا\ف و\سم ص ا/ْأها، المط البحر انثلر: )٤( 

عادةالبمطبعة الأولى الطبعة ني للمتتهى المْلبوعة النخ من الواو حن.ذا كذأ"ونع )٦( 
انهللعالم ت تلتا ، ما بامر رسوله الثه أمر من فهم •نالوا ونمه 

اظر:حمالرًرلوالأُلصآُ
الحاجب.ابن مختمر نرح ني اك؛رازى أي )٧( 
الاتفاقأن الثسرازى عن المؤلف نقل كما هو أولادكمء ءمروا ب التمثيل مغ من ووجه )٨( 

الصبيان.تكليف على يدل لا الحديث أن على نائم 
=تبلغ وجوب على < ١١٠١١١القرينة وجود نليراجعياء •مرْ ه بقوله اكتثل مغ وجه وأما 



عبداضزاضدلأيةاصي/تحمقت شئارواتره محالتواتد  ٤٥٨

ترجيحغير من للعلماء قولين المحصول شرح في القرافي حكم نعم 
هللعشر« تركها على راصربوهم سع أبناء بالصلاة »مروهم .y قوله أن ني 

كالبهائماستصلاحهم باب من ذلك أو بالصبيان، الندب تعلق يقتضي 
أيضا.بالاتفاق ، التكلش١٤نفيه الثاني وأئ^ 

كمارسوله ونصب ررامر® ولففله الواو حذف فالصواب ذلك تفرر إذا 
،.الصغيرأ نسخ وغالب ، الكبيرر ا نح ني هو 

كلففلعلته يدل مما وعتره الأمر لففل بين ألارى المهذه في نرق ولا 
نلكر'ا،لاا،.خلاف توهم لن حلافا أشهها وف »نل«و، 

بالشيءبالأمر الأمر أن بالمألة المراد لكون به التمثيل يمح لا وبالتالي لابنه مر ع "
وغيرها.ثرية من آحر بموتر يتأتر أن دون ابتداء به الأر على يدل عل 

.YYY/nالأوطار نيل اناري نتح انفلر: 
اصطلاحهم.م: ني را( 
 )Y( الأصول نفاضiU؛/Y.

يون،  0٠٢/ا القدير فيض )/\<؟\، المنن معالم المألأ: ني الخلاف ُي وانظر 
.٢٩٨٨الأوطار نيل ، ١٦١٨المعود 

م.مانط وأما. )٠١( 
_•_؛ آل/ب نهاة ١؟( 
م•د؛ _؛ •ن مانطة )٥( 
•٧٢ص الوًرلدالآ-ل ص )٦( 
المختمّربيان محع والمطبؤع ٦!٣٩ العضد نرح عع المطبوئ المختصر نسخة غي )٧( 

رسوله،.تعار اش اعر من ذلك نهم اتالوا نصه ؟/٩٧ للاصفهاتي 
م.من: -انهلة )٨( 
نلي.مملا ش: يي )؟(

فيبقوله وذلك بينهما تفريقه للمسالة الحاجب ابن استدلال من نهم المؤلف لهل ، ١٠)
تلفلان نل ت لوزيره الملك تال لو ت ءتالوا أمر بأنه للقاتلين مستدلا الوصول متنهى 

بينالحاجب ابن فتفريق بكذا، مره بخلاف تبلخ هدا بأن رد أمرْ* منه نهم كذا افعل 
التالختفيد رعي تل قال: لاكونه نيه حجة لا المالك بقول اصتدلالهم وجعله العبارتين 

اعلم.واه هد، النزاع موش عن خارج •ريقوا الأمر أن إلى إثارة 
•٧٢ص دالأُل الوصول متهى انغلرت 

:مهاأحر أنوال وهاك المسألأ م أنوال ئلأت؛ن المزلف ذكر ١( )١ 



٤٥٩-مرايزرالميد لأ؛امي/سق: ديحاازرامح« »امامح 

الفعلهر ذ\ومب ثق معل أم إذا ]الثانية قال: 
البها، المأمور للماهية المطابق ، رالمتفخص[لأي للماهية المطابق 

هي.حنث من الماهية نفس 
ونمتلو لأنها الأميان ش يحولها الكلية الماهية أن ت لنا 

المطلوبت نالوا وجرسا. كليا الواحد الشيء كون ليستحيل • )لتشخمت( 
المشترك.هو 

ذكرناه.نما وحوي، ستحيل الكرم، أن ^١^٦، 
بالماهيةالأم *بأن عنه دهمر الثاني القول الحصول ني واحتال 

،•جزباتهاءر، سأبشيء أمرأ لتس الكلية 

يجبانه يقتضي بالنيء بالأم الأم أن ُن احقوب ش الرازي مليم حكام ما لرابع• ا ~
امرأ.نمته ش الخلاف ؤإنما جزما، النعل الثاني على 

ؤإلأذلك كان التليغ الأول بالأم المراد أن تنتفي نرينة نامت إن التفصيل • الخامس 
حساا.ارومو الزدكشي نال نلأ 

لدناكاِ ليثاك بالأم لدنانى ئلأم ادنالث أم للأول كان إن اسل: المدس: 
نوى'•*ومدا حجر ابن نال نلأ. ؤإلأ 

ذحاJارى\ا\-أ{<\ر'اأا،\، المءرالخحبل ا/ما؛يوأ؛ما، اح ■ننفالانفلر: 
ءمدْبشرح الأحكام إحكام ، T'Uص النانلر روضة تندم؛ ها ء؛ر الخالة لي وانتلر 

المختمربيان ، ٢٧٤ص الأصول على الفرؤع تخريج في التمهيد ، ٢٢٨؛/الأحكام 
الجوا،علبمع الحلي نرح ، ١٠٢ص اللحام لأبن الفته أصول لي المختمر ، ٧٧٨

.٣٩ل/• ارحمرت نواتج اه/ب، الهاح الغيث،  iTAiJSاJناني حاشية •ع 
وانموم.ارحود من نيتا ينتفي لا أن لداته يقتضي ما عر بالن.ات المكن )١( 

.٢٣•ص اكريفايت، انفر: 
بالما>ية.١لتعريف سق )٢( 
)المتخص(.وش: الأصل لي )٣( 

تستحيل.م: ني ، ٤١
لنخمت.ويي )لتشخت( الأصل: ني )٥( 
م.من: /با ٦٦نهاية )٦( 
الكل.م: في )٧( 
م.من: نملة ما من. )٨( 
،a«Aالبيان شرحه مع المختمر ، ٧٢ص والأمل الوصول متهى المسألة: انتلر )٩( 

٠٤٢٧/٢/١المحمول ،  ١٠٨المول متهى ،  ١٨٣٨الأحكام أصول ني الإحكام 



أيؤيرالميز عيق لعدطم،ي/تحشقت ثئارواثد« >طلماتر 

بفعلأمر إذا المكلف أن وهي الحاجب ابن ائل مثانية هذْ ااد؛رح 
•مثلأ بع. ت كموس خاص بقيد اللغغل ني مفيد غير مطلقا الأفعال من 

جزءعلى البتة له دلالة ولا هي، هي حيث، من الفعل ماهية الهللوم، فهل 
الأمرويكون وجوده، متصور جزئياتها من جزء الطاإوب، أو جزئياتها، من 

بالماهية؟لا به تعلق 

مدهبان:فيه 

والتحصيل، كالنتخت،ر كلامه ومختمرو ،  ١٢الأمااختاره الذي 
الأودلتوصيح في البيضاوي واختاره ، والحاصلر 

فيالحاجب وابن والنتهىر٨، ، ٧١٢الإحكافي الأمدي اختاره والدي 
الثاني.مختصريهر٩، 

البيعفي الوكيل أن ني الخلاف قائده■ وتنلهر الأصفهاني: فال 
لأ؟«راا،.أم الفاحش بانمنر'ا، البيع بمللث، هل المللق 

•فيش'بمثد  ٢١١
.iYUA\/الءمول، )٢( 
المتخب)٣( 
٠٢من؛ ساتهل ء ءارالتحصيل توله )٤( 

.TYU^التحصيل وانئلر 
-"ا.ا/ا<الحامل )ْ( 
الحنايالة.بعض *ول هو فنعل ا*يه العر يال-ل، انه والقول، )٦( 

.U>/rالمير الكوكب ثرح ، Y-ii/Yثلح لأبن الم اصول، اننلر: 
.١٨٣٢الأحكام أصول ني الإحكام )٧( 
الول،م0ا.منتهى )٨( 
•A'/yالبيان شرحه •ع المختمر ، ٧٢ص والأمل الوصول، منتهى )٩( 

والضسالخديعة يمعنى وهو نقصته إذا يغبنه ' الياء شح غينه مصدر الياء بكون الغبن. ( ١٠)
والوكس.والخلة 
أنيس، 0YY'ص المشع أبواب، مالي المعللع ،  ١٨٦ص التنبيه القافل تحرير وانتلر؛ 
؛؛.Y/Yالخير المباح ، ٢٠٦ص الفقهاء 

.W^itrالأصول، صلم ص الحمولء عن (الكاشف ١١)





٤٦٢ (Jjlyib  »السد■مدالميز لأ؛؛ا'سي/نحتص• شئالزواتد

الذيالثاني المذهب هو هذا هيء حث من الماهية نمى ءلأ نوله؛ 
رالإمام١ امحاره 

حيثمن الكلية الماهية بأن ت امحاره ما على استدل النا نوله 
الخارج)تنخمها(أم أي الأعيان. ني وجودها )سحيل(أى هي 

يكونأن فيلزم ، جزئية صارت تثخهت ؤإذا لتشخمت، ونعت لو لأنها 
محال.وهو الخارج في معا جزسا كليا الواحد الئيء 

الأمرمن المعللوب أن على تابعه ومن الإمام ، أ احتج ..٠ . )انالوا; قوله 
الحصولني قال كما جزنياتها، من ،٠ جزءال لا هي حث من الماهية هو العللق 

ببيعهأمرأ ، هذار يكون لا الثوب* هذا ايع لوكيله: قال إذا مثلا الموكل ابأن 
البيعمسمى في يشتركان الوعين هذين لأن المساوي بالثمن ولا الفاحش بالغبن 
دثالغضالمثل بثمن واقعا كونه بخصوصي ، ل صاحبه عن مهما واحد كل ليتميز 

علهدل لا أي له« مستلزم وعير الإمتيازل٩،، يه U عتر الإشتراك به وي الفاحش، 
أمرأيكون لا الإشتراك جهة هو الذي يالثح فالأمر التزاما، ولا نقمنا ولا مهلا؛فة 

كانؤإذا يالامتلزام، ولا بالذات لا الأحر عن الوعين من واحد كل يمتاز به بما 
١،.أنواءه١١ من بشيء أمرأ ١، الآل' يكون لا بالجنس ظلأ٠ر كذلك 

ب٤٢٧/٢/١الحمول )١( 
)تحمل(.الأصل ني )٢( 
لشخصها.ش: رفي )يتخمها( الأصل ني )٣( 
و-ب ش■' و ص 
ش.من:  ViY•نهاة )٥( 
جءّبا•م؛ مح، ، ٦١

م.من: ماسلة مذا. )٧( 
م.من: مانمل هاب. ين )٨( 

الإيان•)بم(فىش: 
التة.يالجض يكون لا فالأمر ض: في ١( )■ 

م.من: مانملة اااوتة>ا وكلمة 
الحاصلاسل المثخب ، ٤٢٧/٢/١اوسول )اا(اتثلر: 

٠١٤٥ص الفصول تقيح شرح ، ٧٤٦/٢الأصول نفانس 



٤ ٦٣'مدالميزالميل لأيتاسى/حنقتشلآآالزراتر« >bهوامح 

منتقدم لما وجوده يستحيل المشترك بأن أجاب ..١١ راوجوايه•ت قوله 
طلبه.اّتغ كن.لك كازرا، ؤإذا الخارج، في له وجود لا الكلي أن 

هيالاشتراك ، الماهية)وفيد(رإن ت يقل لم الخصم تقول أن ولك 
فلاالهللوبة. هي للاشتراك معروصة هي حيث من الماهية بل المهللوبة 

الخارج.في وجودها ستحيل 
اكاني«لم.القول الحصول في »واحتار قوله: 

الكليةبالماهية يتعلق إنما الأمر أصحابنا؛ بعض رانال الأمدي؛ قال 
فيالإمام مقالة إلى ينير ، جزئياتها،المن بشيء له ، تعالق(أ)ولا الخثتركة 

بينالإشتراك به ما لأن وذلك صحيح غير رروهو قال؛ ثم ١ المحمول 
فيموجودأ كان ؤإلأ الأعيان، في لوجوده ، تمورألا كلي معنى الجزئيات 
لذلكفيما فيه كثيرين لاشتراك يميح ما انحصار ذلك من ؤيلزم جزئياته، 

،.محالاالوهو 
أنمن تقدم لما الأعياناا في لوجوده تممور ارلأ قوله؛ نمع أن ولك 

متقي. كما والعقلي المنهلقي في الخلاف إنما موجود. الهلبيعي الكلي 

م.من: بآ"/ب نهاية )١( 
)تند(.وش: الأصل في )٢( 
انمحمرل)٣( 
ساق(.)ولا الأصل في )؛(
.٧٣٨الأذكام أصول ني الإحكام )٥( 
الحصولحزتياتهاء. من بشيء الأمر يقتضي لا بالماهية ءالأمحر الرازي نول يعني )٦( 

.٤٢v/٢/١
صور؛لا م: ني )٧( 
.١٨٣٨الأحكام أصول ني الإحكام )٨( 
دعنلي•ومطقي يعي أنمام؛ نلأنة على الكلي )٩( 

لمحص *ايع ص وما اتجتعي الكلي م ءترْ يه ييثارك الخادج ني الموجود نالكلي 
التيالحصة معا. الأمران به يراد وما النطقي هو تناهيه لمدم له وجرئ ولا الشركة 
نهابةانفلر: المقلي. نهدا فيه الشركة وحول من مانع غير كونه ُع ءيرْ بها يشارك 
.١ ٢ • ٤ ١; المحيط البحر ، ٥ و• ٤ T/\، المول 



عبدايزراضشلأطسي/حصت شئالزواتد« »اهماتد ;٤٦

لجزءمنه جزء اليع وهذا الأعيان في موجود وهو الأوو من والبح 
موجود.الموجود 

أنوهي عامة ناعية محن نرد ٢ المس_ألةل *وأا،هاوه الفراني نال 
جم•الدار ش ت نلنا فإذا الأخص، على دال غير الأعم على )الدال(ل"ا، 

[aj]؛نلنا ؤإذا حيوان، أنه يفهم لا نام ت نلنا ؤإذا نام. أنه يفهم لا 
زئيرأنه يفهم لا ، إنازل : قلناؤإذا إنان، أنه يفهم لا حيوان 

شخصه شحصهفي نوعه ينحصر ند الكلي إن قلت: ارفإل نال: ثم 
ملوكجميع وكذللث، القمر وكذلك منها نرد فى الشمس كانحمار 

دائماأشخاصهم ني أنواعهم تنحصر الأصول ، وقضاتهال، الأقأليمل
نيالحاصر الملك إلى الدهن ينصرف إنما مصر صاحب فاك: فإذا 

1/U'Y  شالجزئي ذلك )يتناول( الكلية الماهية بهدم الأمر فيكون وقت/النبتة
الصور.هل.ه حمح 

(١١)

(١٢)

(١١٠)

شءمن• نطة ما الواو• 

فى؛لأٍل:0لأول(ا
م.محن: ساتط ينهم لا ان إنينا رإ"ذأ مل<؛ 

آ/ه،لأ.الأصول نفاض 
فىشتمءه•

جمثع••لدك رم؛ ش ش 
الماحيةالأحوال نه تمملؤ تكاد الأرض ام انمن م ترمحو إتيم جمع الأتاليم 
إ؛ليعاالإتلثم وسعي للأرض جعة الالأنالثم واحد القاوما، وعنان الاجتماب. والنظم 

ت.ضلؤع اى ساحمه الاJي الإتالم من مقلوم لأنه 
آ/آْلأالوبل المعجم ٢، • ١ ه/أ الصحاح ،  ١٨١٨الينة تهذيب انقلر; 
م./! 1Aنهاة 

ينحصر.م: ني 
للملك.م؛ ر ثى قي 
)محاول(.لأصل اش 



عتدايتئزاضدلؤلآ؛؛اسي/تطتيى* شلإآاازو\تد« محاماتد 

كذلكالواقع حهة من بل اللفظ ، ١١^؛)؛من ذلك يأت لم نلت- 
لفظ(لهو حيث من اللفظ دلالة هو إنما المسألة ومقصود 

غيروالثاني متماثلين، بفعلين متعانان أمران ورد إذا ]الثالثة ت نال 
أوكتعؤش عادي ماغ يه المأمور بتكرار القول من منع فإن معطوف 

الرجل،واضاصرب، رجلا اصرب نحوت التآكيد على الثاني حمل غيره، 
ماء.اممتى ماء 

ئيل؛ركعتين )صل( ركعتين رصل، كقوله؛ مانع منه يمتع لم ؤإن 
•تله.في التآكد ولكثرة الذمة، يراءة عملا أيضا تآكيدأ الثاني يكون 

المحصولفي واحتارء التأسيس، لفائدة ، بهمال يعمل بل لا، ونيل• 
لإحكام.وا 

للممارض.بالوقف ونيل 

حصلفإن اكآكيد مجن أرجح بهما الممل كان مععلوفا الثاني كان فإن 
ولا'أحيتئذوالمعلق، مو تعارض المائيين الأمرين من بشيء رجحان للتأكيد 

المملوالأمدي الإمام واحتار توتفنارص، ؤإلأ ندمناه أحدهما ترجح فإن 
اكآكيدرجحان ني ذللت، فرض الإمام أن إلا أيضا م الشهذا ني بهما 

بالتعريف.

)أ(تحر؛/بس:ش.
y^jUio^/الأصول )٣( 

العضدشرح وح/ب، النظام بدح ، ٩٨ص المسردة ت تميم ما غير المسالة وانفلر 
اللحاملابن المقه أصول محي المختصر ، a*/yالمختمر بنان ، ٦٩٣!للمختصر 

٠٩٥ص الفحول إرشاد ا/آبمم، الرحموت نواتح ، ٧٦١/١المساءع تشنيف ، ١٠٢صن 
بان-م: ني )٤( 
بها•ش■' ش لْا 
ثى.من؛ ماثطة الواو. )٦( 
توقفا.م: وش يوثقا. ض: ز )٧( 



ءبمالم؛زالميللأطص/ن>تى؛ دجاازواتد« »اهوامح  ٤٦٦

حرفمعارضة ني الأمران )ا-بممع(رى الأمدي قال نعم 
الوتف.فالظاهر الماء رامقتي ماء امقتي نحو المطف 

صمنحو خاصا والأخر عاما أحدهما كان ،افزن الحصول في تال 
دإ0تآتمدأ، كان معتلوف غير الثاني كان فإن جمعت يوم كل صم يوم كل 

،ليصح^ الأول الكلام تحت داخلا يكون لا يعضهم نقال مععلوفا كان 
الطما[لوظاهر ايموم ظاهر يئن للتعارض الوتف والأذسهرا، انملمر، 

يوماصم مثل متماثلين يكونا أن يخلوإما فلا أمر عقب أمر ورد إذا •' المح 
كلأأن خلاف لا الثاني ففي ركعتين. صل يوما نحوصم مختلفين أو ، يو،ا[ل ]صم 

والندبالوجوب من الأمر ، أ صيغة فى المذاهب اختلاف على معللوب منهما 
كالصلاةعقلا امتغ أو والصوم، كالصلاة بينهما الجمع أمكن سواء ، ،ل والونف

،.المحصول١٩في فاله كزا والصدفة، كالصلاة شرعا أو م\كانين في الواحدة 
،المختلفين من جعله كونه لأول ا المثال في الأصفهاني ونانثه 

١،؛،.المتماثليزأ من ، ١٢نهيلواحدة الصلاة ، ماهيةل لأن 

م.عن: _، j/lAنهاة )١( 
)جمح(.الأمل ني )٢( 
يمح■٢■ ما ، ٣١

 )t( والأث.م: ني
،٢٨٢، البيان قرحه عع المختمر ، ٧٢ص والأمل الوصول، منتهى الة؛ العانغنّ لْا 

المحمولأ/ها، المرل متهى ، الأحكامأصول ني الإحكام 
الأصل.من ماظ )٦( 
صفث.م: ني )٧( 
أصولني الإحكام ، ٩٦ص الفصول إحكام الصورة: حكم،نز0 عالي الإنفاق ثي انفلر )٨( 

المم، atAالمختمر بيان ،  ١٣١ص الخمول تشح شرح ،  ١٨٤٨الأحكام 
الميرالكوف نرح ،  ١١٩/A•الحبل 

المحمول)٩( 

المخلمن•م؛م، ، ١٠١
)اا(فيم:لأطمة.

الأصولعلم من المحمول ص الكامن، ( ١٣)



٤ ٦٧عيزالميزاضد لعدط*ّى/تحسىت ثّهالزراتر« »النواتد 

دينارأو درهم مدقة اليد مد يمتنع لا إذ الثاني في المرافئ وناقنه 
مثالدينار ألفا تفرقة في ذلك يمتغ نعم ونحوه. 

لا.أم التكرار من ماغ يمنع أن إما يخلو لا الأول وفي 
غيرأو الرحل اصرب رحال اضرب نحو كتعريف عادى ماغ متع فإن 

لمأو الأول. إلى ذلك تمرق العادة فإن ماء، اثيل٢، ماء كامحقني تعريف 
يومصم الجمعة يوم صم نحو بياته للتكرار قابل غير ولكنه مانع يمتع 

محقاتأكيدا يكون الثاني أن كلها الصور هال0 في خلاف ، فلأل الجمعة، 
فإنلا، أم معهلوفين يكونا أن إما يخلو فلا التكرار من مانع يوحد لم ؤإن 

مذاهب.ثلاثة المسألة ففي ركعتين صل ركعتين صل نحو معهلوفين يكونا لم 
 Jيكرصأبو إلمه ذهب ما وهو قبله كالذي للتأكيد أنه : هماأحا
المرش^.

.٤٣٦ر آ/ْ*اأ الأصول نفاثس )١( 
م.ا،آ/أ نهاة )٢( 

المحلينرح ، ١٨٠ر  ١٨٤/٢الأحكام اصول في الإحكام الاتفاق: نقل س انلر )٤( 
•Uir/vالمنير الكوكب شرح آ/واّ، اللوامع الدرر ْع الجوامع لجمح 

من:ش.نهاةأأ/ا)٥( 
يكر.أبو اليغد.ادي الشافعي الصيرفي عيدافه ين محمد هو )٦( 

رغيوانظر يالخدق وانتهر سريج، ابن على نمقه والأصول، الفقه ني إماما كان 
فيوكتاب، الشافعي رسالة شرح منها مولناُت، وله ونلأنمانة ثلاين سنة نوني القياس. 
وغيرهما.الث.روءل 

الواني، ٤ ْ/ه٤ بغداد ت\رخ ، ١١١ص للشيرازي الفتهاء طبقاُت، ترحمته: في انظر 
سم، ATn/rالخفاظ -دكرة للإسنوي الشافعية طقا-ت، , Ti-x/rبالوفياث، 
.yy-IX'ال>لفتن 

الفصولإحكام ، ٢٣٢و  ٢٣١ا/اللمع ثرح ، ٥١ص التمرة إليه: بته نفي اتفلر )^١( 
كتابهني، نوله المجرفمح، إلى الزوكثي مه وب \ا0'^\ المجيهل البحر ، ٩٤ص

لتكررالفعل يتكرر لم وكرر شيء بإيجاب، حوطبنا »متى والأيلأم بالدلائل المسمى 
كثيرة؛؛.مواصع 'ا؛؛افي : iy3]\أازبمل»؟ا< وءامإ القلز• ؤوهلح\' تعالى كتوله الأمر 



عبزالميزالميلشئاازو\تد« محاهواتر ٤٦٨

الأصلؤرالنفس الثابت الزاني القدر من الذمة يراءة الأصل لأن 
مجلعلى نولهم نحو كلامهم في ذلك منل ورود كثر وأبقا 

للفردإلحانا أولى الأكثر على والحمل عجل، عجل فم، الأسعجال:/م ^xjب 
الأغاو،لآ،.بالأءم 

حلافوهو الأمر ظاهر مخالفة التأكيد من بلزم تقول أن ولك 
حهلرهلأن التأسيس فائدة إلى يرجع وحينئذ الترحيحان، ، فتعارضر الأصل 

الوجوب.لاحتمال أعفلم 
)الأمربمقتضى ركعتان عاليه فيجب للتأسيس أنه الثاني; المذهب 

عبدالجبارالقاصي إليه ذم، ما وهو الثاني بمقتضى( وركعتان الأول 
والتحصيلالحامل ، صاحيار ونبعه ، المحمولل في واختاره 
المختصرفي ورجحه ، والمتهى١ ١، الإحكامل في الأمدي ١، واختارا 

الشافعي؛أصحاب عامة عن المستوعب ش ونقله الكبيرل"أا،، 

منالخطاب دابر يعلى وأبر الشانمة من والزركشي الماغ ابن لياكيد إنه قال: وممن 
يكرابي عن المJن وأحد الخابلأ 

،٧٦•و \ا\0/\ المامع تشيف ، ٢١ا/• الخطاب، اكيدلأيي ، ٢٨ا/•العدة انظر: 
\ا\'\\.البحرالحط 

\ا\هلأ.المساح سين، ، ٩٥ص الفصول إحكام ، ٥١ص التمرة انغلر؛ 
تعارض.م: ريي نيعارض، ني 
م•اتط القد-ين ن يا 

اكحصيلا/أ/ههآ، المحمول المعتمد 
\ا\اه0\.المحمول 

.٢٦٦و \اص الخامل 
•٣.ا/• التحصيل 

امثهىالرلآ/آا.
دالأ>،م،^•الوصول ض تا 
الجدوغال عميل اين ومهم الخنايلة وأكثر الثانعية أكثر ومهم الجمهور تول مو و< 

ؤلجياني ١ نول وهو بمدعينا٠ الأثمته هو ت تيمية ابن 



٤٦٩عيداسميزاسميي لأياصي/حتق؛ شهالاJراتده محالنوه 

بالنيءالأم بالجامع»تكرار السى تحابه ني )ابجي(لا، نال 
مذهبمن الظاهر وهو ' شيوخنا جماية عند به المأمور تكرار يقتضي 

عنهم،ارم/اش رصي الشافعي أصحاب عامة ذهب ؤإليه لقه4<، مالك 
توجهان عله والدلتل 

الأصلعش والحمل نرع، والخأكبد أصل التأسيس أن الأدل:لى 
الفرع•من أدل 

بالأموجوبه فيستحيل الأول الفعل تناول الأول الأمر أن الثاني• 
للا "ومل نوله معنى وهذا محال، وهو الحاصل تحصيل روتلزم الثال 
}بهمااا(ر يعمل 

لتعارضوالتأسيس التأتحد بين التونف ت الثالث المذهب 
،^^١٩بن يكر وأبو ، ٨٧٠٣٥٠١١الحز أبو إله ذهب ما وهو ،، دليليهمار

iU\l\الخطاب لأبي المهيد ا/آآ*اأأ، اللمع نرح  ٥١ر •٥ ص التمرة انظر: 
نقلرماتي . ٧١٢A"السر الكوكب ثرح ا/ي>ا،ا، الحط الحر ، ٢١٢ص المودة 
المالي.عن المؤلف 

م؛وصاممس:)التاجي( الأمل ني 
م•من؛ اّآ"/ب نهاثة 
٠٩٤ص الفصول إحكام كتابه قي مرجود بتصه  ٥٥الباجي كلام 

م.مزت مانهلة 
_•ص•' انط ّالقومن محن ما 

الموتنة.ثى: ني 
دللهماّتى: في 

\ا0\\.المسد انظر: 
شيحالمالح، العلامة الإمام بكر، أبر الأصبهاني. نورك بن الخن بن حمد مم 

محمنفاتهوبالغت وأريعماتة ت منة توفي الواعظ، الأديب النحوي الأصولي المتكلمين 
مصف.مائة من تريا 

المفترىكذب تبيين 7ا/أاآ، المبلأ. اعلأم سير ، ١١^•الرواة انياْ انظر: 
ثيران، ٢٤(/• الزام؛ المجرم أ/أ1آ، للإننوي الثانعية طبيات ،  ٢٣٢ص

.١٨١^الذهب 



عبماام،زايئدلأطمحي/تءتٍى؛ « >ثيآ\ائو\1إو »امامح  ٤٧٠

السولرآ،.شرح ني الأصفهاني نقله كما 
منالثاني م الفهر هذا ..ا معطونا. الثاني كان ®ؤإن I نوله 
لمفإن لا. أم بذاته )التكرار يقبل أن إما ]أيفا[أ؛، يخالو ولا الصاثاJن 

لياكدرا"،.أنه(لْ، خلاف فلا زدآ وانل زيدأ اقل مثل: بياته شله 
يقنفيالعهلف لأن التأكيد، من أرجح يهما فالعمل نباله ؤإن 
والمعنى.اللففل اتحاد عند ه نفعالي يعهلف لا الشيء وأيضا ،، اامغايرةأ

ثؤ\كؤ\ ^^؛١ نحو من المرافئ أوردْ اخرازأع٠ا القيد هذا ذكرت وإنماّ 
أشبههماوما [ ٢٢: Jijl]وءه ا"عءوؤءتس يزحف؛ ه زادأش[ل رح-زثآ 

منعه.صاتهلة )١( 
.٧٩٩و ٧٩٥وrاx^\ الأصول علم س الحصول عن الكاشف )٢( 

ابلالجحر ، ٩٤ص الفصول إحكام أيضا: نورك بن بكر ا;ي عن التئل م رانفلر 
١٩•٧/١.

بكرأبي تولي من الصمح ومر للجوسي برمان ابن نسبه الل.ى هو بالونف والقول 
ني. ١٧٧١
.١٩•٧/١السد الحر \اس، الأصول إلى الوصول انئلر: 

)ماتلأس:ش.
م•د• ش _• ٌزيد  ٢٤)

_•من؛ ّاغط النوسن محن ما رْ، 
شرح، riU/Yمنالح لابن الم أصول ، ٢٤ص السرية الحصول انظر: )٦( 

.٧٠و  wifxالسر الكوكب 
رقاوالأحر على احاوهما عطنخ واللذين المتفمن الأمرين ألة مني المؤلف رجحه ما )٧( 

المألة.ني الأنوال أحد هو بياته الكرار اكاتي الأم نل 
منانين المتالأمرين الة مني سقت التي الأنوال نمى هي المسالة في والأنوال 

الخكرار.من مانع يوحد ولم سلف غٍر 
الحاليشرح •ع الجوا،ع جمع ،  ١٨٦و  ١٨٥آ/الأحكام أصول في الإحكام انظر: 

شرحآ/؛ه، المخممر بيان آ/؛ه، للمخممر المضي شرح ، ٣٨٩/١الباني وحاشية 
؛'Y؟U/Yمنلح لابن الفقه أصول ،  ١٣٦ص الفصول تشح 

م.و: الأصل من: ُثاتالقوسنّانط )٩( 
.Y٤٣٨/الأصول )•ا(نفاثس 



<ly)b J٤٧١'عبزاضزاشر لأبمامص/حنيىتشلأأاروم<< ؛

فيحصورىوغيره لكلتعريف عادي مانع آ بهمار العمل همن منع ؤإن 
اتوجح١١إن ت فيهما ، ينظرلوحيننل والعطف، العادي يئن التعارض 

،.نونمنارؤإلأ به، عملنا آحر بمرجح التاكيد أو التأسيس 

نعنيالصلاة صل ر ركعتين صل • القائل "كقول المحمول في نال 
العهد،لأحل التأكيد يحتمل لأنه \فقفص هو الأشبه أزرص الحين أبي 

العطف(ارأ/لأحل أحرى صلاة ويحتمل 

ندالجنس لأم لأن أولى الأخير هدا ، أزر ®وعندي نال؛ ثم 
السابقالمعهود لتعريف )تكون( كما الماهية لتعريف رتكون( 

القرانيتال ا ه تفعلى يعطف لا ءالنيء المحمول صاحب، قول عند هو أوردء اليتما و ~
يعقوبعن تعالى اش تال كما فيجوز تعدد إذا وأما نملم، اللففل اتحد إذا ارقلنا 
قالواره وبءعجى وقال البث،* هو والحزن ^٠ ١١إلى وحزنى بثي أشكر ءإنما .ؤ 

٠٠اللقفل فى للمغايرة الععلف رحن واحد معناها 
ش.من؛ ساقهلة بهما• ١( 
لتجعل•م؛ لي ٢، 
م.من: ساقطة ٣( 
يرجح•ش■' لب، ٤، 
دشا•ض: لي ٠، 
م•ئ؛ م، ّالطة الواو•  ٢٦
م.•U/!_: نهاية ٧( 
\إا-لأ\.المغمد ٨( 

جزموقد واكأكبد. الذكرار والأولين الصورة هدْ ني الثلاثة الأقوال أحد هو والوقف 
بالتكرار.يعص 
النقهأصول ، ٢٤ص المودة ، ١٨٦ر آ/هخا الأ،زتمام اصرل نى الإحكام انظر: 

.١٩١ا/• المحيط الحر ٧ْ، ٩/١الخاح تثنف، ، ٣٤٨و؛UA rثلح لاين 
.٢0٨/٢/١المحصول )٩( 

م.ر*ا(سادطةمنت 
)يكون(.الأصل (>، ١١)
)يكون(.الأصل (>، ١٢)



عيداسميرالمثللأ؛تام*ى/حتتى• ه الزؤام شج طض١تد  ٤٧٢

هو، السابق[ المعهود يكون أن فيمكن للمعهود يكون أن ]وبتقدير 
أخرىذا أن)تكون(ص ؤبمكن الأول، الأم بماولهارى التي الصلاة 

المعارض^عن سليما انملف ا )بقي(ل كذلك كان ؤإذا ذكرها، تقدم 
الحاصلل٧،.صاحب ذلك على وتعه 

أولراأاّلالثاني لأولعل التحصل وماره 
يالأمرينالمراد الأموانء اجتنمع إن .. الآ،دى قال انعم نوله: 

وعبارتهالأخر. على لأحدهما ترجح فلا انملفا عارضا إذا والعادة التعريف 
العطفحرف معارضة في الكرار من المانحة والعادة التعريف اجتمع إن ®أمأ 

مامع العهلف، حرف لأن الوقف، ذالفلاهر الماء، واسقني ماء اسقني ت كقوله 
واقعالتأسيس على الثاني الأم لحمل الموجب السابق الترجيح من ذكرناه 

أحدترجح يبعد(لأا )ولا التعريف، التكرار،/ولأم من المانعة العادة مقابلة في '؟"ا/١ 
١،.أمحرااأ ترجيحات من به يقترن بما الأَين 

لالمتماثاJينأخرى حالة هده المحمول. ، ١١ئيأائال نوله؛ 
الأول:مثال صرعا ولا عقلا للزيادة قابلا به الأمر يكون لا أن وشرءلها 

تكونأن عقلا يمكن إذرأآآ، عبدك اعتق الثاني: ومنال زيدأ، اقتل 

(٧

(٨

(٩

الأصلمن؛ انْل *المعكدض محن ما 
تاولها.فيشرم:

)كون(.ش و لأصل ار 
نهاثةأ؛ربٌن-ش•

)نقي(.لأصل ام 
ا/مآ/ا،0آ.اسول 

الحاصل
التحصل

_(.)ولا الأصل في 
آ/آ-ما.الأحكام أصول ني الإحكام 
اهمافى•فىشث

أد.م• مح، 



٤٧٣عيزانيزانير لأواسي/ت>مرر؛ دئالوواتر« >طلم1تو 

عليها،متوقفة الطلاق سنوjةأ٢، أن كما ثلاث، 1لفاءل على متوقفة ، ١ ^ Ajالحر 
ذللث،.يعتبر لم الشائع لكن 

يخللم له المأمور قي التزايد يصح لم ؤإذا المحصول! في قال 
حاصا.والأخر عاما أحدهما أو خاصين أو عامين يكون أن إما الأمران 

الثانيؤيكون واحدأ مأمورهما كون وجب خاصين أو عامين كانا فإن 
لا((أم العطف حرف ْع ورد سواء للأول تآكيدأ 

تندمسواء خاصا والأخر  UUأحدهما كان إذا ررأما قال! )ثم(لن 
كان)فإن( أولا• معطرفا يكون أن إما الثاني فالأمر ، العام١ أو الخاص 
الالجمعة يوم إن إ بعضهم فقال الجمعة يوم وصم يوم كل صم نحو محطوفا 

لأنهالوقف،، والأشبه ،، العطفحكم ليصح الأول الكلام تحت، داخلا يكون 
التأكيد.على وحمله ،، العطفظاهر ترك من أولى العموم ظاهر ترك ليس 

يومصم يوم كل صم نحو محطوف غير الثاني الأمر كان إذا وأما 
لملأنه تأكيدأ، ورد الأخر أن على دليل الأمرين أحد عموم فههنا الجمعة 

،.العام«ر تمتط يدخل لم شيء الجض ذلل؛، من يبق 
دلالةلأن نفلر، فيه ، الوقفالأشبه المهنف، رروقول الأصفهاني قال 

العاممجرى يجرى مدلوله على ا الحطفدلالة مع العموم على العامة الصيغة 
والخاص.

الجزية.م: وني الجزية. ثى: ني )١( 
م.من: •تما/ب، نهاية )٢( 
'ا.ا/آ/'آ-السؤل )٣( 
ريم(.الأصل في )٤( 
الخاص.أو العام مل.م م: و ثى ني )٥( 
)وان(االأصل ني )٦( 
المحمول)٧( 

نماتس،  ١٣٢ص الفصول تنضح نرح ا/أ"ماا، اJمعتما٠ ، ٢٤ص المودة وانظر; 
.٧٥و A؛U الشر ألكوكب، ثرح ، ٤٤١و ٤٤.٨الأصول 



عيزالميزاسميدلأإااسي/لأيق؛ سرحالزواتد« >bلماتد  ٤٧٤

العامءلمن أقوى الخاص ودلالة 
العامبتاء خاصا والأخر عاما أحدهما كون من يلزم ُلأ القرافي ونال 

مما، وههنارللعام منافيا ، كوjهلالتخصيص شرمحل لأن الخاص، على 
لأمديوا الكبير المختصر عبارة هى راالمتعاقيان® قوله؛ ت تنبيه 

أنيظهر والدي ،. ل والتحصيل والمحموول؟، ، والمنتهى؛ ، الإحكام؛ ني 
ثمركعتين صل يقولل"اا،ت أن سن  ٢١٢^^،؛لا ، ١^١١شرط ليس 

ركعتين.صل مثلات شهر يعد يقول 

عبربل ذلك، في المحصول بتبع لم الحاصل صاحسا أن جرم لا 
أيمأالأومهل في برهان ابن وكدللئ، بالبعدية. 

٨>٠ T/٤ الأصول علم من المحمرل عن الكاشف 
الخاص.اى 

الحكم.يمي 
؛؛.T/Yالأصول نفاض 

م*0•'  ١٣١نهاية 
دالأرص^•لوصول اض 

.SMirالأحكام أصول في الإحكام 
آ/ْا.المول مثهى 

ا/آ/"ا0'اؤالمحمول 
ا/"مآ.اسل ا

(محة0إ/أ"من:شب
'قول•ام،م؛

J٠قولهت  ١٦١امالأصول إلى الوصول فى برهان ابن عبر  ورديتاإذا الأص صيغة ؛ ١٠
ترجمةثي الأصوليتن وماد؛ لا• أم م؛عاذين المتكريين بكون يفضل ولم متكررة• 
الجوا*عجمع في الكي كابن المتمالتن بالأمرين ما-ءا معفبم مختالفة، الخالة 

النجاد•وابن مفلح وابن 
ونقلوغيرهما. والشرازي يعلى كأبي ج ولا تُاما يقيده ولم الكرار أطلى وبعضهم 

رئتين3ي الأمر يكون أن المسالة شروط من أن يرى أنه الرازي سليم عن الزركثي 
فُلعا•اكأكيد على يحمل راحل. ونت، ني كرر إذا وانه 



٤٧٥*ءجد١دمئزالمحيي لأبماسي/ثمنيىت شج١لزو١تد« محالنمحإم 

اللفباب من لهما بعدهما المثالان غير٥اأ أو رركتعريف )وقوله 
عيدالخار(القاصي اسشايا اللتان الصورتان وهما آ والشرر 

منهمحلاف فيه واصربه زيدأ اصرب ١٠الإفادة صاحب قال فائدة: 
عنهمالنه رصي الشافعي أصعحاب بعض رهم التأكيد، على يحمله من 

تابعهومن كالأشعري التكرار على يحمله من ومنهم 

المحصولني قال ه؟ لتفآمرأ الشؤخءس يكون هل ]الرائعة: نال: 
هلتفالأسان تول إمكان رزآما نقال لطيفا تفصيلا فيه الحين أبو ر>ذكر 
نالحقأمرأ ته( م)نوأما فيه. شلث، فلا الفعل ذلك يريد أته هع افعل 
الأّتعلأءم،شرطا إن  uVالمتع 

شرحمع الجوامع جمع اللع شرح ، ٥٠ص التمرة العدة انفلرت 
المحتطالمحر مفلح لأبن الت أصول Y/\،\،، االوا.ع الدرر رحاب المحر 

.٧٤/٣المتر الكوكب شرح 
والنثر.ياللف التعرف تقدم )١( 
م.مزت مانمل القوسين بين ما )٢( 

الأمرأن عبدالجبار القاصي تول من تقدم ما إلى الإشارة ذلك من المؤلف وقصد 
منواستثتى التكرار على فيدل الأول يفيده ما غير يفيد أنه مععلوف غير كان إذا الثاني 

صورتان!الحكم هدا 
التكرار.إفادته من العادة تمغ أن الأولى؛ 

معرفا.الثاني الأمر يرد أن الثانية؛ 
للتأكيد.الثاني الأمر يكون الصورين هاتين ففي 

الأحكامأصول في الإحكام ، ١٧٤٨المعنمد انثلر: 
الخلاف.م: و ش في )٣( 
م•و؛هّافلةمن،شتر؛، 
علىالفرؤع تخريج في التميد /ب، ٨٩النظام بديع تقدم؛ ما غير المسالة في انظر )٥( 

مختصرشرح ، ١  ٠٣ص اللحام لابن الفقه أصول في المحتصر ، ٢٧٧ص الأصول 
التحريرتيسير ا/اا*م، الرحموت فواتح 'ُآه/ا، الهامع الغيث ، Vuc/Yالهلوفي 
.٩٥ص الفحول إرشاد ا/ا1.ا، 

)سبه(.الأصل ش )١٠( 
:كيلك. الأمر نفس في يكون لا رقد غيره أر يكرياء عالتا نقه يجعل أن هو الاستعلاء )٧( 



عيزاينواشدلأطسى/تحشى؛ شجاروواتد« >طهم1تر ٤٧٦

إنيقول: أن فله بقرطه لا و]من[لا، شخمين. بين إلا يتحمق لا نهر 
أيضانالحق يحزرأ، كوته وأما الغير، من الفعل؛القول طلج، الأمر 
إعلامني نائدلأم دلا طالآ كونه انمر إعلام الأمر س الفائدة لأن ١^، 

لغيرهالذي/يبالغه الأمر ني لحوله وأما نليه، ني ما ه لنمالشخص ب ! ٣٣
بتيل،،فىانموم[ص.

ؤإنالأمدي ولا الحاجب ابن يذكرها لم المسالة هذه الشؤح. 
اأنأن توهملاّ، وءبارتهل٨، هدْلى، من أعم هي ألة مالعموم ني ، ذكرار

مذاهب:نيها المسألة لأن ذكرها الحاجب 

غيرمن ذكرها أنه مترهم توهم فربما سيأتي كما التفصيل أحدها: 

٧)

الفصولتشح نرح أ/همآأ، ول النهاية ، Y/1المهاج ثرح ني الإبهاج انفد: 
،٩٧ص اللحام لأبن الفقه أصول ني الخصر ، u'Y\/الماسمر تشنا ، ١٣٧ص

.^٦١المتر الكوكب شرح ، ٢٧النقار نح ، ١٤؟/اللوامع الدير 
)U(.الأمل ني 

ت*همس'فىم*
م.من• ساقط قانية• ولا 

\ام'0و'اشول اظر'المالة;
ذاكرا■دإتمح، م،م:
حْلا؛ه.متعلق صوم ني داحل المكلم هل ألة موهي 
منجرء ه لتفأمرْ لون ه لفأمرا يكون الثخص هل ألة ممن أعم المسألة وهذه 

،٨٦ص والأمل الوصول منتهى حءلا؛ه؛ متعلق صوم في داحل المكلم هل الة حمانغلر 
.نتهى، YUA/Yالأحكام أصول ني الإحكام ، YYY٩/البيان شرحه مع المختمر 

نيألة المس دراسة اض شاء إن وستأتي ا/م/اها، المحمول ، ٣٩٨المرل 

فالمالةأطلق إذا أنه ومنهجه المائل، من أطلق فيما المسالة ذكر كونه الوهم ورجه 
عندهماليت أو أحدهما عند أو والرازي لأمدي ا عند كانت سراء الحاجب ابن عند 

جميعا.

-وم■ش•' م، ، ٩١



٤٧٧عبدالميزابُ لأبماسى/حأمح3ا" دئاأزواتو« 

فصلهاالتي الأحوال من الراعة الحالة في محكية المداهب وهذه تفصيل 
ائل.ميتضمن الباب ااهدا قال! فانه الحسين أبو 

يرين.أنه مع افعل ه لفالإنسان يمول أن يمكن هل ، لالأواى،ل 
إمكانه«لأ،.في ثبهةلْ، لا أنه رروسلوم قال: الفعل؟ ذلك 

أمكنإدا أي الثانية المسألة هي هذه  ٠٠٠. أمرانميته رروأما قوله: 
الاسعلأءصلأن به، مي يلا أته الحق لا؟ أم أمرآ يس فهل ذلك 

بعتملا ومن ثخمن، من إلا بنحفق لا وذلك الأمر، في مسر 
توجل•لم الغير، من بالقول الفعل طالب الأمر يقول: أن فاله الاستعلاء 

الأمرو،ؤامم يثت لا المنايرة 

م.من: /ب v١نهاية )١( 

فيألأ1ل)الأول(.)٣( 
م.مزت ماقطة الإنسان )٤( 
بمهه•لا ض؛ ني رْ( 
\ا\1\.السد )٦( 
شّمن: مانْلة امرأ: )٧( 
منها:أنوال يلي الأمر في الاسعلأء اعتار قي الأصوليون احتلف )٨( 

وأبيالهلبري الطيب كأيي الشافعية من حهع مذهب وهو اعتبار0 م عاو الأول: القول 
وابنيعلى كأبي الحنابلة أكثر عليه الذي وهو وغيرهم، والزركني الشيرازي إسحاق 

المعتزلة.مذهب وهو تنمية، ابن والجد عميل 
الأمر.في الاستعلاء اعتبار الثاني: القول 

نولوهو الرازي، والنخر برهان وابن والأمدي القشيري يان الثافعيه بعض نال وبه 
الحسينأبي قول وهر الحنابلة من والطوفي قيامة وابن مفلح وابن \ذأوط\ب أبي 

المعتزلة.من البصري 
لأبيالتمهيد ، ١ ٤ Y/' الأحكام أصول ني الإحكام ، ١٨٩ص الماظر روضة انغلر: 

الطونيمختمر ثرح \إأ\\إ المنتخب ، ١٤٨و المعتمد  ١١٦\إأ الخطاب 
تنقيحشرح ا/أ'ما، المسامع ، تثنيف، ٦ مفلح لأبن الفقه أمحول 'اا/*هُا، 
٠١م١ المنير الكرك—، شرح ، آ/؛١ اللوامع الاJرر ، ٦٣٦ص الفصول 

٠٢٥١و ا/آ/>هآ السرل ، ١٤٨و\الأأ\ ١^١ وآنطرل 



ثيحاازوامح«لأطص/سيى:ءبمالم؛زادوّدري  ٤٧٨

فياجتمع ت قلنا شخصين بين إلا يتحقق لا وص اقوله القراش قال 
^^١،،رالممس الشيء إلى بميل فالعقل والنفس الإنسان 

والعلو،الأّتعلأء حنثي فيتصور النفس العقل يأمر أن تجاز وبالعكس، 
فصدقرنة، منها أعلى لأنه عليها ؤيغلظ النفس ، يقهرأ أن جاز العقل لأن 

الورااأ'آ/من ءلل_، يقال( أن 

تفصيلمن الثالثة المألةل٤، هي هذ0 .« . يحن. كونه ®وأما نوله؛ 
®الحقت فال( ه نفيأمر أن منه يحن هل الشخص أن وهي، الخين أبي، 
الأمرمن الخرضل٦، لأن الإفادءلْ،، عن لخلوه أبضا يحن لا ذللت، أن 

منالشخص طلب ، ٧٧نائية ولا الأمر، نفى في ما الغير إعلام ص إنما 
قاJهل٩،.فى ما ،إعلامه ول ه نف

الغيرإعلام الأمر فانية أن نسلم ®لا ؛ قال، بأن أيضا القرافي وامتشكله 
أيأّمماسه. يقول: العلم في الإنسان إدخال أو الإخيار هو الإعلام بل( 

ومقصودالهازم، ، الطالب، ص إذ الأمر غير وهما السماع، في أدخلته 
العقلبين متصور وذللث، الفعل، ، صمزر في التي المصلحة تحميل الأمر 

أوبهماا،ل"أا،.والأخرة بالدنيا المتعالمة الصالحة تللئ، منها بللبا والقي 

١)

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)

٧)

٨)

٩)

ئ:
٢(

٣(

•تكرلأ ت ض ني 

.٤٣١و  iT-lrالأصول ماض 
صالة.ثى: ني 
الفانية.م؛ ر ثن ني 

_•من؛ ْ؛/ب نهاية 

م.مزت *صانطة الواو 
٠٢٥٢وا/مآ/اهآ اJحصول ، ١٤٨٨المد انظر: 

م.من: ٢^١ نهاية ،
ُلن•؛ مش 
ا•منهم؛ ؛ي 
ثن•من؛ ساظ بها• أو 



٤٧٩■مدالميزايميد لأطمى/ت>ت؛ى؛ شجالزواتد« »اماتر 

أنوهي الرابعة المسألة هي هذه ..؛؛ الأمر. ني لحوله راوأما فوله; 
كماالمقدم المممل قها التي ، وهي الأمر؟ تحت يدخل هل الأمر 
فليتنبهذكره كما ه لفآمرأ الشخص كون في لارم ،، اكحمول١٢في ذكره 

الثالثالقول في افإن الخلاف من فيها ما يذكر أن له ينبغي وكان له، 
إذاهل ررورابعها نال• فإنه الخض أبي تفصيل تتمة هو تممسبلأ منها 

أمرينقل أن إما أنه والحق فيه، داخلا يكون بالأمر غيره الرحل خاءل_، 
دخليتناوله كان فإن الأول أما الغير، ذلك بكلام أو ه نفبكلام غيره 

ثدحل•لم يإلأ نه 

يكدا.يأمرئ نلأنا إن يقول: أن الأول: مثال 

يكدا.، يأمكم١٦فلأنا إن يقول: أن الثاني: ومثال 
تعالى؛كقوله الغيررص ذلك يالفنل يرديه النى وهو أي الثاني؛ وأما 

ذلكلأن فيه الكل(لبن )يدخل فهذا [ ١١آزأثيط؛ه ِثآ أثب 
الدليللمحصه من إلا المكلفين جمح يعم ختناب 

يتناوللا الخاطب، صمير ، بأزل أيضا ذلك القرافى وامتثكل 
الجمحاايعم فكيف الغائب ولا المكلم 

مي.وسْ م: و ثن ني 
السؤل

منقولأ.لبى ^٠١ ا إذ لها مض لا زانية وهي )نال( كلمة الأصل ني حاء بغدُهاوا 
ناوله.م: ني 

-د•فىشت
ذلك.الغر ثى: ني 
الأملفي 

.٢٥٣وا/أ/آهآ السول ا/ا/أا، المس 

(شاتسالأثرلآ/آمأ.



عّزالميزايؤيدلأطمي/تحمق؛ شه١^١؛>•« محالنواتد ٤ ٨

(٣) تعالىاف أمر ءاذا للمعلآ،ت شرحه في ، إمحاق(ل )أبر الشيح ئال 
A سمدُ" ار ،■ا/ا   M الأم-ر . دخل/ ي

كذلك، ول ، المعتزلة بعض قول وهو يدحل، أصحابنا بعض وقال 
مه١أمر تحت يدحل لم بأمر الأمر أم ررإذا المخلص في نال 

الأمر، الأمرل يتناول لا أنه ارالمحيح العمد صاحب نال وكيلك 
١٠٠يمح لم ؤإذا ه، نفيامر أن ، ،^ ؛۵٢لا لأنه  فيغيره مع يدخل ١، ١ 

.٢١الخبرل بخلاف الأم 

هذهبخصوص يتعلق رروالدي المحمول ثرح في الأصفهاني نال 
يدخلفهل غيره أو ه كالرسول تعالى افه غير الأمر كان إذا المسألة 

لا؟أم الأمر تحت الأم 

٢يدخلل'ا مذاهب فيه 

فىالأصل)أبيإسءاق(.)١( 
اليع.م: ني )٢( 
م.من: صاتطة تعار. )٣( 
ررمرله.ثى: ر )٤( 

المعتزلة:بعض رثال الأمر، ر يدحل. لم بأمر اش. يسول أم رإدا ئرله ينمه 

م.آلواو.ةتطنس:)ا"(
.١٢ص اللمع ر منه رنريب الملخص من مظنته ثي اجدء لم )^١( 
م.آما/ب،س: نهاة )٨( 
بملح.لا ثى: ني )٩( 

ر'ا،لم--انطةُنتش•
الغر.)اا(فىم: 
الممدوانظر: 
شرحه.)آا(فىم: 

وابنالهدي والمني والرازي الحرمين كإمام النانعيه بعض مذما هو بالدخول القول ( ١٣)
الخابلة.تول وهو المكي 



٤٨١عيدالميزالميد لأطسي/ت>مقت شهأ)زراتد« 

الغيرذلك بكلام أو ه نفبكلام غيره أمر يشل أن بين التفصيل ، ليدحل لا 
الضل(اص.إرآحر

فانفائدة ، كثيرأ المسألة هذه في ®ليس التنقيح! صاحب ررفال فانية! 
فلاعليكم وأوحيت افعلوا كقوله! وضعا لتناوله يملح لم ، ]إن[ اللففل 
بقرينة؛٠^٦،إلا الإ'ماج إلى بيل ملأ صلح ؤإن الاندراج، ، لتخيول وجه 
أيفأ.٩، والقراش الأصفهابي٨، )محه(م، نقله كدا 

عشرةة الخام، المسألة في أي .؛؛ . المموم. ني ااذسيأتي فوله! 
هذهمن أعم وهي حطا؛هاا ، ]متعلق[ل عموم في داخل ارالتكلم فيها قال 
،•١٢يأش لما 

جمع\وسول ، ٧٣ص التمرة ا/ا"مم، العدة نفلر: ا =
.٧٤ا/؛ المسامع سيف، وحوم الحالي نرح مع الجوامع 

الزركثيبه ونالشافعي ومدم، الحنفية قول، هر أمره في الأمر يحول يعدم والهول )١( 
وابنالمباع وابن الشيرازي إسحاق وأبو العلوي العلب أبو دمنهم منهم للأكثرين 

الحتايلة.من الكلوذانى ١لخهلاب أبو قاله ركدا برهان. 
، ١٦٤ص الأصول ميزان ا/>ا/ا، الأصول إلى الوصول ، ٧٣ص التمرة انتلر: 

\ا\1\\.البحرالمحبط \/؛؛U، المسامع تثنف، ، ٢٧٢/١الخطاب التمهيدلأبي 
.٧٩•و ^MU الأصول مالم من المحمول عن الكاشف )٢( 

)'ا(م،م:مر•
الأمل.من ساقطة )٤( 

ا/بمْا.ض١اسرل )٦( 
المافلأنهما والعراقي الأصفهاني أن إذ المحح هر رالشت، )عن( و الأصل في )٧( 

التوثيقفي سيأتي كما كتابيهما في الثبت، وهر عنه لتأحرهما العكس لا التبريزي عن 

٧٩١/٣ّالأصول علم من المحمول عن الكاشف، )٨( 
مءام؛.الأصول نفائس )٩( 

_.من: ٦؛/أ نهاية )•١( 
م.الأًلو: )اا(افط.ن:

اللوامعالدرر ، oY/1الهامع اس ، ٣٠ا/• التحصيل تقدم: ما غير المسالة انفلر ( ١٢)
ا/ا/ا/؛.حاشية آ/آا/، 



عّداينزاميرشئازواتد<ك >طهواتر  ٤٨٢

يلييدل فلا السادرا، صر يدل لا المهى ئالما إذا ة. ]الخامق\ل: 
أيضا.الصأحأنرى 

ءالءاُ"•دل ُذل 
اكحح.هو الشرعي إذ الشرعي، غير عنه المنهي لكان يدل لم لو لأته 

الصلاةعليه نوله يدليل المعتبر هو لمس الشرعي بأن ت وأجيب 
نيوغيره الوصوء يحول وللزوم أةراواائ،االا، أيام الصلاة ®دعي لام وال

القضاءمقوط وعدم العبادات في الإحزاء عدم الفتهاء عند وهو الصحة هوتقيض اي الن)١( 
عنالمترادفان والبهللأن والماد العقد، من المقمرد الأير ترب عدم المعاملات رفي 

وصفه.لا اصك ضع ما هر ال والفالجمهور عند كما عندهم فالتهللأن الحنفية إلا الجمهور 
عنالأسرار كشف  i\r\l\الأحكام أصول في الإحكام ا/ه\'، الممفى انغلر: 
الملوفيمختصر رح ، ٢١١ا/مفلح لأبن الفقه أصول ا/مهآ، البزدوى أصول 

.٥٤ص الشنتيْلي مدكرة ■ا/آ"اأ، اكحرير تنبر ا/إأأ، 
عليه.العقد نمرة ترب المعاملات وفي بالفعل، القضاء سقومحل العيادة. في الفقهاء عنله الصحة )٢( 

الأمر.موافقة المتكلمين. وعتل■ 
العضدشرح ، ٧٦ص الفصول تنقح شرح ا/''آا، الأحكام أصول في الإحكام انفلر؛ 

الرحمرتفواح ،  ١٣٢ص العريقات ، ٢١ا/• مفلح لابن الفقه أصول ، UAللمخمر 
.٦٧ص اللحام لابن الفقه اصرل قي الممحصر التحرير تيسير .> ١٦١م

عليها.يدل لا زم: )٣( 
اللفتل.الحديث؛هاوا احد لم )٤( 

ه؛عاتشة حاديث منها كثيرة بأحاديث وارد الحيض ونت، الصلاة من الخغ واصل 
امرأةإني الائه رسول يا ت فقالت النبي.ؤ إلى حتتش أبي بنت فاحلمة جاءت ت قالت 

بحيفس،وليس عرق ذللث، إنما لا. ^؛ ٥١رسول فقال الملأة؟ افأيع أؤلهر فلا تستحاهمأ 
صلي.نم الدم علن، فاعلي أدبرت ؤإذا الصلاة فدعي حيفتلث، ١^، فإذا 

الحيضممام، رفي (. ٢٢٨)ح  ٣٣١ا/الدم غل بام، . الوضوء كتاي، - البخاري رواء 
٣(.• ٦ )ح ٤ • ا/ا< الامتحاصة اسؤ ب. 

(.٠٣٢ )ح  ٤٢ا/٠ ؤإدبارْ المحيض إتيال بابج - وفته 
(.٣٢٥)ح  ٤٢٥/١المملى ؤيعتزلن لمين المودعوة العيال.ين الحاتض شهرد - وفيه 
(.٣٣١)ح الطهر المحاضة رأت إذ! ؛ام، - وفيه 

(.٣٣٣)ح  ٦٦٦١١وصلاتها لها وغالمحافة ؛اُ_أ - الحيض كتاب، - لم مورواه 
:(. ٢٨٢)ح ١ الصلاة تيع لا أدبرت إذا الحثضة أن روى من الهلهارة-؛ابإ داودءكتابه وأبر 



٤ ٨٣'ءبم١دمةزالميل لأبماص/حشق• شئالزواتد« »اهواتر 

الصلأة[لآ،.مى م

الواهيباب من المسألة وهذه الأوامر على الكلام انقضى \ \دثرح 
أمالصحة على يدل فهل الماد على يدل لا الهى أن على فرمحا إذا وهى 
لا؟

المهاجذكرئ الأولى لأن الأاJةل٢، عر اوكلأم هو إنما والمقصود 
حالفتفصلا وقمل ، العباداتءر في اد المعلى شرعا يدل ررالمهي قال 

مذاهب.وفيها تابعه ومن المحصول فيه 

المعاملأت^دون انمادات ، ٦٧اي النعر يدل الهى الأول: 
الحم.ولل؟،في الإمام واحتاره ، البصر5،^ الحين 'أبو إليه ذهب ما وهو 

،.والحاصل١٢ ، اكحصيلل وصاحب ر والمتخب 

(.١٢٥)ح ا/مااآ المحامحة ني جاء U باب الطهارة. أبواب كاب - الزمدي ر =
٨^١(.)ح  ١٦٣/١المتحاصة سل غني باب - رالْلهارة الملأة محاب - رالدارعي 

أيامت عال قد التي المحاضة ني حاء ما باب ِ ومننها الهلهارة كتاب - ماجه وابن 
(.٦٢١)ح ٢ ا/مآ• الدم بها يتم أن مل أنوالها 

iAAf^البيان تسرحه مع المختمر ، "١٧ص والأمل الوصول متتهى الم.ألةت انظر )١( 
'0.\إم>المحصول آ/\را، الول متهى أ/أا<ا، الأئق1م أصول ني الإحكام 

م.من: /أ ^١٧نهاية )٢( 
ص•"١.الوصول مهاج )"ا(
ا/آ/آا/ا.انحصول انظر: )٤( 
تشحشرح ، AaUAالأصول نفائس \إ\-لإ؟ا الحاصل \اا-ص التحميل انظر: )٠( 

.١٧٢■ص الفصول 

)دي•الأصل ني، )٦( 
العلامات!.ثى: في )٧( 
\.\/iAالمعتمد )٨( 
ا/مآا/؛.المحمول )٩( 

\اب\.)•ا(المىب 
ؤ'٦/١٢٣التحميل ( ١١)
الحاصل( ١٢)



عيدالميزالميللأ|تاصي/حمق؛ (< ثهارواتو ءر١هاو١تد  ٤٨٤

لددل[لقال من يمنهم هرلأء واختلف ،، مطلمال يدل أنه ت الثاني 
،.^ نال من ومنهم الحاج-_،ل؛،، وابن ، ك١لآمدىل ثرعا 

مطلقاص.يدل لا أنه الثالث: 

ادءص،الفيفيد لا الهي أن عر الفقهاء »أكثر اJحمول في قال 
المحققينأ٨/عن أيضا الأمدي ونقله 

)المدهب(أ؟/هدا على مفرعلن المألة فهد، 

أيضا.الصحة على يدل لا قال: من منهم اخلفوا به والقائلون 

وابنالمياغ ابن قول هر المعاملات دون العيادات ني الماد السمي يانتفاء رالقول 
والرصاص.الملاحمي 

•٢،الممْلالبحر ، ٢٩١ص الماد بمشي السمي أن لي الساد تحقيق انفلر: 
م\بم.ص المحول إرشاد 

رأييو٠ااارئ، الثانعي اصحاب من الجمهور فول هو معللقا ينه المسمي ال بغوالقول )١( 
نورك.وابن المكلمين من وطاتمة الفلا،رر واعل والحنابلة حنيفة 

الاعامأصول مي الإحكام ،  ١٧٣ص الفصول تنقيح شرح ، آ/آم، المدة انثلر: 
آ/ا-مآ.الحرير تيير ٢، • \اي المحيط الحر ، r-UA"حزملأبن 

.١٨٨آ/الأحكام امول إني الإحكام )٣( 
• ٧٣ص والأمل ر؛<حمالونرل 

النهاجشرح ا/أآ'آ، المحيط البحر ، ٢٩٦و  ٢٩٥ص المراد تحقيق انظر: )ْ( 
مم0م.مفلح لأبن الث أصول \ا\-أك للاصفياني 

الخنوأبو الخن ين ومحمد حنيفة أبو الإمام ال الفعر مطلقا يل-ل لا نال وممن ، ٦١
وأبوالبصري عبداض وابو مدالجبار والقاصي والكرحي البانلأني، بكر وأبو الأشعري 

الممناني.جعفر وأبو القفال بكر وأبو الماني هاشم 
،٨١و  A'jsالرخي أصول ،  SAljSالمعتمد \ا^\\، الأصول إر الوصول اتثلر: 
٢.• \ا\١ المحبط البحر ، ٢٨٩الرادص تحقيق ،  ١٧٣ص الفصول تنقيح شرح 

.٤٨٦/٢/١المحصول )٧( 
.١٨٨/٢الأحكام أصول ني الإحكام )٨( 
)الذاهب،(.الأصل ني )٩( 



٤٨٥عجدالميزالميل لأبمامي/حأص؛ ^١^٠ه ١٥'^ظالماتر 

عريدل لا الأفعال عن الهي أن عر أصحابما ءاتفق الأمدي لأل 
تلوجهين أصحابما مذهب والمختار صحتها. 

اليمعناه أو والفظ4 يدل أن إما الصحة على دل لو المهى أن الأول• 
أحكامهترتب محوي لها معنى لا الفعل صحة لأن يالفنله يكون أن جائز 

الفحل.ترك ًلالب عر )يزيدلأى لا لغة والهي ، ١٧به الخامة 
وهونقيقه على يدل فلا اد الفعلى يا-ل الهي لأن يمعناه ولا 

•الصحن 

بيععن كالهي صحة لا حيث الهي وجرد على أجمعنا أنا اكاني: الوجه 
الحيض،أيام الصلاة عن وكالهي ،، الحماةلوحبل ، والمضاميزلالملأنيح 

لكانللص_حةلى مقتضيا النهي ولوكان ، لأباء ا نكح ما نكاح عن وانهي 
الأصل/أو،.في وهوحلاف الدليل خلاف على وجودالهي •ع تخلفهاص، 

م.ر: ثى من: مائلا عله. )١( 
)يدل(.الأصل ني )٢( 
يمغه.دلا ش: في )٣( 
الإناثوالملأتح الأحنآ، من النوق بملون ني ما دهي ملقوحة ر ملقرح جمع الملائتح )٤( 

الحوامل•
غريبني الفائق ، ٢٢٩ص الطلبة طلبة ، للهرويالحدث غريب انتلر؛ 

.٩٦٢الريس تاج ما'هه، المر المباح ممأأ*ا، الحديث 
الال.م.صلب ني ما لهو مضمون جمع المقامين )٠( 

الطلةطلا الحديث مِب ني الفاثق ا/ا/أا، للهروي الحديث غرب انفلر: 
.٩٦٢الريس تاج *ا/أ'ل، الحديث >_ في الهاية ، ٢٢٩ص

حععوعي الأول ني الباء بإمكان وحكى جعبعا منهما والباء الحاء بقح الملة حبل )٦( 
ول.الحيلة وحبل يالأيمئات حاصا أته اللغة: أهل يعص وتال الأنثى، والحيلة حابل 
ازن.بطن في ولد الذي الولد 
الحديثغرب في الهاة ،  ١٧٧ص التيبه الفاني تحرير ، ٢٢٩ص الطلبة طلة انظر: 

\لأ\\.المنبر المتاح اا/ه*اا، الرب لمان ا/1،'ا، 
م.٣^بس: نهاية )٧( 
مخلفها._: في )٨( 
.١٩٣و  ١٩٢/٢الأحكام أصول في الإحكام )٩( 



عيزاضزاشدلأطصي/حمرا؛ ^٥).« ١٥'--»اهواتو  ٤٨٦

عنهمانقله الحسن بن ومحمد حنيفة أيو وهو يدل قال من ومنهم 
الجملةني الشرعي الفعل عن المهي يدل لم لو بأنه تدلن م ،، زيدأ أبو 

واكاليل٤،الصحيح، أي الشرعي غير محه )النهي(؛؟، دكان الصحة عر 
ْثاله؛ْ،.u_،^ باْلل 

نال:يدل لا نال من كل إذ بالفصل القائل فالعدم؛ا"، الملازم أما 
عنهالنهي( نال يدل نال من؛ ]و[ المحيح الشرعي غير عنه النهير 

الصحيح.الشرعي هو؛٨، 
نيالشرعير٩، عنه والنهي، أي الصحيح. عو الشرعي نوله: 

فيوالصلاة النحر يوم كصوم الشؤع عرف في( المتر الصحيح هو الجملة 
عرفعش والصوم الصلاة لفظ أنزيل الأصل لأن اسروهة، الأوقات 
يومأن على( بدل ومما المعتبر، الفعل هو ذللت، في( وعرفه الشؤع، 

ا؛رإصاحب العراؤ،، شه مداف، ار الكرم، النسام(  jSji؛ن الحسن( بن، محمد محو )١( 
صوكان القضاء ولي( عاليه، يغلبج الرأي كثيرا، صماعا سع الراي، أهل إمام حنتقة، 

منهاكثيرة مؤلفات وله ومائة رساتين، تسع سنة توم، فصيحا. قويا والفقه العلم بحور 
الكسر.ير رالالمغير والجاع الكبير الجاع 
للشيرازىالفقهاء طبقات , ٦!٦٧بنداي -اريخ , ٦٦٧٣والمعديل الجرح انفلر: 

,٦١\اااذم_، نذرات , ١٦١٢اJيزان  jUالنبلاءا،/أمآا، صيراعلأم ، ١٣٥ص
.١٢٠ص وأصحابه حنيفة أيي، أحبار ،  ١٦٣ص البهية الفواته• 

٠٧٩و ٧٠\األأو الأدلة تقويم انئلر: )٢( 
التحريرير تي\إه,/, رحيه الأمحول أيضا عموما الحنفية ؤإلم، لهما يته نم( وانثلر 

.٢٩٤، ٢٠الراد تحقغ، ، ٣٧٨/١
٣)

٤)
٠)

٦)

٧)

٨)

٩)

)النهي(•الأصل ني 
داكاتي•م؛ مب 
منه،ت ش ؛ي 
ءدم. bJش ءي 

الأصل•>،-انطة الدال•
_•من؛ اب ٤٦نهاتة 

هراكرءي•م،م،؛
وحرنه-م؛ في 



٤٨٧ءسوادم1زالميل لأياصي/تحتى؛ شجالزوامح« »المامح 

الإجماعاللغوي لا المعتبر المحيح الشرعي هو عنه النهي النحر 
يهأثم لما نين بغير نيه أمك لو أنه على 

الشرعية،عي عنها النهي الصلاة من الراد أن لاوأما الشيرازي! قال 
بلا الذي الفلل٤، أراد إن لأنه نفلر، وفيه صمحها، على الاتفاق فغلام 

أرادؤإن ،، الانعقادر عدم عندهم الأصح بل الثانعية عند الخلاف ففيه له 
نيعندهم يصح لا الفرض أن الحنفية مذهب لأن أيضا يستقيم لا الفرض 

والفل«.الفرض في الشافعية عكس الأوءاتل٦، هذْ 

فيالعتبر هو معناه الشرعي أن لم نلا أي ..٠ . . . ®وأجيب. قوله! 
علىوالدليررص فامدأ، يكون وند صحيحا يكون ند الشرعي إذ الشمع نظر 
للحائضه قوله الشمع نظر في معترل٩، بصمح ليس نرعى كل ، أزل 

الصلاةفإن ، عليه متفق صحيح حديث وهو أقرائكاا أيام الصلاة رادعي 
،١٢١١،^لها مدخل لا ، ١١الإغويةلإذ الشرعية الملأة هي بتركها المأمور 

المنهي-م في ( ١١
ش.من: مائلا )٢( 
الأصولميزان \ا'ل رخي الأمول بعدها، وما \األأ الأدلة تقويم انفلر: )٣( 

.٣٩٩١١الرحوت غواتح •1  ١٤٩١١المنار نرح الأسرار كثن، ، ٢٢٦ص
التل•را(فىشدم:

الجملحاثية ، ١٦٩١١المحتاج مغني ، ٤١٧/•المهذب شرح المجمؤع انظر: )ْ( 
\بج١اT^0.,،{؛*■ ، ٦٨٥١١

^_UJالمائة شرح ، ٨٤٩١١الهداية شرح المائة ، ٨٩٨رحى الأصول انظر: )٦( 

>.<ثت':,ء
بممحشرعي كل لمي أته على اوالدلل هو المحثح ولمل جمثع'النخ كذر )٩( 

معتبرا.

