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  بسم اللّه الرحمن الرحيم
هتب من ِقبَل حسن القبول قبولها دوحة محد تنشأ من حديقة اإلخالص فروعها وأصولها ، وروضة شكر يرىج أن 

ومشولها مل تامت عند اهلّل َوّيل امحلد والشكر ، اذلي يضيق عن توافر آالئه نطاق العد واحلرص ،  إال بربكة صالة 
وتسلمي عىل حرضة ملجأ األنس رئيس مقريب حظرية القدس محمد طيّب اذلات واألصل والفرع ، املبعوث بأبلغ جحة 

أقوم رشع ، صىل اهلّل تعاىل عليه وعىل آهل اذلين مل يألوا فامي آل إىل ادلين هجداً ، وحصبه اذلين  عىل خري أمة لتبليغ
  .ابإلقتداء هبم يرشد طالب احلق وهيدى 

أما بعد ، فيقول المفتقر إلى اللّه الصمد ، طه العريف بسنوي زاده ، ابن المرحوم الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد 
أنه لما هّز من عطفي قائد لطف رباني ، وأخذ يبدي مساعد فيض صمداني ، : ي قسيم السنندجي الكوران

  :للتوجه إلى دار الخالفة األبدية مقر السلطنة السرمدية 
  بمــن بســط األمانـي كاألمان    سرير المـلك بجـل فـي ذراها 
  أعاديــــه أعيـــدوا كالمان    ومهما أوقـدت للحرب نـــارا

  نذير الرعــب واقعــة الدخـان    عليــهـم إذا حمى الوطيس تال
  فال تبقى لهــم جلــد الجنــان    وتقــدم نطقــه آيـات رعـد
  فال يخشــون بــادرة الطعـان    تغادرهم قبل الباس موتــــى
  سوى مـا أورثـت مـن أورخـان    فقد خصت بسطوته مزايــــا

حاسن اجللية وادلقيقة ، حايم املةل ، مايح اذلةل ، ُمرّوج ادلين مشلتين عواطف اخلليفة عىل اخلليقة ، اجلامع عهده للم
  .املبني ، سلطان الغزاة واجملاهدين ، ظهري اخللق املسـتظهر ابحلق 

  عبد المجيد الغـازي ابن الغـازي    ال تنتهي أوصـاف سلـطان الورى 
  أجملت حـتى جئـت باأللغـــاز    مهما بسطت القول عند ثنائـــه

ه اهلّل تعاىل بُعد وطين وأذهلين أيده اهلّل تعاىل عن جشوي وجشين ، فأوجبت يف ذميت أن أهدي إىل فأنساين أيد
، فنظمت يف مائة  »هدى الناظرين « حرضته كتااًب يف علوم ادلين ، كام أهديت سـنة إحدى وسـتني كتايب املسمى 

مشهور يف األمصار ، ومزجته برشح مثهل ، اذلي هو يف عمل أصول الفقه  »مختصر المنار « وسـبعة وسـبعني بيتاً 
سهل احلفظ واحلصول ، وأسأل اهلّل تعاىل لهدييت حسن النظر والقبول ، ولبقاء سلطة اخلليفة ادلوام والطول ، ما 

  .رمقت األوراق ، ودامت السـبع الطباق 
  :التمين ابلبسمةل بقوهل  قد بدأ الناظم بعد: ولتقدمي هذه اخلدمة أقبل القمل يسعى عىل الرأس ال القدم ، وقال 

الواجب وجوده ، املسـتجمع مجليع صفات الكامل ،   )هلّل ( وهو الوصف ابمجليل عىل وجه التبجيل ،   )امحلد ( 
ً ذكل امحلد   وعطائه ، بإفاضة الوجود اخلاريج عىل الصور   )عىل نواهل ( املزنه عن ومصة النقص والزوال ، اكئنا



عيل األزيل ، بقدره اذلي هو اتيل سابق قضائه ، وبإعطائه لك موجود ما اقتضته إرادته الثابتة يف حرضة العمل الف
األزلية حبسب ما أودع فيه من الاسـتعداد ، وبمتيزي نوع اإلنسان ابلفصل بني الباطل واحلق ، وجبعهل األنبياء أنواراً 

اذلي أمران   )محمد ( أفضلهم َخلقاً وُخلقاً ،   )عىل ( وأنزل الرمحة املقرونة ابلتعظمي   )صىل ( . يسـتيضء هبم اخللق 
ً ابخليور املفاضة عليه من حرضة القدس ، إما ألن رحامته تعاىل تعالت عىل احلرص  ابدلعاء هل بذكل ، مع كونه حمفوفا

كام  والتنايه ، مفا من مجةل من الرحامت وإن جلت إال وفوقها مجةل أخرى وهمل جرا ، وبرهان التطبيق ال جيري فهيا
ال جيري يف مقدوراته تعاىل ، وإما ألن املراد بتكل الرمحة إبقاء رشيعته وإعالء ذكره ، حىت يأيت أمر اهلّل يف ادلنيا ، 
ورفعه يف املقام احملمود والشفاعة الكربى يف اآلخرة ، وهام وإن اكان ُموعداً هبام ، واهلّل تعاىل ال خيلف امليعاد ، لكن 

ل ، واألول إمنا يمت ويظهر كامهل عند إتيان أمر اهلّل تعاىل ، فطلب ذكل ال يكون طلب الثاين غري حاصل ابلفع
، والامس مأخوذ من أهل ، بدليل   )آهل ( عىل أقاربه املؤمنني من بين هامش ومه    )و ( حصول ما هو حاصل ، 

اف ،  رأوه ورآمه ، مؤمنني مبا جاء به ،  عىل اذلين  )و ( أهيل وأهلني ، وزاد عىل أصهل بتخصيص اسـتعامهل ابَألْرشَ
واملفاهمي الثالثة .   )جنده ( عىل من جاهدوا معه يف سبيل اهلّل ، ومه    )حصبه و ( وفارقوا ادلنيا عىل ذكل ، ومه  

من األجسام النامية   )ما دام فرٌع ( عليه وعلهيم أمجعني ،   )وسلام ( متصادقة كام ال خيفى عىل من هل قدم صدق ، 
ً ، ن  عبارة عن تزايد أقطار اجلسم بنسـبة : ، والامنء يف األصل   )منا ( نشأ و   )من أصوهل ( بااًت اكن أو حيوانيا

ً بذكل ، ومن األخري قوهل عليه الصالة  تقتضهيا طبيعته إىل غاية النشوء ، مث مسي حصول جسم من آخر أيضا
( . ، وال خيفى ما يف هذا الشطر من براعة الاسـهتالل » ه ال متثلوا بنامية اهلّل أي ال تشـهبوا مبخلوق« : والسالم 

ألفاظها جبزاةل املعاين بإمداد من  من جيد حتبريات ليقت سالسة  )فاذلي جرى به القمل ( ما مر وحال    )وبعد 
ا والهباء إىل مقام رمب  )يف احلسن ( اللطف الصمداين وألفاظ رقيق النسج قدت عىل مقدار قامات املعاين رىق  

حرضة مالذ املةل اإلسالمية القامئ بسد ثغورها وتسديد أمورها بقوة   )وصف ( ويشـبه    )حيىك ( يتومه أنه  
ملكية صارت ملكة هل إذ ورهثا من آابئه امللوك املقسطني اجملاهدين إلعالء لكمة ادلين أعىل اهلّل درجاهتم أمجعني وهو  

وملجأ اخللق اخلليفة احلامك بني الناس   )كهف الورى ( سعادة األزلية  وويل لك جامعة ساعدهتا ال   )سلطان األمم ( 
من   )ربنا اجملازي ( ونصار ورفع هل قدراً وذكراً    )الغازي جازاه عوان ( خان    )عبد اجمليد ( ابحلق السلطان  

تنفيذ ما رشعه من األحاكم خبلقه يف  )خليفة املقتدر العالم ( جاهد لقمع عروق الضالل وحرض املؤمنني عىل القتال 
السمر ( الرماح    )البيض و ( لسـيوف    )اب ( وحافظ والة انحية املسلمني حيمهيا   )حايم حامة حوزة اإلسالم ( 
ابملدافع املصنوعة لريم   )و ( متخذة من األجساد السـبعة املنطرقة    )األكر ( عىل هية    )سود ( بنادق    )و 

( وغلبت عليه شقوته فآثر الكفر عىل اإلميان أو املعصية عىل الطاعة    )الت تريم من طغى ال( تكل البنادق ويه  
لكونه أدام اهلّل تعاىل شوكته سلطان البحر أيضاً   )و ( املتطايرة من النريان املرسعة ابلبنادق املذكورة    )ابلرشر 

( املنشآت يف البحر اكألعالم    )اجلارايت (   حيمي املطيعني القاطنني يف اجلزائر والسواحل ابلسفن اجلسام ويه
اليت يه معظم املياه كيال يغىش املطيعني موج من النكبات بل ال يبل   )يف اللجج ( السائرات    )السارايت 

يه عبارة   )شهبا ( للمدافع اليت تريم    )احلامالت ( أقداهمم قطر عارض من البليات وذكل أن تكل اجلواري يه  
واألرواح العاصية وال خيفى عليك حسن تكل السفن اجلسام فإن اخلليفة   )إىل املهج ( ان احلافة ابلبنادق  عن النري 



أدام اهلّل تعاىل ظهل عىل اخلليقة قد أقدره اهلّل تعاىل هبا عىل أمرين عسريين جداً أحدهام شـبه مجع املتضادين والثاين 
إطفاء ما أوقدت الكفرة أو العصاة من   )إن يشأ ( إنه    )ف ( ظهور ما هو من خواص احليوان مما ال حياة هل  

اخلليفة الغازي   )وإن يشاء ( وشعةل النار    )املاء الرضم ( جل    )يف ( وألهب    )أجج ( نريان الكفر أو املعصية  
اذلي صيغت منه   )قاء احلديد ( دام ظهل إصالح مزاج املكل بدفع األخالط الردية املتكونة من فساد األرشار  

من البنادق واألجزاء الكربيتية بأن تلهتب تكل األجزاء انراً وخترج ابلبنادق مرسعة هبا إىل  )ما التقم ( تكل املدافع  
جمامع األضغان من أهل الكفر أو العصيان وكون حسن ما جرى به قمل الناظم بلغه اهلّل تعاىل أمهل ، مما يتومه أنه 

يف غاية ( مع كونه    )فإنه ( لطان اجملاهد لقمع البغي والعدوان مد اهلّل تعاىل ظهل اثبت  كحسن ذكر حمامد ذكل الس
يف عمل أصول الفقه حلافظ ادلين عبد   )املنار ( كتاب    )خمترص ( نرث    )حوى ( ووجازة نظم مجع و    )اختصار 

  )منتخب ( ما وقع يف النرث من التكرار فهو   اهلّل النسفي اخترصه بعض احملققني وزاد هذا النظم يف الاختصار برتك
من أهمات املسائل  )سنته الرتك لغري ما وجب ( وخالصه فطريقة هذا النظم و   )من لب ذاك املنتخب ( وخمتار 

قبل الرشوع يف املسائل بسط مقدمة تعني علهيا ويه أن األصل ما يبىن عليه غريه والفرع ما يبىن  ومما جيب أن ميهد
ه والفقه والعمل ابألحاكم الرشعية من الوجوب والندب واإلابحة واحلرض والكراهة حارص ذكل العمل من األدةل عىل غري

التفصيلية فعمل املقدل ابحلمك بدليل أنه مما أدى إليه رأي اجملهتدين ولك ما أدى إليه رأي اجملهتد فهو اثبت ليس من 
أحاكم الفقه مبا يسـتفاد من خطاابت اهلّل تعاىل املتعلقة  الفقه لعدم اختصاص دليهل حبمك دون آخر والختصاص

بأفعال امللكفني اكن الفقه أخص من الرشع فإن الرشع كام يؤخذ مما سـيأيت وادلين واملةل متحدة ابذلات وإمنا ختتلف 
رشع يعم األعامل ابالعتبار إذ الرشيعة من حيث أهنا يطاع هبا تسمى ديناً ، ومن حيث أهنا جيمتع علهيا تسمى مةل ، فال 

والعقائد ، والفقه خيص ابألفعال املراد هبا أفعال اجلوارح عرفاً ، وقد يؤخذ الرشع مبعىن املرشوع من األحاكم الفرعية 
وموضوع  .، فريادف الفقه ، وذلكل ترى البعض من املؤلفني يذكرون أصول الرشع يف مقام ذكر األكرثين أصول الفقه 

املزنل من رب  )والرشع مبين عىل الكتاب ( ة ، من حيث يسـتنبط مهنا األحاكم أصول الرشع األدةل الرشعي
املروية   )والسـنة ( الصحيح من خري أمة أخرجت للناس ، ولو يف عهد غري األحصاب ،   )واإلجامع ( األرابب ، 

