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دراسة وتحقيق الفوائد على أصول البزدوي
 للشيخ سليمان بن زكريا السندي

من أول الكالم عن حد أصول الفقه وموضوعه حتى نهاية أقسام اللفظ واملعنى
د.سعيد بن أحمد بن علي آل عيدان الزهراني

املقدمة 

احلمـدهلل أمحـده سـبحانه أواًل وآخـراً وظاهـراً وابطنـاً علـى نعمـة اإلسـام والقـرآن وسـائر نعمـه 
اجلسـام، والصـاة والسـام علـى أشـرف اخللـق أمجعـن، حممـد بـن عبـدهللا الصـادق األمـن، تركنـا علـى 
البيضـاء ليلهـا كنهارهـا ال يزيـغ عنهـا إال هالـك، وعلـى آلـه وصحبـه ومـن سـار علـى هنجـه واقتفـى أثـره 

إىل يـوم الديـن. 

أمابعـد فـإن أوىل مـا صرفـت اهلمـم إىل متهيـده، وأحـرى ماعنيـت بتسـديد قواعـده وتشـييده، 
َرقِّـي إىل درجـات املتقـن، وكان علـم أصـول الفقـه جـواده الـذي ال 

ُ
العلـم الـذي هـو قـوام الديـن، وامل

يلحـق، وحبلـه املتـن الـذي هـو أقـوى وأوثـق، فإنـه قاعـدة الشـرع، وأصـٌل يـُـَردُّ إليـه كل فـرع. 

وقـد أشـار املصطفـى ملسو هيلع هللا ىلص يف جوامـع كلمـه إليـه، ونبَّـه أرابب اللسـان عليـه، فصـدر يف الصـدر 
األول منه مجلة سنية، ورموز خفية، حىت جاء اإلمام اجملتهد حممد بن إدريس الشافعي  فاهتدى 
مبناره، ومشى إىل ضوء انره، فشمَّر عن ساعد االجتهاد، وجاهد يف حتصيل هذا الغرض السَِّن حق 
اجلهاد، وأظهر دفائنه وكنوزه وأوضح إشـاراته ورموزه، وأبرز خمبآته وكانت مسـتورة، وأبرزها يف أكمل 
معىن وأمجل صورة، حىت نوَّر بعلم األصول دجى اآلفاق، وأعاد ُسوَقه بعد الكساد إىل نـََفاق، وجاء 

من بعده فبينوا وأوضحوا وبسـطوا وشـرحوا )1(. 

وقـد وفقـن هللا برمحتـه أن سـلكت طريـق العلـم الشـرعي، وخصصـت منـه علـم أصـول الفقـه مبزيـد 
مـن الطلـب يف مرحلـي البكالوريـس والدكتـوراة الـي كان موضوعهـا حتقيـق ودراسـة الفوائـد علـى أصـول 

البـزدوي اإلمـام محيـد الديـن الرامشـي، املتـوىف سـنة 661ه، مـع اثنـن مـن الباحثـن.

ويف أثنـاء حبثـي عـن نسـخ "الفوائـد" للرامشـي عثـرت علـى خمطـوط مشـابه لـه يف العنـوان ظننتـه 
نسخة أخرى فإذا هو نسخة خمتلفة ملؤلف آخر، فاحتفظت هبا إىل هذا الزمن، واخرتت جزءا منها 

ليكـون أحـد حبـوث الرتقيـة، وهللا أسـأل التوفيـق والسـداد والقبـول. 
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سبب اختيار موضع البحث وأمهيته؛ ميكن بيان ذلك يف أربعة أمور:

األمر األول:

 أنه مل يتم العمل عليه، ومع ندرة املخطوطات يف علم أصول الفقه، تكمن أمهية هذا العمل.

األمر الثاين: 

أنه من أقدم  مع كوين مل أعثر على سنة وفاة الشارح - كما سيأيت يف حمله - فإين أرجح 
ذكرت حن  وقد  بعيد،  حد  إىل  الرامشي  وأسلوب  عبارة  يشاهبان  وأسلوبه  عبارته  الشروح، ألن 
حتقيقي لفوائد الرامشي أين مل أجد حسب اطاعي على كتب الرتاجم وخاصة املعنية أبمساء املؤلفات 
ومصنفيها - أمثال كشف الظنون وهدية العارفن وأجبد والعلوم وغريها - من أشار إىل وجود شرح 
أو تعليق على أصول البزدوي قبل شرح الرامشي، سوى ما أشار إليه الراُمشي من كتاب الفوائد 

لشيخه بدرالدين الَكْرَدرِّي، وهذا الكتاب غري موجود حسب حبثي واطاعي. 

األمر الثالث:

 قيمة األصل - أو املنت - العلمية: 

فاملنت هو: كنزل الوصول إىل معرفة األصول، املشهور أبصول البزدوي وقيمته تعرف من شهرته 
بن علماء احلنفية وكثرة الشروح واحلواشي عليه وكذا تعرف من منزلة مؤلِّفه ومكانته العلمية، كما سيأيت.

األمر الرابع: 

قيمة الشرح العلمية: سبق أن رجحت أن هذا الشرح من أقدم الشروح على أصول البزدوي، 
ومن هنا تكمن قيمته العلميه، فمن بعده ال شك سيستفيد منه. 

الكلمات املفتاحية: املخطوط: ضد املطبوع، وهو كل ما خط ابليد على شكل كتاب أووثيقة 
أو ما شابه ذلك، وكان قبل عصر الطباعة احلديثة.

حتقيق: ضبط النص وإحكامه كما أراده مؤلفه، أو أقرب مايكون إىل ذلك. 

دراسة: كل ما يعىن بتوثيق املخطوط ونسبته إىل مؤلفه وذكر منهجه وموارده ومصطلحاته.
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الدراسات السابقة: كما أسلفت مل أجد أي عمل على موضوع البحث، مدعما ذلك مبشهد 
من مركز امللك فيصل للمخطوطات.

إال أن حمكم هذا البحث وفقه هللا، نبهن إىل أن هذا املخطوط قد وزع مؤخرا على طالبن 
يف جامعة أم القرى مها: جعفر قصاص، وحازم الغامدي.

وأنبه هنا إىل أن األخ جعفر قصاص قد طلب من املخطوط قبل عام تقريبا واشرتطت عليه أال 
يشمل حتقيقه حدود حبثي هذا، إال أنه مل يرد علي يف هذا األمر حىت فوجئت بتنبيه احملكم وفقه هللا.

خـطـة الـبـحـث:

 ينقسم البحث إىل قسمن:

القسم األول:

 القسم الدراسي: وفيه مبحثان: 

املبحث األول:
 التعريف بصاحب املنت وابملنت.

املبحث الثاين:
 التعريف بصاحب الشرح وابلشرح.

والقسم الثاين:

 قسم التحقيق: وفيه مبحثان:

املبحث األول:
 وصف املخطوط

املبحث الثاين:
 بيان منهج التحقيق.

 النص احملقق. 
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القسم األول: القسم الدراسي: 

املبحث األول: يف التعريف بصاحب املنت:

املطلب األول: امسه ونسبه ومولده ونشأته)2(: 

أبو احلسن،  هو علي بن حممد بن احلسن بن عبدالكرمي بن موسى بن عيسى بن جماهد، 
املعروف بفخر اإلسام، وأبيب العسر، لعسر فهم كامه، وابلبزدوي، نسبة إىل بزدة بسمرقند، بباد 
ماوراء النهر وكان مولده يف حدود سنة 400ه، وأما عن سريته فلم أقف يف كتب الرتاجم على شيء 

من أحوال نشأته وطلبه العلم، أو غري ذلك. 

املطلب الثاين: شيوخه وتالميذه:

أيضـاً مل تسـعفنا كتـب الرتاجـم بشـيء عـن ذلـك سـوى مـا نُقـل عـن السـمعاين صاحـب كتـاب 
األنسـاب، وهـو قولـه: )روى لنـا عنـه صاحبـه أبـو املعـايل حممـد بـن نصـر بـن منصـور املديـن اخلطيـب 

بسـمرقند ومل حيدثنـا عنـه سـواه()3(. 

املطلب الثالث: آاثره العلمية)4(:

 ذكر له أصحاب الرتاجم كتبا كثرية مل يصلنا إال اليسري منها، ومنها: املبسوط يف الفقه، وشرح 
اجلامع الكبري، وشرح اجلامع الصغري، كنز الوصول إىل معرفة األصول، وهو املشهور أبصول البزدوي 
تفسري القرآن الكرمي، املسمى بكشف األستار يف مائة وعشرين جزءاً، شرح صحيح البخاري، سرية 

املذهب يف صفة األدب، األمايل، وغريها كثري.

املطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

قال عنه السمعاين: )فقيه ما وراء النهر وأستاذ األئمة()5(، وقال عنه الصفدي: )شيخ احلنفية 
وأستاذ األئمة، صاحب الطريقة على املذهب()6(، وقال عنه الذهيب: )شيخ احلنفية، عامل ما وراء 

النهر...كان أحد من يضرب به املثل يف حفظ املذهب()7(.  

، قرب مسرقند ومحل إليها،  وفاته: تويف يوم اخلميس، خامس رجب، سنة 482ه ببلدته ِكسِّ
ودفن هبا. 
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املبحث الثاين: التعريف بصاحب الشرح وابلشرح:

املطلب األول: التعريف ابلشارح:

من املؤسف أين مل أجد ذكرا أو ترمجة للشارح يف كتب تراجم احلنفية أو عند غريهم، سوى 
كام موجز جدا يف "إيضاح املكنون" ومل يكن تعريفا به، بل تعريفا ابلشرح فقط، حيث قال: "شرح 

أصول البزدوي - للشيخ سليمان بن أمحد السندي اتريخ كتابته سنة 698ه")8(.

املطلب الثاين: التعريف ابلشرح، وذلك من خالل ما يلي:-

أوال: دراسة عنوان الكتاب وثبوت نسبته إىل مؤلفه:

املثبت يف اللوحة األوىل من النسخة الرتكية هذا العنوان: "فوائد أصول فخر اإلسام البزدوي" 
ومن النسخة املصرية "هذه حاشية جليلة على أصول اإلمام الزاهد أيب احلسن علي بن حممد البزدوي 

ملوالان سليمان بن أمحد السندي".

وقال املؤلف يف مقدمته "وبعد يقول العبد الضعيف سليمان بن أمحد بن زكراي السندي مولدا 
- رزقه هللا حسن اخلامتة - هذا التعليق شرح أصول الفقه للشيخ اإلمام أيب احلسن علي البزدوي".

ومل أجد يف كتب الرتاجم وال يف شروح البزدوي املطبوعة بعد عصر املؤلف من ذكره هبذ العنوان 
وأسنده إىل املؤلف إال صاحب "إيضاح املكنون" حيث قال: "شرح أصول البزدوي - للشيخ سليمان 

بن أمحد السندي اتريخ كتابته سنة 698ه")9(.

وما ذكره يف سنة النسخ من كوهنا كتبت سنة 697ه، فإن هذا الرقم كما يظهر على أول املخطوط 
وآخره هو عدد الصحائف، دليله أنه خبط املفهرس وليس خبط الناسخ، فإن املفهرس ذكره يف جدول 

مصغر كان حمتواه: عدد اللوحات: 351، عدد الصحائف: 697 صحيفة، وعدد األسطر: 21.

اثنياً: أسلوب املؤلف يف الشرح ومنهجه، ميكن بيان ذلك من خال النقاط التالية:

مع ما سبق ذكره من قيمة علمية للشرح يف املقدمة إال أين الحظت على الشارح رمحه هللا 
يف بعض املواضع ما يلي:-



  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                  العدد )71( اجلزء الثاين

16

1- الشرح من حيث اجلملة مقتضب وموجز العبارة، وعسر الفهم يف بعض مواضعه، مما جعلن 
اضطر إىل كثرة التعليق والبيان.

2- وجود ركاكة يف األسلوب يف بعض املواضع، فلعل الشيخ مل يكتبه بيده، وإمنا كان إماء، أو 
مكتواب من أحد التاميذ آخذا إايه من فم الشيخ مباشرة أثناء الشرح، فيكون ماسبق ذكره أمر طبيعي.

3- استخدامه عبارات غريبة جدا تعترب من وحشي اللغة، كقوله: )صحاصح النظر(، )أنفا 
مطيته(، وهي مواضع قليلة جدا.

4- ال يعتن بذكر اخلافيات إال اندر جدا.

السبب يف  ولعل هذا  غالبا،  الكل  املنت ويشرحها، وال يشرح  عبارات  بعض  ينتقي   -5
تسميته فوائد، مع أنه ذكر يف مقدمته أنه سيشرح أصول البزدوي.

القسم الثاين: قسم التحقيق:  

املبحث األول: يف وصف املخطوط وُنَسخه:

أواًل: وصف كامل املخطوط: 

عدد النسخ: نسختان: 

النسخة األوىل: 

مل أجد ما يدل على أن هذا املخطوط خبط املؤلف أو خبط غريه، وال سنة الكتابة، سوى ما يف 
اللوحة األوىل، وأغلبه مطموس ال يقرأ منه إال كلمات يسرية، وهذه النسخة موجودة يف مكتبة مراد 
ما، يف تركيا، برقم: 449/642، وعدد لوحاهتا: 351 لوحة، ومسطرهتا مابن: 19و20 سطرا، 
واليوجد اتريخ النسخ وال اسم الناسخ، وإمنا يوجد متلك ابلشراء للمدعو: عمر بن حاجي اخلليفي 

سنة 788ه.
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النسـخة الثـانية:

موجودة يف دارالكتب املصرية، مبصر، حتت الرقم: 389/1 )أصول الفقه(، واليوجد اتريخ 
للنسخ، وال اسم الناسخ، وعدد لوحاهتا: 300 لوحة، ومسطرهتا مابن: 24و25 سطرا.

اثنيا: عقد مقارنة منهجية بني النسختني: 

الرتكية، وبعد قطع شوط كبري يف حتقيقها  النسخة  يتوفر لدي سوى  التحقيق مل  بداية  عند 
ودراستها، واستمرار البحث عن نسخ أخرى حيث ُكنُت قد أيست من ذلك، عثرت على نسخة 

أخرى يف دار الكتب املصرية، وكانت املقارنة بينهما يف األوجه التالية:-

الوجه األول: من حيث الوضوح:

 فإن كا النسختن واضحة الرسم، من حيث اجلملة، والنسخة الرتكية أكثر وضوحا.

الوجه الثاين: من حيث اكتمال النص:

فإنه ال يوجد طمس فيهما أو سقط كلمات خملة ابملعىن سوى يف مواضع قليلة.

الوجه الثالث: من حيث تطابق النص:

فإن النسخة املصرية فيها هتذيب وتكميل للنسخة الرتكية، كما سيأيت يف حواشي التحقيق، 
مما يدل على أهنا كتبت بعد الرتكية، أوروجعت من قبل الشارح.

الوجه الرابع: من حيث احلواشي:

فقد كتب يف حواشي اللوحات األوىل من النسخة الرتكية بعض اإليضاحات والتتمات، معظمهما 
من فوائد الراُمشي على البزدوي، وبعضها من شرح السُّْغناقّي على البزدوي املسمى بــ"الكايف"، وبعضها 
من شرح السُّْغناقّي على املنتخب احُلسامي املسمى بــ"الوايف"، وبعضها من النسخة املصرية، ومل أعثر 

على مايدل على شخصية صاحب هذه احلواشي.

الوجه اخلامس:
أن النسخة املصرية كتبت بعد النسخة الرتكية، كما أشرت إىل ذلك يف اثلثا ورابعا.
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اثلثا: وصف القسم املراد حتقيقه

حاله كما وصفت يف كامل املخطوط، ويبقى التنبيه إىل عدد اللوحات املقرر دراستها وحتقيقها، 
وهـي مـن آخـر اللوحـة /6أ/ إىل آخـر اللوحـة /16أ/ مـن النسـخة الرتكيـة، ومـن وسـط اللوحـة /5ب/ 

إىل آخر اللوحة /14أ/ من النسـخة املصرية.

ومل أتعرض ابلتحقيق لشـرح املقدمة؛ بسـبب القدر احملدد للنشـر يف اجملات احملكمة - كما هو 
معـروف - فآثـرت أن يكـون خاصـا ببـاب أوفصـل مـن فصـول العلـم الـي حيتاجهـا الباحـث يف علـم 

أصـول الفقـه. 

املبحث الثاين: منهج التحقيق، ويتمثل يف األمور التالية:

اعتمدت يف حتقيق النص على طريقة النص املختار وذلك لعدم وجود مايربر جعل إحدى   -1
النسختن أصًا. 

رمزت للنسخة الرتكية ابلرمز )ت( والنسخة املصرية ابلرمز )ص(.   -2

أو من كليهما،  النسختن  الواضحة سواء أكانت من إحدى  العبارة  الصلب  أثبتُّ يف   -3
واألخرى أثبتها يف احلاشية، وقد يكون الذي أثبته يف احلاشية مماثاً للذي يف الصلب، فيكون املثبت 

يف الصلب جمرد اختيار وميل. 

4- إذا كان األسلوب ركيكاً أو العبارة مقتضبة أوغري واضحة فإين اجتهد يف البيان والتوضيح 
قدر االستطاعة واعتمد يف ذلك على ما ذكره ُشرَّاح البزدوي يف الدرجة األوىل سواء ابلنص أوابلتصرف 

فيه مبا يفي ابلغرض. 

5- ال أزيـد شـيئاً علـى عبـارة املؤلـف، إال إذا كانـت ال تسـتقيم إال ابلـزايدة، فـإين أثبتهـا بـن 
معقوفـن ]  [.

6- عزو اآلايت إىل سورها حىت وإن تكررت يف أكثر من سورة. 

ختريج األحاديث واآلاثر، وعزوها إىل مضاهنا، مع بيان احلكم ما أمكن ذلك.  -7

عزو األبيات الشعرية والشواهد األدبية إىل مظاهنا، وذكر قائليها وترمجة موجزة هلم.   -8
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التعريف ابألعام الواردة أمساؤهم يف النص عدا من اشتهر.   -9

10- وضعت عناوين لبعض املباحث أواملسائل بن معقوفن ]  [ عند احلاجة إىل ذلك. 

11- وضعت رقم اللوحة ورمز النسخة بن خطن مائلن عند هناية اللوحة على سبيل املثال: 
/10ت أ/ أي هذه هناية اللوحة األوىل من اللوحة العاشرة من النسخة الرتكية املرموزهلا ابلرمز )ت(. 

، وذلك ليتسن للقارئ  12- وضعت منت البزدوي يف بداية كل مبحث أومسألة خبط حُمَربَّ
الكرمي الوقوف على النص كامًا، وليكون الربط بن الشرح واملنت له متيسراً؛ لكون الشارح ال يشرح 

كل املنت بل خيتار منه ما يراه. 

13- وثَّقت ما ينقله الشارح من أقوال ومذاهب بذكر مواضعها يف مصادرها.

14-  كان منهجي يف استخدام األقواس على النحو التايل: ﴿  ﴾ لآلايت، ))  (( للحديث 
النبوي، )  ( لعبارة البزدوي املشروحة، "  " للنص املنقول، ]…[ لإلضافة من الباحث. 

15- أكتب نبذة خمتصرة عن بعض املسائل الفقهية واألصولية والعقدية الي أرى حاجتها إىل 
ذلك، مع ذكر الراجح إن أمكن دون ذكر اخلاف واألدلة مث أشري إىل مضان املسألة.

16- اكتُب نبذة خمتصرة عن الِفرق الواردة أمساؤها يف النص، وأشري إىل مصدر ذلك.

النص احملقق:

مْجَاُع، َواأْلَْصُل الرَّاِبُع اْلِقَياُس اِبْلَمْعىَن اْلُمْستـَنـَْبِط  اْعَلْم َأنَّ ُأُصوَل الشَّرِْع َثَاثٌَة: اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة َواإْلِ
ِمْن َهِذِه اأْلُُصوِل، أَمَّا اْلِكَتاُب: فَاْلُقْرآُن اْلُمنـَزَُّل َعَلى َرُسوِل اللَِّ اْلَمْكُتوُب يف اْلَمَصاِحِف اْلَمنـُْقوُل َعْن 
يًعا يف قـَْوِل َعامَِّة اْلُعَلَماِء، َوُهَو الصَِّحيُح ِمْن  النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص نـَْقًا ُمتـََواتِرًا ِبَا ُشبـَْهٍة، َوُهَو النَّْظُم َواْلَمْعىَن مجَِ
قـَْوِل َأيب َحِنيَفَة ِعْنَداَن، إالَّ أَنَُّه ملَْ َيَْعْل النَّْظَم رُْكًنا اَلزًِما يف َحقِّ َجَواِز الصََّاِة َخاصًَّة َعَلى َمايـُْعَرُف يف 
ميَاِن أَنَُّه  َمْوِضِعِه، َوَجْعُل اْلَمْعىَن رُْكًنا اَلزًِما َوالنَّْظِم رُْكًنا حَيَْتِمُل السُُّقوَط ُرْخَصٌة، مبَْنزَِلِة التَّْصِديِق يف اإْلِ

ُ تـََعاىَل . رُْكٌن َأْصِليٌّ َواإْلقـْرَاُر رُْكٌن زَاِئٌد َعَلى َمايـُْعَرُف يف َمْوِضِعِه إْن َشاَء اللَّ

فصل: الكالم يف معرفة أصول الفقه وموضوعه وحنومها.
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األصل: ما َيستند إليه /6ت أ/ الشيء يف وجوده، والفقه لغة: جودة الذهن، ويف الشريعة: ما 
)10( ومعناه)11(: ابلنظر إىل اإلضافة ظاهر)12(، وابلنظر إىل كونه منقوال)13(: صناعة يعلم منها كيفية  مرَّ

دالالت األدلة على األحكام الشرعية وحال املستدل هبا )14( وما يتعلق هبا.

موضوعه: األدلة الشرعية واملستِدل)15( ألن البحث فيه عن)16( عوارضها الذاتية)17(.

ومبادئه: مايذكر فيها من حدود موضوعها )18(، وأجزائه وأعراضه الذاتية والقضااي املسلمة الي 
تستعمل فيها )19(.

ومسائله: القضااي الي يقام فيها الدليل على إثباهتا.

وغايته: الوصول إىل معرفة األحكام الشرعية الفرعية الي هبا صاح الدين والدنيا.

واستمداده: من العربية والكام واألحكام املذكورة تصورا )20(.

قوله: )اعلم أن أصول /5 ص أ/ الشرع( الشرع يف اصطاح القوم: الوضع اإلهلي الذي 
عرف ابلسمع)21(.

قوله: )واألصل الرابع هو القياس( إمنا )22( أفرده ابلذكر ألنه فرع عن الثاثة وغري موجب للعلم 
أصا، فكان حقه أن ال ُيْسَلك معهم يف سلك واحد)23(.

واحلق أن األصل والفرع من األمساء املشكَِّكة )24(، فاألوىل ابلفرع القياس فاإلمجاع فالسنة فالكتاب، 
فالرتتيب يف األصل نعكسه )25(.

واحرتز بقوله: )ابملعىن املستنبط)26( من هذه األصول( عن القياس العقلي)27(.

قوله: )وأما الكتاب، فالقرآن( أي الكتاب الذي هو من أصول)28( الشرع. 

]قوله[: )القرآن( أي املقروء، واحرتز بـــ )املنزل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص( عن املقروء الذي ليس منزال 
عليه، واحرتز بـــ ) ]املكتوب[)29( يف املصاحف( عما أنزل عليه ومل يكتب فيها )30( وبـــ )املنقول عنه 
نقا متواترا( عن القراءات الشاذة )31( و)با شبهة( عن القراءات املشهورة الي مل تبلغ درجة التواتر 

الكامل، فإن املشهور أحد قسمي التواتر عند البعض.
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أورد عليه: أن املصحف رديف الكتاب الذي يعّرِفه، فكيف أخذه يف تعريفه ؟ 

وأن القرآن ال يفهم منه يف العرف إال الكتاب الذي يعرفه )32(. 

وأن عدم كونه منقوال إلينا نقا متواترا يلزمه جهلنا به، وذلك ال خيرجه عن كونه كتاب هللا املنزل 
على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بلسان أمن الوحي، وعلمنا /6ت ب/ بوجود النيب ملسو هيلع هللا ىلص غري مأخوذ يف حده)33(. 

وأان لو فرضنا أن املصاحف مل تبق، وبقي القرآن حمفوظا يف الصدور - مل يبق القرآن قرآان، وهو ممتنع.

وأن ما هو مقروء، منزل على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، مكتوب يف املصاحف، منقول عنه إلينا نقا متواترا 
- فهو الخيلو)34(: أن يكون كتااب، أو ال يكون إايه، فإن مل يكن كتااب يبطل طرد احلد، وإن كان كتااب 

كانت التسمية كتااب )35(.

وأجيب: أن املصحف غري كتاب هللا؛ ألنه أوراق وخطوط، وأن القرآن أعمُّ من الكتاب نفسه، 
وأن املراد ابملكتوب يف املصاحف املأمور بكتابته فيها، وأن التسمية مل يثبت النقل املتواتر كوهنا قرآان؛ 

لوقوع االختاف فيه. 

قوله: )وهو النظم)36( واملعىن مجيعا( فإن قلت هذا خمالف لقوله: )إن من قال خبلق القرآن فهو 
كافر(، ألنه يكون قدميًا حينئذ، غري أنه مركب من احلادث والقدمي، فكيف يكون قدميًا.