الحدث.على الكلام سبق ١( )٠ 
ش.مزت ساقعلة اللغوة. إذ ( ١١)

سمنا.)آا(فىش: 



'مداينزابءلأي؛اّص/نممق• شئالزراتو« >حاأ4وإتد  ٤٨٨

نفرني ، )معتبرْ(ل غير بتركها والصلاة ،، منهار منعها عدم على للأتفاق 
الطهارة.وهو شرطها لفقد الحائفرإ من تصورها لأٌتنإع الثارع، 

 Iالتسحيحهو الشرعي كان لو وأيضا أي  ٠٠٠ ٠ ٠ نوله
الصلاةثراممل من وغيره الوضوء يحول ، لالزوم١ السرع نظر في )المعتبر 

بهرْ،قائل ولا الشرعية الصلاة مى مفي 
مىمالمعتبر يمعناْ أردت إن ت يقول أن اولهنانل الشيرازي نال 

ممنوعة٠.فاللازمة ؤإلأ ممنؤع، التالي فنفي للشراممل المستجمع الصلاة 

ممتنعا،لكان صحيحا يكن لم لو عنه النهي بأن أيضا واستدلا 
توللأعمى تمس لا ، ل للزمن يقال لا كما منه منعه فى فانية لا وحينئذ 

بهراٌ،.يؤمر لا كما محه يسمى فلا عليه يقدر لا فالممتع تفلرراّ،، لا 
الالهي لأحل يئست إنما الامتناع بأن الحاجب ابن وأحاب 

ممتنعا.صار يه النهى تعلق ، فعند عنه، النهى لدات 

نكحوأجولا تعالى• بقوله منفوض الممتع ءلل_ا في فائدة لا ونولهم 

م.من: اسلة ّ)١( 
)معتر(.الأمل ني )٢( 
للزم.ت الصواب ولعل النغ جميع ش كذا )٣( 

_•انط القوستن ين ما  ٢٤)
التمهدممأ\'ا، الأحكام أصول ني الإحكام ، ٩٧٠٢للمخممر المضي شرح انظر: )٠( 

.٩٦و آ/هبم المخمر يان ، ٢٩٣ص الأصول عر الفروع خرج تش 
الخامة.والزمانأ: ٍلويلأ. زمانا يدوم مرض وهر تعب. باب من زمن من الزمن  ٢٦)

\/آهآ.الم؛ر المصباح الرب  jU، ٢٣٢،/المحط القاموس انظر: 
يمشي.لا م: وني تعني، لا ثى؛ ني  ٢٧)

)ض(فىم:لألأظر.'
\اسالمرخي أصول الأدلة تقويم انئلر:  ٢٩)

تبت.• م ني  ٢١ر'
نعد.م: ني ( ١١)







عيداضزاضشلأطسي/تحشى؛ شهااوواتد(يم محالتؤإتد 

الطاعة،سبيل على به المأمور ايقاع يقصد أن يجب المأمور • الئالثة 
صورتانعنه وامتثني 

القصدذلك فه يجب لا المعرفن لوجوب ، )المعرف( النظر الأولى؛ 
)عته(وجوبه معرفة لتأخر 

لامتناعآخر تمد فيه يثنرط لا الطاعة إلى الممسي الثانية; 

"دبرّملالمنهاج نول من تخ-رجلأ؛، )الأولى أن فالجواب 
آخرْ.إلى  ١٠الواجب..

نقيقه،حرمة يستلزم الشيء اوجوب فوله من والثانية 

بالنية.لتعلقها الفقه كتب الثالثة ومحل 

فصلان;وفيه والخصوص العموم في الثالث ]الياب فال; 

مسائل[.وفيه العموم في الأول 
.حد٥١ في العلماء اختلف \ذشرح 

للعرف.تى: رني )المعروف( الأصل ني )١( 
)_(.الأمل ني )٢( 
ا/أ/'اأ؛.المحمول اننلرالمألأ: )٣( 

x\il\الحاصل \ا\ص اكحصيل 
خرج(•)الأيل الأمل ني )٤( 
و.مم•م؛ في ، ٠١

٤.ص الوصول منهاج )٦( 
يتحققيقيده ولم مطلقا، تمدآ تاركه شرعا يذم الذي بأنه الواجب ارويرسم ونمه 

عنلءه.اشترامله عدم على ندل تركه على المقاب 
دجرب•ش■' في ، ٧١
٨.ص الوصول، منهاج ، ٨١

المعوم.حد ني م: ني )٩( 



ع؛داام؛زادءبملأ؛؛اص/"حمح• شرحالزراتد« »امامح  ٤٩٢

نماعدأنيئين يتناول ما العموم حد )ا ت الرجيز ني برهان ابن قال 
راحد0«أى.جهة من 

له.يملح ما لكل متتاولأ كان ما نوم• نال ، ور 
شيتينعلى واحدة جهة من الدال الواحد ®هو ١^٠١^٠٠؛ ونال 

عدأر؛،.نما 

وكدارأ،الأثامة، يند بشيء ليس ص لأن لوليى[رْ، 
بالاتفاق.المحتل 

بلفظوليت عامة، لأنها صلاتها مع الموصلات أيضا عنه ؤيحرج 
واحد.

اللفظ#هو الحين أبو .ونال مثنى كل ل.حول أيضا مانع ولا 
،٠١.لهر يملح لما المغرق 

أسماءمن نكرة كل وهو عشرة، نحو نيه يلحلر٩، إذ بمانع وليس 
بعام.وليس له يملح لما تغرق م لفظ لأته الأئ١د، 

الأصولإلى الوصول كتاب نى موجود الوجيز نى برهان لابن المؤلف ما'سب )٢( 

م.من: ماتلأ الواو. )٣( 
.TY/Yالممني )٤( 

راحدهء.جهة من فصاعدا بمعلومن ت|الق اعا يقوله حده المنحول رش 
.١٣٨ص المخول انفز: 

الأمل.من ّاظ )٥( 
ثكنا.)ا-(فىش:

•_، رش: )٧( 
ا/*ا•؟.المس )٨( 
الخءا.د.ني )٩( 



٤ ٩٣عّدايميزاضر للأينامي/حنق! شئاأوواتو« >طل4واتو 

ورده، ال>احبأ ابن كذا الماساJىل١، الفعل فيه يدخل وكذا 
الشترازي•

يحسبيملح ما لجمح المتغرق اللقفل أهو تايعه ومن الإمام ونال 
واحاJااأوصع 

وفيهأيفأ وبالفعل الأعداد بأسماء منفوض وهر ١١الأمدي نال 
بالخغرق<الْ،.العام عرف لأنه الترادف 

اشتركتأمر باعتبار مسميات على دل ما ارهو الحاجب ابن ونال 
صرلة،المهللقا فته 

تحومحاله في تتبعه ربفيد( كلي لمعي الموصؤع ءاهو القرافي وقال 
الشركينلأ'ا،.، ٠٩١رانتالوا

الوجوبفي أي المحال في بالتتح والمراد ١١التنقيح شرح في قال 
إشكال، قال[ل ]نم إليها والاحتياج والاستفهام، والخمر والإباحة والتحريم 

المتعدد.ت ثى قي )١( 

.٧٤ص والأمل الوصول نس )٣( 
Uلكل مستغرق »لففل ولم  riTl\واكحصيل ، ٥١٤و ا/أ/مآاه اJحمرل انفلر: )٤( 

واحد.رصع في له بملح 
واحد.رصع يحب له تملح ما لكل المترفة اولفظة عر ولفظه  ٣٣٣٨والحاصل 

آ/ها<ا.الأحكام أصول ش الإحكام )٥( 
هرُإنما المرق كلام أنهمه كما الرازي لتعريف نقضأ يكن لم الأمدي أوردْ رما 

نل•الوارد اتجري الخض أيي لتعرف نقص 
اّتركب•ش■' س ، ٦١

و٧ْ•والآ•لص٤٧الوصول ص )٧( 
ند.ث: ذ ؛ ٨١ تفند•ش•' ؛ي ( ٨١

انثل•رش: )٩( 
.٣٨ص شرحه مع الفصول تتقح ( ١٠)
المجال.م: في ( ١١)

الأصل.من اسل ( ١١)؛





٤٩٥يداهميزاضد لأبماكا/ثممق؛ دلأآالزواتد« >طمإتو 

/واحالةر جهة من فيه زاد أنه غير أيضا المنتهي في قال وكذا 
قولظ:إلى بما حاجة اولأ المالة أناء في الإحكام في فال أنه مع 

واحدةااأ٢/جهة من 

فهويعام ليس ما كل أي بخلافه، فالخاص ، العام؛ حد عرف إذا 
الحاجب؛ابن فاله كدا حاص، 

فإنهافيه، المهملة الألفاظ لدخول ناذعرْ، غير أوهر الأمدي فال 
خموص.ولا بعموم توصف لا دلالتها لعدم 

عنه،العام يلما الخاص تعريفا فيه ثم 

يةبالنخاص فإنه الإنسان، كلففل خاصا يكون فد الالمذل فان وأيضا 
•نيل ؤإن تحته، ما إلى ية بالنعاما كونه عن حرج وما الحيوان، لفظ إلى 
وهو]والخاص[را"، الخاص تعريفا فقنه خاص هو ما جهة من بعام ليس إنه 

مملح«رص

غيروعلى مدلوله على يفاورأّ، الذي اللففل ®أنه الأمدي راختار 

نيصا \وذذف ذكرعا التي الزادة اسوئ النمخة ني ولهى  ١٨٨رل، المتهى )١( 
الإحكام.

آ/آ-اا.الأحكام أصول ني الإحكام )٢( 
اللعع، ٤٤ص للباحي الحاءرد ، ١ ا/'٤ العدة ت تقدم ما غير العام حد ني اننلر )٣( 

،٩٩ص للخبازي الممي ، ٥٧٤ص ودة الم، ٢٢٠ص \د\ظو ررصة ، ١٤ص
١ص التعرينات  ،y/٩٩للمخممر العفنو شرح ، \/٢٨العنهاج ثرح ني لإبهاج ١١٤٩

الشرحأ^اب.< للانغي للإسوى نهاج الشرح على نوالي ، ١٢٣ا/الأسرار كشف، 
_<.j/auللعادي للورنات، الكأٍر 

١.■  ٥٨البيان شرحه •ع المختمر ، ٧٥ص والأمل الوصول م—هى ، ٤١
.انع.الإحكام: ني )٥( 
م.و؛ الأصل من؛ صاقل المعكونين ين ما )٦( 
.١٩٧و  ١٩٦٨الأحكام أصول ني الإحكام ( ٧١

يطلقا•٠ بمعى للمجهول بي، ها يقال. )٨( 



عي،والنيزاسمبملأطسي/مص؛ شئااوواتو« ))المأتي 

علىت ويقال خاص فإنه الأتان كلففل واحدة، جهة من آخر ، .مدلوله 
جهةمن الحيوان لفنل - والحمار كالفرس - غيرهل٢، وعالي مدلوله 

واحدة.رم.

إلىم ينقالدال اللفنل أن فاعالم والخاص العام معنى تحقق ؤإذا 
والمعدومالموجود يتناول فإنه ذكره، كالمتقدم منه أعم لا همام 

روالمعلوم١ والمجهول 
الأعلام.كأسماء منه أمحص لا خاص ؤإلى 
فوفهلما ية يالنوخاص تحته لما ية بالنعام هو ما ؤإلى 

،.أ والجم الإنسان مع كالحيوان 
،؟لأر أم صيغة للعموم فهل ذللث، تقرر إذا 

المسميالتاجمح استغراق تقيد صيغة ارللعموم الفحول كتاب فى فال 

)ا(فيش:لخظا.
مدلوله-همر رءل م: ني )٢( 
م. ١٣٦نهاة )٣( 

،٠٧١ص المودة ، ١٦٢ص المنخول ا/اهآ، المعتمد الخاص; نعرف ني وانغلر 
اللحاملابن الفقه أصول ني المختصر ، ٩٠ص التعريفات \ا1\\، السرخس أصول 

؛/أ،٩ للعبادي الررتات على المغ؛ر الشرح ، ١ • ٧ ص العلوني مختمر ، ١ • ٠ ص 
اونرمإ-ا.شرحالكوىِ،

يخبرأن يمكن لا ما ر.،رو بنقيضه والمعدوم عنه، يخبر أن يمكن الن.كا هو الموجود  ٢٤١
عنه.

.٢٣٥ص التعرمات ، ٣٤ص الأواثل تمهد انفلر: 
والمجهول.وانملوم ني )٠( 

مض: قي ( ٦١

.٢١٩v/الأحكام أصول في الإحكام وانفلرإ: 
،٩٨ص اللوني مختصر ، ٢٢•ص النا> روضه ، ٣٢/٢المممض السالة: وانغلر 
المرالكوكب، شرح 

لا.أم صيغي لنموم صيغت نهل م; ني )٨( 



٤ ٩٧عيزالميزاشد شرآالزراتر« >طلم|تر 

للمرحئةحلأفأ المتكلمين وجل الفقهاء مدهب وهو لها، ، ل ملح التي 
وكثيرالمعتزلة وجماهير ، الشافعي^ مذهب اروهو الآمدىل قال 

الفقهاء((ل٦/من 

وأكثرالفقهاء فذهب العموم صيغة في العلماء ^^، ١١١برهان ابن فال 
علىحملت وردت إذا ، نخعه صيغة للعموم أن إلى المتكلمين 

التخصيص.على تدل قرينة بها يتصل أن إلا الاستغراق 

،تحصه صسغه للعموم لسرإ ٠ ل قا انه لحمسن ا أبي، ا عن وحكي 

فيالغلو عنه عرف من وأول الراشدين الحلماء عهد أواخر في نشأت يرقة المرنه )٢( 
والإرجاءالإيمان عن العمل أخروا لأنهم مرجئة سموا صموان. بن الجهم الإرجاء 

معالطاعة تنفع لا كما الإيمان مع المعصية تضر لا أنه معتقداتهم ومن التأحير بمعنى 
وغيرهن.والمرية والوانة والعسانية الرنة • منها كرة قرى وهم الكفر 
مقدمةالساري هدي ، ٢٠٢ص الفرق، ين الفرق، ، ١٣٢ص الإسلامين مقالات انفلر: 

محنهمالسنة أهل وموقف المرجئة رسالة أيضا وانفلر ،  ٤٥٩ص حجر لأبن الباري قح 
اللاحم.عيارالعزيز ين محمد للشخ ماجستير رمالة 

ثى.من: ماقيلث الامدي. )٣( 
.٥٥-  ٥٣ص الرسالة )٤( 
.٢١ا/• المسد لأا/ها، لبدالختار المش انثلر: )>،( 
١٢٠آ/• الأحكام أصول ني الإحكام )٦( 
المكلمين.وعامة ر١لذلاهرية الأريعة الأئمة تول هو تخمه صيغة للعموم بأن القول )^١( 

الفصولأحكام ا/غ'م، اللمع شرح ، ٥٨٩ص المودة آ/هغل، المدة انتلر: 
حزملابن الأحكام أصول ني الإحكام ،  ١٩٢ص الفصول تنقيح رح ث ، ١٢٩١١

.١٩٤ص الأصولية والفوا'د القواعد 
جمله.ثى؛ ني )٨( 

المآلة.ني هثك الخن ايي الإزم عن ا'محلف،''الروااث، ١( )• 
فيالمزالي نقله بالتوقف، القول عنه ونقل تخصه صح للعموم بأن توله عنه فنقل 

فينقله الخام تخص صيغة لا أنه عنه ونقل الإحكام في والآمل.ي والمحول المتمني 
عنه.برهان ابن عن المسودة 



نه

(٦),

عيزالسزاسميدلأطسي/حس؛ شئالزواتو« محاسماتد ٤  ٩٨

أنه(. )مذهبه من عندنا صح الذي ءالت من نمنهم ، أصحايه اختلف ثم 
والعموم،الخصوص بين مشتركة لمقلة العرب لغة في اللقفل أن )يرى( 
)للعموم(، ل تضع لم ، الهرJ_،^ أن مذهبه من صح الذي  ijLiمن ومنهم 

غيرهوبين بينه مشتركة ولا يه مختصة لا صيغة 

وهوالعرب® لغة في ، ^ 4jصيغة لا العموم أن إلى المرحثة وذهبت 
)جهنعحنيفة أبي مذهب 

أبيعن المقالات مصنفو لأنفل ت البرهان في الحرمين إمام مالط ]و[ 
،لفظية صيغة العموم لمعنى يثيتون لا أنهم الواثفتة ْن ومتيعيه الحن 

،٨٩ص السرية ، ١٣٢;• اور،وان ، Y-Uو «آ ا/ا-الأصول إلى الوصول انفلر: 
.١٣٨ص المخول ، ٤٦و  ٣٨/٢الممني 

اصحابما.ثن: ني 
)طاب(ؤالأصل: ني 
)نوى(.الأصل ني 
م•_• سانط القدّض محنا ما 

)اكوم(ءنيالأ1ل؟ 
أوردهحسن، ا/ب*آ الوصول في كانلالثا وليس إمامهم عن للاشاعرة القول ب،رنّا 

تخصلا صغة هي تال،؛ ص رومتهم •لنمه إمامهم لا الأفاعرة عن النقل سل على 
غيروا!,وبين بيته مشتركة ولا يه، 

Y٠٢٠/• الإحكام في الآ-دي إلهم عزاء 
.T'Uا/آ«آو برهان لأبن الأصول إل الوصول 
أيوحبم.افيش:

تخصه.صيغة له العام أن يرون هم إذ عنهم حكاه ما حلان، الحنفية كتب، ني لالى ا ا
التحريرتسير ، ٢ ٦ ٠ ا/ الرحموت نواح اتظرت 

م٠الوارمريدةسمتا

رال-اقلأتى.الامدي احتارْ آلوس وا 
نيالإبهاج ، ٢٠١الأحكام أمول في الإحكام انظر: 

١.٨ ٠ ١/ المسا•ع تشنيف ، ٢٢٣ص ظر الآ ررصة ، ١ ٠ /٨ yالمنهاج شرح 



٤٩٩عيزالميراضر لأ؛ةاسي/تءشى؛ محالتواتد 

عناكسرص إ،لكن ينكر لا احدأرى فإن زلل. الإطلاق هذا ^١١٢ المقل وهد 
منعرةواحدة لفظة ، ^ is_4الواأنكر ؤإنما به مشعرة ألفاظ بترديد الجمع معنى 

لجمع.ا ،
٨،الراوندي وابن انمتزلة س ، بالرغوث١٦الملقب ووافق 
ءهمل"ا،لأاا/نم ب )الواشة(لاّ، 

م.ا"لإ/ب نهاة )١( 
ض. ٣٨نهاة )٢( 
التغير.م: ور العين ثى؛ ني )٣( 

الوانئة.)ا(فىش: 
•_ من؛ 'م؛/أ نهاية رْ( 
الدعة،رأس الذمي؛ نال، سرغويثا، الملقب الجمهمي ع—ى بن محي عبداف أبو مر )٦( 

لتلدمائمحن، ارتعض فة نوني نل الحنة، دقت أحمد الإمام يناظر كان من أحد 
الاجتهادوكتاب المقالات، وكتاب الاسطاعت كتاب صنف وأربعين، إحدى سنة 

الضاهاة.وكتاب حرب بن جعغر على الرد ركتابإ 
•ا/أهه.الملأ، أعلام سر انظر: 

،تكلمن.ر )٧( 
الذمي.قال الراوندي، ونيل انريوندي إصحاق بن بحيى بن احد الحز أبر هو )٨، 

أنأريد إنما نال: عوتب قإذا والملاحية الراقصة يلازم كان الأين، عدو اللحد 
ونعواالأساء أن مها والتي والشكوك، الثب وابرز وناظر كثان، إنه نم أنوالهم اعرف 

ثمانمة تؤنب، تزنل3ا، ثم معتزليا كان إنه وقل وغيرها، لحن نيه القرآن وأن بمللأّم 
وغيرما.انما،غ وكتاب م، الن. قضيبا وكتابا الحكمة نمتا له وماتتين، عين وت

أعلاممثر ، YY-y/aبالوفات الواني ، ١ ٤ و•  ٦٤ص الإسلاميين مقالات انظر: 
.YY-o/Yالان،ب ثيران \، Uo/rالزاهرة المجرم أا/\،ه، الملأ، 

الموانئة.ض: وني )الراب( الأصل ني )٩( 

الجياتيالخصوص أرباب مدهما مي ويتخصه صيغة له ليس المام بأن نال وممن 
بعضعن المميمي نقله مفلح: ابن نال هاشم، وابر علمي وأبو الثلجي، أو راللخك، 
تقوم.كما أيضا الخن أبي للإمام مترب وهو أصحابنا 

،Y-A\/المعتد مفلح لأبن الفقه أصول ، ٢٢٣ص الماظر روضة انظر: 
١.• م/ا' الخير الكوكب، شرح أ/هما، اللواع اكرر ، ٨١ا/• الخاسر تشين، 

الفقهأصول ا/ا<ا'آ، الأسرار كثف، ،  YiA/؛،المدة ، ١ ٦• ص التمرة أيضا: انظر ١( )١ 
م\<'\.المير الكوكبخ شرح ، rV'/Yمفلح لأبن 



ُمداينزاب•شحالزراتد« >طلتو\تد 

نيوأما حشمة، الألفاظل١، عوارض من العموم ]الأولى: قال: 
\J\_j  أئوال:فثلاثة

أيضا.فيها حقيقة أنه الصحح 
نييعينه/موجود ذلك لمتعدد أمر شمول هو العموم حقيقة أن لنا ا'ّا/أ 

ونحوهما.والخصبل'آ، المطر عم يقال ولهد ،، المعنى^ 
دالأماع••لكلأجناس الكلية المعاني -اتر وت 

حلاقه،يرجح ولم الأكثرين، عن الأمدي لنقله مجاز أنه داكانيت 
كاولك،،ليس ونحوه المهلر وعموم لمتعدد واحد أمر شمول هو العموم لأن 
المعلرأحزاء من حزء كل بل للأءلران، شاملأ واحالأ أمرأ يكون لا فانه 

الأرض.أجزاء من جزء في حصل 
أصلأ[لْ،ؤعليه )يصالق(لا، لا والثالث: 

،٠لحقيقة الألفافل عوارض من العموم أن على العلماء اتفق \ذشرح." 

يمعتىلا في الشركة ُرئوع ءاتيت ١Jاابن تال كما الألفاظ عوارض معنى )١( 
الاافثلا.في الشركة ومع 

مجردابه وصفه هو بالعام اللففل بوصف المراد ليس أنه أريريد موصحا ١ازركشي قال 
للكثرهء.الشامل معناه باعتبار يه وصفه المراد بل له، وجه لا دلك فإن المعنى، عن 

،riUAطي لابن الفقه أصول السامع تنشف ّآا،/ب، الفلام بديع انظر: 
١٠ ٠ ّآ/آُ المنير الكوكب شرح 

الشامل.بمعنى هو إذ اللغة فى العام تعريف، على بناء )٢( 
المنيرالمباح ، ١٥٥و ١٥٤؛/المحيط القاموس آا/آ"آة، المرب لمان انظر: 
r'A ،٦٦٩٨الوبط العجم ؛.

والحفسا.فى )٣( 
)ضيق(.وش: الأصل قي )٤( 
،١ • A/Tالمان شرحه •ع المختمر ، ٧٥ص والأمل الوصول منتهى المسألة! انظر )ْ( 

م\<\.الول متهى ، \،\ A/Yالأحكام أصول ني الإحكام 
شرحب، و  ١١٩٣الظام يدح ، ٧٥ص والأمل الوصول منتهى الاتفاق: نقل ني انغلر )٦( 

المشرما-'ا.الكوكب 



شدالميزاضدلأيتاصي/تحمى؛ دهاإزواتد« >لامإتر 

تمداهبا ثلاثة فيها المصنف فحكي العاتي في واختلفوا 

أيضا.فيها ، حقيقةل أنه صححه الذي وهر ت أحدها 

لمتعددأمر شمول هو حقيقة اللغة في العموم بأن له واحتج 
المطركعموم للماز، ، يعرضل للفظ يعرض كما المعنى )وهذا( 

أشبهه,وما والإنعام، ، يالعطاءل الناس المللث، عم ذللئ، ومن والخصب، 

نيلإن )مدورْ(أ مقدر موال عن حراب يقال..، ارلهذا نوله! 
منيلزم ولا بمح، كما عرفي أد نرعى، لمعارض تهجر ند المفيقة إن 

الحقيقة،سبيل على كونه عن فضلا الإؤللاق صحة العموم ، )تحقق(ل 
الزجاجة•لغتر والقارورة تعالى، اش حؤ، ني والخي كالماصل 

وذاعثاع قد لأنه المهجورة، الحقاس من ت، ليهذه أن ذالجواد_ح! 
عامة،وعلة عامة وحاحةر٩، عام ونفلر والخم، الطر عم كلامهم: ني 

الحقيقة.الإطلاق في والأصل نلاك،، أشبه وما عام، ومفهوم 

المعانيساتر للمعاني عروقه على يدل ومما أي .ا .• ءومنه نوله: 
شمول، لأزر آحر ما نجعله ؤإنما الجزنيايت،• لجمير لشمولها الكلية 
الدهن.باعتبار الكلية العاني وشمول الخارج ياعنيار الطر 

حقيقة،أنه يدل حنيفة أبو ت م في ول 
)وهو(.لأصل: ار 
امس 

رما

ماما 

مًر،•

تحرما•
؛الخلاء.انس_، 

م./ا٠ن: ٧٧نهاة 
رمريرء(•م؛ د الأصل ؛ي 
)تحمق(,الأصل ؛ي 

)لأ;ه(.فىألأصلوث:



عيداينزاضدلأرئ\سي/حمقت ثئاإوواتو<< )حالماتد  ٥٠٢

الكليالمعنى يخصص أن إلا بالعكس يكون اروفد الشيرازي! ئال 
أشبهها\م.وما ^ }^٦٦من )كبحر(لا، الخارج في له وجود لا بما 

 Iعروضأن وهو الناني المذهب هو هدا مجاز® أنه ®والثاني قوله
نيوالأمدي الوجيز ني برهان ابن ننله كدا مجاز للمعاني العموم 

أيضا.الفحول مماب في واختاره الأكتريزراّ،، عن والمنتهى ا الاحكالإ 
عوارضمن والخصوص العموم أن ®اعلم المتمني في الغزالي قال 

غيره.يحك ولم والأفعالء المعاني عوارض من لا الألفافل 

ولاباختيار يمرح لم لأمدي ا ، أزرأي حلأنهء يرجح ررولم ، لقوله 
،ل يميل بأنه ، بشعرر وردها النافين شبه عن جوابه مقض نعم ترجح، 

)كنحو(.الأمل: ني )١( 
معدليطرد عالية كثافة ذر العادية الحرارة درحات في ^ ١٠٠١يكون فلزي عنصر الزئبق )٢، 

انظر!الأدؤية. يعص تركيب في نفع رله للغاية، سامة رمركياته الحرارة، بفعل تمدده 
٠٥١٢ص محجوب، لفامحلمة الشباب معارف دائرة 

^اب* J/tللمختصرالشيرازي شرح انظرت )٣( 
بعليأبو والقاصي الهمام وابن الحاجب ابن المعاني ني حقيقة الخام أن نال وممن 

اللحام.وابن عدالشكور وابن نجيم وابن الرازي يم رأبو 
ا/؛ح،الخفار كح ، ٧٥ص والأمل الوصول مثهى ا/هآا، الرحى أصول انئلر: 
ثرحا/مه\، الرحمويث، نوانح ، ٦٤اكحرير ، ٩٧ص المودة ، ٥ ١ ٣ أ/ المدة 

.١ • ٦ ص الفقه أصول ني المختمر ، ٧"١ و "ا/آ'١ المشر ااكوك_، 
بالألفاظيخص هل الخموم أن ني الياء اخلف، •وند ٢ \ابم الأصول إلى الوصول ني نال )٤( 

الأكتروزا.وهم الألفاظ حماتص عن الخموم قوم: قتال أمهوعوحودفيالعاني، 
لال٠>مهورالعاني في حقيقة ليس بأنه القول ب، ون١  sa/tالأحكام أصول في الإحكام )٠( 

الأقلون.وأثته 
مثهىالولأ/ها.)أ(
آ/آمآؤالمتمني )٧( 
ثى.من؛ تهلة ما توله. )٨( 
من؛خأ/با نهاية )٩( 

ثعر.)'ا(فيم؛
يهل•)اا(م،م،:



٥٠٣عبزالميزالميد لأطسي/تحنى؛ شئأا1زراتد« 

رأحابليافن استدل المنتهى في لأنه ،، الحا->بلابن احتارْ ما إلى 
النافونرروأحاب قال! ثم للمثتض. استدل الإحكام ،في ول ا. تسههم١ عن 

المعارض*من المنتن دليل لم فمحها المشتون وأجاب بوجهين 

نيمجاز العموم أن على الدليل ١^٦، ••٠ العموم• ألأن ت فوله 
ليسالمطر وعموم لتعدد واحد أمر شمول هو حقيقة المموم أن العاني 
يحملالطر أحزاء من جزء كل إذ لتعدد، ، متعددل شمول لأنه كذلك، 

أجزاءعمت، أى الأرض الهلر عم نلنا فإذا الأرض، أجزاء من جزء في 
العموم.باب من فليس الأرض أجزاء الطر 

منمتلفاه الأحكام بأن التصقي شرح ني المبدري له واستدل 
صربت صربين على وأقواله لها عموم لا فأفعاله وأفعاله، النارع أقوال 

!ب٣٦بعد يذكر ما حسما يدل لا الثاني. يدل؛مفهومه صرب ياول؛صيانته/و 
انتهى"•الأول فتعن 

فكيف،النزاع محل أفراد من فرد بعينه ا هلب تقول أن ، )للئ،(ل ، ول 
معنىكل ، ١٢٧لأطري المعنى في حقيقة كان الو الأمدي نال به؟ ينيل 

فيهامطرد غير ولكنه وعمرو، كزيد إليها المنار أي الثخصيات، في حتى 

م.من: س نهاة 
النانن•ني 
تشو•ش؛ في 

م.ت من مانملة الواو 
.١٩٩و ؟\ A/Y!لأحكام أصول ني الإحك^م 

أش•زي 
م.من؛ سانهلة متعدي. 

)وهو(.ثن: و الأصل ني 
ثى.من؛ ماتطة لواو ا ١

)ذاالت،(.<فيالأصلوش؛
انطةمأتش•'افي-



ءأدادز،زالميللأطص/تءتتى؛ شئابياتو« »اماتر 

مجازأ®ولا حفمة لا بها الخاصة المعاني على ، المومل طلق فلا 
الثالثالمذهب هو هذا اصلا. عليه يصدق لا )ارالثالث فول: 

مجازأولا حقيقة لا المعاني عوارض من ليس العموم أن وهر 
الصفلغير الذهب هذا حكاية ، )أر(لولم الشارحين• بعض نال 
شذوذفول وهو قوطأ٦، الغاية في المذهب ءوهذا الشيرازي فال 

الأصوليين،لَا،.صعقاء من 

النزاعهذا أن ذكرu مماص، نعلم ءإوأث اكسألة أخر في فال ثم 
عوارضمن كان لتعدد لمظ شمول كان إن العموم لأن لفظي Jالمحقيقة 

كانؤإن المعنى. عوارض من كان لتعدد معنى شمول كان ؤإن 
٠اللغة® المموم هو هذا عوارصهما. من كان لمتعدد أمر شمول 

م.ت من صاتهلة العموم. )١( 
الأحكامأصول ني الإحكام )٢( 

دأبوبكي والندامة وابن رخي الالمعاني غي مجاز العام أن إلى ذب وممن 
الجوزى.محمل. وأبو البصري الحسن 

المنهاجشرح ني الإبهاج ، ٢٢'ص النانلر روضة ، ١٢٥/١رحي الأصول انظر: 
المنيرالكوكب رح ث ، ٣٦٧١٦مملح لأبن الفقه أصول المنمي ، ٨٦١٦

سبوه؟ولم النور ءا.ا الأصولتتن بعض ذكر )٣( 
للمخممرالعقل. شرح ، ٣١٥أ/الول نهاية ، ٨٢٨المنهاج شرح في الإبهاج انظر؛ 

\ا^0^الرحموت نواتح ، ١ - ٧١٣الض الكوكب رح ث ، ١ •  ١٨

الثلاثة.الأصول ين من ا1قول يذكر تقرئ الذي هر أنه *حث الحاجب ابن أي )٥( 
١.' ٨٨البنان شرحه مع المخممر ٥^١، ص الوصول منتهى انغلر؛ 

مّمن:  ١١٧٨نهاة )٦( 
أ/ب.آ/ل للمختمر الشيرازي شرح )٧( 
ما-ثى؛ ني )٨( 
م.من: ساسلة كان. )٩( 

ب.٨٠){ ١٦للمختمر الشيرازي شرح ١آ ٠ ر 



٥٠٥اضر عيداشن لأبماصى/حتةى• دجالزر١تدمح >ظهواتد 

الدالؤإسكان الجيم بمح الجدب صد الخاء يكسر الخصب ! تتيي4 
الأرمحىرخصبت ممهلورة أي خصبة أرض بقال المهملة، 

/أشهرل وهو )وأحصت(ل؛، 

المنهاجقول من تخرج لكونها ذكرها إلى حاجة لا المس-ألة هده ت خاتمة 
حيثشرحه ني عنه شيخنا فهمه كما له( يملح ما جمح يستغرق لفظ )العام 
عوارضمن ليس المصنف عند العموم أن  JaiULjالتعبير من أؤيوحد نال; 

وغيرهما،والمغهوم الحالة تخصيص على ذلك بعد نمى فد لكنه المعاني، 
لكلامه عموم ش داحلة المسألة فجعل العموماا ميع والتخصيص 

)إلاظاهمْل^ عار الكلام إجراء بن لم إذا لالغابن. نال: 

النال.)ا(فىش:
أو.م: ز )٢( 
ممطرة.ثى: ني )٣( 
)وحصب(.الأصل ني )٤( 
والكلأ.العب به أت إذا الموصع اف احم، العيش، ورناعيأ والبركت النماء الخم، )٠( 

الخصب.صد والجدب 
المحكم، ١ ٥ ٠ U/ اللغة تهذيب ا/ّآهآ، اللغة مجمل الخصب؛ تعريف في انظر 

انماحل/ههمآ، العرب، لسان ، ١١٢ص ١^٧ أساس ه/-أ، الأسملم والحيط 
آ/آا-م.العروس تاج \إ'لأل المير 

مختار، ٢ ٥ ٤ / ١ الحربه ان ن، ٦  ٧٣/ ١ ٠ اللغت تهذبيه ت الجديح تعريف، ني واتفلر 
.١٣٦آ/العروس تاج ، ا/٢٩المنير المصساح ، ٩٤ص الصأح1ح 

٣.• ص الوصول )،■(مهاج 

عامةنهي الن.هنية الكلية المعاني بين التفصيل وهو المّؤلم، ين.كره لم راع تول هناز )٨( 
مالهكل لأن الخارجية المعاني دون كبره، لأمور متناول واحد، معنى أنها بمعنى 
غيرهني يرجد لا مخصوص وحال بمحل متخصصا يكون أن بد تلا الخارج ني وجود 

أ/ب.* \ \إ النهابة في الهتدى المني أورده التفصيل وهدا لمتعدد. شموله نيتحيل 
،٧٩٤/١ا.ع المتثتيف، ، ١ التحرير ير تيت تقدم ما غير المألة ني وانفلر 
٠١١٨٨العا> الخا> زهة ، ١٥١;•العطار حاشية 

الأحرّس أظهر هما أحلّ معتتض احتمل  ١٠الظاهر؛ )٩( 



عتداسزاضدلأ؛ءاسي/يحشيى• !^ ^١٥١٥'؛-

لكازأمواكيانء الخطآ أمتي عن .• كقوله ب شيء بإضمار( 
جميعها،إضمار يجز لم منها واحد بإضمار الكلام ستقيم كيرة أمور هناك 
له«.عموم لا ءالمقمحي تولهم معنى لهو 

أنواعلم عنه. الاستغناء هع شيئا لأضمؤرنا الجمع أضمرنا لو لنا 
نيتعبير٠ل٤، وأما وغيرء. الأمدي لتعبير الموافق الصواب هو التعبير هدا 

،.متميم[ل فغير تقديرات أحد احتمل ما هو المقتضي بآن المختصر 
العموم.فصل ثانية هذه •' انمح 

هيالاقتضاء دلالة لأن الاقتضاء دلالة من مع •وهي المرافى قال 
اعلأمصدق )وتونف(لى بها نلنا ؤإذا به، المنملولأ، غير معز اقتضاء 

نهيالمسألة هال.ْ هي بعفّهأ؟ أو كلها ، يضمرهاأ هل أمور إضمار على 
والنسيان،الخaلأ أمتي عن *رفع ه فوله ذلك مثال ،. j_،®^ على مع 
لوقؤعءلاهرْ على الكلام إجراء يمكن فاد ، جندل بإستاد ماجه ابن رواه 

٦ا^٦\iاس نرح ، ٢٧ص اللمع ،  ٤٣ص -؟_ UJالحدود ، ١٤ا/• العدة ننلر: ا =
.٠٤ص الوصول، مفتاح ، ١ ٦• ص والأمل الوصول، متهى 

)بالإصمار(.الأصل في ١( 
.ن:ش.نهاةه؛/اآ(
وكان.م: ني ٣( 

آ/؛يا،او؛ان شرحه مع الميتمر ، ٨١ص والأمل الوصول، منتهى المالأ: انفث ْ( 
.٦٢٤/٢/١اJحمرل، آ/آم، الرل متهى آ/ا،؛آ، الأحكام أصول، ني الإحكام 

الخلرق.ض؛ ني ٦( 
)ررمف(.الأصل: في ٧( 
تضرها.م وفي: _: من مافط يضمرها. هل توله ٨( 
.١١٦٤و آ/ما-اا الأصول، نفاض ٩( 

بلفئل٢( • ٤ ٥ )ح  ٦٠ا/ا<والمامم اوكرْ ًللاق، باب، - العللاق كتاب - ماجه ابن منن ١( ت'
إيراده Ju؛، Y١٣/• الزجاجة ممباح ني البوصيري ونال  ٠١.أمتي. عن رصع اله ،أن 

ه.ا. مشي.. انه و١لفلاهر الأنمهلاع من ملم إن صحح إسناد هل.ا الحلبي.ثا: 
جيد.إمناده :  ٢٧١ص ماجه ابن ءي_يق من عنه الءلاوِط تحفة في كثير ابن نال وفد 
الحديث.عن الكلام تقدم رند 



٥٠٧'مداسميزاضد لأبماسى/حييى" دئا)زواتد« >ظلماتد 

يهالكلام يستقم شيء إصمار فتعض محالة، لا الأمة في والنسيان الخطأ 
بالإجماع،عهد لا إذ للأّتغراقأآ،، أو للماهية اللام فالأك ذحينئالل١، 

والعقابكالدم والأحرة الدنيا أحكام من كثيرة فالمضمرات كيلك كان ؤإذا 
عنبه للاستغناء يعضها إصمار يتعين نهل ذلك وغير والفمان والقضاء 

لعدمحميعها إضمار يتعين أو الأصل خلاف على هو الذي الإضمار كثرة 
بّآ/أالمض؟ص/. أولوية 

نلناإذا الإصمارات، هذه أن على ®يتبتي المحصول رح ث ني القراني، نال 
بالواحد؟اندفعت وقد الحاجة لضرورة أو لغة عموم هو ، ٤١^؛نيها بالعموم 

أرجحبعفه كان إذا اللغة عموم لأن الجمع، تعين بالأول نالنا فإن 
دارىلحل لأمن كقوله؛ الراجح مع المرجوح اعتبار ، بعض من 

ومعغيرهم، إكرام من أرجح والأقارب العلماء إكرام أن شلثإ ولا فأكرمه١١ 
الجميع.إكرام يتعين نلائ، 

الضرورة.لاندفاع الراجح، على الانتصار فيتعين بالثاني نالنا ؤإن 
اض«س•
تعينفإن حالي أو قولي بدليل منها واحد إضمار يتعين لم إذا هدا 

فيقال كما والخصوصى، العموم في المظهر حكم حكمه كان منها واحد 
الكبترص.المختصر 

رد.م: و ش ثي 
أوالأسماق.فىم:

القص.ثن: ني 

ربتمن(•_؛ ٠. الأصل ني 
٢•*>،• اٌما/ا نهايأ 

.١١٦٥ر  ١١٦٤/٢الأءرلمائي 
ادء-ص والأمل الوصول منتهى 

يكونالتعين أن شرحه ني الأصفهاني وذكر ^١١ ٤Aالبيان شرحه مع المختمر وانغلر؛ 
ءر؛ي•او ءم، 



عبداميزاضدلأيتامي/حنقت »اهواتد  ٥٠٨

قال، الليل،ار من ، )الصام(أ يبيت لم لمن صيام ررلأ ه قوله وأما 
الحكم.إلى رده وجب لكن حسا، الموم صورة ، أ نفي ارظاهره الغزالي 

الكماللأْ،.وأر الإحزاءر؛، نفي وهو 
والحكمالصورة نفي بين لتردده مجمل I المعتزلة وقالت 

الصحةونفي الكمال نفير بين لتردده مجمل هو القاصي وقال 

يولي^،.إلا نكاح[رى را]لأ ه قوله وكيلك 

)الصوم(.الأصل في )١( 
ذكرباب - الصيام ياب - اش النعن المؤلف ] ajAiألفاظه أترب ه• حمصة حديت )٢( 

(.٢٣٣٤)ح  ١٩٧٨ذلك في حفصة لخر الاىJن اخلأف 
لممن عنل.هما؛ ولفظه ٢ ٠ ٢ أ/ بالنية المحرم في الدخول باب - الصوم كتاب - رالثهقي 

له.صيام فلا الليل من الصيام ييت 
مغايرة.بألفاظ حفصة حديث روى وقد 
من»_ ( ٢٤٥٤)ح  ٧٢٣٨الصوم في الشة باب . الصوم محاب . داود أبو رواء فقد 
الليثرواْ * روايته بعد داود أبو نال ا له صيام فلا الفجر نتل الصيام يجمع لم 

معمرحمصة صلى رتقه مثله بكر أبي بن ع؛اواذله عن حميعا أيضا حازم بن ؤإمحاق 
عنكلهم الأيلي ليرض محنة وابن دالزمحدي 

٩٩/٣الليل من يعزم لم لمن صيام لا جاء ما باب - الصوم كتاب - الترمذي ورواه 
الوحه.هاوا من إلا مرفوعا نعرفه لا حديث حفصة حديث ونال! ( ٧٣')ح 

ؤ٣(. >ح  ١٧٢٨الليل من الية تيت باب . الصيام محاب . الدارممي ورواه 
ر*ا(فىشإض■

لأحزاءّم: ني )٤( 
٦١/٢ّالمهني )٥( 
.٣٣٥/١المنمي انظر: )٦( 
٢.ا/ا• الفصول إحكام )٧( 
الأصل.من ساتهل المكونين بين ما )٨( 
الحصين.بن وعمران موسى وأيي عباس ابن حديث من اللفثل )٩( 

ماس•ابن حديث ١- 
(.١٨٨٠)ح  ٦٠ا/ه ;وليء إلا نكاح ءلأ باب . الماح تاب - ماجه ابن رواه 

ونال I.A'X/Iالزوائد مجمع ني الهيثمي إليه عزاه كما الكير المجم في والطراني 
ثقات.رحاله وبقية مدلس وهو أرطأة بن الحجاج وفيه الهتثمي* 



٥٠٩عيزالميزاضد لأيأتاءسى/ت>مق؛ شئاازراتر« >bلتواتر 

كللكون العموم على المثالين هذين حمل ينبغي ت تمول أن ولك 
،اكالي١٢عر نغلر الأصفهاني كان ؤإن القي، سياق في )لكرْ(را، مهما

مهزص.
[١٩٧]١^^؛: ثنلوثإه أسهر تعالى• نوله أيضا يه تمثل ومما 

يرنعهولم الفصل ين عدي رنعه ت ونال ( ١١رح  ٢٢النكاح كتاب - الدراتطني و —

.١٢٤^-رشد بولي إلا نكاح لا باب - النكاح مماب - والمهقي 
محعيف،وهو ارءلاة بن الحجاج وفيه : الحبيراكلخيص ش حجر ابن غال 

عكرمةعن الحداء حالي عن المبارك ابن عن فرواْ الرواة يعص وغالط عاليه ومداره 
حالد،ا.يدل الحجاج والصواب 

رفعه.في مختلف  ١٣٨المجتهد بداية في رشد ابن وتال 
الأشعري.موس ايي حديث ٢. 

(.٢٠٨٥)ح  ٥٦الوليفي باب - النكاح كتاب - داود أبو رواه 
١(.١ ٠ ١ )ح  ٣٩٨١٣يولي إلا نكاح لا حاء ما باب - الكاح محاب واكرمدي. 

فيحجاز وابن (. ١٨٨١)ح  ٦٠ا/ه بولي إلا نكاح لا النكاح-باب ماجه-كتاب وابن 
(.١٢٤٣)ح  ٣٠٤ص والثهود الولي ش جاء ما باب - النكاح كتاب القيان. موارد - صمحه 

وتال:كثيرة باسانيد واسي،  ٠١٧١و  ٢١٧/•الكاح تحاب المدرك. يي والحاكم 
 ،lJ* صحيحة.كالها أسانيد

ؤإرساله.وصله ني احتك ونل :  ١٥٦١٣الخير التلخيص ني حجر ابن ونال 
الخصين.بن صران حديث ٣. 

والتهودالولي ني حاء ط باب - النكاح كتاب - المصنف ني مدالرناق أحرجه 
١(.• ٤٧٣)ح 
والشهودالولي في جاء ما باب - النكاح كتاب - الزواثد محجعم ني كما والعلراني 

.٢٨٧و  ٢٨٦٨
.١٦٥١٧عدض بثاسين إلا كاح لا باب . !لكاح ىب والفتي. 

الحصين.بن صران عن الخن عن نتادة عن محرز بن عيداض رواة من كلهم 
متروك.وعر محرز بن مدالد إسادْ وني :  ١٥٦١٣الخير التلخيص في حجر ابن نال 

يه•يحتج لا ذزوح وعو - سترن بن ب-اش يعني -  ١٢٥٨المن في الفقي ونال 
يكن•م؛ دفي ليمْ، ت الأصل ني )١( 

.٣٩٧-  ٣٩٣٨للأصفهاني الأصول علم ز اقرل إ ١^١نف )٣( 
بمثل•م؛ ر ش ني  ٢٤)



عجدالمئزاضدللآ'بّا'ص/يحُترا' ش0آالزداتد،ك ؛*• ١٠٢٥١^

أوالحج إحرام ونت تفديرر من بد فلا معلومات، بأشهر ليس الحج فان 
ذك.وغير بالياتء الأيأل #إنما ُ. نوله وكدك أساله 

الأصوليونعنها يعبر المسألة هده أن أي ..ا تولهم. معنى ُوهو نوله• 
ابنبخط وجد كما الضاد بكر وهو له عموم لا المقتفى بأن والمنهاء 
المالحةالأمور وتلك بفتحها، المقتضى هو شيء ؤإصمار الحاجسا 
أيضا.بالغح وهر المقتضى يحتملها التي التقل،يرات هي للإصمار 

شيءإضمار من بد لا أنه على والترح العقل ®ودلالة الشيرازي نال 
أ.الاقتضاءأ بدلالة المسمى هو 

نيالحاحب، ابن احتاره ما هو له عموم لا المقتضى وكون 
فيالدين فخر والإمام ، والنتهى١٨الإحكام^، ني والأمدي مختمر!هلأ،، 

،.١٢والحاصلل، التحم,يللا وصاحب ، والخثخ؟،ل الحصول 

.٨١ص والأ.ل الوّول لمُتلك؛ئص أئ )٢( 
نولهبدليل بالكر لا بالغتح هنا الحاجّا ابن عند المفثس أن يترجح والذي 

كلاذ.ني الذكلم لصدق اضمر ما هو رالشضى 
الإضمار.م: ني )٣( 
شرحايازىكسر^ل0ا/أب)٤( 

\،ai/yالمتمني ، ٥٣ص الغمرل تشح ترح الانتقاء: دلالة تعريف في وانقل 
للمحلىالجوا،ع جمع ثرح على البينان الأبان ، y*a/xمفلح لأبن الفئه أصول 

صالتعريمات ، a/yللعادي 
مّمن: ا*ب/ب نهاية )٥( 
.١٧٤٨البيان شرحه *ع المختصر ، ٨١ص والأمل الوصول متتهى )٦( 
٠٢٤٩٨الأحكام أصول في الإحكام )٧( 
.٣٢٨المول منتهى )٨( 
ؤ٦Y٤٨/١المحمول )٩( 

)•ا(الختخب
)اا(التحم؛ل

.٣٦٣٨الحاصل ( ١٢)



٥١١عيزاينزاشد لأطصى/تحمى؛ ثئاووو\تر« محالنؤإتر 

للمعازلا للألفاظ العموم ؤإنما له عموم لا ااالمقتفس الغزالي! نال 
،.صرررة تتضمنهارا، التي 

ُعثالصرم المقدر على الحكم يجوز كيف يقال ررلأ الشيرازي )ونال 
ففدمعنى أنه ملم ؤإن لفنل المقدر نقول لأنا ، الألفاءل(رعوارض من أنه 

انتهى•• أيضا، العاني عوارض من أنه المختار أن سبق 
الامديعلى الإيراد يبقى التسليم )تقدير(ل على تقول أن رلك 

عنهم.النقل تقدم كما الأصولين وأكثر 
أصمرنالو أنا له(س عموم لا المقضي أن عر الدليل أي .« .. »u )نوله: 

فلاالأصل، حلاف وهوعلى الإصمار عن الاستغناء مع أصمرنا لكنا الجميع 
إلىاحتجنا ذلامْ عر الكلام حمزص امنع U وuهنا لضرورةّ إلا إليه بمار 

•غيره إضمار يجوز فلا واحد باصمار تندفع والحاجة إصمار، 
أحدإصمار ليي يقول أن ل٠خالفل ررولالمحمول ض قال 

جائز،غير وص أصلا شيء ، تضمر لا أن فإما الأحر من أولى الحكمين 
المْللوبلأ؛ا/ومو الكل -^٣١، أو 

١)

٢)

٣)

٤)

٠)

٦)

٧)

٨)

٩)

٢)

٣)

٤)

بمسها.ثن: ش
الألماظ!.صرورة محن نصها ..لوع1ني ا. ب ٦ آ/١ المممغى 

م.-اظ المؤمن ين ُا 
•٥ا/أ أ/ل للمختصر الشيرازي نرح 

)القدير(.الأصل ني 
لثنى•فيش'

م•ّاقل المرسن ين ما 
الضرورة.إلٍه م: ني 
صأي 
امش 

شماش ا 
او<ش

حمل.الاستغناء امنح لما 
ولأ•

والمخالف.

يضمر.

يضمر.

.٦٢٦و \إم0^[• السول ا



عجدايميزاضدلأرت\مي/حشقت دجاازراتر« >حالنوإتد  ٥١٢

برجهض؛الخصم واحتج 
تقديرمن بد فلا تمم، يلا حقيقة والنسيان الخطأ رفع أن ت الأول 

VU منأقرب لأنه الجمع، إصمار به يستقيم ئيء وأقرب الكادم/، معه يستقيم /ب
الأقرب.على فيحمل البعض إصمار 

الأصلحلاف على فيكون ، ؛ J_iJالمجاز في الإضمار أن وجوابه 
لأول^ا ويسلم فيتعارصان لقلته، 

عمومالهلان ّللبلد ليس قولنات في اقتفى العرف أن الئانى1 الوجه 
للعموم، مقتضيار يكون أن فتلزم لهلة، الني مدخل لها التي المنان نفي 

عايه.بالقياس مثالال٣، في 
)لاصعلرابه(يجوز لا وهو العرفح في قياس هذا أن وجوابه 

أولفي تعبيره أي  ١١..الصواب. هو التعبير هدا أن راواعلم فوله؛ 
ارةعبلأنها اه_رهاا خلعلى الكلام إحراءرا"، يمكن لم ءاذا ألة الم

١ّ أيضا والحاصلأاّ، ، ل التحميل في معناها وذكر ، أ المحمول 
لأمدي.ا عبارة ، أ معنى لأنها أي الآمدياا لتعبير ررالخوافق قوله! 

)ا(فيش:لأدل•
شفى.م: في )٢( 

أجزاء.زش: )٦( 
.٦٢٤/٢/١المحمول )٧( 
الكليضمر لا له صالحة أمور وثمة ثيء إصمار رحب راض ولقتله  ٣٦ا/'التحميل )٨( 

٠٠..له. عموم لا الانتقاء بقولهم• المراد دهر 
إصمارْمن  Jbيكن ولم فناهرم، على أجراؤه امتع إذا ءالكلأم ولمثله  ٣٦٣٨الحاصل )٩( 

.٠.ّ ٠ كلها تقمر لا ممره الإصمارات في وكان 
مؤاةءلةءن:ّ)•ا(اوواني:

_•س •ْ/أ نهاية ، ١١)



٥١٣ايمئد عيدالسز لأبتاسي/ت>مىت 

عموملا المتكلم صدق صرررة أصمر ما وهو الأحكام! في قال 
له«لا،.

كلامه،ني المتكلم لصدق أصمر م1 هر لمقتضى ١٠المنتهى! وفي 
المغيرني الحاجب ابن عبارة أن أي .، • تعبيره. اوأما I نوله 

أحده نوله استقامتها عدم ووجه مستقيمة غير أيما الكبير وكيلك 
قولفي المنتمى لأن موصع كل ني يتمنى لا ذلك لأن تقديرات، 

إضماريمكتارآ، فلا )التةديري(لْ، اليع هو بألف عى عبدك اعنق القاتل: 
عني،عتقه في وتملي كن ثم الق مني همدك ع التقدير إذ معه، آخر شيء 

التةليرل٨،.)حمع(أَا، من نكر0 ما فبطل تقديرات يحتمل لا والمح 
الهبة،أو بالبع يكون أن رايحتمل ونال؛ ذلك رد الثيراني كان ؤإن 

الإعتاق،في وتملي كن تم القاتم عوضه وخذ عبدك لي هب، ت التقدير ويكون 

الحقيقةتعدرت إذا بما شبيهة رروطْ المسألة؛ أصل في القرافي نال 
كماالكل على الحمل يتعين فهل أرجح بعضها أو نوية ممجازات وهاك 

أوالراجح يتعين أو ، القرايزر همن تجرد إذا المشترك في الشافعي ناله 
فرينة؟إلى يحتاج مجملا اللففل يبقى 

اوينعند يمنعون ا كيفالخموم بعدم القاتلين أن يعلم أن ؤينثغي 

الأحكاماصول في الإحكام 
الرلمض 

•نكدلك _؛ ني 
•٨١ص والأمل الدصول، مثهى 

)١^(.الأصل ني 
بمكنا•م؛ ني 
رجميع،•دش؛ الأصل في 
القديرات.م: و ش ني 

ا/أ.٥ آ/ل للمختنصر الثبرازى شرح 
معانيه.أو معنييه ني المثترلث. استعمال مسالة دراسة مت قال تا 



عبزالميزاشدلأطسي/نمأيى* ١^١؛>■^ شه »النواتر 

وهودليل بلا تحكما كان ترجح غير من واحدأ ، رجحواأ إن مقمران؟ 
فلاأرجح حينثد فيصير تعيينه على الدليل دل ما إلا يضرون لا أو بعيد، 
نينثلرذك في يخالفوا أن ينبغي 

بينألة المهذْ في الخلاف فانية تظهر يعضهم! قال قالية! 
بهونوى ط-الق ن، أنلزوجته! نال إذا فيما ها حنيفة وأبي الشافعي 

بعمهمنقله كما الشافعي وهو يعم المقتضى نال فمن الثلأُث، العللاق 
محالة،لا الطلاق يقتضي ٠لالق أنن، نوله؛ لأن الثلاض بوقؤع فال عنهلْ، 
ونوىالطلاق طالق أنت، نال! بأن مذكورا كان ولو نصا، كالمدكور فصار 

الحنيفة أبو وهو يعم لا فال! ومن هتا• فكدك إجماعا صح الثلأيثا به 
٢.،أ واحدلأ من أكثر ءندْ يقع 

أكلن،إن كقولك، الشرط بعد وقع إذا اسدى الفعل ]الثالثة ، ٩١قوله!
آكل[لا كقوله النفي يعد ونومه ثي المذكور الخلاف تعميمه ئقي حر يعتدي 

م.وت ش من؛ ساتطة الطلاق. كلمة )٤( 
رالتفتازاتي، ٢٧٩ص الأصول على العرؤع تخريج في الزنجاتي الشاشت من عنه نقله )٥( 

التمريض.صيغة على عنه ونقله االأما'\ التلوح في 
.٢٩٤/١الرجموت غواخ السرنمي أصول الأّرار كشف انظر: )٦( 
الأصولعلى الغروع تخريج للمالة فانية المزلف ذكره الذي الفرع هذا ني انفلر )٧( 

.٢٨٠ص للزنجاني 
مفتاح ١٠٣٣\إ\اللمع همح ت تقدم ما غير يرم له المقضي هل مسألة ني وانظر )٨( 

،١ ١  ٥٨للعقد المختصر شرح ، ٩٠ص المسردة ،  ٥٧_ ٥ ٥ صى ولتلمساني الوصول 
،١ ١ ١ ص اللحام لأبن الفقه أصول في المخمر ، ٣٦٤٨المرل نهاية ، ٥  wfyالمدة 
إرشاداكحرير يسير ، ٤ الناني حاشة ، ١٩٧٨'المنير الكوكب شرح 

الصالحأديب محمد د. الإملامي الفقه في الصوص نمير ،  ١٣١محس الفحول 
قال.م: و ش يي )٩( 

،١٧٨٨الميان شرحه مع المختصر ، ٨١ص والأمل الوصول منتهى السألةت انظر ( ١٠)
.٦٦٦\ا٦االحصول ، ٣٢٨المرل منثهى ، ٢٥١٨الأحكام أصول في الإحكام 



٥١٥عيداهميزاضد لأ1ئاسي/ت>تيق؛ ديحالزواتد« »النوإتد 

بعدالوانع حكم حكمه الشرط بعد الواقع المتعدى الفعل \ \دشرح 
ميمان.وهو فه الذي فه ص ي ]فجو القي 

!أ٣Aذكره المنهاج لأن يدكره /ولم النفي[ بعد الواقع على أحال ؤإنما 
ؤإنالشرط يعد U يذكر ولم اوأكول«ل؛، ني آكل لا ءونوله قال حث 

الشرطنوة في لكن للمالةلْ، مثالا ذلك ذكرأ الحاجب وابن الامدي كان 
\يص)مع فيها والخلاف يذكرئ أن متقلألا"،ظمحاج الأ مبمثابة فهو لها 

أوشرط عله ١، يفدمل متعدا فعلا يكون أن وصورتها ^٩، ٠١حنيفة(ربن 
المسالةأول في الختممى في الغزالي به صرح متعديا وكونه نفي• 

الإحكامل؛ا،في والأمدي القراش"اا، عنه نقله  ٢١٢٧اJرUن ني والآuم 
الكبيرأالمختصر فى الحاجب وابن ٢ والم~ءىلْ 

ا،فىش؛ٌمج■
بخلاف.ثن: ني ٢( 
٢•ُن• ساقط اهمّين محن *ا  ٢٣
اكول.كل ني رب: ، ٣١ص الوصول منهاج ٤( 
.٨١ص والأمل الوصول منتهى م\0ك الأحكام أصول ني الإحكام ٠( 
متمالة.م! ش ٦( 
_•ُن ه/ب ٠ ننايأ ما، 
حنيثة(.ايي ان )سر الأصل ني ٨( 
بعام.ليس الثهرط يعد وثع إذا المتعنوي الفعل أن إلى حنيفة ايو ذب ٩( 

ا/آ"أأ.التحرير ير تي، ٨٦ص التحرير انظرت 
دتيق.ب محقي حنيفة أبى رنثلر ! ٦٢١ا/آ/^المحمول فى تال حث الرازي روانقه 

.(المثنىم^١١٢٦
بأحد لم ولكنى نبها والخلاف الصورة ذكر حيث ١ و«يا الأصول نفاض ( ١٣

للجوم،•الب 
أا/اهآ.الأحكام أصول ني ؛ا(الإحكام 

0ا(.تهىالرلماام.
إليهاأشار ا ؤإنالخالة أصل يذكر لم المختمر ونى ، ٨١ص والأمل الوصول منتهى ( ١٦

بالخال.



'مدالمتئزاسم*لأيءاصي/حشيى؛ ^١؛)،؛، ١٥'؛؛-»الءوامح 

بلالممدي شرطوا نلم وغيره ، ١١الإنادةني عبدالوهاب القاصى وأما 
الفي(لمحياق في كالكرة العموم )يقتضي النفي سياق في الفعل يقولون• 

عامقيام ولا نيام، لا بمثاية تمم لا ففولالثا؛ لمصدره نفي الفعل نقي لأن 
هدا.فكدلك 

يحتملبمثال مثلوا فإنهم والحاصل كاكحصيل تابعه ومن الإمام وأما 
الفيلْ،•مياق ني نكره وكونه فيه؛؛، اكعدىل"آ، معا الأمرين 

(٦). لينزالي^،.-بأ الممدي شرط الإuم أن ءوالظاهر المرافئ قال 
واحدةألة مأو الغزالي قاله كما مسألتان هما فهل هذا وعلى 

الأصوليين^،.بين حلاف القي؟ سياق في بالكرة الجميع عن ؤيمر 
الإحكامفي الأمدي مثال من يوحذ شرط أو نفي بعد واقعا وكونه 

توهمهلما حلافا ، أيقال والغزالي مختمريه في الحاجب وابن والمنتهى 
بعضهم.

الأصولنفانس ،  ١٨٤ص القمرل تنقيح شرح ني عيا.الوهاب القاصي نول انفلر را، 

م•_• سائط القرّثن ين ما ، ٢١
١^^،.م: ني )٣( 
م.ر تى مزت محاقطة نهت )٤( 
او1كولأت،اجمع مم فإنه آكل لا اراممه نال: لو انه ثلوا حنث )٥( 

XUlyالحاصل ، ٣٦١/١اسل  i٦٦\ا٦ا^الحصول انظر: 
م-'\ااؤالأصول نفائس )٦( 
قال.وش: )٧( 
•سايتتازتالتان حمأنهما لي ينلهر •والذي  ١٨٤ص الفصول تنقيح ثرح ني القراني نال، ، ٨١

محوتلا اى [ ٧٤]نك: ءه خاُلأ وبترث« تحال؛ قوله نحو يعم النفي سياق ل الفعل 
محناعيله'.تعم لا محنامل له لكنت إذا التدي والفعل حام، ولا له 

الحاجبوابن طالق• فأنت أكلت يإن آكل لا •وافه والزالي الأهدى ُثل حث ، ٩١
ءال4أ,محمتصرأ الكن ؤإن اكك •لا يقوله 

١٦٦١٦الممض  ١٣٦١٦الرل محتهى  ١٦٥١١٦الأذكام أصول ني الإحكام انثر: 
.م٨/٢١١البيان شرحه ع المختمر ، ٨١ص الوصول منتهى 



٥١٧^١^٠^الميل لالآطمى/تحنق؛ شئ١لjواتي« محالماتر 

للشرط.تعرض نيه ليس تابعه ومن الإمام ومثال 
حرنمدى أكلت ؤإن 1كل لا واض قال: إذا uلحالف ذلك تفرر إذا 

أحوال.ثلاثة له 

مرحلم أو مثلا. اللحم آكل لا كقوله؛ بالمفعول بمرح أن الأول؛ 
بواحديصرح لم أو أكلا، آكل لا نحو المؤكد صرح؛المما.ر ولكن به 

منهما.