هل ، صىل اهلّل تعاىل من رشائف أعام  )أو معل ( من نوابغ أقواهل ،   )قوال ( من حرضة خري الربية ، سواء اكنت  
فهو اتبعها   )القياس ( أما    )و ( . األصلية للرشائع النبيةل   )األصول ( الثالثة يه   )وهذه ( . عليه وعىل آهل  

منه معمتدة علهيا  ، فاألحاكم املسـتنبطة )أساس ( أصل و   )ويه هل ( ورابعها ، ومن نورها هل الاقتباس  
، بصونه ادلماء احملرمة من  )للعباد للنفع يف املعاش ( تعاىل   )وضع اهلّل ( ابملعىن األمع   )والرشع ( . ومستندة إلهيا 

، بنيل املثوابت   )املعاد ( للنفع يف    )و ( السفك ، واألعراض من الهتك ، واألموال من األخذ بغري حق ، 
الرشع ابملعىن األخص إذ ال مدخل للقياس يف املرتتبة مبقتىض وعده تعاىل عىل العبادات وما يضاف عليه األصول هو 

( ميتنع تواطؤ نقلته عىل الكذب    )تواترا ( إلينا كتابة وتالوة   )أما الكتاب وهو قرآن نقل ( الاعتقادايت فليفهم 
ً ملن زمع أن القرآن هو املعىن فقط بناء عىل أنه الكم اهلّل تعاىل وصفته ، فهو قد  )فالنظم واملعىن مشل  مي ، خالفا

واأللفاظ حادثة ، أن احلرف الثاين من لك لكمة مسـبوق ابألول ومرشوط ابنقضائه فاحلرف الثاين حادث ألنه 
ً وال يشء من القدمي كذكل ابلرضورة واحلرف األول حادث ألنه منقض وال يشء من  ً زمانيا مسـبوق ابلغري سـبقا



اهلّل تعاىل وصفته القدمية القامئة بذاته األقدس عبارة القدمي كذكل ألن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ورد بأن كون الكم 
ً يطلق عليه ابالشرتاك واجملاز املشهور أنه الكم  عن املعىن النفيس مسمل ، إال أن اللفظ ادلال عىل ذكل املعىن أيضا

ملكتوبة بني دفيت اهلّل تعاىل ال مبجرد أنه دال عىل الالكم النفيس القدمي حىت لو عرب عىل ذكل املعىن بغري األلفاظ ا
املصاحف لاكن اإلطالق حباهل بل ألنه تعاىل أنشأه برقومه يف اللوح احملفوظ  وحبروفه يف املكل منظامً بأبلغ نظام ، 
أجعز مصاقع بلغاء العرب عن اإلتيان مبا يدانيه ، ويف اختيار الناظم النظم عىل اللفظ إمياء إىل ما يف القرآن العظمي من 

املذكورين من النظم   )أربعة أقسام هذين ( ألفاظه املرتبة اكلآللئ املنتظمة يف السكل ،  حسن السـبك ، وكون
القسم األول النظم حبسب داللته عىل معناه من غري اعتبار الظهور واخلفاء والقسم الثاين النظم  )غدت ( واملعىن  

م حبسب اسـتعامهل يف املعىن والقسم الرابع حبسب داللته عىل معناه مع اعتبار الظهور واخلفاء والقسم الثالث النظ
واعتباراته من حيث ادلالةل فقط   )أولها وجوه نظم ( النظم من حيث الوقوف به عىل املعىن فهذه األقسام األربعة  

ً ( إىل أقسام    )قسمت ( ويه قد   اكألقسام األولية للنظم واملعىن ألن اللفظ إما أن يدل عىل أحد   )أربعة أيضا
خمتلفة احلدود من غري ترحج بغالب الرأي أو يدل عىل أحد تكل املعاين مع الرتحج املذكور وإما أن يدل عىل  معان

معىن واحد عىل الاشرتاك أو يدل عىل معىن واحد من الانفراد أما األول مفشرتك وأما الثاين مفؤول وأما الثالث فعام 
حقيقي كرجل أو اعتباري   )لواحد ( أي لفظ    )ما (   كام يفهم من وجه الضبط  )خفاص وهو ( وأما الرابع  

ً بأن ال يكون   )عىل انفراد ( كعرشة حال كون ذكل الواحد   ً أو جنسا وعدم مشاركته لألفراد املتحدة معه نوعا
 من( ذكل اللفظ بسبب الاطالع عىل وضع الواضع أو نقل الناقل سواء اكن ذكل املعىن    )علام ( مسـتغرقا لها قد  

( وهو ما اشـمتل عىل خمتلفني يف أحاكم الرشع اكإلنسان املشـمتل عىل الرجل واملرأة املتفاوتني يف األحاكم    )جنس 
وخشص وهو ما ال اشرتاك فيه   )أو من عني ( وهو ما اشـمتل عىل غري خمتلفني يف األحاكم كرجل    )أو من نوع 

نظراً إىل كوهنا من اخلاص واألثر الثابت للخاص من   ) يف البني تفاوات( لهذه األقسام الثالثة    )وال ترى ( كزيد  
  )ما عليه دل ( اخملصوص وهو    )حمكه مشول ( هو  )و ( حيث هو هو من دون اعتبار املواقع والصوارف  

دلوهل فال لكونه بني ادلالةل عىل م  )حيمتل ( وتفسري   )بيان ( حاجة إىل    )من غري ( واجلزم   )ابلقطع ( اخلاص  
وهو اسـتدعاء الفعل ابلقول ممن هو دون   )األمــر منه ( اخلاص    )و ( مساغ فيه للتفسري اذلي هو إلزاةل اخلفاء  

وانته   )فقط ( وليفعل    )افعل ( ما اكن مشـتقا من املضارع ألن يؤمر به حنو    )هل ( املوضوع    )و ( القائل  
الصادر من مصدر   )فزمع أن الفعل ( الاسـتعالء مدلوال لغري مثل أفعل  عن اعتقاد أن يكون الطلب عىل سبيل 

وجماوزة عن القدر   )شطط ( عىل األمة اإلتيان مبثهل    )موجب ( األفعال الصحيحة نبينا صىل اهلّل عليه وسمل  
يب صىل اهلّل كيف ولو اكن كذكل ملا مست حاجة إىل األمر يف طلب الواجبات إذ ما من واجب إال وقد فعهل الن

ال الندب واإلابحة بدليل الهتديد عىل   )الوجوب ( ابلفتح    )موجبه ( عليه وسمل واألثر اذلي يسـتتبعه األمر وهو  
، وال  } فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم {: قوهل تعاىل خمالفة األمر كام يف 

بني أن   )و ( والتحرمي ذلكل املأمور به    )قبل احلرض ( اً  أن يكون األمر واردفرق يف كون موجبه ما ذكر بني 
( واختار اإلمام الشافعي رمحه اهلّل تعاىل أنه بعد احلرض لإلابحة وكون موجبه الوجوب اثبت    )بعده ( يكون وارداً  

عد أخرى يف أوقات متعددة رضورة أن للمأمور به بأن يوجب عىل امللكف إيقاع مرة ب  )التكرر ( ء   )بال اقتضا 



  )ليس للتكرار فيه حممتل ( األمر    )بل ( املطلوب ابرضب إيقاع ماهية الرضب وهو حاصل ابلرضب مرة واحدة  
ألنه متضمن للمصدر واملصدر من حيث هو هو مفرد ليس مبثىن وال مجع فال حيمتل العدد بأن يصح اسـتعامهل فيه 

 ، أي } أقم الصالة لدلوك الشمس {: تعاىل كقوهل   )بوصف ( أي علق ذكل األمر   ) نيط( وإرادته منه سواء  
وإن كنتم جنبا  {: كام يف قوهل تعاىل   )أو برشط اتصل ( غروهبا فإن األمر ابلصالة منوط بتحقق وصف ادللوك  

علول ال من األمر املفيد ، ووجوب تكرر الصالة والتطهر إمنا لزم من جتدد العةل املقتىض لتجدد امل } فاطهروا
فإن ( الالزم للعموم عرفت أنه ال يقتيض العموم   ابلوصف واملعلق ابلرشط وإذا عرفت أن األمر ال يقتيض التكرار

ملا قصصنا عليك    )فانتبه ( ألنه فرد حقيقي    )أديت حق الايامتر ( فقد    )املأمور به ( جنس    )تمت فردا من 
  )دلى القول األسد حيمتل اجلنس ( ي ذكر من اخلروج من عهدته بإيقاع فرد من املأمور به  اذل  )وهو عىل ذاك ( 

اكثنني مثال من جنس املأمور به فلو قال لها طلقي نفسك   )وال ينوي العدد ( لكه ألنه من حيث هو فرد اعتباري  
ه فرد اعتباري وال جمال للثنتني ألنه ليس يقع عىل الواحدة بال نية من الزوج ألنه فرد حقيقي وعىل الثلث بنيته ألن

  .بفرد حقيقي وال اعتباري إال إذا اكنت أمة فإن جنس طالقها ثنتان  

  فصل في حكم األمر
ابألمر   )لواجب ( امللكف    )طالب العرفان إقامة ( ذكل اي    )حكامن لألمر فاعمل ( ء   )إن األداء والقضا (  

قضاء إن ( أي يف عوضه    )مثهل به ( امللكف شـبه الواجب ابألمر و    )تسلمي (  و )أداء ( بأن يوجده ويأيت به 
  )جمازا ( لكن ال حقيقة لتباين املعينني بل   )جاز ( بأن مسى القضاء أداء    )قضاء أو عكس ( ء  )مسى األدا 

وإذا قضيت الصالة  {: إال أداء  تسلمي ما يف اذلمة كقوهل تعاىل يف صالة امجلعة اليت ال تكونرشعيا الشرتاكهام يف 
 )مهنام  نية لك( أنت   )قس ( املذكور من تناوب لفظهيام    )وعىل ذكل ( ، وقوكل أودي ظهر األيم   } فانتشروا

( أكرث    )يتحدان عند ( املوجب هلام    )يف السبب ( هام    )و ( اكملثال املذكور وكقوكل أقيض عرص اليوم  
أمئة الشافعية فالقضاء جيب ابألمر اذلي أوجب األداء ية يف التحقيق من أكرث أحصابنا وبعض العل   )أحصاب الرتب 

فإن املقصود ابألمر هو العبادة وخصوصية الوقت ليست مقصودة ابذلات وإمنا نصبت إمارة للوجوب ويف قوهل تعاىل 
، ويف قوهل صىل  } أيام أخرمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من  {: 

، دالةل عىل أن ما يفعل اثنياً هو ما وجب  »من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها « : اهلّل عليه وسمل 
ً ، فإن ورد فيه نص فيكون تأكيداً  وذكل أن اآلية تفيد أن ما يفعل املريض  أوًال ، فال جمال لنص جديد تأسيسا

م األخر هو اذلي وجب عليه يف الشهر وأن الضمريين يف نسـهيا وفليصلها راجعان إىل واملسافر يف عدة من األاي
بأن مل يؤد مسـتجمعا مجليع   )منه ذو التقصري ( عىل ثالثة أقسام فإنه   )إن األداء ( الصالة الواجبة أوال ، هذا و  

حلق املؤدى كأداهئا   )و الكامل والتوفري ومنه ذ( األوصاف املرشوعة كأداء ما رشع فهيا امجلاعة من الصلوات منفردا  
ء كفعل الالحق بعد فراغ اإلمام فإنه أداء لعدم فوات الوقت ويشـبه القضاء  )ومنه ما أىت شبهيا ابلقضا ( جبامعة 

لفوات ما الزتم من تبعية اإلمام ففيه هجتا األدائية والقضائية اليت يه ابعتبار وصفه فسمي أداء يشـبه القضاء ومل 



ء اكإلتيان بتكبريات العيد يف الركوع ملن أدرك اإلمام فيه فإنه قضاء  )مثل قضاء جاء شـهبا لألدا ( وذكل   يعكس
قامة الراكع ولكون  لفوات التكبريات عن موضعها احلقيقي اذلي هو القيام لكنه ملشاهبة الركوع ابلقيام السـتواء نصف

وقد مياثل ( تسمية ألن أدائيته اعتبارية مبنية عىل املشاهبة مدرك الركوع مكدرك القيام يشـبه األداء ومل تعكس ال 
ورمبا مل يك مثل ( من األداء بأن يكون ما يفعل اثنيا مشاهبا ملا ترك أوال كقضاء الصوم ابلصوم  )القضاء ما انقىض 

  .بأن مل يكن املأيت به اثنيا اكملرتوك أوال كقضاء الصوم ابلفدية   )ما مىض 

  فصل
فإن اآلمر جل شأنه حكمي ال يأمر إال مبا هو حسن يف نفس   )ملا يؤمر به ( يف نفس األمر    )ن ال بد من حس( 

األمر فاألمر دليل حسـنه األصيل ال موجبه وحمكت األشاعرة بأن املأمور به من حيث هو هو عرى عن احلسن 
ة والثابت يف نفس األمر ال يتبدل وإمنا يأيت ذكل من قبل األمر فإن الصدق قد يقبح ملرضة والكذب قد حيسن ملنفع