قلت: مراده ابلقرآن مثة: مدلوالت النظم، وهاهنا النظم واملعىن)37(.

قوله: )حيتمل السقوط رخصة(، أورد أنه)38( مل يقل: بسقوط القراءة بطريق الرخصة /5 ص ب/ 
أال ترى أنه ال تعلق له ابلعذر، كيف ولو قرأ العريب من القرآن عنه ابملعىن بغري لغة العرب - جاز، 

مع أن النظم العريب عليه أيسر، فا يكون نظري الرخصة يف إجراء كلمة الكفر)39(.

أجيب: أن تشـبيهه يف أن التصديق ركن أصلي واإلقرار ركن زائد)40(، كما أن املعىن هاهنا ركن 
أصلي والنظم ركن زائد، وإليه أشار بقوله: )ألنه ركن أصلي واإلقرار ركن زائد( وأنه ال ميتنع أن يكون 
ملحقـا ابلنـوع الثـاين مـن الرخصـة، وهـو ماسـقط فيـه الوجـوب إىل اجلـواز؛ لعـذر، والعـذر كـون الصـاة 
هيئـة ذات هيبـة تقشـعر منهـا جلـود ذوي األلبـاب؛ لكوهنـا وقوفـا بـن يـدي هللا تعـاىل، فكانـت مظنـة 
ـر علـى املصلـي يف ذلـك، حيـث مل يُلـَزم بقـراءة )42( لغـة واحـدة /7ت أ/ فرمبـا  التمنـع)41( والعـّي، فُيسِّ

تعجـزه الدهشـة عـن ذلـك)43(.
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َا تـُْعَرُف َأْحَكاُم الشَّرِْع مبَْعرَِفِة أَْقَساِم النَّْظِم َواْلَمْعىَن، َوَذِلَك أَْربـََعُة أَْقَساٍم ِفيَما يـَْرِجُع إىَل َمْعرَِفِة  َوِإمنَّ
َأْحَكاِم الشَّرِْع: 

اْلِقْسُم اأْلَوَُّل: يف ُوُجوِه النَّْظِم ِصيَغًة َولَُغًة، َوالثَّاين يف ُوُجوِه اْلبـََياِن ِبَذِلَك النَّْظِم، َوالثَّاِلُث يف ُوُجوِه 
اْسِتْعَماِل َذِلَك النَّْظِم َوَجَراَينِِه يف اَبِب اْلبـََياِن، َوالرَّاِبُع يف َمْعرَِفِة ُوُجوِه اْلُوُقوِف َعَلى اْلُمرَاِد َواْلَمَعاين َعَلى 

ْمَكاِن َوِإَصابَِة التَـّْوِفيِق.  َحَسِب اْلُوْسِع َواإْلِ

قوله: )وإمنا تعرف أحكام الشرع( فإن قلت العامي يعرف أحكاما واليعرف شيئا من النظم 
واملعىن، قلت: ذلك حفظ المعرفة.

قوله: )وذلك أربعة أقسام( حقه فتلك)44( أربعة أقسام، وإمنا قال: )فيما يرجع إىل معرفة أحكام 
الشرع(، ألن أقسام النظم واملعىن كثرية على ما عرف يف علم البديع)45(.

اعلم أن النظم منقسم إىل هذه األربعة )46( من حيثيات خمتلفة، فانقسامه إىل القسم األول؛ 
ابلنظر إىل معناه يف أحد التقسيمن، وابلنظر إليه مع النظر إىل السامع يف التقسيم اآلخر. 

وتقريره: أن اللفظ املعنوي: ال خيلو أن يكون معناه واحًدا أو أكثر، فإن كان واحًدا فا خيلو 
أن يكون منتظًما أومنفردا، والثاين اخلاص، واألول العام، فإن كان أكثر فا خيلو أن يكون معنياه 

متساوين ابلنسبة إىل السامع أو ال، فإن تساواي )47( فهو املشرتك، وإال فهو املأوَّل)48(.

وإىل)49( القسم الثاين ابلنظر إىل ظهور معناه وخفائه للسامع؛ ألنه ال خيلو من أن يكون جلي املراد 
أومسترت، فإن كان األول فا خيلو من أن يكون قابا للتأويل أو مل يكن، فإن كان فا خيلو أن يكون 
السياق ألجله، أو مل يكن، فإن مل يكن فهو الظاهر وإال فهو النص، وإن مل يكن قابا للتأويل، فا 
خيلو أن يكون قابًا للنسخ بشخصه أو نوعه،أو مل يكن قابًا، فإن كان فهو املفسر وإال فهو احملكم.

وإن كان مسترت املراد، فا خيلو أن يكون الوقوف على مراده /6 ص أ/ موقوفًا على بيان 
املتكلم أو مل يكن موقوفًا، فإن مل يكن موقوفًا فإما أن ينال املراد به مبجرد الطلب فهو اخلفي وإال 
فهو املشكل، وإن كان موقوفًا فا خيلو من أن ميكن الوقوف على املراد به لغري الذي عليه أو مل 

ميكن)50( فإن أمكن فهو اجململ وإال فهو املتشابه.
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وإىل القسم الثالث ابلنظر إىل استعمال ذلك النظم يف معناه، واللفظ املستعمل ال خيلو أن يكون 
مستعمًا يف املعىن املوضوع له وهو احلقيقة وإال فهو اجملاز وكل واحد منهما إما أن يكون مشهورًا 
االستعمال فيما يراد به أو غري مشهور فاألول الصريح والثاين الكناية، فإذا الصريح والكناية ليسا قسمي 
احلقيقة /7 ت ب/ واجملاز، بل بن)51( كل واحد من احلقيقة واجملاز وبن الصريح والكناية عموم من وجه؛ 
لصدق احلقيقة بدون الصريح وعكسه، واجتماعهما فيما إذا كانت احلقيقة صرحية، وعلى هذا اجملاز)52(.

وإىل القسم الرابع ابلنظر إىل قصد املتكلم، وذلك ألن مراد املتكلم ال خيلو أن يثبت بنفس 
الصيغة أو ال يثبت به، فإن ثبت بنفسها فا خيلو أن يكون سياق اللفظ ألجل ذلك املراد أو ال يكون 
له، فإن كان فهو الثابت بعبارة النظم وإال فهو الثابت إبشارة النظم، وإن مل يثبت بنفس الصيغة فا 
خيلو أن يثبت بطريق القياس وهو الثابت بداللة النص، أو ال يثبت به وهو الثابت بطريق االقتضاء)53(.

قوله: )يف وجوه النظم صيغة ولغة( أي يف وجوه النظم)54( ابلنظر إىل نفس صيغته ومعناه من 
حيث اللغة، وهو منصوب على التمييز.

قوله: )على املراد واملعاين()55( املراد أعم من املعىن من وجه؛ ألن املقدورات الي اتصلت هبا 
أن يكون معىن)56( وال يكون مرادا ملريد، وأما  للشيء  الفاعل وليست معناه، وجاز  اإلرادة مرادة 

اجتماعهما فظاهر)57(.

أَمَّا اْلِقْسُم اأْلَوَُّل فََأْربـََعُة أَْوُجٍه: اخْلَاصُّ َواْلَعامُّ َواْلُمْشتـََرُك َواْلُمَؤوَُّل، َواْلِقْسُم الثَّاين أَْربـََعُة أَْوُجٍه أَْيًضا: 
َا يـََتَحقَُّق َمْعرَِفُة َهِذِه اأْلَْقَساِم أِبَْربـََعٍة ُأْخَرى يف ُمَقابـََلِتَها َوِهَي:  الظَّاِهُر َوالنَّصُّ َواْلُمَفسَُّر َواْلُمْحَكُم، َوِإمنَّ
اخْلَِفيُّ َواْلُمْشَكُل َواْلُمْجَمُل َواْلُمَتَشاِبُه َواْلِقْسُم الثَّاِلُث أَْربـََعُة أَْوُجٍه أَْيًضا: احْلَِقيَقُة َواْلَمَجاُز َوالصَّرِيُح 
َواْلِكَنايَُة، َواْلِقْسُم الرَّاِبُع أَْربـََعُة أَْوُجٍه أَْيًضا: ااِلْسِتْداَلل ِبِعَبارَتِِه َوإبَِِشارَتِِه َوِبَداَللَِتِه َواِبْقِتَضائِِه، َوبـَْعَد َمْعرَِفِة 

َهِذِه اأْلَْقَساِم ِقْسٌم َخاِمٌس َوُهَو ُوُجوٌه أَْربـََعٌة أَْيًضا: َمْعرَِفُة َمَواِضِعَها َوَمَعانِيَها َوتـَْرتِيِبَها َوَأْحَكاِمَها. 

قوله: )وإمنا تتحقق معرفة هذه األقسام( إمنا قال ذلك ألهنا أضداد هلا وبضدها تتبن األشياء)58(. 

فإن قلت: ال بيان يف اجململ واملتشابه، فكيف جعلهما من ابب البيان ؟

قلت: مراده يف وجوه البيان بذلك النظم يف اجلملة، أو تـََرَك ِذْكَر االستتار؛ ألن الغالب فيه 
البيان، أو ألن بذكرمها يزداد بيان ضديهما، فكان هلما مدخل يف البيان.
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قوله: )االسـتدالل بعبارة النص( فإن قلت: االسـتدالل فعل)59( املسـتدل، وهو ليس من نظم 
الكتاب ومعناه يف شـيء، فكيف جعله قسـما منه ؟

قلت: االستدالل بعبارة النص وأخواهتا /6 ص ب/ إذا أريد به كون العبارة مستداًل هبا على 
احلكم فا نسلم أنه يكون صفة املستدل. 

قوله: )معرفة مواضعها()60( فإن قلت: القسم اخلامس: مواضع اشتقاقها ومعانيها وترتيبها وأحكامها، 
وهو ليس من النظم يف شيء.

قلت: هو قسم خاص ابلنسبة إىل ما يتعلق ابلنظم من األحوال)61( وذلك ألن ما يتعلق به من 
األحوال ال خيلو أن يكون عاما لألقسام األربعة األول)62( وهو هذا القسم /8ت أ/ أو غري عام، 
وذلك الخيلو أن يتعلق بكثرة معناه ووحدته، وهو القسم األول، أو ببيانه، وهو القسم الثاين، أو 
ابستعماله، وهو القسم الثالث، أو إبرادة املتكلم إايه، وهو القسم الرابع، فألقسام الي للنظم كلها 

ابعتبار أحوال تتعلق به.

َر يف َهَذا اأْلَْصِل َبْل يـَْلَزُمُه حُمَاَفَظُة  َوَأْصُل الشَّرِْع ُهَو اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة َفَا حيَِلُّ أِلََحٍد َأْن يـَُقصِّ
النَّْظِم َوَمْعرَِفُة أَْقَساِمِه َوَمَعانِيِه ُمْفَتِقرًا إىَل اللَِّ تـََعاىَل ُمْسَتِعيًنا ِبِه رَاِجًيا َأْن يـَُوفَِّقُه ِبَفْضِلِه. 

قوله: )وأصل الشرع الكتاب والسنة( فإن قلت: جعل األصول أوال أربعة فكيف حصر األصل 
هاهنا يف الكتاب والسنة ؟

قلت: أراد به األصل الذي جتري فيه هذه األقسام)63(.

قوله: )مفتقراً إىل هللا( أي يب أن يكون حمافظتهما على التربي من حول نفسه)64( بل يفتقر 
يف ذلك إىل هللا ويطلب منه التوفيق والتسديد ويستعن به على ما دقَّ وخفي من معانيه، راجيا إىل 

أن يفيض عليه من هدايته وتبصريه.
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] اخلاص [)65(

ُوِضَع  اْسٍم  وَُكلُّ  اْلُمَشارََكِة  َواْنِقطَاِع  ااِلْنِفرَاِد  َعَلى  َواِحٍد  ِلَمْعىًن  ُوِضَع  َلْفٍظ  َفُكلُّ   : اخْلَاصُّ أَمَّا 
ِلُمَسمًّى َمْعُلوٍم َعَلى ااِلْنِفرَاِد، َوُهَو َمْأُخوٌذ ِمْن قـَْوهلِِْم اْخَتصَّ ُفَاٌن ِبَكَذا َأْي انـَْفَرَد ِبِه، َوُفَاٌن َخاصُّ 
ُفَاٍن َأْي ُمنـَْفرٌِد ِبِه، َواخْلَاصَُّة اْسٌم لِْلَحاَجِة اْلُموِجَبِة ِلِاْنِفرَاِد َعْن اْلَماِل َوَعْن َأْسَباِب نـَْيِل اْلَماِل، َفَصاَر 
إْنَساٌن؛ أِلَنَُّه  ِقيَل  أُرِيَد ُخُصوُص اجْلِْنِس  َويـَْقَطُع الشَّرَِكَة، فَِإَذا  ااِلْنِفرَاَد  ُصوُص ِعَبارًَة َعمَّا يُوِجُب  اخلُْ
َخاصٌّ ِمْن بـَْنِ َسائِِر اأْلَْجَناِس َوِإَذا أُرِيَد ُخُصوُص النَـّْوِع ِقيَل َرُجٌل، َوِإَذا أُرِيَد ُخُصوُص اْلَعْنِ ِقيَل زَْيٌد 

َوَعْمٌرو فـََهَذا بـََياُن اللَُّغِة َواْلَمْعىَن .

قوله: )أما اخلاص( احرتز بقوله: )لفظ()66( عن حنو العقود)67(، وبقوله: )ُوِضع( عن لفظ يدل 
على معىن واحد ابالنفراد ال بطريق الوضع)68(، فإن قلت:الوضع يف اجملاز مل يوجد، فلم يكن خاًصا )69(.

قلت: ال نسلم؛ ألن املراد ابلوضع: ختصيص أمر أبمر على وجه ُيستفاد الثاين من األول بعد العلم به.

وإمنا مل يقل: وضع لشيء، ليكون احلد شامًا للموجود واملعدوم)70(. 

وبقوله: ) واحد ( من املشرتك)71(. 

فإن قلت: لفظة "معىن" أفادت الوحدة )72(.

قلت: ممنوع، بل له الداللة على ما يقصد ابلشيء)73(.

وبقوله: )على االنفراد( عن العام؛ ألن معناه واحد، ولكن على االنتظام لألفراد،]وقوله[، )وقطع 
الشركة(، أتكيد لانفراد، ولك أن جتعل على )االنفراد(، احرتازا عن املشرتك )وقطع الشركة(، احرتازا 

عن العام، ألن اللفظ املشرتك قد يصدق عليه أنه وضع ملعىن واحد)74(.

وأورد: أن لفظة "ثاثة" خاص مع أنه وجد فيها االنتظام لثاث وحدات.

وأجيب: أن املراد ابالنتظام يف العام)75( أن يكون خمتصرًا عن مطول حتقيًقا، كما يف "الرجال"، 
أو تقديرًا، كما يف "القوم"، أو املراد ابالنتظام: أبمر مشرتك بن املسميات)76(، ووضع األعداد ليس 

كذلك)77(.
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وأما التعريف الثاين للخاص)78(: فقد قيل املراد ابالسم: اللفظ، كما يف قولنا: االسم عن املسمى، 
أو غريه، واحرتز بـــ )معلوم( عن املشرتك /7 ص أ/؛ ألنه ال يفهم منه معىن عند اإلطاق، واحرتز بـــــ 

)االنفراد( عن العام.

فإذا: التعريفان آيان إىل شيء واحد، وقيل: املراد ابملعىن ماهو يف مقابله /8 ت ب/ اجلوهر، 
وابملسمى ماهو أعم منه.

وأورد: أن االنفراد واخلصوص مرتادفان، فكان معىن )على االنفراد(: على اخلصوص، فيكون 
تعريف الشيء مبثله.

وأجيب: أن اخلاص غري اخلصوص، وليس أخفى منه وال مساويه)79(.

وقد يقال على مثل هذه احلدود: إن املراد بكل: إما كل واحد واحد، وإما )80( الكل اجملموعي، 
والكل ابطل، يعرف ابلتأمل.

قوله: )وصار اخلصوص( فيه تسامح، ]إذا[ كان اخلصوص رديف االنفراد، فكيف يكون موجًبا 
لانفراد؟)81(.

قوله: )فإذا أريد خصوص اجلنس(، إشارة إىل أنواع اخلاص، فاخلاص املطلق اجلزئي احلقيقي، 
وبعده الصنف)82( وبعده النوع، وبعده اجلنس، وإمنا جعل اإلنسان جنًسا؛ لكونه كلًيا مقواًل على 
كثريين خمتلفن يف احلكم الشرعي، فإن الرجل واملرأة خيتلفان يف الشرع حكًما، فهو وإن مل يكن جنًسا 

منطقًيا فهو جنس شرعي.

فإن قلت: ذكر يف ابب العام أن اإلنسان عام، فكيف يكون خاًصا؟

قلت: اإلنسان مع األلف والام لغري العهد عام، فأما إنسان أو اإلنسان بام العهد فخاص.

وأورد: أن اسم اجلنس احمللى ابلام لغري العهد إن كان عاًما - مبعىن أنه حيتمل الكل - فغري 
احمللى كذلك، وإن كان عاًما مبعىن أنه ظاهر يف العموم فهو ليس مذهبكم، بل هو واقع على األقل 

مع احتمال األعلى،كاسم اجلنس النكرة.
فأجيب: أن عموم الرجل كعموم الرجال يف ]الــــ[ صورة، ويراد به العموم وهلذا يصح االستثناء، 

خباف رجل إذا أريد به العموم، أي مجيع أفراد اجلنس.
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] العام [)83(

يـَنـَْتِظُم مَجًْعا ِمْن اأْلَمْسَاِء َلْفظًا أَْو َمْعىًن، َوَمْعىَن قـَْولَِنا ِمْن اأْلَمْسَاِء  َلْفٍظ  بـَْعَدُه َوُهَو ُكلُّ  اْلَعامُّ  مُثَّ 
َا يـَنـَْتِظُم اأْلَمْسَاَء  اْلُمَسمََّياِت هاهَنا َوَمْعىَن قـَْولَِنا َلْفظًا أَْو َمْعىًن ُهَو تـَْفِسرٌي ِلِانِْتظَاِم، يـَْعِن أَنَّ َذِلَك اللَّْفَظ إمنَّ

َمرًَّة َلْفظًا ِمْثُل قـَْولَِنا زَْيُدوَن َوحَنْوُه، أَْو َمْعىَنً ِمْثُل قـَْولَِنا ِمْن َوَما َوحَنْومِِهَا. 

َل اأْلَْمِكَنَة ُكلََّها، َوِخْصٌب َعامٌّ َأْي َعمَّ اأْلَْعَياَن  َواْلُعُموُم يف اللَُّغِة ُهَو: الشُُّموُل، يـَُقاُل: َمَطٌر َعامٌّ َأْي شَِ
َوَوِسَع اْلِبَاَد، َوَنَْلةٌ َعِميَمةٌ َأْي َطوِيَلٌة، َواْلَقرَابَةُ إَذا تـََوسََّعْت انـْتـََهْت إىَل ِصَفِة اْلُعُموَمِة، َوُهَو َكالشَّْيِء: اْسٌم 
. ِه اخْلَاصِّ َعامٌّ يـَتـََناَوُل ُكلَّ َمْوُجوٍد ِعْنَداَن، َواَل يـَتـََناَوُل اْلَمْعُدوَم ِخَافًا لِْلُمْعَتزَِلِة، َوِإْن َكاَن ُكلُّ َمْوُجوٍد يـَنـَْفرُِد اِبمسِْ

قوله: )مث العام بعده( أي بعد اخلاص، وإمنا قال )بعده( ألن كل عام البد له من خاص، وال 
ينعكس)84(.

]قوله[، )مجعا( احرتاز عن اخلاص واملشرتك)85( وإمنا قال: )من األمساء( ومل يقل من األشياء؛ 
ليشمل املوجود واملعدوم)86(.

قوله: )لفظًا أو معىن( تفسري لانتظام، أي اترة يكون االنتظام بعموم اللفظ، كاملسلمن والرجال، 
فإنه خمتصر عن مسلم مسلم مسلم فصاعًدا، واترة بعموم املعىن، كالقوم، فإنه لفظ خاص)87( /7 ص ب/ 
أال تدري أنك تقول: قومان)88( وأقوام إال أنه وضع ملعىن عام، وهي اجلماعة املتفقة احلقيقة من الرجال 

أو اإلنسان. 

قوله: )من املسميات هاهنا( وإمنا قيده بــ)هاهنا( ألنه ال يراد ابألمساء: املسميات/9 ت أ/ مطلقا)89(.

قوله: )زيدون( فيه نظر من وجهن، أحدمها: أن الواجب "الزيدون" على ماعرف يف النحو، والثاين: 
أن زيًدا عند تعدد الوضع يصري مشرتًكا، واملشرتك قسيم العام ال قسمه، فكيف جعل "الزيدون" عاما؟

وياب عن الثاين: أنه على أتويل: املسمون بزيد، وإال امتنع مجعه؛ إذ ال يوز "عيون" على أنه 
مجع العن الباصرة والينبوع والذهب.

وأورد: أن ]قولك:[ أعلُم أن زيًدا وعمرًوا وبكرًا خري الناس - يصدق عليه انه انتظم مجًعا، 
مع أنه ليس عاًما.
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وياب عنه: أن املراد مبا لْفظُه واحد، وال يَرِد الرجال والقوم؛ ألن العام املدخول عليه ال املركب)90(.

وأورد: أن "عيواًن" ال خيلو أن يكون عاًما أو مل يكن، فإن كان عاًما وهو مشرتك كان بعض 
املشرتك عاًما، مع أنه ال شيء من املشرتك بعام؛ لكوهنما قسيمن، وإن مل يكن عاًما بطل طرد احلد.

وأجيب عنه: أن لفظ "عيون" ال يكون مشرتًكا البتة )91(؛ ألن مجعه ابعتبار معىن واحد، واشرتاكه 
ابعتبار معنين فصاعًدا. 

قوله: )وهو كالشيء اسم عام( ليس مراده أن "الشيء" من صيغ العموم؛ ألنه قد متثل به مرة، بل مراده 
أن لفظ العام كلفظ "شيء"، كما أن لفظ "شيء" يصلح لكل موجود، فإن كل موجود)92( خيتص ابسم: 
من جوهر وجسم ونبات ومجاد وحيوان، فإنسان فرجل فزيد، ومن َعَرٍض فكيٍف فلون فحمرة فصهوبة )93(.

وكذلك لفظ العام يصلح لكل ما يتناوله، وإن كان لكل ما يتناوله لفظ خاص)94( كالرجال مثا، 
فإن لكل رجل امسا على حدة، من زيد وعمرو وبكر، غري أن لفظ العام ال يصلح إال للكل اجملموعي، 

ولفظة "شيء" تصلح لكل واحد واحد، فلو ذكره منكَّرا كان أوىل)95(.

ُ أَنَّ اْلَعامَّ َما يـَنـَْتِظُم مَجًْعا ِمْن اأْلَمْسَاِء أَْو اْلَمَعاين َوقـَْولُُه: أَْو اْلَمَعاين، َسْهٌو  َوذََكَر اجلَْصَّاُص َرمِحَُه اللَّ
ِمْنُه أَْو ُمَؤوٌَّل؛ أِلَنَّ اْلَمَعاينَ اَلتـَتـََعدَُّد إالَّ ِعْنَد اْخِتَاِفَها َوتـََغايُرَِها َوِعْنَد اْخِتَاِفَها َوتـََغايُرَِها اَل يـَنـَْتِظُمَها َلْفٌظ 
َواِحٌد، َبْل حَيَْتِمُل ُكلُّ َواِحٍد ِمنـَْها َعَلى ااِلْنِفرَاِد، َوَهَذا ُيَسمَّى ُمْشتـَرًَكا، َوَقْد ذََكَر بـَْعَد َهَذا أَنَّ اْلُمْشتـََرَك 
اَل ُعُموَم َلُه، فـَثـََبَت أَنَُّه َسْهٌو أَْو ُمَؤوٌَّل، َوأَتِْويُلُه: أَنَّ اْلَمْعىَن اْلَواِحَد َلمَّا تـََعدََّد حَمَلُُّه ُيَسمَّى َمَعاينَ جَمَازًا؛ 

اِلْجِتَماِع حَمَالِِّه، َلِكْن َكاَن يـَنـَْبِغي أَْن يـَُقوَل: َواْلَمَعاين، َوالصَِّحيُح أَنَُّه َسْهٌو .

قوله: )وذكر اجلصاص)96(( إىل آخره، التخطئة على اجلصاص غري واردة؛ ألان جنعل من األمساء 
أو املعاين تفسريًا للمنَتظم، أي يكون ذلك املنتظم اترة انتظاما امسا - أي لفظا - كالرجال، واترة 
معىن)97( كالقوم، فاعلم أن كام املخطِّي إذا أتملت يف تصحيحه)98( ككام اجلصاص /8 ص أ/ ال 
خيفى عليك ضعفه)99(؛ ألنه إن أريد ابألمساء األلفاظ، فبطانه ظاهر؛ ألن العام ال ينتظم األلفاظ، 
بل مجعا من املسميات، وإن أريد به املسميات /9 ت ب/ فلفظه "أو املعاين" يكون تكرارا )100(. 

ويوز أن ياب عنه: أن املراد ابألمساء ما هو املراد هبا يف تعريف املشرتك، فا يكون تكرارا )101(.