نيه نحيفة وأبي الشافعي بين خلاف لا والثانية الأولى فالحالة 
بهتخصص شيثا الثانية الحالة في نوى إذا إنه حتى التحميص قبولهما 

بغيره.، )؛حتث(أولا منه ، وذلل
الذكورلأ،.بالثال الأولى الحالة تخمصرْ، وكدك 

الثالثة^.الخالة نى بينهما الخلاف ؤإنما 
ووسق،أأبو والقاصي ، لوأصحابه الشافعي إليه ذب فالذي 

^^-١•م: ثي 
م.من ساتطة ني. 
دمل•؛ ٢و 
)ب.الأصل ني 
نتخصص.تى: يي 

٢.• المر الكوكب شرح ، Y-ar/Yالول نهاة الأ-ثق: نتل ني انظر 

Arrhالماني بحاشة الجراح جمع ، 1Y/Yتمني الآنئر: 
لخصاف.١ القول احتار أته وذكر ، ٢ ٤ ا/ا التحرير تيسير انظر! 
معاينةبن بجير بن معد بن صش بن حسب بن إبراهيم بن يعغرب هو يوسف وأبر 

صاحبالمحدث، العلامة المجتهد، الإمام يوسم،، ابر الماضي، الكوني الأنصاري 
منيؤمن، أبو بلغ الذمي! تال وأملمهم، تلاميدْ أنل وعر به، وتفقه لزمه حيمة أبي 

رمانة.وثمانين اثثتين سنة توفي عليه، مريد لا ما العلم رئاسة 

.٢٢٠ص ي النوامم \ِ/-ماأ، اليلأء أملام مير ، ٤٨٧ص هس لل



ءسوالميزاضودزحاازراتو« »التواتر  ٥١٨

التخصصفيقبل مفعولاه جميع ني عام أنه الحاجب وابن رالامدي 
نيعم،الشرمحل أر القي محياق في نكرة لأنه نبله، كالذي 

(٣) .التخصيهى يقبل فلا بعام ليس أنه حنيفة أبو إليه ذهب والذي 
يقبللا أنه ]يقهقع[ حنيفة أبي رروعند المحصول في نال 

دقيق<اأْ،.نيه حنيفة أبى ونظر التخصيص، 

واختاره، الحاص،لأ في قال وكذللث، ، الحقاال راوهو المنتخب، ني قال 
المفعوللم به المفعول في عاما كان لو لأنه أيضا التحميل صاحبإ 

متله.فالمقدم باطل والتالي والمكان، الزمان من فيه 

منوجوابه 

قال:لو والخالكية الناسية عند لأن التار بطلان لم نلا الأول: 
وندمنه، وئثلل٩، ذللث، صح معين وفا أو معين، يوم في ونوى آكل لا 

قال:ثم طالق فأنت، زيدا كلمتط إن قال: لو أنه على غهئه الشافعي نص 
يصح.فإنه شهرا التكليم أردت 

وأميوالمكان بالزمان تعلمه من أشد بمفعوله الفعل تعلق أن الثاني: 
الفلرف.من به 

.٢٠٢و  ٢٥١/٢الإحكام 
.٨١ص الوصول منتهى 
•٢٨٦ا/الرحموت فواح ا/آأأ، التحرير تسير ، ٨٦ص التحرير انذلرت 

الأصل.من: ّاقل ين ما 
\امس.السرل 
.٢٢٤/١التف 

ئمu؛L الثاiب وثول أولا رحبة تول القولين ذكر حبث،  ٣٦٤و  ٣٦٣/٢ادءاصل 

المختار.وهّو يصح. لا حنيفة؛ أبو وتال قال؛ حتّثح  ٣٦١ا/التحصل 
ينل•م: ؛ي 



٥١٩عبدالميزاضد للأيناصي/حنقت شهالزواتد(< >طلنواتد 

أنهعلى أجمعوا النحاة أن اربدليل المحمول ثرح في المرافي مال 
تقديميتعين أنه ناعله م يلم ما باب رالذلرف/في به المفعول وجد إذا 

شكان ؤإن ، ، ُأ به الفعل تعلق وشدة بالفاعل ثبهه لقوة به المفعول 
والمكانالزمان على الفعل دلالة أن لحق ١٠نال المنتخب على التعليق 
يكونهذا وعلى ، التزاما المفعول وعلى ، تضمنا المصدر وعلى م3لابقة 

التقييدإن نالوا الحنفيتلْ، لكن التقييد، فيقبل مفاعيله ، ٤٧معللقا الفعل 
الكلام وهو ]مطافةأَا، عليه اللفظ ، يدل١٦فيما يدحل إنما بالنية والتخصيص 

فيماوالتقييد التخصيص ، حزأ على يدل أواليي ت نال ثم عليه برهان 
إؤأهبمال أن إلا دهz تعالى: نوله التزاما . ٢١ءاوهاا[ل اللفغل يدل 

الإحاطةحالة في إلا الأحوال من حالة كل فى به لتأتتنى تقديره [ ٦٦زنونف: 
بعضهاإحراج صح ؤإذا ، التزامال بل مaلادقة الأحوال على يدل لا والإتيان 

،.١٢١لل٠قاصلتابعة الألفاظ لأن الية إخراجها صح الامتثاء 

وأصحابهحنيفة أبو قامتدل تمني المفي الغزالي نال حائمة: 

من:ش.نءاةاه/أ)١( 
الأصرل^*اتمااا.نفائس )٢( 

اكمح•)•ا(تيش:
م.من:  AY/1نهاة )٤( 
الحماة.م: ثي )٥( 

الرحمرتفواتح ، ٢٤ ١٨الأسرار كثف ، ٢٥ا/• رحى الآمرو انتلر: )٧( 
ب

التمرصونلوامر منهم، تحكم •هذا يقوله:  ١١٧٨٨النائي ني المراني منه رأجاب، )٨( 
•نولهم يهللان على تت والالكتابر من الأدلة يعص ذكر ثم ترد 

.١٨٥صن الفصول تتقح شرح أيضا؛ وانثلر 
أحن•• م، مح، ، ٩١

الأصل.من انهل المعكونين ين ما )'١( 
،٢٥١٠المسير؛/زاد لفه لمؤ ١ له استدل ما حول المقرين وكلام الأية ير نففي انفلر ( ١١)

و>0\. ٢٤؟/ا، للقاسي اك1ويل محاسن ، ١٦٦/٣العود ايي نقير 
.١١٧٩و  ١١٧٨٨الأصول نفاض في الدليل بهيا امتدلأل رأا(انثار 



عيزالسزالميللأطص/ت>نقت دجاازوامح«  ٥٢٠

ار)والإماف(لقال; ثم ^٢، ٠٠١عموم ولا المقتضى نبيل من هذا بكونل١، 
اللفظفإن والحال، الوقت، نبيل من ولا القتضى نبيل من لبى هذا أن 

المحالفآما ووضعه، بصيغته المفعول على يدل المفعول إلى المتعدي 
صرورةمن والمقتفى باللففل لها تعلق ولا الأشياء وجود نضرورة والوقت 

عبدكأعتق ت كقوله الذكر وجود صرورة أو صيام، لا كقوله الكلام صدق 
/أشثهاا١ يالفعل فالعموم عني، 

حْلأووصعه بصيغته الفحول على يدل اركوته شرحه فى الخبدري قال 
بينه،.ئم له، وجه لا بين 

الالمقتضى قولهم: وبين المسألة هذه بين الفرق ذلك من وأءلملْ، 
٠يعفهم توهمه لما حلافا له عموم 

الكبل٨،.داخل ّاليىم، الراوي كقول البت السل ]الرابمة: قال: 

بأن•م: ني )١( 
م'اا■.المس )٢( 
)رالاتصاف(.الأصل ني )٣( 
.٦٦٨المتمني )٤( 

افول،نهاية ، ١  ١٨٨المنهاج شرح في الإبهاج ت تميم ما غير المسالة ني انلر )٦( 
VoV/Y ، ١ ١ ١ ص اللحام لأبن الفقه أصول ني المنممر ، ١ العمدشرح،
شرح، y٢٣٠/اللوامع الدرر ا/أهم، المسامع تشبف ، ٩٠ص الوصول مفتاح 

.Y«Y/rالمر الكوكب 

ٍل•وش■■ )٧< 
فيربملي البت، إغلاق باب - الحج محاب - اJخارى رواه ه هممر ابن حديث يريد )٨( 

هوالمت، اص.؛ رسول »دحل لأل: رلففله ( ١٥٩٨)ح  ٤٦٣/٣ثاء البيت نواحي أي 
فلقيتولج من أول كنتإ فتحوا فلما عليهم، فأغلقوا وعثمان وبلال زيد بن وأسامة 

ددداْالمالض العمودين بين نعم ؛ال،'• ه؟ اش رسول غيه صلى عل الته؛ قبلالا 
أحر.ُواصع وفي ( ١٥٩٩)ح ( YU/rالكب في الصلاة باب الحج. كتاب في أيضا 

فيهاوالصلاة رغيرْ للحاج الكع-ة لحول امتصاب ياب - الحج كتاب - مسلم ورواْ 
(.١٣٢٩)ح  ٩٦٦/٢كلها نواحها في والدعاء 



٥٢١عي،والميزالميل يرؤ*لجيإتجابق* ث-جالزواتر(< >bلتواتر 

والشل[لى.اكرضل١، يعم حض ،، ٥٧١ئي عامأ لسن 
علىالمعاني وكذلك الألفاظ. عوارض من العموم أن تقدم \اد؛رح 

مها.حلاف 

تقال.م،كما نكرات لأنها عموم لها فليس المثبتة الأفعال وأما 
راصالىالراوي كقول امها أقفي لا تعم لا الإثبات سياق في والنكرات 

ؤيحتملفرصا الملام ظء تكون أن فيحتمل الكعثةاا داخل ه اف، رسول 
_J،Jالأمتل٠لألل٣، فتمتغ ونفلا فرصا وقوعها يتمور ولا نفلا، تكون أن 

الوحينثد يعمهما، لا الفعل لأن الكعبة، داخل والفل الفرض جواز على 
^^٤،•من بدلل إلا والنقل الفرض من واحد يتمن 

فلاالكعثةاا في ررصلى الراوي كقول المتواؤلئ اءأما المحصول في قال 
سذيعم إنما لأنه الكعبة داخل الفرض أداء جواز على به يستدل أن يمكن 

إنأنه كما نفلا، يكن لم فرصا كان إن الواقع فدلك فعلها، لا الصلاة 
فرصالأى.يكن لم نفلا كان 

ِاثي والم٢( •  ٢٣)ح آ/اآه امب ني الملأة باب الماسك. تحاب ِ داود أبو و =
(.٦٩٢)ح  Waالكب ني الصلاة باب - الماجن. محاب 

وتعجيلالصلاة رقمر البت ني الصلاة باب - الحج كتاب - الموطأ ني رمالك 
(.١٩٣)ح بعرنةالخلة 

،١٨٢٨لبيان ١ شرحه مع لمختمحر ١ ، ٨٢ص والأمل الوصول منتهى * ت المألة آنثن ( ٢ ) 
.٦٥٣/٢/١المحمول ، ٣٣٨المول متهى ، ٢٥٢٨الاذكام أصول ني الإحكام 

الاثلأل.ض: في )٣( 
الكا.داخل الجاتزة الصلاة ني الفقهاء اخلف، )٤( 

والفرخىالنقل صلاة فيها تصح والجمهور واحمد حنيقة وأبو والثوري الشافعي فقال 
ركعتاولا الوتر ولا الفرض يمح ولا المعللق النقل صلاة فيها تصح مالك،؛ ونال 

الطوافركغا ولا الفجر 
الأبدأ صلاة فيها تصح لا الذلا٠ر أهل وبعضي اّلكي وأصبغ جرير بن محمّد وفال 

نافلة.ولا فريضة 
م\-\-أ.\]أوي فح ، ٨٣٨لملم النووي ثرح في: وأدلتها الأنوال اننلر 

.٦٥٤و  ٦٥٣٨/١المحمول )٥( 



عبزالميزالميللأيةاسي/حمق• »اماتد  ٥٢٢

المنتهمحالفي الحاجب وابن الآمدىل١، به صرح كما جهاتها في ولا 
فيكونرالأبيفى الأحمر فيحتمل الشفق،١ غيبوة يعد ارصالى الراوي كقول 

حملهيمكن ولا بدليل، إلا منهما واحد يتعين ، )فلأل مشتركا ، الشمق١ 
هوغم كالشافعي معنييه على المشترك( يحمل من رأي على إلا عليهما 
الفعل.في لا الشفق لففل في فالعموم هدا وعلى 

فر®الفي الملأتين بين يجمع اف رمول ءكان وكقوله 
وليسالخانية وفت في وغوعه ؤيحتمل الأولى وفت في الجمع ونؤع يحتمل 

.X،>r/Yالأحكام اصرل ني الإحكام )١( 
.٨٢ص والأمل الوصول متهى )٢( 
انمثا،ض م لكي.وب: حرل.إ بمُة ني ماص ابن حدث ني ذلك ورد )٣( 

ألحديث... الثمق. غاب حين 
(.٣٩٣)ح ا/('اآ جاءز ما باب . الصلاة محاب . ابرداود رراْ 

هالمص عن الملام هواتين فى حاء ما باب - الملأة أبواب كتاب - والترمذي 
.٢A٢/١صحيح حن بث حن. رتال؛ ( ١٤٩)ح 

٦(.)ح ا/خهآ ط إأمت باب اكلأة. محاب والدارتدي. 
.٣٣٣/١انمي ني وأح،د 

الثغقغاب ثيل ذهب فإذا الأحرة العناء ونت إلى الشص غررب من الحمرة الشفق )٤( 
الليل.نمق إل الأبيض الشفق ؤيض الأحمر 

،٥٢١ص قية لأبن القرآن غرم، ير نفانتلرت 
.r\Ai\المير انمياح ، ٧٥و  ٧٤ص الفقهاء أنيى 

_•من؛ له/ب نهاية )٥( 
م•ٌن؛ -انط التومثن محن •ا )٦، 
فيها.الث.افعي ورأي معاتيه أو معتم في المشترك أعمال الة جمت تقن. ر٧( 
عن•٧( ٦ )ح  ١٧٨٤٨الني. معجزات باب . الفضائل محاب مسالم. صحيح ني )٨( 

يجمعفكان تبوك، همزدة همام ه اش ومول مع حرجنا نال؛ ه، حيل بن معاذ 
الحاوبنا... جميعا.والعشاء والخرب حميعا، والعصر الظهر فمر الصلاة، 

والمصرالفلهر بين آفر الفيه يجمع الذي الوقت، باب — المواقيت، كتاب - والماتي 
(.٥٨٧)ح \ا0حا- 

(.١٢٠٦رح ١ ٠ X/ الصلاتين بين الجمع باب - الصلاة كتاب - داود رأبو 
.٢٣٧/٥المد ل واحمد 



٥٢٣عبداينزالميل لأبماصي/حصت '^؟١^١^٠٢٠ رؤالفواتي 

؟'م/أأحدهما ني بل(لآ، )فيهما ■ءلى/ونوءه بدل ما الفعل وفيع ، نذ0لإ ُي 
الدلل.عر )واشين(لم.توف 

وليس، الأقسامر من الممر المختصر في المثالين هدين جعل رند 
والجهاتالأيام بن المرق كان لما بأنه الشيرازي عنه راعتدر يجيد• 
الأءتراضأْ/من سالم الشيخ وكلام الأنام على انتصر دقيقا أر ضعيفا 

متكرراوالسلام ]الصلأء[لص عليه منه ذلك ومع روأمأ نال 
الفعلومع ، نفسل في أيضا فليي وغيره، ، النسكأ مفر يعم وجه على 

الراويقول من هي إنما ذلك فامنقادة ولابد كان إن بل محليه، يدل محا 
منهيفهم الضيف، يكرم فلأن كان ت قيل إذا ولهذا الملأتيزا بين يجمع ءكان 

،.]انتهى[ل ، حدة؛،أ الوا المرة على القصور دون التكرار 

كلامفي وسيأتي ، التكرارأ ، )تفتضي(ل رركان،ا أن محلى منه بناء وهدا 
المصنفين.يعفى عليه تيعه وقد ٠ ذلك، يخالف ما تليها التي المسألة في الشخ 

م•ملأ/ا نهايت 
)نمانل(.الأمل ني 
دالمن•م؛ دني ردالثتن( الأصل ني 

.١٨٤و  ١٨٣ر\ا\\\ ايان شرحه انظرالممحمرمع 
صلىالحل.سث،ت أورد لأنه الحاجب لابن الموجه الاعتراض من الإمنوى كلام ملم 

الشيم.رجه على لا ليمثل الكب داحل 
ثى.من; ماتهلة الآمانى; 

م•د• الأصل مانط المعكرفض بض ها 
الثاك.م: ني 
بمفما-٢؛ ني، 

أ/مهأ.الأحكام أمول في لإحكام ا ١
م•ر؛ م، من؛ م المعكدنض محن ا م١ 
انتتضي•ثرت وني ربمضي( الأصل؛ ي ؛١ 
المسألة.هاوْ يعل. فيها الخلاف يأتي سا 
اتضاءمحامن شينا يرجح لم كان الءّاوى نول لمألة إيراده ني الأمدي إن يث، ح١ 

.Y،،r/Yالإحكام انظر: وعدمه. التكرار 



■مدالميزالميللأطص/تءنى؛ شئاازرامح« محالنواتر  ٥٢٤

سهوكل ني هر المجود تعمسم على الأمة ، أجمعت ت مل فان 
ثوبمن المني أفرك راكنت ها عائشة ونول ذسجدءلآ، ااسه-ا لموله 
اضورسول أنا لافعلته وقولها أحد لكل عام ، فيه١١ل فملي ه اض رسول 

كيلك.لنالأ؛، فاغت

جوابهأحال ربما حكم عن سئل إذا . ، الرهأ رسول لاكان وأبقا 
الماءفأفيض أنا »أما الاغتسال عن سلمة أم سرال في لاكما ه فعله على 

؛٦١أ رأّكا"على 

اجتمعت.ت ش محي )١( 
سلمثم تشهد نم سجدتين نسجي فسها بهم صلى ه الض أن الحصين بن صران حديث )٢( 

(.١٠٣٩)ح  ٠٦٣ ا/ وتسليم تشهد فيهما السهو مجدني باب — الصلاة داود—كتاب أبو رواْ 
٤٢ ٠ y/ السهو سجدتي في التشهد في جاء ما باب - الصلاة أبواب كتاب - والترمذي 

صحح.غريب حسن حديث ت وفال ( ٣٩٥)ح 
(.٢٨٨)ح  ٢٣٨)/انمي حكم باب الاهارة. كتاب ملم. رواه الحدث )٣( 

(.٣٧٢)ح ٢ ٦ ٠ ا/ الثوب يصيب المني باب - الهلهارة كتاب - داود وأبو 
.١٣٢/٦الند في وأحمد 

)/*٨)الغل رجب الختانان التقى إذا حاء ما باب - العلهارة كتاب - الترمل.ي أحرجه )٤( 
منعائشة عن الحديث هدا روى وقد صحيح. حسن حديث وقال (. ١٠٨)ح  ١٨١و

الختانانالتقى إذا الغل وجرب في جاء ما باب - وسننها الطهارة كتاب - ماجه وأبن 
(.٦٠٨)ح 

.٩٧٨المني في وأحمد 
ينزللم ؤإن الختانين بالتقاء الغل وجوب في باب - الطهارة كتاب - والدارقعلتي 
\X)ح 

وأعلهاكهلان، وابن حيان ابن صححه ت  ١٣٤/١الحيير التلخيص في حجر ابن وقال 
فيه.أحطا الأرزاعي بأن اليخاري 

م.من؛ ساقط الله• رسول )٠( 
٣٦٧/١نلأى رأسه على أفاض من باب - الغسل كتاب - البخاري أخرجه الحدث )٦( 

(.٢٥٤)ح 
٢٥٨/١نلأثا وغيره الرأس عر الماء إقاصة استحباب باب - الحيض كتاب - ومسلم 
yo<\j  (.٣٢٧)ح



٥٢٥عبداينزالميل لأيءاسي/حتى؛ ه ١^١؛*• شئ محالثواني 

أنولولا ذلكراأ« أنمل ررأنا نال: الصائم قالة عن ثل ولما 
»أنالامدي أجاب كيلك الحكم، كان U جمعها ، ٣٧عموما للفعلل٢، 

علىالحكم ترنيسا لأن العلة عموم لأجل كان إنما هو السجود عموم 
بقيةوكLزلان١ العلة، وجود عند الحكم وجود يقتضي التعقيب، يفاءأ الوصم، 

الفعللا"،«ص،.لخفل بجوهر لا بالقياس نتها الحكم ، ٠٧إنما الأ،ثلة 

(.٢٥)ح.\ Tol\ول ئى ، ٧١إئْة س الجب يكفي ذم.L اب الطهارة. محاب اكاثي. ر =
(.٢٣٩)ح \اا-\-\ الخاية س الخل ني باب الطهارة. محاب . وابرداود 

(.٥٧٥رح ١ ٩ ٠ ام الجناية من الخل في ياب - وسننها الطهارة كتاب - ماجه وابن 
مامنها صحيحة باحاليث ه نعله من ذللث، ثبوت *ع اللفنل، بهذا الحديثه اجد لم )١( 

هاعانثة عن ( ١٩٢٨)ح  ١٥٢٨للما'م القبلة ياب الصوم. محاب - الخاري رواء 
ضحكت.ثم صائم وهو ازواجه بعض لمل ه النه رسول كان أن نالت،؛ 
لممن ٠^٠ محرمة ت، ليالمرم ني الشالة أن بيان باب - الصيام كتاب - لم مورواه 
١(.١ ٠ ٦ رح  VUT^شهوته تحرك 

(.٢٣٨٢رح  ٧٧٨٨للماتم القبلة ياب الصوم. محاب - داود وايو 
(.١٦٨٤رح للصاتم الشالة ف حاء ما باب - الصيام كتاب - ماجه وابن 

الفعل.ني )٢( 
م.من: مم/ب نهاية ر٣( 
بناه.م؛ ني )٤، 

الأحكامأصول ني الإحكام ر٦( 
ذاتهقي الفعل أن أيضا اسبق بقوله ذللث. على محء عقيقي 'ب"الٍزاقا الشيخ علق ونل. 
قدوتهاه وانه للأمة، التشريع نه الأصل أن على الأدلة نامت، لكن عاما يكن لم ؤإن 

الحكمذللث، مثل إنبات إلى حاجة لا نلاا؛، وعلى الخصوصية، على بدل ما يثبتا حتى 
أ.ميالخاس، الأمة حق في 

مما:لها يممرص لم أقوال رمحاك أقوال ثلاة عر المالة سه في اصر وال>لف )٧( 
المسألةحرز جوزمحا فن ثالمعى الرواية باب همن الراوي من المشت الفعل أن الراع■ 
بالمعنى'الرواية بشروط 

غرر.كل معللقا يعم الغرير بيع عن *لهى توله نحو أن الخاص: 
لأتهللجارر يالشسة ارقضى كقوله يعم لا فإنه الياء به تتصل أن بين التفصيل المادص؛ 

أنلأقضى مثل أن بحرف يقترن أن بين أر القول، دون القضية في الخكم ان على يدل 
انموم.دعوى صح فكدلك، لففله حكاية ذلك أن الفلا،در لأن يالضمازا الخراج 



ايؤدعيرالميز لأبااسي/تحتق* هالمإتد  ٥٢٦

ولهذاالتكرار، على يدل كذا يفعل كان الراوي نول ]الخامة• نال؛ 
الضمازرا،.يكرم حاتم كان قللهم، من إسقدناه 

لغة.ولا عرنا تقضيه لا أنها المحصول ني وصحح 

شئالأى.الإحكام في يصحح للم 

ماعلى فيها الشيخ افنصر ولو العموم فمل ة حامهده • ايشؤح 
هدميغردا لم فانهما أحمر، لكان الحاجب وابن الأمدى عليه انتصر 

المتقدمة.المألأ أناء ني ذكراها ؤإنما المألاص، 

بينيجمع س اكان الراوي نول أيضا المعنى هدا ُوْن الامدي نال 
الملأتين«ل؛،ّ

ماومنها ٢، مشتركر هو ما منها الأمثلة وجعل أقرئها الحصول نعم 

تحوالمذكورة الصيغة عموم يض للعموم الماغ أن جهة من لفش الخلاف أن ايايع؛ 
حارج•دلل من مها -ب لأعمء.م والست دئضى، أم' 

العقدشرح ، ٢ ٠ ٥ / ١ المعتد ، ١٦ص اللمع ت تفد.م ما غير آلة الفي انظر 
حاشية،  ١٨٨ص النمرل تنقيح شرح ،  tTA^/مفلح لاين الفقه أصول، ، ١ ١  ٨١٦

.٦٣٥ص اس ملأمل ا/أآمآ، اسل الجوامع جمع شرح ير التاني 
المختمر، ^١١ ص الحرمين إمام ورفات نرح ني المتن مء ا/ماأآ، التحرير ير تن

الفحولإرشاد ، ٣٢١١٠;الخير الكوكب شرح ، ١١١ص اللخام لأبن الئف أصول ثي 

َن:;س.»< 
،٢١٨٣/'البيان شرحه ح المختمر ، ٨٢ص والأمل انيصول منتهى المالة؛ انغلر ، ٢١

٠٦٤٨/٢/١المحمول أ/*امآ، المول منهي ، ٢٥١٢Aالأحكام أمول ني الإحكام 
الة.ميفرداها لم م؛ وني سألة, بميمرداها لم ش في )٠١( 
م.اْأ.الأحكام أمول في الإحكام )٤( 

الفر.في الجمع على الدال حل بن معاذ حديث تخرج تقدم وند 
ش.مزت ه/أ ٢ نهاية رهنا . ٦٠١/٢/١المحمول )٥( 



٥٢٧ع؟ادادريزالميل لأبماسي/حنى• شهالزواتد؛'ك حح١هو١تد 

عنجواب الحقيقة في وهي، ، كذلك ليس ما ومنها -، متواطئ هو 
الصلاتين((بين يجمع رركان مثلان الراوي فول أن تمريره مقدر موال 
فيفعل أته مع عمومه دليل ، )وتكررْ(أ الفعل تكرار على يدل ذلك وغير 
الإثبات.سياق 

علىتدل لأنها رركانء لمقل من ذلك امتقينا إنما أنا وجوابه 
،.الكرار١٦

التكرارامتيقناا ا-أى امتقدناه'ا ررولهذا بقوله إليه المثار هو وهدا 
ناهامتني لما عليه تدل أنها )فلولا( الضيفان يكرم حاتم كان ت قولهم من 

منهاو،.

رركانء،إف قال! الإمام ، أزر أي •؛؛ • المحصول، في وصحح ١١فوله! 
كانالراوي نول ١١ارته وعبلغة ولا عرفا التكرار تمتمي(لآا،. )لا 

لنقللأن العموم يقتضي لا الممر في الصلاتين بين يجمع ه اغ رسول 

السؤل١( 
\امح1\•.المحمول ٢( 

)فوالأز:٤( 
ش.مزت ماتطة إنما ٥( 
تولهم•ُن التكرار عر ا ش ني ٦، 
الأصل.س ساتط المكوض ين ما ٧( 
)نلو(.وم: الأمل ني ٨( 
بنمجدالدين إليهما عزا0 كما النجار وابن يعلى أبو التكرار نفيت. ل١كاناا أن تال رممن ٩( 

هورأيفأ أصوله، ني مفلح ابن إليه عزاه كما ندامة ابن يه ونال المودة، في تيمية 
مرح،  y٤٣/؟ مفلح لأبن الفقه أصول ، ١١٥ص ودة المانغلرت النجار. ابن تول 

المٍرمهاأآ.الكوكب، 
م•من: ؛م/أ نهاية •١( 

لأمضي•لا(فىم: 



عيداضزاضدلأيتام-ي/حس؛ ث-هالووامح« محالتواتر ٥٢٨

اسبلىفي وكيلك فلأ«أا، التكرار و\ط الفعل، تقدم إلا بمد لا ارلكن« 
والحاص،لل؛/، أ والتحميل 

،•١^١٦ني التكرار بمدلْ، إنه تال: من ومنهم 
بمراجعة، ينلهرر نظر فيه الإحكام/شيئأا؛ ني يمحح ا'ولم نولهI ؟'م/ب 

ماترجيح في كالصريح، تندم كما الإحكام عبارة فإن نلها امحا المالة 
الحاجبل٩/ابن رجحه 

والقولالعموم تفيد لا اللغة حبنر من ®كانء اولففلة المرافئ نال 
مجاز.فالعموم ، التكرارأ بالعموم هدا ، )ويرياا.(ل عرفا تفيد0 الأحر 

الوجودعلى تصدق إنما وهي للفضلأء احر بحث راكازا؛ في ووغ 

(٢)

(٣)

(٥)

(٦)

(٧)

(٨)

(٩)

-OA\دسثو 
ا/ااأأ.المثخب 
ا/إ1مآ.اسل 
T/؛،،-r.الحاصل 

لائمتي•م" *ي 
٠٨٦٤ا/المساح تنتش في عيدالجيار للقاصي القول هن.ا الزركثي عزا 

٠١٨٨ص الفصول نقح شرح ، ٣٦٤ا/التحصل وانظر 
٢•من؛ ّاتطة بظهر؛ 

علىالقصور دون التكرار ت يفهم الضيف يكرم نلأن كان نيل• 'إذا فيها قال فإنه 
.Y،>r/Yالأذكام اصول ثي الإحكام انظر: الواحدة. الرة 
منه.الفعل تكرار على يدل لا ••' يجمع• 'كان مثل ان الحاجب ابن د"ح حنث 
٠٨٢ص الختهى انظر: 
وعبدالحقالزركشي، إليه عزاه كما الهندى الصفي الفعل تكرار يفيد لا انه نال يممن 

الرحموت.فواخ صاحبا إليه عزاه كا الد.هلوى، 
\اي^.الرحوت نواتح ، ٨٦٤٨المامع تثنيفح انظر: 

يفيد.لا م: ني 
يميد،•م؛ د ما ني، 
)ويزيد(.الأصل في 
التكرر•ش■' نمح، 
يصدق.م: يى 



٥٢٩الميزالميلعسو لأيتامي/تحنقت دهاازواتر(< »اماتد 

كثير،جمع نمنعه تعالى اض كوجود العدم عليه ستحيل الذي الواجب 
والعدم.يالتقضي مر فإنه ®كان،ا تعالى اض وجود على يمح لا ت ونالوا 

أماالماضي الزمن قارن الوجود أن إلا فيها ليس لأنه جوازه والصحح 
ذلك.ني محذور ولا معه شيء ولا اف كان ؛ غقول، فلا• ذلك بعد انعدم أته 

ّيىءيآلإ< أس ءاؤةان [، ٩٦]الناء: رجمناه عضإ ؛ثه ؤؤوي0 قوله• وأما 
دائماياولك موصوف تعالى اش أن على قرينة فدك ■٤[ ]الأحزاب؛ عقاه 

والخشللى«ص.والحالل١، الماضي المستمرة الحالة الراد أن عر 
،ل يالشفعه ءرمحى ، الغررأ بح عن 'نهى الصحابي تول المادمة. ت قال 

والخال،.ض: ني )١( 
رالامال.م: ني )٢( 

مقارب. ١٩ر*  ١٨٩ص الفصول تتقيح اثّرح وانفلرُ 
مها:أحر امال، رمحاك التولي عر ١^ انصر )٣( 

مضيتميد ا إنوكان كان يعل. الوارد المفاؤع الفعل من تماد مالتكرار أن أكالثا؛ 
الضاؤع.عليه الJال ١^٠^، اى، الفعل 

أحوهما.يإغادته يثفرد لا المفاؤع والفعل كان أي مجموعها من متفاد التكرار أن الرائع؛ 
ثرحآآ/اآما، الرل نهاية ، الأصول،ماض تقدم: U غير المالة ني انثلر 

القواعد، ٢ ٤ ٨ / ١ اكمرير تيسير ، ١ ١ ٨ Y/ التفتازانى حاشية ومعه للمختمر العقد 
.١٢٥ص الفحول، إرشاد ا/هآأ، الباني  viU ،YY'Uص الأمرلة والفوائد 

الذيواليح الخماة بح يعللان باب — الييؤع كتاب ~ الم حمأحرجه هريرة. أبي ث حال )٤( 
(.١٠١٣)ح 'ا/*آهاا غرر نيه 

(.٤٥١٨)ح  YYY/Uالخما؛ بيع باب - النوع كتاب - واكاتي 
(.٣٣٧٦)ح  ٦٧٢/٣الغرر بيع ني باب - اليوع كتاب - داود وأبو 

ونال:( ١٢٣•)ح ه ٢٣/٣الغرر يع كراهية ني جاء U باب الييوع. محاب والترمذي. 
صهحح.حس حدينر 

(.٢١٩٤)ح  ٩/٧٣ yالغرر بيع رعن الحصاة بح عن الهي ياب - الجارات كناب - ماجه راثن 
(.٢٥٥٧)ح  ١٦٧٨الغرر بيع عن الهي الثيوع.ياب والدارمي.كتاب 

.٤٩٦و وآم؛ وص  ٣V٦J Y٢٥/• الند نى واحمد 
الشريكاستحقاق، وهي• نصيبه إلى نيه شل ما يمم لأنه الزيادة، من مآحوذة الشفعة )٥( 

إليه.انتقلت، من يد من عنه المنتقل شريكه حصة انتزاع 
^.^ا٦٣نتح؛□ري ، ٢٧٨ص المقنع أبواب على المعللع ، ٤٣٥/٧الغني انفلر: 



ع؛داضزالهلأبم\ص/سقت دئا)زراثو« ر>امإتر 

والجار.١^^٣، يعم ونحوهما لالجارلا،ال'ا، 

للمالأكثرين، من الإحكام ني لنقله المحصول ني وصححه لا. ونيل 
اساعه.نٍجب صدذ4 الظاهر فيكون مارق عدل لتا خلانه ياختيار بمرح 

)تكون(لأن فيحتمل وحينئغ. الحكاية. نى لا المحكي قى الحجة نالوا 

المدثا/ب  ٢٨١المختمر آثار تخريج ني الغر الغر موانقة ض حمم ابن روى )٢( 
بالشفةاض رسول نفى نال: ه جابر عن الزير أبي عن واقي بن حين إلى يإصنادء 

أ.،و.الخن. شاذ لكن الإسناد حن حديث ٠الا _. تال نم 
جابرعن ( ٤٧•٥ )ح  U٣٢/\ رأحكامها الثقة ذكر باب الموع. محاب المائي. رش 
والجوار.بالشفمحة ش ا رسول تقص قال؛ 

لمما كل ني بالثقة ه الني قضى قال: انه جابر ين البخاري صحيح في والذي 
شمعة.تلا الطرق وصرنت الحدود ونمتآ خإذا يقم 
شفعةفلا الحدود رنت فإذا يقم، لم فيم-ا الشفعة باب - الشفعة كتاب غي رواه 

(,٢٢٥٧رح  ٤٣٦؛/
(٢٤٩٥)ح 0اس وغيرها الأرضين في الشركة باب - الشركة محاب في ايضأ ورراْ 

٣١ ه/٤ شمعة ولا رجؤع لهم فليس غيرها أر الدور الشركاء م نإذا باب - أيضا وفيه 
(.٢٤٩٦رح 

(.٦٩٧٦)ح  riojuوالشفة الهبة ياب؛ي الحل. محاب وني 
(.٨١٦•)ح الثقة باب الماناة. كتاب . ملم ورراْ 

(.١٣٥ ٤ )ح ^؛AU الشفة في باب - والإحارات اليوع محاب - داود وأبو 
شفعة.فلا الهام ووقفت الحدود حدت إذا حاء عا باب - الأحكام كتاب - والترمالبي 

صحح.حن حديث ونال: ( ١٣٧.)ح  ٦٤٣/٣
(،٢٤٩٩)ح  ٨٣٥٨شفعة فلا الحدود ونعت إذا باب الشفعة. كتاب ماجه. وابن 

.٣٩٩ر  ٢٩٦/٣الخد في واصد 
مجهول.و؛اءلن المشتري، يغر ظاهر له كان  ١٠هو الغرر )٣( 

الالتي اليؤع فيه ؤيدحل ثمة، ولا ءهدْ غير على كان ما الغرر بيع الأزهري: وقال 
مجهول.كل من المشايعان، بكنهها يحيهل 
٣٠٣٥٥^١لحديث، غريب، في النهاية ، ٣٦٢^الحديث، غريب في الفائق انفلر؛ 

)يكون(.الأمل: ي )٤( 



١٥٣ الميل عبداينز لأيتاسى/تءمى؛ شيحالزراتر« طل4واتد 

عدلأكوته من ممتاه لما الظاهر حلاف ئنا عامة، نتوهمها خاصة القضية 

عنه اف رسول أنهى انمحابي قول ني العلماء اختلف \ \دشرح 
قالللجار®. بالثمعة . اض رسول راونفى ، ل لم مرواه كما الغرر" بح 

الستة®الكتب من ثيء ني اللففل بهذا يرو لم الحديث ااوهانا يحفّهم 

واليمينءر؛،يالشاهد ®قضى قوله وكدا 

، ١٨٨٨الّيان شرحه *ع المختصر ، ٨٢ص والأمل الوصول متتهى المألة؛ انظر )١( 
ا/آ/آأآ".المحمول  iVT/yالمول مثهى ، ٢٥٥٨الأحكام أصول ني الإحكام 

١١ غرر'ا/"اه ب الذي والبح الحماة بح بطلان ؛اب، - المؤع كتاب، - لم مصحح )٢( 
الحديث.تخرج تقدم وقد (. ١٥١٣)ح 

٢٧٨ص الحاجب اين مختصر أحاديث بمعرفة الطالب تحفة في كثير ابن الحانثل فال )٣( 
الكتبمن شيء في الالمذل هذا أر فلم للجار Jالشمعة تضى ت قوله وهو الثاني لرراما 

اوستت«.

الحديثالشيرازي أورد حين  ٩٣ص اللع أحاديث تخرج في التماري عيداش وتال 
بوارددفليس  ٥٥المرلف ذكره الذي اللففل ءرأما اللففل بنفس 

الحدث.على الكلام تقدم وتد 
القضاءباب ٠ الشهادات كتاب . اليهقي رواية المؤلف ذكرْ ما إلى الألفاظ أترب )٤( 

ويمينُ"بشاهد نقص *ولفظه \ w*l\٠ الشاهد ْع بالمن 
ابنحديث في ورد وقد الشاهد *ع باليمين *قضى نهر للحديث المشهور اللففل وأما 

همداض ين، وجائر ثابت، بن وزيد هريرة وأبي ماس 
ماس•ابن حديثا ١- 

(.١٧١٢)ح \ TTUlr■والناس بالمن القفا، باب . محابسالم. رراْ 
٨'آ"ا(ّ)ح أإ٦٣ والناس بالمن القضاء باب الأتفسأ. كتاب وأبودارد. 
١بآب الأحكام. محاب ُاين.ا-بم.  (.٢٣٧•)ح  ٧٩٣٨والمن بالناس ء ٠٥٧١

(.٣٨)ح  ٢١٤٨ذلك وءٍر رالأحكام الأiثب ني واادارظي.مماب 
x\0j riAlsاس ني وأحد 

هرم؛؛أبي، ٢-حدبث، 
(.٣٦١• )ح أ/٤٣ والناس بالمن القضاء باب ٠ الأتضيث محاب ٠ داود أبو روا0 

حدبث،وتال: ( ١٣٤٣)ح  ٦١٨٨'الشاي مع المن باب الأحكام. محاب واكرمذي. 
 o_-رب



ادمي،وعبدايميز لأطصى/حمى؛ شيحاازوامح<< ^ ١۶٥١٠ ٥٣٢

فيهيع كل إلى بالنمبة عام هو هل العموم ظايرر0 مما ذلك( )ونحو 
>ر؟

جار؟كل إلى باب ط،أ يكون هل باكفعةل٢، القضاء وكيلك 

تنولن عر 

صححهوالدي ، ي*دمل أنه مختمرلأ في الحاجب ابن احتاره الذي 
ذن.لا ل ى نقله كما الإمام 

(.٢٣٦٨)ح  U،\r/Yوالمن الشاهد القضاء باب الأحكام. مماب - اجه ابن و =
(.٣٣)ح  ٢١٣ذلك؛/وء؛ر والأحكام الأنفين ني والدادتطتي.محاب 

وتال؛ ١٦٩ر  ٠١٦٨/١ الشاهد •ع باليمين القضاء باب - الشهادات كتاب - والبيهقي 
هذا.س أصح الباب هدا في ليي حبل: بن أحمد نال 
ثابت.ين زيد حديث ٣- 

كتاب- الزواتد مجهع في الهينمي إليه عزا0 كما الكبير المعجم غي الطبراني اخرجه 
الجداسالحكم بن مشمان وفته الهتشمي: ونال والمن الناس باب - الأحكام 

بالمتقن.ليس حاتم؛ ابر تال 
ا/آنماا.• واليمين  jUbLtiliالقضاء باب الشهادات. كتاب - البيهقي ورواء 
حن.وسنده  ٦٥٦١٨البداية أحاديث تخرج ني الهيابة كتاب ني الناري احمد ونال 

جابر•حديث ٤- 
(.١٣٤٤)ح  ٦١٩١٣الشاهد اليمين.ع باب الأذكام. كتاب - الترمانى ايرجه 

(.٢٣٦٩)ح  ٧٩٣١٦واليمين ؛الشاهد القضاء باب الأذكام. كتاب - ُاحه وابن 
مْ-م.المد ني وأحمد 

(.٢٩)ح  ٢١٢٨ذلك وغير والأحكام الأنفية في كتاب - والدارقيي 
١٠١/*م^* الث.اهد ع باليمين القضاء باب — الشهادات كتاب - واليهقي 

)ونحوهما(.الأصل ني )١( 
_•آْ/ب نهايآ  ٢٢)

بعمومهقال وعمن ،  ١٨٨؟/اليان شرحه عع المختمر ، ٨٢ص والأٌل الوصول ُحمّ،  ٢٣١
الشوكاتي.واختيار الأنارى ابن قول وهو والحنابلة الحنفية أيضا 

السوية، ٢٣٥ص اوا> روضة ، ٦٩٣١١الرحموت نواتح ، ٨٨ص التحرير انفلر: 
الخيراوكوكب شرح ، ١  ١٢ص الاحام لابن الفقه أصول ني المختمر ، ١ • ٢ص 

،١٢٥ص الفحول إرشاد ، ٦٣٠١٣
.٦٤٢/٢/١المحمول )٤( 



٥٣٣اله، لأواسي/ثحمقت شجالزراتو« >طمإتد 

عموملا أنه الأصوليين أكثر آ معوور عليه رروالذي الإحكام في قال 
الراوي"لى•حكاية لأنه فه 

كانتؤإن الراوي صيغة الأصوليين. أكثر المتهى في وقال 
غرر®كل في العموم على فيها حجة فلا عامة 

عنالمتع نفل الأمدي أن أي حلاقه،، ياحسار يصرح ارولم ت قوله 
قيمحال ذلك حلاف إلى تميل عبارته فان نقلر وفيه يخالفهم. ولم الأكثرين 

أنغير مشيحة الاحتمالات هده كانت ؤإن يقول أن ررولئائل الإحكام! 
ينقللم أنه فالذلاهر باللغة، والمعرفة العاJالة أهل من الراوي الصحابي 

الأن وبتقدير عمومها، في يتنكك لا صيغة سمع وفل- إلا العموم صيغة 
العموم،له ظهر وقد إلا للعموم نقله يكون فاد بالعموم ناطحا يكون 

الفلن،على غالبا نقله فيما صدقه فكان ظاهرأ، نله فيما إصانه والغالب، 
انتهى•، إتثاعهءل وجب ه المكب عن نقله محيما الراوي صدق ظن ومهما 

ر-وبء.عنه يجبا ولم 
الاحتجاجصحة »واإحقل'ا، أيضا السؤل منتهى فير محاله ما ذللئ، ؤيويلل 

العموم،،في به 

معمول،.ثن: ني )١( 
.T،>o/Yالأحكام اصرل، ني الإحكام )٢( 

برهان•وابن دالُرارأ دال—؛راني الجوض أيضا فه العمرم بعدم قال وممن 
إلىالوصول( ، 1Y/Yالممفى ، ١٦ص اللمع وا/؛*ا،  ٠jU riv/sاJرانظر: 

الأصول،
م.من: مائلا الواو. )٣( 
.٣٣٨الول متهى )٤( 

بعدمالقانلن الأصولمن أم يعني - ذموْ ئإنما ..•ّوتمامه  rr/yالمول، نهى )٨( 
الألماءلبدلالات، العارف، الحيل الصحابي من \ذ0ل\تم أن( غير متيحا كاذأ ؤإن ِ العموم 
وهوبعيدا.ملبسا •^.٧ كانا ؤإلأ به عالم وهو ألا بالعموم يشعر L يقل، لا أنه اللغوية 



عبداضزاسم،لأطسي/سميوا" '؛نيمواتو« >)الماتد  ٥٣٤

الصحابيبأن بالعموم محال من احتج  ٠٠٠ عارف• عدل لألنا قوله! 
عندإلا العموم صيغة لا أنه فالظاهر باللغة، ءدل/تعارف[لا، ؛/أ 

إتباعه.فيجب، رحيتثد الأحكام عن عاليها يترتبج لما تءحققها 
هالمي نول في الحجة أي ..لا المحكي. في الحجة ارتالوا فوله: 

عنه.الراوي حكا0 فيما لا 

أنيحتمل الهي روى حتى الصحابي رآه ®والذي المحمول في قال 
يجوزلا الاحتمال ومع عاما، يكون وأن واحل.ة، بصورة حاصا يكون 
فياحتلنوا العلماء لأن متكل الوصع #هال.ا المرافئ فال ، ؛العموماال القطع 
نهىالراوي نول لأن الفصل هن.ا امتغ منعناه فإن بالمعنى، الحديث، رواية 

يزيدلا أن )فشرطه(لْ، بجوازه نلنا ؤإن ، لمغله.(١٤)ليس . اف رسول 
وعمومهوحماله جلائه ني ولا معناه في الأول على الثاني اللمقل 

®الغرر،نوله• في العموم بصيغة المعنى الميل روى فإذا • وحصرصه 
عيالهفي ندحا ذللت، كان ؤإلأ ، )ءاما(لالمحكي الكفل يكون أن تعين 

ني®الحجة قولنا يتجه فلا بعام ليس ما المموم يميغة روى حيثإ 
؛الُنى«ر'ا،.الرواية قاعدة لأحل فيهما بل الحكاية، في لا المحكي 

أنمثل أي خاصة..ا القضية تكون أن فيحتمل اوحيتئلأ قول! 

الأصل.عن اتءل ّالمعكونن ين ما 
ي}،•لا • م، مح، 

الحمرل
)عموا(.م و الأصل ني 
الأصل)يمرد(.ني 

٢•/ب ٨٥نهاية 
تنقيحشرح ني للقراني المقول المنمول النص ني لمست، وحصرصه وعمومه توله؛ 

.١ ٢ ٠ ٤ ٨ الأصول نفانسمر من، المتقول بتحو كلام في أوردها ويد الفصول 
؛؛؛**X،•م• م، 
_•ٌر،ت انط القومين-محن ما 

.١٨٩صن الفصول نقح شرح 
الزوائد.ني ذلك وليس بالأمم. خاصة م; ني 



٥٣٥عيزاينزالميل االآيااسي/تحتييى؛ دئالزواتر« »الأواور 

الجارذلك يكون أن فيحتمل للجار بالنمعة ففت يقول . يسمعه 
حاص.معين إلى إشارة قضيت ؤيكون للعهد واللام الألف نتكون شريكا 

تقاديركالها هده بأن الخصم أجاب خلاف ؛! JJuت نوله 
حالمن الذلاهر أن من تقدم لما الظاهر، حلاف على بكونها معارضة 

تيقن.عن إلا مه ذلك يقع لا أنه العدل 
تألفاظ ثلاثة ذكر المحمول أن اعلم تيه• 

قضيتت يقول ه اغ رسول سمعت الصحابي يقول أن الأول؛ 
فقال'.الحاصل صاحب وحالفه ، الخمومل تفيد لا وهده للجار بالشفعة 

بها.الشخ يمثل ولم للعموم٠ أنه ١الأشبه 
الراوي•من ، مع[ل ي]ولم يوله. من الكلام هذا يسمع أن الثاني؛ 
نالللجار. بالشفعة ه ، ١^١ رسول قضى الراوي يقول أن ت الثالث 

العمومجانب ولكن والثالث، الثاني ني أي قائم فيهما والاحتمال الإمام: 
ءبارتهّ.في ما لك^ ظهر ذلك -أمإت \ذ\ رأت ،، راحح١٦

لأنيتحنن، لا عموم له المفهوم أن ني الخلاف ادعة لالقال؛ 
نيهءيختلفون لا يه المنهلوق سوى فيما عام والمخالفة الموانقة مفهومي 

تهاة"اْ/اس;ش.ا(
Aiolrlsالمٍمول ٢( 
TTn/Tالحاصل ٣( 
الأصل•من ّانط المعكوض ين ما ٤( 
م.ت من مانمل اش. رمول ْ( 
.٦٤٧_٦٤٠/٢/١الحمول٦(
م.من؛ ماثطت لك. ٧( 

آ/آ'ا"ّا،١^١( نهاية ، ١١ ٩٨للمختصر العضو شرح تقدم؛ ط غير ^ ٧٠١١س وانظر 
،١  ٠٣ص الطرفي مختمر ، ٣٣٥ص للإستوى الأصول، ض الفروع ز الممهيد 
نيم/ب، ٩٤لنمادي الورثات يلي الكبير الشرح ؛؛، v/yمفلح لابن الفقه اصول، 

ا/ا'اذاكحرير 



ع؛دالميزالميللأطص/سى؛ دئالزراتر« »امإمح ٥٣٦

يالمنطوقيثبت لم العموم أن أراد ، كالغزالي؛ العموم نفا ومن 
ا.أيفا نيه يختالفرن لا وهم 

هلبه القول على تفريعا المفهوم دلالة في العلماء اختلف \كوح 
لا؟أم عموم لها 

موافقةإلى يتمم المفهوم ،إن الامدى قاله ما ذلك عن انمناء وكثف 
تعالى:توله فى التحريم فحكم اJوانقة نبل من كان فإن ومخالفة 

جهةاختلاف مع لكن للصورتين، شاملا كان ؤإن [ ٢٣]الإّنا.: أز،ه كا ثئل 
فلاثالمفهرم المكون صورة وفى بانملوق، النهلق صورة فى نبوته الدلالة 

خلاف.غير من المفهوم ولا الصورتين إلى يالمة )عام(لْ، الخنملوق 
المفهومعموم في الخلاف إنما المخالفة نبيل محن كان إنل٦، وكيلك 

محه^،.)المسكوت(ّ صورس س فرد فرد كل إلى يالمة 
منهم/الغزاليجماعة وذهب ١،، أنه الأصولمن: أكثر عليه الذي ؛/ب 

،.١١لهلعموم لا أنه إلى 

١)

عيه.اعلأم رماتي  U«/Yالمممض 

،١ ٩ ٤ آ/ البيان شرحه مع المختمر ، ٨٣ص والأمل الوصول متتهى انئلرالمالة؛ 
ا/مأها•.المحمول آ/إم، المرل متهى ، Y0U/Tالأحكام أصول ش !لأحكام 

رولأ(.الأصل في 
(.L،U)ش و الأصل ثي 
إذا•م:م،

)الكوت(.شالأضلرم:
الإحكام.ني عما أحر، مغايرة؛ي مع  ٢٥٧٨الأحكام أصول ني الإحكام 

والحنابلة.والثانعية والمالكية الحنفية من العياء جمهور ماوهب، بعمومه لقول ا ا
،١٩١ص الفصول تنقيح ثرح ، ٢ الرحموت نواتح ، ٢٦ا/• التحرير تيمير انفلرت 

١.٢ • م المنير الكوكب، شرح ،  ٢٣٧ص الأصولأ والفواناJ ااقواءال ،  ٦٥ا/آ/ل المحمول 
وابنالميل. دنيق وابن بكر أبو والقاصي الشافعية من حماية عمومه بعدم نال ممن را 

ض•وض ^ ٠١^-اين ُب 





عيدايميزاضرلأبماكأ/حأيق' دئالزواتو« ))الغواني  ٥٣٨

جميعفي عامان ء الزكاة الغنم سائمة في . كقوله أ المنaلوق١ لحكم 
ذلك.ني خلفون(ص )لا فيهما محها المزكوت الأفراد 

ضالغزالي أن أي كالغزالي• ^٤، ٣١١١ض أدمن فوله؛ 
ؤإنماعنه، المكون صور جمح ني ست، لم الحكم أن و4 يرد لم العموم 

أييالمنهلوق، ن، يثبلم عنها المكويت، الصور ني العموم أل أراد 
اسظ.بواسطة يالمفهوم يثبن، بل رامحطة، غير من اللمثلية بالدلالة 

أيقالفيه حلاف، لا مما وهدا ثبوته، في مدخل اللمثلية 
خالف،إنما أنه السألة هذْ في الغزالي حال من ءالطامر المرافئ قال 

منلأنه به نائل نهو عنه رالمكويث،( في النهي عموم وأما التسمية في 
،.حجة٠ المفهوم بان المائلين 

عماالحكم بانتفاء النطع لزم حجة المفهوم كون نبت ®ومتى الإمام قال 
Jالتركفائدةلتخصيصه يكن لم المدكور غير في الحكم لوثبت لأنه عدا٥، 

\/آآْ\،العدة ا/هأا، البرهان ت المخالفة وعغهوم الموانقة ممهوم تعريف في انفلر )١( 
،TY-Jمءا اوتا-ت، اوات ، ١٢١ص الطولي مخمر "اه، ص الفصول، تشح نرح 

مذكرة، ١٧٩ص اافحول، إرشاد ، ١٢٤;•الماني حاشية \اأ\د الرحمرن، لواتح 
.٢٨٤ص الثشطي 

.L.Uم: ولي فُار،. ش: في )٢( 
يخلفزن(.)لا الأمل نى ( )٠٢

_•من؛ 'مْ/ب نهاية )٤( 
ثى.من؛ نهلة محا أف. )٠( 

بأنهالأعشار يهدا الخلاف على حكم الرازي إن حيث، افحمول، انقل )٧( 

.١٩٢و  ١٩١ص الفصول تقيح شرح )٩( 
المنخول،  L»JUjوما ١ ٩ ٠ ٨ المتمني ني الممهوم حجية على الغزالي كلام وانظر 

•ءم،اّ'آ 
تخصيصه.)*ا،فيم؛ 

ا/^0هآ.المحمول ( ١١)



٥٣٩عيزاضزاضر للأيناصي/حسق؛ دلأأالزواتد« ))اممواتر 

ياركقوله ، للشي.١٢تعار اف ، خءلاب١١]الثات: قال: 
ال؛؛ ٦٠تالر•رت مكث؟بم تمظى لن/ةت تحال وقوله  ٢١لال*زنل■ ألتيد 

غيرْ•أو ناس رس بدلتل إلا الأمن يعم 
التخصيص.على يا-ل بدليل( إلا يعمهم وأحمد حنيفة أبو وتال 

لغة.ءيرْ بمارل لا ، ١^١٤خْلاب بأن القطع لا 
٠مخممأ[ غيره حروج يكون أن لوحب عمهم لو وأيضا 
ألهؤ£ل.إ( تعار: كقوله بالني. خاص خطاب ورد إذا أ اكدح 

^٢٩١[، ١، لالم>تل; ث @ أتزنئ ؤفأ.لإا ١[، أقه أي 
ذلكونحر ْا"[لا"، ]١^: تإلوه تبمير أتنئكت »ؤنيا ١[، ]الميز: رواه التين 

لا؟أم الأمة بمم مل 

مالهبان.نه 

،وصاحبا١ ، الم>>-ص_وللني الإمام احتارْ ما وهو أحدهما: 

ودةالم، ٣٥٥٨اللمع شرح ،  ١٨ص اللمع تقدم: ما غير المسسألة ني انفلر ر ~
اضازانيحاشة وسه للمخممر المفد شرح ، ١ ٢ ١  ٩٨الأصول نفائس ، ١  ٤٣ص

.٢٤٤ص احمد الإطم اوذ،ب إر المدخل آ/'آا، 
عاليهالمتواضع اJلفظ ت رمل مطالقا منساوا شيئا سمعه من منه يعهم قول الخطاب؛ )١( 

لفهمه.ممئ مو من إنهام به المتمود 
ا/اآآ،المضي عر حاشية ، ٩٥٨الأحكام أمول ثي الإحكام انظر: 
.)/{"rrالمتتر الكوكب شرح 

م. AU/1نهاة )٢( 
م.طيينالقرّسمنّانطس:)م(

،٢ ٠ ١ آ/ اليان شرحه •ع المختمر ، ٨٣ص والأمل الوصول منتهى المسألة؛ انهلر )٥( 
.٦٢•ا/آ/ المحمول ، ٣٤٨المرل مثهى ، ٢٢٦/•الأحكام أصول ني الإحكام 

ص.من؛ صائل اللل• انم رثوله )٦( 
[•.r/r]/المحمول )٧( 
صاحب.؛م،م■ ، ٨١



عجدانيزاب،لأطصي/تحشق؛ شلآآا|زر\تد« >حالنواتر 

وابنوال٠ننهىل٤، الإحكالإى ني والأمدي رالح-اصللآ، اكحصورا، 
من•ءيرْ أو نياس من بدليل إلا الأمة يعم لا أنه ، مختمريه١ في الحاجب 

المة، الأدلة١٦

التبي.->ط\ب تحت الأمة تدخل لا رركما الممتصفى; في نال 
الخْلابتحت النبي يدخل لا [ ٦٤]الأ؛ثال: ه ألثى تعالى بقوله 

عبادي*اريا تتعالى[ ت بقوله الخطاب أما خاصة، الأمة إلى المضاف 
فيدخل[ ٢١]او؛ئن؛: ألث١شه إ'ا[، ءامنواه أكمى> 

الألفاذل،ا.هذه لعموم تحته . اليي 
١،•يلحلُل لا قول ونال 

 Iوبحض، هار ، وأحمدل ، حنيفة١ أبو إليه ذهب ما وهو والثاني
شه الثافص كلام وذلاهر الكيرل؛ا، المختمر في نقله كما الشافعية 

.٣٦ا/• اسل )١( 
آ/-أم.الحامل )٢( 
.YT-/Yالأحكام أصول ني الإحكام )٣( 
ض.ّالأ والته( الإحكام )ثي وتول أ/أم، الرل متض )٤( 
٠٠٢ y/\ اليان شرحه •ع المختصر ، ٨٣ص والأمل الوصول متتهى )٥( 

الألة.ص م: ني  ٢٦)
الحنايلةربعص والمعتزلة والأثعرية الثسانمة أكثر الأمة يعم لا أنه إلى ذهب رممن  ٢٧)

المص.الحسن كابي 
المودة؛،A/Y ،rالول نهاة ، ١٤٨٨المني ،  ١٢ص اللمع ، ٣٢٤٨العدة انفلر: 

المرم/ا،اأ؟الكوكب شرح ، ٣١ص
كقوله.م: ني )٨( 

م؛ر: الأمل )٩(Lنطنس: 
١معنا٠  ٦٥ر  ٦٤٨المتمض ١( )٠ 

الرحموتنواتح \ا\0ك سرالحرير ، ٨٩الحريرص )اا(اننلر; 
لأبنالفقه أصول ، ٣٣ص المودة ، ٩١ص اللوني مخمر ، ٣١٨٨المدة انئلر: ( ١٢)

.٢١٨٨المر الكوكب شرح ، ٤٦٣٨منالح 
ّاقلُن:ش.هآ. قوله: ( ١٣)

•٨٣م، دالأر )أا(صالوًرل 



٥٤١عيدالمكزاضد لألأاصي/ثمتيق■ >)ال4واتو 

التخصيصعلى يدل ما يرد أن إلا يعمهم، أته ، اووي2؛ليل 
بوجهين.اختاره لما ، ]احتج[أ ..٠ ءلتا نوله 

الواحد.)لدلك( اللغة أصل ني موضع الواحد حطاب أن الأول'. 
١٨١بخطاب ءسع.ْ بعض الميل. أمر لو ولهذا برصعه لغيره يكرن/*سارلأ فلا 

لاوانين(رْ،.)أ.رأ يكون لا يخصه 

الآمل-يناله كما الخطاب، أنواع وسائر والأِتحار الهي، ني وكن-لك 
نيكما ة ل. مقولغيره مصلحة لواحد الأمر يكون أن يحتمل وأيضا 

أمرآيكون لا ذللت، فإن الأدؤية، يعفى ليشرب الاس لعض الطبيب أمر 
يشاركهلم بأحكام ^^٩، المبي حص ولهذا الأمزجة^،، لتماو>ت، لغيره، 

رالٌليم،اامسرفي وأما الجوسي الحرمين إمام الشانمأ من يعم انه إلى ذب ممن و —
]تل[•أوله ني يكون أن يثرحل ا-محتارا٥ نقد الشانمة من 

مفلحلأبن الفقه أصول \اس.ا السامع -شيق ا/غا'*ا، اJرUن انظر: 
المصرمحنالثافعي أصحاب اكر يعقوب، أبو المصري الموطئ يحي بن يوسف محو )١( 

غالبداليين، العلم -مال، من جل مانلر، •مغليم، فقيه زاهد، عابد، جليل، إمام 
النافسوكان بصمته، راحتص الثافعي على تفقه بالملم، والتشاغل الاJكر اوناته 

سجنفيا دماتتين وثلاثض إحدك، سنة توما الم—اتل، عليه ؤيحيل الفتيا في يعتعل.، 
الشافعي.كلام من اننتصر٥ الشهور المختمر وله بغداد، 
للبكيالشافعية طيقاتؤ الأعيان وفيات ؛ل/ا'ا'آ، بغداد -اريخ انظر: 
آ'ا.ص اف هداة ابن طثقات ا/مأأ'ا، غر من نمر في المير < ١٦٢٨

م.من: \Aاب نهاة )٢( 
الأصل.من __ العكوفين بين ما )٣( 
)^Ui،(.وش: الأصل ني )٤( 
الاذزا،•رام الأصل ني )ْ( 
.Y-l'/Yالأحكام أصول في الإحكام )٦( 
بترب.م؛ و ش في )٧( 
لأجزاءمنافرة عناصر تفاعل عن تحصل متشابهة كيفية وهو: مزاج جمع الأمزجة )٨( 

الأحر.كيفية سورة منها كل سررة تكر بحيث معانة 
■٢١١ص ت، اكرما ت ظر نا 

شءأه/ا نهاية )٩( 



عيدالمنيزالميللأبتاسى/حتيق؛ الزراتده شئ رإهواتد  ٥٤٢

والمساحانوالمحظورات الواجبات من أمته من أحد فيها 

أن)وتقريره( الثاني الوجه هو هذا ..،ا عمهم. لو ٠وأيضا نوله 
يكونأن لوجب للخ[لآ، غيره يتناول اوفردلْ، ٤، حْلاب كان لو يقال: 
خلافعلى )اكخصيص(أبن إذ باطل والتالي^ مخمما، غيره خروج 
فيالعموم دعوى أمكن لما هذا صح لو يقال ولا مثله• فالمقدم الأصل 

لكان[أ]عاما المعرف الجمع كان لو مثلا! يقال بأن الصور من صورة 
عدمه.والأصل ١،، تخصيصار عنه البعض خروج 

نييقال لا ذلك لأن يخفى، أن من أظهر ائه ف®لأن الشيرازي قال 
،ل شك، فيما يأتي ؤإنما به، ؛قمي عموم 

وندقوم على مقدم هو من خطاب بأن بالمموم نال من واحتج 
لهلن قيل ]إذا^ا، ولهذا أباعه بماول عليهم والإuرة الولاية له عقدت 
المارةثن من وتحوه الخدو لماجزة اركب، والاقتداء: الولاية منصب 

أيضا.ولأتثاعه له أمر أنه لغة فهم 

.Yn-/Yالأحكام أصول ني الإحكام 
_•ص■' نطة ام 
)وتتديرء(.ض: و الأصل ني 
م.من; صاتط كان لو 

الأصل•من انط 'المذكرض ض يأ 
دالثاني•؛ مش 
)اسص(.الأصل: ني 
•الأصل من ّانط المعكدض محن ءا 

مخْما.انيش:

ا/ب.٩  J/Yللميتصر الثيراري انزح 
الأصل.من ساقط المكوض ين ا ما 
م•من:نءايتغخ/أا



٥ ٤٣عي،وانيزاسمبم لأيئاسي/حمىت دلأأالزواتر« طلتو1م 

إخبارأيكون فإنه عدوأ كر أو يلدأ نح بأنه عنه أخبر إذا وكذلك 
نأمرهللهم[را، متبعأ للأمة غدوة كونه نت ممن ه والني أتاعه، رعن عنه 

الفرق.على فيه الدليل دل ما إلا لأمته، رنهيآ أمرأ يكون رنيه 
أمريقال! أن يمح ولهذا لغة. لأنثاعه أمرأ كونه منع والجواب 

حنثلم الأناع يآص لم أنه )حاض(لآ، لو وأيضا الأتباع، يأمر ولم المقدم 
للحنث لأتباعه أمرأ المقدم أمر كان ولو لإجماع، يا 

خلانا]غيره[^؛، يعم لا لواحد ه الني خْلاب ]التاسعة. ت نال 
التخصيصلزوم وس لغة، يتناوله لا يأته ^ ٠٥١امن تقدم ما لنا للحنابلة• 

علىحكمي واللام الصلاة عليه توله قالية عدم من ، ]و[ إحراجه عند 
الجماءة«لأ،.على حكمي الواحد 

الأصل.من اظ من المعكو ين ا !)١( 
)حلف(.الأصل: ني )٢( 
المخمر، T'Aص ^ ٧١ررمحة ، tax؟/اللمع ثرح تنل.م: ما ء؛ر المالث ني انئلر )٣( 

الدرر، T'Uص الأصوليت والنراىل القواعد ، ١١٤ص اللمحام لابن الفقه أصول ني 
لجمعالمحلي رح ث على الماني حاشية ، A٢٥١^المراح جمع تحرض ني اللوامع 

الأصل.س صاقل المعكومن ين محا )٤( 
الأصل.من صانط المعكونن ين ما )ْ( 
الحل.ث.اعل من ممر ناله كما له أصل لا اللخفل بهال.ا الخلث، )٦( 

شمخاصه رمالت، سدأ، قل بهيا أر لم :  ٢٨٦ص الهلاو_، تحفة ني ممير ابن نال 
يعرفاهفلم مرارا الاJمي عبداهله أبا الحاففل وشيخا الحجاج أبا الدين جمال الحافتل 
بالكلة.

التقل.م:ممر ابن كلام اق ّأن بعد ؟آا/ب، ل المر الجر مرانقة في حجر ابن ونال 
يعرفه.فلم عته الذمي سأل انه بكي الفال وكذا 
أصل.له لمكر :  ١١^ص المهاج أحاديث، سم؛ج في الراني ونال 
اللفئل.بهيا أصل له لمي :  ٤٣٧و ؟/آم؛ الخفاء كثف في المجلوني وفال 
أصل.له لمي ؛  ١٩٣ص الحنه القاصد في الخاوي وقال 
الترمحاويرواه ثابت، محعناء لكن اللنقل بهذا يعرف لا .  ١٥٧ص المعتبر في الزركشي ونال 

أ.م.. ١ رقيقة بتت، أميمه عن المكدر بن محمد عن مالك، حدين، من والمائي 



عبداضزاسم،لعلآوةاسى/تحنقت الزؤام« شه »اإمام 

المختصر.ني ذكر له يتقدم لم فإنه سهو الثالث ذكر أن واعلم 

[٢٨]نبإ: لأسايزه ٍكائة إلا أنسقك تعالى؛ بقوله استدلوا 
والأحمرلآ،،ا.الأسود الى ااJعثتل١، واللام الصلاة عليه وبقوله 

يافقلن الإملأم على بايعنه وة نفي الله. رمول أتت فالت؛ لفظه. أميمة ث رحل. ~~ 
أولادنانقتل ولا نزني، ولا رق نولا شينا، باض نثرك ألا على نتابعلث، اش• دّول 

هاض رسول فقال معروف. في نعميك ولا وأرجلنا أيدينا بين نفتريه يهتان نأتي دلا 
يانبايعك هلم أنمنا، من بنا أرحم ورسوله اش فقلن! فالت؛ وأحللقتن، اسمملعتن فيما 

كقوليامراة لماتة تولي إنما اء، النأصافح لا إني ه. اش رسول فقال اض- رسول 
واحدة.لامرأة نولي مثل أر واحدة لامرأة 
١٥٢و ١ ٥ ١ اء النبيعة في جاء ما ياب - ير الكتاب - الترمل.ى أحرجه ث الحل. 

صحيح.حن حا.ين، وفال! (، ١٥٩١^)ح 
(.٤٧١٩)ح  ١٤٩و  ١٤٨^اكاء بيعة باب - المعة كتاب، - والتائي 

المزيإليه ءزاْ كما المير كتاب، وفى ير التغكتاب، نى - الكرى المنن فى رواء وكدا 
اا/هآ-آ.الإشراف تحفة فى 

٢(.)ح  ٩٨١*و  ٩٨٢؟/البيعة في جاء ما باب، . البيعة كتاب، - الموطأ في و'ءالل؛، 
<-ا\0وني المني وأحمد 

بعث-_؛ في )١، 
احديعهلهن لم حما اعهلمتج .؛ اش رسول قال فال! أجهئع عثداش بن جابر حدينؤ )٢( 

وأمويا.أحمر كل إلى الوبعنتإ منهن وذكر نلي 
(.٥٢١)ح  ٣٧٠/١الصلاة ومواضع المساجد كتابه - مسلم رواه 

تبليأحد يععلهن لم ا حمأعف، ولفثله! ٢ ٥ ا/٠ عباس ابن حديث، من أحم،- ورواء 
أمتىفي يدحل أسرد ولا أحمر من فليس وأسود أحمر كل إلى بعث فخرأ أتوله ولا 
الحدين،.- منهم كان إلا 

الأحمرإلى بعنتذ ولفعله؛ ، ٤ ١ ؛/آ" الأثعرى مرسى أبهم، حديثا من أيضا ورواء 
والأسود.