فاحلسن موجب لألمر واثر اثبت به ونزاع الفريقني يف احلسن مبعىن اسـتحقاق املدح العاجل والثواب اآلجل يف حمك 
اهلّل تعاىل ال احلسن مبعىن املالمئة لغرض العامة أو اسـتحقاق املدح يف جماري العادات وأن شئت لهذا املبحث بسطا 

حسن اثبت    )إما ( احلسن الثابت للمأمور به    )وذاك ( ظر إىل كتابنا املسمى هدى الناظرين  حسـنا فأحسن الن
اذلي بينه وبينه من   )يف صاحبه ( حسن اثبت    )أو ( اكلتصديق مبا جاء به النيب صىل اهلّل عليه وسمل    )فيه ( 

ه اكلوضوء اذلي مل يكن فيه حسن ابملعىن التعلق والارتباط ما يكون سببا لرساية احلسن من ذكل الصاحب إلي
( من القسم األول من احلسن بأن يكون    )مفا يكون ( املتنازع فيه وإمنا رسى إليه ذكل مما هو رشط هل اكلصالة  

  الباطين  )إال ابلعمل ( عنه    )ال يسقط ( امللكف أدائه و    )يلزم ( حمكه أنه    )حسـنه منه حصل 
مأموراً وجدته ( وعرض    )ابذلي إذا اعرتى ( يسقط    )أو ( اكإلقرار ابللسان واكلصالة   اكلتصديق أو الظاهري

( أو اجلنون املسقطني للتلكيف مطلقا   )معذورا مثل زوال العقل ابإلغامء ( وشأنه من ترك املأمور به   )يف أمره 
من القسم الثاين بأن  )وما يكون ( قيني املسقطني للتلكيف ابلصالة والصوم ما داما اب )واحليض والنفاس للنساء 

ء اكلوضوء احلسن بواسطة  )ابألدا ( ويتفرد  )طوراً يستبد ( فهو قسامن فإنه  )ابملقارن اقتدى يف احلسن ( يكون 
اكجلهاد املقتفى  )واترة أدائه يكون يف أداء ما قد اكن يف احلسن اقتفى ( الصالة فإن أداء الوضوء غري أداء الصالة 

احلسن اثر إعالء لكمة التوحيد برفع الكفر فإن اجلهاد ال حيسن ذلاته ملا فيه من ختريب بنيان الرب وإمنا حيسن يف 
من   )مبا قد مر ( وهو ما اكن مجيال لغريه   )ويسقط الثاين ( لتسببه يف ذكل اإلعالء وهام مقارانن يف األداء  

فإن رفع الكفر إذا ارتفع التلكيف به بأن اكن الكفر مرتفعا   )ع مع سقوط ما قد اكن يف احلسن اتب( العذر واألداء  
 )مقيدا ( األمر  )وقد يأيت ( اكلزاكة   )قد يطلق عن وقت ( نوعان فإنه    )واألمر ( يرتفع التلكيف ابجلهاد  

ال يكون اإلتيان وهو لزوم األداء يف أول أوقات اإلماكن ف )فإن وقتا فقد فليس مدلوال هل الفور ( ابلوقت اكلصالة 
ما منعك أن تسجد إذ  {: وذم إبليس عىل ترك السجود يف احلال بقوهل تعاىل ابملأمور به قضاء يف أي وقت اكن 

دالةل هل عىل إفادة األمر الفور بل الفور مسـتفاد من الرشطية عىل أنه اكن مقيداً بنفخ الروح يف آدم  ، ال } أمرتك



ابلوقت مفدلوهل األداء للمأمور به يف ذكل الوقت  )مقيداً ( األمر   )وإن يأت ( عليه السالم ، فمل يكن من املطلق 
خاصة حبيث يكون اإلتيان به بعده قضاًء ، والوقت قد يفضل عن املأمور به وقد ال يفضل ، وقد يكون سبباً 

ً مضن ( لوجوب املأمور به وقد ال يكون ،  الناظم مضن جماز عن  األمر املقيد به وكفل بإحصاهئا فقول  )فأنواعا
من املأمور به بأن يكون فاضال عن أداء قدر ما هو املفروض منه    )فأول األنواع وقته بدا ظرفا ملا يفعل ( تضمن  

ء هل بأن يكون كونه أداء خمصوصا به حبيث يكون فعهل يف غري ذكل الوقت قضاء والوقت قد  )ورشطا لألدا ( 
كور كوقت الصوم املفروض عىل اكفة امللكفني فإنه ال يفضل عن أداء قدر املفروض ، يكون رشطاً ال ظرفاً ابملعىن املذ

فذكر الرشط ال يغين عن ذكر الظرف وذكر الظرف وإن اكن مغنيا عن ذكر الرشط إال أنه أريد بيان الفارق من 
ً ليتبني أو وقت الص الة رشط وظرف حيث الوقت بني الصوم والصالة املشرتكني يف اشرتاط الوقت فذكر أيضا

ً كوقت الصالة ، فإنه   )للوجوب سببا ( بدأ وقت أول األنواع    )و ( ووقت الصوم رشط وليس بظرف   أيضا
رشط ألداهئا وظرف لها كام ذكر ، وسبب لوجوهبا ، ألن الشارع رتب الوجوب عليه وإن اكن هو يف احلقيقة مرتتباً 

، فإن  } أقم الصالة لدلوك الشمس {: جلود ، حيث قال اهلّل تعاىل توايل النعم يف امللكف من الوجود وإفاضة اعىل 
تعيني فرضه ( يف هذا النوع تبيني الواجب يف ذكل الوقت و  )فيرشط ( التعليل هو األصل يف الالم دون الوقتية  

(   ً  تيانبني ذلكل الفرض عن اإل )بضيق وقت ( التعيني   )ليس يسقط ( ألن وقته يسع غري ذكل الفرض أيضا
مثل   )مث ( ابلنية بأن أخره امللكف حبيث يقع بعض الفرض خارجا عن الوقت فإن احلمك ال يتغري بتقصري امللكف  
وقت الفعل ( هذا الوقت لكونه فاضال عن أداء قدر املفروض والشارع مل يعني جزء لألداء بل خري امللكف يكون  

ال ما تشخصه بقوكل عينت هذا اجلزء إذ ليس للملكف والية   )ابألداء فيه قامئا ( أنت اي ملكف    )ما تكون 
التعيني ابلقول فإن ذكل تقييد إلطالق الشارع ، وتقييد املطلق نسخ ، والنسخ إمنا يكون من الشارع ال من امللكف 

من وقت فاضل اذلي ذكر   )مثال ذا ( ، وأما التعيني ابألداء فأمر ال مفر منه لوقوعه البتة يف مضن الامتثال لألمر  
 )إمام العرص ( وتصري  )عرفه يك تضحى ( فهم املثال وا   )وقت صالة الفجر فا ( عن أداء قدر ما هو املفروض  

ومقتدى أهل هذا الزمن وأذن للطالبني ابإلقامة يف هذا البيت اذلي رفعت قواعده ورصص فيه من إهيام التناسب 
اكن وقته   )ما ( اليت تضمهنا األمر املقيد ابلوقت    )أولئك األنواع  والثاين من( ما يظهر فضهل اكلشمس يف الظهر  

ذكل وتنبه ألن الوقت يف هذا النوع كام يكون معيارا للمودى حبيث إذا ازداد   )زمانه ساوى املؤدى فاعمل ( و  
لألصل ذكر كونه رشطاً  الوقت ازداد املؤدى وإذا انتقص انتقص يكون رشطاً لألداء ابلرضورة وذلكل ترك الناظم تبعا 

( لغري املؤدى و    )فكونه ظرفا ( ككونه معيارا وإذا اكن الوقت كذكل    )للوجوب أيضاً سببا ( زمانه    )واكن ( 
األمر معيار ورشط للمأمور به وهو ظاهر ذكل الوقت اكألمر بصوم شهر رمضان فإن الوقت يف هذا   )لضده أىب 

املبتدأ ما مل يتضمن معىن الرشط ال يصح  ، فإن  } ن شهد منكم الشهر فليصمهم {: وسبب للوجوب لقوهل تعاىل 
حمك   )و ( دخول الفاء يف اخلرب وضابطة النحو اكفية إلثبات ذكل والرشطية تشعر ابلعلية عند صلوح الرشط لها  

ذكر فرض رمضان  فيكفي ملن يصوم يف رمضان أن ينوي الصوم بغري )نية التعيني ليست تشرتط ( هذا النوع أن 
كأن نوى  )إن جاء يف الوصف الغلط ( الصامئ   )ومل يرض ( فإنه صومه متعني وما سواه مما ينايف الصوم منفى فيه  

فرمضان ( صوم النفل أو النذر كام ال ضري يف أداء املقصود إذا اكن زيد يف ادلار وحده وقصدت ندائه فقلت اي معرو 



عن ( ذكل الصوم بأن اكن مقروان بنية فرض رمضان أو نية النفل أو النذر  )الصوم يف أايمه حيسب كيف اكن 
كصوم منذور نية حصيحة بأن يكون الصوم واقعا عام  )صيامه لكن ملن أابح فطره السفر جتوز نية الفرائض األخر 

تعاىل واسـتدل بأن أيب حنيفة رمحه اهلّل   )عن النعامن ( من ثقاة الرواة   )كذا روى القوم ( نواه من واجب آخر 
املسافر ما دام مسافراً غري مؤاخذ بصوم رمضان ومؤاخذ ابملنذورات والكفارات كام يف سائر األايم فهل أن يرصف 

نية املسافر صوم أايم   )يف ( رمحه اهلّل تعاىل    )عنه ( ثبت    )و ( إمساكه يف رمضان إىل ما هو مطالب به  
وىل أنه إذا نوى النفل يقع عن فرض رمضان ألنه غري مطالب ابلنفل فليس هل أن األ  )النفل روايتان ( رمضان عن  

يرصف إمساكه يف رمضان إليه والثانية أنه يقع عن النفل ألن وجوب األداء ملا سقط عنه صار رمضان يف أدائه مبزنةل 
يقع ال عن ( رمضان ل  )عن الفرض ( ومرض يف شهر رمضان    )صوم من اشـتىك ( شعبان فصومه يقع عام نواه  

ألن رخصة املريض متعلقة بعجزه فإذا صام تبني عدم العجز وذهب بعض كصاحب الهداية  )سواه يف الصحيح املتبع 
إىل أن الصحيح يف املريض وقوع صومه عام نواه اكملسافر بناء عىل أن رخصته متعلقة خبوف ازدايد املرض ال ابلعجز  

حبيث إذا ازداد الوقت   )نوع صار ملا يؤدى وقته معيارا ( ألمر املقيد ابلوقت  اليت تضمهنا ا  )واثلث األنواع ( 
كوقت صوم من قىض صيامه عن رمضان ( ألدائه  )ال سببا ( ازداد املؤدى وإذا انتقص انتقص كام يف النوع الثاين 

 )رشط ( الوقت  )ا تعيني ذ( فإن الوقت معيار لصومه وهو ظاهر وليس بسبب لألداء لعدم تعينه و  )قد مىض 
وهو الوقت اذلي يعمل اهلّل تعاىل بطالن  )وليس حيمتل فواته ما مل يكن يأت األجل ( يف هذا النوع لعدم تعّني وقته 

رابعها ما وقته قد أشلك ( حياة احليوان فيه ألن وقته العمر خبالف األولني واألنواع اليت تضمهنا األمر املقيد ابلوقت 
بناء عىل أنه يشـبه الظرف من حيث أن أراكن احلج ال تسـتغرق مجيع  )ضاً ماثل مفثل وقت احلج فالظرف واملعيار أي

والقائل  )قيل ضايق ( أجزاء وقت احلج كوقت الصالة ويشـبه املعيار من هجة أنه ال يصح يف عام واحد إال جح واحد 
اين مشكوك حفمك بإمث من مل يؤده يف العام األول أبو يوسف رمحه اهلّل تعاىل نظر إىل شـبه املعيارية ألن إدراك العام الث

والقائل محمد رمحه اهلّل تعاىل فهو نظر إىل شـبه الظرفية بناء عىل أن األصل يف احلياة البقاء حفمك بعدم  )وقيل واسع ( 
( سـين سـنة من  )أطبقوا يف أن من يأيت به يف ( من األمئة   )لك ( مع هذا الاختالف    )و ( اإلمث قبل املوت  

وليس جحه يف العام الثاين والثالث قضاء فأبو يوسف رمحه اهلّل تعاىل  )إن يكن يف أشهره ( للحج  )معره فهو مؤد 
أيضاً مل هيمل شـبه الظرفية رأساً وإال حلمك بكون جح املسـتطيع يف غري العام األول من أعوام اسـتطاعته قضاء كام أن 