تنبيه: اللفظ: إما عام اللفظ واملعىن، كاملسلمن، أو خاص اللفظ عام املعىن كالقوم، أو عكسه، 
كرجال إذا مسي به شخص)102(، أو خاص اللفظ واملعىن كزيد.
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ويوز أن يوصف اللفظ الواحد ابخلصوص والعموم واالشرتاك والتأويل أبن يوضع أواًل ملعىن 
خاص مث ملعىن عام، فيصري مشرتًكا فيؤوَّل إىل أحدمها فهو خاص ابلنسبة إىل األول عام ابلنسبة إىل 

الثاين، مشرتك ابلنسبة إليهما مؤول ابلنسبة إىل ما صرف إليه.

والعام ال يلزم أن يكون له من لفظه لفظ ]خاص[)103( كمرآة والعلم يف الوضع األول. 

واألفراد الي تتناوهلا صيغة العام قد تكون موجودة يف اخلارج كاملسلمن وقد ال تكون كالشموس 
وجبال الياقوت مع اإلمكان، واآلهلة وشرك البارئ، مع امتناع كل واحد واحداً، وبعٌض فقط)104(.

]املشرتك[)105(

َوأَمَّا اْلُمْشتـََرُك: َفُكلُّ َلْفٍظ اْحَتَمَل َمْعىًن ِمْن اْلَمَعاين اْلُمْخَتِلَفِة أَْو امْسًا ِمْن اأْلَمْسَاِء َعَلى اْخِتَاِف 
اْلَمَعاين َعَلى َوْجٍه اَل يـَثـُْبُت إالَّ َواِحٌد ِمْن اجْلُْمَلِة ُمرَاًدا ِبِه ِمْثُل اْلَعْنِ اْسٌم ِلَعْنِ النَّاِظِر َوَعْنِ الشَّْمِس 
َوَعْنِ اْلِميزَاِن َوَعْنِ الرُّْكَبِة َوَعْنِ اْلَماِء َوَغرْيِ َذِلَك، َوِمْثُل اْلَمْوىَل َواْلُقْرُء ِمْن اأْلَمْسَاِء، َوُهَو َمْأُخوٌذ ِمْن 
يًعا َعَلى ااِلْحِتَماِل اَل َعَلى  ااِلْشرتَاِك، َواَل ُعُموَم هِلََذا اللَّْفِظ، َوُهَو ِمْثُل الصَّرمِِي اْسٌم لِلَّْيِل َوالصُّْبِح مجَِ
ْدرَاَك اِبلتََّأمُِّل يف َمْعىَن اْلَكَاِم لَُغًة ِبُرْجَحاِن بـَْعِض  اْلُعُموِم، َوَهَذا يـَُفارُِق اْلُمْجَمَل أِلَنَّ اْلُمْشتـََرَك حَيَْتِمُل اإْلِ

َي ُمْشتـَرًَكا . ِالرُّْجَحاِن مسُِّ اْلُوُجوِه َعَلى اْلبـَْعِض، فـََقْبَل ظُُهور 

قوله: )احتمل معىن من املعاين املختلفة( أراد بــ )ابملعىن( حنو "البْن" من املعاين الي هلا لفظ 
مشرتك)106( واحرتز بقوله )احتمل( عن املؤول؛ ألنه ال حيتمل معىن من املعاين املختلفة؛ لرتجح داللته 

على بعض املعاين املختلفة )107(.

قوله: )أو امسا من األمساء على اختاف املعاين( أراد به حنو العن من األعيان الي وضع هلا 
لفظ مشرتك، ولو قال: أو عينا من األعيان املختلفة يف احلقيقة لكان أقرب إىل اإلشعار مبراده)108(.

قوله: )على وجه ال يثبت( احرتز به عن حنو اللون واحليوان، فإنه حيتمل معىن من املعاين املختلفة 
يف احلقيقة، وهي: السواد والبياض، وحنومها من الكيفيات املبصرة وعينا من األعيان املختلفة كاإلنسان 
والفرس)109( وحنومها من احليواانت لكن ال على وجه ال يثبت إال واحد من اجلملة مرادا به، بل لو أراد 

به الكل صح.
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واعلم أن يف قوله: )احتمل( تنبيها على أن املشرتك ال يلزم فيه الوضع بل احتمال معنين فصاعدا، 
حىت لو كان جمازا فيهما كان اللفظ مشرتكا ابلنسبة إليهما، وإليه أشار املصنف رمحه هللا /8 ص ب/ يف 
آخر ابب مجلة ما يرتك به احلقيقة، ]عند قوله[ فصار اللفظ بعد صريورته /10 ت أ/ جمازا مشرتكا )110(.

قوله: )مثل املوىل والقرء من األمساء(، املوىل مشرتك بن املعِتق واملعَتق وابن العم وغريهم، والقرء 
مشرتك بن املصدر وغري املصدر، الذي هو حقيقة يف الدم وجماز يف الطهر، على ما زعم املصنف، 

كما سيأيت)111(.

اللفظان مثال املشرتك من  وقوله: )من األمساء( منصرف إىل املوىل والقرء مجيعا، أي هذان 
األمساء، فأما من األفعال واحلروف فكثي رأيضا، كَباَن، وإنًّ )112(.

قوله: )وال عموم هلذا اللفظ( أي وال عموم للفظ املشرتك عندان )113( على ما سيجيء، وهذا 
يفارق اجململ.

اعلم أن بن املشرتك واجململ)114( عموما من وجه؛ جلواز أن يكون اللفظ مشرتكا حيتمل أن يدرك 
معناه ابلتأمل، فا يكون جمما، ويوز أن يكون جمما وال يكون مشرتكا، أبن يكون املوضوع له شيئا 
واحدا، ال يدرك إال ببيان من املتكلم، كاأللفاظ املوضوعة يف الوضع األول، فإهنا كلها جمملة ال تعرف 

معانيها إال ببيان من الواضع.

ويوز أن يكون اللفظ مشرتكا وجمما، أبن يكون معنياه منغلقن ال يفهم شيء منهما إال ببيان 
من املتكلم، غري أنه مشرتك ابلنسبة إليهما، جممل ابلنسبة إىل كل واحد منهما )115(.

قوله: )وقبل ظهور الرجحان مسي مشرتكا( فأما بعده فإنه يصري مؤوال أو مفسرا. 
]اجململ)116( واملؤول)117([

فََأمَّا اْلُمْجَمُل: َفَما اَليُْدَرُك لَُغًة ِلَمْعىًن َزاِئٍد ثـََبَت َشْرًعا أَْو اِلْنِسَداِد اَبِب التَـّْرِجيِح لَُغًة، فـََوَجَب 
ُ تـََعاىَل. ُ إْن َشاَء اللَّ ُجوُع ِفيِه إىَل بـََياِن اْلُمْجِمِل َعَلى َمانـُبـَنِّ الرُّ

َوأَمَّا اْلُمَؤوَُّل: َفَما تـََرجََّح ِمْن اْلُمْشتـََرِك بـَْعُض ُوُجوِهِه ِبَغاِلِب الرَّْأِي، َوُهَو َمْأُخوٌذ ِمْن آَل يـَُئوُل إَذا َرَجَع، 
َوأَوَّْلَتهُ إَذا َرَجْعَتهُ َوَصرَفـَْتُه؛ أِلَنَّك َلمَّا أَتَمَّْلت يف َمْوِضِع اللَّْفِظ َفَصرَْفت اللَّْفَظ إىَل بـَْعِض اْلَمَعاين َخاصًَّة، 

ُ تـََعاىَل: ﴿َهْل يـَْنظُُروَن إالَّ أَتْوِيَلُه﴾،  فـََقْد أَوَّْلَتهُ إلَْيِه َوَصاَر َذِلَك َعاِقَبةُ ااِلْحِتَماِل ِبَواِسَطِة الرَّْأِي، قَاَل اللَّ
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 َأْي َعاِقبـََتُه، َولَْيَس َهَذا َكاْلُمْجَمِل، إَذا ُعرِْفت بـَْعُض ُوُجوِهِه بِبـََياِن اْلُمْجَمِل فَِإنَُّه ُيَسمَّى ُمَفسَّرًا؛ أِلَنَُّه 
َي ُمَفسَّرًا َأْي َمْكُشوفًا َكْشًفا ِبَا ُشبـَْهٍة، َمْأُخوٌذ ِمْن قـَْوهلِِْم: َأْسَفَر الصُّْبُح إَذا  ُعِرَف ِبَدلِيٍل قَاِطٍع َفُسمِّ
َأَضاَء إَضاَءًة اَل ُشبـَْهَة ِفيِها، َوَسَفَرْت اْلَمْرأَُة َعْن َوْجِهَها إَذا َكَشَفْت النَِّقاَب فـََيُكوُن َهَذا اللَّْفُظ َمْقُلواًب ِمْن 
التَـّْفِسرِي، َوَهَذا َمْعىَن قـَْوِل النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َفسََّر اْلُقْرآَن ِبرَأِْيِه فـَْليـَتـَبـَوَّأْ َمْقَعَدُه ِمْن النَّاِر(( َأْي َقَضى بَِتْأِويِْلِه 
َواْجِتَهاِدِه َعَلى أَنَُّه ُمرَاُد اللَِّ تـََعاىَل؛ أِلَنَُّه َنصََّب نـَْفَسُه َصاِحَب َوْحٍي، َويف َهَذا إْبطَاُل قـَْوِل اْلُمْعَتزَِلِة: يف 

أَنَّ ُكلَّ جُمَْتِهٍد ُمِصيٌب؛ أِلَنَُّه َيِصرُي الثَّاِبُت اِباِلْجِتَهاِد تـَْفِسريًا َوَقْطًعا َعَلى َحقِّيَِّتِه ُمرَاًدا، َوَهَذا اَبِطٌل .

قوله: )فأما املؤول فما ترجح من املشرتك(، اعلم أن اللفظ إذا كان حمتمًا ملعنين فصاعًدا - سواء 
كاان حقيقين أو جمازين - إذا ترجح بعض وجوهه، فإما أن يرتجح ببيان من املتكلم - قاطع أو غري 
قاطع - أو ابلرأي، واألول من القسم األول)118(: مفسر يف حق من شهد البيان أو مسع ذلك ابألخبار، 

والثاين من القسم األول والقسم الثاين، مؤول)119(؛ ألنه ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي. 

فإذا قوله: )بغالب الرأي(، احرتاز من املشرتك إذا صار مفسرًا، واحلق)120( أن إطاق اسم املؤول 
على الثاين والثالث بطريق التشكيك األوىل به الثالث)121( /10 ت ب/ وتفسري التأويل على اصطاح 
الشافعية غري هذا؛ ألن التأويل عندهم: محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له)122(.

 قوله: )أي)123( عاقبته(، مُسي اسم املفعول ابسم املصدر، كقولك: الدرهم ضرب األمري.

]قوله تعاىل: ﴿َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ أَتِْويَلُه﴾[)124(  أي ماينظرون إال ملا )125( يؤول إليه هذا القرآن 
من تـَبـَنُّ صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعيد والوعد.

ر ببيان قاطع من  قوله: )وليس هذا كاجململ( أي اجململ املشرتك)126(، يُفرَّق بن اجململ إذا فسِّ
اجملِمل وبن املؤول، أن األول مسي مفسرا خباف املؤول /9 ص أ/ فإنه غري ظاهر املراد فيما أوِّل إليه 

فضا أن يكون مفسرا فيه.

واعلم أنه إمنا يصري مفسرا إذا مل يكن املعىن الذي عرف ببيان من اجملِمل قابا للتخصيص والتأويل.

ر ببيان قاطع من اجملِمل وبن املؤول، أن األول مسي مفسرا خباف  يُفرَّق بن اجململ إذا فسِّ
املؤول /9 ص أ/ فإنه غري ظاهر املراد فيما أوِّل إليه فضا أن يكون مفسرا فيه.

واعلم أنه إمنا يصري مفسرا إذا مل يكن املعىن الذي عرف ببيان من اجملِمل قابا للتخصيص والتأويل.
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قوله: )مأخوذ من قوهلم: أسفر الصبح( فإن قلت كامنا: يف الَفْسر ال السَّْفر)127( قلت: هو 
مقلوبه املرادف، كَجَبَذ وَجَذَب)128( وإليه أشار بقوله: )فيكون هذا اللفظ مقلواب من التسفري(.

قوله: )ويف هذا إبطال قول املعتزلة )129(( مذهب املعتزلة: أن احلقوق متعددة يف اجملتهدات على 
ما ستعرفه، فإذا ثبت التعدد ثبت إدراك احلقوق للمجتهدين فردا فردا، واحلديث أيابه)130(؛ ألن معىن 
قوله: )من فسر(: من قطع القول أبن احلق هذا، فعلم أن املعتزلة داخلون يف مجلة من تناوهلم احلديث.

]الظاهر)131([
َوَأمَّا اْلِقْسُم الثَّاين: فَِإنَّ الظَّاِهَر اْسٌم ِلُكلِّ َكَاٍم َظَهَر اْلُمرَاُد ِبِه لِلسَّاِمِع ِبِصيَغِتِه، ِمْثُل قـَْوله تـََعاىَل: 
ُ اْلبـَْيَع﴾،  ْطَاِق، وقـَْوله تـََعاىَل: ﴿َوَأَحلَّ اللَّ ﴿فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمْن النَِّساء﴾ فَِإنَُّه ظَاِهٌر يف اإْلِ

ْحَاِل.  َهَذا ظَاِهٌر يف اإْلِ
قوله: )لكل كام( ما يريد ابلكام إحدى اجلملتن)132( بل مراده كل منطوق يدل على املعىن 

حقيقة كان أو جمازا.

قوله: )بصيغته( احرتاز عن اجململ، وكل ما ظهر املراد به ال ابلصيغة )133(.

واعلم أن الظاهر قسم من القسم الثاين)134( فكان ينبغي أن يعرفه حبد مانع، والقيد الذي يصري 
به مانعا: مل يسق الكام ألجله)135( وِقْس عليه النص واملفسر.

قوله: )ظاهر يف اإلطاق( أي يف إطاق النكاح وإابحته)136(. 

]النص)137([

يَغِة، َمْأُخوٌذ ِمْن  : َفَما اْزَداَد ُوُضوًحا َعَلى الظَّاِهِر مبَْعىًن ِمْن اْلُمَتَكلِِّم اَل يف نـَْفِس الصِّ َوأَمَّا النَّصُّ
َي جَمِْلُس اْلَعُروِس  ابََّة، إَذا اْسَتْخَرْجت بَِتَكلُِّفك ِمنـَْها َسيـْرًا فـَْوَق َسرْيَِها اْلُمْعَتاِد، َومسُِّ ََصْصُت الدَّ قـَْوهلِِْم: ن 
ِمَنصًَّة؛ أِلَنَُّه اْزَداَد ظُُهورًا َعَلى َسائِِر اْلَمَجاِلِس ِبَفْضِل َتْكلٍُّف اتََّصَل ِبِه، َوِمثَالُُه قـَْوله تـََعاىَل: ﴿فَاْنِكُحوا 
ْطَاِق َنصٌّ يف بـََياِن اْلَعَدِد؛ أِلَنَُّه  َما طَاَب َلُكْم ِمْن النَِّساء َمثـْىَن َوُثَاَث َوُراَبَع﴾، فَِإنَّ َهَذا ظَاِهٌر يف اإْلِ
َسْيَق اْلَكَاُم لِْلَعَدِد َوُقِصَد ِبِه، فَاْزَداَد ظُُهورًا َعَلى اأْلَوَِّل أِبَْن ُقِصَد ِبِه َوِسيَق َلُه، َوِمثـُْلُه قـَْوله تـََعاىَل: 
ُ اْلبـَْيَع َوَحرََّم الّراَِب﴾، فَِإنَُّه ظَاِهٌر لِلتَّْحِليِل َوالتَّْحرمِِي َنصٌّ لِْلَفْصِل بـَْنَ اْلبـَْيِع َوالّراَِب أِلَنَُّه ِسيَق  ﴿َوَأَحلَّ اللَّ
اْلَكَاُم أِلَْجِلِه فَاْزَداَد ُوُضوًحا مبَْعىًن ِمْن اْلُمَتَكلِِّم اَل مبَْعىًن يف ِصيَغِتِه، َوُحْكُم اأْلَوَِّل ثـُُبوُت َما انـَْتَظَمُه 

يَِقيًنا، وََكَذِلَك الثَّاين، إالَّ َأنَّ َهَذا ِعْنَد التَـَّعاُرِض أَْوىَل ِمْنُه .
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قوله: )ألنه سيق الكام للعدد( وذلك ألن الرجل منهم كان يتزوج أكثر من األربع وال يقوم 
حبقوقهن فقيل هلم: إن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى، إي إن خفتم ترك العدل يف حقوق اليتامى، 
فتحرجتم منها، فخافوا أيضا ترك العدل يف النساء، وقللوا عدد املنكوحات؛ ألن من خيرج من ذنب 
وهو مرتكب مثله فهو غري متحرج، ويؤيد كون السياق للعدد قوله: )فواحدة( /11 ت أ/ ألنه ملا كان 

املقصود ذكر العدد طوي ذكر العامل يف )واحدة( مسارعة إىل املقصود.

قوله: )سيق الكام ألجله( أي ألجل الفصل بينهما يف احلل واحلرمة )138(؛ ألهنم كانوا يدعون 
التسوية بينه وبن البيع؛ وهلذا جعلوه ممثا به يف تسويتهم، مبالغة )139( منهم يف اعتقاد حلِّه، ﴿قَاُلواْ 

َا اْلبـَْيُع ِمْثُل الرِّبَوا﴾]البقرة:575[. ِإمنَّ

]املفسر)140([

، َسَواءٌ َكاَن مبَْعىًن يف النَّصِّ أَو ِبَغرْيِِه أِبَْن َكاَن جُمَْمًا  َوأَمَّا اْلُمَفسَُّر: َفَما اْزَداَد ُوُضوًحا َعَلى النَّصِّ
فـََلِحَقُه بـََياٌن قَاِطٌع فَاْنَسدَّ ِبِه التَّْأوِيُل، أَْو َكاَن َعامًّا فـََلِحَقُه َما اْنَسدَّ ِبِه اَبُب التَّْخِصيِص، َمْأُخوًذا ممَّا ذََكْراَن، 
َوَذِلَك ِمْثُل قـَْوله تـََعاىَل: ﴿َفَسَجَد اْلَمَاِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن﴾، فَِإنَّ اْلَمَاِئَكَة مَجٌْع َعامٌّ حُمَْتِمٌل لِلتَّْخِصيِص، 
، َوذِْكُر اْلُكلِّ اْحَتَمَل أَتْوِيَل التَـَّفرُِّق، فـََقَطَعُه ِبَقْولِِه: َأمْجَُعوَن، َفَصاَر  فَاْنَسدَّ اَبُب التَّْخِصيِص ِبذِْكِر ْلُكلِّ

َياُب َقْطًعا ِبَا اْحِتَماِل خَتِْصيٍص َواَل أَتْوِيٍل، إالَّ أَنَُّه حَيَْتِمُل النَّْسَخ َوالتَـّْبِديَل. ُمَفسَّرًا، َوُحْكُمُه اإْلِ

قوله: )سواء كان مبعىن يف النص(، أي سواء كان التفسري مبعىن يف الصيغة أبن تكون صيغة 
مفسرة يف معناها، ال حتتمل التأويل والتخصيص، أو مبعىن يف غري الصيغة أبن كانت غري مفسرة، 
وذلك أبن تكون جمملة أو مشكلة أو خفية أو مشرتكة أو مؤولة أو ظاهرة /9 ص ب/ فلحقها من 

املتكلم بيان سد ابب التأويل، وصار املراد مفسرًا، واحتمال التأويل أعم من احتمال التخصيص.

فإن قلت: املفسر حيتمل االستثناء، وال فرق بن التخصيص واالستثناء إال من حيث اللفظ 
أنه)141( كام اتم واالستثناء ليس اتما )142( فها جوزمت: رأيت القوم كلهم أمجعن وما رأيت زيدا؟

قلت: إن سلمنا أنه استثناء متصل فاجلواب: أنه  ملا مل يستقل االستثناء بنفسه بل إمنا يتم مبا 
قبله، جعلنا الكام األول موقوفا على آخره، حىت يتبن آبخره املراد أبوله، خباف التخصيص فإنه 
مستقل بنفسه، فلم يتوقف أول الكام على آخره، وقد مت الكام األول على وجٍه ينايف اخلصوص، 

فلو حلقه اخلصوص بعد متامه لكان الشيء الواحد قابا للخصوص وغري قابل له وهو ممتنع.
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قوله: )با أتويل( أورد: أنكم جعلتم: ﴿َفَسَجَد اْلَمآلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن ِإالَّ إِبِْليَس﴾]احلجر:31-30[ 
مفسرًا، مع أنه حيتمل التأويل، وذلك ألنه حيتمل: أن تكون نفوسهم يف السجود نشيطة أو غري نشيطة، 

إىل غري ذلك من االحتماالت الي يؤول هذا الكام إليه عند قيام الدليل عليه. 

]احملكم)143([
َي حُمَْكًما، ِمْن ِإْحَكاِم اْلِبَناِء،  فَِإَذا اْزَداَد قـُوًَّة َوُأْحِكَم اْلُمرَاُد ِبِه َعْن اْحِتَماِل النَّْسِخ َوالتَـّْبِديِل مسُِّ
ُ تـََعاىَل: ﴿ِمْنُه آاَيٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت﴾، َوَذِلَك ِمْثُل قـَْوله تـََعاىَل:  قَاَل اللَّ

﴿إنَّ اللََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾.
قوله: )من إحكام البناء(، وقيل هو مأخوذ من أحكمت فاان عن كذا، أي منعته ومنه قول الشاعر:

أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم)144(.
فاحملكم: ما منع أن يلحقه نسخ.

قوله: ﴿ِإنَّ اللََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾]العنكبوت:62[، فإن قلتم: هذا عام خمصوص؛ ألن كون زيد 
ميتا حال كونه حيا شيء - وإن كان حماال - كون زيد ميتا حال كونه حيا ال يعلمه إال هللا، وإال 

كان جها، ينتج بعض الشيء ال يعلمه هللا.

قلت: الصغرى ممنوعة، وإن سلمناه فالكربى ممنوعة؛ ألن هللا يعلم احملال بوصفه العنواين، واجلهل هو 
أن حيكم هللا بكون زيد ميتا حال كونه حيا، ال أن يعلم استحالة هذه املوجبة )145(؛ ألن هللا ال يعلم أن 
زيدا ميت حال كونه حًيا، وإال كان جهًا، وموت زيد /11 ت ب/ حال كونه حًيا شيءٌ وإن كان ممتنعا.

قلت: املمتنع ال يسمى شيًئا، مع أنه تعاىل يعلم املمتنع على ماهو عليه.

ُ َأَحٌد﴾]اإلخاص:1[، ﴿مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلْد﴾]اإلخاص:3[، ويف العام،  ومثال: احملكم يف اخلاص: ﴿اللَّ
﴿َوَما ِمن َدآبٍَّة يف اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى اللِّ رِْزقـَُها﴾]هود:6[، ﴿ِإنَّ الّلَ الَ َيْظِلُم ِمثـَْقاَل َذرٍَّة﴾]النساء:40[. 

])146( ]اخْلَِفيُّ
َوأَمَّا اأْلَْربـََعُة الَِّي تـَُقاِبُل َهِذِه اْلُوُجوَه: فَاخْلَِفيُّ: اْسٌم ِلُكلِّ َما اْشتـََبَه َمْعَناُه َوَخِفَي ُمرَاُدُه ِبَعاِرٍض َغرْيِ 
يَغِة اَل يـَُناُل إالَّ اِبلطََّلِب، َوَذِلَك َمْأُخوٌذ ِمْن قـَْوهلِِْم: اْختـََفى ُفَاٌن َأْي اْستـَتـََر يف ِمْصرِِه حِبِيَلٍة َعارَِضٍة  الصِّ
ِمْن َغرْيِ تـَْبِديٍل يف نـَْفِسِه،َفَصاَر اَل يُْدَرُك إالَّ اِبلطََّلِب َوَذِلَك ِمْثُل النَـّبَّاِش َوالطَّرَّاِر، َوَهَذا يف ُمَقابـََلِة الظَّاِهِر.
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قوله: )وذلك مثل النباش)147( والطرار)148((، وكذلك من نظائره الصَّْرف والسََّلم ابلنسبة إىل 
البيع، واإلقامة ابلنسبة إىل األذان، واللؤلؤ ابلنسبة إىل احللي واللواطة ابلنسبة إىل الزان، وبعت ابني 

منك أبلف، أو تصدقت هبا عليك أبلف فإنه خفي يف النكاح، ونظائره كثرية.

املبهم وفسَّره مبا  الظاهر ضد  الظاهر( جعل بعضهم  قوله: وهذا ) /10 ص أ/ يف مقابلة 
ذكرانه، لكن اخلفي أوىل أبن يعل ضده؛ ألن املبهم قد يطلق على املطلق، ومنه قول ابن عباس: 

أهبموا ما أهبم هللا وال تقيدوا احلرمة يف أمهات النساء ابلدخول)149(.

فإن قلت: ملَ خصَّ اخلفي بضده الظاهر، مع أن املشكل وحنوه يشتمل على ما يشتمل عليه 
اخلفي من اخلفاء وزايدة.

قلت: أراد أن يراعي اخلفاء يف األضداد على حسب الظهور فيما هي أضداد له، فيجعل 
األقل خفاًء ضًدا لألقل ظهوًرا، واألكثر خفاًء ضًدا لألكثر ظهوًرا. 