موسى.أبي حاوين، بلففل ه/هلا الغفاري ذر ايي حديثا من أيضا ورواء 
لم.معنلؤ اللّي جابر حدين، بلففل ١ ه/ح؛ ذر أبي حديثظ من رواء وكذللئج 

لمىولكن كثيرة، مواضع في صبحه في الخاري رواء أولا المذكور جابر وحديث، 
نومهإلى يتعث، التحم، ُلوكان قوله• منها بل*لأ محإنما والأسود، الأحمر إلى بعنت، فيها 

عامة.الاس إلى ويعثن، حاصة 
ه*ا*ا(.)ح . ١ باب، - التيمم كتاب، - الواضع هدء ومن 



٥٤٥عيداينزاسميي لأب؛اسي/حميى* شهالزؤاثد« ظاماتد 

اشتراكيلزم ولا يه يختص ما واحد كل تعريف المراد بأن وأجيب 
الواحو[لا،.الحكم ني الجمع 

سكقوله أمته من لواحد . المبي حطاب ني احتلمرا \ذشريح 
Iميمان فيه الأمة لحمح عام أم يالمخاطب حاصى هو هل رنة" ُاءتق 

الإحكامني الأمدي ونال ، مختصر في الحاجب اين احتاره الذي 
الأول.، أصحا مذهب ءانه والمتهى 

نالهكما اكسى من رجماعة الخابلة^، مذهب وْ؛هر والثاني: 
ريعمهم أنه ومتابعيهم للحنا١الة حائفا الكبير، المختصر وعبارة ، الآمدىر

لأ'ا،القطع من نبلها الض المألة في أي ..« تقدم.ما »لا قوله: 

رطهررأجدأ م الأرض لي ارجعلت س الني نرل، باب - الصلاة تحاب ني ابضا ر ع
/\orY  (.٤٣٨)ح

اليانشرحه مع المختصر ، ٨٤ص والأمل الوصول منتهى المسالة؛ انتلر )١( 
.ro/Tالول مثهى ، Yir/Yالأحكام أصول في الإحكام 

 )Y( م.من: ;^ ٨٨نهاة
١٢• آ/ه المان شرحه »ع المختصر ، ٨٤ص والأمل الوصول منتهى )٣( 
Y/؛،r.المول متهى ، YYV/Yالأحكام أصول ني الإحكام )٤( 

الحنابلة.من التهئاب وأبر والحنفية الغزالي العموم قفيد انه إلى ذهب ك-سن 
الرحريت،فواتح ا/آهآ، التحرير ير تب، ٣٢ص المودة ، \ا٥٦الخممفى انظر؛ 

ا/*خآّ
م.من؛ اسلة الواو. )٠( 
مختصر، ٢٣٦ص المانلر روضة ، ٣٣١و  Y\A\/المدة انمابالة؛ مذهب نى انظر )٦( 

الفقهاصول ني المختصر \إأ0ل مفلح لأبن س أمول و'ا\<،  ٩١ص الطوني 
ؤ٢٢٣/٣الخير !لكركب ثرح ، ١١٤ص انمٍام لأبن 

•الحرمين إمام ومنهم الثانعية بعض يعم للواحد ه ح0لابه ان إلى ذب وممن )٧( 
.١٣•ص الفحول إرشاد \ا\\فى انظر؛ 

.٦٦٣٨الأحكام اصول ني الإحكام )٨( 
تعميم.ض؛ ني )٩( 

•٨٤ص والأمل الوصول منتهى واننلر؛ 
لأن.ا(فيش؛ )•



عيدالميزالميلللأيهاٌي/تحتتى• الزوائدئ شج رء١م١تد  ٥٤٦

غيره، لو أنه )ومن لغة•• غيره يتناول لا بالواحد الخاص الخطاب 
تخصيصا.البعض إحراج لكان 

هلموله كان لما غيرْ(لى يتناول الواحا.لآ، حطاب كان لو أنه ومن 
الجماعة®على حيي الواحد على ررحكمي 

الحاجبابن إلى/أن بشير ّهولأى الثالث ذكر أن »واءالم نوله: '؛/ب 
فيلأى[لأ، ذكر له يتقدم ولم الواحد« على ررحكمي . قوله تقدم توهم 

اليالمسألة ]ني ذكر نحوه الكثيرأص في ذكر نعم المغير المختصر 
ألثآآيثلكثن >اؤإدا نحو لكان ااوأيضا قال: ثم المتقل.مين الوجهين نبلهاآ 

المغيرفي به عبر بما هاj•ا عن عثر نم صائعا يقع الجمع بلفظ ١[ ]التللاق: 
١،•الواحدءل على ءاحكمي من 

بلبتميم متعلقا ليس ناتدةا عدم اومن قوله بأن عنه تجب أن ولك 
مناستقر وما وكل.ا، كال.ا من تناوم ما لما ، تقا-يرهأ محل•وفا تقر( ربام 

بهالا.لألة أن مع الظاهر، هو وهذا الواحدء على احكمي نوله 
واحد.ماولول على الأدلة توارد باب من تكون أن ، تحتمول 

١)

٢)

٣)

٤)

ر0

٦(

٧(

٨(

٩(

;;
٢(

٣(

فيش؛سارل.
الواجد.ش: ؛ي 
م•*>،• مائل القومض محن ٌا 

الواجد.تى: ني 
_•إْ/ب نهاية دْي 

مهرا-ض؛ في 
الأصل.من انهل المعكوفض محن ما 

.٨٤ص والأمل، الوصول منتهى 

الأصل.من انهل 'المعكونض يض ما 
٢. t٠٦/المان شرحه •ع المخممر ، ٨٤ص والأمل، ١لوصول نتهى ما 

اسمر.ثى: رني )متقر( الأصل ني 
)يتقديرْ(.الأصل: ني 
يحت*ل•• مش 



٥ ٤٧عجدانيزاضر لأيءاسي/ثمشق• ستآاازوامح|ه >ظلنواثر 

المزىإن يحث حدأ صعيف اللفظ بهيا الحديث هدا أن رايلم 
راطءء.اما. واللص"ء 

الساثيل؛،حرج نعم 

المزني•*ي را، 
الخبرالخر موافقة ، ٢٨٦ص كثتر لأبن الطالب تحفة ت في للمزي متسوبا القول وانظر 

لأينحجرل؟آا/ب.
عليبن محدالملك بن علي بن يوسف بن عبدانرحمن الزكي بن يوسف عر؛ والمزي 
شّيخناالسجكىت تال المزي، الحجاج أبو الدين حمال الشيخ القفاعي الكلبي 

هذْبأعباء والقائم والجماعة، السنة راية حامل زماننا، حانفل ولدوننا، وأستاذنا 
والعربيةوالتصرف اللغة في متبحر الحافظ الإمام الطاعة، حلباب والمتدرع الصناعة، 
بمعرفةالأشراف تحفة كتاب وله ومبعماتة وأربعين اثنتين سنة توفي والرحال. 
وغيرهما.الكمال رتهديب الأطراف، 

حجرلأبن الكامنة الدرر ، ١٤٩٨؛/الحفاظ تذكرة ا/ه\،'"آ، بض الطبقات، انظر: 
rrjo ^ الزاهرةالتجوم

لالخبر الخبر مرافقة ، ٢٨٦ص ال3لالبا تحفة فى: للذهبي منموبا القول انظر )٢( 
الإمامالذمي، ١لتركماني قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هو• والذيي ا/ب ٢٩

الجرحشيخ الحانل، الإمام الإسلام، مررخ العصر، محدلثإ الدين شمس الحاففل 
محتهايخثر أحذ نم فنظرها واحد صعيد في الأمة حمعت كأنما السبكي: تال والتعديل 

منهامشهورة كثيرة مجولقالت، له وسبعماتة، وأربعين ثمان ستة ترفى حضرها* من إحبار 
ومختمروالمغني، والممر، الحفاظ، وطبقات، والصغير، والأوسهل الكبير التاريخ 

وغيرها.القراء، وطثقات، السيرك، 
البدر، ١٤٨٨العبر ذيول ؛ا/ئا،ا، والنهاية البداية بم/ا،ا، المثض طبقات، انظر: 

.i\Uhوالأثات النهادس نهرس الطالع 

دواموكذا ( ٤٧١٩)ح  ١٤٩و \ i\ivاس بمة باب المة. تحاب المائي؛ سن )٤( 
تحفةفي المزي إليه ءزاْ كما المير كتاب وفي الضير كتاب في - الكبرى المن في 

الحدبث،.تخرج تقدم وتد  ٢٦٩/١١الأشراف 
الخراسانيبحر بن سنان ين علي بن شعس، بن احمد عبدالرحمن أبو هو: اني والن

بحورمجن المن، صاحّت، الحديث،، ناقد الإسلام، شخ الشت،، الحاففل الإمام المار 
ثلائ،سنة ترفي التأليف• وحمن الرحال ونقد والبصر والإتقان النسهم مع العلم 

الضعفاء،وكتاب النسائي تن بالمعروف والمجتبى الكبرى، المن وله وثلائماتة، 
وغيرها.على ومني الكتى وك؛تاب 



ُمدامئزاضدلأ؛تاٌي/ح؛نيق؛ شيحالورامح|ه >رالماتد  ٥٤٨

كقوليإلا واحدة لامرأة نولي اما ٢ رقيقة١ ينت أميمة حديث من معناه 
امرأةء.لمائة 

واحدة،لامرأة كقولي امرأة لمائة نولي "إيما بلففل الترمذي ورواه 
سحلْا.]حس[ل؛، ^٣، الرمذي،>هدا نال ثم 

معارى.ندْالآ؛ م]في أحمد الإمام ورواه 

الاجتهادكتاب في المرافئ ناله كما ، فيه١٨دلالة لا صحته تقدير وعلى 
،)دحالت(ل يقال ولا يثلأنة، تصدق الجماعة لأن المحمول ثرح من 

سرما/0؛، المن المني ا-/آ'اأ، بالونات الوافي ْ/أاا؛، للماني اب الأننفر: ا =
ئ/ا'أ"ا.المحاصرة حن إا/ْأا، الملأء أملام 

حارتةبن الحارث بن ءم؛ر بن بجاد ب بنت - مصغرة بقانن - رنتة بت امتمة مي )١( 
لأمها.حديجة أحّتا وهي المبايعات من صحابية أمها، ورفيقة 
.U٠١/• الإصابة ، ^٧٢المابة أد انثر: 

بنيزيد بن همس بن *حد ونل الضحاك بن مس ين مودة بن همى بن *حمد عو ، ٢١
ارتحلالباؤع، الإمام، المالم، الحاننل، عيي، أبو الترمذي الملمي كن المورة 
وحفظوصف، جمع ممن ركان الخالي من وأكثر والحرمن والعراثا بخراسان نسمع 

لهبترمد، ومايتين وبمين نسع سنة ترثي في المثل ثه يقرب ولكن وئام، 
وغٍرهما.العلل وكتاب الجامع كتاب 
المبلأ،أيلام مير ا/اا•،، غير من -تحر في الخير ، ٢٧٨٨الأءبان ونيات ص■■ 

\.Ui/Yالذهب شذرات *آا/«'اآ، 
م.ت من ماثهلة ت حدث )٣( 
الأصل.من ساقط ١لخعضخين ين ما )٤( 
(١٥٩٧)ح  ١٥٢ر  ١٥١؛/الناء ييعة ني جاء ما باب - السير كتاب - الترمذي منن )٥( 

الحديث.تحرج انظر 
الأصل.من مانط المعكونين بين ما )٦( 
المسندأميمة حديث من واحدة لامرأة كقولي امرأة لمائة نولي إنما احمل- رواه )٧( 

المسندامرأ؛• لماتة كقولي واحدة لامرأة نولى ءانما بلغءل؛ حديثها ومن ا"/'اهّاأ، 
yoyh . الأ0تض امراةأ. لاتة تولي لامرأة تولي ،انمابلفظ: وايفأ-\

ب.له دلالة لا ثن: في )٨( 
الأصل)تجلى(.في )٩( 



٥٤٩'مزايميزالميل لأبماسي/ٌجميق■ ^^١^١؛^* 

الواحدلأزرا، القيامة، يوم إلى الجماعات حميع فيعم واللام بالألف 
فىلاندراجه الجماعة® على ، >احكمىل قوله فى فانية فلا كيلك ]أيضا[ 
عليهوالمرتب المرتب ، )ولأتحاد(ل التقدير هذا على لعمومه الواحد 
واحد(لا"،كل على )حكمى واحد كل على ررحكمي الحديث معنى ويصر 

نيرئذلك الجض، ض الواحدس لي واللام الألفق صل ُالأورسم 
،.ءمومأ فلا وحينئذ اللفظين بين التناسب ليحصل الجماعة 

بأنالعموم على الحنابلة )استدل( أي .® . . راامتدلوا]قوله[ 
لكنهللجميع ، )مبعولأ(ل يكن لم الكل يتناول لم لو للواحد حطابه 

ءة1آدةإلا أر؛،الثلث، >؛ؤوما ت تعالى قوله بدليل الجميع إلى )مبعوث( 
والأحمر®.الأسود إلى ، ل بعثت وموله ؛؛ ١٢٨؛^،■' البله 

جماعة.عن طرق من ، أحمدل الإمام حرجه الحديث وهل.ا 
علىوالإنس الجن أو والعجم العرب ت والأحمر بالأسود والمراد 

اختالق

ان•• ٢ش 
الأصل.من محاقد المعكو^ين يض ما 

م•ني تكررت حكمي• 
الواجد•ني 

الصواب.م الشتا ولمل للإيجاد• م: دني )والاتحاد( ثى ر الأصل في ونع 
م•_؛ -انط التيمن ين ها 

فالأدل•نيم:
ثى.مزت محانط الواحد( )ني نوله 

.١٤٠٤و ما/"ا'؛ل الأصول نفائس 
الأصل.من مانهل المعكوفين بض ما 

)استدلوا(.لأصل اش 
)مضوا(.لأصل اش 
)بوثا(•الأصل في 
بمث•_؛ في 

الحديث.تخرج وانثلر ، ٢ ٥ ا/٠ نار المفي عياس اض حديث من رواه 
:وغيرهم العجم من الجض بالأحمر المراد نيل : ه/ه لم مشرح في النووي قال 



عسرالميزالميللالآبماصي/تحنقث شئالزراتر« »الماتر  ٥٥٠

والمعنى،والإحماع بانمى معارض ذكرتموه ما نيل *فإل الأمدي نال 
حكمإذا ه أنه على الصحابة فاتفاق الإجماع وأما تقدم، ، فقيل النص أما 

الباءبكر - ^٤، وتفويض ماعزأى كرجم ءيرْ ، ٢٧عدوه!واحد على 

الإنس،الأحمر! ونيل ردان، المن وغيرمم فهم مرة اللغية العرب، ويالأمرد 
جميعهم.إلى يعّثا قفل صحيح والجمح الجن، والأموي؛ 

AT-\I\الخوّث، غرب ني الهاة \ا^\Tإ الحديث، غرب قي الفائق وانظر: 

م.)أ(يا.ةآ^ب،س:
الخيريمعيد وابي مداض بن وجابر ماس ابن حديث، عن رئيت ولجمه ماعز لصة )٣( 

ه•لمريم م؛رة• وأبي 
هماما؛ابن ١-حدث 

غمزمتح؟أو لمح، لعالالث٠ لال٠قر الإمام يقول، مل يابح - الحدود كتايح - البخاري رواه 
roi\r \ (.٦٨٢٤)ح

(.١٦٩٣)ح  ٣١٣٢;• بالإنا ف صلى امحرن، عن يابح . الحدود ممابح لم. وم
(،٤٤٢١^)ح ؛/٩^١٥ بن،(^j؛، ماعز رجم بابح - الحدود كتابح - داود وأبر 

.٣٢0ر ٢٨٩و \ا'\أ المد ني وأحمد 
عدافه.ين جابر حل«يث ٢- 

(٤٤٣٠)ح  ٥٨١؛/مالك ين ماعز رجم ياب - الحدود كتاب - داود أبر رواء 
؛/٦٣رجع إذا المعترف عن الحد درء ني جاء ما ياب - المحدود كتاب - والترمذي 

(.١٤٢٩)ح  ٣٧و
مّعيل..أيى حديث ٣- 

(.١٦٩٤)ح  r١٣٢/• يالزا ف على اعترف من الحدود.باب -ّىاب مالم روا، 
ردرة•أبجٍ، حديث ٤- 

رم،/٦٣إذا المترف، عن الحد درء في جاء ما بابا - الحدود -كتابح اكرميي رواء 
(.٢٠٥٤)ح ٨٥٤/٢الرجم باب، _ الحدود كتايؤ ء وابن (. ١٤٢٨)ح 

كتاباس اش رصول، له وكتب، المدنيين في معدود الألمي، !؛، ١١٠بن ماعز هر وماعز 
روىفرجم، محصتا وكان متييا، تائيا بالزنا ه نقعلى اعترنا الذي وهر نومه، بإملأم 

واحدأ.حديثا ماعز بن ب.ائه ابنته همه 
.٨/٥الغاة اّد ،  Wiofrمدالير لابن الامتيعابح انظر: 

فيونمتها ص؛ بن هلال زوج الأشجعية وفيل اعلأيية، الرواّية وانق ينتح برؤع عي )٤( 
المؤلف•إلها أشار الي وهي مشهورة يجامعها أن تل ووفاته زوجها مويم، 

.oTilUالإصابة .< TWlUالغابة اّد : ترجمتهاقي انظر 



٥٥١عيدالميزالميل لعديامي/ت>تيقت شهالزراتد« »الةواتد 

واثقت - المهملة ويالعين الموحدة 

غيرهدون بحكم الصحابة بعض حمص س ، ل أنه نهو المعنى وأما 
أحدعن تجزئ ولا عنك ارتجزئ الأصحمة غي لأبي كقوله 

ُعاوكلآ،«

دالمن•/،٢: )١( 
امرا؛تزلج رجل ني سعود بن مدالد حدث عن ورد واثق بنت /ؤع تفويض حدث )٢( 

كاملاالصداق لها مداف; سال الصداق لها يفرض ولم يها يدحل ولم منها فعات 
بهتضى ه اش رسول سمعت منان؛ بن معتل نقال الميراث، ولها العدة ومليها 

واشق.بتت لروع 
(.٣٣٥٤)ح أ/امآا ٍداق شر ١^ اأى■ , ال0قاح ئاب . ^، ٧١رراْ 
٥٨٩و مات حش صدانا سم ولم تزوج نتمن باب - النكاح كتاب، - داود وأبو 

أننل عنيا فيموت المرأة يتزوج الرجل هم، جاء ما باب - النكاح كتاب، - والترمذي 
صحح.حسن حديث وقال ( ١١٤٥ح ( ٤٤١)مم لها. يمرض 

ذلكء-لى بموت لها بفرض ولا بتزوج الرجل باب - النكاح تمتابط - ماجه وابن 
(.١٨٩١•٦)ح٩/١

شرطعلى صحيح حدين، ^ا وتال؛  Y١٨/٠ الكاح محاب السيرك. ني والحاكم 
الدمى.ووانمه يخرجاْ ولم لم م

حشيفرض ولا يدحل تلا يتزوج الذي ؛اب، - النكاح كتاب، - العمنفإ ني ومدالرزاق 
١(.• ٨٩٨)ح بموت 

انالتم،•)•ا(تيشُم:
هميدبن صرر رجيه هاني راسمه - الياء رتحفيف النون بكسر - نيار بن بردة أبو هوت )٤( 

الاش.i• رسول مع المشاهد وسائر ويدرأ العب شهد الأنصار، حلفاء عن يلوي وهو 
اثنتينأو إحدى سنة ومات التابعين، من وحماعة عازب ين الراء همه روى له، عفب 

وأربعتن•
٠\اي.اياري نح ، ٥٢٣/٦الإماة ، ٣٨٢/٥انغلرالأسباب، 

واحد•>^^،f؛ 
صلىمن تال؛ الصلاة بعد النحر يوم اض. رسول حطنا نال؛ عازبؤ بن البراء حديثه )٦( 

أبوننام لحم. شاة فتللئ، الصلاة نل لت، نومن سك، اكأصاب يقد نسكا ونساك صلاتا 
أنوءرذت، الصلاة إلى أحرج أن نز نكتح لقد واش اش رسول يا فقال؛ تيار بن بردة 

اشرسول فقال وجيراني؟ اعلي واطعمت، وأكلت، فتعجلت، وشرب، أكل يرم اليوم 



عيشاسواض.لأطمى/ت>نق؛ دئالزواتد« »التواتد  ٥٥٢

وغيرذلاكاثْ/وحدان ^٣، شهادلأى وممول-رن 

ض؟تجزئ مل لحم ثاني س خر هي حيض محاق محيي نإن لحم• شاة لك ت ~
الحديث.يعدك. احل من تجزئ ولن نعم، نال؛ 
مثلؤإذا العيد، حطة ني والناس الإمام كلام ياب - البا"ين كتاب، - البخاري دوام 

(.٩٨٣)ح ( U\/Yخطب وهو شيء ص الإمام 
عنتجزئ للن بالجزع صح بردة؛ لأبي ه الني نول باب - الأضاحي كتاب دني 
(.٥٠٥٦)ح '\/\\ احد 

(.١٩٦١)ح _م/آه0ا رثها باب الأقاحي. ءمحاب رمي؛ 
(١١ ٥ ٠ ٨ )ح ؛/٣٩ الصلاة يعد الذ>؛ح ني جاء ما باب - الأصاحي كتاب - والترمذي 

صحح.حن ث حل. ونال؛ 
(.٤٣٩٥)ح  ٢٢٣/٧الإ1م نل الأصحة ذح باب - الضحايا محاب - والنماتي 
(.١٩٦٨)ح  U/Yام نل ادوح في باب الأضاحي محاب - رالدارمي 

■محزونت والواو كمول، م؛ وني وكقول في  ٢١١
ثى.من: هْ/ا نهاية )٢( 
نعية؛نأ<.اءل،؛نءامر؛نمماناينبن الكاف. وكر بالغاء . الفاكه بن ثابت بن حزيمة محو )٣( 

بدرأ،تسهد ونيل أحد، مناعدم أول جليل. صحابي الخفي، الأومي الأنماري ■مامر 
صفين.يرم قل القح. يوم بيده حية بتي راية وكانت حطمة، بتي اصنام يكر وكان 

آ/هم،،الملأء اعلأم مير  i^'o/rالكبير ازييح ، ٣٧٨/٤معد ابن يقاض، انئلر: 
.٢٧٨/٢الإصابة 

الأعرابينجحد أعرابي من لرما اشترى المي. أن وذللث، حزيمة شهادة حدين، )٤( 
ناوأنك أشّهد أنا نابت؛ بن حريمة نقال سهيدأ. هلم يقول؛ الأهمرابي وُلفق اييعة 
الله،رسول يا بتصال.يماك نقال؛ تثهد؟ ؛.؛ نقال؛ حزيمة على ه الّم، فأقل بايت■ 
الحاJيث٠رجلين. بشهادة حزيمة شهادة اش. رسول لجمل 

٤(. ٦٤٧•٣)ح البيعنما/ا•٣و٢ الإشهادعلى ترك ني المهيل ايوع-باب رواءالماتي-كتاب 
أنله يجوز الواحد الشاهد صدق الحاك»إ علم إذا باب - الأنفية كتاب - داود وأبر 

)ح ٣٢و ؛/١٣ به يحكم 
.٢١٦وه/هاأ المد ني وأحمد 

ورجالهالإمناد صحيح وقال؛  ١٨و  ٧٨اكيوع كتاب - المتدرك ني والجاكم 
اJل٠بي١ووانقه يخرحاء ولم مات الشيخين باتفاق 

'\ا0ا\.بالإشهاد الأمر باب - الشهادات كتاب - راليهتي 
حجة.صحح إمنادم ؛ ٢٩'ص ١^١١^ تحفة في كثير ابن وقال 

.٢٦٤و  ٢٦٣/٢الأحكام أصول في الإحكام )٠( 



٥٥٣عبزالميزاّد قؤؤئ\0يإةجق1 شجالزرامح<< محاهماتر 

محيمعنىلكفة الناس إلى معوثا لكن ؤإن . بأنه النص عن وأجاب 
المريضكأحكام الأحكام من يه يخنص ما واحد كل يعرف أنه 

وغيروالحائض، والطامحر والعبد، والحر والمقيم، والمسافر والصحيح، 
معنىوهدا __^، أبت فيما الكل انمراك منه دم ولا ذلك 

آخرْ.إلى اJراد. بأن »وأج؛-،« 
هعيدللئ، يقال أن إما يخلو لا ذللق، إلى رجوعهم بأن الإجماع وعن 

الثاني،، ^jliمعرفتهم عع لا أو الموجب، السمك، في بالتساوي معرفتهم 
لكنإنما الحكم فى التثريالث، فمتني الأول لكن ؤإن الإجماع، حلاف 

الخلابل٧،.فى لا الكب فى للأفراك 
بلهاص،.المألة فى ض بما العنى وص 
ممافعلوا ونحو لكلملمين ، السالمل المذكر جمع )العاشرة• قال؛ 

للخابالة.حلأئ ٍلاءرأ، الماء فيه دحلل'ا، لا ب/الدكر يغالب، 
قلث1لشهأكلمتن >اؤإن تعالى: توله لي عليهم ععلمهن ، ١١لن١ل

ذللث،.يحسن لم داحلأُت، كن فلو الأيأن آخر إلى [ ٣٠لالأ-ءزاب: 

نمض.ض: ني )١( 
تخصص.ما ني )٢( 
للقض-زش: )٣( 
ميالإخمتم،فيامحدام)٤( 
الشريك.ش؛ في )٠( 

الأحكامأمحرل في الإنكام )٧( 
،١٦٣١٦للمختمر العضد شرح هه/ب، النثلام باديع نندم؛ ما غير المالة ني وانظر )٨( 

المسامعتشنيف ، ٣٤•ص الأصول، على الفرؤع تخريج ، ٢٠المختصربيان 
الالوا.ع:ا/ا-'\ذالدرر ا/آ-س، 

يضللم المصاطمن، ص راغني اسن، من أكثر على دل ما هو السالم الذكر جمع )٩( 
مقرئه.يناء 

٠١٤٩ص الحر معجم ا/*ما، السالك ء نحسا انغلرت 
لأدخل.م: في )•١( 

كذا.)اا(فيش:



عتداضزالميللأطصي/حمق؛ شئارراتد؛ه ^١^٠ ١٠ ٥٥٤

التأسيسففالدة عليهم لكصيص ذكرهن أن الخصم ادعى ٢^١، 
أدلي[رأ،.

كالهدات)دالإواث(ص الخاص الجمع أن حلاف لا ص•• 
الذكور.)ساول(ل؛، لا رالملمات 

الإuث.بمارل لا بالذكوا، الخاص الشررى الجمع أن كا 
يظهرلم الذي الجمع في والإناث الذكور يحول على أيضا واتفقوا 

كانؤإن أثبههل'ا،، وما )كاكسلأاّ، )-اتجث(ّ ولا تذكير علامة فيه 
منكان ؤإن عم، تعالى اف من كان إن هذا في فمل بعضهم 

يعمفلا غيره 

كانمفلهرأ التذكير علامة فيه ظهرت الذي الجمع في الخلاف ؤإنما 

،Y\Y/T jUlشرحه مع الخممر ، ٨٤ص والأمل الوصول متهى المالة: انظر 
\•.Yir/Y/Yالحمرل ، Y-Y/Yالرل مثهى ، ٢٦٥٨الأحكام أصول ني الإحكام 

)بالأيأت(.الأصل ني 
)تناول(.الأصل ني 

ُقدر•أو ظار محّ انين من أم على الدال الأمم هر افتر جمع 
.٧٦ص اكٍو سبمم \ا\ل السالك صثاء انظر: 

:الذر•؛ _ش 
تم•م؛ مح، 
>-_(.الأصل ني 
الأصلفي 

•ذلك أشيه وما ش؛ ي ف٠ 
الوصولمتهى ، yyo/yالأحكام أصول في الإحكام في: النزاع محل تحرير وانفلر 

الشرالكوكب شرح ، ٨٧٥و الماع تنشف ، ٨٤ص
م._: مانملة امن. 

والثركاتيالاتفاق نقلا والزدكشي الحاجب ابن إن يل الضبل هذا نمل ُن أجد م ل ا
والتأنيث.علاعة فيه ليس بما حميعا والرجال ساء النيحول على الإجماع 

٠١٢٧ص الفحول إرشاد ، ٨٧ا/ه المسا«ع تشنيف ، ٨٤ص الوصول منتهى انفلرت 



٥٥٠عيدالميزاضد لأبماسي/حشق" طل|واتد 

فيهيغلب مما أشبهه وما فعلوا نحو مقمرأ أو والمومتين المين كالم
أيضا؟، )الإناث(ل يحول في ظاهر أم ،الذكور خاص هو هل المذكر 

مدهض؛على 

الأكثرينعن ونقاله ،، المغترأ المختمر في الحاجب ابن اختاره الذي 
فيونفله المتهىل٤،، في الأمدي اختاره وكذلك الأووص، لكبير اض 

والمعتزلةالحنفية من الكثير والجمع ، لأناءر٠ر وا الشافعية عن الإحكام 
ابنواختاره عنيتا، الحق الرأي لاهو البرهان في الحرمين إمام ،فال ول 

القفالونقله ، والنتخبر ، المحمسولر في الإمام وكذلك ، برهازل 

)الايات(.الأصل ني )١( 
الهازب ع المخمر )٢( 
.٨٤ص والأمل الوصول مثهى )٣( 
والمعقول٠٠للمتقول الخنار *وهو  ٧١٥حث y/٦٣ السؤل منتهى )٤( 
،١٢ص اللمع ، ٧٩٨المممفى آ/بمءم، ول النهاية ، ٧٧ص التمرة انفلر: )٥( 

ا/خآإ.الهانى حاثب 
• YUr^الرحموت ح ، ٧٩ص اكحرض انخلر: )٦( 
ا/'هآ.الممد )٧( 

واحتيارأحمد الإمام عن ورواية المالكية ليعمي تول هو اء التعمومه يعدم والقول 
الخهلاُ-،.أيي والقاصي كالطرني اصحاه بعض 

الْلونيمختمر ، ١  ٩٨ص الفمول تنقيح شرح ، ١ ا/أإ الفمول إحكام انغلر؛ 
،٤٥٧٨مفلح لابن الئف أصول ، ٢٩١٨الخطاب، لأبي اكمهيد ؛.١، و .ا مص 

.٢٤١ص أحد الإمام إر،ل؟م، المدخل ، ٢٣٦ص اكاظر ورخا 
.٢٦٥٨الأحكام أصول ني الإحكام وانغلر: 

ض.من: اقلة الواو )٨( 
.roAj\ارuن )٩( 

الأصولإلى الوصول ( ١٠)
الإناث؟يتتاول عل الذكور -طاب أن نى •واختلفوا قال: حيثج المحمول ( ١١)

(١٢ )yrrls ،^juJi  ،كنللث،٠ناموا ئركا: المؤنث يناول لا تام أوموا: نال: حث
الجليل؛الإمام المغير، القنال بكر أبر المروري عبداف بن احمد بن عبداش هو ( ١٣)



عيزالميزاسميدلأولامي/ت>شيىت شجابياتو(< >ظلماتد  ٥٥٦

الوجزأمفي برهان ابن وكذلك ١، الناس ص الإثارة في 
الحائلة^عن الإحكام في ونقاله والإناث الذكور يعم أنه والثاني: 

الاس«لْ،.من وشذوذ داودرن وابن 
منحضر لمن غيره أو الواعظ فال لو فيما تفلهر الخلاف وفائدة 

طثتم٣حاصرة: زوجته وفيهم والنساء الرحال 
،؛؛[Suتالنووى الدين محي الشيح وكذلك الشرح ني الرافعي نال 

ظاهرأ)الإناث(و، يتناول نالنا إن الخلاف هذا عر )يبنى(ّ الرومحة في 

علهوتنقه فه به يفدى إماما نمار أه فافعل الفقه على أنل حرامان، طريقة خ ش ~
يعرينوش والزهد، والولع الحففل ني متميز وأملى، وحدث حرامان اعل من حلق 
الفتاوى.وكتاب النرؤع وشرح التلخيص شؤح مانيقه ومن وأربعمائة عثرة مع منة 

flللمكى الشافية لمئات انفلر:  V/o ، ا\\\.ائهبة قاضى لاين الثانمية لمقات\
.١٣٤ص' اش سا-ة لأي•, الشانمة طقات ، T<\A/Tللأت؛, الشانمة طتات 

"؛٣٦الول٢/•نهايت)١(
حعؤعصخ أن بقول أي - 'وعمدتنا ا/ماآ الأصول إلى الوصول ني يرهان اين نال )٢( 

علىسية الجموع ألفاظ نال: فإنه ه النافي ذكرْ L - الإLث محاول لا الملامة 
ومثركلم مالقائل: قول أن تم الواحال، على مرنة والتثنية ء-ليها، رمرنة التثنية 
الإناث،دون النكور على ينطلق ومثركان مسلمان وكذا الأنثى، درن الذكر يتناول 

ا.ه.١ الإناث'.دون ١لن.كور يتناول أن ينعي ومشركون مسلمون وكن.ا 
الفقهأصول فى المختمر ، ٢٣٦ص المانلر روضة ، ٣٥١آ/العدة مذمبهم: في انفلر )٣( 

.٢٤١ص أحمد الإمام ملم، إلى ؛ ^١١٠٠٢، ٢٣٥/٣المير الكوكب نرح ، ١١٤ص
حزم.ابن رجحه الذي ومو م؛٢٣ حزم لابن الأحكام أصول م الإحكام )٤( 
ومنهمالمالكية. جمهور ايفا بعمومه قال وممن . ٢٢٦/ْالأحكام أصول في الإحكام )٥( 

الحنفية.وبعض منداد حويز وابن ء؟دااوعاب القاصي 
،٢٣١ا/التحرير تيسير ، الفصولإحكام ، ١٩٨ص الفصول تنقيح ثرح انئلر: 

\اي.الغفار فح 
طلمم.ض: في )٦( 
_•من؛ مزيد المعكونثن بج، ما ، ٧١

ربنين(.الأصل ني )٨( 
)الآيات(.الأمف ني )٩( 



٥٥٧'مدالميزالميل للأيناسى/تحنى؛ ^١^٠،، ١٥''؛-محاقؤإتد 

هذهفي الطلاق بونؤع الحرمين ، أض!^٢^ وفد فلا محإلأ زوجته طلقت 
العلة.، ٢٧اخلافهط مع الحكم في والورى الواقعي وخالفه المالة، 

الروضةمن فاورا-»ع حنا بحثا رنها( النووي بحث وقد 

لحولعدم على الدليل أي ..K .عليهم عطمهن ءالنا. ت نوله 
َلككاصن ون تعالى: فوله ني الذكور عر عطفهن )الإناث(رْ، 

داخلاالزث كان فلو الأية آخر إر [ ٣٠]الأ>اب: ثالثقشل٦،ه 
ذلك.في الفائدة لعدم العطف حن لما الأول في 

إناممه رسول يا فالت: أنها ها لمة مأم عن روى ما وكذلك 

م••ا'/ب نهايأ )١، 
_•_؛ هْ/ب نهاة )٢، 
ب(.م: ر الأصل ني )٣( 
اهذاب المؤوي رنال والرافعي. الحرمن إمام عن المقل ونيه  a٥٠/روضة )٤( 

أنعلم •نفد قال أن إلى .٠ . . متهما عجب كلاعما والرافعي، الحرمض امام ناله الأي 
بدليل،إلا ارجال حطاب في يد.حلن لا الماء أن ت جمهورهم أو اصحابتا .ذهب 

لماتطلق لا أن ف~غي دلتل بغ؛ر ب امرأته فيه نارحل فلا رحال طلقتكم ت ونوله 
اءالمأ.واض الأدلة ننقب U فهاوا الرافعي، ذكرْ لما لا ذكرته 
.٣٥٩ص الأصول على الفرؤع تخرج في المهيل- الفقهية: الخالة في وانظر 

)الآات(.الأصل ني )>،( 
عراهكما — الممير كتاب ١ الكبرى المنن في ائي المرواه ملمة أم حديث من وهر )٦( 

.٦٦١٧الأشراف تحفة في المزي إلمه 
.r-oالمني ني وأحمد 

الميخينشرط على حديث ،رلّا ونال:  ٤١٦١٦الممر كتاب . المدرك في والحاكم 

يه.يأس لا إمحنادْ ; ٢٩٣ص الطالب تحفة فى وقال'ا'ين'كث؛ر 
ارمحنباب - ير الخفأبواب كتاب ء المرمذي روا، الأنصارية عمارة أم ومن 

■غرس، حن حديث وقال: ( ٣٢١١)ح  Toi،oالأحزاب سورة 
اسمهاالمخزومية القرشية عبداه بن الغيرة بن أمية أبي بنت هند المزمنين أم هي؛ سالمة أم )^١( 

ه؛اش رسول فخطها سلمة أبو زوجها نوفي الهجرتين، هاجرت حديقة، ابيها واسم هتي 



عسرالميزاضدلأ؛تامحى/تضقت شئازواتد« محالماتد  ٥٥٨

الأيةهذْ تعالى اض فأنزل الرجال، إلا ذكر اض نرى u Uنُ■١،: النماء 
لكنالمذكر جمع في يحلن كن ولو [ ٣٠رإلثنإثت،ه الثتيتن ^إن 

الفي•على لها ه المي تقرير يحن فلا مذكورات، 

للذين®ويل ، فوله سمعت، حين ، هار عانثة نول وكذللث، 
فماللرجال هذا I فقالت، يتوصووزْ ولا يملون ثم فروجهم ول يم

ولاالزال صح U الذكور )الجمع(لى من خروجهن ولولألأ، لذناءأْ،، 

المؤمنينأمهاين، آخر كانت، المانّي،، والرأي اياغ بالعقل مثهررة فتزوجها، لتمسه 
وسن•اثتتض سة موظ 

الصحابةتميٍزِ ني الإصابة ٢، • النلأء اعلأم ير ّ، A1/Aمعد ابن طقات انظر: 
\ا<'\.الذعنّج ثازرا-ت، ، ٦٦١٣

قلنا.)١( 
بنتاالصدمة نحافة أبي بن عثمان بن عجداش بكر أبي بنت عاتنة عبداش أم المؤمنين أم هي )٢( 

أنقهكاك تسع، م، وهي بها ودخل ستا بنت ومي تزوجها الد. رسول، زوج انما-يق 
الأكابره اف رّرل أصحاب، كان العامة. ني رأيا اواس وأحسن الاس، واعلم الناص، 

وحدناإلا عاتنة محه اثا أمرفعلنا أشكل ما مرمى: ابر نال إلفراتض، عن الونها ب
^.JLودفنت سح رتل رحمين ثمان ستة عانتا علما، فيه عندها 
fiسعد ابن طبقائ، انغلر:  A/A ، الغابةأسد ا'/آما، الأثير لابن الأصول جامع
١AA/V  ، ج\-\.الصحابة تمييز ش الإصابة آ/ْما، البلاء أعلام سير

ه•اش رسول م؛ ني  ٢٣)
قاك.م: في )٤( 
والذكروالدبر النبل لمس في روى ما باب - الطهارة كتتاب، - الدارقعلتي رواه الحديث، )ْ( 

٩(.)ح  ١٤٨و \الأا\ ذلالث، ني والحكم 
بنعيل.الرحمن وهو رواته بأحد معلول بثا الحل.أن ٦ ٠ \ا الراية نص، ني الزيلعي وذكر 

أ.ه_.العمري. حمص بن عمر بن مداش 
ويالزقالأسانيد ثه وJقاليهم كان حبان: ابن وتال الحديث،، متروك عنه: اتئ النتال 

اكامعة.من متروك حجر؛ ابن ونال ضكوْ، الذمي؛ وقال، المتن؛المتن' 
مآ/مْ،جان لأبن والمتروكين والضعفاء المحدنين من المجروجن كتاب، انظر: 

للدهبيوالمتروكين الضعغاء ديوان ، ١ ٤/م^Aْ ءاِي لأبن الرحال فعفاء في الكامل 
٤٠٣٤ ص التهديعبا تقرب ، ١٨٩ص

ولا./،_: )٦( 
)الجمع(.الأصل في )٧( 



٠٥٩عيزالميزاضد لأبتاسي/ثمص* شهالزراتو« >رال؛واتر 

التاول.عدم على دليل ذلك ه الصحابة ففهم عليه الني. من القرير 
لحولهنأدمي أنا الخصم نال لو أي • الخصم• ادعى ُذإن قوله• 

المسالماتلا،ذكر ؤإنما [ ٣٠لالأح3اب: \يوذ3؛ه ^إن تعالى: فوله ني 
بإ  ٤٦العام/كموله يعد الخاص ذكر من فيكون عليهن التنصيص بهلريق ليدحلمن 

[.٩٨]1^: رم1كنله وحتيد رزسؤب، >اؤزهاءفممء تعالى: 
عدمتقدير على التأسيس. منه يلزم ادعيناْ ما أن وجوابه: 

شكولا الوخرل، تقدير على التأكيد منه يلزم الخصم ادعاه وما اليحول، 
اكأكيد.من أور التأميس أن 

المؤنثعلى المال.كر تغاليب باب من ذلك يكون أن يحتمل قيل: فإن 
المذكرعلى الجمع هدا إطلاق نمغ لا أنا فالجواب عندهم، مقرر هو كما 

هلأطلق إن الجمع لهذا[لن أن في هو إنما فيه ليس الكلام إذ والمؤنث 
لا؟أم والمؤنث المذكر يتناول 

بأنمعارض لأته الحقيقة. فيه فالأصل الإطلاق سلمّت، إذا يقال: ولا 
أيفارْ،.الاثتراك عدم الأصل 

الأكثرين.محي ، iJjJl)-ثمل(لأ، الشرطية عشر ]الحادة نال: 
ربالدحول[ل ٢ )ءممن(أ حر نهو دارى يحل من قال: لو أنه لنا 

م.ني: تكرر المّلمات. ذم ؤإنما )١( 
م.من: اآ/أ نهاة )٢( 

الأصل.من اقط المكونن ين ما )٤( 
اكنامبديع ، ١٤٣ص التتول ، ٣٦ا/•التحمل تقدم: L ض السألة ني انفلر )ْ( 

العقدرح ث آ/ه4 الأسرار كشف ، ١ ٥ ١ / ١ العلائي نراعد من مختصر ؟ه/ب، 
.taAانمئار حاثب ، yuyAالأواح الدرر ، ١٢٤٨للمخممر 

)شمل(.الأمل: ني )٦( 
)ض(ّالأمل: في )٧( 
،٢١٨٨البيان شرحه •ع المختصر ، ٨٥ص والأمل الرصول( متتهى ألة: المانظر )٨( 

السؤل، ٣٧٨السؤل مثهى ، ٢٦٩٨الأحكام أصول قي الإحكام 



الميلعجداهميز لأطكا/حشز؛ شئالوواتد« ط1ماتد  ٥٦٠

يتميزولم والإناث بالذكور يختص لا الذي العام اللمظ \ذشوح\ 
قلناإذا والجزاء الشرط ني ارمزا؛ نحو يعلاهة فيه المؤنث عن الذكر 

بالذكر؟خاصة هي أول؛، ، وا١^^١ المذكر تشمل بعمومها 
مذهبان:فيه 

الشمول.أحدهما: 

ا.فيهاار المؤنث يحول بالعموم القول على تفريعا ®والختار لأمدي ا نال 
مخممريهل٧،في الحاجب ابن وكذلك الأكثريزراّ،. عن المنتهى في ونقله 

،١ والتحميل ، والمنت«خبر ، المحص_وللفي به حزم الذي وهو 
ونقالهالوحيزر'اا، فى برهان وابن الفحول كتاب وصاحب والحاص-لرآا، 

م•د؛ ش من؛ سائلة هل• 
ب-مل•*ل م؛ د ش ش 
بعلامة(.ب لأصل: اش 

الأحكامأصول ش الإحكام 
ولعلالايرتن نول هو المؤنث يدحول النول بان المنتهى ني الأمل-ى بمرح لم 

نلتهمنوم من نقهم لقوم• حلافا ظاهرأ المؤنث نه '؛ا-خل فوله من ذلك نهم المؤلف 
منتهىني الحاجب ابن عليها نص الأكثرين• ُءند لفغلة يإنما الكثرة هم به نالقائلون 
الرلمنتهى يه يربد هتا للمئتهى إءللأقه لأن يتهما حلهل المؤلف؛؛قض فلعل الوصول 
ابنكتابي تخمميه نم ومحن الإحكام ني الأمدي قول على عطفه بدليل للامدي 
ذلك. Jbijبالدكر الحاجب 

.٨٥ص الوصول مثهى ، Y-v/Tالمول متهى اننلر: 
اليانسرحه المختمرمع ، ٨٥ص الوصول منتهى 

.YTY/Y\/المحمول 
.YYV/Yاكخّ، ا

.٣٦ا/• التحميل 
.٢٢٦١ الحاصل 

.yyy/yالأصول إلى الوصول كتابه ني رجحه الن-ى وهو 



عيداينزاضدلأ|تاصى/حنى؛ شلأأالزواتر،< >طهاوإتر 

اللسانأرباب من التحقيق أهل عن الرهان ني الحرمين إمام 

الأنليزأمعن الأمدي ونقاله الثمووأى، عدم الثاني: والمذهب 
عنالوجيز ش برهان ابن ونقله ، أذكره®١٤من ءومنهم المحمول وهمارة 

ْنهملج/شرذمة عن اJرهانل٦، في والإمام ، لحنيفة أبي أصحاب 

إماءله من أن المؤنث تثمل من أن على الدليل أي  ٠٠•• • ُريا قوله 
»منالنقل يكن فلولم بالدخول، )ءطن(أ؟، حر فهو داري دخل من وقال؛ 
عممن.لما لهن شاملا 

 )١٣٦;•)١.

الحتب.بعص عن نمل ما إلا وءير٠م الأريعت الأتعة من الجمهور مذهب وعر 
جمع، ١٩٩ص النمرل تنقيح نرح أ/ه، الأمرار كثف ، ٢ ٥ ٠ ا/ المعتد انظر• 

.١٢٧ص الفحول إرشاد ، ١ ■ ٤ ص المودة ، ا/مآ٤ الناتئ حاشية مع الجوامع 

أ؛ققئَس
ا/آ/آآآ.الحصول )٤( 
هحنيفة أبي اصحاب عن *وحكي ا/آاآ الأصول إلى الوصول ني  ٧١١٥^،ابن »ال )٠( 

الإناثء.درن للذكور متناولة عي ت نالوا أنهم 
المحمول.ني م؛ في  ٢٦١
.٣٦الثرعان)/•)٧( 

ممللا المرتد المرآة أن رأى من منهم أن عر مني الحنفية لعض القول هذا دمزر 
الأصوليتولهم فاستخرجوا تناولها عن لنتله بممر ناثتلوْ• دينه بدل امن نوله. لأن 
نيمعولهم يكن لم انه والصحح عب. الحكم مدار أن منهم ظنا الفقهي المع عدا من 

التبي.ؤنهي منها ~ كثترة بأدلة استدلوا بل حسب. محتا للماء ءمزا عموم عل-م الخالة 
الأدلة.من وغيرها القيامة يوم إلى الجزاءان تأحتر الأصل وان اء، التتتل عن 

الهاوايةثرح يي البناية ، ٧ \/١ القدير ئتخ سمح ، ١ ٠  ٠٨/١ رحي للالبرط انفلرت 
٠١٤٩؛/الكتاب ثرح ني اللباب 0/أها/، 

ثن.سانطةمن: من: ( ٨١
)ءقهن،•الأصل ني،  ٢٩١



عي،والميزالميللأوئاسى/ثحمىت شئالوواتر« »ا1م\تد  ٥٦٢

دخلمن ت قال إذا أنه على لإجملع ا انعقاد ولنا المبميصول في قال 
أوصىلو وكذا بالذكور، بنخمص لا فهذا حر فهو أرئاش من الدار 

القضاياءرمن قضية في إذنا أو توكيلا بها ربْل أو الصفة بهدم 

العربلغة في موضوعه ُرمن؛ا اراصيغة[ الوجيز في برهان ابن قال 
إطلاقهفي لنا وأذن والملائكة. والإنس الجن من يعقل من لكل للأستغراق 

تحثوش [، ٧٨]يى: رمثره نمحآ الثم بمي من •ود تعالى اف على 
[.٦٢،^ ٠٧٠١^^؛^١ المحو 

منانمن فمالوا ومؤنثها مذكرها بين فرقت العرب بأن الخصم احتج 
منات.منتان منه ، منون 

اكاءر:قال ]%، 

عمواظلأْا'رااالجن فقالوا: انتم منون فقلت ناري أتوا 

_•م؛ ني 
الصيغة.م: ر ثن ني 

.TYY/Y\/الحمول 

الأصل•س انط المعكوفض ين ما 
.٢١٧و \ا\'\٦ برهان لأبن الأصول إلى الوصول ني محوجود المن وهذا 

منان•ن؛ ثش 
م-من؛ مزيدة الراد 

فقلت.م: ني 
دنثلأبيات أربعة من نميدة من الجاهلي الضي الحارث بن لشمر رب منالبيت 
يالأتفاق,ثالثها هو ستة ونيل حمسة 
نلممه الأكل إلى فJءا٠م لعلعامه نارأ أوني وتمد ٍلركه الجن أن نميته غي وذكر 

الطعامبأكل علمهم فضلوا وأنهم الأكل، في الأنن بمدين أنهم وزعموا بجمرء، 
المقام.يعقبهم ذلك ولكن 

القصبية:ومهللمر 
أامقما هباربد لا دار بليل با هلحضات ئد اد ون

اامتنان مخافة ا لهاكالوعين راحلة تحليل سدى 



٥٦٣عيزالميزالميل لأ؛امّي/تحتيق؛ شج١^١؛>•« ؤاماتر 

علىاتفقوا أنهم إلا جائزأ كان ®ؤإن ذلك بأن المحصول في وأجاب 
آ.والإناثا،ل الذكور في من لعقل استعمال يمح أنه 

الصحةأن عاليه يرد آحرْاا. إلى اتفقوا اونوله شرحه في القرافي قال 
الحنيفةفي المناع ؤإنما حائز، كله المجاز فان الممصود، تحمل لا 

م؛/أاتفاقا((ل؛،. فجاتز للمؤث/وءكهلم )الذكر(أآ، استعارة وأما اللغوية، 

التفرقةمن أي - معهمل^ ّطرق ما ، ءر'ممأ "ؤإيما الرهان في قال 
والأصولان اللسحقائق من يعقلوا لم الذين الأغبياء نول من هذا و- 

أوبذكر يختص لم شرطا ، رميهما(؛ أطلق إذا أمن* أن حلاف ولا شبتا، 
وألفافلالشرعية الألفافل في مستمر وهذا ، )وحدان(؛ أو جمع أنثى، 

والتعلقادت،ااروالأيمان والعقود الحلول فى المتصرفين 

جهانوأما سنان ين لجيع بها نمن رهناك لثمير بها نالقصبية ذكر من وأكثر هذا 
شرا.لاب1ل يعفهم 

نبهارأيفا سنان ين لجانع بها نمن رهناك لثمير يها تالقصيدة ذكر من وأكثر هذا 
شرا.كأ؛ءل يعضهم 

لاينشرحها مع الزجاجي جمل ، ٤ ١ ١ آ/ سيبويه كتاب ؛ بتهاونالقصيدة لي انفلر 
ولم،الأدب حزاة ، TY<\Aيقيل لاين الغواني سهيل تعلى الساعد ، iYA/Yعصفور 

uلii،اين ألفية إلى المّاللث، أوضح .< \-الأ\\البغدادي لعبدالقادر العرب لمان □ب 
.YAY؛/•

هكذا.رواه *إة الأدب حزاة عاوا عدهم موجود المولما ذكرْ الذي ياللففل وهو 
ظلاماعموا تلمن: الجن سراة نالوا متقن فتلت: ناري اتوا 
]سول

)الذكر(.الأمل ني 
مّمن: ;؛ ٩٢نهاة 

.١١٥٦ر الأصول نفائس 
ءوم•ش•' ؛ي 

الرهان.ز كما رالمثبت، مهما، ثن: وفي )مها( ني'الأصل 
البرهان.في كما والمثبت، الوجدان، ثن: وفي )وح،-( الأصل في 

.٣٦١و ا/••؟ الرuن 



'مدايتئوأبدلأيةاسي/ثميق• شئاإوراتو(< ر>التواتر 

نى، سسوبمر أرردْ ؤإنما الالغة شواذ من بأنها التمرفت عن وأجاب 
حاءت القانا نال فاذا الخطامح،، محاكان عل. الح»ارا . Jjtالحكاية ، امح

١^٢٢.وكيلك من؟ قك: رحر 

نولبأن وزاد ذلك حمح على شرحه في الأبتارى أذرْ وند 
•أرجه من شذوذ مه الشاعر 

ال، وتهيآلالحكاية دون الممر في اللففلة استعمل أنه ت احدها 
JالزJادة.الحكاية ني إلا تستعمل 

الونف.ني إلا تبت لا وهي الوصل في الزيادة أنت أنه والثاني: 
أنالتفرنة عر وألزمهم ماكة إلا -ستعمل لا وهي حرك، أنه الثالث: 

ُهلص.يقولون لا وهم للمقردرآ، القدير هذا على لأنها أيضا الذكور تعم لا ررمن؛؛ 

.سويهمحاب انظر )١( 
نموالفته الاثار مللب له، لما وسيبويه تنبر ين عثمان بن عمرو مثر أبر هو وسيبويه 

لحمهولا مثله إلى أحد سبقه لم الذي كتابه وصنفح تيه مع حتى النحو علم على أكب 
ومائةومتين إحدى مسنة نوش المحو، ني بروزْ ْع تعلقا فن بكل له وكان بعده، أحد 

الأدباءينامحت، ني الألباء نزهة ٩، ص للتنوحي النحويين العياء تاريخ ؛ انظر 
الزاهرةالنجوم آا/الل، الأدباء معجم آل/هول، بغداد تاريخ ، ٠٤ص لليراني، 

القسم،.ثى: ني )٢( 
ل/آا-مآ.واننلر: 

ضض وش■■ ٣( 
ا/7ْأ.للابياري البرهان نرح في واليان التحقيق ٤( 
الأصل•س مانْل المعكونض بض ما ٥، 
وللمفرد.ثى: ني ٦( 
.٤٧٧و  ٤٧٦/١للأببارى البرuن شرح في والبيان التحمق ٧( 

،٤٦٩و ؛ ta/yعصفور لأبن الزجاجي جمل نرح في، الثيت، في الشذوذ اوجه وانغلر 
تحقيقإلى ، ٧١٧١عدة ، \-الأ\ الأدب، حزانة ؛/•n، الفوائد تسهيل على الساعد 

٠٢٨٥و  ٢٨٤؛/عبدالحميد الدين محي لمحمد الماللث، اوضح 



٥٦٥عبزالميزالميد لأ؛ءاسي/حشق؛ شئالزراتد« رؤالمإتد 

وليستعم، لا الأستنهامة أن مفهومه ه الشرطية•  ١٠ت نوله ت تنبيه 
بمنمررت نحو موصوفة، نكرة لكنت إذا عما يه احترز نعم ٠ كذلك 
موصولةلكنت إذا أيفأ وكذلك ل تعم لا فاتها ، ممجب(ل بجر )لك معجم 
عننقل الئراذي كان ؤإن أيضا، تعم لا فاتها نام، بمن مررت نحو 

الأصفهانيونقل ، تعم أنها ت الوهاب ، بدأ القاصي المالخص صاحب 
عكه.عنه المحصول محرح في 

الدينفخر الإمام 'إن ت قال فانه التتقح رح ث في القراني يه جرم نعم 
هذاونفعهم استفهاية أو ثرؤلية تكون أن ®من® في اشنرحلوا وجماعة 
كانتإذا فسما ومرهم موصوفة نكرة كانت إذا إحراجها ني الممسي 

أواستفهاما أو ثرؤلآ كانت إذا يقولوا أن بد فلا تعم، فإنها موصولة 
كلامهمعنى هذا موصولا 

تقدم،كما والإناث الذكور في عامة نهي ، بعمومهال نلنا ؤإذا 
فقهل.والأحرار الذكور ، ل تعم قال من ومنهم والعسد الأحرار في وكذلك 

،١٩٩ص الفصول تشح نرح ا/'اأ/"اآه، المحصول الاسفهاب من عموم لي انظر )١( 
الفحولإرشاد ، ١١"T/؟ المنير الكوكّا شرح ، ١ ٢/م١٩ الأحكام اصول في الإحكام 

لذا•ما)آ(م،م،:
ثن.من: مانمل التوسن ين ما )٣( 
_•من؛ ا'ه/ب نهايت )٤( 

Y٠٣٢/، الول نهاية مرصونة: نكرة كانت إذا امن* عموم عدم في رانظر 
م.من: آه/ب نهاية )٥( 
٠١٧٩ص الفصول تنقح شرح )٦( 
م.من: مالطة كاك: )٧( 

نحآتشحاسولص؟؟اد-لأا•)٩( 
، ١٢٢٠^النير الكوكب شرح ، y/؛٢٣الول نهاية الموصولة: عموم في رانثلر 
.١٢١ص الفحول إرشاد 

١^٠>،•إمام ءن دالنقل اكمثتل من يظهر لما الشرطين من مني ١( )• 
نعم.ش:في ( ١١)



عيزايميزاسميدلأ؛غاسي/حتتق* ))التواتر  ٥٦٦

،١٢]الرهان ني الممن إمام إله أشار كما الخلاف فائدة وظهر 
ميتةأرصا أحيا ارمن . نوله وكذلك ، ذاقتالرْ،اأ دينه بدل ®من ه نوله 

نهيلهرمر؛ل
وتارةالالفنل يراعى فتارة متعدد ومعناها مفرد لفظها ُمنُ ت خاتمة 

كلاهمارْ،.وتارة العن 

الأصل■من -انط المعكونن بض ما )١( 
والمرتدةالمرتد حكم باب ~ وقتالهم والساندين المرتدين استتابة كتاب - البحاري رواْ )٢( 

(.٦٩٢٢)ح واسابمهم 
(,٣٠ ١٧رح  ١٤ ٩٨اش يعداب يعذب لا باب - الجهاد كتاب وقي 

(.٤٠٦٠رح ١ ٠ U/؛ المرتد قي الحكم باب — الدم تحريم كتاب - والماتي 
(.٤٣٥١رح  ٤٥٢;• ارتد نمن الحكم باب الحدود. كاب - داود وابو 

حديثويال ( ١٤٥٨رح  ٥٩المرتد؛/ني حاء ما باب - الحدود كتاب - والترمذي 
حسن.صحح 

(,٢٥٣٠رح  ٨٤٨٨دنه عن المرتد باب - الحدود كاب - ماجه وابن 
.٣٢٣ر ٣٢٢، ٢٨٣والسند\ا٦^r^ وأحمدش 

٠١ الإيمان بعد الكفر ني باب - الليطة كتاب - الممنف ني رعجدالرزاق 

عاليهما الإسلام عن المرتد غي باب - الحل.رد كتاب - الممنف ني شيبة أبي وابن 
)حاا'ا'(.•ا/ا،سما

(.٢٦٨٩)ح  ٣٥'ص - عباس ابن عن عكرمة تيم ممن - تيم مالطالي؛ي داود وأبو 
ارتدتإذا تتتل \ور\.■ ني باب ذلك. وغير والأحكام الأنفية ني محاب والدارممي. 

٤٥٣/٣الموات إحياء اب بوالني،. والإمارة الخراج كتاب . داود أبر روا، )٣( 
(.٣٠٧٣)ح 

(.١٣٧٨)ح  ٦٥٣/٣اJوات إحياء ني باب - الأحكام محاب س والترمذي 
(.٢٦)ح  ٧٤٣٨الوات عمارة ني التقاء باب . الأنفية محاب الرطا. ني ومالك 

حقني ولا لأحد ت ليميتة أرصا أحيا محن باب - الموات إحياء محاب - رالثيهقي 
احدنهيلهأ/آأا.

دونفاةتالوْاا دينه أرمن؛ار"لا بحدئث التمثيل الطثوعة النسخة وفي  ٣٦ا/*البرهان )٤( 
له،.نهى ميتة أرصا احيا امن ّيث، حال

كلامهما.ض: ش )٥( 



٥ ٦٧عبرالم،زأضبم لأاتاسى/حمقت شئا)زراتر« »ال4و1تر 

مثمنس ؤرةنيأ [، ٢٠لالآن-نام: متى ثن ءؤر؛مم ت تعالى نال 
ئمدما آلام دإبدمح- اقب ءامثا ؛^١، ش ألةا؛دا [، ٤٢لدوس: إئى؟ا< 
jUiii [لا،لآ/;؛: ]١٥وه ؛/،

يثملونحوهما والمؤمنين بالناس الخطاب ،ت عقرلأ لال؛انيان تال; 
متهم•لأنهم الأك؛رتن عتل• الب• 

كانؤإن شملهم تعالى اف بحق الخطاب كان ارإن الرازي: وتال 
•نلأ الأدمين ؛•حق 

لتناقض•غير، إلى يمرنها نلوحوطب سده إلى منانعه صرف ثت نالوا 

الأيالونت، غير ني هو إنما المد إلى الناني صرف بأن واحيب 
تاتص[لص.فلا نيه انمادة(ل٦، )محيقلْ، 

بالألفاظالتكاليف، حقناب تمت، ، العبدأيحول ني اختلفوا \لثرح 
اب iX"صرح مذاهب، ثلاثة على ذللث، أنبه وما كالرمنين/والناس الهللمة العامة 

الكبيرأالمختمر في الحاجب، وابن ، الآمدى١٩بها 

، ١٠٧ص للرماني، الحروف معاني كتاب، ومعناها: لفظها واءت1ر )من( ني وانغر؛ )١( 
.٥٢٩،/التمسز ذوى يماتر 

مفلحلأبن الفقه أصول تقدم: ما غير - للمونثؤ ا امن اشنتمال مسالة _ المسألة يي انفلر )٢( 
النرؤعتخريج ، ١ ١ ٠ ه T/ الأصول نفاض آ/هآا، للمختمر العقد شرح إ، ٦ آ/• 

الفقهأمحول في الميتمر ا/آس، السامع -ضيف ، ٣٣٦ص للزتجاني الأصول على 
.٢٤م• المير الكوكب نرح ، ٢٦٨/٢الارامع الدرر ، ١  ١٥ص اللحام لابن 

عم.الثالثة م: وني عثر الثاني ش: في )٣( 
م.من:  ١٣نهاية )٤( 
تضيق.م: في )٥( 
العباد(.)يفيق الأصل ني )٦( 
آ/حاآ،البيان شرحه مع المختصر ، ٨٥ص والأمل الوصول منتهى المسالة: انظر )٧( 

\إم\'^.الحمرل ، v٣/٢السؤل متهى ، rv-Aالأحكام امحول ني الإحكام 
العبيد.ثى: في )٨( 
.٢٢٧/•الأحكام أمحول في الإحكام )٩( 

.٨٥ص والأمل الوصول منتهى ( ١٠)





٥٦٩اسميي عيدالميز لأإتامى/تحتييىت شهالزراتر« »اياتر 

اللغةبوصع الخطاب عموم ني لحوله نوحب حفيقة، متهم والعبد حقيقة 
إحراجه.على دليل يدل أن إلا 

وكذلكلسيده مال عبد هو حيث، من العبد ، ل ت نال *فإن الامدي نال 
البهائمبمنزلة كان uلأ كازص ؤإذا الأموال كسائر ثاء كتف فيه ، ,^١٢

اك١رعااأحطاب عموم ، ل تحن، داخلا يكون فلا 
جنسإلى المكلمين حنى عن يخرجه لا ذلك بأن عنه وأجاب 

خلاقوهو والملأة، يالموم ، التكليفعليه توجه لما ؤإلأ الهانم 
الإجماع،^،.
الجهادعليهم لوجب لهم شاملا الخطاب كان لو بأنه الثاني احتج 

مثاله.فالمقا،م يالإجماع باطل والخالي والجمعة والحج 
العبديتناول لم العموم أن عالي ؛^٠^، لا ذكروه ما أن والجواب 

كانؤإلأ لغة العموم من مانع غير والتخصيمى بدليل، يخص لأنه 
دخولهمامن مانعا بالعباده الوارد العموم من والمسافر المريض تخصيص 

•بالإجماع باطل وهو 
]التيالأفعال من العبد ١، من١نعل أن وهي الخاك حجة هذه ارقالوا® ت قوله 

إلى[لاا،بالشمع ممروفة ونحوها الامتثال بها ؤيحمل التكليف بها يتعلق 

للمازع.مود نال. فإن نوله: والضمير؛ي نل• م: د ثى في 
نمرق.م: في 

م.من: ^/ب نهاية 
•تحت، في ش■' في 

.YU'/Yالأحكام أمول في الإحكام 
.YU-/Yالأحكام أصول في الإحكام 

لا.ت يحيف يدل- م؛ ؛ي 
ش.ت من ماقطة لأنه. 

ص'؟آ و وش 

الأصل•س ساقط المعكوفض ض يأ 



عبراضزاله■لأطسي/تحميى؛ شجاازراتد« »اإغوإتز,  ٥٧٠

تلكبصرف ثانيأ العبد خوطب ، فلولحراتجه، ونقاء السيد مهمات 
الحطابان. ٢٢كاقضلالسد غير إر 

لمإذا يستحمها إنما يد الاستحمها التي العبد مناير بأن وأجيب 
نهيالعبادات من غيرها أر الصلاة ونت صاق إذا أما العبادة ونت ، بضقلإ
تتانض.للأ وحينئذ نزاع، بلا اليد حق على مقدمة 

ؤيقال!يصعد كصعد ينمن ضذ' يقال الميم ، يكرر راقملهم؛ا ونوله 
،روهي الماؤع ني وصمها الماضي في بفتحها 

الرسوليثمل عأادى« »ا الاس(< أيها رريا مثل عشرلأص ]الئالثة قال: 
\صص.محي 

تل.معه يكون آن إلا الخليسلآ، ونال 

دلو•ش؛ ني را، 
لنانض•م: ني )٢( 
يتضثق•م؛ و ش في ، ٣١

iVMlwالدن  ٦٦٣h ،jUالمحا٢ ثمذب ، TU'lw _l'تداوس : آظ )٥( 
.٣٤٧ص انحاح ُخار 

المتمنيت تندم ما غير والمؤمنين ]الناس الخطاب ني المييد لحول ألة ملي انظر )٦( 
UU/T ، المش•٣، \ا- المعتمد ا/ا\رمآ، الخطاب لأبي اكمهيد ،  ١٤٣ص المخول

الفقهاصول ، ٣٥٥ص الأصول عر الفرؤع تخرج ني الت٠ءياJ ، ١  ١٧/١٧لعيدالخيار 
١ص العلوني مختمر ، ٤ ٦ ١ آ/ مغالح لابن  ركلامالخلائى نواعد من مختمر ، ٠٣

Mftcالخير الكوكب نرح ، ٦٦٦٣! اللوامع الدرر ا/؛ا'ا، الأسري 
ءثر•نيش:)ب(
م.من: ؛ا</ا نهاة )٨( 
المعروفولأم مفتوحة بحاء حليم بن محماو بن الخن بن الخين ءجاJاش أبر محو )٩( 

النقالأستاذيه وانفلرمحم؛عل. وأدبهم النهر وراء بما الشافعيين ثيخ كان يالخليمي 
كتابمصنفاته ومن وأربعمائة ثلاث سنه توفي، القدر، ءغل؛م وكان والأودذي،، الثاني 

لمغربية، ومحاني كثيرة، أحكاما جمع جليل، كتاب الإستري* نال الإيمان" سُبا 
الديانة.أصول ني المنهاج كتاب وله غيرء. في منها يكثير أظفر 



١٥٧ عيزالميزالخؤيد للأيامي/ت>تٍيى؛ دلأآاإزراتد« ))التواتر 

منهم•كونه من مدم ما لنا 

واحد.ُخءلاب ملغا ومبلغا مأمويأ آمرأ يكون لا نالوا 
جيريل[لى.والملغ اف الأم مما 

كمامنادى هو مما . اض رسول لسان على حطاب ورد إذا \ذث«رح 
/]il[، ٢٧٨أس'ه/ أئمأ ،َامإ أوث تعالى: كقوله ١^١^٣٢ قاله 

زسعهب<أنصي إن ءامتوأ ألخن تعادى ،ؤؤ ١ ١[، توهأه أدتإ ألناس ^؛١^١ 
لا؟أم عمومه ني س الرسول يدخل هل ٦؛؛[ ]الموت: 

من.اهب.ثلاثة حاصالة 

عنونقلاه الحاجب وابن الأمدى اختار، ما وهو ! أحأاوها
.دخوله ه الشانعي )قاله(ص ]%، مالك عن والقراني الأكثرين^،، 

،.مطالقا١٩

والنهاةالداة ، m/iليكي الناس طقات ، ٢ • آ/ه ض م خر لي ١^ : ^ ١ =
.١٢• ص اض ساة لاين الثانب طئات ، ٤ • ا/أ للإسوى الثانب طمات />ا،آ، ا١ 

،٢٢١Aاليان شرحه عع المختمر ، ٨٥ص والأمل الوصول منتهى المسالة؛ اننلر )١( 
•٢.ا/^• المحمول ، y-aAالمول منهي ، ٢٧٢٨الأحكام أمول ني الإحكام 

.٦٨٦\ااص شرح ، ١٢ص اللمع )٣( 
هماد•يا ش■' م، )٤( 

•٨٥ص، دالأُل الوصول ض ^ ٧٦٨الأحكام أمول ني الإمام )٦( 
الأصل.من ّالأ المعكونن ين ما )٧( 
للياق.الخاب مو المشت، ولعل م• و ثى من وسقطن، )ثال( الأصل في )٨( 
■١٩٧ص الفصول نقح شرح )٩( 

الأصولإلى الوصول ، ٨١ر  ٨٠٨المتمني ا/هأ*ا، المرهان ايمآ: واطر 
رالخابلة.الحشة تول هر اأنوا الذين أيها يا لعموم الني. يدحول والنول . ٦٦\ا^

المودة ١٦\إ^ْالتحرير تسر ،  ٢٧٧/١الرحمرت نراتح ، ٩١ص التحرير انظر؛ 
اللحاملاين الفقه أمحول ني المختمر ،  ٤٦١٠٨مملح لابن الفقه أصول ، ١٠١٠ص
.١١٥ص





٥٧٣عيزالميزاضد شجا|زراتر« )ظل4و1تو 

وهداه، قيه يدخل فلا ذلك أثب وما [ ٥٣]الزنر: أشهي؛ه عق أنتبجإ ٌ
هءلالشافعي أصحاب من الحليمي وارتضاه المسرفي بكر أبو اليه ذهب 

المنتهىفي والأمدي ا، البرهازل في الحرمين إمام عنهما نقاله كذا 
رالإء0كاملأ،.

فيعام الخهiاب أن من قبلها المسالة في أي .؛ا • تقدم. ما ررلتا قوله; 
علىالخلق أشرف هو بل جملتهم من و. والمي مثلا، المؤمنين جميع 

وحينئذفيهم، ه لحوله فيجبا عمومهم، عن تخرجه لا فالنبوة الإتللاق 
تقدمما بتعين يخصه بدليل إلا يخرج فاد 

نظر((الخليجي على الخجة هذه انتهاض رررفي الثيرازي فال، 
النبيبأن مطلقا الدحول بعدم القائل احتج ، .،ا[ل . . ]ررقالواقوله 

للزمالعموم تحت، داخلا كان فلو إليهم، والمبلغ للأمة ، الآمر(ر هو ). 

ش.ت من ساقهن خه؛،. قوله. )١( 
يعفلملم من يتدره تخيل، فيه تفصيل اوهوءند؛ا ذكره عقب ونال البرهان )٢( 

النن((.هذا من حقله 
• Y-A/Yالرل متهى )٣( 
.YUY/Yالأحكام أصول ني الإحكام )٤( 

تشنيف، ٢٣٤ص الذهب سلاسل ارأ ٠ ٠ الثنام بدح ت أيضا لهما يته نفي وانفلر 
السامع

المقدمة.المالة ني الدليل انظر )ْ( 
.١٨٦ J/Yللخمر الشيرازي ثرح )٦( 

كانا>إن وهو الأصوليين لبعض وعزاه الثوكاني ذكره ُمالة رأحر تفصيل وهناك 
الخهناب،عموم آختا مندرج واكثلح سبحانه اض عن مباغ فهو الكتاب من الخطاب 

أنإلى ^٢^ مجتهد إنه قلتا فإن لا• أو مجتهدا يكون أن فإما المنة من كان ؤإن 
داحلوالمبلغ مثلغ، فهو مجتها-أ يكن لم ؤإن الخaلاب، تحت، يدخل هل الخاطب، 

الخطابء.تحت 
.١٢٩ص الفحول إرشاد انثلر: 

الأصل.من ساقهن العكوفين ين ما )٧( 
فإن.م: في )٨( 
ئى.من: ّاقءل القوسين يئن ما )٩( 



عيزاشزاسم•شلأآالزراتد« »اهواتد  ٥٧ ٤

-بفتحها - مبلغأ - اللام بكر - ومبلغأ مامررأ أمرأ ه يكون أن 
حذفالأولى وكان كذلك، الواحد ^٥١١ب ١١؛يكون لا الواحد والشخص 

ضهنبه كما »لأ« لفظة 

حمفةالأمررن أن ذكروْ ما عن الجواب أي  ٢٣١.(،))_.يوله: 
إليهم،الأمر ومبلغ تعالى افه بأمر ، '^ ٧١آمر ه والبى تعالى اطه ، هول

مجبريل هو حقيقة المبلح وكذلك واحد، بخهلاب مأمورا آمرأ ناليس 
مبلغا]مبثغا[ زكون فلا الأمة مبلغ أ والني ه الني إلى مبلغ نهو 

أضارواحد بخطاب 

هنادليلا يكون أن يحن ، مار قبلها المسالة ني تندم وقد 

أنهإلى ذهب من كلام اومعنى البرهان ثرح في الأبيارير نال 

ص.من؛ ماظ يوله؛ )١( 

يكونأن يرجح والثارح مأمورأ• أمرأ يكون لا •قالوا الحاجب لأبن تبعا يقال دليلهم 
أنيصح ولا يحوله نالوا لمن الإلزام وجه شر مأمورآر أمحرأ يكون •قالوا هكذا انمي 
واحل.أن ني مأمورأ أمرآ الواحد يكون 

)U(.الأصل قي )٣( 
٢•من• ْاّ/أ نهاية ، ٤١

_•من؛ سايطة هو- )٥( 
الأمور.ثى؛ في )٦( 
دم•م؛ش-دفىم؛ سائلة م• ، ٧١

إمقاطبزيادة المقط م؛ رش ش. من؛ مانط هؤ. )٨( 
الأٍلر؛ش.ّاقءلمن؛)بم(

وأيضا.م؛ في )•١( 

Lالسألأ عن دليلأ اّت؛ن ور ( ١٢) II  دليلأ يصح بقة jL، المزلفإليه أشار الذى الدلل غير
المؤمنين.جملة من لأنه ؛الخءلاب بدحوله. للمائين أولا 

الأبارمح،•ر'اا،تيشدم:



٥٧٥ابي. •ميالتين لأياّ-ي/حمقُ شرحاررامح<< »المواتد 

فيهايخالف أحكام له ، ر يثبت أنه يرد لم حمانص على أنه داحل غير 
حقفي يوحد لا وتعقلتم تشريف إلى الخمانص نالك ترجع بل شل، الأمة 

. .)٢(.
ءثرْ

»ونيلأ؛،الثاني اJذهب في القرافي إليه أثار ماص ذلك ونحو 
.٢٦ذلك((؛يأبى مصبه ءالولْ، 

؛؛/بحطابا ليس الناس. أيها يا ، )بتحو(ل /الخطاب عيرلأ لالرايعان قال؛ 
ن؛ام،،أد ص أو إجماع من آحر بدليل الحكم دتل٩، يإنما يعدهم لمن 

للخابالأ.حلأنا 

أدلى•فالمعدوم ، ١١والمجتونلالمحس يتناول لم إنل*آ، لأنه 

تثبت.م: ني 
.٤٨•ر شرح ني واليان اكحمق 

مما.ثى: ني 
وض-• _ش 
علو.يوحل. ونل م: ني 

١٠  ٩٧ص الفصول نقح شرح 
يكونمل ذلك يخالف ما الحمر. فعل إذا فيما المالة في الخلاف فاثدة وتنلهر 
حقه؟فى نخا 

الة،الهثرمحل ذلك لأن العمل، ونت يحل إذا أي فنح، يعمه تلنا اُإن الغترحي قال 

.١٢٩ص الفحول إرشاد •ا/؟أآ، ١!^، الكوكب شرح انفلر: 
الأصولنفائس المول نهاة ، ٣٢ا/.اس تقدم: ما ءٍر او_ألأت يي وانفلر 

البتانيوحاشبه المحلي شرح مع الجوامع جمع ، ١٢٦Aالعقد ثرح ، ١٥٦١٨
.٢٦١٨التوي نشر ، ٢٦١٨اللوامع الدرر ا/تماأأ، 

ءدر-أ■' و ش 
نحو.م: وني )كنحو( الأصل في 
ين-دم؛ ضر محا 

إذا•<م،ش:
ض.من  ١٨٨هاية ن( 



عيدابيزاسم،لأطمحى/حميىت شئآاإوراتو« »المإتد  ٥٧٦

انمم.دليل يه الاسدلأل نالوا 

يئنجمعأ آخر يدلل ش؟ ثايت الخطاب حكم أن علموا لأنهم يلنا 
اسا/

الأوامروكذلك ه النبي زمن في شفاها الوارد الخهناب  ٠٠\ذئرح 
كقولهالأصوليين غالب مثاله كما نداء معها كان ء سوا العامة 
أم[ ٢١ألثاشلآ،]البمنة: >ؤ)تأئئا(لآ، 1.ا[، ،َاتنزاهلالمحة; أدض ج. 