عيارية رأساً ، حيث حمك ابإلمث ابملوت وإال ملا حمك بذكل فإن العمر غري معلوم محمدا رمحه اهلّل تعاىل مل هيمل شـبه امل 
املقدار مفا يكون وقته يف مجيع العمر ال يتبني هل الفوات إال بعد الوفاة فالعبد ما دام حيا يباح هل التسويف وإذا مات 

يا أيها الناس  {: مثل قوهل تعاىل  )مك القرآن ملا أىت يف حم( ابالتفاق  )ختاطب الكفار ابإلميان ( ينقطع عنه التلكيف 
ابليت حتمتل السقوط من عبادة تلغى إذا مل يقرتن ( ختاطب الكفار   )ال ( و   ، } إني رسول اللّه إليكم جميعاً

 )واختلفت يف ( اكلصوم والصالة احملمتلني للسقوط بعدم قدرة العبد عىل أداهئام بوجه  )بفعلها اإلميان واإلسالم 
من أمئة اإلسالم فذهب القايض أبو زيد  )األعالم ( العبادات احملمتةل للسقوط    )هذه ( تلكيف الكفار بأداء  

ومشس األمئة وخفر اإلسالم ومن تبعهم من األمئة املتأخرين إىل أن الكفار ال خياطبون هبا ألن أداء العبادات إمنا هو 
 {: رمحه اهلّل إىل أهنم خياطبون هبا لقوهل تعاىل هب اإلمام الشافعي السـتحقاق الثواب والاكفر ال أهلية هل ذلكل وذ



، وال خالف يف عدم  ، وفائدة التلكيف هبا تعذيهبم برتكها زايدة عىل التعذيب ابلكفر } قالوا لم نك من المصلين
وهو اسـتدعاء الرتك  )الهنـي منه ( اخلاص    )و ( جواز األداء حال الكفر وال يف عدم وجوب القضاء بعد اإلسالم  

للمأمور به   )قسم اكألمر يف احلسن ( للمهنـي عنه  )وهو يف القبح ( ابلقول ممن هو دون القائل عىل سبيل الوجوب 
القياس فإنه يكفيك مؤنة التفصيل ومزيد التفصيل إنه من املهنـي عنه ما قبح لعينه   )واغمت ( عىل األمر    )فقسه ( 
لعينه اكلكفر اذلي حيمك بقبحه العقل ورد الرشع أوال فإن قبيح كفران النعمة مركوز يف  ما قبح لغريه فالقبيح ومنه

العقول وكبيع احلر القبيح من هجة الرشع ألن العقل جيوزه ملنفعة املال والرشع قبحه جبعهل حمل البيع املال املتقوم واحلر 
كصوم يوم النحر القبيح لالزمه اذلي هو اإلعراض عن ليس مبال والقبيح لغريه إما أن يكون ذكل الغري وصفا الزما هل 

ً عنه ، اكلبيع وقت النداء لصالة امجلعة القبيح لوصف هو ترك السعي إىل  ً مفارقا ضيافة اهلّل تعاىل أو يكون وصفا
ا م( امجلعة وترك السعي قد يفارق البيع بوجود البيع دون ترك السعي دون البيع بأن يقف امللكف منفردا يف داره 

فانتبه ( هل اكإلعراض عن ضيافة اهلّل تعاىل  )فقبحه لقبح وصف ( كصوم يوم النحر  )اكن لوال الرشع ما مسعت به 
ليس موجبا لقبحه بل هو  )صدور ذاك الهنـي ( و  )قبحه ذلاته ( مما هل وجود حسا اكلكفر وبيع احلر  )وما سواه 

  .مر من أنه دليل احلسن األصيل ال موجبه عىل قياس ما مر يف األ )من آايته ( من أدةل قبحه و 

  تتمة
 )وأمر الهنـي ( عن ذكل الضد فاألمر ابإلسالم هنـي عن الكفر  )يف ضد اذلي به أمر هنـي ( ابليشء  )األمر ( 

العام مهنا ( وجوه النظم   )و ( فالهنـي عن اليشء أمر بضده فالهنـي عن الكفر أمر ابإلميان  )ضد ما ذكر ( وشأنه 
ال ( خبالف املشرتك فإنه يشمل أفراداً خمتلفة احلدود  )يف احلد ( من األفراد  )ما احتدت ( ومشول  )تناول وهو ذو 
  بل عىل سبيل الشمول خبالف النكرة يف سـياق النفي فإن تناولها عىل طريق البدل العام مكسلمون )ابلبدل 

( تسمية بزيد ، ومشول العامل لإلفراد إما أن يكون لألفراد املشرتكة يف اإلسالم ، وزيدون لألفراد املشرتكة يف ال 
من ( لعمومه ابللفظ واملعىن مجيعا  )والرجال ( لعمومه ابملعىن فقط  )أو املعىن فقط فالقوم ( مجيعا  )ابللفظ واملعىن 

ع وأين يف املاكن والقبيل ومن ألفاظ العموم األسامء املهبمة مكن فمين يعقل وما فامي ال يعقل وأي يف امجلي )هذا المنط 
 )يوجب احلمك مبا حواه ( حمك العام أنه   )و ( ومىت يف الزمان وما يف الاسـتفهام واجلزاء وغريه وال يف النكرات  

وتراىخ اترخيه كام ينسخ اخلاص العام فامي قد  )ينسخ اخلاص إذا تاله ( ذلكل   )و ( وفامي مشهل من األفراد قطعا  
اشـمتل خمتلفات يف احلدود ( ما   )وهو ( لفظي   )اثلهثا مشرتك ( خلاص ، ووجوه النظم  تناواله إذا تراىخ اترخي ا

ابعتبارات خمتلفة ال عىل سبيل الشمول وابعتبار واحد خبالف لفظ اليشء  )ابلبدل ( خبالف العام كام مر  )
ىل اللك ابعتبار واحد هو الشامل عىل لك ما هل ثبوت يف اخلارج من خمتلفي احلقيقة فإنه مشرتك معنوي ويطلق ع

إذ ( به  )حمكه التأمل الصحيح ليستبان ما هل الرتجيح بني معانيه ألجل العمل ( املشرتك   )و ( الكون والتحقق  
عندان خالفاً للشافعية حيث جوزوا إرادة لك واحد من معينيه بأن تتعلق  )مل يشمل ( من معانيه  )هو غري واحد 

بعضها إن فضل ( اخملتلفة يف احلدود  )وذو املعاين ( وع وإال لصار لك واحد جزء املعىن النسـبة بلك واحد ال ابجملم
( ومه القسم الرابع من وجوه النظم فاملؤول ما ترحج من بعض وجوه املشرتك بغالب الرأي  )بغالب الرأي أىت مؤوًال 



مكن وجد ماء وغلبت عىل ظنه طهارته  والسهو )بغالب الرأي وجتويز الغلط ( اخملتار  )وحمكه وجوب فعل امللتقط 
فإنه يلزمه التوضؤ به عىل احامتل الغلط مث إذا حصل للمتوضئ عمل بنجاسـته يلزمه أن يعيد ما أدى بذكل الوضوء من 

( من حيث الوضوح واخلفاء  )يف أوجه البيان ابلنظم ( للنظم واملعىن  )الثاين من مجةل األنواع األول ( عبادته 
ً حصل وهذه الوج ألن النظم اذلي وحض معناه إما أن  )أربعة ( اكألقسام األولية أو كأقسام وجوه النظم  )وه أيضا

حيمتل التأويل أو ال فإن احمتل التأويل فإما أن يكون وحض معناه جملرد صيغته فهو الظاهر وإال فهو النص وإن مل 
مقابالت ( عددا    )مبثلها ( إال فاحملمك وهذا لوجوه  حيمتل التأويل فإما أن يقبل النسخ أو ال فإن قبهل فهو املفرس و

ويه اخلفي وهو مقابل الظاهر واملشلك وهو مقابل النص واجململ وهو مقابل املفرس واملتشابه   )متبعة ( لها    )
احض املعىن وهو مقابل احملمك ومقسم هذه املقابالت النظم الغري الواحض املعىن ومل تضم عىل األقسام األربعة للنظم الو 

لتكون وجوه البيان ابلنظم مثانية ألن الغرض من هذه توضيح تكل األقسام ألن األشـياء تتبني بأضدادها كذا قيل ومل 
يرتضه بعض الفضالء ممتساك بأن لها أحاكما خاصة هبا ودفع بأن أحاكم الرشع اليت ابعتبار معرفهتا يقسم اللفظ 

( حزي اخلفاء ، وال خفاء يف أهنا تكون حينئذ من أقسام الواحض املعىن واملعىن ال يتحصل هبا إال إذا خرجت من 
ء  )مبجرد األدا ( للمتلكم  )منه املراد ( للسامع الواقف عىل اللغة  )الظاهر وهو ما بدا ( من أقسام الواحض  )فاألول 

 } اللّه البيع وحرم الربواوأحل  {: من غري توقف عىل الطلب والتأمل كقوهل تعاىل والتلكم حبيث يسمعه اخملاطب 
إذ كون حمكه ما ذكر  )خالف يف هذا اخلرب  وحمكه وجوب فعل ما ظهر منه وال( الظاهر يف اإلحالل والتحرمي  ،

إمنا يوجب الظن ال العمل لقيام : متفق عليه وإمنا اخلالف يف إجيابه العمل كإجيابه العمل ، مفن العلامء من قال بأنه 
( من قال بإجيابه العمل لعدم الاعتبار ابالحامتل الغري الناشئ عن دليل وإال لفقدان العلوم العادية  احامتل اجملاز ومهنم

أعىل من الظاهر اتضاحا بسبب من ( وظهر حال كونه  )اذلي قد الح ( وهو  )النص ( من أقسام الواحض  )والثاين 
،  } ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع فانكحوا {: بأن ساق الالكم هل مثال قوهل تعاىل  )صاحب التلكم 

،  } فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة {: فهم منه إابحة الناكح وعدد الزوجات واآلية مسوقة للثاين لسـياق قوهل تعاىل 
والالكم  )فاعمل ( اكلظاهر  )أيضاً ( للعمل  )حمكه الوجوب ( النص   )و ( نص يف العدد   فاآلية ظاهرة يف اإلابحة

ويف لكهيام اجملاز (  إفادته العمل أو الظن اكلالكم يف الظاهر وحيمتالن التخصيص إذا اكان عامني وحيمتالن النسخ يف
بفتحتني وال  )الثقل ( املتاع واحلشم وهو   )إلتيان ( الظاهر يف جميء زيد نفسه والنص فيه   )حممتل كجاءين زيد 

األربعة متداخةل حبسب الوجود ومتايزها حبسب املفهوم فإن املعترب يف بدع يف كون نظم واحد ظاهرا ونصا إذ األقسام 
الظاهر أن يكون سامع اللفظ اكفيا يف معرفة مراد املتلكم عند الاطالع عىل وضع اللغط سواء سـيق هل النظم فاكن 

ً أو ال ويف النص كون النظم مسوقا للمراد سواء مل حيمتل التخصيص والتأويل فاكن مفرس  ً أوال ويف نصا أيضا ا أيضا
ً أو ال فإذا اكن نظم ظاهر ادلالةل  املفرس عدم احامتل التخصيص والتأويل سواء مل حيمتل النسخ بأن اكن حمكام أيضا

عىل املراد مسوقا هل ومل حيمتل التخصيص والتأويل وال النسخ اكن ظاهرا ونصا ومفرسا وحمكام هذا عند املتقدمني 
لظاهر أن ال يكون مسوقا للمراد يف النص احامتل التخصيص والتأويل ويف املفرس وأما املتأخرون فيشرتطون يف ا

( ابلنسـبة إىل النص الواحض وهو  )اثلهثن األوحض ( احامتل النسخ فتكون األقسام املذكورة متباينة وأقسام الواحض 
: ةل ابجململ كام يف قوهل تعاىل التفسري وهو حلاق ما هو قطعي ادلالوازدايد وضوحه قد يكون مبا يسمى بيان  )املفرس 



اإلجامل يف  ، فإن حلاق إذا وما بعدها قطع } خلق اإلنسان هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً {
: هلوعاً وقد يكون مبا يسمى بيان التقرير وهو إحلاق ما يسد ابب التخصيص مبا هو ظاهره العموم كام يف قوهل تعاىل 

، فإن إحلاق لكهم سد ابب إرادة البعض من املالئكة وأما إحلاق أمجعون فقيل  } فسجد المالئكة كلهم أجمعون {
معرب لكنه حيمتل ( جماز و  )ليس للتأويل فيه ( لكون البيان بعيد الغور يف املفرس   )و (   أنه لقطع احامتل التفرق

قد أحمك ما ( وهو نظم  )رابعهن حممك ( جبه وأقسام الواحض  مبو  )مع أن يعتقد ( به  )النسخ وقد أوجب أن يعمل 
وحمكه (  ، } إن اللّه بكل شيء عليم {: وحتفظ كقوهل تعاىل  )النسخ احمتى ( احامتل   )منه وعن ( وقصد  )رمي 