]اْلُمْشِكُل)150([

مُثَّ اْلُمْشِكُل: َوُهَو الدَّاِخُل يف إْشَكالِِه َوأَْمثَالُِه، ِمْثُل قـَْوهلِِْم: َأْحَرَم، َأْي َدَخَل يف احْلََرِم، َوَأْشىَت، َأْي 
َتاِء، َوَهَذا فـَْوَق اأْلَوَِّل اَل يـَُناُل اِبلطََّلِب َبْل اِبلتَّأَمُِّل بـَْعَد الطََّلِب لِيـََتَميَـَّز َعْن إْشَكالِِه، َوَهَذا  َدَخَل يف الشِّ
ِلُغُموٍض يف اْلَمْعىَن أَْو اِلْسِتَعارٍَة َبِديَعٍة، َوَذِلَك ُيَسمَّى َغرِيًبا، ِمْثُل َرُجٍل اْغتـََرَب َعْن َوطَِنِه فَاْختـََلَط أِبَْشَكالِِه 

ِمْن النَّاِس َفَصاَر َخِفيًّا مبَْعىًن زَاِئٍد َعَلى اأْلَوَِّل. 

واجململ كما  اخلفي  بن  متوسط  إذا  فهو  الطلب(  بعد  ابلتأمل  بل  ابلطلب،  ينال  )ال  قوله: 
أن اجململ متوسط بن املشكل واملتشابه، ونظري املشكل يف األحكام: ﴿َوِإن ُكنُتْم ُجنُباً فَاطَّهَُّروْا﴾

الباطنة، ومن أشكاهلما  فإنه مشكل يف حق األنف والفم؛ ألن من أشكاهلما األجزاء  ]املائدة:6[، 
األجزاء الظاهرة؛ لكوهنما مرتددين بن الظهور واخلفاء؛ ألنك إذا أطبقت شفتيك وأطرقت رأسك فهما 

مسترتان، فإذا فـََغْرَت فاك)151(، وأقنعت رأسك)152( - مها ابداين.

وكذلك الفطر مما دخل، مشكل يف حق اإلحليل؛ ألن من أشكاله املسام)153( ومن أشكاله الفم 
واملنخرين، ويف حق املطر والثلج، فإن من أشكاهلما الغبار والدخان، ومن أشكاهلما املياه املصبوبة من 
املواضع املشرفة، ويف حق ما دون احلمصة من اللحم امللتزق أبسنانه، فإن من أشكاله الريق، ومن أشكاله 

قدر احلمصة)154( /12 ت أ/.
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قوله: )أو الستعارة بديعة )155(( االستعارة البديعة حنو قول الشاعر:
وملا رأيت الّنسرعّز ابن دأية      وعّشش ىف وكريه جاش له صدري)156(.  

فإنه حيتمل أنه أراد النسر وابن دأية: الشعر األبيض والشعر الفاحم، أو الصبح والليل، أو الرتك والزنج، 
وحنو قوله تعاىل: ﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َهَذا َعْذٌب فـُرَاٌت َساِئٌغ َشرَابُهُ َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج﴾]فاطر:12[، فإنه 

حيتمل أنه أريد هبما العامل واجلاهل، أو املؤمن والكافر، أو املنفق واملمسك، أو البشاش والفظ.

واعلم: أنه كما يقع اإلشكال يف االستعارة يقع يف التمثيل أيضا، كقوله تعاىل: ﴿َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي 
اْستـَْوَقَد اَنرًا﴾ اآلية ]البقرة:18[، شبه ما حصل للمنافقن من طفيف الدنيا واألمن فيها إبجراء الكلمة)157( 

الغري املطابقة لقلوهبم، وتدمريهم بعد ذلك - حبال من استوقد انرا فأضاء ما حوله به فأذهبه هللا.

ومنهم من جعل املشكل مقابا /10 ص ب/ للمفسر، واجململ مقابا للنص؛ ألن اجململ قد 
يستعمل فيما يعلم من وجه دون وجه، ومنه العلم اإلمجايل، خباف املشكل، وال مشاحة يف االصطاح. 

]اْلُمْجَمُل)158([
مُثَّ اْلُمْجَمُل: َوُهَوَما اْزَدمَحَْت ِفيِه اْلَمَعاين َواْشتـََبَه اْلُمرَاُد اْشِتَباًها اَل يُْدَرُك بِنـَْفِس اْلِعَبارَِة َبْل اِبلرُُّجوِع 
إىَل ااِلْسِتْفَساِر مُثَّ الطََّلُب مُثَّ التََّأمُُّل، َوَذِلَك ِمْثُل قـَْوله تـََعاىَل: ﴿َوَحرََّم الّراَِب﴾، فَِإنَُّه اَل يُْدَرُك مبََعاين اللَُّغِة 
حِبَاٍل، وََكَذِلَك الصََّاُة َوالزََّكاُة، َوُهَو َمْأُخوٌذ ِمْن اجْلُْمَلِة، َوُهَو َكَرُجٍل اْغتـََرَب َعْن َوطَِنِه ِبَوْجٍه انـَْقَطَع ِبِه 

، َواْلُمْجَمُل يـَُقاِبُل اْلُمَفسََّر.  أَثـَرُُه، َواْلُمْشِكُل يـَُقاِبُل النَّصَّ

قوله: )وهوما ازدمحت فيه املعاين..اخل( اعلم أن اجململ قد يكون مشرتًكا كما عرفت، وقد 
يكون لغة وحشية)159( فيحتاج إىل معرفة املراد هبا إىل البيان من اجملِمل، وقد تكون استعارة بديعة، 
كقولك: رأيت قمرا يف الطريق، وأنت تريد به الربيد، واملنقوالت الشرعية)160( كلها يف ابتداء 

أمرها جمملة ابلنسبة إىل املخاطبن حيث مل يعهدوا مبعانيها اجلديدة.

قوله: )ابلرجوع إىل االستفسارمث الطلب مث التأمل(، إمنا يرجع إىل الطلب مث التأمل بعد االستفسار 
إذا مل يلحقه بيان النهاية من اجملِمل، كما يف آية الراب فإنه مل يرد فيها بيان هنايته، إال ما وقع االختاف 
بن اجملتهدين، فا جرم طلب بعضهم وأتمل فيما ورد مبيَّنا، فرأى أن احملرم هو الفضل على ما كان 
ذا قدر وجنس، ورأى بعضهم أن ذلك احملرم هو الفضل على ما كان ذا طعم وجنس ورأى بعضهم 

أن ذلك احملرم)161( هو الفضل على ما كان ذا اقتيات وادخار.
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أو "مث" للرتاخي الرتيب)162( وال شك /12ت ب/ أن الطلب من غري اتكال على االستفسار 
أقوى؛ ألن فيه إعمال القلب، مث التأمل أقوى من الطلب؛ ملا فيه من إتعاب القلب وإنعام النظر.

قوله: )من اجلملة( يريد هبا ضد التفصيل.

قوله: )واملشكل يقابل النص، واجململ يقابل املفسر(، وكان ينبغي أن يذكر)163( )واملشكل يقابل 
النص(، عند قوله: )فصار خفيا مبعىن زائد(، ليكون كل شيء مذكورا يف موضعه. 

]املتشابه)164([
َي  فَِإَذا َصاَر اْلُمرَاُد ُمْشتـَبـًَها َعَلى َوْجٍه اَل َطرِيَق ِلَدرِْكِه َحىتَّ َسَقَط طََلُبُه َوَوَجَب اْعِتَقاُد احْلَقِّيَِّة ِفيِه مسُِّ
ٌم َوَطرِيُق َدْرِك اْلُمْشِكِل قَائٌِم، فََأمَّا اْلُمَتَشاِبُه َفَا َطرِيَق  ُمَتَشاهِبًا، خِبَِاِف اْلُمْجَمِل فَِإنَّ َطرِيَق َدرِْكِه ُمتـََوهِّ
َصابَِة، َوَهَذا َمْعىَن قـَْوله تـََعاىَل: ﴿َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت﴾  ِلَدرِْكِه إالَّ التَّْسِليُم، فـَيـَْقَتِضي اْعِتَقاَد احْلَقِّيَِّة قـَْبَل اإْلِ
َوِعْنَداَن َأْن اَل َحظَّ لِلرَّاِسَخْنِ يف اْلِعْلِم ِمْن اْلُمَتَشاِبِه إالَّ التَّْسِليُم َعَلى اْعِتَقاِد َحقِّيََّة اْلُمرَاِد ِعْنَد اللَِّ تـََعاىَل، 

َوَأنَّ اْلَوْقَف َعَلى قـَْولِِه: ﴿َوَما يـَْعَلُم أَتِْويَلُه إالَّ اللَُّ﴾ َواِجٌب.
قوله: )فا طريق لدركه إال التسليم(، بنصب التسليم؛ ألنه استثناء منقطع)165(؛ إذ التسليم 

ليس من الدَّْرك يف شيء.
قوله: )قبل اإلصابة(، أني قبل أن يدرك معناه، وهو يف دار الدنيا.

فإن قلت: إذا مل يدرك، أي شيء يعتقد ؟
قلت: يعتقد أن ما هو املراد به حق، وإن مل يعرفه.

قوله: )وهذا معىن قوله تعاىل: ﴿وأخر متشاهبات﴾( الذي ذهب إليه املصنف قول البعض؛ 
ت﴾)166( حمتمات غري حمكمات. ِبهَٰ ألن عندهم املراد بقوله تعاىل: ﴿َوُأَخُر ُمَتشَٰ

قوله: )وأن الوقف على قوله تعاىل: ﴿إالهللا﴾، واجب)167(( يؤيد ماذهب إليه قراءة أيب بن 
كعب: ﴿ويقول الراسخون يف العلم آمنا به﴾، وقراءة عبدهللا بن مسعود ﴿وإْن أتويله إال عند هللا﴾

)168( فعلم أنه الحظ هلم)169( يف العلم بتأويله؛ وألن "أمَّا" ال يقع /11 ص أ/ يف الكام إالمكررا، إذا 

قصد به تفصيل النَِّسب، سواء كان التكرار حمقَّقا أو مقدرا، حنو: أمَّا زيد فقائم، وأما عمرو فقاعد، 
وحنو: أمَّا زيد فمقيم، وعمرو مسافر، وهذا املعىن إمنا يتحقق إذا قطعنا ﴿ٱلرَِّٰسُخوَن﴾ إىل آخره، عن 

العطف وجعلناه مبتدأ أو خرباً؛ ليكون اتليا لقوله تعاىل: ﴿فََأمَّا ٱلَِّذيَن يف قـُُلوهِبِم زَيٌغ﴾.



  جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                  العدد )71( اجلزء الثاين

38

ْمَعاِن يف السَّرْيِ ِلَكْونِِه ُمبـْتـًَلى ِبَضْرٍب  ميَاِن َعَلى طَبـََقتـَْنِ يف اْلِعْلِم ِمنـُْهْم َمْن يُطَاَلُب اِبإْلِ َوأَْهُل اإْلِ
ِمْن اجْلَْهِل، َوِمنـُْهْم َمْن يُطَاَلُب اِبْلَوْقِف ِلَكْونِِه ُمَكرًَّما ِبَضْرٍب ِمْن اْلِعْلِم، فَأَنـَْزَل اْلُمَتَشاِبَه حَتِْقيًقا ِلِابِْتَاِء 
َوَهَذا أَْعَظُم اْلَوْجَهْنِ بـَْلَوى َوأََعمُُّهَما نـَْفًعا َوَجْدَوى، َوَهَذا يـَُقاِبُل اْلُمْحَكَم، َوِمثَالُُه: اْلُمَقطََّعاُت يف أََواِئِل 
السَُّوِر، َوِمثَالُُه: إثـَْباُت ُرْؤيَِة اللَِّ تـََعاىَل اِبأْلَْبَصاِر َحقًّا يف اآْلِخرَِة بَِنصِّ اْلُقْرآِن ِبَقْولِِه: ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ 
َا اَنِظرٌَة أِلَنَُّه َمْوُجوٌد ِبِصَفِة اْلَكَماِل، َوَأْن َيُكوَن َمْرئِيًّا لِنـَْفِسِه َوِلَغرْيِِه ِمْن ِصَفاِت اْلَكَماِل،  اَنِضرٌَة إىَل َرهبِّ
َواْلُمْؤِمُن إِلِْكرَاِمِه ِبَذِلَك أَْهٌل، َلِكنَّ إثـَْباَت اجلَِْهِة مُمَْتِنٌع َفَصاَر ِبَوْصِفِه ُمَتَشاهِبًا، فـََوَجَب َتْسِليُم اْلُمَتَشاِبِه 
َعَلى اْعِتَقاِد احْلَقِّيَِّة ِفيِه، وََكَذِلَك إثـَْباُت اْلَيِد َواْلَوْجِه َحقٌّ ِعْنَداَن َمْعُلوٌم أبَِْصِلِه ُمَتَشاِبٌه ِبَوْصِفِه، َوَلْن َيُوَز 
َا َضلَّْت اْلُمْعَتزَِلُة ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، فَِإنَـُّهْم َردُّوا اأْلُُصوَل  إْبطَاُل اأْلَْصِل اِبْلَعْجِز َعْن َدْرِك اْلَوْصِف، َوِإمنَّ

َلًة . َفاِت َفَصاُروا ُمَعطِّ جِلَْهِلِهْم اِبلصِّ

قوله: )ابإلمعان)170( يف السَّري لكونه مبتلى بضرب من اجلهل(، أي يُطاِلُب اجلاهل)171( إببعاد 
سريه يف صحاصح النظر، وأنفا مطيته يف فهامه الدَّوية )172( فأُنزل اخلفي واملشكل واجململ، َحضَّاً له؛ 
ليتعب قرحيه)173( ابملراجعات العميقة، ويهد قلبه ابألفكار القايضة)174( فيزداد بصرية وعرفاان)175(.

قوله: )ابلوقف(، أي عن اخلوض يف البحث عنه، فأنزل املتشابه؛ حظًا له؛ ألنه إذا منع نفسه 
مع الداعي إىل البحث؛ ألنه مكرم بضرب من العلم - كان ابتاؤه أعظم، فيكون ثوابه أجسم.

درسه وال  الطائي)177( أبن حيضر جملس  داود  أمر  أنه  ]أيب حنيفة[)176(  اإلمام  وحيكى عن 
يتكلم، ملا رأى له من مزيد الثواب؛ لعظم االمتحان)178(.

قوله: )ومثاله املقطعات(، يريد ابملقطعات حنو ﴿امل﴾، ﴿املر﴾، وإمنا مسيت مقطعات؛ ألن 
بعضهما مقطع عن البعض يف التلفظ، حيث /13 ت أ/ ال يوصل به إىل غريه، بل يوقف عليه وقفة 

فينطق مبا يليه.

َا اَنِظَرٌة﴾]القيامة:22_23[، إسناد النظر إىل الوجوه جمازي،  ِضَرٌة، ِإىَل َرهبِّ قوله: ﴿ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ انَّ
وذلك الشتماهلا على مايقع به النظر.

واخلصم)179( حيمل هذا على الطمع، ومنه قول األعمى: عين إليكم وإىل هللا انظرة، أوالي مبعىن النعمة.

وياب: أن نضارة الوجه ال تكون إال بعد متام النعمة واإلنظار بنا فيه والثاين)180( بعيد عن الفهم.
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قوله: )وكذلك إثبات الوجه( نصوص الوجه: ﴿َويـَبـَْقى َوْجُه َربَِّك﴾]الرمحن:27[، ﴿ُكلُّ َشْيٍء 
َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه﴾]القصص:88[، ﴿فَأَيـَْنَما تـَُولُّواْ فـََثمَّ َوْجُه اللِّ﴾]البقرة:115[.

نصوص اليد: ﴿َيُد اللَِّ فـَْوَق أَْيِديِهْم﴾]الفتح:10[، ﴿َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن﴾]املائدة:64[.

واملراد بقوله: )متشابه بوصفه(، أنه ال يعرف كيفية يد القدمي)181( وكيفية وجهه الكرمي.

إثبات  الدالة على  النصوص  املشددة؛ ألهنم عطلوا  "الطاء"  معطِّلة(، بكسر  )فصاروا  قوله: 
األصول، أعن: اليد والوجه وحنومها؛ لعجزهم عن إدراك كيفياهتا.

واعلم أن الظاهر والنص واملفسر واحملكم واجململ واملتشابه يف أصول الشافعية حُتَدُّ حبدود أخرى)182(، 
وال مشاحة يف /11 ص ب/ االصطاح، وذهب بعضهم إىل أن النص ال يكون إال خاصا؛ ألن 
مامن عام وإال وفيه احتمال اخلصوص إال اندرا، والنص مشعر بزايدة الظهور فا يليق هذا االسم به.

]احلقيقة واجملاز)183([

َوتـَْفِسرُي اْلِقْسِم الثَّاِلِث َأنَّ احْلَِقيَقَة اْسٌم ِلُكلِّ َلْفٍظ أُرِيَد ِبِه َما ُوِضَع َلُه، َمْأُخوٌذ ِمْن َحقِّ الشَّْيِء 
حيَِقُّ َحقًّا، فـَُهَو َحقٌّ َوَحاقٌّ َوَحِقيٌق، َواْلَمَجاُز اْسٌم ِلَما أُرِيَد ِبِه َغيـُْر َما ُوِضَع َلُه، َمْفَعٌل ِمْن َجاَز َيُوُز، 
مبَْعىَن فَاِعٍل َأْي ُمتـََعدٍّ َعْن َأْصِلِه، َواَل تـَُناُل احْلَِقيَقَة إالَّ اِبلسََّماِع َواَل َتْسُقُط َعْن اْلُمَسمَّى أََبًدا، َواْلَمَجاُز 
يـَُناُل اِبلتََّأمُِّل يف َطرِيِقِه لِيـُْعتـَبـََر ِبِه َوحُيَْتَذى مبِثَالِِه، َوِمثَاُل اْلَمَجاِز ِمْن احْلَِقيَقِة ِمثَاُل اْلِقَياِس ِمْن النَّصِّ .

قوله: )اسم لكل لفظ( فما اليكون لفظًا ال يكون حقيقة أريد به ماوضع له، احرتاز عن 
اجملاز، فيورد عليه املنقوالت الشرعية )184( وحنوها، فإهنا عنده جماز مع صدق احلد عليها )185(، وإن 
أريد ابلوضع هاهنا ما ذكرانه يف رسم اخلاص أشكل احلد ابجملاز)186(، وإن أريد به معىن ال يشمل 
اجملاز، فحد اخلاص اليكون شاما للخاص الذي هو جماز، وإن أريد ابلوضع مَثَّ معىن وهاهنا معىن 
آخر، كان الوضع لفظا مبهما، ومثله ال يستعمل يف التعريفات، ويف لفظه إشارة إىل أن اللفظ يف 
أول الوضع خال عن اتصافه ابحلقيقة؛ ألنه مل يرد به ماوضع له، إال إذا أريد به صلوحه ألن يراد به 

ماوضع له، لكن هذه اإلرادة ممتنعة، وإال انتقضت احلقيقة ابجملاز.

قوله: )ومنها احلاقة )187(( وهي الساعة؛ ألهنا اثبتة الوقوع ال حمالة، فوصفت هبا، وهذا يدل 
على أن اختياره أن احلقيقة: فعيلة مبعىن فاعلة )188( /13ت ب/.
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)189( غري ماوضع له، احرتاز عن  قوله: )ملا أريد به( أي للفٍظ أريد به، وليس املراد الصلوح ملا مرَّ
احلقيقة)190(.

وأورد: أن اللفظ ابلنسبة إىل املدلول)191( واملقتضى)192( إن كان جمازا لزم اجلمع بن احلقيقة واجملاز، 
وإن مل يكن جمازا بطل احلد طرًدا.

وأيضا األعام املنقولة)193(، وما استعمل يف غري معناه؛ للجهل، ينبغي أن يكون جمازا، وليس كذلك.

وأجيب: أن املراد )ما أريد به غري ماوضع له( قصدا، وإرادة املدلول غري قصدية، وكذا املقتضى، 
واألعام املنقولة اعترب فيها النقل وضعا، وإن مل يعترب ذلك يف املنقوالت الشرعية وغريها، والفرق أن 

النقل مثة ال)194( ملناسبة، وهاهنا ملناسبة، فلم يعترب نقلها وضعا.

وأيضا: املراد )ما أريد به غري ماوضع له( ملناسبة بينهما، وصرح به عند قوله: )ومثال اجملاز من 
احلقيقة مثال القياس من النص(، وبه خيرج اإلشكال الثاين)195(.

قوله: )مفعل مبعىن فاعل( وهو عزيز يف الكام، وإن جعلناه للموضع فهو جائز أيضاً أي: 
موضع اجلواز دون القرار؛ ألن اللفظ الذي أريد به /12 ص أ/ غري موضع له ليس مقر ذلك املعىن، 

بل هو مقٌر ملا وضع له، حيث ال يسقط عنه أبدا. 

قوله: )وال تسقط عن املسمى أبدا( أي اليوجد املسمى إال ويصح إطاق لفظ احلقيقة عليه، 
ال أنه ال توجد احلقيقة إال واملسمى الزم هلا، وإال انسد ابب اجملاز، أو لزم اجلمع بن احلقيقة واجملاز، 

ويورد عليه: الدُّمحان)196(.

أهل  من  املنقول  اجملاز  التأمل يف  وهو  اجملاز،  طريق  أي يف  طريقه(  ابلتأمل يف  )ينال  قوله: 
اللسان، مث التكلم به على ذلك املثال.

قوله: )ومثال اجملاز من احلقيقة مثال القياس من النص( فإنه كما اليثبت النص إال ابلسماع، 
فكذلك احلقيقة التثبت إال به، وكما اليثبت القياس إال بطريقه من التأمل يف حكم النص؛ إلاثرة 
املعىن املؤثر الصاحل إبضافته إليه فكذلك اجملاز اليثبت إال مبعىن مشهور غري شائع - جدا - مشرتك 

بن األصل واجملاز)197( ويعلم منه أنه ليس شرط اجملاز عنده العقل)198(.
واعلم أن احلذف والزايدة من ابب اجملاز أيضاً، حيث أريد هبما قصًدا غري ما وضع له اللفظ، 

مع أمنا ذكره ليس شرطًا فيهما.
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ولقائل أن مينع كوهنما من ابب اجملاز؛ ألن احملذوف يف حنو: ﴿َواْسَأِل اْلَقْريََة﴾]يوسف:82[، يف 
حكم املوجود)199( و /14ت أ/ والزايدة يف حنو: ﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء﴾]الشورى:11[، يف حكم العدم)200(.

]الصريح والكناية )201([
َي اْلَقْصُر َصْرًحا؛ اِلْرتَِفاِعِه َعْن َسائِِر  َوأَمَّا الصَّرِيُح: َفَماَظَهَر اْلُمرَاُد ِبِه ظُُهورًا بـَيًِّنا زَاِئًدا، َوِمْنُه مسُِّ

اأْلَبِْنَيِة، َوالصَّرِيُح: اخْلَاِلُص ِمْن ُكلِّ َشْيٍء، َوَذِلَك ِمْثُل قـَْولِِه: أَْنَت ُحرٌّ َوأَْنِت طَاِلٌق .
َواْلِكَنايَُة ِخَاُف الصَّرِيِح: َوُهَو َما اْستـَتـََر، اْلُمرَاُد ِبِه: ِمْثُل َهاِء اْلَغائَِبِة َوَسائُِر أَْلَفاِظ الضَِّمرِي، 

ُأِخَذْت ِمْن قـَْوهلِِْم: َكنَـّْيت وََكنـَْوُت، َوِمْنُه قـَْوُل الشَّاِعِر: 
َوِإيّنِ أَلَْكُنو َعْن َقُذوٍر ِبَغرْيَِها        َوأُْعِرُب َأْحَيااًن هِبَا فَُأَصارُِح.

ْكِم. َوَهِذِه مُجَْلٌة أَيْيت تـَْفِسريَُها يف اَبِب بـََياِن احلُْ

قوله: )وأما الصريح فما ظهر املراد به ظهورا بيِّنا( اللفظ إذا كثر استعماله يف الشيء حىت صار 
يف إفادته إايه كالصبح - مسي ابلنسبة إليه صرحيا، واحرتز بقوله: )بـَيًِّنا( عن حنو الظاهر فإنه يوز 

أن يكون اللفظ ظاهرا يف معىن وال يكون صرحيا فيه؛ لقلة االستعمال.

 وبن الصريح والظاهر وإخوته)202( عموم من وجه)203(، مث الصريح قد يكون حقيقة وقد يكون 
جمازا )204(، وكذا الظاهر والنص وحنومها.

قوله: )وهوما استرت املراد به( أورد على طرده اخلفي وحنوه.

الثالث، واليشمل احلد غري الكناية، ويكون املراد: ما استرت  وأجيب: أن الكام يف القسم 
املراد به مع كونه معهودا استعماله فيه، وإمنا مل يكتف بقوله: )خاف الصريح( ألن خاف الصريح 

قد اليكون كناية، وهو الظاهر وحنوه إذا مل /12 ص ب/ يسترت املراد به يف أول االستعمال)205(.

فإن قلت: بن احلقيقة والصريح والكناية عموم، وكذا بن اجملاز والصريح والكناية؛ ألن احلقيقة 
تنقسم إىل صريح وكناية، وكذا اجملاز، فكيف جعل القسم الثالث أربعة أقسام)206(.