ٌنكل تالي إليهم ية النعام ص أم بالحاضرين خاص هو هل يكن لم 
مذهبان,يعدهم؟ يحدث 

٠اختيار وهو أحدهما  ونقالهوالأمدي ، الحاجب^ وابن ، ^١٧ ١١
فىواختاره ، والمعتزلة^ ، ل حنيفة أبى وأصحاب ،، النا أكثر ، عزل 

خاصأنه والحاصل ، والتحميل ، والمنتخبل المحصول 
الثانيةكانت ؤإن ذلك في عباراتهم اختلاف على الموجودين أو بالحاضرين 

الشيرازير؛ا،.ص كا أشهر 

آ/ا"آآ،السان شرحه مع المختمر ، ٨٦ص والأمل الوصول، منتهى اكسالة انغلر 
\بل، rA/Yالمول، متهى ، YYV/؛الأحكام أصول، في الإحكام 

ثى.من: مائهل المرسن ين ما 
م.من: ب ٣٥نهاية 

■ AV/Yالمنى 
•٨٦ص يالأمل( الوصول ٌحما 

م.من: ماقلأ عن. 
الماحتشبم، ا/تماآأ، الماني حاشية ، Y-Tl/Yالمول نهاية ، ١٢ص اللمع انظر: 

 ;١^١١٨.
.٢٧٨الرحمويت، نواتح ا/ههآ، التحرير تسر انثلر: 

.٢٧٥و  YYU/؛الأحكام اصول، في الإحكام 
ا/آ/أمآآ.لحصول ا ١
المتخِ،ا

٦ا٣^r.التحميل ا
.٣٦٥/٢لحاصل ا ا
!ب.٦٦ J/Yللمخممر هم\ذي رح شا 



٠٧٧الميل عيزالميز لأإتارسى/حإصت شلأآالزراتد« »اهواتد 

الكما المثانهة ، )خطاب(١١لأن أولى الأولى: تقول: أن رلك 
إلاموجودين كانوا ؤإن الخطاب ونت الغائسن يتناول لا يحدث من يتناول 

أوباس أو إجماع من م بمل؛ل 
الحنابالةعن الامدى نقاله ما وهذا بعدهم من يتناول أنه والثاني: 

ول"آ،الفةهاءل؛،.المتقدمن من رطائفة 
الخاطبةنان المداءرأ، من أعم السألة ةرْا »وفهرّالقراض نال 

وقوموا، )وأمرتكم(أ، )أكرمتكم(أتحو نداء غير من الخطاب بضمير مدق 
الذيللموحود ®إلا العرب لسان في يكون لا أيضا والكل )وأذيضوا(له، 

٠المجازاآ على محمول فهو دلك عدا وما ه الحكم بدلك مخاطبته يمكن 
أن، وهوأ المختار )النول شبهة هذه ا . ®لأنه. وله: فت 

)الخطاب(.الأصل ني )١( 
ناس-أد ص أد م؛ د ش في ، ٢١

م.من مامحط ر. المتقومن )٣( 
.TU(/Yالأحكام أمول ثي الإحكام )٤( 

،٤٤ص المودة ، ٢١٣ص ازظر روضة آ/آ'ا/م، اوحنابالة/اس- .ذهب ني وانفي 
الميرالكوكب، نرح ، ٩٢ص الطوفي مخمر 

الفعلمته اشتقوا وند معين، بنظام مرنة الكب نته تجع الذتم، الكتاب هر الفهرس؛ )٠( 
أفرادهاجمع اى المالة ونهر—ة فهارس الفهرسة: رجع فهرصة كتابه نهرّس فقالوا 
هنا.المراد هو الأخر والمعس جمعها اكا الكتب فهرمة من آحذا واحد عنوان تحت، 
'٧.i  ١٦الوميهل العجم ا"ا/آ؛م، المروس تاج انغلر؛ 

لكونهالحصول، ني الرازي على له تعئِإ النداء• من اعم المألة ة افهرّالمرافئ تول، )٦( 
بالداء.إلا للمالة بمثل لم 

الحصول،انظر: 
)الزمكم(.الأصل في )٧( 
)وأمرنكم(.الأصل في )٨( 
واثمررا.م: وفي وانشرا، ش: وفي )وانفرا( الأصل في )٩( 

١لأصول٠٠٠نفانس عنه المقول في كما والمنته 
أ/هبمااؤالأصول نفائس ( ١٠)

الأمل.من سانهل العكوفين بن ما ١( )١ 
وهي.م: (>، ١٢)



الميزالميدعبق لأوياسي/تحمق؛ شئ١^١؛>•« >طانوامح  ٥٧٨

المخاطبإذ صلاحيتهما لعدم والمجنون الصبي يتناول لم إذا الخهلاب 
أولىفالمعدوم الخءلاب، قبولهما إمكان مع العادة في مستهجن لهما 

اكاول.بعدم ، ]وأحرى[ل 
يعمالمشافهة خهلاب ، بأزأ القائلين ٌسهةلآ، هدم .؛ا . • راتالوا فوله 

كماالمسألةلآ، هدهلْ، أهواها استدلوا وفد وغيرهم الموجودين 
برحواما هذا ذماسا إلى ه والتابعين الصحابة أن وهي ، الشيرازىأ فال 

محمد:نبينا لسان على تعالى اممه من ثناها الوارد بالخطاب يحتجون 
أنهمولولا س، المبي بعل وجد من على الشرعية المائل في س منه أو 

^٩،.احجواص، U ذلك فهموا 

ومنه الصحابة أن الشبهة هدْ عن الجواب أي >اقد؛ا. فوله: 
بدليلبعدهم من وحق حفهم في ثابت المشافهة حهلاب أن علموا بعدهم 

ناس-أو إجماع أو ص من آحر 
تنلنا العموم؟ على يدل الذي وما ت قيل ارفان المحصول في فال 

ه((رمحمل دين من بالضرورة معلوم أنه الحق 
الالمشافهة حطاب أن ثبت فد لأنه أي الأدلة® بين راجمعا ت فوله 

م•').ط 
مشبهة.م: ني 
_•اقط الندسض محن دما 

م•من- آ'اّ/أ نهاية 
)يثبية(.ثى و الأصل ني 
أقراها.طْ م: في 

م.وت ش من• ساقط المسألة قوله• 
ب.و /؛ YY" J/Yللخمر الثيرازي شرح 

•يه احتجوا المثافهة خطاب أن لما _• قي 
مملحلأبن الفقه أصول انفلر؛ الخ3إاب. في الموحودين غير بدحول القائلين أدلة في 

.١٢٨ص الفحول إرشاد ، ٤٠ص المردة ا/م\؛أ، 
\ا\ا0\\•.المحمول ١( 



٠٧٩'م،دادززاله لأطصي/سرات سجالوواتو« »اهواتد 

الدليلينفأعملنا خوطب من حكم يحدث من حكم أن و)وبت( يعم 
aينهما حأماا 

ه؛/أيكون لمعدوم  ١٠نولهم/قفى تنا المسألة ااهاوْ النقثواني قال ت تشيه 
الموجودالخطاب يكون أن يجوز لأ(رن )فلم اuبقاال٣، بالخطاب مخاطبا 

قالوهكما معدوما كان ؤإن بعدم يأتي من يتناول ه الله رسول زمان ني 
الألة«لْ،.تلاك ني 

يةبالن، )هو(ل إنما مخاطبا المعدوم ، كوزأ بأن ، ^١^٠^ ١١وأجاب 
يدخلهلا وهو الأزل، ني بالمعدوم تعلق اللأي ، الشسانير الكلام ، ل إلى 

المسألةوهزه اللغوية، الألفاظ عوارض من لأنهما ،. مجازر ولا حقيقة 
الأم المنانهة في المعدوم يالوضع يتناول هل اللغوي يالالفثل خاصة 
،.١٢١فامقا«

)شت(.الأصل ني )١( 

أنإلى ذامون هم المعدومض يتناول لا الخط,اب أن ]لى ذموا يغمى'١^^ أن دلك )٣( 
هداعن المراني أجاب وتد التناتص قولهم وظاهر معنويا تعلقا الأمر به يتعلق المعدوم 

الإشكال.
،١ ا/ُآه الأحكام أصول ني الإحكام ت به وتعك للمعدوم الأمر عموم الت موانفلر 
الخطابلأبي د الخمه ،  ١٢٤ص المنخول \، rrl\للأصفهاني المنهاج شرح 

المانياا"/ب، الهامع الغث ا/ا-إآ، مفلح لابن الفقه أمول ا/اهمآ، 
\iUUI  ١١ص الفحول إرشاد.

)فلا(.الأمل: في )؛(
ه/أ.٩ للتقثواني المحصول تلخيص )٥( 
م.من: مانلأ القرافي. )٦( 
م.من: الملة كون. )٧( 
)هي(.الأمل: في )٨( 

اتي.التفالكلام محن والجماعة المنة أهل مرتف حول الكلام مدم ( ١٠)
ٌجازأ•ش؛ش  ٢١١)

الأصول)مآل(مائس 



حماوابيزاض،وشئاأوواتر(< >حال4و\تد  ٥٨٠

عندحطايه متعالق عموم ني داخل المتكالم عثرة ة ]الخامت نال 
^٣،^-٠١٠شيء يكل ادص مثل خرأ أد نهتا أو آمرأ ، كا0ل مواء الأكثرين، 

تهث،.فلا أر نآكرمه إلياك أحن من 

[.١٦]او:ءال: ثتى،ه م ثلف ؤاثُ تعالى: توله ني دخوله يلزم نالوا 
بالعقل.خص تلما 

الأمر[لا،.في يدخل لا أنه المحصول ني ورجح 
منالرابعة المسألة آحر في إلمها المثار المسألة هي هذْ ص\ 

الأوامر.باب 

أنوهى هذْ، أفراد من نرد نالك أن ونالك هذه بين والغرق 
لا؟، أم^ لغة حهلا؛ه عموم في لحوله يمكن هل المحاق 
وذهبالأكثرينلأ٦،. اعتماد وعليه يحوله ءالمخار الإحكام في نال 

ثان.لأمر يحتاج لا المعدوم أن ألة المسني الخلاف رفاتدة 
أرنياما و\ذشو؛أ أو يالصيغة هو هل ولكن عمرمه على للأتفاق لففلي الخلاف إن ونل 
ءيرْ؟
ا/آسؤالخاح تشف ، VAl/Yالعدة انثلر: 
علىالفرؤع تخريج في الت٠هياJ (  ٢٨٣/١اللمع نرح تقدم! ما غير في المسالة وانفلر 

المالأشرح ، ٩٢ص التحرير ا  ١٨٨ص الفصول تنقيح نرح ، ٣٦٣ص الأصول 
.٢٦٦/٢اللوامع الدرر آ/'\آا، للخمر 

ءدر•• م د م، مح،  ٢١١
أكان.م: في )٢( 
ّررةمن ٣ آية دمن، عمران، آل سرة عن ١ ■ ١ آية وص القرة، 'ردة •>،  ٢٩آية ٌن رم، 

الحديد.

آ/آآآ،البيان شرحه مع المخمر ، ٨٦ص والأمل الوصول متهى المألة: انظر )٤( 
ا/ممآاا.المحمول آ/آم، المول متهى ، YuaAالأحكام أصول ني الإحكام 

.YUA/Yالأحكام أصول ني الإحكام )٦( 
والقاصيوالحتايلة والشافعية والمالكية الحنفية جمهور يدحوله القول إلى ذهب رممن 

المتزلة.من عيدالجبار 



تحت

هى

١٥٨ عسراضزاضر لأوتاسس/حشقت ش>ها)زراتر« >طلقواتني 

فيوانعأ يكون أن الأمر وثرط أ يدحل لا أنه إلى الناس من شذوذ 
فيبه وصرح وغيرهما ، الحاحبل وابن الأمدي به مثل كما الجزاء 

المحصولل٤/

تحتالمخاطب يدخل أنه عندي الحق )والرأي الحرمين إمام قال 
هيالقراتن ولكن ولغيره، له صالحا الوصع في اللقفل كان إذا وحهلا،ه قوله 

واعتمدلحطابه، حكم س المخاطب حرلج في جدأ غالبة وهي المتحكمة 
والوصعااأ٧/اللففل مقتضى عن ، حروحهل الناس بعض 

بعدمالنايالون قاله ما عندي را١لذلاهر شرحه في ، الأبياريل قال 
والغيبةوأث كأنا الحضور ألفاظ بين فرقوا اللغة أهل لأن الدخول 
الحاصرلأ*ا،.يماول لا الدار دخل س فقوله والدي، )ض(ص 

شرح، ٩٢ص التحرير ، ١٤٣ص المخو)، ، aaAالمتض ، ٣٣٩/١العدة نفلر: ا =
المعتمدا/إيم، نوى الإّوكلام العلأتي نواعد من مختمر ،  ١٩٨ص )، ۶٥٥١١تنقيح 

الأئ،مذهب إلى المدخل ، ١٣٠ص ١^۶١، إرشاد ، ya>Aاللوامع الدرر ، ١٤٨)/
.٢٤٣ص أحمد 

أنالأوصهل ني توله الشوكاني إله وعزا الوصول ني برهان ابن لحوله بعدم نال وممن )١( 
وهوله مختمر في يعلي أبيه القاصي، عن المودة في، ونقله العلماء، معغلم ملهب هن.ا 

التمهيد.في الخ>؛لاب ابو رجحه اليتم( 
ودةالمالخطاب، لأبي الممهيد \ا'\ول الأصول إلى الوصول اننلر: 

.١٣•ص الفحول إرشاد ، ٣٢ص
شءمزت محماقهلة به. 

فأكرمه".إللثه أحن "من القائل، بقول بنمثتلها وذلك 
.٨٦ص الوصول ، ٢٧٨٨الأحكام أصول في الإحكام انثلر: 

.٢٠• AAالمحمول 
فاءتقدّفيه. 

)يكن(ّالأصل ني 
البرهانشرح ش والبيان التحقيق 



'مدامئزاضدلأيءاصي/حميى؛ شئالزوأتر؛'ك ))النؤإتو  ٥٨٢

غيرفهو التخاطب ميغةل١، نهى أو ه المي أمر إذا ت ;عضهم وقال 
ولاببول الضالة سقبلوا *لا ]س[لى كقوله كلامه عموم ني داخل 
يكنلم ؤإن ، JاJاتكمااأ تحلموا أن ينهاكم اض ارازل . غاممل® 

أوصلاة عن نام ررمن . ، كادمه عموم في داحل فهو ، التخا»فل 
.٠٢١الئهأأ،(أ )وكاء ،العنان بة، أرصا أحيا ءمن سيها، 

نصيغة.ض: ني )١( 
الأصل.من مانط المعكونين ين ما )٢( 
ولاالقبلة،غاثط ستقبل لا باب - الوصر، تناب - ه أبي حديث من البخاري رواه )٣( 

(.١٤٤)ح  ٢٤ل/هحوه أر جدار الماء عند إلا بول 
نيليس والشرق الشام وأهل المدينة أهل نبلة باب - الصلاة محاب - أيضا ورواه 

(.٣٩٤)ح \اس نبلة المغرب ولاني المشرق 
(.٢٦٤)ح  ٢٤٤٨الأتلأبة باب ِ اللهارة محاب - لم وم

٢(.١ )ح  ٢٢/١الحاجة محي القبلة امتدبار عن الهي باب الملهارة. محاب والماثي. 
(.^٢٢ا/مأ الحاجة محي الغرب أو الشرق يا-تقثال الأمر باب - دنه 

٧(.)ح  ١٨ر\اs\ قفاءالحاجة ■sX القبلة ا،تقتال كراهية باب - الملهاره دأيوداود-كتاب 
بولأر بغاتهل القبلة استقبال عن النهي في باب - العله-اره أبواب كتاب — والتردن.ي 

وأصح.الباب هن١١ في شيء أحن أيوب أبي حدث ت ونال ٨( )ح  ١١٣! 
(.٣١٨)ح ١ ١ ٥ / ١ والبول يالغانط القبلة امتقبال عن النهي باب - ومنتها العلهاره كناب - ماجه رابن 

ض.من؛ نهلة ما إن. )٤( 
١٠بآبائكمتحلفرا أن ينهاكم اض ^٠ ٠١١ عمر حدث )٥( 

(.٦٦٤٧)ح  or-jwابانكم تحالفوا لا والازور_باب الأيمان المخاري.كاب رواه 
(.١٦٤٦^١  ٢٦٦/٣تعالى اف بنير الحالف عن المهي الأيمان.باب نماب لم. وم

(.٢٧٦٨؛ ٢٧٦٧و ٢٧٦٦يم؛وه)ح بالأبل، الحلف واكوور_باب الأيمان محاب - والمائي 
(.٣٢٤٩)ح  ٠٦٩/٣الأباء الحلف كراهية ني باب وازوور. الأيمان كتاب - داود وأبو 

١١ ؛/٠ الثهبغير الحالف كراهية ني جاء ما باب - والأيمان الن.ور كتاب - رالترمن.ي 
صحح.حن حديث وقال؛ ( ١٥٣٤)ح 

نميغة.ثن؛ في ٦( 
الخاطب.م؛ ني ٧( 
ثن.من؛ صاقهلة كقوله. ٨( 
الهي.فيالأٍل)الة(.وفيش؛ ؟(

ه.طالب ين وعلي مفتان أبي بن معاوية حا-ث من للي ، ١* 



٥ ٨٣عبداميزالميل لأبماصي/حشق' ^< ١٠٧١٥٠'؛رحالفواتي 

إليكأحن من لعيده يد الفول مثاله  ١٠..١ آمرأ كان مراء  I١٠ فوله 
أحن)فإذا العبد إلى أحسن من كل إكرام يقتضي لغة حطابه لأن فأكرمه 

علىإكرامه فكان المد، إلى المحسنتين حملة هن أنه عليه صدق إليه السيد 
اليدل"'آ،احطاب عموم ، ربمقتف.ّى(ر لازما ، العبد(أ 

فلاإليك أحسن من لعبل.ه ١^٠ قال إذا كما الهي في القول وكيلك 
تهنه•

اللغثلفان [ ٢٩؛؛: ٢٧١]ه علم _» بخر تعالى؛ قوله الخر ومثال 
فكانتأشياء وصفاته وذاته تعالى، معلوما شيء كل كون يقتضي بعمومه 

الخهلابّعموم تحت ياحلة 

معاوية.حديث ١- "" 

.؛/٧٩ المني ني أحمد رواه 
رمارمفلجعا وئانما ئاعدأ نام فيمن روي ما في باب - الطهارة كتاب - والدارفطتي 

٢(.)ح  ١٦ا/'ذلك ش اللهارة من يلزم 
-الطهارة كتاب _ الزوائد مجمع قي الهيثمي إليه عزاه كما الكبير المعجم في والهلبراني 

\".ذبتو>و نام 'فمن زيادة رنه ا/مال'ا النوم من الوصوء ني باب 
عنمس بن ءادة ين مريم أبي بن بكر امحب من  ٤٧١٨الكامل هم، عدي ابن درداْ 

دممريم ابمح، بن يكر أبو دب ل/مالآ؛ المجمع في الهثثس نال سمان أبي بن معاينة 
لاختلاطه.صعيف 

علي.حديث ٢- 
٢(. ٠٣)ح ١ ٤ ا/• النوم من الوصوء قي باب - الطهارة كتاب - داود أبو رواه 
(.٤٧٧)ح \إ\\'\ النوم من الوصوء باب — ومننها الطهارة كتاب - ماجه وابن 

منيلزم ومجا مضطجعا أو ثاعدآ نام فيمن روي فنمن باب ~ الطهارة كتاب - والدارئْلني 
٥(.)ح \ا\آ\ ذلك في المهارة 

الحديثالداقهلتي على المغني التعليق في آبائي الُظتم الحق شمس أعل وقد 
بوجمن-

مقال.وفيهما عطاء ين والوصين الوليد بن بقية الحديث رواة من إن الأول؛ 
أ.ممرمل. علي عن عائد ابن فإن الاشلاع الثاني؛ 

م•مزت ساقط ١لقرسين يثن ٌا ^١، 
)يقضي(.الأصل في )٢( 
ش.ا،ه/أس: نهاية )٣( 



عبدالميزاضرلعدإغ\سي/ت>مقت شئالزر1تر« >طلغواتد ٥٨٤

صوالشر اللف ليشم الثال هذا يزخر أن الأحسن ولكزرا، 
^٢،.المقد٠١٠بالذات قومه/لتعك ه1/ب 

لوالمخاطب بأن الأقلون احتج لحوله يلزم • "يالوا ت نوله 
حالقاتعالى اْ، ]نارك اض يكون أن للزم ، كلأ.ه١٤صرم ني داخلا كان 

الذات[إذ ١٦]!لنعد: ثيءه كنر قلق وذم تعالى لموله وصماته، لذاته 
سوآى ^*3، ٠ تمار قال الصحيح على شيء أنها عليها يصدق المقدسة 

ءأنعلى ندل يالإحماع لها حالقا ليس لكنه [ ١٩لالآ;نام: اةث؟ا< ؤ ثيد، أثث 
نييدخل لا المتكلم 

دارىدخل من لعبده: نال لو يد البأن ®واستدلوا الأمدي نال 
ءليه،الا'،•العد يتصدق أن يحن لا اليد دخل فلو بدرهم. عليه )نتصدق(لبن 

مسلمالعموم من الخصم ادعاه ما أن أي خص ررقلنا ت قوله 
دلولكن لغة وصماته لذاته خالقا تعار يكون أن ١، ر يقتضي اللفنل لأن 

بينرماناة ولا الأية لعموم ممص فاليقل ذلك استثناء عر العقر الدليل 
ركذلكبالتخصيص' عنه خروجه وبتن اللفظ بمقتضى الخموم في دخوله 
.٢١١٧٠٧١الثال فى القول 

نلكن.شر: ني 
المقدمة.م! في 
الأولون.شر: فير 

م.مر:  ٧٩٧نهاة 
الأصل.مامحل المعكوننر ينر ما 
الأصل.من، مانط المعكونير. ينر ما 

مدنا•_؛ ني 
)فمدق(.الأصل في 

■XvaAالأحكام اصرل في الإحكام 
_/،•ام ني 

جوازعلى فالجمهور لا؟ أم به اكخميمؤر يمح هل العقل نير الأصوليون احتلف 
لغذلي•الخلاف إن بعضهم: وفال ذلك منر مغ مئر ومنهم به، التخميهؤر 



٥٨٥عبزاضزاشد لأيتاسي/حشق• دئأا1زراتد« ))التواني 

الخبربين ،؛، ٢٥الإمام أن أي ••٠ المعمحصول. ني ءورجح يوله; 
الذيالأمر في لحوله اوأما قال فيه، يدخل فلا الأمر وبين فيه، فيدخل 

أمرأكوته يكون أن ؤشه فأكرمه، داري دخل من كقوله فلا ، حزاءأجعل 
،٠.لمخصصة قرينة 

الحاصلرفي مخهما٠ يجعل أن ءينسه التعحصمل قي وكذا 
للخروج،١، قتماؤْ ا هر  liiوا] ١١

طوالق.الملمين اء نقال; إذا فيما الخلاف فائدة تفلهر ، رتنبيه; 
خلاف؟فيه لا؟ أم زوجته تطلق هل 

الخطاي،في يدخل هل الحالم، أزص عر )يبي(س الراقص قال 
لا؟أم 

الأصولني اصحابنا عند ®المختار زياداته من ، ت)غهئعءأالروي تال 

الشمعيريد به بجرز ما احدهما محربان: العقل حهأ ئي الذي إن الشيرازي ونال 
والثاني:به، التخصيص يجوز لا فهدا الذمة براءة من العقل يقضيه محا وذلك بخلأنه 

صماتهعن الخلق نفي من العقل عليه دل، ما مثل وذلك بخلأنه الشمع ورود يجوز لا  ١٠
به.التخصيمن فيجوز 
،٣١٤٨الأحكام أصول في الإحكام اللمع شرح ، ١٨ص اليع انئلر: 

الفصولتتمح نرح ، ا/أ'٤ للمنهاج الأصفهاني شرح ا/ذْآ، الأصول إلى الوصول 
آ'آ(.)ص، )ص

جزء•؛ مر 
مخمومة.م; في 

الحصولوانظر: 
ا/أ'أ.التحميل 

اقتصاره.; ٠ش 

الحاصل
تولهب" وأبدلها تنبيه" ا كلمهة أشل م في 

)ضكتيالأصلدم؛
م•من؛ لأا،/أ نهاية 

٢•د الأصل من مزيد المعكومن ين ما 



ُمدامحزاضدلأإئاسي/حمى* واتلم )ؤالتواتد ٠٨٦

،.ر أعالم واض تطلق لا أنها الأصح هنا وكذا يدخل لا أنه 
سلأو فقيرا صار ثم ، الفقراء على وقف لو ما أيضا فواتده ومن 

ْا.سام نم والسامين الفقراء عر خانال؛أ أو رباطا 
هنااجراوه يمكن ما أيضا تندم وقد 

ص،وثهه]الئوتة:ميم يذ ؤ-مد ، تعارل قوله ، عقرلأ ]السادسة نال; 
للاكئرين.حلافا المال من نؤع كل من اكدتة أحد يقتضي لا ونحوم 

فيكونصدئة. أحد ١، ل أته صدق واحدة صدئة منها أحذ إذا أنه كال^، 

■Vi/Aاللأين روضة ني الورى كلام انظر )١( 
اكماء.)آ(فىش:

مبل؛ي جعلتها أي الثمرة وسبلت إليه. ررصلة ٍببا أي اش سبيل جعله؛ي نسلا ٌيل )٣( 
واحاو.بمعنى والتحبيى والتونيف بيل والتالر، وأنواع الختر 

تعريفه.تقدم والرباحل 
.٢٨٤ص المحاح مخاي ا/ها-آ، المر الصباح ، ٢٣٧ص المه ألفاظ تحرير انفلر: 

الخاصم.الأّتعمال ش الثندق وهو >^. ٧١؛نزله ماهو الخان )٤( 
ا/ما-أ.الوسط الخجم ،  ١٩٤ص الصحاح مجار \، Ail\النير انمساح اننلر: 

إلاثيثا منه ه لنفيشترط ولا ه تقعلى يقف أن يمح لا انه التهانعية عنن. الأصل )٥( 
الؤلفّذكر ما منها فروعا ذلك من استثنوا اتهم 

فتح، rnU/،jالمحتاج نهاة 0ا\<\ك الطالبين روضة ا"/ها، اللماء طة انظر: 
ا/ا-اآ■.الإرشاد شرح الجواد 

الناظرروضة تقدم: ما غير حطابه عموم في الخاطب يحول، مسألة في وانغلر )٦( 
نهاية، ٣٤٦ص الأصول، على الفرؤع تخرج في التمهيد ، ٧٣ص التبصر٠ ، ٢٤١ص

نفائس، ١ • ٥ ص الطرفي مختصر ،  ١٢٧٨للمختصر المفدو شرح ، ٣٧٢٨ولي ال
،٨٧٩/١ائع المتثنيف 0-أ، ص الأصولية والفوائد القواعد ، ١0٦.٨الأصول، 

،٢٥٢٨النير الكوكب شرح الرحموت، فواتح \ا\-0ك التحرير تيسير 
SMl\البنائي حاثية 

عثر.وم: ش في )ما( 
م.من؛ ساقطة تعالى. )٨( 
.١٠١فيم: )بم(

انه.عليه يصدق، )'ا(فيش: 



٥ ٨٧ُمدايسيزالميل للأيناسي/سمس• شلآآاازواتره ))الغواني 

ممم.لا الإبان ساق في الكرة لأن ٠مثلأت١، 
العموم.نمتضي مضافا جمعا لكونه مال كل من المعض ت قالوا 

الأمواليخلاف التفصيل عر الدالة المموم ألفاظ من »كل«لى تالخا 
رحللكل وهووا. درهم محيى للرجال : ةوJاين الفرق على اتفقوا ولهذا 
•^٣،[ ٣٠٠١٥عندي 

صدهدهأتولم يى ؤ-ثد• ت تعالى نوله ني العلماء اختلف ايشؤح 
كلمال أنواع من نؤع كل من الصدقة أخذ يقضي هل ونحوه 'ا*ا[ ]الئوتة: 
واحد؟نؤع من واحدة صدنة أحذ أو مالك 

الأول:برهازأى وابن  ٢٤الأمدي نقله كما الأكثرون إله ذهب الدى 
١/٤٦الأية طْ الزكاة/عب باب في الرسالة في قال ظى الشافعي مذهب وهر 

فيالزكاة وأن مراء كلها الأموال أن القرآن فناهر لكان الة دلالة ءولولأ 
كما٢ أيقال البويهلي ٢ رر نحوه وذكر  ١٠٢ر يعفى دون بعضها في لا جميعها 

الأصلنرح في شيخا عليه نبه 

الأمديميل ؤإليه ٢ مختصريهل ر الحاجب ابن احتارْ والذي 

ممثلا.ثى: نى 

،٢٣آ/'اليان شرحه مع المختمر ، ٨٦ص والأمل الوصول منتهى الخالة؛ آنثلز 
٦إ^r.المول متهى آ/ا<تماآ، الأحكام أمول ني الإحكام 
آ/ا"اآ.الأحكام أصيل ثي الإحكام  ١حيام ١ت اصول يي رححام 

X'ihالأصول إر لوصول 
.١٩١ص رمالا 

م.من: هالا 
ه/ب.١ اليوطي ختمر 

YVi/Yالمول هالا  .YVi/Yالمول 
.Y٢٣/• المان شرحه مع المختمر ، ٨٦ص والأمل الوصول _ر 

=نؤع كل من لمت الزكاة ؛ان الخول إلى الميل الإحكام نى الأمدي كلام من نلهر 





٥٨٩الميل عيدالميز لأداسي/حمق؛ دلآأالزوات>ا »الأواتد 

أموالهممن ررخذ يوله منزلة يتنزل الأموال إلى الصدئة فاصافة نؤع، 
الأموال.أنواع سعيد المدقة فتممدد ^ ۶^١٦كل من صدقة 

أننسالم لا أنا الأكثرين؛ شبهة عن الجواب أي .ء . . راللنا قوله! 
عاليالا.الة العموم ألفامحل من رركل؛؛ لمقلة لأن نؤع كل من حد معناه 

الأموال.لفثل بخلاف التفصيل 

درهمعندي للمرحال الهائل؛ قول بين الغرق عرأ؛، أجمعوا وكذلك 
لكانواحدأ معناهما كان ولو درهم( عندي رجل لكل فوله )وبتن 

باٍللأ.الفرق على ٦، الإجماع 
عنديحال قولهفي إمحافة لا لأنه مطاما ليس المثال يقالأ'ا، لا 

بينأيضا الفرق على للأتفاق ذلك في لها مدخل لا الإخافة لأن درهم، 
درهملاّ،•علي لي جار ولكل درهم على ، لجتراني قولهم• 

ؤؤ1ةتحار• كقوله والذم المدح يمعتي المام ، ءشرةل اسة تالقال؛ 
وقوله؛[ ١٤، ١٣]الأن_مط_ار: .ه حمم. ش آلثبمار ثإف . ثيم نج، الأمار 

س^ م من حذ م: وفي صدئة• أموالهم م>، نوع كل، أموالهم من حذ ش■' في )٢( 
.0JU>،أموالهم 
لا•)'ا<فىم:

م.من: ؟ا،/ا لهاة )٤( 
م•من- ّانط الندّين محن ما رْ، 
للإجماع.ئى: ني )٦( 
لأبطال،.م: في )٧( 
نمراي.ني )٨( 
تخريجفي التمهيد ، ٤ ٢/م١٦ مفلح لابن الفقه أصول، ت تقدم ما غير المسألة في انظر )٩( 

المسامعتثنيف ، للمختضر العقّد ثرح ، ٣٤٣ص الأصول، على المريع 
،yoUI\التحرير تيسير ،  ١١٦ص اللحام لابن الفقه أصول ني المخممر 

؟١٢٦ص الفحول إرشاد ، ٢٠٦٨'المير الكوكب، شرح ، ٦٨٣٢اللواع الدرر 
عثّر.م: ر ثى في ( ١٠)



ُمداضزاضدلأيءاسي/تحتتىت شئالزواثد،ك ^٠ ١٢٥^ ٥٩٠

وعن، ٢٢^٣١۶؟؛؛-؛، II، ١١٣٤وأفكج أللهب ذمحروى ءؤرأل;أكث 
إرادي،.ولا.ناش انموم ألفاظ س اى، لما حلاق،. >هص الشاض 

اضمم.يلزم نلأ الزجر أو الحث في المالئة لقصد سيق نالوا 

يتهما[تنافي فلا وأيضا ، أ؛الحل العموم .ع المالئة تلتا 
كهذهالذم أو المدح ، معرضرل ني عام لمغل ورد إذا \ادشرح.' 

إلازج •تغثلؤف لئثيجهم حز ءؤمحآل!را ت تعالى كقوله ألمهها وما الأبان 
متمنيامويثسا يثقل ؤو*0 ^ ١٠٣٠^ككن ما أز أق:آ:بم هك 

أوكان كما عمومه على بانيا يكون شل [ ٩٣]اشاءت ه جهنم فجزاور 
الذيمذهبان فيه العموم؟ لذلك مخمها والذم المدح ورود بكرن 

إنهءوتال الإحكام ني الامدي عنهم نقله كما الأول الأكثرون ذب/إوه "؛/ب 
الض«صب

المحققرن٠١إليه ذهب ما رروهو المحصول رح ث في الأصفهاني تال 

ض.من ماتط [ ١٤بمن>و: ]آل واكموه  ٠٣٠^١^تعار• ونوله [ ١١
ش.•أ/أس: نهاة )٢( 

م؛)م(ه.ماظ.ن:
انتق.ثى؛ ني )٤( 
)وأبلغ(.م: و الأصل ؛ي )٥( 
ا/م/م'آ،اليان شرحه المختصر،ع ، ٨٧ص والأل الوصول منتهى انفلرالمسالة؛ )٦( 

؟T-r، ٣٨المحمول Y/•[، المول منهي ، TA-/Tالأحكام أصول ني الإحكام 
تُرض•م؛ ر [ ٧١

 )A( الأحكام أصول ثي الإحكامTA-/T ، ول المثهى ،]•/Y اللنفلأن إر ذب وممن
رالحنا؛لة.الحنفية العموم على والذم المدح معرض في العام 

لأبنالخف، أصول ش المخممر ، XAr\/الرحموت، فواتح ، ٩٣ص المحرير انفلر: 
.٢٤٥ص أحمد الإف، _، J،Juإر المدخل ،  ١١٦ص اللحام 

.٦٨•و  ٦٧٩٨الأصول علم ني المحمول من الكاثف )٩( 
منم. بل الأمفءانى مغول من ليس الكاشف في الأصفهاني إر المؤلف ءزاْ وما 

•كلامه توين، >، ١٣-كما برهن ابن عن منئرله 





عبدايمهزاضنيلؤ؛بّاسي/ثمص* شئالزوامح<< >طلم1تر  ٥٩٢

عنوالحاصل المحصول وفى ، الشامحعى أصحاب عن المعتمد صاحب 
وعنلْ،وغيرْ كر كأبي مقدمهم عن الملخص وفي بعضه-مأآ، 

>همرمالك أصحاب )مممدمي(لآ، 
حلاقهفإن قلم سبق وهو ، ل حنيفة أبي ت عن التحصيل صاحب ونقله 

تلها^،.١^، المسالة في 
يهيستدل لا لمعنى سق إذا اللفظ أن المتهورة راالةاءد٥ المرافئ قال 

يضيم.لأل"ا، المتكلم لأن المض ذلك عتر في 
الخضرواتفي تجب الزكاة أن )جهم حنيفة أبو يقوله ما ذلك مثال 

\ام؟'\.المني )١( 
المًمول)٢( 
نقهاظء.لمص *حلافا نال: حث آ/أمأ الحاصل )٣( 
أئمةأحد الجليل الإمام يكر، أبو الثاني الكبير المقال إسماعيل ين علي ين محمد هو )٤( 

واللغةوالوؤع والزهد والمرؤع والأصول والكلام رالحاويث ير التغفي إمام الدهر، 
سنةتوفي عمره' علماء من لميته من أعلم المقال سيخنا كان الحليميت قال والشعر، 

٠وغيرهما الفقه أصول في وكتاب الرسالة شرح وله بشاش وثلاثمائة وسين حمس 
الشانعيةت  La»؛J؛، ١٨٢ص المفترى كذب نبيين ، ٢ ٠ ٠ م بكى الطبناُت، ت انظر 

\إ\أ\.شهبة قاصي لابن الشافعية ًلبقان، ، U'\Aللأسرى 

يألأْت؟)ءبتدى(.)ث( 
.٢٢١ص الفصول ت-ق؛ح ثرح )٧( 
)حلافاقال يل المسألة في للخفية ذكر يأته لم التحصيل من المحققة المخة في )٨( 

تاليها.التي المسالة في الحنفية ذكر راش فقهاتتاء لمص 
\ا0'1.التحصيل انثلر: 

الأصل.من ساتهل انمكوفين بين محا )٩( 

الخضروايت،.في الزكاة وجوب إلى هقثب حنيقة أبو الإمام ذهب حب ( ١١)
الثلاثةالأئمة حالفه بينما •ا/حها، الهدابة شرح المائة ، ٦٤٢٨القدير كح انثلر: 
رجويها.يعدم قالوا حثث 

الملما،حلية ، ٦٦٤^الرسالة ألفاظ حل في المقالة تنوير ا/ا-لأأ، الموطأ انتلر: 
\إ\0أ.الإتناع الغياب لأبي الهداية ه/فا'أ، الجموع "ا/آخ، 

























































































































عيزاينزالميللأوةاءسي/ت>اس؛ دجاازراتد« >طلماتو  ٦٥٢

تجردهاعند للنحاة حلافا الأصوليين، عند أيضا فكذلك ؤإلأ والأصوليين 
ُه، و)صرح(ل ، رالزمخثّرىل ، \ذجرج[ني^ عن نقله تقدم كما *من٠١ من 

ؤإنظاهرأ عمت رحل جاءني ما ت ئلث، فإذا وغيره، اني التلمأيضا 
نمارعمت '•ن® زيدت 

لم)أحدأ( أن •ع الجارة امن* لمقلة العموم صيغ *من القرافي تال 
علىمتضافرة والنصوص منها ، تعدل لا وكيفا العموم، صخ من يحدها 

عننقل الحرمين إمام أن مع الخاصة، الكرات، في وضعا العموم تميد أنها 
،٢١رجل جاءني وْالأ، العموم، .زكي رجل من جاءني ما أن محريه 

هداأحد فلم ميبويه تكتايا[ كثفت، وقد الجماعة• نقل يخالفا وهدا 
ثال،سيبويه اعلم لا ت فقال حيدة معرفة الكتاب، يعرفخ من عنه وسألته فيه 

ذلك«رأا،.

سواءتعم كلها المنفية اروالكرات، المحصول نرح في الأصفهاني قال 
)اطلأع(لبعدم يعارض لا صحيح سيبويه ونقل ،، ر خاصة أم عامة كانتا 

٠٩٠و للجرحاتي الإيفاح شرح في المقتصد 
.Ao/Yjم0 الكشاف انظر: 

)حرج(•لأصل ار 
م.مزت مانهلة أيضا. 
ب؛/أ.المعالم شرح 
المسألة.ة درامحصق 

)أحدئ(.الأمل ني 
بمد•؛ ضم 

م.من: ا/ب،  ١٤نهاية 
ا/اا،ا. jU(الر

اءن<اا.م ني; 0 بدلأ ورجي الأصل. من صاتط المعكرنن ين ا م( 
الأصول(نفاض 

المعتمد، ٥ ١ ٨ y/ / ١ المحمرل ، ٩ ٠ y/ المتممي I الخفية النكرة عموم في نفلر ا( 
الغماريتح ، ١ ٦ ٠ / ١ رخي الأصول ، ١٨١ص الممول تنقيح شرح ، Y ٠ ما / ١ 

.١٢٦٢المير الكولم، شرح ١«Y، ص الأصولٍة والفوائد القواعد •١، •١; 
اطلأذ،.رفيم:راْللاح( الأصل لي ١( 



٦ ٥٣عيدالميزايؤيد لأ،ثاصىرتاءشقت شئالوواتو(< >لال|واتر 

والعامة،الالخاصة ثي يهلردرأ، الأصوليل١، الدليل أن مع عليه المتأخر 
معالوجدان عدم وفي الرد في كلامهما يستقم كيف تقول أن رلك 

•الظهور فى صريحن مسويه عبارة أن 

رجلا،رأيت وما القائل يقول أن يجور سيبويه* لأنال البرهان ش محال 
محالمحادا العموم، محي نصا القي مع التنكير نليس رجالا، رأيت ؤإنما 

ثانر'ًنٌ فإن التعميم• ، تغير[ل فيه يتجه لم رجل من جاءني ما ، الفائل[ل 
.لالتعميماا مؤكدة فهي زائدة جرت 

رجلجاء نحو الكتاب مسألة وهى المر فى مثبتة الكرة وقعت إذا أما 
واحديه يخص فلا ، ل ه جنني الشائع الأمم هي الكرة لأن تعم. لا فإنها 
أفرادها.جميع بفي إلا الماهية نفي يتمرر لا إذ القي في ُخلافها آخر دون 

تخصالإثبات في الكرة قولهم أما »]%، البرهان في الإمام فال 
فيانمموم على محمولة الشرط محياق في الوانعة الكرة فان مهلرد، فغير 
مخصوص.بمال )يختص( فلا أجازه، بمال بأتني من النائل نول 

•١، ائتهى®ل 

للاصرلي•_• م، ١، 

.٣٨٨و  ٣٨٧الأصول؛/طم س الحصول عن الكاشف ٣( 
الأصل.من مانهل المى5وذن ين ما ٤( 
ولاالبرهان، كتاب منه تقول الني ومحثت التح جمع من ماتهل لمعكونين ١ ين ما ٠( 

به.إلا المراد المعنى يستقيم 
ش.من: ;! ٦٨نهاية ،■(
 )٧TVAjS  ٣٣٩و.

نهلالمساءد ■٣، ،"ص الكانية نقلم ني الوانية نرح الكرة؛ تعريف ني اننلر ٨( 
.٨٢/١المالك اوصح تحقيق إلى الك المعدة ، ٩ ا/■ الصبان حاشية ، ،/٩٧الفوايو 

م•لت ص •>،ت مزية ٩، 
)تخص(.الأصل ني •١( 

.٣٣٧/١اا(البرئن 



عيزالميزالميللأيةامح|يلمتاحتيقت شهاازراتد(< ؤ>الماتد 

:١)البدلعموم مراده ولعل 

يثبتالشرمحل نعم عندي. صحيح غير الإمام ذكره رما ،ت الأدتارى١ قال 
جماعييأتي أن اتفق ولو واحد، بات يختص لا حتى بالمال الأنين ني عموما 

بهيتعلق فيما لا الشرؤل في فالعموم الإكرام ، لبجملتهم لاصتحقوا واحد بمال 
غيرالإمام ومراحدة صحح، ، الأئمة^ ، )فكلأم(أالشرمحل، 

الأمرفي النكرة ونمت إذا أي ..I الأمر. ني وتمت »وإن نولأ، 
مدهثان:فيه تعم؟ل'ا، هل رفتة* ®اعتق كقوله 

والقرافيل؛ا،، الأصفهاني١٣١رجحه U وهو ، ١٢تعمللأ )أحدهما(لاا،: 

م•نهاةهاا/أءن؛
ض■رش: 

س

م•د؛ ش من؛ سائلة واحد• 
بجلهم•م؛ في 
نكلأ•دفيمث)بكلام( الأمل في 

\ا1مالرهان ثرح ني واوان التحمن 
الحنفية.تخصى الخر فى المشتة النكرة أن إلى ذهب وممن 
،٣٢٤ص شروحه ح المنار آ/أآ، الأسرار كشف، ومعه البزدوى أهول انغلر: 
.١١٩ص للخازي، المنتي 

ثى.من: صانطة توله. 

)احدئ(.الأصل ني 

.٣٨٨الأصول؛/هب في الحمرل ص الكاشف 
تهلعايدل ءنهذا يعرمها القائالين دليل رد أن يعد قال حيث ١ ٠ ٤ آ/٠ الأصول نفاض 

للعموم،.ليت أنها على 
ولممهللقا تعم لا المثبتة النكرة أن على ينمون حيث، الحتمية تعم لا أنها نال وممن 
أمرأ.أو حرا كونها بين مرنوا 
\ا\'\.النار نتح •،،، A/Tللقاءاني الني شرح آ/أآ، الأمرار كثف انغلر: 



٦٥٥عيزالميزالميل لأ؛تاسي/حتص؛ ٠^^١^١^٢٠ محالنواتد 

،.ثرح قي از اكلمأيضا وكذلك للمحصول، شرحيهما في 
أ0إبصاحبا وتبعه الأكثربزل؛، الإمام/عن ونقله تعم، أنها والثاني: 

صاحبعن المرافئ توهمه لما حلافا ذلك على ، والحاصل^ ، ل التحصل 
جعلأنه عنه لفهمه ،١١ آحرأ في إشكال؛ونع من هرب ١١عنه قال حيث اكحصيل 
التحميلوعبارة فيه حلاف لا أنه ْع بواحد العهدة عن الخرؤج في الخلاف 

العموم،تفد لم ، حبرآر كانت، إن الإباي-، في النكرة ١١قال؛ المحمول كحثارة 
،١١.)واحدة(أ يكل العهدة عن للخرؤج الأكثر، عند أقادته أمرأ كانت، ؤإن 

فيكادمه ناقص أنه مع ، ١١١٧١^الأمر في بعمومها صرح وممن 
دلما وهذا فماءدأل"اا،،ا. شيئين عش الدال الأفنل بأنه العام )حد(لآا، 

عامة.لا مهللقة فهي ه، جنفي ثاتع واحد شيء على ، إلا؛ 
العمومعلى استدل شاءا، ما بإعتاق العهدة عن الخروج رربدليل قوله: 

البدل.على باكاول 

شرحيهما.ني والأصفهاني \ظو\تي م: ني ١( 
ثى.ساقطة ايضا. ٢( 
7أ/أ.المالم ثرح ٣( 
ا/آ/أآ-هااوسرل ٤( 
.١٣٥;• التحصل ٥( 
الحاصل٦( 
ءيرْآ-محر.فيش:٧( 

ءيرهأ.وصادف اشكال من رفهرب ونصه ١ • ٤ Y/١ الأصول نفائس وانظر; 
-؛•٣٢دم؛ ش ش  ٢٨
٧؛^•ثن؛ ني ٩( 

)واحد(•ثن؛ ر الأصل ني ، ٠١ 
.١٣٥;•الخحصل وانظر: 

٠٩(المتمفى٢/•١١
)أحد(.الأصل في ( ١٢
اللففلعن عبارة ااوالعام ب ونمه الزلف ذكرْ عما اخلأف وب ، ٣٢٨التمني ( ١٣

فصاعدأ،.شيثين على واحدة حهة من الواحد 
م.اقلة.ن:)أا(إلأ. 



عبدالميزالميزلأبمامّى/ت>ست شئ١^^٠K >طهواتد  ٦٥٦

عنحرج إذا لأنه العموم، عدم على دليل يعبنه ®وهذا القرافي ذ1ل 
يمونالعموم. يم فوالإطلاق ،، مطلمال كان ثاء، ما باعتاق العهدة 
جريانفي والأمر الخبر بين التفرقة وجه فما كدلاكا كان ؤإذا غيره الشيء 

وعدمه.الخلاف 

أمرأصء.أو خرأ  ٢٢أكات سواء -مم، لا الإئات، ني الكرة أن فالحق 
ثمنه>اؤئمر نمالى كقولهلْ، المدر إلى أنحيف،ل؛، إذا وكدللث، 

اكلمسانيأأ،.عله نص كما [ ٩٢لالت_ا،: 
أنهيريد أن إلا او فا>.الأكتر، محي ®عمتؤ ونولهل٧، الأصفهاني قال 

ا.انتهى كلامه. ظاهر هو وليس بدلآ عموما عام 
الاكتفاءفي خلاف لا لأنه مشكل الخلاف جريان تقول أن ولك 

نردلاّ،.فرد كل امحاق عليه يجب، لا أنه أيضا حلاف ولا بالواحد 

م.من؛ ا/ب،  ١٥تهايت )١( 
)يوشو^:س

١.آ/-أ• الأصول، نفانس )٣( 
ليستأنها يقتضي يعينه الكلام هازا ُل وأوله المؤلف أثبته عما يعضه في مغايرة وفيه 

أنعاليه ؤيجب، الدثبا، رقاب يعتق إلا العهدة عن خرج لما للخموم لوكاف لأنها للعموم، 
المشركينجميع تل يجب ْ[ لام؟ت ألث؛زهذإه ^،١٥^١ تعالى كتوله الدهر أحر بتي ما يعتق 

نمللعموم، ت، ليأنها على قطعا ^-j، نهان.ا الدهر، آحر يقينا رما الأرض وجه على الذين 
كانت،،رمة بأي الأمر ني العهدة عن يخرج فإنه والخر، الأمر بجن تغريمكم المجب من 

الفرق،الأ IJlمض؛،فلا كان رجل بأي صدقه ني الخر عهدة عن يخرج وكذلك 
أصنت•ش■' مح، ، ٤١

نوله•م،•■ مح، رْ< 
ب،.ر /\ iUالمعالم ثرح )٦( 
الحصرل،•لى اواذي يع-د، ، ٧١

 )A( ؛/الأصرل، علم في المحصول، عن الكاشفTAA.
فلاؤإلأ تمم نهي للإمتتان المشتة النكرة كانت، إن وهو؛ آحر تميم الخالة ني وهناك )٩( 

الزطكانيوابن العلبري الهليب، أبو ألقاضي منهم العلماء من لجماعة قول، وهو 
أصحاينا.ا>ستادلأل، من ، ٧١٥ماحوذ الجار. ابن رفا)، والبرماوي 



٦٥٧ءيزادنزاسم؛و لأيءاسي/حشى• شهاررص؛'< )التواني 

الخالحكاية ئي الأستفصال ترك ٤؛^: الشانعي نال ]الثاني. نال: 
الصلاةعاليه كقوله المقال ني المموم 4ترلة سرلر١، الاحتمال نيام «ع 

وفارقأريعا اك أمت نوة عثر عر أملم وند ، غيلازأ لأبن والسلام 
كانيالمب؟ أو يالترتيب عليهن القد ورد هل سأله لم لما فإنه محاترهن 

فرق.لا أنه على دليلأ 

الخال.عرف أنه لاحممال نثلر وفيه ئال 

هذا.مخالقة يوهم آحر كلام الشانعي عن ونقل 

،•ذل؛را"؛عءل المنهاج شرح في يتهما الفرق ذكرت وقد 

المخول، للوبوسيالأدلة تقويم تميم: ما غير ني الة والعالقول هذا نفلر ا —
على١لفرؤع تخريج في ١لتمهثد ، ٢٠٤ص الأصولية والفرائد القواعد ، ١٤٦ص

الخيرالكوكب نرح ، ٢٤٦/١المعتمي. ا/وها، رحهي الاصرل ، ٣٢٥ص الأصول 

يترل•م؛ ش ، ١١
رلإ(فىش:يج

تعقبصيرد ا كغيلان أته والصحيح غيلان ابن اه نالإصنوي الإمام رهم )٣( 
.٥١٦ص المؤلف 

عوفبن معد بن عمرو بن كب بن مالك بن معب بن ملمة بن هلال هر دغتلأن 
ثقبف،رجوه وأحل. الطائف، نتح يعل. أملم هوازن، بن بكر بن متجه بن نقيق ابن 

.رغهئ4 الخهلاب بن عمر حلأنة آحر نوني محسنا، شاعرآ وكان ، ومقدميهم 
تمييزنى الإصابة ،  ١٢٥٦/٣الأصحاب معرفة فى الإصتعاب  iTtrliالغابة اصد انظر 

.٢٦٩/١اكوا، فحول طتقات ه/'مم، المحابة 
ثى.ت محن نهاية )٤( 

التكاحكتاب المتاJرك. ني الحاكم أحرجه المؤلف أورده الأي الالنظ والحديث؛هال.ا 
فياوترغيب باب - النكاح كتاب - الممتد ترتيب الخذند. في والشافعي ، ١  ٦٩٣! 

بابالنكاح. كتاب - القلمان موارد - صحيهحه في حبان وابن ( ٤٣)ح ١ ؟/٦ التزؤج 
(.٨١٢١^)ح  ٣١١ص نسوة أرع من أكثر ونحتته أملم فيمن 

.١٨١ IUنره أرع من أكثر وعنده أصلم فيهن باب - النكاح كتاب — واليهقي 
الة.المآخر في المؤلف لبعضها يعرض أحر بالفاخل يث الحان ورد وتل 

.٦٣٣. المحمول انظرالمسألة: )ْ( 



عٍداسميزالميللأيامى/تحتأيى؛ « شئ »اياتد  ٦٥٨

Mالشارع عنيا وسئل لجرها وفرعيا احتمل إذا الوانمة ص•• 
فإنالمحتملة الوجوه تلك عن صاحبها تفمل يولم فيها الجواب فأطلق 

الجواب*صوم في حلاف فلا الحكم محل تفصيل على س اءللأءه علمنا 

ذلكنمور فإن الجواب، أطلق لما اطلع ولو يطلع لم أنه علنا ؤإن 
عموم.فلا 

فلا.عدمه أو العموم فالظاهر الاطلاع وترجح وعدمه الاطلاع احتمل ؤإن 
العموممجرى ذلك يجرى هي فالنافعي لان لاحتما ا امحتوى ؤإن 

٣٠حنيفة لأبي خلافا \وأ\لص في 
رالمعيةالترتيب، احتملت، ، لمالفإنها غيلان ابن فضية نلائ، مثال 

استواءيقتضي الجواب في الإطلاق لأن المموم، حكم عالمها أجربنا 
صاحببحال إحاطته وإن/نلررتإ الشاؤع فإن الجيب،، غرض في الأحوال هه/أ 

الموال.طبق بالجواب أتى أنه الحال ظاهر لكن الواقعة 

إمامإليه وسفه ذللث،لا'، فال الإمام أن أي تغلر.ا وفيه ،رئال: ت فوله 
أن، ي٠تنعللا أنه حيث من عندي نظر فيه اروهدا البرهان في فال الحرمين 
أنير ولم عرف، ما على جوابه فنزل ذللث،، عرف كان س الرسول 
ومأحدهلاّ،®.الحكم علة بالإسلام عهد حدين( لرجل )يسن(أبن 

م. ١٨١٦نهاة )١( 
تجري•ني )٢( 
المهدالمحمول ا/ه؛"ا، اJرUن الناسي: الإمام إر ب ني انفلر )٣( 

الديرمع الجوامع لجمع المحلي شرح ، ٣٣٧ص الأصول على المريع تخريج ني 
.٦٤٦٨اللوامع 

ا٢٤٦/١المرير -سر ا/ا،\اأ، الرحعوت نواتح انفلر: )٤( 
م.من: صانطة لما. )٥( 
المحمول)٦( 
يمنع.لا _: ني )٧( 

نبن•_• وني رمحن( الأصل ني  ٢٨)
اJرUن)٩( 





^^١^١٨٠'*؛لأبماص/تاءس* شئااوواثو« >ظم\تد  ٦٦٠

المارمحن،اتينل١، ٠٠محن الجمع في الناس واخلف 
الثانية،دون الأولى هي إنما )ه الشافعي عن )المنقول( نقيل 

®ونهلء.موله عبر ذلك ولأجل 
متائضان.هما ونيل 

يمنعبل التتانص إلى حاجة اولأ المحصول نرح في الأصفهاني قال 
عنءلأم.القل صحة 

يكوناأن يحتمل I نقال الشافعية فضلاء بعض *وسألت القراني نال 

نهارني بالجماع صومه د أفالذي للأعرابي قوله ذلك مثال 
حاصة،)الجماع( هو هل العتق موجب يبين ولم رنبةّ• ُأعتق رمضان 

إفسادأو عامدأ والشرب بالأكل الكفارة تجب حض الإفساد مطلق أو 
مسافرةوطئ من على الكفارة تجب لا حتى زوجته وصوم صومه مجمؤع 

يةبالنلاستوائها الاحتمالات هذه على دليل الالففل في وليس )ذمية(أآ،، أو 
مرجحاتجهة من بل اللفنل، جهة من أحدها يتعين ولا اللففل، دلالة إلى 

الناس•ُماين الخلل 

•انمم المط. ّنت >ذا نرد. الماط الأدلأس ني ذلك ويتل 

ولالنهابات ، ١ \ AU/Yالأمول نفاض ،  ١٨٧و  ١٨٦ص الفصول تشح ثرح 
V'/Y ،١٧٢/٣المر اموكب شرح الماح تشنف "؟.

فيالأٍلاةثول(.
.٤١٤و  ٤١٣/٤الأصول م ني السؤل ص الكاشف 

.Y١١٨٧/الأصول نفاض 
)للإجماع(.الأصل ثي 

•_ ص•' !١ ٦٩■نهاة لص 
)دب(؟الأصل ني 
ض•دمى • ش ؛ي 
الاولأل،ن.م: ني 



٦٦١عي،وادنيزادويد لأرتاسي/تحمىت شجالزراتو« 

قالهكما الخضروات في حتى شيء، كل قي الزكاة وحول يريد أن يحتمل 
يريدهلا أن ؤيحتمل ارما؛ا لفظة من العموم واستفادة ، لةه4ا حنيفة أبو 

غيره.في به يحتج لا معنى لبيان ، محيق إذا اللففل لأن 
العبارتينبين أي المنهاج،؛ شرح ني بينهما الفرق ذكرت رروقد ت فوله 

المرجوحالاحتمال أن شك لا قال؛ بأن بينهما الفراقي جمع ءوفد فيه قال 
المؤثرالاحتمال فنقول وحينئذ الراجح أو المساوى يوثر إط يوتر لا 
غيلانابن كحدث يقا،ح، فلا دليله في وليس الحكم محل في كان إن 

المرادوهو ندح، دليله في كان ؤإن الأول بالكلام الشافعي مراد وهو 
،.انتهيءالالثاني• بالكلام 

ظاهرأالشاؤع لففل يكون حيث هو إط الامتفصال ترك أن فتلخصي 

مج\\\ا\ص:ز
فيها.الزكاة رحوب يرون الحنفيت وأن الخضروات في الزكاة عن الكلام سق 

_•ني 
نقول.ثن: ني 
الاحتمال.٢ في 

السؤلنهاية 
١. ١٩٢وآ/ا/ا/ا١ الأصول نفاض ني القرافي كلام رانثلر 

الجمح بأنه التراني؛ حمح عن ا/ما٦٨ امح المتشنيف في ١نيركثي نال وفو 
غيرذلك وعن  fiSuللثّافص المقولتين بين الجمع العلماء من كثير حاول وقد يتحمل. 

المؤلف.ذكره ما 
والثانيةالاحتمال بعد مع تكون الاستعمال..، اترك الأولى المقولة إن نال من فنهم 

الاحتمال.ترب مع ..، الحال. ءحكاية 
وحومعلى للوتؤع المحتمل الفعل على •٠ • الحال. ،حكاية الثانية حمل من نمنهم 

أحواليعم فإنه موال عن جوابا اللفثل أؤللق إذا ما عالي والأولى يعم، فلا محتلمة 
وابنايلقينكب واحتارْ الأنمال. دون الأنوال عوارض محن والممرم قول لأنه المائل 

والكى•انم. دتيق 
تخريجفي المهيد ، ص الفصول تنقيح شرح ، ؟/٧٨للقرافي الفروق اننلر؛ 

المامعتثتيق، ، ٢٣٤ص الأصولية والفوائد القواعد ، ٣٣٨ص الأصول على الفروع 
ؤ١٧٢/٣الخير الكوكب، شرح 



عي،وادريزاشرلأإةاصي/حصت شها)زواتد« )ؤالغواتد ٦٦٢

ونعالهالثاؤع، لمظ في لا الحكم محل في الاحتمالات وتكون نما أر 
غيلان.ابن كقضية 

تندمكما الدليل، نفس في فيها فالاحتمال الأحوال، حكايات وأما 
)المجاه^.في 

إفطارص.مم/كل هدا أن حيفة أبو *وزعم الثرuن في فال، ْْ/ب 
.اض رسول( عن الرواة مله فيما ءنه[لن اممه ]رصي الشافعي وهال( 

بمحلهاتختص الحجة هدم ، ،١٠ )واليمين(ل يالناهد الأموال، في رافقي أنه 
مراتِإفي لها جريان( لا ة والأفيبعموم يشعر لا واللمثل نقلتا، كما 

التعبداتّ«.إر تدة م ، UVu)النات(لأ، 

والمنتtفالالمحمول( عبارة هي غيلان لأبن • فوله •' تنبيه 
وهوالمحدثوز(لآا، ناله كما ارابزار لمقلة حيف والصواب والتحميلأ 

'أا'الثةميأ'ملمة بن غيلان 

١)

٢)

٣)

٤)

٠)

٦)

٧)

٨)

٩)

١)

٢)

ليكون•ش•' م( 
الجامع.ص: وني )اوجام؛ع( الأصل ني 
انطاد•ت م لمح( اظاد• ش•' ؛/، 
٢•د• الأصل ُن ّاتط المعكدم( مح، ٌا 

)دالمح،(•الأصل ن، 
)اJاذ،(.الأصل في 

.٣;^^
.٦٣١/٢/١اJحصول، 

غترالنخ بعض ني رحل أته إل المحقق يشر ولم غيلان ا/ا"مأآ، المتخب ني لذكا ا ١
ذلك.

ا/أآ'مّالتحمل (
نيالتمهي،- ني ذلك له حصل الزوائد يي غيلان ابن يتمته الإسنوكا المؤلف وهم ما كا 

.٣٦٨/٢الرل( ونهايه  ٣٣٧ص
ترجمته.تقدت رئي ( ١٣)



٦٦٣■مداينزاضر لأبماصى/ت>مرا؛ دجا|زراتر« طل؛وات>، 

منداود أبو ورواه والترمذي ، ل ماجه ابن رواه ، وال1حاويثل 
مرسلأ.رواية 

آصح،؛راوهو حاتم أبو نال 

والمحدث.ص؛ ني )١( 
اربعٌن أم دس' بلم ارجل باب - الكاح كتاب - المن ني ماجه ابن يند الذي )٢( 

عندهأجد.ه ولم أربعا منهن أحد ولفظه عمر ابن حديث من ( ١٩٥٣رح \ا\٦٦ وة ن
المؤلف•.ذكرْ الدي باللفظ 

م.من: ا/ب  ١٧نهاة )٣( 
أريعا•منهن ينخر أن 1. الض نامرْ بلننل؛ الترمدي محل والدي 

(١٠ ١ ٢ ٨ )ح ٤ ٢ ٦ r/ نوة عثر وئدْ يلم الرجل ني جاء ما باب - النكاح كتاب - المن اننلر 
•_ من؛ انطة ،رراْ• )٤( 
حيثالأصدي وهب قصة فيه والف.ي داود أبي سنن ني ملمة بن غيلان تصة أحد لم )٠( 

أربعا.منهن احم ذلك؛قال: له الني. نأيت وة ننمان ومحيي اسلمن قال: 
٦٧٧/٢أحنان أو ارع من أكثر اء نوئلْ ألم فيمن باب - العللاق كتاب ني رواه 

بنمحمد رواية من لأته نظر إصناده ونى : ٣٤٤ص ال3لالب تحفة فى كثير ابن قال 
بنومحمد الحارث، بن نيس صن الشمردل بن خميفة عن ليلى أبي بن عبدالوحمن 
الشمريلبن وحميفة أكثرهم، ئد به يحتج لا الحففل سيء ليلى أبي بن عبدالرحمن 

نئلر.نيه البخاري: قال 
نز.بلالعدني الزعري القرشي شهاب بن محداش بن محيداش بن لم مبن محمد هو )٦( 

بنعمر قال بعة، الالفمهاء احد زمانه، حانظ. الملم، الإمام بكر، ابر الشام 
عثرةرأى المرمة وافر معفلما وكان الزهري من ماصية نة باعلم ين، لم ب-الحزيز• 

•كثترا علما رحففل ض ا رسول صحابة من 
i٢r٦ه/المبلأء أعلام سير الأوبء حلية ، ^١٧واكعديل الجرح انظر: 
.١٦٢/١الدم، نيران \/\\\، محر من حر في انمر 

الإمام،المغاظ أحد الرازي، حاتم أبو الختظلي، الخزر بن إدريس بن محمل. هو )٧( 
والإسناد،المتن ني ربؤع البلاد، ظرقإ اللم، بحور من الحدثين، شيخ الماقد، 
دماما•وبين سع سنة نوني( وعلل، وصح وعدل، وجرح وصحف،، رجمع 
،٢٤٧/١٣المجلأ. أعلام سير ، XM]/الخايلة ظبئات ، ٧٣٨بغداد -اريخ !ننلر; 
٠١٧١/٢الدم، شاورات، ، ٤٦٧ص اكهلب_، همي_، 

.١  XA/Tالمير واكلخيص ، ١٣٧ ٢; اللقن لأن المهاج أدلا إر اكهاج تحئة ني نوله ١^ )٨( 



عيزاينزاسميدلأطسى/حمقت شحا)وواتو« »ال|واتد  ٦٦٤

،.أ محفوظ(( غير والأول البخاري! ؛رقال الترمذي قال 
مقبولةوهي زيادة الوصل "إن وقال والحاكم )حبان( ابن وصححه 
مناكقة(<ص؛،.

يكون.لا وقد ينفه متقلأ يكون ئد الموال جواب تالئالثا. قال! 

نلأمحه مثل اص غير م أهمم أو ارا مكان إن نظر )كان(لأ، فإن 
كلام.

سبهيخصوصر تخصمه قفي عنه، مغل فيما أعم كان ؤإن 
المعروف.الخلاف 

ماعر همه المذكور ر يكون أن يشرط وردده جاز أحص كان ئن 

تحفةلي أيضأ البخاري كلام وانظر الخاوي كلام نقل حث ّا/ا'أ؛ الترمذي سن )١( 
_JlJ1لاين المهاج أدلا إلى المهاج 

)حنان(.الأصل ني )٢( 
وةنأريع ٌن أكثر وتحته اسلم ليمن باب - التكاح كتاب - القلمان مرارد وانفلر 

(.١٢٧٨)ح  ٣١١ص
اكاصيحاتم أبو البتي التميمي حبان بن أحمد بن حبان بن محملس هوت حبان وابن 
حتىذلك وغير والوعظ والحديث والفقه اللغة في العلم أوعية محن كان عصره، إمام 

مجاالتمانيقا من وله رتلاتماتة ين رحمأريع ستة ت في توفي والنجوم، الهلب 
حبان.ابن بصحيح المعروف رالتماصيم الأنواع ومنها؛ مشلها إلى بق يلم بأنها وصفتا 

الزاهرةالجوم آ/أا<، غير من حبر ني العبر معاني للاب الأنانثلر: 
r/r ،rوالنهاةالبداية ؛

المدرك)٣( 
المانيحاثية ، ١٨٨ص المخول آ/'آ•، الخمفى مدم: ما غير المألأ في انفلر )٤( 

.١٣٢ص الفحول إرشاد الجوامع لجمع المحلي شرح على 

الزوائد.لمخ الوافق هو رالخثت، )كيلك،( الأصل ني )٦( 
رصفيم،:مرءا•

سمه•ُن م( رفب، نسمه• رن في ، ٨١



٦٦٥عيزالميزايؤيو شئاإزراتد« محالنواتد 

ر،المصلحة ، يقوت^ لا وأن مجتهدأ، المائل يكون وأن يذكر لم 
يالأ-بمهاد.ازئل 

وخصوصه.عمومه ش للموال تابعأ كان متقلأ يكن لم ؤإن 
أيضا.الحاجب ابن ذكر، وتد 

]ذقال[لنباكم الرطب بجع ص ثل - ويد ، كقول.١٣يالموم 
إذأءرْ،.نلأ نقال نعم : فقالواحف إذا الرطب •رأينقص 

تغدهال؛ لن جوايآ تنديت لا واف ت القائل فكقول الخصوص وأما 

تفوت.م؛ ني ١( 
•_ من؛ ؟أ'/ب نهايآ ٢، 
واللام.الصلاة ءف م: ني ٣( 
م.ر: الأصل من مامحل المعكونين ين ما ٤( 
(.٤٥٤٥)ح  ٦٦٩٢بالرف اكر اثفتراء باب - اليوع مماب - الماتي رواء >،( 

(.٣٣٥٩)ح  ٦٥٤^باكر اكر ني باب - النوع كتاب - يائي وأبو 
١٥ والمزاسةالمحانلة ص النهي ني جاء ما باب - اكهمع كتاب - والترمذي 

صحح.حن حديث وقال (. ١٢٢٥)ح 
(.٢٢٦٤)ح أ/ا\'\ باكر الرف بح باب - التجارات محاب - ماجه وابن 

صحح.حديث مدا ونال:  T\j ١٣٨٢^٤ محاب . المدرك في والحاكم 
(.٢٢)ح  ٦٦٦rااكر بح من يكرم ما باب اليوع. محاب - الموطأ في ورواءالك 

إذابلفغل نمادْ الحاكم صاوا يبس(، )إذا وناص؛لفثل أبي بن معد حديث من كلهم 
جف.

عنهالهي البح باب - اليؤع محاب - حبان ابن صحح بتريب الإحان - حبان وابن 
(.٤٧٧٦)ح  ٦٣٦٢
\ا\\\.المد ني واحد 

(.٥٥١)ح م{<0\ الربا. ني اكالث اuب . الموع كاب . الخد تربب واكامحي. 
٢(.١ ٤ رح ٢ ٩ ص وقاص أبي بن صعد سند - المني »ي الطالي داود وأبو 

(/٦.باكر الرطب بع باب - الييؤع كاب - الأثار ساني ثرح - رالهلحاري 
٢(.• ٥ و ٢ • ٤ )ح الموع كاب والدارخملي. 