التخصيص من التأويل و  )األول ( األقسام   )احامتالت ( األخري   )للعمل وليس يف هذا ( اكملفرس  )الوجوب أيضاً 
أنفٍس أقسام ، الواحض  )الالكم يف ( بتوفيق اهلّل تعاىل  )قد انهتـى ( احملمتلني للظاهر والنص والنسخ احملمتل للمفرس 

، اذلي هو يف أول مرتبة الوضوح  )ضد الظاهر ( ، وُجعل أوًال ألنه  )فاسـمتع اآلن مقابالهتا أولها اخلفي  ذواهتا( و 
اكلسارق املوضوع ألخذ املال  )ألجل أمر معرت ( يغة ، نظراً إىل موضوعها اللغوي بل ليس بنفس الص  )خفائه ( ، و 

عىل حني غفةل من مالكه وهو نظراً إىل هذا الوضع رصحي ال خفاء فيه إال أنه اعرتاه خفاء يف مشوهل الطرار والنباش 
وبعض ( والتأمل  )مكه الفكر وح( من أمر عارض هو اختصاص لك من الطرار والنباش ابمس هو غري لفظ السارق 

( من   )أو ( ملا خفيت فيه الصيغة عىل ما يه ظاهرة فيه  )من زايدة ( اخلفاء   )إن ذاك ( والفتش   )الفحص 
ملا خفيت فيه الصيغة عام يه ظاهرة فيه فإن اكن ذكل اخلفاء من الزايدة احلق ما خفيت فيه الصيغة مبا يه   )نقص 

( من املقابالت  )والثاين ( ن من النقص فال يلحق به اكلنباش فيقطع الطرار دون النباش ظاهرة فيه اكلطرار وإن اك
ابعتبار كونه أخفى من اخلفي مبرتبة كام أن النص أجىل من الظاهر  )املشلك وهو ما أىت ضداً ملا كونه نصا ثبت 

عارة غريبة فاألول اكطهروا يف قوهل ابسـتكذكل فإن خفاء املشلك بنفس الصيغة من هجة دقة معناه أو كونه مسـتعارا 
مبالغة ليست يف اغتسلوا ، وال يدري قبل دقة النظر أهنا من هجة  ، فإن فيه } وإن كنتم جنبا فاطهروا {: تعاىل 

الكيفية أو المكية حىت ذهب ماكل رمحه اهلّل تعاىل إىل األول فقال بوجوب ادلكل وأمئتنا إىل الثاين فقالوا بوجوب 
فم والثاين حنو قوارير من فضة فإن فيه إشاكال من هجة القارورة من الزجاج ال الفضة ومنشأ هذا غسل ابطن ال

التعبري تشبيه آنية اجلنة صفاء وشفيفاً ابلقارورة ولواًن وحسـناً ابلفضة مث اسـتعارة لك مهنام لها اسـتعارة مرصحة وجعل 
وهو بوصف ( احتيج إىل مزيد الفكر ملعرفة حقيقة األمر لك قرينته للمجاز يف اآلخر ولوجود هذه الاسـتعارة البديعة 

وجب ليستبان ما به يراد ( البليغ   )الفكر ( التأمل و    )وهل ( لكونه أخفى منه   )الاحتياج للطلب فوق اخلفي 
هل واملراد به غري متعني يف مبدأ األمر فال بد من اسـتعامل الفكر ليحصل  )الاعتقاد ( املشلك  )إذ واجب بذاك 

 )وهو ما اشتبه ( املقابل للمفرس   )اجململ ( من املقابالت    )والثالث ( التعيني فيكون منه امللكف عىل يقني  
املراد به إما لغرابة املعىن اكلهلوع أو لعدم إرادة املعىن اللغوي اكلصالة والزاكة إذ ليس املراد هبام ادلعاء والامنء كام هو 

وما مل يوجد بعد التطلب ما يبينه فهو متشابه  )حمكه تطلب التبيني هل ( اجململ   )و ( مقتىض الوضع اللغوي  
وفصل اجململ من املشلك مع اشرتاكهام يف مزيد اخلفاء وشدة احلاجة إىل الطلب هو أن املشلك قد يزول خفائه بوقفه 

فهو تأويل فاألول كتفسري النيب صىل  املتأمل واجململ ال يتضح إال بعد بيان اجململ وبيانه تفسري إن شفى الغليل وإال
اهلّل عليه وسمل الصالة والزاكة ابلقول الرصحي والثاين كبيان مقدار ما جيب مسحه من الرأس حبديث املسح عىل 



وهو مقابل احملمك لبلوغه من درجات اخلفاء ما بلغه احملمك من مراتب  )ما تشابه ( املقابالت  )رابع هؤالء ( الناصية 
ء حتوطه من مقطعات أوائل السور والاسـتواء والوجه  )وحمكه توقف بال انهتا ( نقطع عن معرفة الرجاء اجلالء فا

وما يعلم  {: وللزوم الوقف عىل اهلّل يف قوهل تعاىل  )لشدة اخلفاء يف مراده ( واليد يف شأن خالق القوى والقدر 
بأن يف نفس األمر ما عرب عنه ابحلروف النورانية يف بأن جنزم   )وحنن مأمورون ابعتقاده (  ، } تأويله إال اللّه

أوائل السور وابن اهلّل تعاىل صفة عرب عهنا ابليد وأخرى عرب عهنا ابلوجه وأخرى عرب عهنا ابالسـتواء وإن مل نعمل أهنا 
( رين  ما يه هذا عىل رأي املتقدمني واملتأخرين فيه حتقيق آخر وقد فصلنا القول يف كتابنا املسمى هدى الناظ

فـي ( املسترشف لزبوغ مشس التحقيق من أفق الاختصار   )اي هذا الفىت ( األولية للنظم واملعىن   )واثلث األنواع 
ويه فعيةل من حققت اليشء إذا أثبته فهـي  )فاألول حقيقة ( أقسام  )وجه الاسـتعامل للنظم أىت وهو عىل أربعة 
 )ويه عىل ما عولوا (  والتاء عىل قول للنقل من الوصفية إىل الامسية مبعىن مفعول مبعىن املثبتة يف موضوعها األصيل

فاسـتعامل الصالة يف ادلعاء جماز عند  )به املوضوع هل عند اصطالح انطق اسـتعمهل ( وقصد  )امس ملا رمي ( عليه 
 يف ادلعاء حقيقة كون املسـتعمل فقهيا ويف األفعال واألراكن اخملصوصة جماز عند كون املسـتعمل من أهل اللغة ويه

اجملاز وهو ما مسع ( من أقسام وجه اسـتعامل النظم  )والثاين ( عند اللغوي ويف األفعال واألراكن حقيقة عند الفقيه 
يف اصطالح املتلكم به املسـتعمل هل وبقسميه قد عرفت حقيقته وسامعه يف غري  )يف غري ما اكن هل اللفظ وضع 

أو ما ( بني املعىن احلقيقي واجملازي كام يف اسـتعامل األسد يف الرجل الشجاع  )لباعث من شـبه ( املوضوع هل يكون 
اكلتقابل فإنه يزنل مزنل التناسب لنحو هتمك فيسـتعمل أحد املتقابلني يف اآلخر اكسـتعامل الشجاع يف  )نزل مزنهل 

هام مما هو مذكور يف املطوالت مث ذكل الاعتبار يف نفس األمر اكحلالية واحمللية وغري  )أو العتبار قد حصل ( اجلبان 
لتقابل اإلجياب والسلب بني املسـتعمل يف  )ممتنع ( واحدة ابسـتعامل واحد   )مجعهام يف لفظة ( إن احلقيقة واجملاز  

إذا حنى ذكل  )كام ( اذلي هو احلقيقة  )مث اجملاز ال ياكد يقع إال إذا مل جيز األصل ( املوضوع هل والال مسـتعمل فيه 
من عادة كام إذا حلف أن ال يضع قدمه يف دار فالن فإن  )عنه مبعد ما ( الفهم   )أبعد ( ل عن اإلرادة و  األص

العادة ترصفه عن حقيقته اليت يه وضع القدم حافيا إىل اجملاز اذلي هو ادلخول أو من تعذر للحقيقة كام إذا حلف أن 
( لك عني النخةل رصف احللف إىل اجملاز اذلي هو ألك مثرها  ال يألك من هذه النخةل فإن تعذر ما هو احلقيقة وهو أ

ذكل وقس عليه سائر ما مينع احلقيقة من القرائن كام إذا حلف أن هيب أسلحته من أسد شايك السالح   )فاعلام 
اتم كام  ال ظهورا غري )بينا ( بكرثة الاسـتعامل ظهورا  )اثلهثا الرصحي وهو ما ظهر معناه ( وأقسام أوجه الاسـتعامل 

يف الظاهر وال ظهورا ابلبيان والقراين كام يف النص واملفرس وال فرق يف الرصحي بني كونه حقيقة اكنت حر وكونه جمازا 
  )و ( ، كألكت من النخةل إذ العربة فيه ابلظهور التام ال ابالسـتعامل يف املعىن املوضوع هل وعدم الاسـتعامل فيه  

التحرير وهكذا قول الزوج اي  )اي حر حترير وإن مل يرد ( لعبده  )عزم فقول السـيد ليس يفتقر فيه إىل ( حمكه أنه 
والاستتار بأن  )اليت انبت عن الرصحي للتخافت ( اللكمة   )رابعها كناية ويه ( طالق وأقسام أوجه الاسـتعامل 

ً بني كوهنا حقيقة أو جما زا إذ مدارها عىل خفاء املراد اسـتعمهل أهل اللسان عىل قصد الاستتار وال فرق فهيا أيضا
لصلوهحا لغري ما هو املراد  )ويه إىل النية حتتاج ( فاحلقيقة املهجورة واجملازات الغري املشهورة تكون من الكناايت 

مهنا فال بد فهيا من النية ويه إما أن يدل علهيا حال املتلكم كام إذا اعتدت عليه الزوجة فغضب فقال لها اعتدي إذ 



وال تثبت هبا بدون نية  )فال تعمل هبا بغري قصد معال ( بك عندي فإذا اكنت الكناية حمتاجة إىل النية  ال اعتداد
وليس يف الكناية ( إذ فيه إظهار املرام والكشف التام  )واألصل يف العبارة الرصحي ( حكام من األحاكم الرشعية 

 )وجه الفهم للحمك يف إدراك ( األولية للنظم واملعىن   )اع ورابع األنو ( لإلفهام اذلي ألجهل يركب الالكم   )التوضيح 
ً كأقسام ( اذلي مشهل الكتاب  )ذاك النظم ( معىن   )يف ذا ( أنت  )األول أربعة مل تلق ( الثالثة  )أقسامه أيضا

النص  إذ قدم الصدق مل تدحض فيه ويه دالةل عبارة )من زلل ( اذلي ذكران من كون أقسامه عىل العدد املذكور 
ودالةل إشارته ودالةل داللته ودالةل اقتضائه ألن ادلالةل عىل املعىن إن اكن لنفس اللفظ املسوق هل فاألوىل وإال فإن مل 

فاألوىل والثانية تتوقف حصة النظم عليه فالثانية وإن توقفت عليه فالرابعة وإن اكنت ادلالةل ملفهوم اللفظ لغة فالثالثة 
، فإن داللته عىل وجوب النفقة عىل املولود هل وهو  } وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن {: كام يف قوهل تعاىل 

األب دالةل عبارة النص لكون الالكم مسوقا هل دالةل عىل أن النسب لآلابء دالةل إشارة النص لعدم السوق هل 
إن الالكم غري مسوق هل لكنه يفهم ، عىل حرمة الرضب للوادلين ف } وال تقل لهما أف {: والثالثة كدالةل قوهل تعاىل 

بعين عبدك  أعتق عبدك عين بألف ، عىل: نظراً إىل اللغة من غري حاجة إىل الاجهتاد ، والرابعة كدالةل قول القائل 
، فإن النص مسوق للعتق دون البيع لكنه حصته متوقفة عليه فإن اإلعتاق إمنا يكون بعد املكل هذا وقد جعلت 

الت ومن جعلها عبارة عن الاسـتدالالت فقد تسامح فإهنا من صفات املسـتدل واألمر يف ذكل األقسام األربعة دال
املراد به لك ما يفهم معناه من ألفاظ السـنة والكتاب سواء  )دالةل النص ( سهل إذ ال اسـتدالل حصيحا بدون ادلالةل 

املطابقي أو  )عىل معناه ( هنا نص عىل ما قيل اكن نصا ابملعىن املصطلح أيضاً أوال اعتبارا للغالب فإن غالب ما ورد م
والعبارة مأخوذة من عرب عن  )تقرتن فهـي هل دالةل العبارة ( املعىن  )إن اكنت بسوقه ذلاك ( التضمين أو اإللزتايم 