قلت: جازأن يكون الشيء قسيم)207( الشيء ابعتبار، وقسمه ابعتبار، والصريح قسم احلقيقة 
ابعتبار أنه ُلِمح فيه إرادة ما وضع مع شهرة استعماله، وقسيمه ابعتبارأنه مل يُلمح فيه إرادة ماوضع 

له اللفظ ويلمح ذلك يف احلقيقة )208(، وعلى هذا اجملاز.
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أو جعل هذا القسم منقسما أوال إىل قسمن: احلقيقة واجملاز، مث كل واحد انقسم إىل الصريح 
والكناية، لكنه تساهل يف هذا القول.

قوله: )عن قذور( القذور من النساء - بفتح القاف - الي جتتنب األقذار)209( والضمري يف 
"هبا" لَقذور، و"ُأصارح" عطف على "أُعرب")210(.

]عبارة النص وإشارة النص)211([

َوتـَْفِسرُي اْلِقْسِم الرَّاِبِع: أَنَّ ااِلْسِتْداَلَل ِبِعَبارَِة النَّصِّ ُهَو اْلَعَمُل ِبظَاِهر َماِسيَق اْلَكَاُم َلُه، َوااِلْسِتْداَلُل 
، َولَْيَس ِبظَاِهٍر ِمْن ُكلِّ َوْجٍه،  إبَِِشارَتِِه ُهَو اْلَعَمُل مبَا ثـََبَت بَِنْظِمِه لَُغًة َلِكنَُّه َغيـُْر َمْقُصوٍد َواَل ِسيَق َلُه النَّصُّ
يـَْناُه إَشارًَة َكَرُجٍل يـَْنظُُر بَِبَصرِِه إىَل َشْيٍء َويُْدرُِك َمَع َذِلَك َغيـْرَُه إبَِِشارَِة حلََظَاتِِه، َوَنِظريُُه قـَْوله تـََعاىَل:  َفَسمَّ
َا ِسْيَق النَّصُّ اِلْسِتْحَقاِق َسْهٍم ِمْن اْلَغِنيَمِة  ﴿لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِداَيرِِهْم َوأَْمَواهلِِْم﴾، إمنَّ
َعَلى َسِبيِل التَـّْرمَجَِة ِلَما َسَبَق، َواْسُم اْلُفَقرَاِء إَشارٌَة إىَل َزَواِل ِمْلِكِهْم َعمَّا َخلَُّفوا يف َداِر احْلَْرِب، َوقـَْولُُه: 
ثـَْباِت النَـَّفَقِة َوَأَشاَر ِبَقْولِِه تـََعاىَل: ﴿َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه﴾،  ﴿َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ﴾، ِسيَق إِلِ
ُ: )أَْنَت َوَماُلك أِلَبِيك(، َوقـَْولُُه: ﴿َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثَاثُوَن َشْهرًا﴾  إىَل أَنَّ النََّسَب إىَل اآْلاَبِء َوِإىَل قـَْولِِه �
ثـَْباِت ِمنَِّة اْلَواِلَدِة َعَلى اْلَوَلِد َوِفيِه إَشارٌَة إىَل أَنَّ أََقلَّ ُمدَِّة احلَْْمِل ِستَُّة َأْشُهٍر إَذا رُِفَعْت ُمدَُّة الرََّضاِع  ِسيَق إِلِ

َوَهَذا اْلِقْسُم ُهَو الثَّاِبُت ِبَعْيِنِه .

قوله: )وتفسري القسم الرابع( هذا القسم رابع أبصل التقسيم، خامس ابعتبار األربعة املقابلة 
للقسم الثاين)212(، وألجل هذا وقع يف بعض النسخ:وتفسري القسم اخلامس. 

]قوله[: )وأن االستدالل( ِإْن ُكِسَرت فيه "أن" فتفسرُي مبتدأٍ خربه حمذوف أو عكسه، وعلى 
هذا تفسري القسم الثالث: أن احلقيقة )213(.

قوله: )سيق الكام /14 ت ب/ له(، الضمري يف )له( ملا ينتظمه، أي بنظم النص.

قوله: )لكنه غري مقصود(، الضمري فيه ملا ]ينتظمه[)214( وكذا الضمري يف )له(.

قوله: )على سبيل الرتمجة ملا سبق( وهو الذي يسميه النحويون بدال، فإنه بدل عن قوله تعاىل: 
له  أي سيق  ملا سيق(  )ترمجة  النسخ:  بعض  عليه، ويف  اْلُقْرَب﴾]األنفال:41[، وماعطف  ﴿َوِلِذي 

النص، وهو بيان مصارف الفيء.
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قوله: )إىل أن النسب إىل اآلابء( ألن الام تقتضي االختصاص، كقولك: الدار لزيد.

قوله: ))وإىل قوله عليه الصاة والسام )أنت ومالك ألبيك(()215( ألن اإلضافة حبرف "الام" 
دليل املِلك)216(، كما يضاف العبد إىل سيده، ويقال: هذا عبد فان فيثبت له التأوي(، والحيد 

بوطء أمته )217( وإن علم حرمتها عليه كما لو علم حرمة أمته املشرتكة)218(.

فإن قلت: لو كان له نوع حق يف أمة ابنه لكان ينبغي أن ال يوز له أن يتزوج هبا، كما ال يوز 
له التزوج مبكاتبته)219(. 

قلت: ملك املوىل اثبت يف املكاتبة حقيقة، وهلذا لو اعتقها جاز، خباف أمة االبن. 

قوله: )إذا رفعت مدة الرضاع /13 ص أ( وهي سنتان، كقوله تعاىل: ﴿َوِفَصالُُه يف َعاَمْنِ﴾.

]داللة النص وداللة االقتضاء)220([

َوأَمَّا الثَّاِبُت ِبَداَلَلِة النَّصِّ َفَما ثـََبَت مبَْعىَن النَّصِّ لَُغًة اَل اْجِتَهاًدا َواَل اْسِتنـَْباطًا ِمْثُل قـَْوله تـََعاىَل: 
﴾ َهَذا قـَْوٌل َمْعُلوٌم ِبظَاِهرِِه َمْعُلوٌم مبَْعَناُه، َوُهَو اأْلََذى َوَهَذا َمْعىًن يـُْفَهُم ِمْنُه لَُغًة َحىتَّ  ﴿َواَل تـَُقْل هَلَُما ُأفٍّ
يَاِم ِمْن الضَّْرِب، مُثَّ يـَتـََعدَّى ُحْكُمُه إىَل الضَّْرِب  َشاَرَك ِفيِه َغيـُْر اْلُفَقَهاِء أَْهَل الرَّْأِي َوااِلْجِتَهاِد َكَمْعىَن اإْلِ
ِه َنصًّا، َوِمْن َحْيُث إنَُّه ثـََبَت ِبِه لَُغًة اَل  َوالشَّْتِم ِبَذِلَك اْلَمْعىَن، َفِمْن َحْيُث إنَُّه َكاَن َمْعىًن اَل ِعَبارًَة مَلْ ُنَسمِّ

 . اْسِتنـَْباطًا ُيَسمَّى َداَلَلًة َوأَنَُّه يـَْعَمُل َعَمَل النَّصِّ

َم َعَلْيِه، فَِإنَّ َذِلَك أَْمٌر اقـَْتَضاُه النَّصُّ ِلِصحَِّة  ِبَشْرٍط تـََقدَّ َوأَمَّا الثَّاِبُت اِبْقِتَضاِء النَّصِّ َفَما مَلْ يـَْعَمْل إالَّ
، َوَعَاَمُتُه َأْن َيِصحَّ ِبِه  َما تـََناَوَلُه، َفَصاَرَهَذا ُمَضافًا إىَل النَّصِّ ِبَواِسَطِة اْلُمْقَتَضى، وََكاَن َكالثَّاِبِت اِبلنَّصِّ
اْلَمْذُكوُر، َواَل يـُْلَغى ِعْنَد ظُُهورِِه َوَيْصُلُح ِلَما أُرِيَد ِبِه، فََأمَّا قـَْوله تـََعاىَل: ﴿َواْسَأْل اْلَقْريََة﴾ فَِإنَّ اأْلَْهَل 
ْضَماِر؛ أِلَنَّ ِصحََّة  َغيـُْر ُمْقَتًضى أِلَنَُّه إَذا ثـََبَت مَلْ يـََتَحقَّْق يف اْلَقْريَِة َما ُأِضيَف إلَْيِه َبْل َهَذا ِمْن اَبِب اإْلِ
ِلِلتَّْكِفرِي ُمْقَتٍض لِْلِمْلِك، َومَلْ َيْذُكْر َهَذا  َا َتُكوُن ِلِصحَِّة اْلُمْقَتَضى، َوِمثَالُُه اأْلَْمُر اِبلتَّْحرِير  اْلُمْقَتِضي إمنَّ
ْلبـََياَن َمْعرَِفِة تـَْفِسرِي َهِذِه اأْلُُصوِل لَُغًة، َوتـَْفِسرُي َمَعانِيَها َوبـََياُن تـَْرتِيِبَها، َواْلَفْصُل الرَّاِبُع يف بـََياِن َأْحَكاِمَها 

ُ أَْعَلُم اِبلصََّواِب . َوَاللَّ
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﴾ َُما ُأفٍّ قوله: )وهذا معىن يفهم منه لغة( أي حرمة األذى معىن يفهم من قوله تعاىل: ﴿َفاَ تـَُقل هلَّ
]اإلسراء:23[، لغة، إال أن الكام ]ليس[ موضوعـــــ] ا [ له، بل ابعتبار أنه مفهومه با تروي، قضاها املعىن 
اللغوي، فألجل هذا ال يسمى مثله قياسا وإن مل يكن اثبتا بصيغة النص؛ لكونه معادال ملاهو اثبت هبا.

قوله: )مث تعدى حكمه إىل الشتم والضرب(، أي إن كان الضرب والشتم مستلزما إلهانته، 
فأما إذا مل يكن مستلزما له، فا، كالضرب الشرعي.

قوله: )فما مل يعمل(، أي النص، إال بشرط أن يتقدم عليه الثابت ابقتضائه؛ )ألن ذلك أمر 
اقتضاه النص؛ لصحة ما تناوله( وال مندوحة له عنه، فصار احلكم الثابت مبقتضى النص مضافا إىل 

النص لكن بواسطة املقتضى.

قوله: )وعامته إىل آخره( أي وعامة املقتضى، تقدير املذكور - وهو املقتِضى - وثبوته بثبوت 
شرطه - وهو املقتضى - كتقدير اإلعتاق عند ثبوت البيع املستلزم للِملك يف قوله: اعتق عبدك عن 
أبلف، خباف قوله تعاىل: ﴿َواْسَأِل اْلَقْريََة﴾]يوسف:82[ /15 ت أ/ فإن األهل هاهنا غري مقتضى؛ 
ألنه مىت جعل مقتضًى ال يتحقق املذكور، وهو السؤال عن القرية، بل يبطل ذلك، ويكون السؤال 

عن أهلها، فكان هذا إضمارا ال اقتضاء.

بطريق  اثبت  ألنه  زمان، اليصح؛  دون  زماان  ونوى  زيدا،  أكلم  ال  قال: وهللا  لو  أنه  أورد: 
االقتضاء، ولو صرح ابلزمان خيتلف حكم امللفوظ وتصح النية.

فأجيب: أن حكم املذكور – وهو اليمن - ما اختلف، بل تقدر إبظهاره)221( حيث صار 
الكام حبيث حيتمل نية شيء دون شيء، نعم املقتضى اختلف حكمه، وذلك ألنه ملا أُظهر مل يبق 

مقتضى، بل صار ملفوظا، فانسحب عليه حكم امللفوظ من صحة النية.

وأورد: أن قول املصنف )مل يتحقق ما أضيف إليه( فيه نظر؛ ألنه مل يضف إىل القرية السؤال 
إال لفظا، فأما من حيث احلقيقة فا، واالختاف اللفظي ال خيتص ابمللفوظ، فإنه كما يوجد فيه، 
فكذلك يوجد يف املقتضى، تقول: أمرت الغام أن يشرتي يل من السوق شيئا، فقدم بن يدي، أي 

فذهب فاشرتى فجاء وقدمه بن يدي، فقد اختلف عطفه بعد إظهار املقتضيات.

وقد ياب عنه: أن أصل العطف ماتغري هاهنا، ومثة خرجت القرية عن تعلق السؤال هبا، بعد 
إظهار األهل ابلكلية. 
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تنبيه: اعلم أن لنا مضمرا /13 ص ب/ وحمذوفا ومقتضى)222(. 

فاملضمر: مامل يلفظ ويؤثر يف اللفظ، حنو: وهللا ألفعلن كذا، و﴿انتـَُهواْ َخرْياً لَُّكْم﴾]النساء:171[.

واحملذوف: ما مل يلفظ، وال يؤثر يف اللفظ، لكن تقديره ليس لصحة املنطوق. 

واملقتضى: ما مل يلفظ وال يؤثر يف اللفظ، وتقديره لصحة املنطوق.

، مث إنه جعل حنو  واملصنف جعل اإلضمار واحلذف شيئا واحدا، وعليه االعرتاف ابلتنوع؛ ملا مرَّ
)األعمال ابلنيات( من ابب احلذف بناء على أن احلذف واإلضمار عنده شيء واحد، ولكن من فرق 
بينهما جعله من ابب اإلضمار دون احلذف؛ ألن الظرف يُْظِهُر أثر املتعلق املضمر فيه، مث املضمر قد 
يوز إظهاره كغام زيد، وماال يوز إظهاره كمتعلقات الظروف العامة)223( والعامل /15ت ب/ يف 

املنادى)224(.

قوله: )ومثاله(، أي ومثال املقتضى، األمر ابلتحرير، وهو قوله تعاىل: ﴿فـََتْحرِيُر َرقـََبة﴾]اجملادلة:3[، 
ألنه إخبار يف معىن األمر.

قوله: )ومل يُْذَكر( أي املِلك.

قوله: )هذا لبيان معرفة تفسري هذه األصول لغة( يريد ابألصول األقسام األربعة)225(: اخلاص 
مع إخوانه، والظاهر مع إخوانه، واخلفي مع إخوانه، واحلقيقة مع أخواهتا، والعبارة مع أخواهتا.

اعلم أنه مل يتعرض للرتتيب هاهنا، إالبن الظاهر والنص، وأشار إىل بعض الباقي يف معرفة 
أحكام القسم الذي يليه، وتعرض ابلرتتيب بن احلقيقة واجملاز يف ابهبما، وبن العبارة وأخواهتا يف 
ابهبا، وحنن نذكر تعارض القسم الثاين هاهنا على وجه بن ما ذكره وما مل يذكره، فنقول: إذا وقع 

التعارض بن النص والظاهر.

فالنص أوىل، أو بن النص واملفسر فاملفسر أوىل، أو بن املفسر واحملكم فاحملكم، أو بن الظاهر 
الظاهر  أو بن  النص واحملكم فاحملكم،  أو بن  الظاهر واحملكم فاحملكم،  أو بن  فاملفسر،  واملفسر 
واخلفي فالظاهر، أو بن الظاهر واملشكل فالظاهر، أو بن النص واخلفي فالنص، أو بن النص 

واملشكل فالنص، أو بن اخلفي واملفسر فاملفسر، أو بن املفسر واملشكل فاملفسر.
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وإن وقع بن الظاهرين أو النصن أو املفسرين فا أولوية ]إال[ من جهة الظهور، وال يقع بن 
احملكمن، وال يلزم رفع أحدمها، واحملكم اليقبله، وال بن املتشاهبن، وال بن شيء من األقسام وبن 
املتشابه، وال بن اجململن، وال بن اجململ وشيء من األقسام، وإن وقع بن اخلفي واملشكل فاخلفي، 

وإذا تعارض اخلفيان واملشكان فا أولوية إال مبعىن خارجي)226(.
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اهلوامش:

)1( من مقدمة البحر احمليط يف أصول الفقه، لإلمام الزركشي، بدر الدين حممد بن هبادر، املتوىف 
سنة 745ه.

)2( انظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، لعبدالقادر القرشي594/2 )997( ومابعدها، 
اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية، لقاسم بن قطلوبغا، ص205 )162( الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، 

لعبدالعلي اللكنوي، ص209 )267( سري أعام النباء، للذهيب، 602/18 )319(.

)3( انظر هذا الكتاب )339/1(.

)4( انظر: هدية العارفن، للباابين، 556/5، كشف الظنون، حاجي خليفة )182/1(.

)5( انظراألنساب، للسمعاين )188/2(.

)6( انظرالوايف ابلوفيات، للصفدي )494/6(.

)7( انظرسري أعام النباء، 206/18 )319(.

)8( إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، للباابين، 92/3. 

)9( إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، للباابين، 92/3. 

( أي يف شرحه ملقدمة  لغة..( إىل هنا، ساقط من »ص« وقوله: )مامرَّ )10( قوله: )والفقه 
البزدوي، حيث قال البزدوي )والنوع الثاين علم الفروع وهو الفقه( حيث قال الشارح فيه "تعريف لفظي 
له؛ ألن الفقه عند اإلطاق ال يفهم منه إال علم الفروع، وأحدمها أشهر من اآلخر، فصح تعريفه به" 
واملقصود أن الفقه هو علم الفروع، وعلم الفروع هو الفقه، وكامها يعرب به عن اآلخر يكتفي به يف تعريفه.

)11( أي معىن لفظ "األصل".

)12( أي معىن لفظ "األصل" مضافا إىل الفقه، فيكون: أصول الفقه، حيث يعرف لفظ "األصل" 
على حده، ولفظ "الفقه" على حده، كما هو املشهور يف كثري من كتب األصول، فريجع إليها.

)13( أي لقبا، كما هو املشهور عند األصولين أهنم يعرفون أصول الفقه من جهة كونه لقبا، 
أي َعَلَماً على العلم املعروف، أو من جهة كونه مضافا إىل الفقه فيعرفون كل لفظ على حدة.
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)14( وهو اجملتهد، وتعريف املصنف هنا قريب من التعريف املشهور ألصول الفقه ابعتباره 
أمجاال وكيفية  الفقه  أدلة  الفقه: هو  قال: "صول  املنهاج، حيث  البيضاوي يف  تعريف  لقبا، وهو 

االستدالل هبا وحال املستفيد" انظر: اإلهباج شرح املنهاج للسبكي، )19/1(.

)15( تعليق يف اهلامش األيسر من "ت" ونصه "دليل احلصر: املستدل إما أن يستدل ابلوحي 
أو بغريه، فإن استدل مباهو وحي، فإما أن يستدل ابلوحي املتلو، فهو الكتاب، أو بغري املتلو فهو 
السنة، وإن استدل بغريه، فإما أن يستدل ابالجتهاد أو بغريه، فإن استدل ابالجتهاد، فإما أن يستدل 
ابجتهاد مجيع اجملتهدين، فهو اإلمجاع، أو ابجتهاد البعض فهو القياس، وإن استدل بغري االجتهاد 

فإما أن يقول من عند نفسه، فهو اإلهلام، أو من عند غريه فهو التقليد".
)16( يف "ت": من.

)17( أي البحث يف حال املستدل - وهو اجملتهد - من عوارض األدلة الذاتية، فا ميكن البحث 
يف األدلة بدون البحث يف املستدل؛ لوجود التازم بينهما، ومعىن العوارض الذاتية: الي تلحق الشيء 
ملاهو، أي: لذاته، وتفصيل ذلك أن العوارض للشيء ستة: إما أن يكون عروضه لذاته، أو جلزئه، 
أو ألمر خارج عنه، واألمر اخلارج عن املعروض: إما مساوله، أو أعم منه، أو أخص منه، أو مباين، 
فالثاثة األول وهي: العارض لذات املعروض، والعارض جلزئه، والعارض املساوي تسمى أعراضاً ذاتية 

الستنادها إىل ذات املعروض.
انظر: شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاين، )37/1(.

)18( الذي هو األدلة واملستدل.

)19( قال يف "ص" قوله: )وابحلمايل ما تبىن عليه املسائل ما ليس منصوصا( هكذا العبارة، 
و مل يتضح مراد الشارح.

)20( أي أن علم أصول الفقه  ُيستمد أيضا من األحكام الشرعية من حيث التصور ال من 
حيث األعيان، وإال لزم الدور، وهو كون علم األصول يستمد من األحكام، واألحكام تستمد من 

علم األصول؛ فاملطلوب من األصويل جمرد تصور األحكام؛ ليتصور القصد إىل إثباهتا أو نفيها.

)21( الشرع يف اللغة: عبارة عن البيان واإلظهار، يقال شرع هللا كذا أي جعله طريقا ومذهبا، 
ويف االصطاح: بنحو تعريف الشارح، انظر: لسان العرب، البن منظور )175/8(، مادة شرع، 
التعريفات، للجرجاين، )ص167(، الكايف على البزدوي، للسغناقي، )1159/3(، كشف األسرار، 

لعبدالعزيز البخاري، )12/1(.
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)22( قوله"إمنا" ساقط من "ت"

السغناقي يف"الكايف" )191/1(: "والقياس أصل ابلنسبة إىل األحكام الي ال  )23( قال 
توجد يف الكتاب والسنة واإلمجاع، ولكن مع ذلك إنه فرع هلذه األصول الثاثة؛ ألنه مستخرج 
عنها، وهذا ألن القياس مل يكن إلثبات احلكم ابتداء، بل القياس هو إابنة أحد املذكورين مبثل علته 

يف اآلخر ابملعىن املستنبط".

)24( "املشكك: هو الكلي الذي مل يتساَو صدقه على أفراده، بل كان حصوله يف بعضها أوىل، 
أو أقدم، أو أشد من البعض اآلخر، كالوجود فإنه يف الواجب أوىل وأقدم وأشد مما يف املمكن" وكالبياض 

فإن معناه يف الورق أقوى من معناه يف القميص مثاً. 
انظر: التعريفات، للجرجاين، )276(.

)25( لعله يقصد: أان إذا ركزان على األصل يكون الدليل األقرب له واألوىل به: الكتاب فالسنة 
فاإلمجاع فالقياس، وإذا ركزان على الفرع، ينعكس الرتتيب ويكون الدليل األقرب للفرع واألوىل به: 

القياس فاإلمجاع فالسنة فالكتاب؛ لذا كان اللفظان من األمساء املشككة.

)26( قوله: )ابملعىن املستنبط( ساقط من كا النسختن، وإمنا أضفته لتستقيم العبارة؛ ألن 
القياس يشمل الشرعي والعقلي، والذي حنن بصدده هو القياس الشرعي؛ ألنه الذي يعود إىل األصول 
الثاثة ويستنبط منها، أما العقلي فليس من األدلة الشرعية وال يعود إليها. ويوجد تعليق يف "ت" على 

قوله: "ابملعىن املستنبط" على النحو التايل:

"نظري املستنبط من الكتاب: حرمة اللواطة قياسا على حرمة الوطء حالة احليض؛ لعلة جامعة 
بينهما وهو األذى املخاَلط، ونظريه من السنة: وجوب الكفارة على املرأة يف اإلفطار ابملوافقة هنار 
رمضان قياسا على الرجل؛ لعلة جامعة بينهما وهو مشاركتها يف الوقاع، ]ونظريه من[ اإلمجاع: أن الزان 

يوجب حرمة املصاهرة قياسا على الوطء احلال". 

)27( القيـاس العقلـي كقولنـا: العـامل متغـري، وكل متغـري حـادث، فـكان العـامل حـاداث. قـول 
البـزدوي )ابملعـىن املسـتنبط( سـاقط مـن كا النسـختن، إمنـا أضفتـه لتسـتقيم العبـارة؛ ألن القيـاس 
يشـمل الشـرعي والعقلـي، والـذي حنـن بصـدده هـو القيـاس الشـرعي؛ ألنـه الـذي يعـود إىل األصـول 
الثاثة ويستنبط منها، أما العقلي فليس من األدلة الشرعية وال يعود إليها. ويوجد تعليق يف "ت" 

علـى قولـه: "ابملعـىن املسـتنبط" علـى النحـو التـايل:
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"نظري املستنبط من الكتاب: حرمة اللواطة قياسا على حرمة الوطء حالة احليض؛ لعلة جامعة 
بينهما وهو األذى املخاَلط، ونظريه من السنة: وجوب الكفارة على املرأة يف اإلفطارب املوافقة هنار 
رمضان قياسا على الرجل؛ لعلة جامعة بينهما وهو مشاركتها يف الوقاع، ]ونظريه من[ اإلمجاع: أن الزان 

يوجب حرمة املصاهرة قياسا على الوطء احلال". 

)28( يف "ت": )ألصول( وهي أيضا صحيحة، أي تعود أصول الشرع إليه، قال السغناقي 
)الكتاب أصل الدين وبه ثبتت الرسالة وقامت احلجة(.

 انظر: كتاب الوايف، )187/1(.

عبارة  املكتوب، كماهي  والصحيح:  منه،  سهو  وهو  )املقروء(  النسختن:  يف كا   )29(
البزودي، وهي املوافقة لشرحه فيما بعد.

)30( وهو املنسوخ تاوته.

)31( وهي القراءة الي ثبتت عن طريق اآلحاد، كقراءة ابن مسعود يف كفارة اليمن ﴿صيام 
ثاثة أايم متتابعات﴾. واخلاف فيها واسع ال حيتمل املقام ذكره، والصحيح منه: عدم قبوهلا يف 

الصاة، وقبوهلا يف االستدالل هبا على األحكام الشرعية.