الرطببيع ين النهى، قمح، جاء ما باب - اليوع كتاب - اتجرى نن، الم، وابيهْم، 



الميلعياواد|ريو لأإت1سيمتحشقت شلآآارواتد« >طهواتد  ٦٦٦

الحش ئيه المزال عود يقتفس العرف لكن لغة، استقل محان نإنه عندي؟ 
ءظل\ى[ص.u_^، إلأ ذا، 

وليسالعموم من أنه يظن نما تابعه رمن الإمام ذكره الفؤع هذا • ايثتح 
ثرحني رتبه وكذلك تقللْ، يلا الذي المم على ، ٤١٧الكلام وندموا منه 

'. Ij،ترلأ، عكس الحاجبل٨، واين ،، U^juSuتعأ ، ٦٢الأصل 
بكرنقد الجواب إلى داع سائل وال لجوابا الوارد فالخطاب 

ممملأ(لاا،.يكون لا وقر موال دون أي ١،، )بضه١ مقلا 
تأنام أربعة إلى يقم والمقل 

عنمثل وند ه كقوله وال والالجواب اوى يتأن الأول؛ 
البحر،بماء التوصو يجور البحر؛ بماء التوصيء 

يجيب.لا م؛ يي )١( 
ماو،اا.اريالسوال نوله ءتاوْاا Jاكغدى رإلأ نوله بدل م، • *ي ليع )٢، 
،١  ٤٨٨اليان شرحه عع المختمر ، ٧٩ص والأمل الوصول منتهى •' المالة انظر ، ٣١

.١٨٤٨٨المحمول ، YA/Yالرل متهى ، YYU/Yالأحلكم أصول ني الإحكام 
وحودعاعدم إلى منه إثارة المحمول نريع من المسألة عد حث المؤلف يمم لقد 
نعماومأتى والمختمر المتهى على الإحالة في كما كذلك ولمي الحاجب ابن عند 

الخالة.آحر نى له المؤلف 
م.ذه.ّانطةمن:)٤( 
.٤٦٤٨الحاصل \ا\'د التحمل \i ١ام٤٨المحمول )ْ( 
؟.U،»/Yالمول نهاية )٦( 
.٦٣٧٢الأحكام أصول ني الإحكام )٧( 
١١١٨٨المان شرحه مع المختمر ، ٧٩ص والأمل الوصول متهى ( ٨١

م.ا/اس:  ١٨نهاية )٩(
فيوال المصاوى إن الموم لأناد ١^١٠ ورد لو الذي هو ه يتقالمستقل الجواب ( ١٠١

وحمرصه.عمومه 

السبح.عن الفلر نهير •ع الراني؛المقمرد *و أو 
ولا.كثعم الموال بدون يميد لا الذي هو المستقل وعير 
٠١٧٤٨الكوكب شرح ، ٢٦٤و  ١Y٦Y/'التحرير سير تيانظر: 

م.من: ثل التومين بين ما ١( )١ 



٦٦٧عسداسميزاضر لأبتاسي/حتىت شلأآالزواتد« >طل،واتر 

عنمثل ه الّيي أن ، ءجدافل بن جابر رواه كما الحديث ، ولففل 
وابنأحمدل؛، رواه ، (ل )بته الحل مازه الطهور هو ت ننال البحر ماء 

،.)حبان(ل ابن وصححه ، ماحهر 

عنهمثل ما غير في وال المن أعم الجواب يكون أن الثاني• 
مازهالطهور هو ررالبحر البحر ماء عن سئل وقد الحديث هدا في س كقوله 
مته».الحل 

عنمثل لما كقوله عنه، مثل فيما منه أعم يكون أن • الثالث 
طعمهأو ريحه على غلب ما إلا ميء ينجه لا الماء إن I( بقاعي بئر 

سالنص عن ١، أبي عن ما^١٠^٩، ابن رواه كن-ا لونه" أوص، 

م.فك ما لفظ. )١( 
الأنماريملمة بن كعب بن غم بن كعب بن ■مام بن صري بن همداف بن جابر ص )٢( 

هالما ص المكثرين أحد محمد، ابر رمل ■مدالرحمن ابر ومل مداض ابر الملي 
عنهيوحد الجوى بالمجد حالمة له كان غزوة، عثرة سع اض. رّرل مع غزا 

وملوبمن ثلاث ومل أرع ث بالخديتة موتا و. المي أصحاب آحر كان العلم• 
رسيعين.ثمان 

،Ya\</والهاة البداة الصحابة نمز نى الإصابة \ا\'\ل الأسباب انثلر: 
ا/0أ.غتر من خر ش انمر 

)به(.الأنل ني )٣( 
المد)٤( 

(.٣٨٦)ح ا/أ\ا البحر بماء الوضوء باب ومنها. الطهارة محاب - ماجه ابن منن )>،( 
)حيان(.الأمل ني )٦( 

(.١٣٦)ح •٦ ص اّء ني جاء L باب - الهلهارة كتاب - القلمان موارد وانظر؛ 
وبترهابالدية ساعية بتي دار وهي أكثر، والفم بعفهم، كرْ وند بالفم بضاعان )٧( 

ولحمالحثص مها يطرح - الثر بمي - الحدين، راوي نال، كا وص معروفة، مشهورة 
والتن.الكلاب 

ا/آأ؛ّالحموي لبانوت، اللدان معجم ، ٥٥ر ا/أه داود أبي سنن انظر: 
.Y-Y\/لليندادى والبقاع الأُكة أسماء عر الإٍللاع ُراصد 

د•٢؛ د ش هم، ، ٨١
(.٥٢١)ح ا/٤^١١ الحياض باب - وسننها الملهارة كتاب - ماجه ابن سنن )٩( 

:همي ال الجاهلي امامة أبو وهبا، بن عجلان ومل؛ الحارث، بن عجلان بن صدي هو ( ١ ' ) 



عبواضزاضدلأطسى/ثمشقت ))التواني  ٦٦٨

حنبلبن أحمد وصححه 

عنمائل لو كما الوال من أحص يكون/الجواب أن ت الراح 
الكفارة.فعليه بجماع رمقان في أفطر من ت فمال رمقان في الإفطار مطلق 

الأول.المم عموم ني إشكال فلا الأمثلة تقررت إذا 
وأماالأول كالقسم المزال على الزائد فغير الثاني القسم و\ط 

فيلا به مبتدأ م عا لأنه ، عمومه في حلاف فلا الميتة حل وهو الزائد 
طريقبدأ وردأن عام وكل عنه مسوول غير لأنه الجواب معرض 

بالعموم.القائلين عند عمومه في حلاف فلا الاسقلأل 
العبرةهل قولهم* وهو المشهور الحلاف ففيه الثالث المم وأما 

السب؟بخصوص أم اللففل بعموم 

ترفيالشام، مكن أحادثا، ه الض عن روى أحدا، شهد أنه نيل جليل، صحابي 
ستين.رمحت مائت عن وثمانين مت منة 

انمرفيخرسمر\/أ؟.الإصاة'أ/'أأ، الغاة أد انفلر: 
صحح.ينا حل. بضاعان بثر حدأوث\ أحمل. تال )١( 

\إ\-أ.الخلل إرواء ، ١٤٩ص المتر انفر: 
المحد.ئين؛من كثير صعقه قد رالحديثا 

مثله.الحديث أمل يبت< لا الثانعي: نال 
مرمل.أنه المحح حاتم• أبو ينال، 
نري•مر الحديث التهمي ينال، 
نوى.فهو محه فقال الأول أما اكانى الشهر الألباني صعق وكدا 

ا/هأا.الصغير الجامع صحم، ، ٢٥٥ص الءلاو_ا -ذ ا/أآ، ارايث نصب انظر: 
تمرة أحماو وتال لهيعة، ابن عليه وتدم أحمل. صعقه معد، بن رثدين فيه والحل.يثا 

تزرعة أبر وفال حديثه، يكتبا لا ت معين بن يحيى وتال ينا، الحل صالح انه أرجو 
خارجة.بن الهيثم ووثقه بنيء، ليس معين: بن يحيى ونال الحدبئا معيق، 

_o_،، ١ ١ ٠ ص معين بن يحيى عن الدارمي أنار؛ح ،  ٥١٣^والتعدل الجرح اننرت 
ا/أأا.المهاج تحفة ، TUv/rالتهدم، 
ّأل.)أ(فيم: 

ي)؟(وش: 
م..ن:نهايةحاا/ب،)أ(



٦٦٩عتدايميزالميل لأط"سي/حمقت >)امإتو 

الالسب رلحصسوص بقوله المنهاج صاحب إليه أثمار وند 
)الغغير(أوالجم ،٠ ل حنيقة ، ١ لمي مذهب أوهو الشيرازي نال • يخصصءأ 

والآما-يلا'،الوجيزل٨، في برهان وابن تا؛عهلتما، ومن ، الإمام١٦، ل ورجحه 
ا.البرهازأ في الإمام وكيلك ، الحاح_،أ وابن 

ُالكرأا،واوزنىر"اا،وذهب 

.٣٦ص الوصول منهاج )١( 

الرحموتنواتح ا/أا-آ، اكحرير سر ا/آبأ، الرخي أصول انظر: )٣( 
)العمر(.الأصل؛ ني )٤( 

ا/ب.١ أ/ل للمختصر الشيرازي شرح وانظر* 
نهاة>ب/أس:ش.>ه(
.١٨٩ر\امس\ الحمرل )٦( 
.٤٢٦ر  iTo/Yالحاصل \ا\-ل اسل انظر: )٧( 
ا/تماآآؤالأصول إلى الوصول انظر: )٨( 
آ/بم"آآ.الأحكام اصرل ني الإحكام )٩( 
•٧٩ص دالأل الوصول ض ، ١٠١

ا/0'\*اؤ)اا(اورئن 
الحنامحالة.العموم يافالمحه نال وممن 
والفوائدالمواعد ، ٢٣٣ص الاظر ررصّة ، ١٣•ص السرية •!، UAالعدة انظر: 

,١٧٦٢المتتر ١لكوكب، شرح ، ١١٠مجن الفقه أصول ني المختمر ، ٠٢٤ مجن الأصولية 
نمسه؟ على وصر0 بعمومه القول أي حميعا، الأمران ماللئ، عن اررري الماجي: نال ( ١٢)

القّاصياعيل كإسمِعمومه على يحمل انه على الرانيين اصحابنا روأكثر نال: 
محيي.الصحيح رعو وغيرهم•، مداد خ،ُز وابر-, بكر أبى والقاصي 

وا'\ا. ١٧٨١١الفصول إحكام 
١٢١٦صن الفصول تشح ثرح ، ٣٥٩محن العربي لأبن المحمول وانظر: 

صاحبالمزني، لم مبن هممرو بن إّماءيإ( بن بحص بن إساءيل إبراهيم ائو هو ، ١٣)
إماماليتيمة، المعاني على غراصن محجاج مجتهد زاه،. عالم الشافعي، الإمام 

بمصرومامحتن ومتين أربع منة ترفي عنه، ينمل رما وفتاؤيه بملرقه واعرفهم الشانمين 
والمسائلوالخثور المختصر ومختصر الصغر والجاح اعير الجا"ع المؤلفات من وله 

ذلك.وغير \فث\ٌ ومماب الملم ني والترغيب الخترة 
،٣٤٨الإستري طقات ا/ياآآ، الأعيان ونإت ، ٩٧ص الشيرازي لمقات انظر: 

٠٢٠ص الله، هدايت ابن طقات ، ١٤٨٨الذهب ثيران 





١٦٧ عيزاينزاب. للأيناصى/تحنرا؛ دئاازراتد<< >bلمإتر 

الطلاقبه يفع ما باب في نال ذلك خلاف على الأم في نص نإنه مردود 
يكونقد السبب لأن الألماؤل )تمنعه( إنما سيئا الب يضع ®ولا 

فإذاحكم الذي الكلام مبتدأ يكون ولا سبب، الغير على الكادم ؤيحدث 
أنبعدم ما يمغ ولم يعده بما يصنعه لم شيئا ه ينفالميب يمع لم 

برهانابن )وعبارة ص ه الشافعي هذا نيل إذا حكم ماله يصنع 
بعمومالقول الشافعي عن المنقول أن فتلخص ذلك. تقتفي الوجيز في 

السبب.بخصوص لا اللفغل 

الوهمهذا سبب على الشافعي مناقب في الدين فخر الإمام سه وقد 
،٦٢١الولد فيلحق بالوطء، فراشا تصير الأمة إن يقول الثافنى(لْ، فقال: 

الزوج.بخلاف به اعترف إن إلا به يلحقه لا حنيفة وأبو لا، أم به اعترف 
الالأمة وهو خاص سثب على ورد ®الحديث : الشافعي نال 

،١١وةاصلأبي بن ١، هوو)معل(أ اخممم زمعةأاّ، بن عبد حديث، يعني ، الزوجةا'ل

)بمس(.الأمل ني )١( 
تب.البمنع لم م؛ ش )٢( 
م.١/أس;  ١٩نهاة )٣( 
^\WAالرل نهاة )٤( 

aا^a^الأم ني اكاض ننك وانظرما 
_•من- اقل القوّض محن ما لْ، 
.jOIثن: ني )٦( 
م•ئ؛ الأصل من اخمل الم٠كوذن ين ما ، ٧١

.١٧٤ر  ١٧١٢ص للرازى، الثافص الإ1م ماب )٨( 
المرمينأم زمعة شنا مودة أحو العامري، شمس مد بن مس بن زمعة بن تمد ص ، ٩١

المّحاة.مادات من بوآ شريفا، كان هئأ، 
أ/أدماانمحايان تمز نى الإصاة 'مأاه، الغاة أمد انظر: 

_(.الأمل )•ا(في 
ابنمرة بن كلاب بن زم؛ بن مناف نمد بن أمب بن مالك دنام، أمح، بن سعد ص ١،  ١١

انمافينوأحد العشرة أحال المكي، الزهري القرشي إسحاق، أبو الأمر لري، بن كعب 
رمىمن أول، الشوركا، أهل تة الواحد والحدسة، بدرآ شهد من وأحد الأولين، 

يديه.عر العراق فتح لكن ه، افه رسول وحال اش صل في سهم 



عبزادميواب«لأيةاسي/حمق؛ شجاروراتد«  ٦٧٢

الواقف^٢، ٢٠٥نتوالإجماع إحراجه يجوز لا المب ٢ وخصوص^ لمولود اش 
السب.بخصوص العره إن يقول؛ أنه ذلك عر 

الإمأمرذكره كما ثررط بثلاثة وروده فيجوز الرابع م النوأما 
ماعلى سه المذكور ني يكون أن والحاصلل٧،: ، اك>مسلل، وصاحبا١ 

يذكر•لم 
مجتهوأ.السائل يكون وأن 
يكونكأن بالاجتهاد السائل اشتغال بسبب المصيحة تفوت لا وأن 

الفور.على فه الحكم ليس الؤال/متراحيا من المقصود ٦ْ/ب 

توثيوغيريا، والكونآ حلرلأء إمارة تولى القالب، ونعة يوم الجيوش مقدم كان و ~
وحمسن.ست ستة 

نيالمر بنداي -ارخ  AXjlالكسر اكاييخ \، rU/T•معد ابن طقات، انظر: 
yrfxالمحاه نميز ني الإصابة ا/أا'، الملأ، أصلأم ص ا/مإ، ض من خر 

وليدابن أن وناص أبي بن سعد أحيه إل ءءد وناص أبي بن عب كان ءات'•' حدبما )١( 
احيإن وتال؛ وناص أبي بن صعد أحده الفتح عام كان فلما نال: ا فانمه متي زمعة 

تراثهعلى ولد أبي وليدة وابن أحي فقال؛ ذمعة بن همد فقام فيه، إلي عهد كان ند 
فقالفيه، إلي عهل. كان نل- احي إن النه رمحول يا محمد؛ فقال .، الّحم، إر النا قت

بنصد يا لك ام ه: المي فقال فراشه، على وك أبي وليدة وابن احي ذمعة بن همد 
زمعة؛بن ردة لقال نم الحجر• وللمامر للفراش •الولد ه؛ 'لجب، قال ثم ذٌعةُ، 
..الحديث. .. الله.لقي حس رآها فما بعتة نبهه من رأى لما منه• إحتجى 
٢(؟•  ٥٣)ح  ٦٩٦٣المشبهات تمر بات - اليوع كتاب، - الخاري رواْ الحدين، 

٤١١؛/وهمشه ومنه الحربي محن المملوك شراء باب - أيضا الميؤع كتاب، وفي 
آحرءومواضع (، ٢٢١٨)ح 
(.١٤ OW)ح ١ * ٨ • أ/ الشبهات ونوتي للفراش الول بابا - الرضاع كتاب، - لم وم

يحمص•ض؛ ل ، ٢١
مدُم■٢■ ما 

\اجم\المحمول 
وصاحبا.ش؛ في 

\ا\'ا.التحميل 
أ/هأأ.الحاصل 

يقرت،•؛ ضل 



٦٧٣عيزايميزاضد لأبم\مص/حتيق؛ ث-جالزراتده »اماتد 

فالجوابوال المن أحص الجواب ، )كان(أ إن ءوأما الأمدي قال 
يدللإلا غيره إلى التنصيص محل من الحكم تعدية يجوز ولا خاصا يكون 
هدهفي يالخصوص الحاكم ؤيكون له، عموم لا واللقفل اللمقل، عن حارج 

مساوياوالجواب خاصا مزال الكان إذا فيما به القول من أولى الصورة 
إليه،الحاجة دعوى هع بالجواب السائل موال مaلاقة عن عدل هنا لأنه 

الائل«لن.مزال بجواُهص ْلاض فانه الصورة ■طلث، بخلاف، 

الشيم،أصل من الثاني الفم هو هذا •" • مستقلا. يكن لم ُروإن قوله 
٠الجواب امضل لما موال يكن لم لو أي مضل. غير كونه ومعنى 

خلاق((بلا عمومه في للوال ناع رروهو الأمدى! قال 

الرطم،أينقص بالتمر الرط—، بيع عن مثل وقد ه■' قوله ذللث، مثال 
منالأر؛عةل'ا، السنن أصحاب رواه كما إذأ؛؛ فلا قال؛ نعم. قيل؛ ،؟ جفإذا 

-(٩)خزيمةوابن ، الرميي وصححه ه، وقاص أبي بن ّعن• حديثا 

)يكون(.الأصل ثي )١( 
م.من: ا/ب  ١٩نهاية )٢( 

.XT-A/Yالأحكام أصول ني الأحكام )٤( 

.١٢٣٧/٢شمفيأثلمححكام)٦( 
جمعا.ترجمتهم ممومت، وتد ماجه وابن واكرمدى ياود رأبو اني النالأئمة ْم )٧( 

(.٤٥٤٥)ح الرطب التمر اشتراء باب - التؤع كتاب - النساش في والحديث 
(.٣٣٥٩)ح \• oi/rبالنمر النمر في باب - المع مماب - داود رأبو 

مه\هرالمزابنة المحاقلأت عن لنهي في جاء ما باب - المع كتاب - والترمذي 
(.١٢٢٥)ح 

(.٢٢٦٤)ح  ٧٦١٨بالنمر الرطب يع باب - النجاران كتاب — ماجه وابن 
٠٥١٩٨٠'السنن انغلر صحيح. حمن حديث ت عنه الترمذي قال )٨( 
٠٢١٤ص رالمختصر المنهاج أحاديث تخريج في المعتبر انظر؛ )٩( 

اللميبكر بن صالح بن المغيرة بن حزيمة بن إسحاق بن محمد هر حزيمة وابن 
:الإئمة، إمام الإسلام، شيخ المشه، الحجة، الحافظ الشايعي، الميسابوري، 



ع؛دالميزالميدلأطمي/تءصت شلأآارراتر« >ظم1تد  ٦٧ ٤

يكوناحد يختص غير كان لما وال اللأن والحاكم حبان وابن 
كذلك.الجواب 

عالماكونه مع جف إذا الرطب نقصان عن ه مواله في والحكمة 
والجوابالسؤال بترديد أذهانهم في وثبوتها المع علة على التتسه بذلك 

أيضاخصوصه فى للسؤال تابعا الجواب ويكون أى رروخصوصه؛١ ت قوله 
المائةفان عندي، تغد ت قال لن جوابا تغدت لا وافه القائل. كقول 

^الامتقل الخدة فلولا كل.لك، ال1ائل محي ١^^٢، سٍيص )تقضي(صآ 
الذيالقسم بخلاف عليه، كون اليحن تام لنقل لأنه بالجواب، الكادم 

لأنالمائة، جهة من الاستقلال عدم وهنا لغة. يستقل لا إذا فلا قوله: فان قبله 
تعلقهمنه يفهم إنما عندي. تغد القائلI قول عقب قيل إذا الكلام هدا مثل 

غيره.عند بالأكل يحنث، ولا محده، بالأكل ، أ يحنث، ، أنهلحتى تقدم بما 

بصيرآكان والإتقان، ١للم معة ئي المثل يه يشرب صار حتى رالفقه يالحدمثؤ ني ع ~
رفقهالتوحيل.، ركتاب، المحح كتاب وله رثلأنماتة، محمرة إحلءى منة ترثي يالرجال، 

المختصر.رمجختمر أجزاء، ثلاثة فى بريرة حديث 
،١٠٥ص الثيرازى طقامت، ، ٤٥٦ص حرجان تارخ ،  ١٩٦٣رالتعديل ١لجرح انقلر 
الأم،فزرات ؛ا/هآ*ا، النلأء اعلأم سر ، ٤٦٢٨غبر س خر ني انمر 

(؟٤٧٧٦)ح  XY-Y/Uمحه المهي البج اووع_باب حبان_ىاب اين صحح يترنم، الإحان )١( 
 )Y( ٨٣ الختدرك/Y صحح.حدوّثا هزا قالا حيثر ، ٣٩ر
حاشية، ^٦٧المنن معالم الخا.يث،ت مراح عند ^١!؛، تمرير في انفلرت )٣( 

الفتح، Y ١ Y وم داود أيي منن ثرح العمود عون ، Y٦٩/٧ائي النٌتن على ندي ال
٣٧/١٥ّالرباني 

دامش•' مح، ، ٤١
U.م: ني )٥( 
نال.م: في )٦( 
)تقتفي(.الأصل في )٧( 
م.من:  ١٨٢•نهاية )٨( 
مّمن؛ مانهلة أته؟ )٩( 

يجب•ر'ا،مح،م،-
بمحب•م،؛ مح، ، ١١)



٦٧٥عيزاينزالميد لأيتاصي/حنررت « ))الغواني

البحر؟بماء توصات فقال سائل ماله لو اربما لذلك الامدي ومثل 
معالامتفمال فيه ترك ؤإن وأمثاله فهدا ت قال ا دمل يجزنك. ت له فقال 

نالهكما الغير؛؛،، حق في العموم على با-ل لا الأحوال رنانع 
لمعنىكان الشخص ذلك على الحكم ولعل ل، عموم لا اللفظ إذ الثانعي 
الجالبالمعنىلَا، تعميم وسقدير وغيره، ، ^٠^ أبي كتخميص به يخص 
،.بالص((؛ لا المتعدة نالعلة بت، إن ءيرْ حق في فالحكم للحكم 

الغير،حق في التعميم على يدل لا وأمثاله ®فهذا الشيرازي نال 
جوازعلى يدل الجواب، ط؛ أن إلى ذهب، حيث للشافعي حلافا 

حكايةفي الاصتفمال ترك أن إلى منه مميرأ أحد لكل البحر بماء التوصئ 
١،.المقال®؛ في العموم منزلة ، يتنزل؛ الاحتمال قيام ْع الحال 

العبارتينبين أن توهم الناس بعض لأن عبارتهما ذكريت، ؤإنما 
فليامل.كدللثج وليي اخلأفا، 

يه/أت علها/مءا اكب تغب، أمور رهنا 
لأنمما يمول؛ أن الأولى عنه؛ا مغل فيما أعم كان ؤإن ت ®قوله 

ذلكتقتفى لا ®ني® ولففلة المزال ^١، زاندأ الجواب، ، ١٢١يكون•راده 

كذلك.م: ني 
بما•همان ما 
تعارض.م: ني 
الض•<■' ?ش 
نال،.ثن: ني 

يرده.أبي تخصيص في الوارد الحاJيثإ تخرج تقدم 
•ديممل-ثرضاسمم م،م:

.٦٣٧٨الأحكام أصول، ني الإحكام 
■٠•ت م لمح، ٧ م،؛ هم، 

ا/ألأ١ ( J/Tللمختمر الشيرازي اشرح 
ُإن•ام،م،ت

يكون.مراده م: رفي يكون بأن ي نا 
ءن•امح،م؛



عيداينزاضدللأيهاسي/حسق" شيحالزراتد؛ه رحامإتد  ٦٧٦

،.النلريار يتعدى لا والمظروف ظرفآ السؤال جعل فكأنه للظرفية، لأنها 
المستقلغير حراب أن أي الحاجب* ابن ذكره ارني I فوله ومنها 

مقالحاجب ابن ، )يالكر(ل ولم وخصوصه، عمومه في الموال ، ١ ؛تتع 
الأمدي،اختاره ما واختار قي ذكرْ نممرْ، اوتةل؛آ. اشرص 

•تقدم كما الصغير المحتصر يه يريد إنما الحاجتا ابن أطلق حيث ولكنه 
الواردالعام وهو الحاجت، وابن الأمدى ذكره نما أهمل أنه ومنها 

تعميمهعندهما والمختار مرال تندم بلا ___، على 

بشاةمر . أنه روى يما له ومثلا لموال جوابا ورد لو كما 
رواهكما لها لا ، لمولاتهار أنها والصواب ميتة، وهي ، )ليمونة(ر 

ومسلمأأا،.الخاري 

للغلرف.ثن: ني )١( 
ش.١^أس: نهاة )٢( 
)ذمْ(.الأمل ثي )٣( 
1له•م؛ ثي رى 
م.مأا/ب.ن: -نهاية )٥( 
•٧٩ص الدًرلوالأل ض )٦( 
_u.م: ثي )٧( 
.٧٩ص والأمل الوصول متهى الأحكام أصول ني الإحكام )٨( 
وحالا.ض: ني )٩( 

)برص.الأصل في )•١( 
ابنهلال ين مداش بن ولية بن الهزم ين بجر بن حزن ين الحارث ست ممونة وص 
كاناء، المصادامث، من ه، اف رسول زوج المومين أم الهلالية، صعصعة ين عامر 

إحدىسنة ونيل ين وحعإحدى سنة نونين، بميمونة، الرسول ماها نيرة اسمها 
رسن•

أعلامسير ، YUY/Uالغاية أسد •٦، ص المعارف ، ٨١٣٦!سعد ابن .لشاته انفلر: 
.١٢٦/٨الصحابة تمييز ز الإصاية ، TUA/Tالملأء 

لها،لمولاة أنها والصحح لميمونة الماة يا فنوالآمل.ى الحاحب، ابن وهم حنث ، ١١)
.٧٩ص والأمل الوصول منتهى آ/هّآآ، الأحكام أصول ني الإحكام 

:اه رسول بها نمر ، نماتت بشاة لميمونة مولاة على تصدق قال! عباس ابن حدئث ( ١٢)



٦٧٧عتدامحراضد لأيثاسي/ظيق■ >طلماتد 

هذاI راتنبيه المسالة آحر ني نوله المحصول من أيل أيه ومنها 
مرصععلى دلالته أن إلا غيره رني الوال مرصع في حجة لكن ؤإن العام 

منيكون أن يملح وهدا المرصع، ذللث، غير على منه أقوى الوال 
،.رالحاصلل ، ل التحصيل ، صاحبال وتعه ، المرجحات،؛ 
ابنتمريح مع المحمول، إلى  ٤٠٣٠١١هذا عزا كونه ومنها 

لملكنه والمنتهى، الإحكام في للامدي تبعا مختمريه في به الحاجب 
الصغيرالمختمر في ام الأنيتوف 

أكلها.حرم إنما ت فمال ميتة إنها ت قالوا يه؟ قانتممعتتم إهابها أحدتم هلا ن قال ف ~
جهالنبي أزواج موالي ء-لى التملق باب - الزكاة كتاب - الجخاري رواه العيث 

(.١٤٩٢*ا/0ه"ا)ح 
(.٢٢٢١)ح ٤  ١٣ندخ؛/أن نل المة حلوي باب - او؛وع محاب وفي 
(,٥٥٣١)ح  ٩٦٥٨رالميتان حلود باب - والخيال الذبائح كتاب و؛ي 

)حمآ"م(ب ٦٧٦١١الميتة حلود هلهارة باب - الحيض كتاب - وزّواّْملم 
(.٤٢٣٥و  ٤٢٣٤)ح  ١٧٢و  ١٧١/٧اليأة حلود وانمت؛رة.باب الفرع واوانى.كتاب 

٤(. ١٢• )ح  ٣٦٦و  ٣٦٥/٤الميتة أهب ني باب - الياص كتاب - داود وأبو 
(.١٧٢٧)ح  ١٢٢ و  ٢٢• ٤; دبغت إذا الميتة حلود ني جاء U الاواس_؛اب والترملؤيِكتاب 

(.٣٦١• )ح ١ ١  ٩٣/٢دبغت إذا المبة حلود لمس باب - اللماس كأتاب - ُا-بم وابن 
١>رم: )١( 

لىفىش:هم،•
\ام\\\.المحمول )٣( 
صاحب.ثن: في )٤( 
التحميل)٥( 
.٤٦٨١٦الحاصل )٦( 
عندي.ثى؛ في )٧( 
المألة.أول في ذلك إلى الإشارة تقدمت وتد )٨( 

اللمعنرح  iV* ٦  ١١المعتمد تقدم؛ ما غير يعم هل الخاتل جواب مسألة في وانفلر 
الحليثرح مع الجوامع جمع ، ١٥١ص المنخول ٦< '  ١٦تمني الم^ ٣٩٦ ١١

نرح، ٤١٠ص الأصول على الغرؤع تخريج في التمهيد ، ٣٧/٢الخاني وحاشية 
العلوفيمختمر ، ١٤ ٩١٦للاصنهاني المختصر بيان i ١ '  ٩١٦للمختمر الض. 

.١٣٣ص الفحول اوثاد ،  ٤٢٥/٢اللوامع الدرر ، ٥٩١٦الغفار فتح ، ١  ٠٢ص



عيزايميزالميللأطص/ت>تيؤإ؛ شئا!زراتو(< طم1تد  ٦٧٨

أنراد،بعض ني إلا يتأتى لا حكم العام يعد ورد إذا ]الراع. نال: 
الضمير.نى الذي الخلاف يه تخصيصه نفى 

ثلأمدرأألمآ؛ تنقض ^١ ألبن تعالى. نوله ومئاله 
١[]الظلاق; أنثاه ذلإلث بمد بمتدث آثن لمل نديي ؤؤ؛؛* - تال نم ١[ ]الئللاق! 

الأم["'■ض )ظتي(ُ" لا والماس ما-بمءن م ارب بمش 
تقدمإذا العام أن وهر الم-حمحرل• فرؤع من الرائع الةّرع هذا  ١٠٠^٠^؛؟ 

أنيجب هل بعضها غي بل الأفراد جميع ني يتأتى لا حكم يعدْلأ، ولنوردأْ، 
لا؟أم العام ذلك به ، )وخمص(ل ، ل حتى فقط البعض ذلك العام من المراد يكون 

•مذاهب ثلاثة وهو حاصن صمير عري في الخلاف فيه 

علىالعام اللقط دلالة لأن العموم، يخمص لا أته الأول! 
وابن، السماوىل رجحه ما وهذا الضمير، دلالة من أنلهر تغراق الام 

المعتزلةوبعض أصحابنا، بعض إليه رروذهب ت فال والأمدي ، الحاجتال 
وءيره«لاا،.عبدالجبار كالماصى 

إليإجى)مأا()آمبإ \م\فى ورجحه 

ذدري.لا ؛ شش 
)ذار(.الأمل ني 

'(".Atelsالسؤل اظرالسالة: 
•_ من؛ مانطة الواو 

رردد•٢■' في 
بمه•ثى؛ ني 

م..ن:نءاةاأا/أ
)تسمى(.وش: الأصل ني 

•٣٦ص الوصول منهاج 
•٩٨م، دالأر الوصول منتهى 

.٣٢٦٨الأحكام أصول ني الإحكام 
٠٢ ١٨ص الفصول تشح نرح ،  ١0آ/مبمماالأصول نفاض 

بكى.الاحتيار وعو الحنايالة أكثر تول هو حصوصه بعدم والقول 



٦٧٩الميز عيزالميز لأب؛امى/ثحتيقت ث|لأآاإزراتني« ))اللواتي 

الأصلحلاف للظاهر الضمير مخالفة لأن يختمه، أنه الثاني؛ 
كماالنانعي عليه نص ما وهر تقدم، ما جميع إلى الضمير عود والفلاهر 

ثرحفي ولا شرحه في له يتعرض ولم ،، التنقيح^ في المرافئ عنه نقله 
البمرىل٣،الحين وأبي الحرمين إمام عن الحاجب ابن ونقله المحمول 

التوشل٤،.عنهما نقل الامدي كان ؤإن 

أحدهماإلى التخصيص ، نسبل الكتب بعض رروفي الشيرازي قال 
؛٠٧مذهبهما على يدل لهما ءلمرت/سص وما الأخر، إلى ،أا"، والموءن

فليحققلص«.

ذكر0ما ذكر الحين أروأبو المحصول ثرح في الأصفهاني قال 
.٢٩١ودليلا((وُثالأ اختتارأ، الصنفّ 

الإمامواحتاره الأحر على الدليلين أحد ترجح لعدم التوقف ؛ الثالث، 

،م

،٦١٤/٢العدة ، ١٣٨ص السوية \إ\-'ك المسد \إي\ك الممول نظر: ا =
٢٣١٦|لا;ي وحاشيأ المحلي شرح مع الجوامع جمع المتر الكوكب، نرح 

يالنناهر.م: و ثى ني )١( 
.٢١٩و  ٢١٨ص شرحه مع التشح )٢( 
.٩٨ص والأمل الوصول متهى )٣( 
.٢٣٦٢الأحكام أصول قي الإحكام )٤( 
تب،•ص؛ ني، رْ، 
والوقف.م: رو ني )٦( 
ة/أا٠ أ/ل للمحتصر ١لثيراني نرح )؛١( 

_•ت من !ب ٧١نهاية وص 
المسالة.هذه ني التوقف، إلى مل-هب، أنه الحين لأمح، المعتمل في والدي 
٠٣-٦١١المعممد اننلر: 
الرهان،.ممايه في المسالة أجاد فلم الجويي وأما 

المم،.م: ش )٨( 
الأصول^j,؛ من المحمول عن الكاشف، )٩( 

بمالي.أيي القاصي عن المودة في ونقاله المحتمة، حاص انه إلى ذهبإ وممن 
.١٣٨ص المودة ا/آ-ه؟، الرحموث، فواتح ، ٣٢ا/• اكحرير تسير انثلر: 



اضدعتداضز >)1لماتد  ٦٨٠

والحاصلل٤،.، ل التحصيل ، صاحبار وتبعه المحصول ني 
الوارداسم مثال أي اوه ؤفأ؛ا تعالى: ئوله »وءثاله«لْ، نوله: 

والرحعيات.الثوانزرأ، يتناول عام لفظ اء فالتالأية هده العموم بعد 
الرغبةهو محا بالأم الراد لأن خاص آخره® إلى تدرى•• ®لا وقوله 

الُا؛ن•ئ -او لا لذلك الماسى ني 
)-يهات('بن:

مثالهو ؤإنما فيه عم لا إذ مطابقا ليس المثال هذا أن الأول: 
صورثلاث محا ذكر فانه المحمول، في به مثل يما التمثيل فيتعين للصفة 

نمحكم أو يصفة تقييد أو استثناء تعمثه إذا العموم في اااحتافوا وعبارته 
[٢٣٦]١^;: أواه ثكم إن عوؤ .؛^0 و تعالى: بقوله الأستثناءرُا، مثل 
والمفوعام المساء فالفظ [ ٢٣٧لال1من؛: أن >ؤإلأ تعالى• نوله إلى 

ولالتةييدوغيرهما والصغيرة المفيهة بدليل جميعهن، من يتأتى لا أنه خاص 
نالأن إإى ١[ أؤآءه ^١ ألبق ءؤقآت؛ا تعالى: بقوله بالمنة 

فيرغبة أي ١[ ]الظلاق: أماى دإلأ؛ئأ بمد بحدق آممه أتل ا ثت-ييىل ءرلأ تعالى• 

.٢١/•٣/١السؤل )١( 
صاحب.تى؛ ني )٢( 

^oTAالحامل )٤( 
المري.المن أبو بالتوثف نال رمعن 

المتعدانثلر: 
)ومثال(.الأمل ني )ْ( 
الوايئن•>ا"< 
م.اآا/ب.ن: نهاة )٧( 
رمهالا(.الأصل في )٨( 
المنة.م: في )٩( 

الأحاء.)•ا(فيم:
دري.لا ش: في ( ١١)



٦٨١عجداضيزاضد لأيتاسي/ثمتثقُ شلأآالزراتو« »المإتو 

حكمأولست بالعبد، نائمة صغة وهر القالب ميل والرغبة ٠ الرجعة 
شرعتآ*

إرووهئثثئ أشؤى يمبممك >ؤرآدلأثت تعالى بقوله للحكم ومثل 
فالمطلنات[ ٢٢٨]ال1من؛: رآ؛،نه لص ؤر>»ولمرثأ تعالى؛ قال نم [ ٢٢٨زالتمزة: 

البعولةركون البوائن دون الرجعيات على لقصرهم خاص، والبعولة عام، 
التحصلصاحبا جرى ذللث، وعلى ش_رعىأ حكم بالرد أحق 

٧^٧٧،•الأصفهاني^، المحصول وشارحا والحاصلءْ، 
فيومثل ١٠ئيه قال المنهاج رح ث ني هنا ما نفلمر له فع وفد 
الصنفينبعض عليه وب>ه ، الئىب<ل >ؤكأ؛؛ا تعالى؛ بقوله للحكم المحمول 

فليتأمللاُ،.فيه ما علمتؤ وفر 
ررعودالمنهاج قول لأن ذكره، إلى حاجة لا الفيع هذا أن ت الثاني 

والحكم،والصفة الاستثناء نبه ، )وناورج(ل ، يخصصءر لا خاص ير مص 

فيني، ان اش يحده الذي رالأم ؛_ji ijلأحلكم الجا.ع ني تال )١( 
إلىالللاق عزيمة رمن مها، الرغبة إلى محها الرغبة ومن ّبها، إلى بغضها من 

..ا.الرجعة. ني الرغبة هتا بالأمر أراد المقرين؛ جمح ك.قال، فتراجمها، عليه، الندم 
المرزاد إ/إ'ب\، ممر ابن تقبر ،  ١٨٣٢/٤المربي لابن القرآن أحكام أيضا: واطر 

.١٩/•١٦القاسس تقبر ، ٢٩خ/•
الصحاحمخار ، ٧٤٨المط القاموس مس، الننة مجمل الرغبة تعريف، ني اتفلر )٢( 

.٢١ا/"ا/يأ_• المحمول )٣( 
ا/آ'أ.التحميل )٤( 
.٤٣٦ر  tro^الحاصل )٥( 
الأصولعلم من المحمول عن الكاثن، )٦( 
.١٥٧٤ر الأصول نفاض )٧( 
A\\lrالرل نهاية )٨( 
فار-م: ني )٩( 

يتغمص.لا ثى: ني ( ١٠)
١٣٦ص الوصول منهاج وانفلر؛ 

لبمدج،•الأصل في ١، )١ 



'مدامزاضدللأيناكإ/حتييى؛ سلأآاإزواثر« »الماتر ٦٨٢

كما)>ايعفوناا(لا، في لكلواو العموم إل كلها كتف الضمائر ترى ألا 
كمافيهن رغتة أي للأم، الشرة الرب في والضير ، ١٣٧١^3الهلأ، 

أمأل؛،.قاله 

[.٢٢٨؛: ]١١٨ءؤوه؛زولإنه تحال قوله ،كيلك ول 
عاليهاقصر ما على اقصرا الحاجب وابن الأمدي أن جرم لا 

١الضمر عود من البيضاوي 

دونالحكم على الانتصار وجه فما إليه، محتاج ذلك أن سالمنا 
مثلفإنه المهاج من الحكم يذكر لم لو بل والاثاء، الصفة 
الحاجبوابن الأمدي به مثل وكذلك والمنة لامتثناء ا متال دون يمتاله 

أضأر؟،.

أكثريه يكون شرط التقييد جواز اتمقوا/ءانى تالخامس نال؛ ٨ه/١ 
■لأمء ام 

,١٥٧؛

)يعقوب(.الأصل ني 
م.نهاةأآا/اس:

.٢١٥٧٣;الأصول نفاض 
رأ/ميهاالأصول نفاض 
م.ت من محانطة الواو• 

.٩٨ص والأمل الوصول مثهى ، ٢٣٦/٢الأحكام اصرل ني الإحكام 
م.ت من ساتطة ارالضميرار وكلمة 

لفهم.المنة دون الحكم يدم لم لو ل ثن: ثي 

،٢٧٧/١الأصول إل الوصول ، ٢١مجن اللمع تقدم: ما مر النالة ني واثر 
الضدضح ■<  ٤٦٨١١للمنهاج الأصفهاني رح ث ، ١٩٦١٦المنهاج رح ث ني الإبهاج 

تثنيف،  ١٢٧صن التحر؛م ،  ٥٤٧/٢مفلح لأبن الفف اءرل ،  ١٥٢/٢صختم 
اللواععالدرر ،  ١٢٤صن اللحام لابن الفقه أصول في المختمر ، ٩٧٤/١اعع الم

UA.؛•

ا/'م^.الحصول اوا'لث: رآنثلرإ



٦٨٣عيدالميزالميل لأ؛ءاسي/ظثيى* شجالزوأٌد،ه ^٥^١^٠ 

يهقيد أن يجوز الشرط أن وهو المحصول فرؤع خامس هدا  ٠٠\ذمح 
تنال فإذا خلاف بلا أكثر أم اؤيأ مكان سواء عليه دخل ما يعص 
عروالقاصي^ اسلأى اتفق اف« أطاعوا إن فريخأ ارأكرم 
فيإليه أثار كما الاستثناء في بينهم الخلاف وقع ؤإن وجوازه ذلك صحة 

أنوالقاصي النصف عالي يزيد لا أن الحنابلة راوثرط ت بقوله المنهاج 
نقلاالحاجب وابن الامدي كان ؤإن الحنابلة عن نقله كذا . عنه،؛ ينقص 
•( اوي الم) مع عنهم 

أد•ثى؛ ش  ٢١)
.٣٤٤٨■المير الكوكب شرح انظر: )٢( 
يضنالمسألة ني المخالف ذكر عدم ؤانما ينسه يكر أيي للمامحي بقول مرح لم )٣( 

لغيره.تبعا بصحته توله 

.٢٦٤ص القمرل ممح شرح وانظر• 
.٤٤١٨الرل نهاة انئلر: )أ(
.٣٣ص الوصول مهاج )٥( 
المساوي.مع م؛ وني اوئ( )المنالأصل ني )٦( 

•٩١ص دالأٌل الوصول منتهى آ/مابمآ، الأحكام أصول في الإحكام وانظر؛ 
مدمياثي والتحقيق 

المحق.استتاء ز وجهض لهم أن 
أكثرهم.قال وبه عندهم الراجح وهو يصح أنه الأول؛ 
أحمد.عن العليب أبو حكاه النصف استثناء يجوز لا أنه الثاني؛ 

كانالأكثر امتثي فإذا يجوز لا أنه فاكJهب بالأسثناء النصف على زاد ما إحراج أئ 
صيغةعلى أرردْ بجرازْ قولا الجار ابن وحكى وأصحابه أحمد عند بامحللأ ذلك 

الحنابلة.من أحد إلى به ينولم للإمام رواية أنه يدكر ولم التضعيف 
،٢٤٧ص الأصولية والفوائد القواعد ،  ١٥٤ص المودة  ٦٨٦٧! المدة انفلر: 

الخيرالكوكب رح ث ، ١١٩ص الفقه أصول في المختصر ، ١١٢ص الطرفي مختصر 
.١٨١٨العا> الخا> نزهة •٣، ٦/٣
وعدمهالجواز نولان، الأكثر اسثناء جواز في فاله البانلأني بكر أبو القاصي أما 

أقواله.من الأحير هو الجواز بعدم والقول 
٤ ١٣٨المول نهاية ، ٢٤٤ص الفصول تنقيح نرح \، AUI\الفصول إحكام انظر؛ 

AMو



عبزاينزاسميد^راتو<<لأطصى/تحمق؛ رطهاو1تد  ٦٨٤

عرقاوله: إذا لأزالقاتل الثرط، درن الأسشاء ني الخلاف جرى ؤإنما 
البشيء النطق على أندم لكونه ،، تهجنألمالعرف في يعد عة تإلا عنوة 

وكونهإليه، حاجة غير من إنرار إنكارتقدمه ولكونه صرورة، غير من يحتاجه 
لمفانه الشرط بخلاف بدلك، علمه ْع فيه فايوة لا ما واستعمل كلامه )ناقض( 
جميعهمإكرام يقتضي فرينا® ®أكرم • قال فإذا ، ذلك من شيء فيه يحمل 

الكلاممن يتخرم ، فلأليطيعون الجمع أن يحتمل تعارا؛ اض أطاعوا ®إن قال فإذا 
،شيء الأول الكلام من يبقى فلا أحد منهم يطع لا أن تويحتمل ، سيء الأول 

فلممنهم فرد في الإ؛هلال يتعيزراّ، لم الخلق محل لكن والعض البحص[ص، ؤيحتمل 
يفيدْ،لا U قاصدا ولا اعلأم ، من)^١٢١، يعيرا ولا ١،، قييحار' ذلك يكن 
،حننيالثرءل،،الإ؛ولالفلدلكل )تعين(ر لعدم يحتاجه، لا بما ناطقا ولا 
الأسشاءرْا،.بخلاف أوكله الكلام جل أبطل ؤإن 

متهجيا.ثن: نى )١( 
ميمه.ثن: نى )٢( 
\ب■.بالماد الأصل ني )٣( 
تتحمل•م؛ في )٤، 

م.سلة ما من. 
م.^_: TYنهاية 

دلا.م: ني 
اؤيحتملنوله عدا م من: هومانط وكذا الأصل من مانعل المعكومن بين ما 

البعفزا.

دمم• مح، 
سخا.نثن: نى 

يعدر•م؛ في 
سر•م: دني _، الأصل في 

الكلام.متعل أو الرديء الكشر والهاور والباطل، الخنا ني ممر كلامه: وهال.ر 
آآ/\،ها،المسل القاموس ، ٤٨٢صن البلأمة اماص أ/آ'ا،، اللغة مجل انظر: 
.٦٩٣محن الصحاح عخار 

رنمن(•وش: الأمل في ( ١٣)
وكذلك.ثن: )أا(في 

.١٤٤٩و الأصول نفانس )ْل(انذلر: 

٦)

٧)

٨)

٩)

؛;
٢(



٦٨٥الميل عبداينز لأطسي/حتيق؛ دئالزواتر« »امإتد 

الإ-جم1عأواحد يلزمه أنه المتهدم المثال في المفاوي وادعى 
بخلافالأكثر استثناء يجوز من به يقول *إنما ومال ذلك الأمدي ورد 

»ستغرقاالعندهم فإنه غيرهم، 
الحاصلل"اآ،.حب نما تبعا بالجواز الشيح وعبر 

فىعليه وتبعه ، التقييدلأ يءحسنل؛، أنه على *اتفقوا الحصول وهمارة 
المنتخب.في لها ذكر ولا لالتحصيل[لى صاحب وكيلك ، الأصرل ثرح 

المثالفي بالطاعت المتصفون يكون أي الخارج® يكون "يشرط ت ونوله 
،•ايانوزر وهم عترهم من أكثر 

مرصعينني نيد نم موضع ني الحكم أطلق إذا لادادس. ت نال 
أحدهماعلى الحمل يقتضي لأأ*آ، القباس دكان متنانيينل٩، يقيدين 

منبأولى بأحدهما ١، تقييده ليس إذ إطلاقه على المطلق ربتي( 
الآخر[ص،.

.٣٣ص الوصول مهاج )١( 
الأحكامأصول ني الإحكام )٢( 
 )r(ذح\صإا\
يحصل.م: ني )٤( 
Awtrlsالحصول )٥( 
نهاةالرلآ/اأأ.)٦( 
الأصل.س صاتط العكوض ين ما )٧( 

(٨)

اكحصلواننلر 
معالجوامع جمع ، ١٦■A المنهاج شرح ني الإبهاج تقا-م؛ ما غتر المسالة ني واننلر 
،٣٦٥٨اللوامع الدرر , MTl\المامع -ضيف ، ٢٢٨الماني وحاشتة المحلي شرح 
النما,ممها.ا,ثاد .١٥٣الفحولصإرشاد

'بامحن،•م• مط ، ٩١
م.اثْلثمحن; ،)'ا(لأ.
)ض(.الأصل )اا(في 

م.مزت مانطة )أا(تقساوه. 
المحمول)ما(انثلرالالأ: 



الميلعيزالميز ذرؤديإق>ايق1 ثئالزواتد« >طلماتش  ٦٨٦

والشد.انمللق ني الكلام ص.• 
ؤإنالإثبات. مساق ني النكرة عن عبارة ءالمهللق ت الأيدي نال 

.حنته® في شاغ على دل ما هو نلت ثنت 
،.مختمرلأل فى الحاجب ابن انصر وعليه 

[٩٢]النساء: رمزه ومصدرْ ء رنية ®اعتق نحو الأمر في ويكون 
الماصيفي يكون ولا المشل والض ، والميل والهي 

مدلولعلى الدال اللففل ارأحدهما: ياعتارين يهللق فإنه المقيد وأما 
وأنت•الرجل و'هن-ا كزيد معتن 

عليه،زائدة يصفة المعللق( مدلول )على ال.ال اللففل والثاني! 

منجنه في مسرو،  015وإ0 فإنهّ ٧ 'مثالهرمينثي و '
اللنغلهو نلت شتت *ؤإل نمه الثاني والتعريف ّا/"ا، الأحكام اهول ئي الإحكام )١( 

جنسه،.في شاتع مدلول على الدال 
آ/ال'ا.اليان شرحه المختمرمع ، ٩٩ص والأمل الوصول منتهى )٢( 

ثى.من: آم\/ب نهاية عو مختمريه ونوله: 

شرحا/أ-ه"ا، اJرعاj ، ٤٧ص .؛_ ١LJU^٧ أيضأ: \دحلق تعريف ش واثر )٤( 
نيالإبهاج ، ٢٥٩ص الماظر روضة ، ١٤٧ص المسوي، ، ٢٦٦ص الممول تنقيح 

الكوك_،شرح ، ٣٦ا/• الرحموت نواتح ، ٢١٨ص \بت ، ١٩٩٨المهاج شرح 
.١٦٤ص اكحول إرشاد ، ٣٩٢/٣ال1ر 

م•_• ٌاتط القومض محن ما ، ٠١

٠٤٨الأحكام اصول ش الإحكام )٧( 
،٢٦٦ص الفمول تنقيح ثرح ، ٤٨ص للماحي الءال.ود الماو: تعرين، في وانظر 
للأصمهاتيالمختمر بيان ، ١ ٥  ٥٨للمختصر المضي شرح ، ٢٦٠ص الماظر روضة 

اللوامعالدرر ، ٥٥٣٨مغالح لابن النئه أصول ، ٢٢٥ص المعريغات ، ٣٥٠٨
.١٦٤ص الفحول إرشاد ، ٣٩٣٨'الخير الكوكب، شرح ، ٤٥٠٨

م.من: مافهلة فإنه. )٨( 
،كلفا.م: في )٩( 



٦٨٧عبدالمتزاسميد للأيناسي/تحشقت شئألزراتر« >طلماتر 

مطلقافكون الدينار مطلق إلى بالمبه مقيد لك^ه ، متسري دينار هو حيت 
لكنفربما إصانيان، أمران والتقييد الإطلاق لأن وجه، من مقيدأ وجه من 

مطالقان لكلإنآخر، إلى ؛النسبة مطالقا لفظ إلى بالمسن )مقيدأ(لا، اللفظ 
منالانتقال وصابطه الحيوان إلى بالمسثة بالماطقية ، منيدر أقرائه نى 

وءكسهرم.الأعم إر الأخص 

عليهالمتفق من العموم مخصصات ئي ذكرناه ما رروكل الأمدي قال 
٠المطلقء تقييد نى جار بعينه فهو والمختار والمريق فيه والمختلف 

الأنه خلاف فلا جبة اكس ،، فرفار أطعم كقوله سثبهما اتحد فان 
المقيد.على المطلق يحمل 

تكقوله يب والالحكم اتحاد عند عليه حمله في حلاف لا أته كما 
•مؤمنة رقية عنه اعتق يقول! ثم رقبةاأ الظهار عن رراعتق 

اJرقبةكتقييد السب واختلاف الحكم اتحاد عند الخلاف إنما 
يحملمن الأصوليين نمن الظهار في ؤإطلاقها الخطأ قتل في بالإيمان 

الأمل)ممدأ(.ني )١( 
شدا.وش: )٢( 
المرالكوكب نرح ، ٢٦٦ص الفصول تشح ثرح انئلر: )٣( 
دالمزين•م؛ هم، )٤( 
.i/r■الأحكام أصول ني الإحكام )٥( 

شرح، ٣٥١٨للاصفهاني المختمر بيان ، ٥٥٤آ/مفلح لاين الفقه أصول وانغلرت 
م/ها'م.المر الكوكب 

ومحللا.عثر سة رهو بالمدية، معررفج مكيال الفرق، )٦( 
٥٠ص الصّحاح مخنار ت انظر  .^١٤ ٠ آ/ المير الممباح ، ٠

م.من: مانتلة ءث<ا )م>( 
اللمعا/م/هاآ، المحمول الصورتين؛ ني الحكم على الاتفاق، نقل ني انفلر )٨( 

روضة، ٢٦٦ص الفصول تقيح نرح ، ٤٣٢ا/للخهاج الأصفهاني ثرح ، ٢٤ص
الأصوليةوالنواند المراعي ، ٤٩٥٨ول النهايات ، ٢٦٢و  ٢٦١ص

١٢٨٠ص



عيزالخنزالميللأإةاسي/ت>تيق؛ شئالزواتدa »ا1ماتر  ٦٨٨

(٤)

(٧)

رهممطلقآ عليه يحمله لم من ومنهم ،، مطلقال المقيد على المطلق 
الامدينقاله ما ؤهبع الثاغعي مذهب ا ]من[ل والصحيح ، الحنفية 

صحيحقياس حمل إن أنه وانياعهما والإمام هو وصححه 
ُه، JUiالمزمنة الرقبة تخليص في والفلهار القتل كاشتراك لتقييم ، ل مقض 

فلا.ؤإلأ 

القوممجيرك الأن ت تال ثاكا ^،jL القياص جعل القراقي واصتشكل 
الاختلافوُع والمصالح، الحكم اختلاف يوجب الأسباب اختلاف أن 

القياس؟بمأتى كتف 

نيكما ءمالحه.ا، ، ر وتختلف تختلف ذو الأسباب بأن وأجاب 

أ،لغوى الحمل هل احمد عن الرواية احتلاف مع لدابة ني الحنابلة يحمله رممن )١( 
ذاّي•

المالكية.بعض ماومب هو والحمل 
شرحا/*آا<ل الفصول إحكام ، ooAfrلأبن.فلح الث أصول  i-WA/yالمدة انظر: 
.٢٦٧ص الفصول تتيح 

الرحموتنواتح ، A٢٨٧ الأسرار كشف ، ٢٦٨و  ٢٦٧/١رحى الأصول انظر: )٢( 
\ا0\-و

محقئوعليه الن.ى 'هو الماجي نال، الحنابلة عن ورواية المالكية أكثر مدهب وهر 
وأبيالفت، كابي الشافعي أصحاب ومحنتو وغير،، بكر أبي كالمامحي أصحابنا 

وغيرهما؛ا.الشيراري إسحاق، 
،٢٦٧ص الفصول تقيح شرح ، ١٩٣و  ١٩٢/١الفصول إحكام ، ٦٣٨٨المدة انظر: 
•٤. ١٨الخير الكوكب شرح 

الأصل.س الءكوننّاظ بين .ا )٣( 
.٥٨الأحكام أصول في الإحكام )٤( 
.y\Airl\المحمول )>،( 
التحصيل، ٣٥١٨البيان شرحه مع المخمر ، ٩٩ص والأمل الوصول منتهى انظر: )٦( 

٠٤٣٩٨الحاصل ا/خ•؛، 
م./بس: ١٢٣نهاية )٧( 
شفي.ص: ني )٨( 
باثيا.م: ني )٩( 

ؤيخلف،.م: و ثى في )•١( 



٦٨٩ّمدالمهرالميل لأبما'امي/تحشقت ^١^٠ه ١٥'^^٥^١^ 

واحدةحكمتها فان ، )الحدث(ر كأساب ، ل تختلف لا رفد والظهار، القتل 
فيماوالإطلاق التقييد بقع أن فجاز واحدأ، حكمها كان لما ؤإلأ 

صورة®اخلفا ؤإن واحدة ، )حكمتهما(ل 

واحد.فيد المعللق فطل إذا هدا 

المحصول،في لها ومثل الكتاب مالة وهم، *سافيين يقيدين قيد فلو 
[١٨٤لره]الثن؛ت أباب ثن ونخا*' تعالى• كقوله مهللقا الوارد رمضان فضاء 
م؛كي فميام محت. ؤ تعالى! قوله في بالتفريق مقيدأ الوارد التمغ وصوم 

يالتتاعمقيدأ الوارد الظهار كفارة وصوم [ ١٩٦]ال1ئن؛; نءتتمب< إدا وسق ثلج 1، 
[؛٩١٢]اناء: •كتا0تإيه ا >اؤئنيمةامل تعالى! نوله في 

علىهنا المطلق بقي الأول بالقول الأولى المسألة في نال فمن 
بالأحرلتقييده من أولى بأحدهما تقييده ، ليؤرأ إذ إطلاقه 

أولى.باب من هنا منع مهللقا منع ومن 
يكنلم فإن القيدين في نفلر ، ل الصحيح وهو قياما عليه حمله ومن 

منهما،واحل؛ على " يحمله لا أيضا فدللث، مناسبة المهللق وبين بينهما 

يختلف.لا ثى: ني )١( 
)الحدي(.الأصل ني )٢( 
)حكتها(.م: ر الأصل ني )٣( 
المردة.رش وف: آ/ابمها الأصول، نفائس )٤( 
شّمن: "١٣ نهاية )٥( 
الحمرلوانثلر: )٦( 
م.من: انملة ليي. )ما( 
الشافعية.ومتقدمو الشيرازي إسحاق أبو فال ريه رالحتايلة الحنفية هب من وهو )٨( 

الفصولتقيح نرح الوحي اصول ، ٢٤ص اللمع آ/لأمآآ، العدة اننلر: 
.٢٦٩ص

تقدم.كما الحنايلة عن ورواية الشافعية مدهب من الأخلهر هر كما )٩( 
فكدلكّا(فيشوم:)•

نحمله.لا )اا(فىش: 



ءبمادم؛زادم؛دلأي؛اسي/تءتيى• ثئابيامح« >طلماتد 

•عليه حمل الأحر درن المطالق وبين أحدهما بين كان ؤإن 

أيضا،عليه حمل أحل-هما وترحح مناسبة وبينه بينهما كان إن وكاولك 
تقييدهويحتمل إطلاهه، على زيحتمل/ذاؤه منهما واحد يترجح لم ؤإن ؟ه/أ 

،.الظاهرل وهو معا، يهما 
هناها حمل بقياس المقيد على المطلق حمل ®ومن المحصول وعبارة 

فليتأمل.التقسيم من قدمته لما شاملة وهير ، أرر''ل عليه القياس كان ما على 
بهمثل الل.ي فإن ائه لقالمحمول بمثال الشيخ يمثل لم ؤإتما 

،.أمثاب١٤لا أحكام 
إناءقي الكلم، ولغ »إذا ه بقوله التمثيل ®والأولى القرافى ئال 
أحرىرواية ونى ، التراب^ ؛أحداهن سبعا له قليغأحدكم 

واحدالحكم وكذلك واحد يبط فال، ااأحراهناال أحرى وفى ®أولاهن؛١^٦، 

م•_•  ١٨٢٤نهاية لص أحد _• في را، 
 )Y( ١ البناني حاشية «ع الجواسمر لجمع المحلي نرح انغلر؛/Y ول النهاية ، ٥T/Y  '٥

.٩٨ر  ٩٧٨"المات الآ1ت ، O'Uر
السؤل)٣( 
الأمباب.أحكام ض: في )٤( 
■ه ابي لحديث الزار رواية من هذء )٥( 

الكلبمرر في باب - الهلهارة محاب - للهيثمي البزار زواثد عن الأمتار كثف انئلر: 
(.٦٧٧)ح 

بميالبزار. شيخ خلا المحح رحال رحاله : YAU^الزوائد يبمع ني الهبمي تال 
الأيلي•نياد بن امحاف، به 

 )٦(jLالصحيح اظر ذكرها. المممدم لم مرواية س ا ٠Y٣٤/١.
الإناءني الكلب ولؤخ باب - العلهارة محاب - المنن غي الدارقطين رواية س وكذلك 

ا/اه.المن بالتراب. ايمة انت تخريجهاالمتهدم داود أيي رواية في )٧( 
الدارممى.وو\ا وكيلك 

بالتراب.عقروه والثامنة مرات سح فافلوم ربلنتل 
الكلبوليخ حكم باب - الطهارة محاب - مغفل بن عتداش حديث من لم مروا• 

(.٢٨•)ح ا/ه*اأ 



٦٩١'م،والميزامبم صمهلأطسى/حمى• محالتواتد 

نهءآى.ضادان )رالمدان(لا، 

المطالقحمل بخمرص المثال هذا ني نص ٠،< الشافعي أن واعلم 
والأحيرة.، الأررل همر في ، اكريب١٤يجزنه لا حتى معا ، عليهمال 

يعني- ررقال ت نمه ما الجمعة غل باب أثناء في البوطي في نال 
أخراهنأو أولاهن سبعا ل غالإناء في الكلب ولغ ؤإذا - الشافعي 

راض رسول عن روي وكذلك ذلك، غم يطهره فلا بالتراب 
الأصحابمن أحد عاليه يهللع لم غريب نص وهو الويهلي نص هذا 

كلهذلك ض نبه ذلكّ. يحقد حديثا الأم في ه الشافعي وأورد 
،.الأصل١٩شرحه ني شيخنا 

(.٧٤)ح الكاو_ا بور الونحر٠ باب - الهلهارة محاب - داود أبو و ع
(.٦٧)ح ا/؛ه بالتراب الكلب ب وير الذي الإناء تعمر باب - العلهارة كاب - اني والن

(.٣٦٠رح  ١٣\ا•الكلب ولئ الإناءس غل باب وسننها- الطهارة كتاب - عاجه وابن 
(١٧٤/١١)الإناء ني يلغ الكلب ني باب - الْلهارة كتاب - المصف في سة أبي وابن 

رغالفوان(.الأصل ني )١( 
<U(Y _* ١٥٩١و آ/>\<0ا الأصول.

ينهما.م: ني )٣( 
الترتتب•م؛ و ش في ، ٤١

الأول،.>ْ(فىم:
النونطي.رش: )٦( 

ذكركما الجمعة غل باب ني موضعه وليس ا"/ا الوثعلي ني*نمر النص وآنطر 
الرخرء.نرانص ني بل المؤلف 

أحدكمإناء في الكلب شرب ءاذا بلفغل الحديث اورد ؤإنما الأم من مئلتته ني احل.ْ لم )٨( 
•ران.سع فليغسله 

الإناء.في يير الكلب باب ، \اح\ الأم انظر: 
•٧/٢.٥اJولنهاية )٩( 

المعتمدتقدم: ما غير متعاديين بقيدين المطلق تقييد الة مني وانظر: 
، ٤٢٧ص الأصول على الغرؤع تخريج ني المهد ، ٢ ٠  TAالمنهاج شرح ني الإبهاج 

شرح، ٣٦٥ا/الرحموت فراتح ، ٢٨٤ص اللحام لأبن الأصولية والقوانل القواعد 
.١٦٧ص الفحول إرشاد •؛، r/rالكوكب، 



عبدالميزالملُدللأينامءي/ثحمقت شئ١^١؛^>« محالغواتر  ٦٩٢

سهان؛

هذافي التمسي جعل العيد دنيق ابن الدين تفي الشثح أن • احدمحما 
بفتحآخر تأنين،لم ®أحراهناال٢، فوله لأن متعددأ، لا واحدأ ، الحدثل 

ورده، الأخيرْل المراد وليس آخر، ورحل بزيد مررت تقول كما الخاء 
التعدد.فتعين ،، الٍتةل إصافته يجوز لا ، بفتحهال آخر بآن حيان أبو 

ألتينمأثناء في ذكرهما حكمين المحصول من أهمل أنه ت الثاني 
بالحس.تخصيصه في والثانية بالعقل العموم تخصيص في إحداهما 

منلأن للتخممصى صالح هو كما للنح صالح العقل أن الأول! 
عرفإنما وذلك الرحاليزأ؟،، غل فرض عنه منهل رحلأ0 سمف، 

م.من* ساتعلة الحديث. )١( 
واحراص-م؛ ني  ٢٢١
-أنت.ض: ز )٣( 

.١٥٣ر ا/آها انم. يبق لاين الأحكام عمدة نزح الأحفئام إحكام )٥( 
حإن-ابن ش ، ٦١

الإمامالشيخ الأندلسي، النمرى حان بن يوش بن علي بن يوسف بن محمد ومحو 
انتهترالثساب، المصرية البلاد شيخ حيان، أبو الدين، أثير الخرب حجة الخلامت، 

راريعينحمس سنة توفي الإعراب، لخلم الطلاب وتصده زمانه في الخربية رياسة إليه 
نيرالومحاج الخفليم، القرآن تمر في المحيط البحر المؤلفات من وله ومجعماتة، 

المالكومنهج التسهيل، لشرح والتكميل الشافعي، الإمحام مدهب في الضهاج احتصار 
وغيرها.الممتع، احتصار في والمييع مالك، اين الغية عر الكلام في 

ه\ا\\كالزاهرة المجوم ، ٧١٨الوفيات فوات الكبار القراءمعرفة انفلر: 
المدر، \'/هأا الذهب شاورات ، ٢٩٠ص واللخويين التحاة تراحم في التعيين إشارة 
.١٥٢/٧الأعلام ، ٢٨٨٨الطالع 

الحاء.شح ت ش ني )٧( 
إله.م؛ ني ، ٨١
في^■١^١ لمس لأنه هنا يمح لا علهما لوجوب نح الرجلثن سقوط من الرازي به مثل ما ( ٩١

هتاالشرعي الحكم إذ عته مثأحر آحر شرعي بمحكم ألثرّءي للحكم الإزالة وهو المسخ حد 
:المحل وبناء والاستطاعة القدرة بشرط إلا الأمر أول بثبت لا هو ؤإنما باق 



٦٩٣عيزاميزاضد لأطصي/تشق؛ شئاازراتو« »التواتر 

ال«قللا،.
المتواترة،والسنة بالكتاب الإحماع تخميص يجوز لا الثاني 

خطأالمخصص بق مع العام الحكم على إجماعهم ولأن للإجماع، 
،•يجوزأ لا الخطأزآ، على والإجماع 

دالمض•المجمل ني الرابع تاب١ب 
ائل.موب 

المتن،من أقوى ايان يكون أن يد لا أنه المختار الأولىلا،ت 
مسائيا.يكون أن يجب الكرخى وتال 

يكونان ص قفلا أصلا الحكم له يثت نلم موحودأ ليس هنا والمحل الحياة، دوام و ~

الأصولهنماش آ/هي، الثناني وحاشية المحلي شرح مع الجوامع جمع ايفلرت 

\\.T/T\/\بو )١( 
منالشانعي ومع الاس شذوذ،ن رمغه العالماء جمهور إليه ذهب بالمل والتخصص 

تالوتل. بالحكم، إرادته يمح لا بالعقل يخمى ما أن إلى نفلرأ تخصيصا ميته ن
بلالمعنى ني حلاف، لا أنه ٠الأشبه الرازي وقال مارة' ني نزاع رهو الغزالي،• 

اللفثل'.في 
إحكاما/أ؟أ، المنمي ^ ٩٩٢المتمني المٍمرل اننلرالمألة: 

النانلرروضة ه،  ٤٧٨العدة ، ٤ ٠ \إ\ البرهان ، ١  ٦٦/١الأصول أحكام ني الفصول 
منلحلأبن، الفته أصول ، '٢ ٢ ص الفصول نقح شرح ، ١  ١٨ص المودة ، ٢٤٤ص

.٣٧٩٨الأوامع الدرر ا/ا'ما، الرحمونط فواح ، ٢v٣/١الحرير تيسير ، ٠٢١٨
ثن.•1U/^،_: نهاية )٢( 

\املآ\.الحمرل ( )٠٢
أصول'٢، ص اللمع ، ٥٧٨٨العدة وتخصيصه: بالإجماع التخميمس ني واننلر 
نيرالإحكام ، ١٢٦ص المودة ، ٢٤٤ص النايلر روضة ، ٥١٠ ٤٨مفلح لابن الفقه 

للمختمرالحمد ثرح ، ٢٠٢ص الفصول تنقيح شرح ؟/U؟*؟، الأحكام أصول 
،١٠٦٩٨المنير الكوكب شرح ، ٤٥٦٨سؤل النهاية  iTAA\/التحصيل ، ١٥٠٨
١١٦٠ص الفحول إرشاد 

م.من: ماتطة "الأول• كلمة )٤( 



عبدالمليزابءلعدول؛اسي/حمقت شئالوراتر« »الماتد 

أدش•يكون أن يجوز ت الحسين أبو وتال 
الحق.وص المحصول ني تال 

إذاوالطلق حص إذا المام ني به الأقوى لألغى مرحوحا كان لو لما 
الأحرعلى ، ^٢^ حتى متينا أحدهما حعل لكان ائيا مكان ولو تيد، 

تحكما.

الأدنى،حاز مجملا المسن كان إن أنه ءالممحار الإحكام ني ونال 
المختصر[وعالله الأتوى، شرط مطلقا أو عاما كان ؤإن 

الحسابأحمل ت يمال الجبمع من مأحوذ اللنة في المجمل حيج 
حمعه«اذا 

رالج٠لل 
صاحبيكره حصلته أي الشيء أحملت I يقرل المحصل هو وقيل 
وأم

اليمؤإمحكان الجيم شح الجمل هن مأخوذ لاص القرافي قال 

تئدم•م: ش )١( 
آ/'ا''آ،اليان شرحه مع المنمر ، ١ ٣• ص والأمل الوصول منتهى انظرالمالأ: )٢( 

.yvalrl\الحصول ، n«/YاJرل منتهى الأذكام"ا/ام، أصول ني الإحكام 
تقول.م: نى )٣( 
AA\I\له الس مقايس انظر: )٤( 

فادس•ابن م المجمل لصاحب 
أهلأمان من الحسن، أبو الرازي حسا بن محمد بن زكريا بن فارس بن أحمد وهو 

ونثرجميل نعر وله والشعراء، الكتاب وظرف العلّاء إتقان مجمع الدهر وأفراد العلم 
كتابوله وملأنماتة وتعين حس سنة توفي نحوي، متكلم شافعي، نقيه، نبيل 

المجمل.
المحاةانباه مالي الرواة إنباْ ؛/•٨، الأد؛اء ،عجم ، \/A\\ الأعيان وفيات انفلر: 

•١٠ص للموطي المقرين طقات الاJهب الدماج 
أ/ه\<ها.الأصول نفاني ، ٢٧٤و  ٣٧ص الفصول تشح شرح )>،( 

المنيرالمباح ، ٣٥١م/المحيهل القاموس اللنة: في الجمل تعريفه قي وانظر 
\.r-\l\الوسيط العجم ،  ١١١ص الصحاح مختار ، ١١ا/• 



٦٩٥عيشاضز.اضد لأبةاسي/حس؛ شئالزوإتد« >طلمإتد 

بمه/بالإطلأق/شيء. س مه يمهم لا الذي الأفظ هو الأصطلأحل١،: وني 
ليسفإنه تحسل الم، ونحورالمهمل اللمظ لدخول يمانع وليس 

ريعينه لا محاماله أحد منه يفهم ند المجمل لأن جامع، ولا . شيء 
تيحيين الحين أبو وحده 

لمنه الراد معرفة يمكن لا ما الأول؛ 
يسن، )لم(ر٢ ^ ٢١بين مجازه يه قصد وما المجيز، المشترك عليه ويرد 

•بمجمل ليس أنه ْع 
واللفظه، نففي ، رمتعين( هو أشياء حملة من شيئا أفاد ما القاني! 