ت فالن إذا تلكم عنه ألن الالكم يعرب عام يف الفؤاد أي يتلكم عنه وجعلها مأخوذة من عرب مبعىن فرس كام تقول عرب 
« الرؤاي إذا فرسهتا ضعيف ألن التفسري إمنا يكون ملا ذكر مجمال وال ذكر للمعىن قبل أن يعرب عهنا وقول صاحب 

هو الالكم العابر من لسان املتلكم إىل مسع السامع ، إشارة إىل أهنا مأخوذة من عرب مبعىن مر : العبارة :  »القاموس 
ملعىن املطابقي كام يف حنو ال يغتب بعضمك بعضا ومن املعىن التضمين فاخرت لنفسك ما حيلوا فاملسوق هل النص من ا

كام يف حنو قوكل لك عبد يل حر ملن قال أعتق عبدك فالان فإن الالكم نظراً إىل ذكل العبد عبارة وهو جزء مدلول 
فرقة بني املبادلتني الالزمة الت ، نظراً إىل } أحل اللّه البيع وحرم الربوا {: اإللزتايم كام يف حنو لك عبد ومن املعىن 

  )و ( ،  } إنما البيع مثل الربوا {: قالوا حلل أحدهام دون األخرى فإن سوق الالكم للتفرقة بقرينة كونه جوااًب ملن 
أيضا قد  للنص واملعىن الغري املسوق هل النص  )إشارة ( تسمى   )دون سوقه هل ( دالةل النص عىل املعىن من 

ً كتحرير غري ذكل العبد فامي مر من املثال من عبيد املعتق قضاء  يكون مطابقا اكحلل واحلرمة يف آية الراب وتضمينا
حمك قسمي العبارة   )و ( والزتاميا حنو كون النسب إىل األب يف اآلية السابقة املسوقة لوجوب الرزق عىل األب  

هو اذلي ( القسمني  )لكن األحق دلى تعارض ( ه ألن الك مهنام يفيد احلمك بظاهر )يوجبان احلمك ( واإلشارة أهنام 
مهنام يف اذلكر وهو قسم العبارة لكونه مسوقا هل الالكم وإن اكن الثاين يشاركه يف كونه سهل احلصول يف  )سـبق 

األفهام وذكل مكعارضة اإلشارة إىل كون أقل مدة احليض مخسة عرش يوما املأخوذة من قوهل عليه الصالة والسالم يف 



كون النساء انقصات ادلين تقعد إحداهن يف قعر بيهتا شطر معرها ال تصوم وال تصيل للعبارة يف قوهل عليه  بيان
يثبت ( من القسمني أعين العبارة  )مث العموم مثلام لألول ( الصالة والسالم أقل احليض ثالثة أايم وأكرثه عرشة أايم 

وعلى المولود له رزقهن  {: قوهل تعاىل ا خص من اإلشارة يف القسم األول أعين اإلشارة وذل )قطعا اثبت ملا ييل 
ً به! ،إابحة وطئ الابن  } وكسوتهن (   جارية أبيه ، مع أن الالم تسـتلزم كون الودل وما ميلكه ملاكً لألب وخمتصا

 )رسى ( للمنصوص عليه  )دون اجهتاد وإىل فرع ( لغة  )همام ظهر ( أعين عةل ما أثبته النص   )مناط حمك النص 
فهـي دالةل انشـئة عن رساية حمك املنصوص   )دالةل النص ( أي املذكور   )فسمه ( ذكل احلمك لظهور تكل العةل 

عليه إىل فرع بواسطة عةل مفهومة لغة ال ابلرأي املوقوف عىل الاجهتاد اكدلالةل الناشـئة عن رساية حرمة التأفيف 
، إىل الرضب بواسطة اإليذاء اذلي هو حلرمة التأفيف عةل  }أف  وال تقل لهما {: تعاىل املنصوص عليه يف قوهل 

مفهومه دلى لك ذي مسع من أهل اللسان وال نسمه القياس ألن عةل احلمك يف هذا القسم مفهومة لغة ويف القياس ال 
إذ العموم  ) التخصيص إذ لن تشمل( دالةل النص  )وال حتمتل (  نفهم إال بإعامل الفكر ومراعاة حنو التقسـمي والسري

فإن اإلشارة ال   )الذلين قدما ( القسمني   )ال يعارض ( هذا القسم   )و ( من أوصاف اللفظ فإذا مل تعم مل ختص  
تعارض العبارة كام مر وادلالةل ال تعارض اإلشارة ألن اإلشارة فهيا اللغط كام أهنا فهيا املعىن وال كذكل ادلالةل والعاقل 

ولك حمك اكن مما ( العموم واخلصوص إمنا هو ملا يثبت هبذه األقسام فإسـنادهام إلهيا جماز   تكفيه اإلشارة هذا وإن
( أي احلمك املفهوم هبذا الطريق اثبت  )فهو ( والعمل مبوجبه  )حلمك نص ( واإلنفاذ   )فهم من كونه اكلرشط لإلمضاء 

مر يف نص هو قوهل أعتق عبدك عين بألف للنص اكلمتليك إلمضاء حمك هو حصة وقوع اإلعتاق عن اآل )ابقتضاء 
وادلالةل يف هذين القسمني األخريين ال تكون إال الزتامية خبالف القسمني األولني كام مر واملقتىض ابلفتح ال معوم هل 
فإن الرضورة احملوجة إليه إمنا يه إنفاذ حمك النص وتصحيح املنطوق وذكل حيصل بفرد واحد فال يصار إىل لك 

كل تبطل نية الثلث يف قوهل اعتدي ألن الاعتداد يتوقف عىل وجود مطلق الطالق وهو يتحقق بفرد األفراد وذل
للحمك بذكل   )دالةل التنصيص عىل مسى يشء عىل التخصيص ( أنت إن نظرت بعني التحقيق   )وال ترى ( منه 

ود بزيد ومن اجملهتدين من يقول موجود ال يدل عىل اختصاص الوج اليشء املرصح بسامء وعدم مشوهل ملا عداه فزيد
هبذه ادلالةل ويسمهيا مفهوم اخملالفة لكون املسكوت عنه خمالفا للمذكور يف احلمك إثباات ونفيا وقال مبفهوم اخملالفة اإلمام 

يف الشافعي واإلمام أمحد واإلمام ماكل ال يف اللقب اكملثال املذكور بل يف مثل الصفة حنو السارق تقطع ميينه وقال به 
وهو ما دل عىل حصة غري معينة  )ال جيعل املطلق ( اللقب أبو بكر ادلقاق وبعض احلنابةل والتفصيل يف املفصالت 

املطلق  )ورمبا قد محل ( وهو ما دل عىل بعض أفراد املطلق بسبب زايدة  )محموال عىل مقيد ( من احلقيقة املعينة 
ام واختالف احلادثتني اللتني ورد احلكامن فهيام لعدم اسـتلزام عليه فعدم امحلل ابالتفاق يكون عند اختالف حمكهي

أحدهام اآلخر حينئذ حنو أطعم رجال واكس رجال عاراي وامحلل ابالتفاق يكون عند احتاد احلمك واحتاد احلادثة كقراءة 
لالسـتلزام » ثة أايم فصيام ثال« : ، وقراءة غريه » فصيام ثالثة أايم متتابعات « : ابن مسعود يف صوم كفارة الميني 

املذكور ويف امحلل وعدم امحلل عند احتاد احلمك دون احلادثة ككفارة الميني والقتل خطأ يف إعتاق الرقبة املطلقة أو 
املقيدة ابإلميان ويف احتاد احلادثة دون احلمك كإن جاءك زيد ماشـيا فأكرمه وإن جاءك زيد فأهنه خالف فقالت 

مث ( حنن نقول بعدمه إلماكن العمل ابلنصني لعدم تعارضهام وعدم اسـتلزام أحدهام اآلخر الشافعية ابمحلل احتياطا و 



فال يثبت عدم وجوب الزاكة  )ال يوجب القران عند احلمك ( بأن جيمع بني الكمني ابلواو  )القران يف سـياق النظم 
، ومهنم من زمع إجياب القرآن للقرآن  } ةأقيموا الصالة وآتوا الزكو {: الصيب القرتاهنا ابلصالة يف قوهل تعاىل عىل 

فأنت طالق وهند وشـتان ما بني الناقصة والتامة  مسـتظهرا ابمجلةل الناقصة املعطوفة عىل التامة كام يف إن دخلت دار
.  

  فصل
  في الحكم التكليفي

ما اكن مرشوعا هل ( هنام وهو أثر خطاب اهلّل تعاىل املتعلق بأفعال امللكفني ابالقتضاء للفعل أو الرتك أو لتخيري بي
( من األحاكم الرشعية  )ما زال ( من النوعني أعين الرخصة  )رخصة فالثاين ( اآلخر  )عزمية و ( أحدهام  )نوعان 

اكإلفطار للمسافر لعذر مشقة السفر   )لبعض عذر ( تعاىل بعباده  )عرس لنحو يرس لطفا من اهلّل ( جانب   )من 
( علامً ومعًال  )ما اتباعه ( حبسب حمكه  )أربعة أنواعه فالفرض مهنا وهو ( به أعين العزمية  )املبتدأ ( القسم   )و ( 

ً بدليل قطعي  )حمت  وينكره قوال أو  )فهو فاجر ومن يكن جيحده ( بال عذر  )مفن يرتكه ( ، لكون تركه ممنوعا
من  )منع تركه بقطعي ( مع ذكل   )و (  كام يف الواجب والسـنة والنفل  )فاكفر وحده ما اكن فعهل رحج ( اعتقادا 
من  )وهكذا الواجب ( وال يشاركه يف ذكل يشء من راحجات الفعل اكلصالة والزاكة واحلج والصوم  )وحض ( األدةل 

كصدقة الفطر   )وقع ( من الريوب   )ما فيه ريب ما ( من األدةل  )وهو ما منع من تركه ( األقسام األربعة 
( املذكور من الريب يف دليل منع تركه  )جاحده ذلاك ( فاحتة فإن املذكورات ثبتت خبرب الواحد  واألحضية وتعيني ال

اليت يه  )ذكروا وهكذا السـنة من ذي األربعة ( نصوا عليه و  )فامي ( يف لزوم إقامته   )ليس يكفر وفعهل اكلفرض 
ب علهيا الرسول عليه الصالة والسالم مث أحصابه اليت سلكها وواظ )الطريقة املتبعة ( يه  )وأهنا ( أقسام العزمية 

 )يفعلها لك امرئ يطالب ( الغر الكرام فتبعها من هدى إىل سواء الطريق وأرشده هادي التوفيق وحمكها أهنا 
فتاركها يسـتوجب اللوم والعتاب ال التعذيب والعقاب وفاعلها  )فرض ومما جيب ( مطالبة  )أقل من ( مطالبة 

  )و ( لثواب اكآلذان واإلقامة فبقيد املطالبة خرج النقل وبقيد األقلية خرج الفرض والواجب  يسـتحق املدح وا
أي أن مينع فيشارك  ! )تركه لن حيظل( بوضع الشارع و  )النفل مهنا وهو ما قد جعل فعهل خريا ( األقسام األربعة 

ألنه يكون حقا  )لكنه يلزم حني يرشع يف فعهل (  السـنة يف أن فعهل يسـتتبع ثوااب ويفارقها يف أن تركه ال يورث عتااب
فهام  )مثهل التطوع ( النفل   )و (  تعاىل ابلفعل فهو أوىل ابلوجوب من املنذور اذلي يكون حقا هل ابلقول  

واملسـتحب واملندوب مرتادفة وترك الناظم تبعا لألصل ذكر احلرام واملكروه بناء عىل أن احلرام إن طلب تركه بقطعي 
فهو مفروض الرتك كرشب امخلر وبظين فواجب الرتك اكللعب ابلشطرجن فرتكه إما من الفرض أو الواجب وترك 

  .املكروه سـنة وأما املباح فرتكه كرتك النفل وإن يفارقه يف اإليتاء والفعل فلرتك لك وجه وجه  

  فصل



  في الحكم الوضعي
ركن وهو ما ( اكلوجوب مثال ابعتبار متعلقه اكألميان مثال   )للحمك ( فهو أثر اخلطاب املتعلق بتعلق يشء ابحلمك  

بأن اكنت عىل اتمة لوجوده  )عةل ويه اليت مهنا حصل ( للحمك   )و ( اكلتصديق لألميان واكإلقرار هل   )فيه دخل 
مل يكن  )وما ( فأوجب وجودها وجوده ومن مث يعرب عهنا بعةل الوجوب اكلبيع للمكل والناكح للحل والقتل للقصاص 

للحمك كرشي  )سبب ( فهو  )ال غري (  إىل احلمك   )هل اإليصال ( داخال فيه وال وجوده موجبا لوجوده بل اكن 
والرشط موقوف ( األمة حلل مكل املتعة فإن الرشي موضوع ملكل الرقبة ال مكل املتعة لكنه موصل إىل مكل املتعة  