)32( يف "ت": )حيرفه(، يعن: يفسره، ألن التفسري من معاين التحريف.
 انظر مادة: "حرف" يف اتج العروس )130/23( واملعىن أن القرآن هو الكتاب، وكامها 

بتفسري واحد، فكيف يدخل يف التعريف؟ يريد أن القرآن واملصحف والكتاب، كلها مبعىن واحد.

)33( أي ال يلزم أن يكون القرآن منقوال بطريق التواتر، بل يصح أن يكون أبقل منه ما دام 
الطريق صحيحا، وكذا ال يلزم ذكر لفظ "النيب" يف التعريف، فتكون العبارة "..املنقول نقا متواترا" 

ألن النقل ال يكون إال عنه، وقد صرح به يف أول التعريف: "املنزل على رسول هللا".

)34( أي وإن سلمنا ما سبق، فهو ال خيلو... اخل.

)35( مراده ابلتسمية: البسملة يف أوائل السور، وبقوله: )كانت التسمية كتااب( أي تكون 
البسملة قرآان، أو آية من القرآن يف كل سورة، واخلاف يف هذا مشهور يف موضعه.

انظر: املذهب يف كتاب الوايف، للسغناقي، )200/1(.
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)36( يف "ت" تعليق يف اهلامش، مفاده: "املراد ابلنظم: العبارات الي تشتمل عليها املصاحف، 
القرآن، فا يقال لفظ  اللفظ على  العبارات، ومشائخنا أنكروا إطاق اسم  وابملعىن: ماتدل عليه 
القرآن، وإمنا نظم القرآن". قال السغناقي: "ألن اللفظ حقيقة هو الرمي، يقال: َلَفَظت الرحى الدقيق، 

أي رمت به، والتوقيف ورد ابلتاوة والقراءة، ال ابللفظ املوهم ملعناه املوضوع له".
 انظر: كتاب الوايف، )202/1(. ومقصوده: أن اللفظ مسمى فعل العبد، وهو خملوق، فا 
يصح إطاقه على كام هللا الذي تكلم به كاما يليق به تعاىل، فا يقال لفظ القرآن، وإمنا يقال: نظم 
القرآن واألمر فيه سعة، فإن عبدالعزيز البخاري يف شرحه ألصول البزدوي )45/1( مل يهتم هبذا التعليل 
الذي ذكره من قبله، وإمنا ذكر أن يف التعبري ابلنظم مراعاة لألدب مع كام هللا وتعظيم لتعبري القرآن.

)37( من قوله: قوله: )وهو النظم واملعىن مجيعا( إىل هنا، ساقط من "ص".

)38( املراد به أبو حنيفة رمحه هللا.

)39( وبيان هذا اإليراد: أنه قد ثبت عندكم أن القرآن اسم للنظم واملعىن وقستموه على اإلميان 
من حيث كونه تصديق وإقرار، وأن اإلقرار يف اإلميان مبثابة النظم يف القرآن كامها يسقط ابلعذر، 
ويرد عليكم أن أاب حنيفة جوز الصاة بغري العربية سواء كان املصلي عاجزا عن العربية أو غري عاجز، 
أي سواء كان معذورا أو ال، وهذا يدل على أن القرآن اسم للمعىن دون النظم، وهو هبذا التقرير ال 

يصح قياسه على اإلميان من حيث عدم اإلقرار )إجراء كلمة الكفر( لعذر.

)40( اإلميان عند السلف يراد به الثاثة: التصديق واإلقرار والعمل، واختلف احلنفية: فبعضهم 
قال إنه التصديق واإلقرار دون العمل، إال أن العمل الزم هلما ال ينفك عنهما، وهذا مذهب أيب 
حنيفة رمحه هللا، بينما يرى بعضهم أن اإلميان جمرد التصديق فقط وأن اإلقرار ركن زائد وليس أبصلي، 
البزدوي والشارح هنا.  املاتريدي، وهذا عليه أكثر احلنفية، وهو مذهب  وهذا مذهب أيب منصور 
يقول شارح الطحاوية، ص333 "واالختاف بن أيب حنيفة واألئمة الباقن من أهل السنة اختاف 
صوري، فإن كون أعمال اجلوارح الزمة إلميان القلب وجزًءا من اإلميان مع االتفاق على أن مرتكب 
الكبرية ال خيرج من اإلميان، بل هو يف مشيئة هللا إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه _ نزاع لفظي ال 

يرتتب عليه فساد اعتقاد".

)41( قوله: )التمنع( غري واضحة القراءة يف "ص".

)42( يف "ص": حيث ال يلزم قراءة.
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)43( وهذه مسألة خافية بن اجلمهور واحلنفية، يرجع فيها إىل مواضعها من كتب الفقه، على أن 
احلق مع اجلمهور يف عدم صحة الصاة بغري الفاحتة وعدم إجزاء الفاحتة إال ابلعربية، وإذا عجز عن الفاحتة 
فإنه أييت مبكاهنا ابلتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري حلديث عبدهللا بن أيب أوىف ملسو هيلع هللا ىلص قال: جاء رجل 
إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إين ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فـََعلِّْمِن ما ُيْزِئن منه فقال: ))قل سبحان 
هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا، وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم(( رواه أمحد وأبو داود 
.َما اْسَتَطْعُتْم َ والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطن واحلاكم، ولقول هللا سبحانه وتعاىل: فَاتَـُّقوا اللَّ

انظر املغن، البن قدامة، )350/1(.

)44( ألن الضمري يعود إىل قوله )أحكام الشرع(.

)45( يف "ت" تعليق يف اهلامش: )املعاين والبيان(. والبديع لغة: اجلديد املخرتع ال على مثال 
سابق وال احتذاء متقدم، تقول: بدع الشيء وأبدعه، فهو مبدع، ويف التنزيل: ﴿ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا 
ِمَن الرُُّسِل﴾]األحقاف[، واصطاحا: علم تعرف به الوجوه واملزااي الي تكسب الكام حسنا وقبوال 

بعد رعاية املطابقة ملتقضى احلال الي يورد فيها ووضوح الداللة.
انظر: علوم الباغة "البيان، املعاين، البديع" ألمحد بن مصطفى املراغي، )ص6(.

)46( يف "ت" تعليق يف اهلامش كمايلي: )القسم األول: يف وجوه النظم صيغة ولغة ومها لفظان 
مرتادفان، وقيل بينهما مغايرة، وخاصة ذلك: أان إذا قلنا: ضرب مل يضرب مل أضرب، فا شك يف 
هذه املفهومات احلاصلة من تلك األلفاظ )....( الضرب الذي هو استعمال آلة التأديب على وجه 
اللفظ على هذا املقدار من املفهوم داللة لغوية، وهلذا ال تعترب الصيغ يف املاضي  اإليام، فداللة 
واملستقبل واألمر، ]وإمنا هي[ داللة وقوع هذا النوع من الفعل يف الزمان املاضي يف قولك: ضرب زيد، 
داللة صيغة، وهلذا تتغري بتغري الصيغة إذا قلت: تضرب، وهبذا القدر عرف الفرق بن الصيغة واللغة(. 
هكذا ورد هذا التعليق يف اهلامش مع صعوبة يف قراءته وحتريره، وبيانه من كتاب الوايف، للسغناقي 
)215/1(، حيث يقول يف الفرق بن الصيغة واللغة: "اعلم أن قولنا: "ضرب" له داللتان: أحدمها: 
حبسب اللغة: وهي ما دل عليه مادة هذا الرتكيب، وهي: "الضاد" و"الراء" و"الباء" وهو إيقاع آلة 
فإنه موجود يف"يضرب"  الصيغ  املفهوم الخيتلف ابختاف  للتأديب، وهذا  قابل  التأديب يف حمل 
و"ضارب" و"مضروب" وغريها، والثانية: حبسب الصيغة: وهي ما دل عليه اهليئة املعينة من وقوع 
الضرب يف الزمان املاضي يف قولك "ضرب" وكذلك "يضرب" يدل على وجود الضرب يف الزمان 

املستقبل واحلال، فإهنا ختتلف ابختاف الصيغ".  
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)47( قوله: )أو ال، فإن تساواي( ساقط من "ت".

تليها وسيكون  الي  األقسام واألقسام  الكام مفصا عن كل قسم من هذه  )48( سيأيت 
التعريف هبا يف احلاشية يف مواضعها من هذا التحقيق إن شاء هللا تعاىل.

)49( معطوف على قوله سلفا "اعلم أن النظم منقسم إىل هذه األربعة من حيثيات خمتلفة".

)50( يف "ت": وإن مل ميكن.

)51( يف "ت": فإن بن.

)52( أي وكذلك اجملاز مثل احلقيقة فيما سبق تقريره، وجند التقرير أكثر وضوحا يف كتاب "الكايف" 
للسغناقي 201/1، حيث يقول: "والقسم الثالث أربعة أوجه أيضا: احلقيقة واجملاز والصريح والكناية، 
يعن أن استعمال هذه األلفاظ يف ابب البيان إما أن أريد هبا ماوضع له هذا اللفظ وهو احلقيقة، أو 
أريد به غري ماوضع له هذا اللفظ ملناسبة بينهما وهو اجملاز، أو استعمل اللفظ يف ابب البيان مع كثرة 
االستعمال ووضح البيان ظهورًا بينا وهو الصريح حقيقة كان أو جمازًا، أو استعمل مع استتار معناه 

وهو الكناية حقيقة كان أو جمازا ".

ومابعدها،   215/1 "الوايف"  يف كتابة  ماسبق  وتوضيح  تفصيل  يف  السغناقي  أجاد  قد   )53(
فلرياجع للفائدة.

)54( من قوله: )صيغة ولغة( إىل هنا ساقط من "ت".

)55( كذا يف النسختن، وعبارة البزدوي أوىل: )والرابع يف معرفة وجوه الوقوف على املراد واملعاين(.

)56( يف "ت": وجاز أن يكون الشيء معىن.

)57( واملراد: "كيف يقف اجملتهد على ثبوت احلكم بطريق العبارة أو اإلشارة على حسب الوسع 
واإلمكان" الكايف 202/1.

)58( يف "ت" تعليق يف اهلامش األيسر مفاده: "وإمنا ذكر ]يف[ القسم الثاين املتضادات، يف 
مقابلتها ال تكون متضادة يف أنفسها، فصارت مثانية أقسام، فالقسم األول والثالث بعضها يضاّد 
البعضُ  ، أي اخلصوص يضادُّ العموم، واحلقيقة تضادُّ اجملاز، فا حيتاج إىل أقسام أخرى، خباف
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القسم الثاين؛ ألنَّ يف الكل ظهوراً، والظهوُر ال يضادُّ الظهوَر" وهو بنصه يف "الفوائد على أصول 
البزدوي"، حلميد الدين الرامشي 153/1.

)59( يف "ت": من فعل

أي  املذكورة  األقسام  هذه  مواضع  "أي  مفاده:  األيسر  اهلامش  يف  تعليق  "ت"  يف   )60(
مامعناها من حيث اللغة؟ ]وما مــــ[ واضع استعماهلا يف اللغة؟ ]قوله[، )وترتيبها(، أي عند التعارض، 
أيها يُقدَّم أو يُؤخَّر، حنو احملَكم فإنه مقدٌَّم على املَفسَّر ]قوله[، )ومعانيها(، أي معانيها شرعاً؛ ألن 
من األلفاظ ماتـََغريَّ عن املوضوع كالصاة والزكاة، أو يكون املراد به معانيها يف احلقيقة واحلكم. 
]قوله[ )وأحكامها( أي اآلاثر الثابتة يف ]هذه[ األقسام من احلل واحلرمة وغري ذلك". وهو بنصه 

مع اختاف يسري يف الفوائد على أصول البزدوي، للرامشي 155/1.

)61( "عند التعارض، أي أيها يقدم وأيها يؤخر، حنو احملكم فإنه يقدم على املفسر واملفسر 
على النص" انظر: الكايف، للسغناقي )202/1(.

)62( يف "ت" تعليـق يف اهلامـش العلـوي مفـاده: "وكل واحـد مـن األقسـام األربعـة... ينقسـم 
إىل أربعـة أقسـام: معرفـة معنـاه لغـة، ومعرفـة معنـاه شـريعة، ومعرفـة ترتيبهـا ومعرفـة أحكامهـا، فيكـون 
مثانن قسما" قال السغنايف يف "الوايف": "مث اعلم أن الكتاب ينقسم مثانن قسما"، مث ذكر الثمانن 
قسما؛ ألن األقسام األربعة تضمنت عشرين قسما، وكل قسم أربعة أقسام. انظر الوايف )216/1(.

)63( يف "ت" تعليق يف اهلامش األمين مفاده: "وإمنا خصهما ابلذكر هاهنا مع أنه قال: )أصول 
الشرع ثاثة( ألن هذه األقسام كلها أتيت يف الكتاب والسنة دون اإلمجاع، أو نقول: اإلمجاع بناء 

عليهما". وبنصه يف"الفوائد على أصول البزدوي" للرامشي 156/1.

)64( قوله: )نفسه( ساقط من"ت"، ولعل قصده: أن احملافظة على نظم الكتاب السنة، )أي 
معرفة معانيهما وأقسامهما... اخل( تكون ابلتربي من االعتماد على حول نفسه وقوة عقله وفكره، 
مبعىن أاليعتمد على ذلك يف معرفة معانيهما؛ فإنه ضعيف مهما أويت من قوة علم، وعليه أن يفتقر إىل 
هللا تعاىل ويستهديه ويستلهمه يف الفهم وكشف احلقائق؛ ليهديه وينري بصريته، وبنحو هذا يف "كشف 

األسرار عن أصول البزدوي"87/1.
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)65( بنحو تعريف البزدوي عرفه السرخسي يف أصوله 124/1، والشاشي يف أصوله 13/1، 
وعرف بتعريفات عدة منها: أنه اللفظ الدال على مسمى واحد وقيل: هو مادل على كثرة خمصوصة، 

وقيل: قص رالعام على بعض أفراده، وقيل غري ذلك.
 انظر: اإلهباج شرح املنهاج، للسبكي )120/2(، شرح الكوكب املنري للفتوحي )268/3(، 

إرشاد الفحول، للشوكاين )352/1(.

)66( يف "ت" تعليق يف بن السطرين مفاده: "احرتز ابللفظ؛ ليتناول االسم وغريه"

)67( ألن العقود مركبة من ألفاظ وليست من لفظ واحد.

)68( مثل قولك "اح اح" يف الداللة على أمل يف اليد أثناء انسكاب مادة حارقة وحنو ذلك، 
فهي داللة طبيعية لفظية، هي من طبيعة اإلنسان، وهي لفظة خاصة لكن ال تعنينا يف علم األصول، 

ألهنا ليست من وضع اللغة، الي ترتتب عليها األحكام.

)69( أي إطاق لفظ "أسد" - مثا - على الرجل الشجاع، يعله ليس خاصا ابحليوان 
املعروف، مع أن الفرض كذلك.

)70( أي يف تعريف اخلاص، قال: )كل لفظ وضع ملعىن واحد( ومل يقل: كل لفظ وضع لشيء 
واحد؛ ألن لفظ ̎ شيء̎ ال يتناول إال املوجود فقط، خباف لفظ "معىن" يتناول املعدوم واملوجود. 

انظر: املستصفى، للغزايل )1/1( 7، روضة الناظر البن قدامة )9/2(.

)71( وكذا املطلق؛ ألن املطلق ليس مبتعرض للوحدة وال للكثرة؛ ألهنا من الصفات، واخلاص 
متعرض للذات دون الصفات.

انظر: كشف األسرار لعبدالعزيز البخاري )89/1(.

: )ال إفادة للوحدة( واملعىن: أن لفظ »معىن« يف تعريف اخلاص ال يفيد الوحدة  )72( يف ̎ ت̎
فقط بل يدخل فيه املشرتك.

)73( أي أن لفظ اخلاص يقصد به يف األصل معىن واحدا، أما إذا كان املعىن مشرتكا فهذا 
حيتاج إىل قصد.
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ت̎ تعليق يف اهلامش األمين مفاده: ̎لفظ اخلصوص يدل على االنفراد لغة، وانقطاع  )74( يف ̎
املشاركة من لوازم هذا املعىن؛ ألنه من مدلوله لغة، فقال بعده أتكيداً له، كما قال تعاىل: ﴿الَِّذيَن 

. وهو بنصه يف الفوائد على البزدوي، للرامشي 158/1. يـُْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحوَن﴾̎

)75( يف "ت": يف املقام.
)76( قوله: )أو املراد ابالنتظام: أبمر مشرتك بن املسميات( ساقط من "ت".

)77( يف "ت" تعليق يف اهلامش األيسر مفاده: "وجه هذا االحنصار: أن هذا اللفظ إما أن يكون 
إبزاء معىن واحد أو أكثر، فإن كان األول فهو اخلاص، وإن كان الثاين: فتناوله األفراد حبسب الشمول 
أو حبسب البدل، فإن كان األول فهو العام، وإن كان الثاين: فإما أن يرتجح ابلرأي معىن من املعاين أو 
مل يرتجح، فإن كان الثاين فهو املشرتك، وإن كان األول فهو املأول". هو بنصه مع اختاف يسري يف 

"الوايف" للسغناقي 217/1.

)78( وهو قول البزدوي: " كل اسم وضع ملسمى معلوم على االنفراد".

)79( قال الزركشي: "اخلاص: اللفظ الدال على مسمى واحد ومادل على كثرة خمصوصة.
واخلصوص: كون اللفظ متناوال لبعض مايصلح له ال جلميعه" البحر احمليط 324/4.

)80( قوله: )وإما( ساقط من "ص".

)81( يف "ت" تعليق يف اهلامش األيسر مفاده: "قوله: )فصار اخلصوص عبارة عما يوجب 
االنفراد ويقطع الشركة( إشارة إىل حقيقة العام وحده، وقوله مأخوذ من قوله: اختص فان، إشارة إىل 

معناه اللغوي".

)82( كذا يف النسختن، ومل أجدها لغريه، ولعل يقصد: خصوص العن، كما هو عند األصولين 
وغريهم، ومنهم املاتن.

)83( يف تعريف العام أقوال كثرية، بناء على اختافهم يف مسألتن من مسائل العموم، ومها: 
اشرتاط االستغراق يف العام من عدمه، وكون العموم من عوارض األلفاظ واملعاين، أم من عوارض 
األلفاظ فقط؟ واحلال ال يسمح بعرض اخلاف يف كا املسألتن. ولعل أجود ماعرف به العام تعريف 
الفخر الرازي "العام هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضٍع واحٍد" ألنه خيرج اللفظ 
املشرتك، واللفظ الصاحل للحقيقة واجملاز، كلفظ األسد. انظر: احملصول، للفخر الرازي )513/2(.
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)84( ويف )ت( تعليق يف اهلامش األمين، مفاده "قوله: )وإمنا قال بعده؛ ألن اخلاص مبنزلة اجلزء، 
والعام مبنزلة الكل(، فيكون اجلزء متقدما على الكل يف الذكر"، وانظر: كشف األسرار، لعبدالعزيز 

البخاري )94/1(.

)85( ألن املشرتك ال يشمل معنين، بل حيتمل كل واحد على السواء. انظر: كشف األسرار، 
لعبدالعزيز البخاري )95/1(. 

)86( ألن الشيء ال يشمل إىل املوجود فقط. انظر: املستصفى، للغزايل )17/1( روضة الناظر، 
البن قدامة )9/2(.

)87( قوله: )فإنه لفظ خاص( ساقط من "ت" .

)88( مثال على تثنية اسم اجلمع "قال الفرزدق: وكل رفيقي كل رحل وإن مها... تعاطى القنا 
قوما مها أخوان. واستشهد به ابن عصفور يف شرح اجلمل الكبري على تثنية قوم، وكذا ابن مالك يف 

شرح التسهيل، فقوما مها: فاعل تعاطى، وحذف نون التثنية لإلضافة إىل مها".
 انظر: خزانة األدب، لعبدالقادر البغدادي )572/7(.

)89( واحرتاز عن التسميات، ألن التسميات غري املسميات إمجاعا؛ ألن العموم يف املسميات 
املسلمن، خباف  املسمى كلفظ  ذلك  أفراد  فيه مجيع  يشرتك  واحد  معىن  يوجد  أن  بشرط  ممكن 
التسميات فا تقبل العموم، حيث ال توجد تسمية يشرتك فيها مسميات كثرية ملعىن مشرتك فيه بينها، 
ْسىَن﴾]األعراف:180[ أي التسميات، ويقال ما امسك؟ أي  كأمساء هللا تبارك وتعاىل: ﴿َوللِّ اأَلمْسَاء احلُْ

ما تسميتك؟
انظر: كشف األسرار، لعبدالعزيز البخاري )96/1(، الفوائد على البزدوي، للرامشي )161/1(، 

الكايف للسغناقي)206/1(.

)90( هكذا العبارة يف النسختن من قوله: )وال يرد الرجال..( ومل أفهم مراده، ألن لفظ "الرجال" 
من ألفاظ العموم ألنه مجع حملى ابأللف والام، ولفظ "القوم" اسم مجع حملى ابأللف والام، وهو من 
ألفظ العموم، والعموم فيه معنوي كما سبق تقريره، وقوله: )ألن العام املدخول عليه ال املركب( كأنه يريد 
أن يفرق بن العام وغريه، أبن العام ال يرتكب من أجزاء وإمنا يدخل فيه مجيع أفراده؛ ولذا عرب بقوله: 
)العام: املدخول عليه( وهو تعبري وجدته لدى بعض من وقفت عليه من أئمة احلنفية، منهم أمري ابدشاه 
يف "تيسري التحرير" يف عدة مواضع، حيث يسمي أفراد ألفاظ العموم "مدخول"، فيقول "مدخول كل" 
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)225/1-235( "مدخول الام" )226/1-311(، وأيضا صاحب "فواتح الرمحوت" قال: "مدخول 
َمْن" 2 )/12(.

)91( قوله "ال يكون مشرتكا البتة" يعارض كامه بعده، ولعله سقط قلم. فإنه ينظر إىل لفظ 
"عيون" من اجلهتن اللتن ذكرمها، فيكون عاما من جهة ومشرتكا من جهة أخرى.

)92( يف "ص": وإن كان كل موجود.

)93( الصهوبة: الشقرة يف شعر الرأس. انظر: لسان العرب، مادة "صهب".

)94( يف "ص": كذلك لفظ العام يصلح لكل ما يتناوله لفظ خاص.

)95( قوله: )فلو ذكره منكَّرا كان أوىل( مثبت يف احلاشية اليسرى من )ت(.

)96( أمحد بن علي، أبو بكر الرازي، املتوىف سنة 370ه، إمام احلنفية يف عصره، وصاحب 
كتاب "الفصول يف األصول"، سكن بغداد، وخرج إىل نيسابور وإىل األهواز، مث عاد إىل بغداد، 
وانتهت إليه رائسة احلنفية، وخترج به األئمة الكبار من أصحاب أيب حنيفة، له مصنفات جليلة منها: 
أحكام القرآن، شرح خمتصر الكرخي يف الفقه، وشرح خمتصر الطحاوي، وشرح اجلامع الصغري والكبري.

 انظر ترمجته يف: اجلواهر املضية 220/1 )155(، اتج الرتاجم ص96 )17(، الفوائد البهية 
ص53 )39(.

حال فكأنه أراد من املعاين 
َ
)97( يف "ت" تعليق يف اهلامش األمين مفاده:"أي ابعتبار تعدد امل

حمالَّ املعاين بطريق اجملاز، ملا أن إطاق اسم احلالِّ على احملل وكذلك العكس جائز". وهو بنصه يف 
فوائد الرامشي على البزدوي 162/1.

)98( يف "ت": تصحيحها.

)99( كذا العبارة يف كا النسختن، و̎املخطِّي̎ هو البزدوي؛ ألنه خطَّأ اجلصاص يف إدخاله 
املعاين ضمن تعريف العام، مع أن البزدوي - رمحه هللا - راعى األدب يف العبارة فقال̎ وهذا سهو منه̎.

)100( يريد أن يقول إن املعاين واألمساء مبعىن واحد، ولذا عطف بـــ̎  أو̎.

)101( ألن األمساء يف املشرتك متعددة املعاين، كلفظ "العن" مشرتك بن عدة أمساء: الباصرة 
والينبوع والذهب، وهي ذات معان متعددة، فتعدد املعاين ال يكون إال يف املشرتك وال يكون يف العام، 
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فيكون قوله: "أو املعاين" »ليس تكرارا لقوله "األمساء" فيصح اعرتاض البزدوي. ويف اهلامش األمين من 
»ت« تعليق فيه ختريج لقول اجلصاص« "أو املعاين" قال مقيده: "إن أفراد املعىن وإن كانت كثرية ال 
تُكْون معاين، كالعلم مثًا، فإنه معىن واحد، وإن كان هلا أفراداً. فإن قيل: لفظ الَعَرض يتناول احلركة 
والسكون والسواد والبياض وغري ذلك، وأهنا معاين، فيصح قوله: "واملعاين". قلنا: لفظ الَعَرض ال 
يتناوهلا ابعتبار كوهنا معاين، بل ابعتبار كوهنا معىن واحد، وهو ما يستحيل دوامه، ال ابعتبار ذواهتا، 
كاسم الشيء يتناول الَعَرض والعن مبعىن واحد، وهو كونه اثبت الذات". وهو بنصه مع اختاف 
لعبدالعزيز   )101/1( األسرار  وانظر كشف   ،)161/1( البزدوي  على  الرامشي  فوائد  يف  يسري 
البخاري، فقد خرَّج مثل هذا الوجه عن أيب اليسر، أبن مقصود اجلصاص ليس تعدد املعاين يف نفسها، 
بل مبعىن يعم تلك املعاين، كما يف "العرض" فله معان عدة: من احلركة والسكون والسواد والبياض... 
اخل، إال أن هذه املعاين يشملها معىن العرضية، فمن هذا الوجه يصح إدخال املعاين حتت لفظ العموم. 