رهو، ١١الحاحبراين نال ،. الحمول١ في الإمام اقتصر وعليه يعينه لا 
ئلمثضحرأا،دلألأار

علىدلالة ماله هو المجمل يقال أن ذللئ، في ؛روالحق الأمدي نال 
إليهر؛ا،.يالنية الأحر على لأحدهما مزية لا يعينه، أمرين أحد 

م.نهاةْآ\/أس:

رلأ(.لأمل اي 
)ممن(.الأصل ني 

.T\'UI\المني 
\ام\؟أ.المحمول 

الحاجب.ابن المحصول في تال م! في 
يتضح•ت م في 

•١ '• ص دالأل، الرصرل حش 
.on/Yالمول مض مم{<, الأحكام أصول في الإحكام 

التعريفضمن المؤلف أوردها التي ُربعتتهُ كلمة منهما الخلبوعتتن التختين في وليس 
للتعرف.شرحه صمن ترد ولم 



عبل١دميز١لهلأ؛قاص/تجى• شئالزواتو« »ام|تو  ٦٩٦

الشيءبينت ت قولك من مفعول اسم فهو ~ الباء يمنح — المبين وأما 
٠توصيحا وصحته أي ، تيينا 

ابءرمبكر ميأ مي يبه)اكيين(لا، صل الدي والدليل 
لأنبالفعل، السان يقع رروثد الفحول كتاب احب صنال 

اليمنلأهل و. ككتابه بالكتابة رفع الخبر، عار مزية )لدثاهدة(ص 
اامدقاتلْ/٤، سال 

وحبيوهكذا، وهكذا هكذا الشهر I كقوله بالإثارة ويقع 
الثالثة^،.فى إبهامه 

التحمل، ٤٥ص للباجي الحدود كاب ذم• ما غير المجل تعريف ثي انفلر و ~
العدة، ١٢٩و  ١٢٨ص للخازي الخض ، ٤٣٦)/للاصنهاني المهاج شرح ، ٤١٢)/
قرة، ١١٦)/الخفار كح ، ١٦٨)/المرحسي أصول ، ٣٤٥)/المممض )، ٤٦)/

إرشاد، ٤ ١ *ا/٤ الخير الكوكب شرح ،  ١٩ص الحرمين إمام ودنان شرح ني الخن 
.١٦٧ص الفحول 

الأصل)المن(.ثي )١( 
المحيطالقاموس ، ٣٥ص البلاغق أماس ا  ١٤)/' اللغة مجمل ني; سن مادة انفلر )٢( 

١/•vاالسر المباح ، ٦٧/١٣المرب لمان ؛/؛•أ، 
)الخاعدة(.الأصل ني )٣( 
بيان•_؛ في )٤( 
حزم•بن صرو حديث س تخريجه ص )٥( 

وايتمإذا ه الحم، قول باب - الخيام كتاب - ه عمر ابن حدث من البخاري زواء رما( 
ه'آا(.)ح  ١١٩٨شرموا الهلال 

(.١٩١١٠)ح  ١٢٦٨نمب ولا نكتب ألأ ه: \تي قول باب اك؛أم. مماب وني 
•٠ • ٦[ لنورت ل! ؛لأ ؤوأكأن تعالى■ اطه وقول اللعان باب - الْللاق كتاب رني 

الآيثه/همآ؛)حآ>'مْ(.
٧٥ ٩٨الهلال لرؤية رمضان صوم وجوب باب - المسام نماب - لم مردوا، 

أبيخر في كثير أبي بن يحيى على الاختلاف ذم باب - الخيام كتاب - اني والث
٢(.١ ٤ ١ و ٢ ١ ٤ • )ح ١ ٤ • و  ١١٠• ٨ الشهر كم ني ملة 
(.٢١٠١٩)ح  ٧١٠٩٨وعشرين تسعا يكون الشهر باب - الصوم كتاب - داود وأبو 



٦٩٧اضر عيرالميز لأيء\سي/ت>مقت شئالزواتد« )رالنواتر 

التأنق.•ع الضرب كتحريم النص، ودلالة والقياس بالإحماع ويير 
الإففليةلمن أقوى فهي المجاز، تحتمل لا لأنها العملية ، وبالأدلة 

أعنيالمبين؟ من أقوى ، البيازل يكون أن يجب فهل ذللن، تفرر إذا 
مذاهب،;فيه الدلالة. في 

فيللامدي تبعأ ، مختمريه في الحاجب ابن احتاره ما وهو أحدها 
،.٦٢١عر الدلالة في راجحا يكون أن بد لا أته الوللْ، متهى 

ذهب،ؤإليه القوة، ني للمبين اويا مالهاز يكون أن بجب ال؛اني 
لمؤإلأ مثله، بيانه كون وجب، معلوما لفظا كان إذا ااالمبين قال: حي الكر 

شل«لى•
الحينأبو إليه ذمبف ما ، وهوأمنه، أدنى يكون أن يجوز الثالث، 

اوصرىلا'،ب

،والجيزأ الهان يكون ، )أن(١ يجوز أنه لاوالحق المحصول في نال 

وبالدلألة.م: ني )١( 
تشحشرح ا/س، المس ، ١١ا/• العدة ال_ان: بها يحصل الخي الأمور ني انفلر )٢( 

والمتففهالفقيه ، ٦٧١٦رحى الأصول ، ٥٧٣ص ودة الم، ٨^١٢ص القمرل 
الخيرالكوكب شرح Y/>،؛، الرحموت فواتح ا/هاا، الهوائي للخف، 

م.ْآا/ب.ن: نهاة )٠١( 
Y١١٢٩/•اليان شرحه •ع المختمر ، ١ ٣' ص والأمل الوصول متهى )٤( 
.تهىاوووأ/-أ.)ْ(
الأكثرء.مذهب ارهو  y١yy/؛المختمر شرح ني العقد تال )٦( 
.٤٨٨الرحموت نواتح \ام0\د الحمرل ، ١٣٤;• المضي إليه: نمه ني انظر )٧( 

المرا-؟ع.من تقدم ما انظر الحنمة. ميما من رص 

مظتوتا،.وبيانه معلوما المين يكون ان أؤيجوز  ٠٣٤ ا/ المعثمد تالّفي )٩( 
)اى(.الأصل ني ( ١٠)

دالمض•مّجوحا ايان ش■' 





٦٩٩الميل عيرالميز لأيتاسى/تحنقت شئالزراتد« »اهواتد 

،.وص المرجوح الرا-ح إلغاء منه لزم مرجوحا كان ولو التومما، 

فيرالمبين البيان اوي نعلى الكلام الشيخ أهمل قلت إن ت تنبيه 
صاحباوتبعه الحه,ولر'آ، في الإمام ذكره وند الحاجب، لأبن تبعا الحكم 

المساواةاوأئ الإحكام ني نال الامدي. ركيك ،، والحاصل١٤اكسلص 
وعبارةأيفارئ الموو منتهىل٦، في ورجحه ، واجبة١٠ل نمر الحكم في ينهما 

بيانهكان واجبا البين كان فإذا الحكم في كالمثين البيان ررهل المحمول 
كانإذا أنه أرادوا إن فقال: عاليهم أورد نم نوم. به نال كذلك واجبا، 
يكنلم واجبا يكن لم ؤإن وه عليه واجبا(ص، بيانه )كان وا-مأ المين 

فيالغزالي قال ، كدال١ ١، ]وال ،١٠ واج-الكله البنان لأن فباطل واجبا البنان 
بيان،: الةاJرJةر بعض ونال واجّتا، كلها الأحكام ابيان المتمفى 

.r\ltالأحكام أٍرل ني الإحكام )١( 
ا/'ا/ا-َاآ.الحصول )٢( 
التحمل)٣( 
.i،>A/Yالحاصل )٤( 
م\\.الاحاكام أصول ني الإحكام )٥( 
م.من: ماتطة متهى. )٦( 
ُثهيىالولأأ/اآ.)'\(

_•انط التوسن ين ما  ٢٨)
راجا.ني )٩( 

\إ\ا\\\■الحصول وانظر: 
م.ر الأصل س ماقط العكونض ين ما )'١( 

م.من: سانظآ )لا(ىلا. 
الجهنيمعد يالقدر نال من وأول الصحابة من التأحرين زان في حدثت فرنة اسرJة ( ١٢)

الحيرانانأعمال من لشيء ولا الناس اب لأكحالق غير تُالى اش أن ومعتقدهم 
ولاصع إيابهم في ه ف لمى وأنه على!كابهم، يقيئون الذين الناس أن وذيموا 

متهمدمّأ وند فرنة، مثرين إلى انقسموا وند بالمدرية، ممرا ذا ولأجل تقدير 
هماس وابن مريرة دأبي مداض بن وجابر يمر بن كعبداش الصحابة س الماخرون 

ولاجنائزهم على يصلوا ولا المل.رية، على يسلموا لا بان أحلافهم وأوصوا وغيرهم 
مرضاهم.يعودوا 



٧٠ عي،واسماوزاسمبملأبماسي/حمقت شه١لزو١تJبج محاقؤإتد ٠ 

ؤيلزم! (jLiمباح. المباح وبيان متدوب، المندوب وبيان واجب، الواجب 
محرم١١لالمحرم ييان أن ذلك على 

ذلاكل٤،._ازمص لا إذ نفلر اروب المحمول شرح قي الأصفهاني ،قال آو 
بقولهالمسة كتاب قي ذلك إلى أثار المنهاج صاحب أن فالجواب 

الفعلذلك أن يعلم ، أىل، بثاذها"لررأو قال أن إلى *• فعله•جهة ررالثالثة 
كان، المندوب^ على دلت فلو الأحاكام أحد على دلت مجملة لأية بيان 

هكذاكالمين، البيان لأن الحكم في المساواة فيشترط آ نيبال البين الفحل 
المخالفةتقدم مما لك وؤلهر فيها، للمحمول تبعا المنة في ذكره 

واجباالبيان فيه جعل حيث والمبين المجمل في المحمول كلامي بين 
،.١٢فلتتأملركالمين البيان جعل حيث المنة كتاب رفي مْللقا، 

بينالفرق ، ٤٧٧ر  ٤٣•ص المملين واختلاف الإِادميين مقالات تحاب انفلر: 
فتاوىمجمؤع ه/وهم، المرية المنة منهاج ،  ١٧٤ص التعريفات، ،  ١٨ص الغرق 

XMfVتيب ابن الإسلام شيخ 
.٦٦٦٢المتص 

م.من؛ سافهلة الواو■ 

.UUUAالأصول، يلم في المحمول عن انحاشفل 
المح.أهمل ئالت، إن فوله؛ إلى عاند هنا الجواب 

م.من: !ب ١٦٦نهاية وهو ، ٤٣ص الوصول منهاج 
أد•م■ مح، 
الدب.م! في 

 U/v؛ نهاية؛،<*•_
\إ■xا٦^r.المحمول ا

لكم•افيش؛
ام،مربآ>أ•

المتمنيتميم؛ ما غير لا أم المبين من أقوى يكون هل البيان ألة مفي وانظر 
المرلنهابة أإ\\<ص للأصفهاني المختمر بيان ، ١١٩ص الطوفي مخممر \إ٦Aك 
،١٢م• البينان الايات •١، 0٣/١المسامع تثنيف، ؛،؛، U/Yالحاصل ، ٥٤٦/٢

.٢٢٢ص المشطي منكرة ، ٢٧•ص أحمد الإمام مدهب إلى الدخل 



٧٠١همداضزاب• لأطصي/ت>شقت دئاإزوامح<< »النواتد 

أنهفالمخار الخطاب ونت عن البيان تأ-ض متعنا إذا ]الثانية. نال: 
الموجود.المخصص ، يدون العام ، إسما١عليمتغ لا 

[١١]النا»: أزدوءقلم؟ا< ؤآ أثب صممت ، هال فاطمأ أن لنا 
٠٠،نورُدل لا الأنثياء معاشر انحن ، )سع(ل ولم 

استعمالءت ثي 
م.اساع.ساظأنس:)آا(
أمتكنى العالمين ساء سيدة ه، اممه رسول بنت عبداش. بن محمد بنت فاطمة عي )٣( 

يحبهاه اش رمرل لكن طالب، ايي بن علي زوجها والحسين، الحسن أم وهي أبيها 
أملأول ش. شاكرة تاتعة صينة خيرة دينة صابرة غزيرة، مناهبها إليها، ويسر ؤيكرمها 

وعشرينحما أو أريعا وءاثست، أشهر بخمسة بعدم توفيت حيث به لحونا ه النص 
سنة.

سير، YY'/Uالخابة أمد ، ٦٢ص نية لابن المارق ، ^٨١ سعد ابن طيقات انفلر: 
؛،,Y'/Aالصحاة نمز في الإصابة ، ١ ا/ا همر س خر يي المر ، ١  ١٨٨الملأء أعلام 

منشيء ئي أره لم ؛ ٢٥٠ص الطالب تحفة ش كثير ا؛ن عنه قال بهذا )٥( 
ا.م.التة. الكف 

حديثمن الكبرى المنن فى التساتى أحرجه نقد نورثُ لا الأنبياء معاشر إنا وبلفظ• 
الأشرافتحفة في الخزي إليه عزاه كما - الفرائص كتاب ■ هئع الخءلاب بن عمر 

(١٣٩١)ح  Y٣٦٣/الخسند في احمد الإمام أحرجه ءبيداله بن طلحة حديث ومن 
صحح.إسناده عته وتال شاكر أحمد بتحقيق 

شاكرأحمد بتحقيق (، ١٤٠٦)ح مi أيضا أحمد أحرجه العوام ين الزبير حديث رمن 
بتحقيق Y٤٦٣/أيضا أحمد أحرجه هريرة أبي حديث ومن ص.حيح إسناده ت عنه وتال 
معاشر.بدل معتر ت ولفظه شاكر احمد 
بنالهثم إن المكي: عن نقلا /أ ١١٦ل الخبر الخير موافقة ني حجر ابن الحافظ وقال 

أإناأ,بلفثل يكر أيي حدث من مسنده في أحرحه لكيب 
*>هئ بكروعمروعائشة أبي حديث من صدةةامروي مجاتركناه نورث لا بلففل: والحديث 

يكر.أبي حديث ١- 
(•٣٠٩٣)ح  ١٩٧٨الخمس قرض باب - الخمس فرض كتاب - البخاري رواه 
•( ٤٢٤١و  ٤٢٤٠)ح  ٤٩٣٨حيير غزوة باب - المخازي كتاب وفي 
;(. ٦٦٧٢ )ح \إ0 ٢ صدفة، تركناه ما نورث ءلأ ه النبي تول باب - الفرانص كتاب وني 



عبداسميزاضدلأ؛ي\ءسى/ت>شق؛ شئااوراتو« >حالماتر«  ٧٠٢

بهمراسوا أكثرهم سهع ولم ْا. ]التوت; ه المقرين ، >اؤنادناوأ وسمعوا 
ح؛نلى[.يعد إلا الكتاب،( أهل ّة 

المحمولني وبناه يجوز، لا الحاجة وقت عن البيان تأحير •' المح 
والحاصللالتحصيل^؛، صاحيا وتبعه ،، يْلاقأ لا ما تكليف على 

صدثةتركناْ ما نورث رلأ المي. قول باب - والسر الجهاد كتاب - لم مرواه و ~
(.١٧٥٩)ح *ا/>مآا 

الأموالمن ه الرمول صمايا باب - والميء والإمارة الخراج كتاب - داود وأبو 
(.٢٩٧٧)ح 'ا/احم 

عمر.حديث ٢- 

٤(.• ٣٣)ح  ٣٣٥و  ٧٣٣/إالضر ض حديث باب المنازي. كتاب - الخاري رواه 
العيالنفقات وكيف أهاله عالي سة توت الرجل نثقة حيى باب ~ النفقات كتاب وني 

(.٥٣٥٨)ح مآ-ه 
(.٥.٧٣ )ح  ٢٧٧/١٣؛ OJlني واكازع س!شق يكر، طن_باب.L يالالاصام محاب وني 

(.١٧٥٧)ح  ١٣٧٧/٣القي، حكم باب . والير الجهاد مماب لم. مورواء 
(.٤١٤٨)ح  ١٣٧.  ١٣٥/٧الفيء نم مماب واكائي. 

(.٢٩٧٥)ح  ٣٨•الأ،وال"A من الرمرل. صفايا والني،-باب والإمارة الخراج -محاب داود وابر 
(.١٦١•)ح  ١٥٨(/اش. رسول تركة في حاء ما باب - الير كاب - والترمذي 

.٢٠٨و •٦ و  ٤٩و  ٤٨و ٤٧وا/هآ المد في وأحمد 
Iعاتنة حديث ٣— 

هاض رصول قرابة مناقب باب - النبي. أصحاب فقائل كتاب - البخاري رواء 

٤(.• ٣٦)ح ^٦٣٣ النفّر بتي حد؛ث باب - المغازي محاب في ورواه 
(.١٧٥٨)ح  ١٣٧٩/٣ًلمح ماتركا. الأنورث ق الني فول الجهادواوير-؛اب ومالم-كاب 

الأموالمجن الرسول. صفايا في باب - والفيء والإمارة الم.اج محاب - داود وأبر 
(.٢٩٦٨)ح  ٣٧٦و  ٣٧٥/٣

•(،UAالبيان شرحه مع الممحتمر ، ١٠٥ص والأمل الوصول منتهى ارالأ: اتتلر )٢( 
\امأحالمسول الرل متهى rإ^ف الأحكام أصول في الإحكام 

ب٢٧٩/٣/١الحمرل )٣( 
التحميل)٤( 
AoAirالخاصل )٥( 



٧٠٣عّدادنزاشد لأ؛ئاسى/حشق؛ شئاازواتد« >طلأواتد 

ومنالإمام فجرنه الحاجة وقت إلى الخطاب ونت عن تأخيره وأما 
تاذا/

الجمهورعن ومله الحاجب، ابن واحتارْ مذهبنا٠ ،انه ونال 

منوجماعة أصحابنا أكثر مذهب راهو المنتهى في الأمدي نال 
الصيرنيبكر وأبو المروري إمحاق أبو ذلك من ومع ت قال ،. ١ الحنفية 
هرية١١٥١واالحتفية ويعص 

)بيان، ]دأحير[أ جواز إلى المئهاء من وجماعي الكرحي وذهب 
الخبر،دون الأمر ، يان(أ ناحتو جواز إلى وبعضهم ٢، غترْل دون المجمل 

بيانتأحير جواز إلى همدالجار والقاصي وابنه الجائي وذهب 
غير0.دون النسخ 

*٦!لهل ما/ليس ، بيازرأتآ-مر جواز إلى الحري الحض أبو وذهب 
التفميليبيانه تأحير ذيجوز غيره والمراد ءلاهر له ما وأما كالمجمل ظاهر 

العمومهذا ت الخطاب وفت ينول أن وهو ، )الإجمالى(ر دون 

آ/ا'هأ.الحاصل التحميل انئلر: 
\ام>إر^.الحمرل 

١•٣' ص دالأّل الوصول، منتهى 
الرحموتئواتح 

\اس.اللمع شرح لهما: الب انثلرني 
ا/هما.حزم لاين الأحكام أصول ني الإحكام 

الأصل-س مانط المعكونض ين ما 
ا/مإ.اللمع شرح ، Y-Uص التمرة ، ٢٩ص اللمع انثلر: 

م-ص■' ّاقل القرمن ين ما 
م._: i^YUنهاة ؛
لمنيا ١

I م.مزت سايطة يان ي
م.مزت له.ساقطة ا
)الإجمال(.الأمل: ش ( 

نما



عيزاينزاب،لأطسى/ت>تيقت شلأأاازوام<< >طل،و1تر  ٧٠٤

،.•طالقأ1ر تأ-تحرْ جواز والمختاررآ، ثال! ،، مخصسل 

الخطابونت عن البال تأحير متع على فالمتفمون ذلك عالم إذا 
ذلكالمكلف يسمع أن يجوز هل موجود مخصصه الذي الخام ني اختلفوا 

ن.مدها فيه لا؟ أم الموجود المخصمن دون العام 

وهو، عقليا أم سمعيا المخصتس كان سواء مطلقا يجوز نه أ ت
الإحكامني لأمدي ا وصححه ، اومّرىل الحسن أبو إليه ذهب ما 

المحمول،في واختاره ،، مخصريه١ فى الحاحب ابن واختاره ،، والنتهى١ 
التحصيلصاحبا وتبعه ،، والفقهاءأهاشم وأبي ، اكنلامأعن ونقاله 

المعتمدوانظر: مخصوص. م: ني )١( 
والمراد.)أ(فيش: 

آ/اا■.المرل متهى )٣( 
الأصولعل الفرؤع تخرج ل التمهيد الحاجة: ونت إل البيان تآحير مالة ني وانظر 

الأيات^ ٦٦٩االماني حاشية سمر الجراسمر جمع على المحلى م/هآلأ، المدة ، ٤٢٩ص
.١٧٣ص الفحول إرشاد م/مهأ، المير الكوكب شرح م/مآا، المنان 

او•وش■■ )٤( 
ا١٣٦/•المعتد رْ( 
.ir/Tالول متهى م/بمأ، الأحكام أصول ني الإحك^م )٦( 
.٤٠٧آ/البيان شرحه مع المختمر ، ١٠٥ص والأمل الوصول منتهى )٧( 
شيخ;النلام الملم، إسحاق، بابي المكش البصري، هانئ بن صار بن إبراهيم هو )٨( 

وآراءالمعتزلة آراء بين جاسا حليظا له منبAثا ض والكلام، الحر علم يئس المعتزلة 
إليهبت نلaلاثفة شيخا كان الجوس، س المانوية ومازهب، الإلهيين العلييعيين الفلاّمة 

علىبالقدرة يوصفا لا تعالى اض أن : منهابها، انفرد آراء وله بالنفلامية، تعرفا 
وعدموالقياس، الإجماع حجية ؤإنكار فه، مقاوررة غير وأنها والمعاصي الشرور 
الكتا،كتابا منها كتبا له ومائتين، وعشرين إحادى سة تول، القوائتا. تفاء وجوبا 
اكبوة.وكتاب، الجنة، أهل حركامت، وىايا الملفرة، وكتاب، 
•ا/اأه،البلاء أعلام صير بالونياتاأ/أا، الواني ، ٦!٧٩بغداد -ارمخ انظر: 
ا/فأا.الأصوليين طثمامتط ، ٤٢٨الجان، روضاّتح آ/أمآ، الزاهرة التجوم 

المحمول)٩( 
ا/'آ-م.المعتمد هاشم: وأبي الظام عن القل في وانظر 

)•ا(اكءميلا/امأ.



٧٠٥عيراميراشد لعلآوإناسي/ت>مرإت دئآاإوراتد« >طإنواتاو 

رالحاصورا،.
كانإن أنه الهديل وأبو الجسائى إليه ذهب ما وهو I الثاني 

علمسواء حاز عقليا كان ؤإن ذلك امتنع سمعيا دليلا الموجود المخصص 
لا.أم تخصيصه على يدل ما العمل في أن الساسمر 

•يالجهل إغراء المخصّص إسماع دون العام إّماع بان واحتجا 
سماعجاز فلو المخصص، بعدم مشروطة العام دلالة فان وأيضا 

)العمومات(من بشيء الاستدلال جاز لما المخصص سماع دون العام 
وذلكلا؟ أم ، المخمص١٧وجد هل الوقت: علماء كل سؤال بعد إلا 

العموْات.محمفوط إلى يفضى 

هافاْلة ب1نّ ذلك بوقوع اJختار على استدل ءلما. فوله: 
ؤآه ]تعالى[أ بقوله تا.لة مه المى من رميراثها(لا'، طلت 

Y/؛U؛.الحامل )١( 
الجمهور.تول هو مهللقا بالجواز والقول 
،١yu/yالعمل. نرح ، ٢٨٦ص الفمرل تنقيح شرح ، ١٥٢٨السستصمى انغلر؛ 
.٤٥٥٨٠المتٍر الكوكب شرح y/١ه، الرحمويت، نواح 

 )Y( العلاف.مكحرل ين مداف ين الهن؛ل ين محمد عر
وجحدالمسلمين إحاع فارق القول حبستا كان وراسهم، المعتزلة شيخ الهديل' أبو 

الجنةنعيم أن وزعم اض. هو اض علم أن وزعم ه نمبها وصف التي، اش صما'ت، 
رمائتتن•وثلاثين حص ّة ترمح، الفاسدة• الاراء محن وغيرها ينتهي. النار ٌءن"اب 

•ا/أأه،الملأء امحلأم سير ، ٢٦٥،/الأعيان وفيات، ، ٣٦٦٨خداي -اربح انثلر: 

.rrifr/sالسرل ، ١٣٦;.المت٠د ص: )٣( 
العلم-م،: ني )٤( 
ثى.من:  ١٨٥نهاية )٥( 
المعمرمات،.م؛ وفي )المحلو،ايت،( الأصل في )٦( 
مها.نهاية وهي مخصص. م: ني )٧( 

)ُيراتها(.)٩( 
الأصل.من انهل المعكونين بين ما ١( )* 



عمزانيزاض•لأطصي/ت>نيى؛ شلأآاازوامح<< >طلتو1تر  ٧٠٦

وهرالموجود المخصص ، )تمع(ل ولم الأية. .. [. ١١اء: ]التأزق،وطلمه 
•حين بعد إلا محيية'ا تركناه ما نورث لا الأنساء معاشر ررنحن قوله 

الحديث.بهل.ا يتعلق ء محي الاجتهاد آحر ومحاني 
٠[]الترتت; ألنشتىن؟و ت تعالى قوله هر الصحابة سمع وكاولك 

عمأن حتى أيضا، حين بعد إلا الموجود المخممص أكثرهم يمع ولم 
فنالأمرهم؟ في أصنع كيف أدري ما فقال؛ المجوس ذكر نجهنع 

أهلبهم رامحتوا ت يقول . الله رسول محمت )هٌ عوف بن عدالرحمن 
عنمحمد بن جعفر حديث من )جهلتع الشافعي رواه كما الكتاب؛؛ 

ه•عمر عن ، ل أيه 

)يسمع(.م؛ ر الأصل ني )١( 
القرشيم' بن كلاب بن زمرة بن ب-ااحارث بن •م؛-، مد بن عوف بن مدالرحمن هو ( )٠١

الرسول.عاه نعمرر عبد مي يالجاهلية في كان محمد، أبو يكنى الزهري. 
كلهااامث.اهل■ مهل. الهجرتين، هاجر الإسلام، إلى سقوا الدين الثمانية أحاد مدالرحمن، 

الدينالشورى أصحاب الستة وأحد بالجنة لهم المشهود العشرة احد الرسول.، مع 
دثلاثض•إحدى منة نوش • اش مل ني الإنفاق كشر كان مهم، الخلافة عمر جعل 

أعلاممحير ، ١٠٣ص المعارف ٨، ص حبان لأبن الأممار علماء مشاهير انثلر؛ 
لابنالمقرة صفة ، lA'/fالخابة أّالؤ ، ٢٤٨غر من خر في العبر ، ٦٨/١الملأء 

.٣٤٩٨الجرزى 
(.٤٣• )ح  ١٣• آ/ الجزية ني جاء U الجهاد.باب، الشانعي.كاب الإ٠ام مد ترتيب ٣ )٣( 
يقالمداف، أبو كب طالب،، أبي بن علي بن الحين بن علي بن محمل بن جعفر هو )٤( 

توفيالمدية، أهل وعلماء اكابعين، أتياع وماد البيت،، أهل ّادات، محن الصادق له 
ستة.وستين ثمان ابن وهو ومحاتة وأربعين ثمان سنة 

ايد.اية،  ١٦\ا'غبر من حبر قي العبر ،  ١٢١^ص الأمصار عالماء مشاهير اننلر: 
«ا/ا'آا.والهاية

الباتر.جعفر أبو هو أبوه ]٥( 
إمامالفاطمي، الحلوى الدني طالبا، أبي بن علي بن الحين بن علي بن محمد وهو 

سنةنوش جعفر، بابي الاحتجاج على الحقافل اتفق عابد، الشأن، كير نقه ذو مجتهد 
عثرة.محح سنة ونيل رمانة عثرة أرع 

نعيملأبي الأولياء حلية ، ٦٤ص للشيرازى الفقهاء طقات، ، ٩٤ص العارف انقلر: 
1ا\'والملأ، م/>\>ا،ّيراءلأم 



٧٠٧عيدالميزالميل لأبماٌي/حنق• دلأآاازراتد« »اهواتر 

بالعاما ١ حطابه جواز على أجمعنا ءرلأنا المحمول ني نال 
أنفوجب المحمص ذلك بباله يخطر أن غير من بالعقل المخصوص 

المخصصذلك سمعه أن غير من بالسمع المخصوص بالعام حطابه يكون 
كيلك.

المرادلأن.معرفة من الصورتين في كونه والجامع 
العامةالألمافل يسمع ما كثيرأ منا الواحد فإن وائما ١٠نال؛ 
،.)الضروريات(ل فى مكابرة ؤإنكاره مخصصاتها، فبل المخصصة 

المسألةهده بين الفرق ءما المحصول رح ث في القراني ذكره موال 
ونتعن بيان التاحير يجوز  ١١الأحرى المسالة في نولهم وسن 

١٨١المخصص ؛د.ون العام المكلف سمع الصورتين كلأ في الخطاب؟/لأن 
الخطاب،وفت أصلا بالبيان وحي فيها ينزل لم المسألة تلك بان وأجاب 

فى، رواغق(ل ولهذا نال• المكلفين* بعض وضمه البيان، )نزل( هنا وها 
عنالبيان تأحير يمنعون أنهم مع المعتزلة من وغيرْ هاثم أبو المسالة هده 

،.الخطاب١ وقت 

حطاب.م؛ ني )١( 
المحمص.)٢( 
الصورين.ني متمكنا كونه والجا*ع م• في ، ٣١

ا/مه"امآ.المحمول )٤( 
المردمحن•م؛ وش )اكويئات،، الأصل في ، ٠١

xr-\lrl\المحمول وانظر: 
م.من: \،آا/ا نهاة )٦( 
بمع•م■ هما ؛ ٧١

الأمل)دل(.في )٨( 
الأمل)وافق(بني )٩( 

.٢٨٧و  ٢٨٦ص الخمول تشح شرح ،  ١٧٢٤و  ١٧٢١•٢; الأصول قاض ١( )• 
oiojyنهاة!لول ، ٢٨١/١الأصول إل الوصول تندم: U غير المالأ في وانظر 

١٢٧/١مالمنان \يو\ت ، \ \ا^-ائع الم■شن، ، ٧٢/١٧لسدالممار المني 
.٥٤اللوامعالدرر الماني  •ض



عيدالميزالميلللأيناصي/تءاست واتل« »اماتد ٧٠٨

دونيعضه تأخر جواز نالمختار اليان تآحير جوزتا إذا ]؛١^١٠؛• ت ثال 
بض•

ثمالعبد ثم الذمي منها أحرج المشركين نتل على الدالة الأية أن لتا 
المرأة.

وهوالمائي لي الالمظ إهمال وجوب يوهم المعفى تأحمر نالوا 

أدرآل؛،•المص ، ٢٣١١^الجميع ، ٢١ليهاجاز إذا ت ملنا 
يجوزنهل الخْلاب ونت عن أي البيان تاحير جورنا إذا •' انشؤح 

آخر؟يعفا يبين حين بعد ثم بعضا يبين بأن ، )البازار ني التدريج 
أزريبين نم [ ١٤١]الأنعام: -ءمتثاد،ءيم ور حمه ؤر»اوا تعالى! كقوله 

أوسخمسة منه المراد 

)تجمل(.الأمل في )١( 
إبهام•)ىتيم:

فإيهام.م: ني )٠١( 
،٤ آ/'١ البيان شرحه •ع المختصر ، ١ • ٥ ص والأمل الوصول منتهى المسألة انظر  ٢٤)

المولمتهى ما<د الأحكام أصول ني الإحكام 
)اللمان(.الأصل لي )ْ( 

نيما'ليس اف رسول نال نال•" - ظق، - الخا-رى صعيد 'ايي حديل ذلك' ميى  ٢٧)
دوننيما وليس ميتة، أواق حمس دون معا وليس الإبل، ءا-نة ذو حمس دون 
مجدته'.أوص ة حم

(.١٤٤٧)ح  ٣١م• الورق زكاة باب الزكاة. محاب - الخاوي رواء 
(.٩٧٩)ح • ١٧٤و " lUrA. ١ باب - الزكاة كتاب - وملم 

ا"؛؛أ(ّو  ٢٤٤٥)ح  ١٨و ١٧الإبل.)،/زكاة باب الزكاة. محاب . وازني 
(,١٥٥٨)ح ٢ ٠ ٢م٨ الزكاة فيه تجب ما باب - الزكاة كتاب - داود وأبو 

■(.١١٢• م/ما)ح والصوب والنم الزرع مجدنة حاءني U باب - الزكاة كتاب - والترمذي 
صحيح.حس ين، حد وقال! 

(.١٧٩٣)ح  ٥٧١/١الأموال من الزكاة تيه تجب ما باب - الزكاة كتاب - ماجه وابن 



٧٠٩اشد عّداسميز لالآطسي/تحشقت شئاازراتد« »النواتد 

هوالحق كون أيمأ يسنلآ، ثم ويدحر يقتات كونه ، )سن(ل حين بعد نم 
العشر.نصف أو العشر 

المغ.ت أحدهما 

وني، الماحقنين،لطهسا وهو الإحكام في قال الجواز. والثاني; 
٠شرعا٠ ووقوعه عقلا جواره لحق ١٠المول منتهى 

،،مختصريه فى الحاحب ابن واحتارْ 

نقلني ]الآموى[لا"، الغزالي ®ووافق المحمول شرح في القرافي نال 
ارالةلبن«.هد\ى 

١)ح  ٢٤٥ر  ١٢٤;؛الزكاة ب تجب ما باب - كاة p١كاب - الموْلأ ني مالك و =
م\•.المد نى وأنمي (. ٢و 

مائتيمن أنل ني لس تال؛ من باب - الزكاة كاب - المسف ني شيبة أبي وابن 
.١١٧/٣زكاة درهم 

نيوباب ٠ ١ ٢ م/٤ صدتة الإبل من الخمس درن فيما ليس ت تال من باب - أيضا وفيه 
\.TAlTالصدقة ب تجب كم اسام 

والثماروالماشية والررق الذهب زكاة وجرب باب - الزكاة كتاب - والدارفلتي 
٥(.)ح Y/^_ والخرب 
٠٨٤،/صدقة فيها كاك الإبل بلغته إدا الذي العدد باب - الزكاة كتاب - راليهقي 

،•jriم؛ دم، ٦^٨ الأءل م، ١، 

*ا/>ه.الأحكام أصول، الإحكام'ني ٣( 
المرلمتهى ٤( 
.٤١•٨ اJLن •عشرح٠المختصر ، ١٠٥ص والأمل الوصول محتهى ْ( 
الأصل.من صانط المكونين ين ما ٦( 
م.من: ^ ١٢٨نهاة ٧( 
.١٧٢٦/٢الأصول نفاض ٨( 

.rA\l\المتمني وانغلر: 



عي؛داتميزاضرشجالزواتر«لأوءامي/ت>نق؛ >bلقواتي  ٧١٠

أنهإلى العراق أهل بعض اوذهب المستوعب في القيرواني ونال 
نإذارا،ه، بنميستغرق لأنه العموم، دون المجمل في ذكرناه ما يجوز 
في،ُأآ،•لما مستغرنا العض بقي الجملة بعض أحرج 

علىالمجمل بيان بعض تقديم يجوز إنما المرانتض• بعض "وقال نال 
آخر.بيان إلى يحتاج ما نيه أن علمنا إذا بعض 

منهاآيات في ذلك، بوفؤع الجواز على احتج • الأية• أن ®لتا ت قوله 
أن. بين ثم بجن لم عام نهذا ْا لامثة• >اؤ،ادنلزأ تعالى قوله 

كذاالتدريج، على المرأة ثم العبد أحرج نم العموم من خارج الذمي 
للآمدىلْ،.تبعا مختصريه في الحاجب ابن ، ذقلهل 

أخذاه؟أين من علمتا وما توفيقي أمر وهذا اكراج; بعض قال 
[٣٨]اداىJة: أدبه1اه آيثلثوأ تألتايعئ تعالى: قوله ومنها 

وعدمالحرزراّ، نم النصاب التدريج على بض نم مارق، كل في عام فإنه 
الشبهة.

سلاهإلو آتثؤغ ش آ*تي جج ألشابم، عل تعالى: قوله دمنها 
بذكرنم والراحلة، الزاد بذكر الأمتْلاءة بض أولا خصص [. ٩٧ء>ان: تأل، 

ثانيا.، الخفارْل -_ا ءللمن والسلامة العلريق في الأمن 

)ا(فىش:قذاا
م/ههأ.المر الكرك، شرح )٢( 

ذكرْ.م: د ثن ني  ٢٣)
٤.آ/ا١ اJان شرحه مع المخصر ، ١ • ٥ ص والأمل الرصول، متهم، )٤< 
الأعامم/.هؤأصول ني الإحكام )٠( 

الشيءوضع امحرز من لأن اكوثي ومحو الاحتراز س مأخرذ الحمض المرصع المز؛  ٢٦)
الحمية.الأزكن ني 

١^^^٠الناقل شرح في المني الدر ، m/oالرب لمان "ا/س، الصحاح ص■■ 
.١٦•ص السن، 'مامْ،ست

لجعلاسم نهو للحنتل اللريق ني المأخوذ الال، ت وفتحها وكرها الخاء بضم الخمارة )٧( 



٧١١عّذانيزاشد للأيناسي/ت>مىت شهاازرامم<< >طلغواتر 

القاتلثم .,( الني ميراث منها أحرج ثم عامة، الميراث آية ومنها 
التدريج.على المخممة العمومات من ذلك غير إلى الكافر نم 

بعضعلى التنصيص ان الماج احج •٠٠ •البعفى. تآحير ررتالوا قوله! 
التخصيصوامتناع البافي، في اللنقل امحتعمال وجوب يوهم بعض درن 

بالتنصمصالتجهيل هذا ينتفى ؤإنما للمكلف تجهيل وهو آحر، بشيء 
المموم.عن خارج ، هول ما كل على 

٨١اذامحاز أنه وتقريره الخصم ثبهة عن جواب .؛١ . ٠ ررئلنا فوله؛ 
ماجميع في امتعماله وجوب العام اللفثل إيهام أي الجميع إبهام 

منثيء ذكر دون المام، الخهلاب على الاقتصار لجواز عنه، يخصص 
،إيهامأ ، فجوازل ؛لقفل ، ١ التعميم في ٠لاهرأ كونه عج الخصمان، 

•٢١١'^؟^أقل لكونه أولى الجمع بعض ١، وجوبل 

محا

اوم_اح،  ١٦٢ص المشع أبواب ض المطلع ،  ٧٦ص التنيه ألفانل تحرير ا;ظر: 
ا/؛تم\ا.المتر 

دم•؛ مش 
لكلف.ا : شقمح،  (٢

أاا/أسم: ٩نهاة  (٣

إبجام• زم؛ (٤

إبهام• (٠

والعام. '■٢ش  آآ

والعموم. (إ■ش  (٧

بجوار•ني 
إبهام•م: ني 

٠٢من• صاتطة جوب. وا 
مها:المالة ئي أحر أقوال وهاك المألة قي أنوال يثلأتة الولف اكممى ٠

مرقعا.بياتا فيه المكلف علم إذا يجوز الراع' 
.٤٥٥/٣المتر الكوكب شرح انفلر: 

البنانيوحاشية المحلي شرح مع الجوامع جمع تقدم؛ ما غير المسألت في وانظر 
١٧/Y المول نهاية اo/Y ،oللمحتصرالعضد شرح •* ٥٩٣ممفلح لأبن الفقه أصول ؛

orY/Y.اللوامع الدرر المسامع تشثيف ، ١٦٧٨



الميزعسدايميز للأيئامى/تحتييى؛ دئاازراتد« »اهو\تد  ٧١٢

يفيدما عر حطه أمن إذا الشارع س الوارد الكظ ]الرابعة محال: 
انهنالمختار المأءماونلا، أحال يفلهر ولم معيض يميد ما دءليى واحدأ مض 

الإجمال.معش هو هدا لأن مجمل 

عنونشله الأمدي واختار، ١^٢٢، المعنيين ءلى حمله ونيل 
نائية.أممر لأنه الأكثرين 

الحقائقبأن )نيعارض(ل'أ، لم مولو بالترحيح، اللئة إثبات نلنا 
أُله.لا،-ا•نكان آك؛ر واحد لمض الموصوعة 

إذاى الشيرازي ناله كما غير، أو الشارع من الوارد اللفنل ص•• 
ولم، تمٌنينآلبمني ما على أد راحدأ مض بميل ما على حمله أمكن 
أومحمليه بين مجمل هو نهل الأحر على )الح٠لين(ل٩، أحد ترجح يفلهر 
مال.هبال.، ل فنيه ،؟ )المعنيين(ل يفيد ما على حمله يتمن 

منوحماعة ، ل مختمريه نى الحاجب ابن اختاره ما وهر ت أحدهما 

المجملثن•_• في ١، 
من:ش.نهاةا-^أآا(
رشاوض(.الأمل ني ٣( 
أ/آ'ماّاأاليان شرحه المختصر،ع ، ١ ٢• ص والأمل الوصول •~هيى •' المألة انغلر ٤، 

.0A/Tالمول مض الأذكام أصول ني الإحكام 
ا"؛/!.أ/ل للمختمر الشثرازى شرح ْ( 
الممكن.إذ م: ني ٦( 
٢•_• افهلة ّءل- ٧، 
الأصل•من مانط المعكدمن محن ما ٨، 
المعنين•؟■' دفي رالمجعلتن،• الأصل في ٩، 

■ا،فينارُتمن•
)المض(.الأمل اا(فى 

.rU-\/Yالمان شرحه مع الخمر ، ١ ٢• ص والأمل الوصول نهى ( ١٣



٧١٣عيزاينيزاضو لأرتاسي/ت>تيقت شهالزراتر|« >طلأمإتر 

مجمل.أنه ، أيقال الغزالي واختاره ،، الأصول؛ينأ 
متردداللففل لأن كذلك وهنا دلالته تتضح لم الذي هو المجمل لأن 

مجملا.نكون أحدهما وفي فتهما ظهور غر من )محملين( بين 
وهذا، رمعتيتن، أفاد ما عر حمله ؤيتعين يمجمل ليس أنه الثاني• 

ؤإنالأكثريزأْ، عن ونقله والإحكام، السؤل منتهى في الأمدي اختاره ما 
،٠زاJراجعر الترجمة في بينهما غاير 

علىحماله بأن والأكثرون لأمدي ا احتج ،، Jijliأكثر االأنهر٧، فوله 
الفاممةؤلتكشر أور المعنيين 

تلخصل٩،من بد لا الحجاج في الخوض ")وذل(ّ الإحكام في قال 
،١١قيللفيما حقيقة كونه يظهر أن إما الوارد اللفنل فنقول؛ النزاع ، ل محل 

والخاملخمة )١( 
المنيرالكوكب شرح ، oUo/Xمفلح لأبن الفقه أصول ، ٥٥ص التحرير انظر؛ 

,„,ثث.س
)بلن(.م: ر الأمل ؛^ )٣(
)سنين(.الأصل ني )٤( 
•ا/اآ.الأحكام أصول ني الإحكام ، ٥٨٨الرل متهى )>،( 
حملهأمكن إذا الوارد باللفظ المسألة ترجم الإحكام في الأمدي ان المغايرة روحه )٦( 

مضن••بمد ما رءر واحدا، ض بمد ما على 
ءإذانال أحر قيودآ نيها وزاد الرل منتهى في با نقالصورة ذكر ييتما تقييد درن كن"ا 
يعيررجه ملي معنيين تفيد ما لعل راحادأ، معتى يفيد ما عر حمله وأمكن لقتل ورد 

نيولا فيهما حنيقة انه الواضع عن يتغل ولم والمسيين، الواحد المعنى يين الجمع 
ا٠.٠٠Jأحا

آ/م0.الول تهى م\ك الأحكام أصول في الإذكام انظر: 

الأحكام.أٍرل في من!لإحكام والصحيح ني'ّالأءل')مل( )٨( 
٣^٧•م• ل  ٢٩١

__}{•ل'ل،فيش• 
نل•)اا(فىم: 



عبماسناضدلأيتاصي/حنىت ))التواني  ٧١٤

نيمجازأ أحدهما ني حقيقة كونه أو احتلانيما مع ، )المحملين(ل من 
للخلافمض لا والثاني الأول فاكم الأمرين. أحد يظهر لم أو الأخر، 

أحدني الفلهور فلتحقق الثاني وأما إحماله، فلتحمق الأول أمحا ، ذهل 
ننياعتماد ؤيجب الثالث م النفي النزاع ؤإنما ، )المحملين( 

ه،ارع الث|كلام ميما ولا للفاتدة وصح إنما الكلام لأن نته، الإجمال 
ظاهرأاللفظ كون اعمماد فيجب فائا.ْ أكثر مضين يفيد ما أن يخفى ولا 

ذهأْ،«.

حملأن وهر لأمدي ا ادعاه ما عن جواب هذا «.ااا الدلتا*قوله! 
باطل.وهو بالترحيح لينة إثبات )محمليه( أحد على اللفغل 

الألفاظبأن معارض لكه بالترحيح، للغة إناتا ليس ذلك ن أس 
الموصوعة(الألفاظ من أكثر الحقيقة بملريق واحد الموصوعة)لمعنى 

حمالهفيكون ٢، الأغلب؛ الأعم تعحت فيه نحن ما اندراج فتعين لمعنيين. 
مضين•أفاد ما على حمله من أظهر الإجمال، على 

بينبالتساوي يقال أن يخلوإما الأ نال بأن الإحكام في ذلك ورد 
\وصاللفظ دلالة تعطيل منه يازم بالتساوي أو؛التفاوت:/القول الاحتمالين مآا*/أ 

الأصل.حلاف على وذلك الدليل، قيام حين إلى مهللنا به العمل امتناع 

رالمرانقياق للالمناب المحيح هو رالمثبت.* رالمجملين( التح جمح غي ورد )١( 
الأحكام.اصرل ني الإحكام منه، للمنقول 

نتهعا.•' المواب ولعل الأحكام أمحول ني الإحكام رفي المخ جميع ش كدا )٢( 
والموافقللياق المناب الصحيح هو والمثبت رالمجالين( المح جمّيع ني ورد )٣( 

الأحكام.أصول في الإحكام ت، للمنقول 

الأحكامأمول في الإحنكام )٥( 
)مجْف(.الأمل ني )٦( 
م.—انهل القوسن ين ما )٧( 
للأغلب.ض: في )٨( 
و؛زم: )٩( 



٧١٥عّدالميزاضيد لعلآطصيرت>تق؛ شجا1زرامح(< >طل|واتاو 

المعتيتن أفاد ما أو واحدأ معنى أفاد ما يترجح أن فإما يالتفارت نيل ؤإن 
اكانيرا،«لآ،.سن }\ٌ 

بلشرعي يمص ^، ٠٣١مص له مما إجمال لا ]الخامسةلم غال: 
عرفه،لأنه الشرعي، على ن،حمالهر؛، 

مجملا.يكون وتل 

عليهكقوله الشرعي علي حمل الإسات ئى درئ إن ت الغزالي ينال 
فإنهالهي ني ورد ؤإن صائمءس إذا زوص هْ، لعاممة واللأم اكلأة 

الأحكام"ا/اآ.اصول ني الإحكام )١( 
جزمابه عمل المعنيين أحد المعنى كان إن ينظر أن وهر ثالث نوو المالة وفي )٢( 

جمعش مكي الاحشاد لهو ب للتردد الأحر ؤيوئفا الاسعمالين، ني لوحوله 

الخيرالكوكب نرح ا/ها"، النانؤب وحاشية المحلي ثرح مع الجوامع جمع انظر؛ 
■ATflr

تشنيف، ٤١ص الوصول، مفتاح ، ٥٤y/yالول، نهاة تميم؛ ما غٍر المسالة ني واننلر 
الفحولإرثاد ، ٤ ■ y/ الرحموت؛ نواتح ،  ١١م٥/١التحرير تيسير ، ١ ■ ا/خأ المسامع 

م.من: •■اا/أ نهاة )٣( 
يحد.ثى. في )٤( 

_•من؛ مائلة ه  ٢٠)

لا.فقلنا؛ شيء؟ ءتل-كم عل فقال؛ يوم ذايته . امح، خم، لحل عالت،ث ء\ثنة حدن )٧( 
فقال؛حيى• لنا أعدتمأ اش ومول يا فقلنا آحر يوما أتانا ثم صائم، إذأ فإني نال؛ 

نأكل.صائما أصبحت فلقد أرئتيه 
نبلالنهار من بنية النافلة صوم جواز باب - الصوم كتاب، - مسلم روا، الحدمج 

(.١١٥٤)ح  ٨٠ a/yيدر غير من نفلا الصانم فهلر وجواز الزوال، 
بنيحم، بن ًلدءة عش رالاحتلأف الصيام، ني الية ياب، الصيام. كتاب، والنماثي. 

(.YY-YY)ح فيه ؛ L^Uخر في طلحة 
Y(.٤ ٠ ٥ )ح  ٤AY Y/ ذللئ، في الرحمة ني بابه ٠ الصوم مماب، - داود وأيو 

(،٧٣٤و  ٧٣٣رح ١ '  Y/Y"تّييت، بغير المتهلؤع صيام ؛، jIj. الصوم كتاب، - والترماJى 
حن.حديث هذا ت وتال 



عيع«اضزاله•لأطمى/ت>شق؛ دلآآالوواتر« >طلماتر  ٧١٦

المدأميوم صوم عن كنهيه مجمل 
اللغوي،على اض وئي الشرعي على الإبان ني يحمل ونيل 

الأمدي.واحتار، 

صحنهيلزم لكان الشرعي هو عنه الضهي كان لو بأنه الغزالي احج 
الممتع.عن النهي لاستحالة 

ترك"'لي الإجال لزم )إلا السح ص ض لم للتا 
١ئرالكاا.أيام الصلاة ®دعي واللام! الصلاة عليه 

Jالةولبل الغزالي ا )دقول(أ يليق لا الاستدلال هذا أن واعلم 
اراءء

٢(. ١٤١)ح ٣ ' اكطؤعصرم أبراب جماع ش - صحيحه ني حزبمة ابن ورواه 
(.١٧)ح  ١٧٥/٢وصرم اللل س النة نست باب - الصيام محاب - وانمدانطي 

.YUo/iتما•ه نل مه والخروج اكلؤع صيام باب - الصيام كتاب - واليهئي 
٧٠٢• ر  ٤٩٨المد ني وأحمد 

ألت للعيد حطبته ني تال حيث هممر حدينا العيدين يوم صوم ين الهي ني درئ مما را، 
لحممن نتأكلون الأضحى يوم أما اليومين، مذبن صيام عن نيى اش رسول 

صيامكم.من شوكم القطر يوم وأما سككم 
(.١٩٩•)ح  ٢٣٩و  ٢٣٨٨- القطر يوم صوم باب - الصوم كتاب - الخاري ا-مجه 

٧٩٩٨الأمحى ليوم الفطر يرم صوم عن النهي باب - الصيام كتاب - لم وم
(.١١٣٧)ح 

(.٢٤١٦رح ٨ ■ Y/٢ - البوين صوم في باب - الصوم كتاب - داود وأبر 
١٣٣و  ١٣٢٨'والنحر الفطر يوم الصوم كراهية باب - الصوم كتاب - والز«ذى 

صحيح.حن حديث ونال؛ ( ٧٧١)ح 
والأمححىالفعلر يوم صيام عن النهي ني باب - الصيام كتاب - ماجه وابن 

(.١٧٢٢)ح 
كقوله.ض: ني )٢( 
)يقول(.الأصل ني )٣( 
،٣٧٩٨البيان سرحه *ع المختصر ، ١ ٢' ص والأمل الوصول منتهى ت المسالة انغلر )٤( 

مهْؤول الممثهى ، rr/rالأحكام أصول ني الإحكام 



(jUljiib --'٧١٧عيزالميزاضد لأبماسي/تحمى* ■<< ^١٥١٥

س؛J1 ^Lمن الوارد اللفظ أن وهي المختصر حامسة هان0 \ذثرح,٠ 
هلأحدهما ني ظاهرأ يكن ولم نرعى مى وملغوي مسمى له كان إذا 

مداهساتأريعة فيه لا! أم )مجملا( يكون 

علىحمله يجب أته مختمريه فى الحاجب ابن اختاره ما أحدهما؛ 
•،١^٢

حنيفةأبى وأصحاب أصحابنا يعص ذهب ، ُوإلهر لأمدي ا نال 
•ا ■منهم افّ رصي 

لبيانمبعوث ه لأنه فيه اللفظ بنلهور ، Jمفي١ الثّرع عرف لأن 
اكرءياتّ.

لهبؤإليه والرعي اللغوي مما٥ بين لتردده مجمل أنه 
الثرءيةل'ا،.الأسماء باثيات القول عر تفريعا' بكرآو، أبو القاصي 

علىحمل الإثبات فى ورد إن أنه الغزالي إليه ذهب ما الثالث؛ 

)محلا(.الأصل: ني )١( 
١ص والأمل الوصول منتهى )٢(  آ/آ؟"ا.اليان شرحه ح المختصر ، ٠٢
ّاتلأُن:ش.وإوه.)'ا(
لجمعالمحلي شرح ، ٥ ٤ ٤ أ/ المول نهاية ، ١٩٨ص التمرة ، ٢٨ص اللمع انظر: )٤( 

.٦٣٨اواني حاشة الجواهع.ع 
.١٧٢٨؛،نمر  ١٨انثلر:ماتحارجموت )٥( 

.yrlrالأحكام أصول ني الإحكام وانفر 
ضش■■ و ( ٧١

الحالة.بعض مذهب وهو )٨( 
.٥٧٦٨لاين.فلح الفقه اصرل اننلر: 

.yrlrالأحكام أصول ني الإحكام ا/َاه*ا، المتمني إله: نسته في انغلر )٩( 
(١ عمل.وابن الحلواني نال ربه أحمد الإمام كلام ظاعر هو الإجمال عر وحمله ( ٠

،.JVUAمفلح لاين الفقه أصول اس ١^: 



عبدالميزالميللأيئاسي/تءمق؛ الزوائده شه محالتواتد  ٧١٨

•عليها لحل حنن ]ه[ لعالثة وملم عله افه صلى كقوله الشرعي 
صححهكما أصومر؛،« إذأ ف\نيص قال: لا. نالت: شيء؟ عندكم هل 

النهارمن بنية الصوم صحة على ليدل أيضا، ، والبيهاiي١ ، الدارذطنيل 
عن. كنبمه مجملا، لكن النهي ني ورد يإن اللغوي، على حمله بخلاف 

علىدل الشرعي الصوم على )حمل( ]إن[ فإنه العيد، يرم صرم 

م.;هاة--اا/ب.ن:را(
م.رن الأصل من ساقط المعكومن ين ما )٢( 
إني.ر )٣( 
إحدىوهي اصومء ءاذا بلمظ المؤلف أورده رهنا السابق المرصع ني كما اصانم، ت وم ثى في )٤( 

(.٢٣٣٠)ح وآ'ا،ا  ١٩٠الصوم؛/في المة -باب الصوم _ىاب محيالماتي كما الخدث رووات 
(.YUo)،/تمامه نيل منه والخروج التطؤع صيام باب - الصوم كتاب - واليهقي 

صحح.حمن إستاد هدا ت  ١٧٦و  ١٧٥/٢السنن في للحديث روايته بعد الدارفهلتي فال )٥( 
بنالعمان بن عود مبن مهدى بن أحمد بن عمر بن ءاي الحسن ابر *وت رالدارتْلتي 

سحالخجول، الحافغل الإمام ببغداد، القطن دار محلة من البغدادي عبداش بن دينار 
إليهانتهى الدنيا، وأثمة الملم، بحور من الحدث، الخترئ الجهايدة، علم الإصلأم، 

المشاركةوقوة ومحنرتها القراءات في التقدم مع ورجاله، الحديث  ٠٠٣ومعرفة الحفغل 
ولهوثلألماتة، ولمانين حمى ستة توفي الناس، وأيام والغازي والاختلاف النقه في 

وغيرها.القراءات في وكتاب الخلل وكتاب المنن كتاب 
الحنافلتذكرة مآأأ، للسبكى الشافعية ًليقات مري\،آ، الأعيان ونيات انفلر: 

أ/آيا.الزاهرة التجوم الخلاء أعلام سر ماا،ا،، 
صحح.إستاد وهدا الحديث؛ روايته يعد  ٢٧٥؛/الكيرى المنن في المهقي قال ر٦، 

بكر،ابر اتي، الما'الخروجردي موص بن علي بن الصتن بن أجمد عو دالهتي، 
نانعاالياء سر ض كان الأصولي، الفف البت، العلامة، الءاغنل الإسلام، نجح 

فىزهدهوورعه.متجملا بالمجر 
المستنمنها الفواثد غريرة القدر عفلممة تصاتيمإ وله وأربمماتة ين وحمنمان ستة ترفي 

ركتاب،واكرمب اكرض، ريامذ واكنات، الأسماء ركتاب، والأنار، والمتن الكرمح،، 
وغيرها.الموة ودلائل الا.عواات، 

,مyrwالحفائر نذوة ، ٧٥٨الأعيان ونياُت، ، ٢٦٥ص اسرمح، كدب محن اننلر: 
.roifyبالونياثه الواني ، ٨٨بكي للالمانمة طقاث، حا/'اأا، الملأء اعلأم سر 

الأصل.من سائل )٧( 
)أحمل(.الأمل ني )٨( 







١٧٢ عيزاضزاضد لأياصي/حتيقت شئاووواتد« 

أنهأو الطهارة إلى افتقاره ني كالصلاة أنه منه المراد يكون أن يحتمل 
،.الادءاء[لعلى لاشتماله لمئة صلاة 

حكمعلى حمله أمكن إذا جهة من الوارد اللفغل •' ايشؤح 
فيهمجملا؟ يكون هل اللغوي الموصؤع على حمله وأمكن مجدد، شرعي 
تمذهان 

بينلتردده مجملا يكون أنه الغزالي اختاره الذي وهو أحدهما 
الترددالحاجب ابن ومنع ٢ الاخرأ على لأحدهما مزية غير من الاحتمالين 

اختارهكما عليه، فيحمل الشرعي. في وأفلهر أوضح وجعله راء العلى 
والمتهىأ'أ،.الإحاكام في للأميي تبعا 

أيضا،، الجمهورل عن الوصول منتهى في ونقله 
الأذتماملثثازأْ، مبعوث ه لأنه ذللئ، يقتضي الشارع عرف لأن 

اللغوية.لا الشرعية 

بمثله.مقال الترجح من ذكرتموه ما نيل ®فان الإحكام ني الأمدي فال 

٢٤٧ص الطواف ني حاء ما يامج - الحج كتاب - الظمآن موارد - حبان وابن 
حديثهذا ونال: ا/ا'هأ الساد كاب - التدرك ني والحاكم (، ٩٩٨)ح 

الل؟مي.وراش حماعت. أوص وقد يخرجاه ولم الإساد صحح 
الطوافقي اش ذكر غر الكلام إقلال باب - الحج محاب - الكرى السنن ني واليهتي 

هْبما<ؤ)ح  nlwالكر المجم ني والطراتي 
،tua/tالبيان شرحه مع المختصر ، ١٠٢ص والأمل الوصول متتهى ت المسألة انفلر )١( 

أ/مه.الول متهى •ا/أآ، الأحكام اصول ني الإحكام 
.\/\orالمص )٢( 
،،.aAالول مهى , ٦٦٢الأحكام أصول ني الإحكام )٣( 
١• ٠٢ص دالأز الوصول مص )٤( 

والخابلة.الحفية تول مر الشرعي عر وحماله 
النيرالكوكب نرح أ/اأ، الرحمرُت، نواتج أ/هلأه، لأبن.فالح الفقه أصول انظر: 

Arr/T
م.ا"اا/بس:نهايت)ْ(



■مدالميزالميلشئاازواتد<<لأطمي/ستى؛ طما؛ر  ٧٢٢

للفيمخالف )المجدد(أا، الشرعي الحكم على الالفنل حمل أن وبيانه 
منيلزم نلماه وما منه'التأكيد، يلزم هذا أن حاصله بما وأجاب الأصلي. 
،•أورُل وهو اكاسيس 

لكمأحل ند اه أن إلا صلاة بالست ررالءلواف يوله. ذلك مثال 
منمستدركه ني الحاكم رواه بخيرلأ إلا يتكلم فلا تكلم نمن الكلام، نيه 

ابنعن طاووس عن الساب بن عطاء عن )الثوري( ممان طريق 
الإمحتادء.صحح حديث هدا وقال عجاس. 

المجرد.م: وني )الحدي(. الأصل: ني )١( 
ما/مأآ.الأحكام أصول ني الإحكام )٢( 
\ا\<0\.)٣( 

)اكورى(.الأصل ني )٤( 
الثوريمرمة بن عبداش بن رانع بن حبيب بن روق مبن سمد بن سنبان وهو 

ديتهعلى الناس أجعع العلوم، س وغير، الحديث ني عالم إمام صداش أبو الكولي، 
نونيزمانه، في العاملين العلماء سيد المجتهدين، الأئمة احاو ونض، وزهده وورعه 

رمائة.رعنرين ت منة 
اءعنمناهير .< ٣٨٦٨الأعيان وفيات ، ٨٤ص للشيرازي الفغها، طقات انفلر: 

الشرينطقاّت، لأرا'ألآ، الملأء أعلام سير ، ٢١٧ص المارق ، ١٦٩ص الأمصار 
ا/ا"ااا•للداودي 

الإماممولاهم الثقفي ماللث، ابن وقيل: يزيد ابن ونيل: زيل بن الماتب بن عمياء هو )٥( 
محيوأبو يزيد، أبو ونيل زيد أبو وقيل• المانب، أبو الكونة محلّرنا الحاففل، 
بناحمد تال عمره أواحر في قليلا حني ساء لكت اء، الطتمار ص كان الكوفي. 