عليه ما أوجبت العةل وجوده اكلطهارة اليت يه رشط للصالة اليت  ابلعةل يعين أن الرشط ما يتوقف )عليه ما وجب 
عىل وجودها شكر نعمة األعضاء السلمية أو الوقت إلضافهتا عليه حيث يقال صالة الظهر والفجر والقول األول 

ذكل  )وعالمة هل إذا بدا ( إمارة ذلكل احلمك   )ما عىل وجود حمك أرشد فهو ( للمتقدمني والثاين للمتأخرين و 
 } أقيموا الصالة {: ينبغي أن يعمل أن اخلطاب هو النص كقوهل تعاىل املرشد اكلتكبري لالنتقال من ركن إىل ركن ومما 

، مثًال واحلمك هو األثر املرتتب عىل اخلطاب اكلوجوب مثال فالركن ال يصلح أن يكون للحمك لعدم تركبه وإمنا يصلح 
  .ال وذلكل ال بد من اعتبار املتعلق يف إثبات الركن للحمك ركنا ملا يتعلق به احلمك اكلصالة مث

  الباب الثاني
  في السنة 

وهو يرادف احلديث لكون لك مهنام ما جاء عن النيب صىل اهلّل تعاىل  )ما جاءان من عهد سـيد الرسل من خرب ( 
( أربعة  )فبوجوه ( وعن غريه عليه وسمل ، وقيل يـباينه لكون اخلرب ما جاء عن غريه وقيل اخلرب يعم اجلايئ عنه 

وال يتعني هل  )الكذب ( التواطؤ والتوافق عىل  )قوم أحال العقل فهيم ( وعد  )أمكلها تواتر هل حسب ( بنا  )يتصل 
، بأن مل يثبت اتصاهل به صىل اهلّل تعاىل عليه وسمل قطعاً  )اثنهيام املشهور وهو ما اتصل بشـهبة ( عدد عىل الصحيح 

  بأن يكون يف القرن األول خرب الواحد ونقهل يف القرن الثاين والثالث قوم  )حصل  مث انتشاره( 
 )ما مل ينترش يف خري قرن انتشاره اعترب ( وهو   )خرب الواحد ( اثلهثا    )و ( يسـتحيل تواطؤمه عىل الكذب  

هلّل عهنم أمجعني وال اعتداد وهو قرن حصب النيب صىل اهلّل عليه وسمل وقرن التابعني وقرن اتبعي التابعني ريض ا
 )رابعها املرسل وهو ما انقطع إسـناده ( ابلقرون اليت تلهيم فإن عامة أخبار اآلحاد اشـهترت فهيا وال تسمى مشهورة 

بأن قال الصحايب بلغين عن النيب صىل اهلّل عليه وسمل أنه قال كذا أو قال من مل يعارص حصابيا أنه قال أبو هريرة كذا  
وهو  )عن العدل وقع ( عد املرسل من اخلرب الوارد عن سـيد البرش إمنا يكون إذا اكن ذكل اخلرب املرسل   )لكن ( 

من هل كيفية راخسة حتمهل عىل مالزمة التقوى والاجتناب عن الشهوات والهوى وعالمة العداةل الاجتناب عن 
لنفس اكللعب ابمحلام والاجامتع بأرذال العوام ارتاكب الكبائر والتبعد عن اإلرصار عىل الصغائر وعام يدل عىل خسة ا

والتطفيف بيشء يسري مكثقايل حنطة أو حىت شعري ويشرتط يف الراوي العدل حسن الضبط وكامل العقل إىل حني 



يف مرسهل  )فليس ( ريض اهلّل تعاىل عهنم أمجعني  )من أحد األحصاب ( ذكل العدل  )فإن يكن ( الرواية والنقل 
املرسل حال كونه  )وليس ذا ( بل لك يتلقاه ابلقبول لرحجان الصحابة عىل سائر العدول  )أحد بآب عنه ( رد وما 
وساليك جادة طريق احلق فعندان  )أويل احملجة ( بني  ! )يف( !يف ذكل  )عن غريمه حبجة عىل خالف ( حارص 

افعي رمحه اهلّل تعاىل ال يقبل إال إذا تأيد يقبل مرسل القرن الثاين والثالث ألن الثقات من التابعني أرسلوا وعند الش
بآية أو سـنة مشهورة أو موافقة قياس حصيح أو قول حصايب أو قبول األمة أو إرسال عدل آخر شـيخه غري شـيخ 
ً وأما مرسل من دوهنام من  األول ألن هجاةل الصفة متنع قبول الرواية جفهاةل اذلات أوىل السـتلزاهما هجاةل الصفة أيضا

وما يكون مسـندا ( فالكريخ يقبهل مستندا بأن مدار القبول العداةل والضبط فأيامن وجدا ال بد من القبول القرون 
بأن أسـنده راو وأرسهل آخر كحديث ال ناكح إال بويل رواه إرسائيل ابن يونس مسـنداً وشعبة والسفيان  )ومرسال 

ال الراوي واملسـند انطق والساكت ال يعارض فقيل يقبل ألن املرسل ساكت عن ح )خمتلف فيه ( الثوري مرسًال 
وإال فال  )فإن شئت اقبال ( الناطق وقيل ال يقبل ألن اإلرسال جرح واإلسـناد تعديل واجلرح مقدم عىل التعديل 

، اآلية املعارض  } أسكنوهن من حيث سكنتم {: حنو قوهل تعاىل  )وجود ما يعارض املسـند ( برتجيح أحد ادلليلني 
بنت قيس ريض اهلّل تعاىل عهنا ، أن رسول اهلّل صىل اهلّل عليه وسمل مل يفرض لها نفقة وال سكىن  ملسـند فاطمة
عىل ما قد رووا  ( بفوات بعض الرشائط من العداةل أو العقل أو الضبط بناء  )أو نقص لراويه ( ،  حني طلقت

  . نقص أو ملعارضه قوة  ذكل املسـند اذلي لناقهل )جيعهل منقطعا فيبعد عن حزي القبول حني يوجد 

  فصل
: وأقسامه مخسة . يف احلادثة اليت يرد فهيا اخلرب وتسمى حمل اخلرب ، وعرب عنه يف األصل مبا جعل اخلرب جحة فيه 

حقوق اهلّل تعاىل اليت يه عبادات ، وحقوق اهلّل تعاىل اليت يه عقوابت ، وحقوق العباد اليت فهيا اإللزام فقط ، 
( واألقسام املذكورة بإحاكهما منتظمة يف مسط قول الناظم . هيا ، واليت فهيا اإللزام من وجه دون وجه واليت ال إلزام ف

يف حمض ( بأن ال يتجاوز الواحد وأما الواحد فليس بعدد ملا عرف يف فن احلمكة  )يقبل قول العدل من دون عدد 
عهنا يف إلتقاء اخلتانني ، وال فرق بني قسمي حقوقه وذلكل معل خبرب عائشة ريض اهلّل تعاىل  )حق ربنا الفرد الصمد 

تعاىل ، وقال الكريخ خرب الفرد ال يثبت العقوابت ألن احلدود تندرء ابلشـهبات وخرب الفرد ال خيلو عن شـهبة 
الاختالق فال تثبت به عقوبة املقتدر اخلالق ورد بأن جانب الصدق يف خرب العدل أقوى فهو ابلقبول أجدر وأحرى 

والقول فامي فيه حق للبرش ( نت الشـهبة تسـتلزم عدم القبول لاكنت البينة ال تقوم إال ابجلم الغفري من العدول  ولو اك
سواء اكن قول عدل أو  )مجيعا يعترب ( عىل أحد اكلواكالت والرساالت يف الهدااي والودائع واألماانت  )من غري إلزام 

( اكلبيع واإلجارة وحنوهام  )عدد من العدول يشرتط فامي به اإللزام ذو ( فاسق أو مسمل أو اكفر برشط كونه ممزيا 
وحفظا عن تزوير وما فيه اإللزام وعدم اإللزام لوهجني كعزل الوكيل فإن فيه إلزاما من حيث  )صوان عن غلط 

ً يف حقه أحلقه اإلمامان ابلقسم األول تقليال ل لحرج ورشط فيه اقتصار الرشي عليه وعدم إلزاٍم لكون املولك مترصفا
  .اإلمام شطر ما رشط يف القسم الثاين أما العدد أو العداةل مراعاة لشـهبـي القسمني  



  فصل
  في نفس الخبر

 )فال عتقاد ( كإخبار الرسل الكرام علهيم السالم املعصومني عن الكذب يف الالكم  )حمقق الصدق إذا جاء اخلرب ( 
احلال   )و ( من خرب   )وما أىت (  ، } وما آتيكم الرسول فخذوه {: عاىل لقوهل ت )يعترب ( مبدلوهل   )وايامتر ( به 

جيعل عند لك ذي رأي لقا ( كخرب فرعون بربوبيته احملقق الكذب ، حلدوث فرعون وإماكنه ،  )كذبه حتققا (  أن  
ل للصدق بسبب دينه كخرب الفاسق احملمت )حممتل ( من الصدق والكذب   )وما أىت وهو لٍلك ( وهو امللقى لهوانه  )

من جانيب صدقه  )وأن يرحج جانب ( إىل أن يظهر أحد جانبيه  )حفمكه توقفا فيه جعل ( ، والكذب ابعتبار ديدنه 
به ( بذكل اجلانب الراحج والعمل  )فالفعل ( وكذبه اكن خرب عدل مسـتجمع لرشائط الرواية اليت أرشان إلهيا من قبل 

  .اذلي هو اجلانب اآلخر  )ليس يلغى اعتقاد صاحبه ( ذلكل   )و (  قطعاً ! ال عن اعتقاد حبقيته )

  فصل
  في تعارض الحجج

وحيفظ حصيح القول مثال اآليتان الوارداتن  )ما بني آيتني ذو رأي يعي ( والتعارض  )يصري للسـنة يف التدافع ( 
، وقوهل  } اقرأوا ما تيسر من القرآنف {: تعاىل ابتفاق أمئة التفسري يف قراءة القرآن الكرمي يف الصالة من قوهل 

من كان « : ، تعارضتا فصري إىل قوهل عليه الصالة والسالم  } فإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  {: تعاىل 
اكلتدافع الواقع بني ما روى نعامن بن  )إن مسع ( التدافع  )وبني سـنتني هذا ( ،  »له إمام فقراءة اإلمام قراءة له 

أن النيب صىل اهلّل عليه وسمل صىل صالة الكسوف بركعتني بركوعني وأربع جسدات وروت عائشة ريض بشري من 
 )فالقيس أو قول الصحايب تبع ( اهلّل تعاىل عهنا أنه صىل اهلّل عليه وسمل صالها بركعتني بأربع ركوعات وأربع جسدات 

بني القياسني بال ( التدافع  )وإن يكن ( الصلوات كام تبع يف تدافع حدييث صالة الكسوف القياس والاعتبار بسائر 
أهيا  )امعل ( مهنام  )فباذلي شئت ( فال مساغ لتساقطهام ابلتعارض إذ ليس بعدهام ديل رشعي يرجع إليه  )ترحج 

ة اجملهتد بشهادة قلبك اذلي أودع اهلّل فيه بسبب إميانك نورا به يدرك ما هو ابطن ال دليل عليه كام قال عليه الصال
ً ببعض وجوه الرتجيح املذكورة  والسالم اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهلّل تعاىل وإن يكن أحد القياسني راحجا
يف املفصالت فاترك املرجوح مهنام مكسح الرأس يقاس يف مسـنونية التكرير عىل سائر األراكن ويف عدم مسـنونيته 

ح بكرثة األصول اليت يوجد فهيا جنس الوصف اكملذكورات وال عىل مسح غريه اكخلف واجلوارب ويف الثاين ترجي
موثوقا به ( الراوي  )واكن ( أوال  )فامي قد رواه من خرب ( اثنيا  )من زاد ( يشهد لتأثري الركن يف التكرار إال الغسل 

 روى ابن مسعود ريض ما زاده بأن جيعل مع مرويه أوًال خرباً واحداً كام )فليعترب ( للعداةل وبقية رشوط الرواية  )
اهلّل تعاىل عهنام إذا اختلف املتبايعان والسلعة قامئة حتالفا وترادا ويف رواية أخرى عنه مل يذكر السلعة قامئة فاعترب ما 



املنقول من الراوي األول  )وإن يكن من زاد غري األول فذاك ( زاد وحمك بأنه ال جيري التحالف إال عند قيام السلعة 
،  »أنه نهى عن بيع الطعام قبل القبض « : كام روى عنه عليه الصالة والسالم  )والن بلك امعل ق( والثاين 

  .ويف رواية أخرى عنه الهنـي عن بيع ما مل يقبض ، فامعل هبام وال حتمل املطلق عىل املقيد حيث ال داعي 

  فصل
  في البيان
والتفسري والتعبري والرضورة والنسخ فرشع الناظم  وهو عبارة عن إيضاح املقصود وأقسامه مخسة ألنه يكون للتقرير