)102( قوله: "عكسه" أي عام اللفظ، خاص املعىن، كــــ "رجال" إذا مسي به شخص حبيث 
يكون اسم شخص "رجال"، فإنه من حيث اللفظ عام، ومن حيث املعىن خاص بذلك الشخص.

)103( يف كا النسختن"عام" والتصويب من اهلامش األمين من »ت« وزاد عليه قوله: "خاص 
كالقوم وكذا اخلاص ال يلزم أن يكون له من لفظه لفظ عام".

)104( كذا يف النسختن، ومقصوده ضرب أمثلة على ما ال ميكن وجوده من أفراد العام يف اخلارج 
كعدة شوس؛ ألنه ال يوجد إال شس واحدة، وعدم إمكان وجود آهلة شركاء حقيقة مع البارئ سبحانه.

)105( قيل يف تعريفه: هو اللفظ املوضوع حلقيقتن خمتلفتن أو أكثر وضعاً أوَّالً من حيث مها 
كذلك، وهو تعريف الرازي، واتبعه السبكي يف اإلهباج، مث قال الرازي: )وقولنا: )وضعاً أوَّالً(، احرتزان به 
عما يدلُّ على الشيء ابحلقيقة وعلى غريه ابجملاز، وقولنا: )من حيث مها كذلك(، احرتزان به عن اللفظ 
املتواطيء فإنه يتناول املاهيات املختلفة لكن ال من حيث إهنا خمتلفة بل من حيث إهنا مشرتكة يف معىًن 
واحد(. انظر: احملصول )359/1(، اإلهباج شرح املنهاج )384/1(، شرح الكوكب املنري )137/1(.
)106( وهو لفظ "البائن" حيث يشرتك فيه البينونة والبيان والبن. انظر الكايف للسغناقي )212/1(.

)107( العبارة يف"ت": )واحرتز بقوله: )احتمل( عن املؤول؛ أنه ال حيتمل معىن من املعاين 
املختلفة يرتجح داللته على بعض املعاين املختلفة "العبارة فيها ركاكة واضحة، وظاهرها أهنا تعريف 
للمشرتك فإنه الذي ال حيتمل معىن من املعاين املختلفة إال مبرجح، أما املؤول فسيأيت تعريف املصنف له 

أبنه: ما ترجح من املشرتك بعض وجوهه بغالب الرأي.
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)108( يف "ت" تعليق يف اهلامش السفلي مفاده "نُقل عن موالان شس األئمة الَكْرَدرِّي رمحه 
هللا أن لفظ" العن"إن كان موضوعا إبزاء لفظ الذهب ولفظ الينبوع ولفظ امليزان ولفظ الركبة، فحد 
املختلفة املسمى، وإن كان موضوعا إبزاء مسمى هذه  فيه أسام إىل األلفاظ  املشرتك: ما يشرتك 
األلفاظ يكون حده: مايشرتك فيه معان إىل مسميات، ورأيت خبط بعض الطلبة انقا عن موالان محيد 
علي رمحه هللا ]وهو الرامشي، محيد الدين علي بن حممد الضرير صاحب الفوائد على البزدوي[ أنه 
قال: وجدت يف بعٍض أن املراد من قوله: "معان" أي صفات، وذلك مثل "النَـّْهل" فإنه يطلق على 
الريِّ والعطش، ومها صفتان، ومن قوله: أساٍم إىل مشخصات، كما يف "العرية آشت" أ.هـ وهذه 
اللفظة ابلفارسية، ومل أفهم معناها بعد رجوعي إىل املعجم الفارسي العريب، للتوخبي، وذِْكُر الشرح 
السغناقي بن األمساء  البزدوي". وفرَّق  الرامشي يف كتابه "الفوائد على أصول  ابلفارسية من عادة 
واملعاين بكام جيد فقال "ويوز أن يقال: املراد من األسامي املشخصات أو أمساء غري الصفات، 
كلفظ العن للينبوع والذهب... اخل، واجلارية للسفينة واألَمة والنعمة... اخل، واملشرتي للكوكب، 
واملبتاع، والصرمي لليل والصبح، والقرء للطهر واحليض، واملراد من املعاين: الصفات واألفعال كالنهل 
للري والعطش، وكالبيع لدفع املبيع مبقابلة الثمن ولدفع الثمن مبقابلة البيع". انظر الوايف )258/1(. 

)109( من قوله: )وحنومها من الكيفيات املبصرة( إىل هنا، ساقط من"ت".

)110 ( وهو كذلك يف منت البزدوي، يف الباب املذكور.

)111( يف"ص": عما سيجيء.

)112( لفظ "ابن" مثال على املشرتك من األفعال، تقول: ابن زيد، أي ظهر، وابنت املرأة 
أي طلقت، وابن الكام أي فهم واتضح، و"إنًّ" مثال على املشرتك من احلروف، فقد تكون توكيدية 

وقد تكون شرطية إىل غري ذلك من معانيها الكثرية يف حال التشديد ويف حال التخفيف.

)113( يف "ت" تعليق يف اهلامش األمين مفاده "ألن اللفظ مبنزلة الكسوة، واملعىن مبنزلة املكتسي، 
وال ميكن أن يكتسي الشخصان كسوًة واحدًة يف زمان واحد أو نقول: هذا اللفظ مبنزلة القاَلب، واملعىن 
مبنزلة اللَِّب فيه، وال ميكن أن يضرب مبِْلَبٍ واحد لبنان خمتلفان، فكذلك هنا ال يوز أن يراد بلفظ واحد 

معنيان خمتلفان دفعة واحدة". وهو بنصه مع اختصار يسري يف فوائد الرامشي 165/1.

عند  البزدوي  يذكره  مل  لذا  ولغة،  النظم صيغة  أقسام وجوه  من  ليس  اجململ  تنبيه:   )114(
تفصيله ألقسام النظم واملعىن، وإمنا ذكره هنا لوجود داٍع إىل التفريق بينه وبن املشرتك، وسيذكره يف
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موضعه. وقيل: يف تعريف اجململ: ما ال يعقل املراد من لفظه، وهو تعريف أيب إسحاق الشريازي. 
وقيل: هو ما أفاد شيئاً من مجلة أشياء، وهو متعن يف نفسه واللفظ ال يعينه، وهو تعريف الرازي.

تعريف  وهذا  إليه  ابلنسبة  اآلخر  على  المزية ألحدمها  معنين  أحد  على  داللة  ماله  وقيل: 
اآلمدي. وقيل: هو ما مل تتضح داللته، وهو تعريف ابن احلاجب. انظر: أصول الشاشي )ص81(، 
التبصرة يف أصول الفقه، للشريازي )ص189( احملصول )231/3(، اإلحكام، لآلمدي )13/3(.

)115( ويف مسألة عموم املشرتك حمل اتفاق وحمل اختاف، فأما حمل االتفاق فهو صحة 
إطاق مجع املشرتك على معانيه، ومثنَّاه على معنييه معاً كإطاق مفرٍد على كل معانيه، فإذا أراد 
املتكلم ابللفظ املشرتك أحد معانيه أو أحد معنييه فهو جائٌز قطعاً، وهو حقيقة، ألنه استعماٌل للفظ 
فيما وضع له، وأما إرادة املتكلم ابللفظ املشرتك استعماله يف كل معانيه فهو حمل اخلاف _ وهي 
مسألة املنت _ وفيها سبعة مذاهب، تراجع يف مضاهنا من كتب األصول. انظر: املعتمد يف أصول 
الفقه، أليب احلسن البصري )300/1(، احملصول )359/1(، اإلهباج )214/1(، شرح الكوكب 

املنري )189/3(، إرشاد الفحول )129/1(.

)116( عرَّفه الشاشي بقوله: )هو ما خفي املراد منه حبيث ال يدرك بنفس اللفظ إال ببيان 
اجملِمل(. وعرفه السرخسي بقوله: )لفظ اليفهم املراد منه إال ابستفسار من اجملِمل، وبياٍن من جهته 
يعرف به املراد(. وعرَّفه اجلرجاين بقوله: )ما خفي املراد منه حبيث ال يُْدَرك بنفس اللفظ إال ببياِن 

اجملِمل(.انظر: أصول الشاشي )ص81(، أصول السرخسي )168/1(، التعريفات )ص261(.

)117( هو كما عرفه البزدوي: ما ترجَّح من املشرتك بعض وجوهه بغالب الرأي وهو تعريف 
الشاشي يف أصوله، وهو بنصه عند اجلرجاين يف "التعريفات"، وقال عنه الباجي: )أن حيتمل الكام 
معنين فزائداً، إال أن أحدمها أظهر يف ذلك اللفظ إما لوضع أو استعمال أو عرف(. ويرى عبدالعزيز 
البخاري يف "كشف األسرار" أن تقييد البزدوي بقوله: )من املشرتك وبغالب الرأي( ليسا ال زمن؛ ألن 
اخلفي واملشكل واملشرتك واجململ إذا حلقهما البيان بدليل قطعي يسمى مفسراً، وإذا زال اإلشكال _ 
أي اخلفاء _ بدليل فيه شبهة كخرب الواحد والقياس يسمى مؤوالً، مث قال: وعلى هذا فيكون مراد 
املصنف من املشرتك: ما كان فيه نوع خفاء، ومن غالب الرأي: ما يوجب الظن، فيكون املؤول: ما 

ترجح ممافيه خفاء بعض وجوهه بدليل ظن. 
انظر: أصول الشاشي )ص36(، لتعريفات )ص304(، احلدود للباجي )ص45(، اإليضاح، 

البن اجلوزي )ص20(، كشف األسرار )117/2(.
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)118( وهو أن يرتجح بعض الوجوه ببيان من املتكلم قاطع.

)119( وهو أن يرتجح بعض الوجوه ببيان من املتكلم غري قاطع أو بغالب الرأي.

)120( يف "ت" أثبت هنا لفظ )قوله( وهي زائدة؛ ألن املقول ليس من كام املاتن، وإمنا هو 
من كام الشارح؛ ألنه متصل مبا قبلها من التقرير.

)121( يف: ت: "املسكك" وصححها يف احلاشية اليسرى بـــ "التشكيك" ولعله يقصد هبا 
حرف "أو" يف قوله" قاطع أو غري قاطع أو ابلرأي "وأن األوىل إطاق املؤول على ما ترجح من معاين 

املشرتك بغالب الرأي.

الرأي(  )بغالب  قوله:  )فإذا  النحو:  العبارات على هذا  تقدمي وأتخري يف  )122( يف "ت" 
احرتاز من املشرتك إذا صار مفسرًا، وتفسري التأويل على اصطاح الشافعية غري هذا؛ ألن التأويل 
عندهم: محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له، واحلق أن إطاق اسم املؤول على 

الثاين والثالث بطريق التشكيك األوىل به الثالث(.

)123( قوله: )قوله: أي( ساقط من "ت"

)124( مابن املعقوفن ليس يف النسختن، أثبته للحاجة إليها.

)125( يف "ص": أي ما ينظرون إىل مايؤول إليه.

)126( قوله: )أي اجململ املشرتك( ساقط من "ت"

)127( يف "ص": فإن قلت: كامنا يف املفسر ال السفر.

)128( قال الثعاليب يف "فقه اللغة" ص263". الفصل السبعون: يف القلب: من سنن العرب 
، وَبَكَل ولبَك،  القلب يف الكلمة ويف القصَّة، أما يف الكلمة فكقوهلم: َجَذَب وَجَبَذ، وَضبَّ وَبضَّ
وَطَمَس وَطَسَم، وأما القصَّة فكقول الفرزدق: "كما كاَن الزَّانُء فريَضَة الرَّْجم" أي كما كان الرَّجُم 
ا هو إدخال األصبع يف اخلامت، ويف القرآن:  فريَضة الّزان ... وكما يقال: أْدَخْلُت اخلامَتَ يف إْصَبعي، وإمنَّ

ا العصبة أوُلوا القوَّة تَنوء ابملفاتيح". ﴿ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتـَُنوُء اِبْلُعْصَبِة أُويل اْلُقوَّة﴾]القصص:76[، وإمنَّ

)129( فرقة كبرية افرتقت إىل أكثر من عشرين فرقة، مُسيت هبذا االسم؛ ألن شيخهم واصل 
َي ومجاعته الذين بن عطاء اعتزل جملس احلسن البصري ملخالفته إايه يف حكم مرتكب الكبرية، فُسمِّ
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التفوا حوله ابملعتزلة، وهي من أكرب الفرق املخالفة ألهل السنة واجلماعة، ومن عقائدهم: القول خبلق 
القرآن، وأن مرتكب الكبرية يف النار، وأن العاصي يف منزلة بن املنزلتن ال هو مؤمن وال هو كافر 

ويكذبون بعذاب القرب والشفاعة واحلوض.
 انظر: مقاالت اإلسامين واختاف املصلن، أليب احلسن األشعري )235/1(، الَفْرُق بن الِفَرق 
وبيان الِفْرقة الناجية، لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي )ص93(، املِلل والنَِّحل، للشهر ستاين )54/1(. 

النار( رواه  فليتبوأ مقعده من  برأيه  القرآن  املاتن )من فسر  الذي ذكره  )130( وهو احلديث 
الرتمذي عن ابن عباس  بلفظ )ومن قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار(، وقال: حديث 
حسن صحيح. ومذهب املعتزلة يف آراء اجملتهدين: أهنا كلها صواب، فيقولون: كل جمتهد مصيب، 

واحلديث يرد عليهم مذهبهم.

)131( قيل يف تعريفه: هو كل لفظ احتمل أمرين هو يف أحدمها أظهر، وقيل: هو مادلَّ على 
معىًن ابلوضع األصلي أو العريف وحيتمل غريه احتماالً مرجوحاً وقيل: ما ال يفتقر يف إفادته ملعناه إىل غريه. 

انظر: شرح اللمع يف أصول الفقه، أليب إسحاق الشريازي )449/1(، املعونة يف اجلدل، أليب 
إسحاق الشريازي )ص27(، احملصول )231/3(، اإلحكام لآلمدي )58/3(، كشف األسرار، 

لعبدالعزيز البخاري )124/1(.

)132( اجلملة احلقيقية أو اجلملة اجملازية.

)133( بل بقرينة، ألن املراد يظهر ابلصيغة أحياان وابلقرينة أحياان أخرى، كما يف املراد من 
اجململ أو املشرتك، فإنه حيتاج إىل قرينة.

)134( أي على تقسيم املاتن، وهو قوله: )والثاين: يف وجوه النظم بذلك البيان(.

)135( وفيه خاف بن احلنفية، فمنهم من ال يشرتطه كعبدالعزيز البخاري يف كشف األسرار، 
ونقله عن شس األئمة وغريه، والراجح االشرتاط ليميز عن النص. انظر: كشف األسرار )125/1(.

َن النَِّساء﴾]النساء:3[. )136( يعن قوله تعاىل: ﴿فَانِكُحواْ َما طَاَب َلُكم مِّ

)137( قيل يف تعريفه: كام تظهر إفادته ملعناه وال يتناول أكثر منه. وقيل: ما أفاد معناه بنطقه 
من غري احتمال. وقيل: هو اللفظ الذي ال حيتمل إال معىًن واحداً. انظر: شرح اللمع )449/1(، 
املعونة يف اجلدل )ص27(، احملصول )231/3( التعريفات )ص309(، كشف األسرار )124/1(.
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وقيل: مازاد وضوحاً على الظاهر ملعىن يف املتكلم، وهو سوق الكام ألجل ذلك املعىن. وقيل: هو 
اللفظ الذي الحيتمل إالمعىًن واحداً. انظر: شرح اللمع )449/1(، املعونة يف اجلدل )ص27( احملصول 

)231/3(، التعريفات )ص309(، كشف األسرار )124/1(.

)138( قوله: )أي ألجل الفصل بينهما يف احلل واحلرمة( ساقط من: "ت". انظر: احلدود، 
للباجي )ص46(، أصول السرخسي )165/1(، لتعريفات )ص287( شرح الكوكب )48/3(. 

)139( يف "ت" تعليق يف اهلامش األيسر مفاده " أي ألجل الفصل بينهما يف احلل واحلرمة".

)140( قيل يف تعريفه: هو اسٌم للمكشوف الذي يُعرف املراد به على وجه ال يبقى معه 
احتمال التأويل. وقيل: ما فهم املراد به من لفظه و مل يفتقر يف بيانه إىل غريه. انظر: احلدود، للباجي 

)ص46(، أصول السرخسي )165/1(، التعريفات )ص287(، شرح الكوكب املنري )48/3(. 

)141( أي التخصيص.

)142( مجلة من العلماء مل يفرقوا بن التخصيص واالستثناء، وأكثر احلنفية على ذلك، وعليه 
الفخر الرازي حيث يقول "وأما الفرق بن التخصيص واالستثناء، فهو فرق مابن العام واخلاص عندي" 
يقصد إن التخصيص أعم من االستثناء، ألن االستثناء دليل من أدلة التخصيص املتصلة، فالنسبة بينهما 
العموم واخلصوص املطلق، أي كل استثناء فهو ختصيص وليس كل ختصيص استثناء. وأما الذين فرقوا 

بينهما، فذكروا الفروق التالية:- 

أوال: أن التخصيص أعم من االستثناء؛ ألن االستثناء من املخصصات املتصلة كما هو معلوم، 
فهو جزء من التخصيص، وليس مثله.

اثنيا: التخصيص يصح ابللفظ وبغري اللفظ، كالعقل واحلس، خباف االستثناء ال يكون إال ابللفظ.
اثلثا: االستثناء يب اتصاله ابملستثىن، خباف التخصيص فإنه يكون مرتاخيا.

رابعا: االستثناء يصح من النص ومن الظاهر، تقول: اقتلوا املشركن إال زيدا وتقول: له عشرة إال 
ثاثة، فلفظ املشركن ظاهر يف داللته على مجيع إفراده وليس نصا الحتمال عدم إرادة بعض اإلفراد، 
وأما لفظ العشرة فهو نص يف داللته، وقد دخل االستثناء على كل منهما، أما التخصيص فا يتطرق 
إىل النص أصا، فلو نص على أمساء الرجال، فقال: أكرم عمرا وبكرا وخالدا وزيدا، مث قال: ال تكرم 
زيدا، مل يكن ذلك ختصيصا بل نسخا، وذلك ألن التخصيص يبن أن مدلول اللفظ اخلاص ليس مرادا
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من اللفظ العام، أما إذا نص على إرادة مدلول لفظ كزيد أو غريه من الرجال، مل يصح بعد ذلك أن 
يبن أنه غري مراد له إلفضائه إىل التناقض، بل يكون نسخا: ألن التناقض من لوازمه.

للغزايل  تعليقات األصول،  املنخول من  للجوين )145/1(،  الفقه،  الربهان يف أصول  انظر: 
)238/1( احملصول، للفخر الرازي 9/3، شرح خمتصر الروضة، للطويف )584/2(. 

)143( هو املتضح املعىن، الذي ال حيتمل التخصيص والتأويل والنسخ. انظر: أصول السرخسي 
)165/1(، التعريفات )ص263(، احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، لزكراي األنصاري )ص80(، 

التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )ص641(.

)144( هو الشاعر املشهور: جريربن عطية اخلَطفي، واخلطفي لقب له، وامسه حذيفة بن بدر بن 
سلمة، وله مع الفرزدق صوالت وجوالت مشهورة، لكنه كان أكثر تفننا، وتديننا، وتعففا، تويف سنة 
110، وبيت الشعر كاما هو قوله: أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إين أخاف عليكم أن أغضبا، 
انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي )297/2(، وفيات األعيان )321/1(، العمدة يف حماسن 

الشعر وآدابه البن رشيق )168/2(. 

)145( من قوله: )ألن كون زيد ميًتا حال كونه حًيا شيء وإن كان حمااًل( إىل هنا ساقط من 
"ت" لكنه مثبت يف احلاشية اجلانبية.

)146( وقد ُعرِّف "اخلفي" بتعريفات عدة جتتمع فيما ذكره البزدوي من تعريف. انظر:  أصول 
الشاشي )ص80(، أصول السرخسي )167/1( التعريفات )ص134(، كشاف اصطاحات الفنون، 

للتهاوين )246/2(.

)147( نـََبَش الشيَء يـَنـُْبُشه نـَْبشاً، استخرجه بعد الدَّْفن، ونـَْبُش املوتى استخراُجهم، والنبَّاُش: 
الفاعُل لذلك، وِحْرفـَُته النِّباشُة. انظر لسان العرب، مادة "نـََبَش" )350/6(.

)148( الطَّرَّار هو الذي َيُشقُّ ُكمَّ الرجِل وَيُسّل ما فيه، من الطَّرِّ وهو القطع والشَّق. انظر: لسان 
.)498/4( " العرب، مادة "َطرَّ

)149( رواه البيهقي يف "معرفة السنن واآلاثر" يف كتاب النكاح، ابب ما حيرم من نكاح احلرائر 
.)13814( 97/10
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)150( قال الشاشي يف تعريفه: )وأما املشكل فهو ما ازداد خفاًء على اخلفي كأنه بعدما خفي على 
السامع حقيقًة دخل يف أشكاله وأمثاله حىت ال ينال املراد إال ابلطلب مث ابلتأمل حىت يتميز عن أمثاله(. 

انظر: أصول الشاشي )ص81( الكايف للسغناقي )232/1(، كشف األسرار، للبخاري )52/1(.

)151( فغر الرجل فاه، أي فتحه بشدة، انظر: لسان العرب، كتاب "الراء"، فصل "الفاء" مادة 
"فغر" 59/5.

)152( أقنع الرجل رأسه أي رفعه. انظر: لسان العرب، كتاب "العن" فصل "القاف" مادة 
»قنع« 297/8.

)153( مسام اجلسد: ثـَُقُبه، ومسام اإلنسان: ختلخل بشرته وجلده الذي يربز عرقه وخبار ابطنه 
منها، مسيت مسام ألن فيها خروقا خفية وهي السموم، واملعىن أن اإلحليل فيه شبه مبسام اجللد حيث 
يدخل منها الشيء إىل البدن بدون مسلك، ويشبه الفم يدخل منه الشيء مبسلك، فكان مشكا 
بينهما. قال السرخسي "وإن وصل عن الكحل إىل ابطنه فذلك من قبل املسام ال من قبل املسالك 

إذ ليس من العن إىل احللق مسلك فهو نظري الصائم يشرع يف املاء فيجد برودة املاء يف كبده.
انظر: لسان العرب )303/12( ابب "امليم" فصل "السن"، مادة "مسم" املبسوط، للسرخسي 

.)67/3(

)154( قال الزيلعي: "وأما إذا أكل ما بن أسنانه فاملراد به ما إذا كان قليا من الذي بقي من 
أكل الليل؛ لعدم إمكان االحرتاز عنه، وإن كان  كثريا يفطره، وقال: زفر يفطره يف الوجهن؛ ألن الفم 
له حكم الظاهر، أال ترى أنه اليفسد صومه ابملضمضة فيكون داخا من اخلارج، ولنا: أن القليل منه 
ال ميكن االمتناع عنه عادة فصار تبعا ألسنانه مبنزلة ريقه، والكثري ميكن االحرتاز عنه، فجعل الفاصل 

بينهما مقدار احلمصة وما دونه قليل "انظرتبين احلقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )325/1(.

)155( قيل يف تعريف االستعارة: أهنا اّدعاء معىن احلقيقة يف الشيء للمبالغة يف التشبيه مع 
طرح ذكر املشّبه من البيتن، كقولك: لقيت أسدا، وأنت تعن به "الّرجل الشجاع"، وقيل: هي تشبيه 
حذف منه املشّبه به أو املشبه، وال بّد أن تكون العاقة بينهما املشاهبة دائما، كما البّد من وجود قرينة 
لفظية أو حالّية مانعة من إرادة املعىن األصلي للمشّبه به أو املشّبه، ولكون االستعارة أحد أقسام علم 
البديع، أضيفت إليه، فقال: استعارة بديعة. انظر: التعريفات، للجرجاين )ص20( معجم املطلطحات 

العربية، وهبة املهندس )ص19(، علم البديع، عبدالعزيز بن عتيق )ص14(.
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)156( والشاعر: هو الكميت بن زيد بن خنيس األسدي، أبواملستهل، شاعر اهلاشين، من 
أهل الكوفة، اشتهر يف العصر األموي، كان عاملاً آبداب العرب ولغاهتا وأخبارها وأنساهبا، ثقة يف علمه، 
منحازاً إىل بن هاشم، كثري املدح هلم متعصباً للمضرية على القحطانية، وهو من أصحاب امللحمات. 
انظر: معجم الشعراء، للمرزابين )ص347(، معجم املؤلفن )147/8(. ومعىن بيت الشعر: أنه شبه 
الشيب ابلنسر الشرتاكهما يف البياض، وشبه الشعر األسود اببن دأية وهو الغراب؛ الشرتاكهما يف 
" من العزة،  السواد، ومسي الغراب اببن دأية ألنه يقع على الدأية من ظهري البعري فينقرها، ومعىن "عزَّ
أي كان أعز منه، ومنه قوله تعاىل: }وعزين يف اخلطاب{ واستعار التعشيش من الطائر للشيب ملا مساه 
نسراً ورشح به إىل ذكر الطريان الذي استعاره من الطائر لنفسه، فقد رشح ابستعارة إىل استعارة. انظر: 
كتاب "الفاضل" للمربد )ص47(، مثار القلوب يف املضاف واملنسوب، للثعاليب )ص384(، حترير 

التحبري يف صناعة الشعر والنثر، للعداوين )ص274(.