سمعومن صحيحا، كان تديما منه سمع من ت رنال صالح رجل ثقة ثقة عطاء • حنبل 
رمانة.وثلاثين ست ستة نوش بشيء• يكن لم حدقثا منه 

،rVT/lوالممديل الجرح أ/ه1؛، الكبير التاريخ , ٦ا^TTسعد ابن طبقات انظر: 
الدبثيران ، ١١٠٨البلاء اعلأم سر 

عالمالقدوة، الفقيه عبدالرحمن أبو الجندي اليمني الفارسي كيسان بن طاووس هو )٦( 
ثابتبن زيد ومنهم الصحابة حمالة من سمع التابعين، صادان مجن الحافنل اليمن، 

زدءةوأبو ممن ابن وثقه الرانل• كير مدة، ماس ابن ولازم هريرة وأبي وعاثشة 
رمانة.ت صنة نوني وعيرهم، 

؛/■r،حاJةالأوUء ا/آ0آ، اكارخالص،نيريارى أ/هآما، الكبير التاريخ انغلر: 
ا/بمآ؟غبر ص حم ش انمر , Ta/oالنلأء أعلام سير ، ٧٣ص الفقهاءللش؛رازى طقات 



٧٢٣سامم<<لأضسم:سماسمسم 

!آ٦٣افتقارها ني كالصلاة أنه وسلم اش/ءله صلى مراده يكون أن فيحتمل 
اللغويةالصلاة مراده يكون أن ؤيحتمل والخث، الحدث عن الطهارة إلى 

عليه،لاشتماله الدعاء وهي 

يحتملجماءة«لآ، فرفهما فا »)الأنمان(لا، نوله. أيضا ذلك وس 
،يحض١ حتى يهما الجماعت انعقاد يريد أن ؤيحتمل حقيقية حماعة كونهما 

)فضدها(لء،.لهما 

:٠)تأملبأدنى المنهاج ألة ومقبلها والي هذه محن المرق يثحمل 

)الأتان(.الأصل ني )١( 
موصأبي حديث من المستدرك ئي الحاكم رواه المؤلف اورد، الذي اللففل بهيا )٢( 

xnliالفرائص محاب - الأنمري 
جماعأنونهما فا الأنين باب - الملأة كتاب - واليهقب 

١(.رح جماعة الاثنان باب - الصلاة كتاب - رالداوقطتي 
ا/مآ١٣جماعة الاثنان نيها-باب سنة والالصلاة -كتاب؛قامة ماجه رواءابن •اثنان، وبلففل 

م-يى•أي عن جراد من ممرو جدْ عن ألأ من بدر بن الربح حدت من  ٢٩٧٢رح 
ضعيفإستاده عدا ; ٣٣١ا/ماجه ابن ذراني ني الزجاجة مصاح لي الوصرى قال 

عمرو.ين بدر ووالده اربح لضعف 
جرحه.على والتعديل الجرح أئمة اتفق هذا اربح • ٢  ٠٣ص الطالب تحنة ني كير ابن وقال 
كتاب- الدارقطني روا. )اثنان.؟، بلغفل ج،-. عن ابيه عن شعيب بن هممرو حديث ومن 

٢(.)ح  ٦٨١١١جماعة الاثنان باب - الصلاة 
متروك; ٢٥٤ص الهنالب تحفة ني كثير ابن نال الوقاصي، •مدالرحمن بن عثمان رنيه 

مهين.ابن وكذبه متروك ; ٣٨٥ص التهريب ني حجر ابن وقال الحديث، 
افالاثنين باب - الصلاة كتاب - الكبرى السنن في البيهقي رواه أنس حلين١ ومن 

جماعةفوقهما 
مرص.أيى ث حل. من اضعفا هو عته; وقال 
مجمعني الهيثمي إليه عزاه كما الأومهل ني العلراني رواه امامة أبي حدبن، ومن 

آ/هأ,الجماعة فضيلة يهم تحصل فيمن ياب - الصلاة كتاب - الروائي 
ضعيف.وهو علي بن مسلمة فيه ت عنه الهيثمي وتال 

تحصل.م; ني )٣( 
)فضيلتهما(.الأصل ني )٤( 
ثى.جمبس; نهاية )ْ( 



عيزالميزايؤيدلأوت\رسي/ظسيىت شلأآا)زو\تد« >طل؛اواتد  ٧٢٤

الجمهورالأولى. مائل وفيه والمنسوخ التاصخ محي الخامس, ]الباب ت مال 
أبدأ*.ستمر واجس، *الصوم •ثل خلاف ١^٠^١، *صوموا مثل نح جواز عر 

ئله[لآ،.يتسخ ثم غدأ صم على يريد لا ذلك أن لنا 
الشمسسخت ومنه الإزالة، عر تارة يطالق اللغة ني المخ •' انمح 

الشاب.والثيب )الأترلأم رالرح إزالخه أي الفلل 

تختفائه. ْع حالة إر حالة من والتحويل النقل على وتارة 
،المنامخات١٦ومنه أحرى، إر حلية من ،• ذئلتهاأ إذا العسل و المحل 

،.الكتاب١٧وتختر وارثر، إر وارُنر من المال، لانتقال، 

ومحملرصعي لغوتم، محمل له اللنفل؛يها الأولى المألة أن الغر3، ني يتلءمّ دالذتم، 
الحمليمكن لا أنه إلا يكذلك المسألة س أما بحمل أيهما على فيها فالخلاف نرعى 

علىحمله يمكن لا فإنه صلاة يالمتا العلواف ني كما بتجوز إلا الشرعي المسمى على 
والمتر.العلهارة ني الصلاة حكم حكمه أن على يحمل ولكن المرمية الصلاة 

اللغة.على يكون فيها الحمل أن وُر الخالة في نالثر نول وهناك نولتن المزلمر ذكر وند 
\اا\\.اكحرير سر المامع تنشف انظر: 
شرحأ/هإل، المول نهاية ، tuaAالخمر بيان نندم: ما غير المسألة ني وانظر 

، ٦٣/٢الماني حاشية مع الجوامع لبمع الحالي شرح ا ١ ٦ Y/١ للمختصر العقد 
.١٧٢ص الفحول إرشاد ، ١  ١٥/٣الماير الاياتر 

إنه.م: في )١( 
 )Y( البيان شرحه مع المختصر ، ١١٦ص والأمل الوصول متتهى المالة؛ انفلرA/Y  ٥ ١،

\ا٣ا\^^.المحمول ، AY/Yالمرل منهي ، ١١٠٤^الأحكام أصول ني الإحكام 
)الأتر(٠الأصل ني )٠١( 
_.من: اقملة الواو،)٤( 

ملها•م•' ني ، ٠١
م.من: أ"اا/ا نهاية )٦( 

منيموتر تركتنه مة قوقل نخص يموت أن القرصيين اصطلاح في رالمامخات 
فأكثر.واحل. ورثته 

التحقنات، ٣٠٤ص المشع أبواب عالي الطالع ، ٣٤٦ص الطية ظية انثر: 
٠١٧٧ص المرضية 

r،  ١٨١^غة لالت، يهدي، A٦٦/٣غة لالمجمل في: خ نادة مانظر رما( 



٧٢٠الميش عيزاينز لأياءاسي/حمى؛ شجالزواتد« ))التواني 

يزصبل حول الكاب في U أن لم نالقرافي»لأ نال 

فيمجاز الإزالة في حقيقة أم والإزالة النقل في حقيقة هر وهل 
مذاهب.العكس؟ أم الئل 

فيوالغزالي بكرأم أبو القاصي إليه ذهب ما وهو ت أحدها 
ءبدالوهابل٦،القاصى وكذلك ، لالأنبه؛، ررإنه الأمدى ونال تمني الم
فيوالأصل معا عاJهما لإطلاقه فيهما حقيقة أنه وغيرهم الملخص في 

الحقيقة.الإطلاق 

أبوذهب ؤإليه النقل، في مجاز الإزالة في حقيقة أنه والثاني• 
ورجحهالمحصولل٩،، في كالإمام وغيره ، المعتمل. في البصري الحين 

وأماأحرى، ؤإحداث صفة إعدام النقل فإن الزوال، من أحص النقل بأن 
في، العام)مجازأ(أني حقيقة اللففل وكون الإعدام، مهللق فهو الزوال 

٠،١١الفاJالةللتكير العتكس، من أولى الخاص 

المحمولني ونقاله الإزالة، في مجاز النقل ني حقيقة أنه ت والثالث، 

ن٦٥٦ص الصحاح مختار ل/ه*أ، الصحاح تهذيب ،  ٥٢ه/الأعفلم رالمحيهل المعحكم 
■٣٥٠٣اكامس جواهر من المردس تاج 

له«.تحويلا لمي الميء ّثل ،وصل رنماُه، ، ١٨٣٦٣الأصول ننائى 
١.• T/Vالأحكام أصول ني الإحكام 

ا/7'ا.المتمني 
ميى\.الأحكام أصول في الإحكام 

.١٨٣ص الفحول إرشاد ، ١٨٢٦/٢الأصول نفاض 

آ/ْ.الأّرل الوثرلإل ت:
 UJا/؛ا<م.المت

.٤٢/•٣/١المحمول 
)سان(.الأصل في 

ا/م/م'اأ؟الحمرل 



الميلعيذالميز لأ؛غاسي/تثىت شئاإزراتد« »النواتر  ٧٢٦

ال1حاصللمغي ونقاله التحصسللآ، صاحب عليه وتبعه المنهاء عن 
القنال.عن والمت>بل؛، 

نقدمهورا،، الكتابين هذين ني عنه النقل أن والفلاهر لقراني ا ،
الفقهاءعن ولا عنه النقل وجا.ت نما عنها نقل التي الكتب غال نتعتا 

•انتهى ،٠ )منسوبين غير نولين وجديتح بل 

ابنوأهماله ، والنتهى١٩الإحكام في الامدى عنه بالنقل صرح نعم 
منهارواحدا يرجح ولم الحاحسا 

يعضهاوني القفال،® ٠رةال يلقفا ورد المحصول نح يعص ني أنه الكتاب محقق ذكر )١( 
للنصالمحمق واختار النقهاءا ارلفنل 

المحمولانظر 
\الأ.اكحمل )٢( 

ذلك.يعد الحاصل ورد ولو ااالحاصلا ؛ ثى في أيدلت ااالتحص؛ل، ونوله 
\<؛.U/Yالحامل )٣( 
الخثخب)٤( 
ض.من: ماقلة قال. )ْ( 
نيمجاز النقل ني حقيقة أنه القول يته نالرازي عن والمتتخ—V الحاصل ني النقل أن أي )٦( 

حكموجه ولعل الحاصل. ني رالأرموي المنتخيا في الرازي ُن سهو للقفال الإزالة 
بتهينويعضها للفأنهاء بته ينيعضها فورد المحمول نح اختلاف يالهو ا عليهالقراني 

امحسواوالأرمري الرازي ا بينللفغنهاء، غيها منت القرافي بيد التي والنخة للقفال، 
واهإنكار، نتوجه القرافي علها يطي لم 'القغال• فيها نح على 

لُ~رمحن،•الأصل في ، ٧١
واللمحوال٠ت٠اJ والختض البرuن إلى رجع انه نيه وذكر  ١٨٦٦٨الأصول نفاض )٨( 

منها.نقل المنغج أن يظن لأنه الكتكا لهذه اختياره وعرا للامجدي والأحكام وشرحه 
.UU/Yالمول متهى ، ١ • Y/rالأحكام أصول ني الإحكام )٩( 
نيصرح حيسثا القرافي على استدراك الأمدي• عنه بالنقل صرح 'نعم المؤلف (نول ١٠١

التلفي حقيقة المح بأن القول ية نمن للتثت كثيرة كتبا را"؛ع أنه  ١٨٢٦آ/النفائس 
نتعقبهللامدي الإحكام الكتب _، ومن فيها يجد، فلم للقنال الإزالة في مجاز 

نيعو وكما الإحكام في القنال إلى عزا، يل الأمدي عن يمح لا عاوا بان المؤلف 
المطبرئ.النسخة 

١.• Y/Y"الأحكام أصول في الإحكام انظر: 



٧٢٧عيزاينزانير لأط'سى/حشقت شئا)زراتل« محالقواتي 

لميالقاصي عن ونقله المحصول في قاله قاليي اصطلاحآ حده وأما 
الثابتالحكم ارتفاع على الدال الخهلاب !)أنه ، الغزاليأ وارتقا0 بكر 

عنه؛اتراحه ْع ثابتا لكان لولاه رجه على لمقدم ا ،
للخفلشاملا لمكون المص لففل عر الخناب لفظ آثرن ررؤإنما ثمال: 

علىقلنا ؤإتما ذلك. بجميع المخ يجوز إذ دليل، وكل والخهوم والفحوى 
؛والخرل والهي الأمر لتناول الحكم ارتفاع 

مثلأن على تدل شرعي طريق )المخ( يقال أن رروالأور قال؛ 
عنهتراحيه مع ذلك بعد يوحد لا شرعي بتلريق ثابتآ كان الذي الحكم 

ىبا«لاّ/لكان لولاه وجه عر 
دوامرط ث انتفاء طهور على الدال اللفذل ءهو الحرمين إمام قال 

الأوللأ'ا،.١^؛ 
ب! ٦٣بالمص الثات الحاكم/ مثل أن على اكال اللففل )رهو المعتزلة وقالت 

ثابتا®لكان لولاه وجه على زار المقدم 

هعالشرعي الحكم أمد انتهاء على الدال ؛المص ! الفقهاء وحده 
مورده®.عن التاحر 

افصنىا/لأ-ا.
م.نهاةآما/بس:

الخطاب.الثاك ثى! يي 
.٤٢٣/٣/١المٍمول 
\بل

المحصول.عنه المنقول في وهوالموجود هوالصحح والمثت )الناصح( النسخ جمح في ورد 
يدل•دم؛ ش؛ ني 

ش.من:  VUAنهاية 
>/'ا/ار'اأاالمحمول 

.٢١٢٩V/اJرUن ١
لمسا ا

أم•ارم؛ 





٧٢٩عيدالميزايؤيد لأ؛ت\م|ي/تحتٍقت دلأآالزو\تر« >طهواتد 

عقلابجوازه نالوا أيضا منهم وطاتفة ، العنانية وهم عقلا لا ممعا معوم 
همحمد نبينا بنبوة اعترفوا رهرلأء وية العيوهم سمعا )ووقوعه( 

خاصة.العرب إلى؛ معوث إنه • وقالوا 
صوموانحوت بالنأبيد المقيد الأمر نسخ يجوز نهل ذلك نقرر إذا 

هبان:مل ثيه أبدأ؟ 

تبعا، مختمر ني الحاجب ابن اختاره الذي وهو الجواز • أحدهما 
نحجواز على الجمهور ®اتفق فيها نال والإحكام المنتهى في للأميي 

الحاصلعبارة من أحن دهمي التأبجد® بلففل كان إذا الخaلاب حكم 
لعمومها.،  ١٠ياتماأوجب ما نح يجوز ئال؛ حث وغيرْ 

٠٢١ر والتحصيل والمنتخبل٩، ، اامحصّولأ في أيضا واختاره 
■الُمح م مءاذ ا؛ن ركذلك 

إنهيقولون بل بسوء همس يالمون لا داود، بن عنان اتاع اليهود ؤلواف من العنانية )١( 
يجو،موسى شيع لتقرير جاء ثد وكان نبيا، يكن لم يإن تعالى اش اولياء من كان 

تلامده.يعص جمعه كتاب الإنجيل يل له يكتاب ليس والإنجيل 
٠١١٣ص للرازي والمركن اسن زق اعتقادات ا/هاأ، والنحل الملل انظر: 

الأصل)ووقرْ(.ني )٢( 
نرةبمدن دعم الأصفهاني يعفوب بن ءثس أبي أتاع الهود، طواف من العبوة: )٣( 

امرابل•بتي b^، العجم إل لا العرب إلى اه رسول هو ريقولرن ه محمد 
•١١٣ص ولراذى والمثرتمن المالمن نرق اعتقادات ا/هاآ، والحل المالل انظر؛ 

م..س: ا/أ٣٣نهاة )٤( 
٠اليانثرحه سمر المخممبمر ، ١١٦صى والأمل الوصول متتهى )٥( 
لفظم اضزف اك وما ،  ١٣٤/٣الأذكام اصول، ني الإحكام ، atAالول منتهى )٦( 

الجمهرد•الأم؛ل-لا المنتهى رني الإحكام 
.٥٢١/٢الحاصل )٧( 
السؤل)٨( 
.٣٣١/٢المتخب )٩( 

)•ا(اسيلآ/-أ.
رجحهالذي هو اكابيلؤ بلفظ كان لأن الحكم نح بجواز القول من برهان لأبن تب ما ١( ١ ر 

.XU/Yالأصول إل الوصول كتاب ني 



عيزالميزالميلمأالزوص« >طماتد  ٧٣ ٠

الأصولتينل١،•من شذوذ ذهب ؤإله المع. والثاني: 
تمرمواجب الصوم نحو بالتأسي الممد الخبر نح بخلاف وهدا 

والأنلونالتناقص للزوم نسخه، من الخغ على الأكثر مذمتن نته فإن أبدأ، 
٢،.الأم عكس الجواز، عالي 

نولهبأن الجواز على الجمهور امتدل ..٠ ذلك. أن لنا  ١١نوله: 
الأزمنةجميع في الحكم سوت عالي يالأ يكون أن غايته أبدأ صوموا 

فيالحكم لثبوت مريدأ المخاطب يكون أن يمتع لا ذلك وْع لعمومه، 
عنيتقاعد لا هدا ولكن العموم، أراد أنه سلمنا يعص. دون الأزمان بعض 
^اؤنكدلك الغد قبل نخه جاز ذللث، قال ولو غداء صم  ١١قوله: 

التناقص،يوجب )بالتأسي( القيد الأمر ، ثأن الخصم احتج 
فيعدمه يقتضي ونسخه ١^١ الإيجاب )تقتفي( ، )ااتأسد(لمنة لأن 

الأوقات.يحص 

وبينالتكليف به تحلق الذي الفعل نابيي بين المنافاة عدم والجواب 

متموركأبي الحنفية لبعفى تول هر التأبيل.  JajLLjكان إن النسخ جواز بعدم والقول )١( 
ومرهم.رحى والالجماص بكر وأبو اواترددي 

.٦٩و  lA/Yالرحموت نواتح آ/'آ، السرخس أصول انظر: 
أجراهالمممد.م فالكلام الأحبار صّيغة كونه وبين الأمر ^ ٥٠٣٠۵التأبيد؛كون بتن التفريق هذا )٢( 

لابنسعا الغر بميغة منه كان ما وخص نقط. الأمر يميغة تابيدأ ورد لما المؤلف 
لا؛مّدنفلكونهم الحنفية راما الغريق، هدا يقرنوا لم فإنهم للجمهور خلافا الحاجب، 

وشرحه.السرمت، ملم في إليه أشار كما هتا فكاولك الأمر يصيانة اكأييل نح جواز 
الرحمرتنواتح شرحه •ع الشوت مسلم آآ/غاه، اليان شرحه مع المختمر انغلر؛ 
nA/Y ، البينان،الأيات آ/آاا، الحاجب، لابن المختصر شرح ا/أا،، المنمي

.٣٥٤;• المنير الكوكب شرح م'اها، 
بمع.لا م: في )٣( 
م.من: سلة ا ،نح■ )٤( 
رباكأييد(.الأصل في )٥( 
)اكأييد(.الأصل ني )٦( 
)بمص(.الأصل م )٧( 



١٧٣ عيزانيزانيد لعلياصي/حشق؛ سجالزراتد« )الغواني 

إيجاببين ، ^ oliمنالا إذ معيأ الوقت كان لو كما عنه، التآكليف انقطاع 
قبلالتكليف كاjمaلاع بالناسخ الغد قبل التكاليف اjقءلاع ، ل وبين غد صوم 
باJرتل٣،.الغد 

وتحريمتعالى اف معرنة وجوب نح جواز المختار لالثانية قال: 
للمعترلأ.حلافا وغيره الكمر 

والشح[ل؛/انمين فرع وهي 
جوازعلى العلماء اااتفق ، النسغلآخر في الأمدي فال \ذثرح 

وأنهالتكليف، في مرحل هو الذي العقل باعدام التكا١^٠، جمح رقع 
؛ا•/أالتكليف يجوز من رأي على إلا معرفته عن أحدأ/بالهي يكلف أن يستحيل 

بنهيه،العلم يستدعي معرفته عن يالمهي تكليفه لأن وذلك يه1اق، لا بما 
يمتنعتعالى الماري يحرف لا من فإن بذاته، العلم يستدعي بنهيه والعلم 

وهومعرفته على تتوقف معرفته تحريم فإذأ بنهيه، عالما يكون أن عليه 
دور«رص.

ونحوهاتعالى الله معرفة وجوب نح يجوز فهل ذللئ، تفرر إذارم، 

م."اما/ب.ن: نهاية )١( 

المخول، ٤ ا/ُاا المعتمد ، ٢٥٠ص التمرة تندم; ما المالة'غير ني انظر )٣( 
،٣١•ص الفصول نشح ثرح ، ١٩٥ص ردة الم، ١ ١ ٢ / ا المتمني ، ٢٩•ص 

بيان، nvnAمفلح لأبن الفف أصول ،  ١٩٢٨الخاحِ، ا؛ن لخختصر الخفد شرح 
مو*اه.السر الكوكب شرح *ا/مآها، الماُت، الايات ، ٥١٩٨المنتصر 

،٥٧٦٨المان شرحه مع المختمر ،  ١٢١ص والأمل الوصول متهى المألأ: ؛نظر )٤( 
.٩٤٨المول متهى الأحكام أصول ني الإحكام 

نخ•ش■' نب، رْ، 
م.من: مانطة جواز. )٦( 
الأحكامأصول ني الإحكام )٧( 

تليها•تاما حاص ص يل المسالة هدْ مونحعه ليس التل وطا 
فإذا.م: في )٨( 





٧٣٣عيداينزالميل لأطصي/حنقت شهالزراتد« 

حلافاالمختار على التكالمف جمتع سح يجوز ]الثالئة• ت نال 
كغيرها،نسخها )تجاز(لا، أحكام كا ^؛. ١٣

افوص والنامخ النمغ سرنه وجوب عن المخ جواز يتمك لا نالوا 
تكاليف.وذلك 

وبغيرهما[ل؛،.بهمارم معرنتهما مد التكاليف ^;٥٥^ يأن4)سلمهما(لأ، وأجسس، 
نلهاوالتي ]السالة[لْ، هذه يجعلوا أن الأصوليين عادة من ايشؤح 

الحاجب.وابن والأمدى الغزالي صغ كما واحدة 
بإعدامالتكاليف، جميع رخ جواز في حلانإ رلأ الإحكام في نال 

أمرين.في الخلاف إنما العقل 
،.تعالى؟أ اف معرفة وجوب نح يتمور هل ت ول ألا 

كلفأن فبعد الأحكام نح جاز إذا وهي ألة المهدْ والثاني• 
منوغيره العمل نيام مع ،، ءنه١ جميعها ]نح[ يجوز هل بها العيد 

لأ؟؟،ّأم الخكليف شراممل 

جمع، ٤٥١؛/حزم لأبن الأحكام أصول ني الإحكام مل-م؛ ما غير المسالة ني وانظر 
شرح، ١ ١ ٠ ا/ه المسامع تثنين، ، ٩ ٠ آ/ البتاني وحاشية الحلي نرح مع الجوامع 
١^"ا/\<ْا، البات اوات ، أ/أاآ■المسول نهاية للذمّرمآ'آ، الممد 
.٠٨٦٨■الخير الكوكب شرح آ/آ'آ، اللوامع 

)مجاز(.الأصل في 
صيأتي.كما المثست، والصواب )يعلمهأ( م؛ ر الأصل في 

م.ت من صانطة بهما■ 
، oyxfyاليان شرحه مع المختصر ، ١٢١ص والأمل الوصول منتهى • الخالة انظر 

Atjyالمرل مثهى ، الأحكام أصول في الإحكام 
الأصل.عن صاقل المعكوفين بين ما 

الماقة.المسألة في دراستها تقدم وقد 
الأصل•من سانط المعكوفض ين ما 

ض.من:  U/1؟نهاية 
لا•أو : مز 

\.A'trالأحكام أصول ش الإحكام وانظر: 





٥٧٣ الميد عبدالميز لأطسي/ت>تيق؛ شلأآألزواتد« »المإت>، 

ب\*إ ٤ جمح نسخ جوار وهر المختار على .ااا/اسدل ٠ أحكام. ت نوله 
غيرها.كنسخ نخها ، )فجاز(لكغيرهاأحكام بأنها التكاليف 

عنهالمنسوخ أن وهي الغرالي حجة هذه •٠ • يتقك. لا اهالوا نوله• 
عليه،المنصوب والدليل تعالى، اف وهو والنامخ النسخ معرفة عليه يجب، 

نسخهيمكن لا التكاليف، من النؤع فهدا ن،كاليف الأمور هذه ومعرفة 
،١للضرورة(( يا 

أننفا ؤإن لأنا الانفكاك امتظع لم نلا أي »وأحس_،..اا فوله: 
يمتع، فلألوالنامخ، بالنسخ علمه دون المكلفج حق ني يحصل لا النسخ 
يكنلم ؤإن بالنسخ، علمه ، عندأحفه في التكاليفج بجميع النسخ تحقق 
منمانع فأي ينفكان لا أنهما سلمنا ولإن والنامخ، النسخ بمعرفة مكلفا 

وبغيرهمابهما معرفتهما بعد التكليف، ينق.ني ثم أولا يعلمهما المكلف، كون 
،.إرالتكاليفحميع يرتخ وحيتثد 

إلىنخه يجوز أنه فالمختار شيء يالإخبار كلفنا إذا ]الرابعة. ؛ قال(
لكتزلة.حلأنا سقيضه بالأخيار اككالم، 

)سان(.الأصل ني )١( 
.١٦٢\االستمض )٢١( 

ولا.ز )٣( 
الأصل.ني تكررت )عند( ئوله )٤( 
المعتى•.ني نزاع 'غلا المسالة انتهاء بعان الحلي الجلال، قال، )ْ( 

ارتفاعجواز الجمهور ادعا، الذتم، حاصل لأن 'وذللث، المنان! الأيات ني العادي نال، 
الوالغزالي يه، بالمأمور الإبان بُلربث، ربعفها النسخ بعلريق يعفها التكاليف، جمح 

النسخيهلريق جميعها رنع يمكن لا أنه الغزالي، ادماه والذي ذلك، ني يخالف، 
ذلك'"ن، يخالفون لا والجمهور 

اوناتما/ا<0ااالأيات انفلر 
،٢ ٠ ٤ آ/ لاّمخمم.ر المفي. ثّرح ، ٦ ١ ٦ *ا/ ول، النهاية تقدم! ا،ا غير المالة في وانفلر 

الكوكب،شرح •!، oAاللواع الدرر ، iaAالرحموت نواتح ، ouaAالمختصر يان 
٦ا^A.حاب >،، AUAالمنير 



عبداضزاشولأي|تاسى/تحمق؛ شئالزو\تد« >طل|واتر  ٧٣٦

نييحيالكذب التكاليف ان ني مذهبهم على بناء وهو ى الأمل تال 
ءقلأ[را/

الخبر.نح جواز في وهي المختصر مسائل رابعة هذه مؤح 

لمدلولهأو الخبر ، كسحر يكون أن إما ارالمسخ الإحكام في فال 
بهأو)تي\ه تلاوته ينخرْ، أن فإمال؛، الأول كان فإن )ولمرته(ص. 

بذلكالمكيف يناّ فينح شيء نخبر أن كلفا فد نكوزص، بأن 
بجوازالقائلين سن حلأف غير من جائز الأمرين من وكل الإ-تحارأ،' 

وسواءتقبلا، مأو ماصبا تلاوته نسخت ما ، آكان؛ وسواء المح، 
كالإحبارمدلوله يتغير لا ما في به الإحبار ، تكاليفنح ما أكان 

ؤإيمانه،زين. بكفر كالإحبار ، )يتغير(أ أو العالم وحدوث تعالى اف بوجود 
وفت،في مصلحة تكون أن فجاز المرعية الأحكام من حكم ذلائج كل لأن 

وسإيوةتاص،آحر-ا>،ا،.

onlyالمان شرحه مع المخمر ، ١١٧ص والأمل الوصول مثهى المالة: انظر )١( 
\ا٣ا^^^.السؤل \لأيم أمول ني الإحكام 

المخ.ض: في )٢( 
)وتمرنه(.الأمل ني )٣( 

م..ن:)ْ(تحث0*اا/"ا
رذكاوفا(االأصل ني )٦( 
يكون.م: ني )٧( 

•هنا م: ش  ٢٨)
إلا.م: ر  ٢٩)

كان•)•اام،ر<دم؛
كان.م: و ثى ني ( ١١)

)ب■سوحموش--
ثن.ت من مانطة ونتج. ( ١١٠)

Miteالأحكام اصول في )؛ا(الإحكام 
_•عن؛ نهاية دهنا 



٧٣٧عجدالميزالميل لأيئاسي/تثقت شئالوراتد<< 

ذلكعنا ينخ أن يجوز هل بشيء نخبر أن كلفنا فلو ذلك تقرر إذا 
لا؟أم بنقيضه الإخبار سكاوف التكاليف 

تبعا، لالمنتهى ني الحاجب ابن نقله كما الجواز على الجمهور 
المول.منتهى في القمم بهذا بمرح ولم ،، الإحكام١٢في للامدي 

وهوقبيح، به والتكليف كدب لأنه ذلك يجوز لا ت المعتزلة وقالت 
.^ ١٠٧امن متصور غير 

أصولهمعلى مبني ذكروه ما لأن يجوز أنه الوءندنا الأمدي نال 
نلك«لُ'،.اد فبينا وند والعقل، والقبيح التحين في 

الفيه الداخلة الأزمنة بعض إمحراج أي الخبر مدلول نخ وأما 
المحصولل٧/في عليه نبه كما بالكلية رنعهل٦، 

يجوزررالمسادسة بقوله يم القلهدا المنهاج صاحب تعرض وند 

.١١٧ص والأمل، الوصول مض )١( 
بهينلم ولكنه يالجراز، النول نته ورجح ، ١ ٤ م/٤ الأحكام اصول ئي الإحكام )٢( 

للجمهور•
الممداظر: )٣( 

متله،.للحفة ايجب ! ٣٨٦صى التحرير قي وتال 
رن

ثلنه عمقي مدالرناثا الشخ فضيلة بتعلتق الإحكام من الملوءة النسخة ني الذي )٥( 
يليكما المط؛رءة النسخة ني والذي أحرى نسخة في ولعله لف المؤ أوردْ ما بعض 
فيالمملؤة رعاية ووجوب العملي، والشيح التحض ني أصولهم على مني •ومحو 
١^٠٠شص بالخم التكلف نخ من اغ فلا يذا وعلى أبمللناْ وفد تعالى اف أفعال 

مرجودأ.ليس الآ4دي إلى به نالذي الكلام وصدر 
نرفعه.لا ثى: في )٦( 
 )V( ٤٨٦/٣/١المحمرل.
المم.م: و ثن في )٨( 



الميل■ميامين لعليامى/ثحتق؛ شئالزوامح« >ظمامح  ٧٣٨

اتفاقأيجوز غلا يتغير لا مما مدلوله كان فان ،. المممسل،ال الخبر نح 
الحا->بأوابن ، والآماليل الإمامأ٢، بذلك صرح 

•مذاهب أربعة فيه ما ذلك؟/حاصل يجوز فهل يتغير مما كان ؤإن ها"/أ 

 Jوعدأأو تقبلا م، أول ماصيا ، كازل سراء مطالقا الجواز ت هما أحا
ماوهذا الحج وجوب عن كالخبرراّ، حك-ملئ عن حبرأ أو وءسوألَا، أو 

٢والآماJىرالإمامل اختاره 
هاشموأبي علي أبي عن المحمول في ونقله مهللقا. المنع والثاني؛ 

المقالْينلآا،.وأكثر 

وبينما-لوله نسح فيجوز المستمبل الخبر بين التفصيل والثاك؛ 
البيضاويعن )اختياره( تقدم كما يجوز فلا الماصي 

.٤٠ص الوصول منهاج )١( 
ا/'ا/ا"اِ؛.المحمول )٢( 
Mitrالأحكام أصول ني الإحكام )٣( 
•١•  ١٧ص والأمل الوصول منتهى )٤( 
م.من؛ نطة ما لكن. )٥( 
وأد•ني )٦( 
م.ْ"اا/بس: نهاة )٧( 
ثى.من: اكل ٌ^٠؛( )عن قوله )٨( 
الخر.م: ني )٩( 

ا/متمأا/؛.المحمول ( ١٠)
"ا/هأل.الأحكام امول ني الإحكام ( ١١)
.٤٨٧\امالمحمول ( ١٢)

الإحكامانثلر؛ والثيرازي. يكر ايي رالقاصي والخكلمن الفقهاء من حمامة قول وهر 
rا^\o.الحاصل ، ٣١ص اللمع الأحكام أصول ني 

)احتارْ(ّالأصل ني ( ١٣)
اكارى.)أا(نيم:

.٤٠ص الوصول منهاج وانثلر؛ 



٩٧٣ الميد عبدالميز لعلبناسي/حتتى؛ ^^٠« ١٥٠'؛محامإتد 

فلأل^.ؤإلأ حاز شرعا حكما مدلوله كان إن الرابع: ١، و

الأمريمعنى كان إذا الخبر أن حلاف أولا الوجيز في برهان ابن ئال 
^لأ[، ٢٢٨]ال؛همْ: أدمسؤنه< يبمبمك ءؤرأقلأق4ت، تعالى: كقوله نسخه يجوز 
yLlZ  ٣١٧٩]\ف\بم■.■ ه ١^٠٤ إلا.،

أيفأ.فيه الخلاف حكى المحصول في الإمام كان ؤإن 

وليسمطلقأ يمنعون أنهم منه يفهم للممترلأن® ٠حلافا فوله: تنبيه: 
فيمنعونه،يتغير لا ما وبين فيجوزونهأ٤،، يتغير ما بين يفرقون فإنهم كيلك 

.الأمدي به صرح كما 

إلىورديء بعد الناسخ حكم يثبتا لا أنه المختار تالخا،سة. قال: 
إيا.ه)وولواليغه(ص 

لو١^^، بان للقطع رت٠ءريم يجوب إلى لأيي )ثبتا(ّ لو لماس 
لكازاثم.الأول ترك 

م.من؛ صاتهلة الواو. )١( 
المالي.ماومب هو وهدا )٢( 

٠٣٠٩ص الفصول تنقح رح ث انفلرت 
•٦!٣٦ الأصول إلى الوصول ش موجود بريان ابن وكلام )٣( 
بمزددثى: في )٤( 
م/إأاؤالأحكام أصول في الإحكام ئي: الأّدي تمرح !نظر )٥( 

رحىالأصول مءآح، الا.ة تقدم; ما غير يقيمه الخر سخ ألة مني وانظر 
المجانالايات ، UoAالرحموت نواح للمخمر الخفي ثرح ٦ا^ص 

المنانيحاشية آ/اآه، اكرر م\أص !نمير الكوكب ثرح •ا/إْا، 

بلينه•ينل م•' دني يلتنه( )ونل الأصل ني )٦( 
م.من: ّانطة ن. )٧( 
)تبت(.الأصل فى )٨( 



الميلعيراميز شلإآالزواتد(< >طلنواتو  ٧٤٠

اتفاقا.ص باكا1يلاأ صل لو فإنه وأيضا 

تبمغهدئل . جحميل إر وصوله بمد المخ نوت منه يلزم وأيضا 
علميبرص نلارى حكم نالوا بالاتفاق. كذلك ولمي ه، الحي إر 

الأحكام.كار الم5الفيه 
المكيفلزم ؤإلأ المكزرا، اعتبار من الحكم ني بد لا قلما 
.ها[ متق وهو ، )االمحال(ل 

يبتإدا أنه المسألة هده ترحمة في المشهور الشيرازي ال ق ٠
الخرورود نل حفهم في المخ يثبت فهل ، نومال نمرْ يبلغ ولم المخ 
هوبما نترجمها بالامدي افدي انمنف لكن لا®. أم عليهم 

كانإذا الماسخ أن ني الأمة بين خلافا نعرف رالأ الإحكام في قال 
ضني انمكم'" ل م.ب الض. إر ّزل؛٠ رم ء ذ •ع 

نبلعالمه كانوا ما عاز الأول بالحكم المكلمف في هم بل المكلفين 
إزالمخ ورد إذا فيما الخلاف ؤإنما .، جرل إر اuسح إلقاءر'ا، 

،.لأ؟«ل أم حقهم في المح بذلك يتحقق هل الأمة يبلغ ولم س المي 

بالثاني•م؛ د ني  ٢١
ّامم.ن:ش.فلأ.آ(

-ض.^٢: ٢٣
اككين•فيم' ٢٤
)بالمٍال(.الأصل ني ٥( 

م.نهاةا-اا/أس:وهي 
،٥٦٣١٦المان ترحه مع المختمر ، ١٢'ص والأمل الوصول منتهى • المسالة انظر  ٢٦

آ/•؟.المول ص ،  ١٦٨^الأحكام أمول ني الإحكام 
ثن.من: •،//أ نهاية  ٢٧
آح/أ.آ/ل للمختصر الشترازي ثرح  ٢٨
حكم.م: د ش محا  ٢٩

الأحكاماصرل م الإحكام ( ١١



٧٤١عبدابيزاشد لأيةاسي/حشق؛ ك، ^٠ ٧١٥'؛-^١٥^١^ 

مدهازت، رفهاأ الكتاب ألة م، المسألةأ وهذه 

فيوالغزالي ، برهازل الفي الإمام اختاره ما وهو ت أحدهما 
أصحابعن الإحكام ني ونقاله للامدى تبعا ، الحا->بل وابن ، ل المتمني 

لمما حفهم في يثبت لا النسخ أن حنبل بن وأحمد حنيفة أبي 
٠  ٨(١(

٠بمسمم 

بعضعن الإحكام ني ونقله يبلغهم لم ؤإن يثبت أنه والثاني: 
،.٩١٠الثافعي أصحاب 

0\'ابحق في الناصح حكم لوثت بأنه المختار استاول/ءالى .اا ،االا،فوله: 
فالمقدمبالإحماع باؤلل والتالي النقيضين اجتماع للزم علمه نبل المكلف 

لأئمالنامخ تبلغ قبل الأول الواجب ترك لو المكلف بأن نقطع لأنا مثله، 

م.ّاقْلة المالأ. )١( 
وبزم: )٢( 
\.x\r^اJرUن )٣( 

شليس التحقق عند إنه الجويتي قول، الرهان عن المؤلف نقل أآلة للمأآحر في وسيأتي 
،.iUJijتوجيهه ربيان حلاف المسألة 

المس)٤( 
•١٢■ص والأمل، الوصول ُتءى )٠، 

الرحموتنواتح اننلر: ( ٠١)
وهوت تيمية ابن الإسلام شيخ وفال أصحابنا٠ قرل حناهر ارهو يعلى أبر القاصي تمال )٧( 

أحمل.إلإمام بمي - كلامه ظاهر 
شرح، ١٥٦ص الأصرف والغواني القواعد ، ٢٢٣ص السوية م/مآا/، العدة اننلر: 

اونٍرم/'ده.الكوكب 
ص\.الأحكام أصول ني الإحكام )٨( 
.WKfXالأحكام أمول ني الإحكام )٩( 

منهماال.تقا*م وهو قوليه أحد في الشيرازي إمحاق أبو اكاتمعية من إليه ذهب وممن 
لكونهالتمرة عن التأليف، حر متأ واللمع حلاقه اللمع ني واختار التمرة نى لكونه 



•مدالميزالميدلأطمي/تطى؛ <1نيالزوامح« »اماتر  ٧٤٢

ذلكلكان تالخر[را، ■_ مل ثاظ مثلا الحرم الماسخ كان نالو بتركه، 
باطل.وهر ، معار حراما واجا الماسخ تبلغ قبل الفعل 

لوالمكلف أن وهو المختار على آخر دليل هدا راوأيضا..اا ت ثرله 
اتفاقا.عصى الأول وترك إله وصوله قبل بالماني عمل 

بمكةالمخ نزل نم المقدس بت باستقبال أمر س ءلأن الغزالي نال 
بالأمر؛الممسك مأمور هو بل الحال، ني باليمن هو عمن الأمر فعل يلم 

استقباليلزمه ولا ، وحا منكان أنه بان ؤإن عمى، ترك ولو ابق المس
احلاف، فيه يتجه لا اوهذا تال ثم عمى، استقبلها لو بل الكعبة 

الماسححكم ثبتا لو أنه وهي،• أحرى حجة هدْ ••٠ • راوأيضا ت نوله 
جرلبليغ لمل ثاتتا يكون أن للزم للمكلفين ه المكب يبلغه أن قبل 

عدمني الصورتين بين نرق لا إذ مثله، فالمقدم بامحلل والمالكب ه الرسول 
بالحكم.، الكلفعلم 

إلاما أثه >؛ؤلأ تعالى! قوله أيضا عليه ،؛ويدل العبدرجب ئال 
يبلغها.لم يما العمل وسعها في وليس [ ٢٨٦]القز؛؛ ونمهاه 

مممرنينكانوا القبلة وحوك ، الخمر حرمن، حين المسلمين فإن وأيضا 
ذللث،.وغير الخبرأْ، بلغهم محي عليه كانوا يما العمل على نقوا البلاد في؟ 

يينالمكوضّاظسالأملّ،ا\(
م.من:نهاةأ*اا/ب،آ(
.١٢١ر  ١٢ا/• المسي ٣( 
ئن.من: •م/ب نهاية ٤( 
القبلةتحويل ني عمر بن عجاJاش ث حاو عند الأحكام إحكام ني العيد دتيؤ، ابن تال، ٥( 

بلوغتبل المكلف حق في يشت هل اJاسح حكم أن في •امحلفوا ٢ ٧• ر ٢ • 
أعلني الحكم نثن لو انه التعلق؛ ووجه ذلك. ني الحديث بهاوا وتعلموا له الخألاب 

نرحلنيمقد المقدس بيت إلى التوجه من فعالوه ما لبهلل إليهم الخبر يلؤغ ن؛زا تناء 
ض2اللا.يعضها في العبادة 

حاءهمإذ الصح صلاة في شاء الناس اسما تال لفظه. ه عمر بن عبداش وحديث 
الكعبةستقبل أن أمر رند نرآن، عاليه أنزل ند النبي. إن نقال؛ آت 

الكبء.إلى فاسداروا الشام إلى وجوههم وكانت فامتقبلوئ 



٧ ٤٣عب،دايميزاب، لأبماسي/حمى؛ دلأآاررمح<< »اهوامح 

حكمالناسخ الحكم أن وهي الخصم حجة هذه ••٠ . ٠قالواI نوله 
الأحكامكسائر به عالمه المكلف على ايجابه ني يعتبر فلا متجدد 

يعلمها.لم ؤإن عليه أوجبتا فإنها المتجددة، 

الوجوبثبوت منع وهو ، شبهته عن جواب هذا  ٠٠٠٠ ٠^١ نوله• 
الخارجفي بالمكالف تعالقه الحكم يثبون المراد إذ به، علمه دون عليه 

وصالاثال، في اممار من بد لا إذ اوكا1ف عب عر ٣، فتتوس 

برىلا ومن القبلة، في حاء ما باب - الصلاة كتاب - البخاري أحرجه الحا-ينا 
(.٤٠٣)ح 'ه ا/أ-الملأ غر إل نمر سها س ءر الاعادة 

الرسوليتح من لغلم إلا علها كنت التي جعلنا اررمآ باب - التمسر كتاب وني 
(.٤٤٨٨)ح شه على يقلب ممن 
إنكت قوله إل نالتك.. تبعوا ما آية بكل الكتاب أوتوا الذين اتبعت ارلثن باب - ونبه 

(.٤٤٩•)ح الذلالمن«^؛'اا لن إذا 
(.٤٤٩١)ح \ UijAابتاءمم يعرفون كما يحرفونه الكتاب آتيناهم ارالذين باب وفه 
الثهوما توله: إر  ٠٢١٠٣١١المجد ثهلر وجهك غول حرجت حث رومن باب دب 

(.٤٤٩٣)ح  WojA-سلون عما بغافل 
ولملكمنوله: إر الحرام الجد ثعلر وجهك غول حرجت حث 'ومن باب - رب 

(.٤٤٩٤)ح خ/ه7ا تهتدون، 
الأذانفي الصدوق الواحد حبر إجازة في جاء محا باب - الأحاد أحبار كتاب وفي 

(؟٧٢٥١)ح  yrrlsrوالأحكام رالفراتص والصوم والصلاة 
إرالقدس من القبلة تحويل باب - الصلاة ومواضع اجد المكتاب - لم مورواه 
(.٥٢٦)ح  ٣٧٥/١الكب 

(.٧٤٥)ح  ٦١؟/الاجتهاد يعل، الخءلأ استتابة باب - القثلة كتاب - ال والئّ
(٣٤١)ح  ١٧• أ/ القث1ه ابتداء في جاء ما باب . الصلاة أبواب كتاب - والترمذي 

صحبح.حن حديث وتال: 
٦(.)ح \ا0^\ القبالة حاءل ما باب النبالة. كتاب _ الو»ll ل ومالك 

ا/هأأالكعبة إل القدس بيت من القثلة تحويل في باب - الصلاة كتاب - والدارمي 

ّ,ة،";ث,:ّ
)أ(تيش:شهة.

بموقف.ثى: ل )٣( 



الميلحمدالمين لأطءي/تءنى؛ شئاررامح« »امامح  ٧٤٤

فيثبوته المراد وليس ،، الحكم١ بثبوت الكلفينر٢، جهل عند 
المكلضن•تطقه في النزاع ل النزاع محل هو لمي إذ الواقع، 

النسخ)ه وترى بالأول العمل ترك النسخ المكلف علم إذا ت قيل فإن 
بنزول، )انقطع(أ الحكم أن على فدل له تأثير لا المالم إذ يعلمه لا 

والإبراءوالمتاق المللاق ني وكما الوكيل، الموكل عزل في كما الماسخ 
نلاك(أأصبه روما ، )المستان(ر نمرة ؤإباحة 

له،مرحل والعلم الرافع، هر الماسخ ، لاأزل الغزالي قاله ما فالجواب 
الشرط،وجود قبل نح ءرولأ الماسخ على ، ريحال(ل الشرط وجود وعند 

/ ١٠١يبلغه لم من حق في خهلا؛ا يصير ولا حطاب ١، الاّخ(ر لأن 
يبقلم تمريرها حقق إذا المسألة أن لاوعندنا البرهان ني قال ت تنبيه 

يبلغه]لم[ من حق في المح بثبوت أريد إن لأنه حلاف، فيها 
المحال،إلزام فهو به. العلم قبل الماسخ بحكم الأحد عليه يجبا انه الخبر 

عند/الفريقين،متحيل وهو يطاق، لا يما وتكليم، ا"/أ 

امتناعلا مما فهذا مضى ما تدارك يلزمه الخبر بلغه إذا أنه ١^- ؤإن 

منف.م: ني )١( 
اولكلف،.)آ(فيشوم:

م.ساامن: نهاة )٣( 
يعلمه.لا • م *ي )٤( 

)ْ(فىالأٍلرالقطع(.
)المان(.الأصل ثي )٦( 
ض.من: ساقط القوسين بين ما )٧( 

وأن•م■ *ي )٨، 
)بحال(.الأصل ؛ي )٩( 

٢•>،؛ ّانط المؤمن بض ما ١، • ر 
\ا\\\.)اا(اوتمنى 

بموت•م،• في ، ١٢^
والأصل محن ماتهل المعكوiين ين ما ( ١٣)



٧٤٥عبذ،اضزاضر لأيتاسى/تحمقت ش>ئا1زراتو« »المإتر، 

المميلهذا إلى والإنات القي في اوْلالقة الذاهب ، ردت١١ؤإذا فيه، 
رتحصل• للخلاف يبق لم 

مبنىوهو مشهور، المسألة فى ®الخلاف شرحه في الأبياري ثال 
مجتهدكل صوب من أما ، واحد؟ل المميبا أو مصي_، مجتهد كل أن على 

متعينوالحكم واحد الميج، فال، من وأما ٢ الإمام• تال كما فيقول 
لمدممعذور المكالف ولكن الناسخ، الحكم إلا المسألة في لله فليي 
العمللرمه قائما الونت، كان فإن ذللن، بلغه فإذا تغريهل، غير من الثور 

أمرإلى المضاء افتقر الخمل ونت، انقضى ؤإن الهللي،، ذللث، بْنتضى 
أعلموافه المسألة• تحقيق وهدا حديد، 

معهسقي لا القياس أصل حكم نح أن المختار ادّة. ]اننال: 
الهمع.حكم 

رددت.ثى: ني 

الأناري.م: وني الأناري. بن ني 
الاجتهادكتاب في واحد المميسما أم مصب مجتهد كل هل مسألة دراصة صياتي 

والأتاء.

الجدس•يض 
لمتور-ا ش

م.ي'آا/بس: نهاية 
الأصل.ني تكررت )انم(. 

لكونهاالمخطوطة النسخة والرمان التحقيق من الثاثي الجزء ش موجود غير النُس هذا 
الساتط.من وهذا الأتم مخرومت 

الماظرروصة ت تقدم ما غير الخكلفين إلى تبليغه تبل النسخ حكم لرن اله مفي نظر ا ا
شرحعع الجواسمر جمع ، ٦٥/٢الأصول إلى الوصول ، ٦١ ١٨الول نهاية ، ٨١٠ص

اصول، ١٠٨٥ص التحرير ٩^١، ص العلوتى مختصر ، y٩٠/البنانى وحاشية المحلى 
المساحتشنيف ، ٢٠١٨المضيللمختصرشرح ، ٧٠٢٨طلح لأبن الث 

.١٨٦ص المحول إرشاد 
مختصر،  ٤١٠٥ص الأصول على الفرؤع تخريج فى التمهيد ت الخالة لمرة نى وانظر 

.TT\/\الاضوي وكلام الخلاثى واعد تس 



عيزالميزالميللعلياسى/تحتيق؛ شئالزواتد« »النواتد  ٧٤٦

ْنه،اصبك الذي الخكم بروال الأعشار عن العلة حرجت لمات 
الفرع.حكم يبض نلأ وحينتذ 

تابعاوليس بائية، دهي الحكم على )الأصل لدلالة تابع الهمع ئالوا 
لحكمه.لا المتلوق لدلألأن(لأب تابع ٢^١، الفحوى ني كما نيه، للحكم 

شنلو فإنها نيه، المعتبرة الحكمة زوال الحكم زوال من يلزم قلما 
مطلقااصّالحكم اتقى اتقت فإذا الحكم لقي 

أم^٤ ١١حكم ، هل الف؛اس أصل حكم نخ إذا • الشرح 
فه.اخلفوا الأصل؟ بزوال يزول 

فيالحرمين إمام عنه نفله كما بقانه إلى خهه حنيفة أبو فذهب 
أصحابعض عن قله لأمدي ا كان ؤإن • الرهان 

)ىئئامسناظ.س;ش.
، ٠٦٢/٢السان شرحه مع المختمر ، ١١٩ص والأمل الوصول منتهى الخالة انزلر ، ٣١

A'/rالمول متهى \\، U/rالأحكام أصول ني الإحكام 
_•من؛  ١١٨١نهاية ، ٤١
كماسخا يسمه ولم الكي الدين لتاج الحاجب لأبن تعا يبمى* رهل ب المؤلف مر ، ٠١

•ومرْ بمر انح، كالناصي الأصولمن بمص أطك 
الأصل،حكم ينح؛ارتفاع الفرع حكم إن ينولون؛ لا الأصحاب 'إن الردكشي نالء 
زالؤإذا ممشرة الملة كون لزوال زال يإذا معسرة الملة كون لزوال حكمه، يزول دل 

المدة، ١١٩ص والأمل الوصول منتهى انظر؛ منسوخ'• إنه يقال لا علته لزوال 
.١ ١ • ٤ / ١ المامع تنشف ، ٨٩٨الناني حانية ومعه الحلي نرح ، ٨ م/'٢ 

ش.ت من ساقهلة خهض. ، ٦١
.١wMlyلرuن )٧( 
ؤ١٦٧/٣الأحكام أمول ني الإحكام ، ٨١

كبهمعيه تدل الذي بل دمق غير ذللث، في عنهم نقل ما أن الحنفية ميما وتجذأ 
أصله.بنسخ المع نخ ني للجمهود موانقرن أنهم 
الالأصل حكم نخ أن من المختار على 'ومناه  ٣٩٠ص التحرير في الهمام ؛ال 

;الفرع'• حكم معه يغى 



٧٤٧'مداينزاب لأطء|مي/سقت دئالزواتد« »هماتد 

فيالحاجب وابن ١^^١، إمام ومهم زواله، إلى ١^١^ وذهب 
والْحتهىالإحكام في رالأمدي ، مختمريهل 

زالفإذا الأصل لحكم ، تابع١ امع في الحكم بون تأن واستدلوا 
الحكملزوال معترة كونها عن العلة وتخرج امع، حكم زال الأصل حكم 
امع-حكم يقي فلا وحنني مه امتيطت الذي 

تابعاليس المرع أن وهي ، لا-خصملثبهة هذه .،ا . .لأنالواقوله; 
لمكملا الحكم علا عر الأصل لدلألأ تابع هو ؤإنما الأصل، لحكم 

مفهوموهو الخءلاب، فحوى أي الفحوى ر كما بانية والدلألأ الأصل 
،[٢٣١٦]الإ>ا،: ثيبماه رلأ أف دآ مل و تعالى: كقوله الموافقة 

ليسوهدا اض حكم يض لا الأصل حكم نسخ إذا اكرت ملم في نال و ~
أذفو؛أفيرتفع للعلة إلغاء الأصل نح أن لتات الحنفية. إلى ونب يبقى، ونيل نسخا، 

دلل.غير عن ثبوته لكان وإلا 
الجمهور'رأي اخيارهم في راصح والكلام 

الحنفيهء.إلى الروسب الثبوت لم مصاحب نول عند  ٨٦/٢الرحموت نواح ني تال 
الالمنسوخ التمى أن صرحوا وقد لا وكيف تثبت لم بة الن oJlaأن إلى ءأشار تال 

القياس،*عليه يصح 
لجعصالأصل حكم نح بعد ١^٢٠٤ حكم يقاء القول، الشيرازي إمحاق أبو عزا وند 

الثانعية.

الأصلمن المشط الخض أن صدا: ذلك ني نبه،رالواتع ونال  ١٣١اورفنا/أ )١( 
لمؤإن فيه، نظرنا استدلالا صح فإن له، أصل لا معنى بقي أمحله نح إذا الأول 

آ/آا•؛،.اليان شرحه مع المختمر ، ١  ١٩ص والأمل الوصول 'متمي );١( 
■ا/-ه.الول متهى الأحكام اصول في الإحكام )٣( 

الشانعيه*وأكثر الحنابلة قول هو الأصل حكم نسخ إذا \لغوع حكم بروال والقول 
المودة، AT'/rالعدة \الأ0إ الأصول إلى الوصول ، ٢٧٥ص التممِة وانثلر: 

.owrfrالمثر الكوكب شرح ، ٢١٣ص
بع•ثا ني )٤، 

م.و؛ ثى من; سامحل تسمرهما، لأولا تعالى؛ وثوله )٦( 



عسداضزانيولأداسي/حتهم؛ شلأآالزو\تد« >طلتواتر ٧٤٨

لحكمه،لا المطوق لدلالة تابع \ذ1ووبلإ^ تحريم وهي الفحوى ، فإن 
منيلزم لا كما دلالته انتفاء الأصل حكم انتفاء من يلزم فلا ذلك ومع 

الفحوى.انتفاء المهلوق حكم انتفاء 

حكمأن على مني عندي ®وهدا البرهان ثرح ني الأساري نال 
الأصلحكم أن حنيفة أبي وطهب لا؟ أم العلة إلى ضاف هل الأصل 

كدسكان ؤإذا الفرع حكم المة إلى ْ، والشاف المة، إلى يضاف لا 
هدااد مسا #وقد تال: بالعلة®. له تعلق لا الأمل حكم وهو نح فالذي 
ل-ان-هىءلتقدم• فتما الكلام 

نالهامذاهب وعكه الفحوى دون الأصل نح ، ا-فى<-ال أن واعلم 
حنتلزم يلا الأصل ح(أى )نأن الحاجب ابن احتاره ما وهو 

)الءكسو،(ل*ا،.الفحوى/خلأف ا*ا-/ب 

رخلأف!ورجح ر ألة[أ لالملهده المهاج تعرض وتد 
وبالعكسالالفحوى نخ يتلزم الأصل نخ 

قالذللئ، ، ١٢١٠

ز،م؛ه•

ماش
الإُام•م؛ دش الأيادي• ابن 

يظاف.

المغطوتلالثاني الجزء الجرعان نرح ني واليان التحقيق ني موجود غير الص هذا 
منها.اقط الممن وهدا مخروما الجزء هذا لكون 

م■ر• الأصل ص مانل المعكوفض بتن ما 
)يشخ(.الأصل ني 

•)الأصل، الأصل ني ورد القرمتن محن ُا بدل 
؟١١٩ص والأر الوصول متهى 

الأصل.من سائل المعكونِن ين ما 
)بخلاف(.الأصل: ني 

.٤١ص الوصول منهاج 



٧٤٩عبداينزامير لأبما«|ىمتحنقت دلأآالوراتر« ))الغواني 

منيلزم أته وتقريره ،، ر الخصم شبهة عن جواب هذا .،< . ءادل؛ا. نوله; 
)بقيتنلو الحكم، ذيزولا نه المعتبرة الحكمة زوال )الأصل حكم زوال 

الفرع.في حنى(لء، طلقأ الحكم نمقي ١^^ ]لكهام الحكم، في(رآ، 
علتهإلى دوامه ني الحكم افتقر لو أن ذكرتموه ما يلزم إنما قيل فإن 

زوالمن بلزم ولا أبيه، بإسلام معلل الطفل إسلام لأن لم مغير وهو 
نخإلى برجع فصاصله ذلك لزم ؤإن الابن، إسلام زوال الأب أسائم 
امتناعمن تقدم لما باطل وهو ، الأصل(ل حكم )على بالقياس امع حكم 
٦،.المظوف بالقياس المخ 

دوامإلى ، ل دوامه في الحكم افتقار في حلاف لا أنه فالجواب 
انتهتلو حتى صاطها دوام ني الخلاف وغ ؤإن الماسرة الخكمه احتمال 
حكمبنسخ لكن بعدها، بقاؤه امتع نطعال المسرة الخكم حكمة 

المؤلف.ذكر كما أئوال أربعة فيها الموائمة لمفهوم النسخ ومالت 
أصله.درن الفحوى نسح ؤيمتغ الفحوى، نح بدون الأصل نح يجوز أنه الأول؛ 

عقل'رابن يطكا رأمحا الحاجب وابن الخفية مذهب وهر 
المتكلمين.أكثر عن السمعاتي حكاه ت الرركثي تال أصله دون الفحوى نح يجوز * الثاني 

الأحر.بدون منهما كل نح يجوز أته الثالث؛ 
الأحر.بدون منهما كل نح يمتع أته الراع؛ 
المسامعتشنيف ، o"\*/Yالمختصر بيان آ/هه، الأصول إلى الوصول انثلرت 
مفلحلابن الفقه أمول ، ٢٢١ص المردة ، auAالرحموت فراح ١،  ٠٨٩٨
.٥٧٦/٣المير الكوكب شرح ، ٦٩٦٨

الأصل.من ّانْل 
_•ست اتتل القرمز ينز ما 
م.من: ماتط المرسن ين ما 

•اِ/با J/Yللمخممر ١^١^ شرح ،  SMtCالأذكام أصول ني الإحكام 
م.من: /ب ١٣٨نهاية 

تعلقا.م؛ في 
بمسح،د ش مح، 



عبزاضرالميزلأبماّي/حشيى• ه ١^١^• شه ^٠ ١۶٥^ ٧٥٠

لإسلامموجب الأب إسلام أن أيضا لم نولا اعتبارهأ، يزول الأصل 
لخصهما هذا الابن إسلام ٢ انتفاءل إسلامه انتماء مجن يلزم حتى الابن، 

الآمليل٤،.كلام ن م، 
الوالشرط للجزء نخ شرطها أو العبادة جزء نقصان ]السايعة. قال• 

العبادلأ

للعبادة.نح ينل 

الشرط®.مصان دون سخ الجزء ارنقصان مدايصار وتال 

وهوثان، دليل إر الوجوب ني لأنتقرت لوجوبها سخا كان لو لنا 
الإجماع.حلاف 

أدجوازها بت ثم الركعتين وبغير ؤلهارئ، بغير تحريمها بت نالوا 
بغيرهما.وجوبها 

وجوبلّ[.يتجددرا"، لم أته الفرض تلنا 

بزادل•لا،فىشوم؛
_•_• ااا/ب نهائأ ، ٢١
اا//با J/Tللمخصر السرازي شرح ( ٣١
ملم\\-\.الأحكام أمول ني الإحكام ( ٤١

العلةكانت إن وهو؛ نالث قول ومناك المألة ني تربن ض المؤلف انتصر رند 
المخنبت بعلة نخه بعلل ان إلا المخ ني الأصل المريع تتح لم ملتها *-مرءا 

اكين.مجد رجحه وهذا العلة. رجيت حيث 
مم0؟ه.الضر الكوكب ثرح ، ٢٢•ص المودة اننلر• 

الممدشرح مفلح لابن الفته أصول ت تقد-م ما مير المسالة في وانزلر 
اللوامعالارر ، '"٢ ٨ ص الذهب صلامسل ، ٦ ١ ١ ٨ ول النهاية ، ٢ ' * آ/ للختصر 

١.• ْ ص الشقيطي محانكرة ، ٨٩٨الباني حاشية ■٦،  ٤٨
للعبادة.ض: ني )٠( 

•بمحدد م■ ش ، ٦١
،٠٧٤٨اليان شرحه مع المختمر ،  ١٢١ص والأمل الوصول متتهى المسالة؛ اذُلر ١^١، 

.\املأ00المحمول ^-اه، المول متهى الأحكام أصول في الإحكام 



٧٥١للأط،صي/ت>اس؛'ءبزاضز١ضبم شجا)وراتد« >bلفواتي 

يكونلا العادات على عبادة نيادة أن على العلماء اتفق \ذشوح 
إلازكاة، أو حج أو صوم أو صلوات على صلاة كزيادة للعبادات نسخا 

،•اكلأْل ijالوسطل١، تض إلى بالمب العراذين بعض عن نقل ما 
لتلكنسخأ يكون لا العادة منن ْن ستة نسخ أن على أيضا واتفقوا 

لهصرح الإمام، يمين عن والوقوف الرأس، ستر كنسخ العبادة 
والخزاليلْ،•٤، الامدي 

والشرمحلكالجزء العبادة صحة عليه ا يتوقفما نح أن في واحتالفوا 
لا؟أم الما7ة فلك نسخا يكون هل 

عذاما.نلاثة فيه ما حاصل 

لالتحميل وصاحبا ، الحاجسالوابن ٢ ^٠٧ ١١اختاره ما ت أحدها 
،والحاصل١٩

الوترصلاة أرحج، العراتيين يعص أن هر الصلاة في الرسل تعير التي بالزيادة المراد )١( 
المأمورالومعر الصلاة أن جهات من نخأ فيكون سائمة، صلاة زيادة نولهم من فلزم 

عنتخرج الومعر٠ والصلاة الصلوات عر احاففلوا تعار؛ توله ر عليها بالمحافثلة 
بزيادتها■الومعل لتغير الادمة> بزيادة ومعر كرتها 
الأحكامراصول، الإحكام انغلر: 

الفئهأصول، ، AYAرحى الأصول، ، ٧٢٠الأصرل، ميزان ، ٨١٤/٣المدة اتفلر: )٢( 
نحما/'¥ا، آلأ-زكام أصول في الإحكام ، ٢٧٦ص التمرة A؛>U، مفلح لابن 

م0"اا.الخفار 

ض■ش■■ و )ى 
\.UA/fالأحكام أصول، ر الإحكام )٤( 
.١١٧/١المتمفى )٥( 

نفائس، ١٢١ص والأمل الوصرل، منتهى العبادة؛ سنن من سنة نح ألة مر وانغلر 

١٠>
.١٢١ص والأمل الونرل مض )٧( 
 )A(التحصيل
.A٥٤• الحاصل )٩( 



عثدايمئزالمهُدلأوئاسي/حئق• سرحالزو\تر(< محالنواتد  ٧٥٢

الكرحيل٣،عن الامدي رحلكم والمت،بأآ،، الم|>صوللا، في للأمام تبعا 
نخارى.يكون لا ذلك أن المريء، الحسن رأيي 

عنوغيره الامدي حكاه مء1القا للعبادة ، نخا(ل يكون أن رداكاني• 
،.الغزالىل ميل ®ؤإليه نال المتكلمين، بعض 

وبنللعادة نحا فكون الجزء سخ بمن التمصل المالت• اوآ 
،.عبدالجيارل القاصي احتيارأ؟، وهو لها، سخا يكون فلا الشرْل مخ 

بأنهيشعر كلامه راوظاهر نال ثم الغزالي، ميل ®ؤإليه الشيرازي قال 
مقدار)تبعيص(لما، راناذا تمفى المفي الغزالي وعبارة ، خا،ل نيكون لا 

م.من: ا،*اا/ا نهاة )١( 
ا/م/يهه.المحصول وانظر; 

.r،Y/Tالمثخب )٢( 
.0٥٧/٣/١المحمول ، الممد ، ٢٨١ص التمرة إله: تجه ني انظر )٠١( 
^UA/rالأحكام أصول ني الإحكام )٤( 

الممدش الحسن أبي تول وانثلر 
الحقة.وجمهور الحنابلة مدهب وهو )٥( 

الرحموتفراتح ، ١٠٩٧ص التحرير ، ٨١ص ازظر روضة ، oATU/rالمدة انظر: 

م•ٌن• سانط امم>، محن ما ، ٦١
الستضا/بان)٧( 

ماوهيه.لتحقيق عنه الؤلمؤ نقل وميأش 
.١٧٨/٢■الأحلكم أصول ني الإحكام وانفر: 
الحفية.من الأنصاري وعبدالعالي الثزودى احتار محو بالنسخ والقول 

آ/؛ا<.ارحموت، نواح انظر: 
م•ُن■ ُز.يدة اراد- ، ٨١

ا/م7ه0ؤالمحمول ، ٤٤٨و ٤٤٧٨الممد إليه: سيته ني انثر )•١( 
_،.j/A؛أ/ل للمختمر الشيرازي شرح ( ١١)
_،.j/A؛آ/ل للمختمر الشيرازي ثرح ( ١٢)
تقيمي.م: و ض رني )تقيض( الأصل ني ( ١١٠)





عيزاينزاضدلأ؛اتاسي/تطيى• شها)زواتد؛ه  ٧٥٤

أحدارتفع فلما الطهارة، وكذلك واجبة، الصلاة كانت، بل وحوُّا 
الصلاةمن ركة كل أيضا وكدا كان، كما الأخر الواجِاثاأ بقي الواحض 

بانيلرنع موجبا يكون لا ركعتين أو منها ركعة نرنع واجمة كانت، 
نبلركعتين أو ركعة وبغير طهارة بغير الصلاة تحريم ومعنى الركعايت،، 

فلماحراما تركه فكان الصلاة، في واجما كان منها واحد كل أن نسخها 
أصلهالمن الصلاة ترتفع ولم تركه تحريم ارتفع الواجم، ذللت، ارتفع 

 Iوالكلامالمسألة هده الختمقى رح ث في العتدري نال فائدة
أنينبغي كان فما تنح. المبادة أن وهو فاسد خيال على انثنى إنما فيها 

يردإنما المح لأن وذللم، أصلا، الةرْ، م-^٤، أن و)لأ(ص تفرض 
إنت يقال )فلا ، رالبادة(لعلى لا المبادة بأصل المتعلق الخط-امط على 

يردثم بها الأمر ، لأن)يرد(أقابل محل هي بل وخ مت ولا ناسخ المبادة 
علمفمن وبالعكس، ناسخا ويالهي منسوخا، بالأمر فالوارد عنها. الهي 

الخيال.هذا عنه اندلمر ، البادة(لعلى لا الحكم على يرد إنما المخ أن 
وابنوالأمدي الإمام ذكرها فروعا الشيح أهمل قلت، إن تنبيه؛ 

الحاجب،.

لحكمنسخا ذلك، يكون لا الخنم معالوفة في الزكاة وجمت، إذا الأول؛ 
نفييقتضي لا لأنه زكاة«، المائمة الخنم واللام»في ، ١^١٩عانه فوله 

ثى.من! مانطة الواجب 
,ovi/Tانخمر يان ، AVU/rالمدة ا/مأه، اللمع شرح ، ٢٧٨ص التمرة انقلر: 
.٣٢• ص الفصول تقيح نرح 

الأصل)إلا(.ني 

ةز؟س
الصواب.هو أب، ما ولمل ترك. م: وني )ترد(. الأصل ني 
•_ س سافل المرسن ين ما 

م.من• ماقطة الصلاة. 



٧٥٥عبرانيزاضد لأو؛اصى/حنىت ثّلآآارزوإتر« >ظلماتر 

يقتضىؤإنما الخطاب، دليل إيعل-ال في سق ما على المعلوفة عن الزكاة 
يكونلا فرفعه الأصلي، العقل حكم على بناء المعلوفة عن الزكاة نفي 

؛)٢(. .
سحا

وبضبينه لجض ثم التعض عش ال-رجين غل أوجب إذا الثاني؛ 
الإعتاقوهو ثالثا زاد نم والصيام الإطعام بين الكفارة في حير أو المح 

التخييرووجوب التعيين على الرحلين غل لوجوب سخا ذلك، يكون هل 
التمتن؟على والصيام الإلهام بض 

سخاوليس الرجلين، غل لوجوب نسخ أنه ررالحق الأيدي قال 
الإعتاقبفم يرتفع لم بنيهما التخيير لأن ، والصيام الإطعام بين للتخيير 

ب ٨٧، بنح فليس مقامهما يقوم لا غيرهما كون ارتفع ؤإن ال-ختتر/إلهما، في 
أالأصلي ، الممير مقتضيايتح من لكونه 

تعالى!بقوله ناهيين على الحكم ، ل تعالى اض وقف إذا الئالث،؛ 
يخبرويمين بشاهد الحكم جوز نم [( ٢٨٢]الثمرة: قإيئ؛نه ؤوننويدوأ 

التعيين؟على ؛الناهيين للحكم نسخا يكون هل الواحد 
بنسخليس أنه الحق 

م.•أا/اس: نهاة )١( 
،٥٦٩١٦اليان شرحه ح المخممر ، ١٢■ص والأمل الوصرل، منتهى الة؛ العانظر )٢( 

.٩١١٢الرل مثهى ،  ١١م٢/٣الأحكام أصرل، ني الإحكام 
ليسأنه ■الحق \ yilr■ضني همدالوزاق الشخ تيق اJطوءة النمخة ني الإحكام ني )٣( 

المؤلف_ا.أنمته كما الحكم ني يتهما فرث،  ٩٢٨الول منتهى وفي يفرق ولم أطلق كدا ينخ" 
فخ•ش■' ني  ٢٤)

الإحكام،  ٦0٦٩ا jiJiشرحه مع الخضر ،  ١٢■ ص والأمل الوصرل، مثهى ا'نفلر'المالة': )٦( 
0ه.و.  ٥٤٩١٣٨الحصول ،  ٩٦١٦الول مثهى ،  WOjمر[؟ا الأحكام أصول ني 

تنار.اقْلأ،ن:ش.)؟(
)Uضهاررا(.ض: و الأصل في )٨( 
،٥٦٩١٦ابيان شرحه مع الخضر ، ١٢•ص والأمل الوصول متهى السألة: انظر )٩( 

\إ؟إ\ْه.الحصول ، ٩٦١٦الول متتهى ، ١٧٥١٣الأحكام أصول في الإحكام 



'مداينزالمحييدجارواتدأ< ))التواتر  ٧٥٦

بعالفتقسدئ الظهار كفارة ني مطلقة رقبة عتق اش أوجب إذا ت الراع 
الرمةأجزِاء ض الاJلألة بكلامه أراد اف أن ثت إن بالأتان ذلك 

نبدأكان وإلأ خأ، ن؛الإب٠ان اكقساركان غيرهارم ٢، أو ، اJكافرةر

فاباحةالتعيين على ورجله السارق يد نطع افّ أوجب إذا الخاص؛ 
بنصثابتا كان إن نهلعها لتحريم سخا يكون ذلك بعد الأحرى رجله ههلمر 
فلألْ،.وإلأ آخر 

يكونلا الستة الأعضاء على زاني عضو غل أوجب إذا السادس! 
غلوجوب مع واجبة هي إذ الستة، الأعضاء غل لوجوب سخا ذللن، 

عدمالمرتفع لأن ءليهال٦،، الانتصار عند لأجزانها ولا الزائد العضو 
يكون، فلأل العقلي، الأصل حكم إلى تند م وهو آحر نرمل على التوقف 

٠شرهما تسحا رفعه 

آحرلثرط الصلاة في زيد إذا فيما الحكم وكيلك 
آتيإج تعالى: بقوله للصوإ؟، غاية الليل أول جعل إذا الماح: 

_•نهاية )١( 
د•رأآ<فيم:

دبني ( ٣١
الأحكامأصول ني الإحكام ، ١٢'ص والأمل الوصول منتنهى ت المسالة اذفلر )٤( 

\امحأ0.الحصول و^،  ٩٦٢الول متهى ■ا/ه؟ا، 

\لأيمأصول ني الإحكام ،  ١٢• ص والأمل الوصول متهى ال_ألآ: وانظر 
.0lA/T\/الحصول ، ٩٣آ/الول مثهى ُآ'يا، 

إلها.م: ني )٦( 
ولا.م: ز )٧( 
، ٥٧• ٢; السان ثرحه مع الخصر ، ١ ٢ ١ و ١ ٢ ٠ ص والأمل الوصول متهى ال-الة: انظر )٨( 

.ooyfrlsالمحمول ،  ٩٣٢المول مثهى ،  ١٧٦/٣الأحكام أمحول ني الإحكام 
الصدم•_• ني، ، ٩١



٧٥٧عبداسميزاضد ^^امحهلأطصى/حتيقت »الماتد 

تنلنا إن سخا يكون الليل أول صوم فإيجاب [ ١٨٧ه أثل إل أييام 
نلأؤإلأ ،، ل حجة الغاية مفهوم إن 

شرًلئفزاط ٍلاهرينر؛، نمم إن صالوا نمارص: نال إذا الثامن: 
الطهارةمع الملأة لوجوب نسخا يكون أن إما لأنه سخا يكون لا آحر 
)لشيء(أو أحر ثرمحل اشتراؤل عدم رفع من فيه لما أو لأحزائها، ، أول

مها.واحد إلى سيل لا آخر، 

مع[ ٢٩]اJغغ: ه ألفيي أكنتا >اؤرليظوزوأ تعالى: قوله ذلك ومن 
لبقاءالطواف، لوجوب نسخا يكون لا صلاةا؛ يالست، التلواف، ١١: قوله

الطهارة.اسراحل لعدم ولا لإجرائه، ولا وجوبه 
هيقوله الإجراء من )جهم الشافعي مغ ، ^١١١٧الأمدي ،قال ول

الخبرمخالفة عه يلم لما يقه؛ه حنيفة وأبو صلاة® بالبيت، التلوانط  ١١

الغاين.نهوم ٠Jالاحتجاج الأصوليون احتلم، ١( 
به.القول إلى جمهورهم 3دم_، 
ءدمإلى الحنابلة من والتميمي والمتكلمين الفقهاء من وحمامة الحنفية أكثر وذم، 

به.الاحتجاج 
لابنالفقه أصول ُا/آا، الأحكام أصول فى الإحكام ، y*a/yالم_تمفى انظرت 
٥.• \• frالمير اوكوكب شرح •١، ا/• التحرير تيير ، آ/بم*آأ ُفلح 

الأحكامأصول نى الإحكام ، ١٢١ص والأمل الوصول منهي المسالة: انظر ٢( 
i\V\/T  ٥٥٥ر ا/*ا/إهه المحصول ط  ٩٣م الول تتهى.

تعالوا.ثى: ني ( ١٠
إ؛مح،م،دم؛ضين•

إنما•ْ(فىمت
أم•ش :٦( 
)بني،(.الأصل ني :٧( 
م.من؛ انهلة الواو. !٨( 
شّمن: ه.انطة :٩( 

م•د؛ ش من؛ انطة ل'ا( 
ثى.من: سانطة ه. ( ١١!

مخالفة.الخير !آا(فيش: 



لأ؛؛اّس/"حمح•'مدالمثزالسددئالزواتد« »امامح  ٧٠٨

ijli  اعتقدحث طهارة غيرأ من مجزئا الطواف تاء مع الطهارة بوجوب
الواحدابخبر الكتاب لحكم نسخا يكون الأجزاء ، )رزع(أ أن 

يالتزمها.ولم ، الفقهل نربع من هذه أن فالجواب 
فهذاينخ[ ليس صلاة ونيادة مسألة أثناء في المحصول ني ت قال 

\وترريمالفقهية السائل في ذلك وليحققل٧٢ الأصولي^،، المحث حظ 
الإحكامعبارة وكذلك ، المر^٤^ هال0 ذكر نم الأصل«أا'، هذا على 

أيضال١

بض•٢•' ش  ٢١١

،٥٧•A المان شرحه مع المنمر ،  ١٢١ص والأمل الوصول متهى المالأ: انظر )٣( 
المحمولآ/"اا<، المسول مشهي ، ١٧٧و  ١٧٦/٣الأحكام أصول ض الإحكام 

آ/اِ-اه،الحامل ، V'/Yاسل ، ٢٩٩ص اسول ني: ابما ١^ _، وا;ظر 
مفلحلابن الفقه أصول ، ٣١٧ص الخمول تشح ثرح آ/مه؟ا، الأصول لخالس 

م.من:نهاْة\أا/ا)٤( 
الأصل.مزت اتْل المكونين ين ما )٥( 
للاصولي.ثى؛ في )٦( 
وكطق.م: وني فليحقق. ثى: في )٧( 
العتوسة.تى; في )٨( 
بعل.الموله هذْ ذكر الرازي أن المحقتة سخة النفي كما والمحح ا/هأه المحمول )٩( 

تالأنه المؤلف ذكر كما لا الارصية الخاتل ث إيراد ونل الأصولية المسالة درامة 
بتسخ.ليس الصلاة نيادة مسألة أتناء الكلام هدا 

٠١٧٧.  ١٧١/٣الأحكام أصول في الإحكام ( ١١)
تقدم؛ما غير المبادة لناات نخ هو هل وشرءلها المبادة بعض نخ الة حمني وانظر 

لجمعالحلي شرح ، ٦٠ ٩٨المرل نهاية ، ٢١٢ص المودة ، ٣٤ص اللمح 
السامعيثنيف، ، ٢٠٣٨للختمر المضي شمح ،  ٩٣؟/البناني حاثية مع الجوامع 

اللوامعانمرر م؛\/ه، النير الكوكب، رح ث ، ١٦٦٨•المنان، الآ؛ان، \الإ\\\إ 
.١٩٦ص الفحول إرشاد ، ٦١٦٨