وال طائر  {: توكيده مبا يقطع احامتل اجملاز مثل قوهل تعاىل من الكتاب والسـنة أي  )تقرير لك جحة ( األول بقوهل  
، حيث قطع احامتل إرادة الربيد من الطائر بعالقة رسعة السري بوصف يطري جبناحيه أو احامتل  } يطير بجناحيه

هبا !مبا وصل (  ، حيث قطع بلك احامتل إرادة البعض من املالئكة } فسجد المالئكة كلهم {: اخلصوص كقوهل تعاىل 
، فإنه رصحي يف أنه اكن يف القرآن ما  } إن علينا بيانه {: عهنا لقوهل تعاىل  )مبا فصل ( جيوز  )هكذا ( و  )جيوز 

وهو بيان ما فيه خفاء  )ولك تفسري ( يف القسم الثاين بقوهل  يبينه ورشعيفتقر إىل البيان فوعد اهلّل تعاىل بفضهل أن 
اذلي ذكره يف  )عىل هذا المنط (  ، } أقيموا الصالة {: والقول قوهل تعاىل كبيان النيب عليه الصالة والسالم ابلفعل 

وبيان  )وإمنا التغيري موصول فقط ( بيان التقرير من جواز اتصاهل وانفصاهل وادلليل هو ادلليل ورشع يف الثالث بقوهل 
التغيري بيان أن حمك صدر الالكم ال يتناول بعض ما يتناوهل لفظه اكالسـتثناء والرشط وادلليل عىل عدم جواز كونه 
مفصوال قوهل عليه الصالة والسالم من حلف عىل ميني فرأى غريها خريا مهنا فليكفر عن ميينه ولو جاز كونه مفصوًال 

وللرضورة البيان قد وقع مبا هل مل ( : فليسـتنث ، أو فليكفر ، ورشع يف الرابع بقوهل :  اهلّل عليه وسمل لقال النيب صىل
ككون الثلث لألم بياان لكون الثلثني لألب يف قوهل وورثه أبواه فألمه الثلث ومثل هذا البيان يف  )يكن واضع وضع 

( عليه وسمل عام فعل مبرأى منه ورشع يف اخلامس بقوهل  حمك املنطوق للزومه عنه عرفا وكسكوت النيب صىل اهلّل 
ذلكل احلمك يف حقنا لعدم اطالعنا عىل املدة اليت عيهنا اهلّل تعاىل ذلكل احلمك  )بيان مدة هبا اهلّل عمل للحمك نسخ 

خالف ذكل  ونظران مقصور عىل الظاهر فإذا اكن الظاهر يف حمك هو البقاء حنمك فيه ابلبقاء مث إذا دل الرشع عىل
تغيريا للحمك األول وبيان يف حق الشارع ألنه يبني ابلنص الثاين مدة احلمك املطلق عن التأبيد والتوقيت  احلمك حسبناه

التعريف اذلي يدفع ابإلشارة ما قيل أن النسخ ال حلكة عبث ولها بداء حيث يشري إىل أن النسخ  )فاسـمتع ذا ( 
ال يصلح ( هذا البيان الفصيح   )واغتمن ( أو عبثا بل هو بيان ملدة احلمك  ليس بتغيري حىت حيمتل أن يكون بداء 

ليشء من الكتاب والسـنة واإلجامع والقياس إذ ال نسخ بعد النيب صىل اهلّل عليه وسمل والعربة يف  )القياس انخسا 
ياة الظاهرة للرسول إذ ال إجامع مع وجود احل  )وال يكون ابإلجامع نسخ حاصال ( وقته ابلنص وإن وجد القياس 

للقرآن كنسخ   )ابلقرآن ( النسخ   )وإمنا ذكل ( صىل اهلّل عليه وسمل ، ألن يف وجوده كفاية عن اجامتع اآلراء 
فول وجهك  {: التوجه إىل بيت املقدس ابملدينة ابلسـنة بقوهل تعاىل آايت املساملة بآايت القتال وللسـنة كنسخ 



 {: للقرآن كنسخ قوهل تعاىل  )سـنة من سـيد العدانن ( يكون النسخ بنص   )أو (   ، } شطر المسجد الحرام
: ، بقوهل عليه الصالة والسالم  } كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين واألقربين

هل عليه ، وللسـنة كنسخ الهنـي عن زايرة القبور بقو »أال وصية لوارث !إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه « 

كام  )جيوز نسخ احلمك والتالوة مجعا ( ، و  »كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها « : الصالة والسالم 
روى أن سورة األحزاب اكنت تعدل سورة البقرة فأنىس اهلّل تعاىل مهنا آايت كثرية حىت بقيت عىل ما يه عليه يف 

، ونسخ التالوة  } لكم دينكم ولي دين {: مك فقط كقوهل تعاىل لنسخ احل )تفريقا ( جيوز نسخها  )و ( املصاحف 
معارش   )حنن ( أي الزايدة عىل النص   )ويف العالوة ( ، » فاقطعوا أمياهنام « : يف قراءة ابن عباس فقط كإمياهنام 

عن عهدة املأمور به يف احلمك إىل التقييد فإن اخلروج  )ورد ( قد   )إلطالق ( ألنه تبديل   )نرى النسخ ( احلنفية 
وغريان ( حيصل قبل حصول الزايدة ابإلتيان مبطلقه وبعد حصول الزايدة ال حيصل إال ابإلتيان به مقيدا بتكل الزايدة  

واسـتدل بأن الزايدة تقرير للحمك ومض حلمك  )التخصيص عندها اعتقد ( وهو اإلمام الشافعي رمحه اهلّل تعاىل   )
ل فأىن يتحدان مث أان مبا جعلنا الزايدة نسخا مل نزد التغريب عىل اجلدل خبرب البكر ابلبكر آخر غليه والنسخ رفع وتبدي

جدل  مائة وتغريب عام ألنه خرب الواحد فال يصلح انخسا للكتاب ولو جعلناها ختصيصا لزدان إذا التخصيص خبرب 
( بأن مل يرد يف رشعنا ما ينسخها  )لف رشعنا إن مل ختا( من األمم السالفة  )رشايع اذلين اكنوا قبلنا ( الواحد حصيح 

عىل أهنا رشيعة لرسولنا صىل اهلّل عليه وسمل ال عىل أهنا رشيعة من تقدمي من رسول فإن نبينا قد آاته اهلّل  )رشع لنا 
قوهل تعاىل لك ما رشع لنا من ادلين ، ومن هاهنا احتج أبو يوسف رمحه اهلّل يف جراين القصاص بني اذلكر واألنىث ب

فامي ! واتبعه فامي يقول أو يفعل معتقداً للحقية )قدل حصابيا (  ، } وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس {: تعاىل 
الحامتل السامع من  )ورأيه اتبعا عىل وجوب وبه القيس دعا ( تلزتمه من قوهل أو معهل من غري تأمل يف دليل ذكل 

عن رأي فرأي الصحايب أقوى من رأي غريه فيرتك به قياس التابعني ومن  النيب صىل اهلّل عليه وسمل وإن اكن قوهل
ريض اهلّل تعاىل عهنم كرشحي واحلسن البرصي وعلقمة والنخعي  )واتبعي اكن فتواه شهر يف زمن الصحب ( بعدمه 

  .ال عىل سبيل الوجوب عىل األحص ألن احامتل السامع مفقود يف التابعي  )اقتفائه اغتفر ( وغريمه 

  باب اإلجماع
 )خري األمم ( محمد صىل اهلّل عليه وعىل آهل وحصبه وسمل  )أمة خري الرسل ( وهو اتفاق علامء العرص عىل حمك ديين 

أي مل جتمتع كيف وقد قال النيب   )فهـي عىل ضالةل مل تلمم (  ، } كنتم خير أمة أخرجت للناس {: لقوهل تعاىل 
 )إجامعها مفرتض للعبد ( للشك  )حفجة قاطعة ( ،  »تي على الضاللة ال تجتمع أم« : صىل اهلّل عليه وسمل 

من  )ال فضل !ال سـامي الصحب الكرام األول فإن إجامعهم ( فامي أمجعوا عليه  )اتباعها ( اقتفاء األمة احملمدية و 
جاحده بأنه اكفر وإن  إجامع من بعدمه مث إن إجامعهم إن اكن ترصحيا من اللك فهو اكآلية واخلرب املتواتر حيمك عىل

بال ( عىل حمك   )مث اذلين بعدمه إذا اتفق قوهلم ( اكن ترصحيا من البعض وسكوات من البعض فال يكفر جاحده 
من  )مث اذلين خالفوا لسابق يف احلمك ابإلجامع والتوافق ( وتقدمي عرصه من أهل العمل   )خالف من سـبق 



فإن ذكل يكون إجامعا  )مفا عداها ابطل ضالل ( ملراد هبا ما فوق الواحد وا )إذا انقىض قرن هلم أقوال ( الالحقني 
اذلي ذكر من كون الاختالف عىل قولني أو أكرث  )وقيل ذا ( أحد األقوال عىل سبيل منع اخللو ! مهنم عىل حقية

رن ابلقرب ذكل الق )وإن عال ( وأمدمه  )خص بقرن الصحب ال ينال قرن شأومه ( إجامعا عىل بطالن قول آخر 
ً ، : من قرن الصحابة وعلو كعب فقهائه ف العمل والصالح مثال ذكل  جارية اشرتاها رجل فوطهئا مث وجد هبا عيـبا

   .ال مينعه ، وهل الرد مع األرش ، فالرد بال أرش غري هذين القولني فهو ابطل : إن الوطء مينع الرد ، وقيل : فقيل 
  

  باب القياس
 ً كوجوب املامثةل يف بيع   )إن ثبت األصل بنص ( رد الفرع إىل األصل بعةل جتمعها يف احلمك   وهو لغة التقدير ورشعا

ذلكل األصل  )ورسى إىل نظري ( احلنطة ابحلنطة بقوهل عليه الصالة والسالم احلنطة ابحلنطة مثل مبثل والفضل ربوا 
طعاً لكون األصل خمتصاً حبمكه ، ككفاية كحرمة الفضل خبالف ما ال يرسي حمكه إىل فرع ق )حمكه ( اكألرز مثال 

من شهد له « : شهادة خزمية وحده ، فإن ذكل من خصائصه ريض اهلّل تعاىل عنه لقوهل عليه الصالة والسالم 
  . )فهو قياس اثبت معترب ( كام أن األرز ال نص فيه  )وما جرى يف ذكل النظري نص آخر ( ،  »خزيمة فحسب 

  باب االجتهاد
بأن  )من يعمل الكتاب ( هد أي املشقة واصطالحا بذل الوسع يف اسـتنباط احلمك الرشعي من دليهل لغة حتمل اجل 

ً وسـنداً بأن يعمل   )السـنة ( يعمل    )و ( يعرف تفسري اآلايت الواردة يف األحاكم مبعرفة معانيه لغة ورشعا   متنا
( بأن يعمل موارده لئال خيالفه يف الاجهتاد  )اإلجامع (   يعمل  )و ( لفظها ادلال عىل املعىن لغة ورشعاً ويعرف الرواة  

ذكل العامل  )جفامع ( املتحفظني من الزلل  )اي أهل العمل ( برشائطه وأقسامه وأحاكمه   )القياس ( يعمل  )و 
 )راسة والف( وهو اإللقاء يف القلب بطريق الفيض  )رشايط اجهتاد وعلمه ينفع للعباد وليس لإللهام ( ابملذكورات 

وإمنا النفع يف األصول  )نفع اي أويل الكياسة ( الرشعي  )يف احلمك ( وهو األخذ حبدة اذلاكء من غري إعامل للفكر 
  )وامحلد هلّل عىل ِإنَْعاِمه ( متناً مث رشحاً  )مث اذلي عنيت ابختتامه ( األربعة 
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  في زمن خالفة أمير المؤمنين مليك اإلقليم األمين منصوركمل طبعه وتم بدره 
  اللواء والعلم ، مظفر الكتيبة والعرمرم مخدوم الحل وخادم الحرم السلطان

  ال زال» عبد الحميد خان الثاني « ابن السلطان السلطان الغازي 
  فاتحاً للصياصي مالكاً للنواصي بحرمة من أنزل عليه القرآن 

  ثاني ابن المتكي على أريكة الجنان ال زالت العظيم والسبع الم
  منسكبة عليه وعلى آبائه وأجداده العظام شĤبيب الرحمة 
  والغفران السلطان الغازي عبد المجيد خان ابن السلطان 

  الغازي محمود خان وقد تقابلت بنسخة مقابلة بخط 
  المؤلف الوالد المرحوم وذلك في اليوم التاسع 

  نة ألف وثالثمائة عشر من محرم الحرام س
  وستة عشر هجرية على مهاجرها 

  أفضل الصالة وأكمل التحية 
  

  نائب لواء زور سابقا     نائب لواء ديوانيه سابقا 
  إسماعيل سيف الدين    عـبــد المـجـيـد