)157( أي كلمة التوحيد، فإن املنافقن هذا حاهلم يرون كلمة التوحيد على ألسنتهم لكنها 
ال تطابق مايف قلوهبم من الكفر.

)158( سبق التعريف به

)159( الوحشي من الكام: الغريب، وهو غري الظاهر يف معناه وال مألوف االستعمال.انظر: 
التعريفات، للجرجاين )ص161(.

)160( يقصد كل اصطاح شرعي نقل عن معناه يف لغة العرب، كالصاة والزكاة والصوم 
إىل غري ذلك، فإن الصاة وردت يف القرآن جمملة، فلوال بياهنا يف السنة لبقية كذلك، وكذلك للزكاة 

والصوم وغريها مما ورد جمما مث ورد بيانه من اجملِمل الذي هو الشارع.

)161( قوله: )احملرم( ساقط من "ص".

)162( الرتاخي نوعان: األول: تراخ يف الزمان، تقول: قدم عمرو مث زيد، أي كان قدوم زيد بعد 
عمرو بزمن، والثاين: تراخ يف الرتتيب، كما هو احلال هنا يف معرفة املراد ابجململ، فإنه يكون ابالستفسار 

مث ابلطلب مث ابلتأمل، أي هبذا الرتتيب. انظر: حتقيق الفوائد الغياثية، للكرماين )381/1(.

)163( قوله: ))واجململ يقابل املفسر ( وكان ينبغي أن يذكر(( ساقط من "ت".

)164( عرفه السرخسي بقوله: )هو اسم ملا انقطع رجاء معرفة املراد منه ملن اشتبه فيه عليه(.
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َقطَّعات يف أوائل السور(. وذكر 
ُ
وقال اجلرجاين: )هو ما خفي بنفس اللفظ وال يُرجى درْكه أصاً كامل

أبو إسحاق الشريازي يف شرح اللمع عدداً من التعريفات حيث قال: )وأما املتشابه فاختلف أصحابنا 
فيه، فمنهم من قال: هو واجململ واحد، ومنهم من قال: املتشابه ما استأثر هللا تعاىل بعلمه ومامل يُْطِلع 
عليه أحداً من خلقه، ومن الناس من قال: املتشابه هو الَقَصص واألمثال واحلكم واحلال واحلرام، 
ومنهم من قال: املتشابه احلروف اجملموعة يف أوائل السور: "املص" و"املر" وغري ذلك، والصحيح هو 

األول(. انظر: شرح اللمع )464/1( أصول السرخسي )169/1(، التعريفات )ص253(. 

)165( واالستثناء املنقطع: وهو االستثناء من غري اجلنس، وهو استثناء جمازا؛ ألن املستثىن ليس 
جزءا من املستثىن منه، فالتسليم ليس جزءا من الدَّْرك، كما يف قوله تعاىل: ﴿اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغواً ِإالَّ 
َسَامًا﴾]مرمي:62[ والسام ليس جزءا من اللغو، وأداة االستثناء تكون مبعىن "لكن". انظر: أصول 
السرخسي )42/2(، كشف األسرار لعبدالعزيز البخاري )132/3(، الكايف، للسغناقي )1461/3(.

)166( قوله: )الذي ذهب إليه املصنف قول البعض؛ ألن عندهم املراد بقوله تعاىل: ﴿وأخر 
متشاهبات﴾، ساقط من "ت"(.

)167( مجهور سلف األمة وخلفها على أنَّ الوقف واجب على لفظ اجلالة يف قوله تعاىل: 
﴿َوَما يـَْعَلُم أَتِْويَلُه إالَّ اللَُّ﴾، وهذا هو املأثور عن ُأيبِّ بن كعب وابن مسعود وابن عباس وأيب عبيد 
واألصمعي وغريهم، ونقل البغوي هذا القول يف تفسريه عن األكثرين من الصحابة والتابعن والنحوين، 
وأيَّده بقراءة ابن مسعود: )إْن أتويله إال عند هللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به(، وذهب أبو احلسن 
األشعري واملعتزلة إىل أنه ال بد أن يكون يف مجلة الراسخن من يعلم املتشابه، ووقفوا على قوله تعاىل: 
﴿َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم﴾، ورجَّحه الشيخ أبو إسحاق الشريازي وقال: ليس يف القرآن شيء استأثر 
هللا بعلمه، بل وقف العلماء عليه؛ ألن هللا تعاىل أورد هذا مدحاً للعلماء، فلو كانوا ال يعرفون معناه 
َلْت ِمن لَُّدْن  لشاركوا العامة وبطل مدحهم واستدل بقوله تعاىل: ﴿اَلر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آاَيتُُه مُثَّ ُفصِّ
لت آايته وبـُيِّنت وبقولهملسو هيلع هللا ىلص: "وبينهما متشاهبات  َحِكيٍم َخِبري﴾]هود:1[ قال: فأخرب أن الكتاب كله ُفصِّ
ال يعلمهن كثري من الناس"، فدلَّ على أن القليل من الناس يعلمها وهم الراسخون. ومجع بعضهم بن 
القولن فقال: الراسخون يعلمون على اجلملة وهللا يعلم على التفصيل، وهبذا يصح القوالن مجيعاً وال 
يتنافيان، ويكون اخلاف لفظياً، ولشيخ اإلسام كام نفيس طويل يرجع إليه. انظر: تفسريي اإلمامن 
الطربي وابن كثري عند اآلية السابعة من سورة آل عمران، جمموع الفتاوى )409/1، 69/4( البحر 

احمليط، للزركشي )88/2(.
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)168( انظر تفسري الطربي 217/5.

)169( أي للراسخن يف العلم.

)170( يف "ص": ابإلمكان. وهو خباف منت البزدوي.

)171( الصواب: )من ابتلي بضرب من اجلهل( كما هي عبارة صاحب املنت قال: عبدالعزيز 
البخاري يف شرحه "كشف األسرار 152/1" عند شرحه هلذا العبارة )إمنا قال بضرب من اجلهل، ومل 
يقل ابجلهل؛ ألنه ال يصح تكليف من مل يعلم شيئا أصا، فأنزل احملكم واملفسر وحنومها ابتاء ملثله(.

)172( كذا العبارة، ويتضح أن الشارح قد استعمل هنا كلمات غريبة ليست بعادته فقوله: 
)صحاصح( مجع صحصح، وهي األرض اجلرداء الواسعة املستوية. انظر: لسان العرب )508/2( مادة 
"صحَّ" قوله: "أنـَْفا مطيته" أي أتعب مطيته، حيث قادها بقوة وحزم، انظر: لسان العرب )12/9( 
مادة "أنف" وقوله: )فهامه( أي علمه انظر: لسان العرب )459/12( مادة "فهم" وقوله: "الدوية" 
أي املريضة، وتطلق أيضا على الصحراء اجلرداء، انظر: لسان العرب )272/14( مادة "دوى" فيكون 
معىن العبارة: أن الشارح شبه ضراب من العلماء _ وهم األقل رتبة من الراسخن _ يف حبثهم عن معىن 
املتشابه مبثل راكب الناقة يف أرض واسعة جرداء قد بعد يف سريه، وأتعب مطيته يف السري مع قوة وحزم؛ 
ليصل إىل مطلوبه، لكنه مرض دون ذلك أواته يف هذه الصحراء دون جدوى، وهو هنا العلم ابملتشابه.

)173( القريح: الطبع أو اجلِبلَّة. انظر: لسان العرب )557/2( مادة "قرح".

)174( أي العارضة، من املقايضة، وهي املعارضة، تقول: فان قايض فان، أو عارضه مبا عنده، 
انظر: لسان العرب )225/7(، مادة "قيض".

على  اإلميان  ")وأهل  السغناقي  قال  وهيهات.  ابملتشابه،  وبصرية  عرفاان  ليزداد  أي   )175(
طبقتن( جواب إشكال يرد على إنزال املتشابه أبن يقال: إنزال الكتاب إمنا هو للتدبري والتذكر يف 
بَـُّروا آاَيتِِه َولِيـََتذَكََّر أُْوُلوا األَْلَباِب﴾]ص:29[ ولن  آايته؛ لقوله تعاىل: ﴿ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
يكون ذلك إال بعد الوقوف على معناه، ولو مل يوقف على معىن املتشابه أصًا مل يبق إلنزال املتشابه 
فائدة. فقال يف جوابه: إن أهل اإلميان على طبقتن، فمنهم من هو موصوف بنوع من اجلهل فابتلى 
ابإلمعان يف الطلب أي ابلتباعد يف طلب العلم واملبالغة فيه؛ لكي ينكشف له ماهو مستور عليه قبل 
مبالغته يف طلب الكشف، ومنهم من هو موصوف بذكاء من الطبع، ومكرم بفهم درَّاك فيدرك ما 

مسعه". الكايف شرح البزدوي 241/1.
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)176( رمزله يف "ت" حبرف "احلاء"، ويوجد يف اهلامش تعليق عليه، وهو "" مما يشري إىل أن 
هذا االختصار هو كذلك لإلمام أيب حنيفة، وألن داود الطائي من تامذة اإلمام كما سيأيت يف ترمجته.

)177( أبو سليمان داود بن نصري الطائي الكويف، العامل الفقيه الزاهد، من أكرب تاميذ أيب 
حنيفة، لكنه آثر العزلة، ولزم العبادة واجتهد فيها إىل آخر عمره  قال علي بن املدين: مسعت ابن عيينة 
يقول: داود الطائي ممن علم وفقه، وله أخبار عظيمة القدر يف الزهد، قال حمارب بن داثر: لو كان 
داود يف األمم املاضية لقص هللا تعاىل شيئاً من خربه، تويف سنة ستن، وقيل سنة مخس وستن ومائة، 
رمحه هللا تعاىل. انظر: وفيات األعيان )295/2(، حلية األولياء )336/7(، صفة الصفوة )132/3(، 

اجلواهر املضية )240/1(. 

)178( كذا عبارة الشارح، ومل يتضح يل مراده، ولعله يريد أن يضرب مثا على العلماء الراسخن، 
وماذكره الشارح من أن سكوت أيب حامت الطائي كان بسبب أمر أيب حنيفة له بذلك خيالف ماذكرته 
كتب الرتاجم، فقد وجدت يف سكوته واعتزاله العلم نقان: أحدمها: أنه كان خيتلف إىل أيب حنيفة رمحه 
هللا، فبينما هو يوما يف جملسه أخذ حصاة فحذف هبا إنساانً، فقال له أبوحنيفة: اي أاب سليمان طال 
لسانك وطالت يدك، فندم على ذلك ومكث سنة الُيسأل وال ييب، فلما علم أنه تصرب عمد إىل كتبه 
فغرقها يف الفرات، مث أقبل على العبادة. والثاين: أنه كان يالس أاب حنيفة فقال له أبوحنيفة يوما: اي أاب 
سليمان أما األداة فقد أحكمناها، قال داود: فأي شيء بقي؟ قال: بقي العمل به، قال: فنازعتن نفسي 
إىل العزلة والوحدة، فقلت هلا: حىت جتلسي معهم فا جتييب يف مسألة، فكان يالسهم سنة قبل أن يعتزل، 

فكانت املسألة جتيء وهو أشد شهوة للجواب فيها من العطشان إىل املاء فا ييب فيها، مث اعتزل.

)179( وهم املعتزلة، فجمهور أهل السنة واألشاعرة يتمسكون هبذه اآلية يف إثبات أن املؤمنن 
يرون هللا تعاىل يوم القيامة حقيقة، وأما املعتزلة فيمنعون من ذلك، والكام يف هذه املسألة يطول، وينظر 
فيه املراجع التالية وغريها من كتب العقائد: اإلابنة عن أصول الداينة، أليب احلسن األشعري ص/35، 

الفصل يف اململل واألهواء والنحل، البن حزم 3/3، تفسري مفاتيح الغيب، للفخر الرازي 63/17.

)180( وهو قول اخلصم: إن النضارة مبعىن النعمة.

)181( يف "ت": )اليد القدمي(، وتسمية هللا ابلقدمي أو األزيل غري مشروع؛ ألن أمساءه تعاىل 
توقيفية، فيجب أن نقف عند حد التوقيف، وإن كان من ابب اإلخبار عنه هللا فا أبس، يقول ابن 
القيم رمحه هللا "ما يطلق عليه يف ابب األمساء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من األخبار ال يب 

أن يكون توقيًفا، كالقدمي، والشيء واملوجود، والقائم بنفس"هـ.
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)182( وقد سبق التعريف هبذه املصطلحات عند غري احلنفية يف مواضعها.

)183( احلقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له اجملاز: استعمال اللفظ يف غري ماوضع له ملناسبة 
االصطاح )ص29(،  لقوانن  اإليضاح   ،)52، للباجي )ص51  احلدود،  انظر: كتاب  بينهما. 

التعريفات )ص52، 121، 147، 240(، شرح الكوكب )150/1(. 

)184( يقصد كل اصطاح شرعي نقل عن معناه يف لغة العرب إىل معىن شرعي فأصبح 
حقيقة فيه كالصاة والزكاة والصوم إىل غري ذلك.

)185( والصواب أهنا أصبحت حقائق شرعية ومل تعد جمازا؛ ابستعمال الشارع هلا، فاأللفاظ 
املوضوعة أواًل يف ابتداء الَوْضع يف اللغة ال توَصُف بكوهنا حقيقية وال جمازًا، وإمنا تصري حقيقة أوجمازًا 
ابستعماهلا بعد ذلك، واحلقيقة قد تصري جمازًا وكذلك العكس؛ فاحلقيقة إذا قلَّ استعماهُلا صارت 
جمازًا ُعرفًا، واجملاز إذا كثُر استعماله صار حقيقة أيضا. انظر: اإلحكام لآلمدي )60/1(، إرشاد 

الفحول، للشوكاين )74/1(.

)186( حيث قال يف تعريف اخلاص: "أما اخلاص فكل لـفظ وضع ملعىن واحد على االنـفراد 
وانـقطاع الـمشاركة" فإذا أردان ابلوضع على حنو تعريف اخلاص انتقض ابجملاز ألنه لفظ خاص لكن 

مل يوضع ملعىن واحد على االنفراد وانقطاع املشاركة.

)187( هذا القول ليس يف النسخة املشهورة املتداولة ملنت البزدوي، فلعلها يف نسخة الشارح.

)188( قال ابن أمري احلاج يف "التقرير والتحبري 3/2": "فاحلقيقة فعيلة إما مبعىن فاعل، من حق 
الشيء حيق ابلضم والكسر إذا ثبت والتاء للتأنيث، وإما مبعىن مفعول، من حققت الشيء ابلتخفيف أحقه 
ابلضم إذا أثبته فيكون املعىن الكلمة الثابتة أواملثبتة يف مكاهنا األصلي، والتاء للنقل من الوصفية إىل االمسية 
الصرفة " انظر: البحر احمليط للزركشي )513/1( شرح الكوكب املنري )74/1(، إرشاد الفحول )62/1(.

( أي ما مرَّ من قول البزدوي )أريد به(  )189( كذا يف النسختن، ولعله يقصد بقوله: )ما مرَّ
فتكون العبارة: وليس الصلوح ملا أريد به غري ماوضع له.

)190( ويقصد أن لفظ اجملاز يف األصل ال يصلح ملا وضع له من املسميات؛ ألنه غري موضوع 
هلا، وإمنا أطلق على تلك املسميات اختيارا، من ابب التجوز والباغة، وإال فهو ال يصلح هلا، خباف 

احلقيقة فإن الصاحية فيها ظاهرة.
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)191( وهو ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. انظر: التعريفات )ص265( كشاف اصطاحات 
الفنون )787/1(.

)192( ما أضمر يف الكام وجواب ضرورة صدق املتكّلم وحنوه. انظر: التعريفات )ص288(
كشاف اصطاحات الفنون )1624/2(.

)193( مثل لفظ "دابة" فهي يف األصل لكل مايدب على األرض، لكنها استعملت يف ذوات 
األربع.

)194( )ال( ساقط من "ص".

)195( وهي األعام املنقولة، من حيث كوهنا جمازا فيما نقلت إليه، واملناسبة بن املوضعن 
ظاهرة، مع أهنا ليست كذلك حىت أصبحت حقائق فيما نقلت إليه وضعا.

)196( هو الشديد الدفع لغريه، و يسمى به الرجل، يقال: دمحان، ودحيمان، ويطلق الدَّحم 
على النكاح، ومنه حديث أيب هريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أَنه قيل له أَنطَأُ يف اجلنة؟ قال: ))نعم والذي 
فإذا قام عنها َرجَعْت ُمَطهََّرًة ِبْكراً(( فهنا يريد الشارح أن يورد على كون  َدمْحاً  نفسي بيده َدمْحاً 
احلقيقة ال تسقط عن املسمى أبدا أبهنا سقطت عنه يف مثل قولنا: الدمحان، حيث يراد به أكثر من 
معىن عند اإلطاق. انظر: لسان العرب )196/12(، مادة "دحم"، واحلديث أخرجه ابن حبان 
اجلنة وأهلها، 415/16  مناقب أصحابه، ابب وصف  إخباره ملسو هيلع هللا ىلص عن  يف صحيحه، يف كتاب 

)7402(، وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة 131/9)3351(. 

)197( "إال أن التفاوت بن احلقيقة واجملاز وبن النص والقياس هو اعتبار املعاين اللغوية يف 
احلقيقة اجملاز، واعتبار املعاين الشرعية يف النص والقياس". الكايف، للسغناقي )256/1(.

)198( قوله: )ويعلم منه أنه ليس شرط اجملاز عنده العقل( ساقط من "ت". 

)199( "ملا مل تصلح القرية أن تكون مسئولة مل يفرتق احلال بن أن يكون األهل حمذوفًا أو 
مصارًحا به، يف أن السؤال يتحقق من األهل ال من القرية، إال أنه إذا كان حمذوفًا أضيف السؤال 
إىل القرية بطريق حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه". انظر: الكايف، للسغناقي )247/1(.

)200( أي يصح أن حتذف "الكاف" فيقال: ليس مثله شيء، فا يكون جمازا واخلاف يف 
معىن "الكاف" يف هذه اآلية مشهور يرجع إىل يف مضانه، والصحيح أهنا ليست زائدة، وإمنا هي
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للتوكيد؛ ألنه إذا انتفى مثل املثل فانتفاء املثل من ابب أوىل؛ مبالغة يف نفي املثل. على أن أنواع اجملاز 
كثرية أوصلها بعضهم إىل مخسة وعشرين نوعا. انظر: إرشاد الفحول )70/1(.

)201( الصريح: ماظهر منه املراد ظهوراً بيِّناً؛ لكثرة استعماله، سواء كان املراد حقيقًة أو جمازاً.
الكناية: كام استـَتـََر املراد منه ابالستعمال وإن كان معناه ظاهراً يف اللغة سواء كان املراد منه حقيقًة 
اجلوزي  البن  االصطاح،  لقوانن  إليضاح   ،)52، )ص51  للباجي  احلدود  انظر: كتاب  أوجمازاً. 

)ص29( التعريفات )ص240(، شرح الكوكب املنري )150/1(.

)202( يقصد: النص واملفسر واحملكم، جبامع الظهور يف كٍل.
)203( للفائدة: ينظر كتاب الوايف، للسغناقي 445/1، فقد أجاد يف ذكر الفروق بن الصريح 

والظاهر، وبن الكناية واجملاز.

)204( حقيقة مثل: بعت، واشرتيت، وجماز مثل: ال يضع قدمه يف دار فان، فإنه صريح يف 
الدخول يف العرف. انظر: الكايف، للسغناقي )257/1(.

)205( وفرق السغناقي بن اخلفي والكناية فقال: "والفرق بن اخلفي والكناية: أوال: أن اخلفي 
ما ال خفاء يف ذاته، لكن خفي مراد املتكلم بعارض غري الصيغة، كقوله تعاىل: ﴿َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة﴾

]املائدة:38[، فإنه ظاهر يف ذاته، لكن فردا من أراد السراق اختص ابسم آخر، كالطرار، فخفي املراد 
هبذا النص، وإذا طلب معناه زال اخلفاء فيجب ترتيب حكم النص ابلقطع وأما الكناية فقد ال تكون 
مفهومة املعىن بنفسها، حنو "هاء" املغايبة، أو استرت مراده حبسب تزاحم املعاين، فلذلك ال يوقف على 

مراده إالابلنية أوبداللة احلال". انظر: الوايف )449/1(.

)206( أي كان من املفرتض أن يكون القسم الثالث - من أقسام اللفظ واملعىن الي ذكرها يف 
أول الكتاب، وهو: استعمال اللفظ يف املعىن - قسمان فقط: حقيقة وجماز، فكيف جعلها أربعة: 

حقيقة وجماز وصريح وكناية؟

)207( يف "ص": أعم من قسيم الشيء. 

)208( لعل العبارة تكون أكثر استقامة لو قال: كما يلمح ذلك يف احلقيقة.

)209( انظر: اللسان )80/5( مادة "قذر".
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 ،509/2( العرب  لسان  انظر  الكايب.  زيد  أليب  هو  البزدوي  ذكره  الذي  والبيت   )210(
233/15( مادة: َصرَح، ومادة: َكىن.

)211( عبارة النص: داللة اللفظ على ما كان الكام مسوقاً ألجله أصالًة أو تبعاً با أتمل.
إشارة النص: داللة اللفظ على حكٍم غري مقصوٍد وال سيق له النص لكنه الزم للحكم الذي سيق 
إلفادة الكام وليس بظاهر من كل وجه. انظر: الربهان يف أصول الفقه، إلمام احلرمن )314/1(، 
أصول السرخسي )241/1(، كشف األسرار )81/1، 82(، اإلحكام، لآلمدي )71/3(، اإلهباج 

)364/1(، شرح خمتصر ابن احلاجب، لعضد الدين األيي )ص254(.

)212( وهي اخلفي واملشكل واجململ واملتشابه، فهي مقابلة ألقسام القسم الثاين: الظاهر والنص 
واملفسر واحملكم.

)213( أي وعلى حنو ما قال يف تفسري "أن" يف القسم الرابع يقال يف تفسري القسم الثالث 
. الذي مرَّ

)214( أي الضمري يف )لكنه( يعود للعمل مبا انتظمه النص، حيث مل يكن مقصودا ومل يسق 
الكام ألجله.

)215( أخرجه ابن ماجة يف كتاب التجارات، ابب ما للرجل من مال ولده 769/2 )2291(، 
قال صاحب الزوائد: "ورجاله رجال الصحيح" 275/4.

)216( قوله: )قوله )وإىل قوله عليه الصاة والسام )أنت ومالك ألبيك(( ألن اإلضافة حبرف 
"الام" دليل املِلك( ساقط من "ص".

)218( أي ال يقاد السيد بقتل عبده أو إتاف طرف من أطرافه عمدا؛ بشبهة املِلكية وهو 
معىن قوله: )فيثبت له التأويل يف نفسه وماله(. وهو مذهب اجلمهور، لكنه يعزر انظر املوسوعة 

الفقهية )71/23(.

)219( أي أمة ابنه - كما سيأيت - ال حيد بوطئها؛ بشبهة امللكية ملال ولده، وهي من ماله.

)220( قال ابن اهلمام ")قوله وإن ولد له من أمته ولد( اعرتض أبن املكاتب ال ميلك وطء أمته، 
وأجيب أبن النسب ال يتوقف على احلل كما يف وطء أمة ابنه أو أمة مشرتكة فيثبت لشبهة ملك اليد 

كما يف شروح اهلداية". انظر: شرح فتح القدير )484/24(.
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 )221( يف "ت": ملكاتبته.

)222( داللة النص: داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه الشرتاكهما يف 
معىن يُْدرُِك كلُّ عارٍف ابللغة أن احلكم يف املنطوق به كان ألجل ذلك املعىن من غري حاجة إىل نظر 
واجتهاد. داللة االقتضاء: داللة الكام على معىن يتوقف على تقديره صدق الكام أو صحته عقًا 
أو شرعاً. وللمزيد فيماسبق انظر: الربهان يف أصول الفقه، إلمام احلرمن )314/1(، أصول السرخسي 
)241/1(، كشف األسرار )81/1، 82(، اإلحكام، لآلمدي )71/3(، اإلهباج )364/1(، شرح 

خمتصر ابن احلاجب، لعضد الدين األيي )ص254(. 

)223( أي احلالف، كونه أظهر نيته بزمان دون زمان.

)224( قوله: )ولنا( إشارة إىل وجود خاف يف تعريف هذه املصطلحات، وقد ذكر التَّهانوي 
يف كتابه "كشاف اصطاحات الفنون والعلوم" هذا اخلاف يف كام طويل جدا، وجممله أن املقتَضى 
عند األصولين: ما أضمر يف الكام ضرورة صدق املتكّلم وحنوه، وقيل: هو الذي ال يدّل عليه 
اللفظ وال يكون منطوقا، لكن يكون من ضرورة اللفظ، وقال القاضي اإلمام: هو زايدة على النّص 
مل يتحّقق معىن الّنص بدوهنا فاقتضاها النّص ليتحّقق معناه وال يلغو، وقيل: هو جعل غري املنطوق 
منطوقا لتصحيح املنطوق شرعا أو عقا أو لغة، وهذه العبارات تؤّدي معىن واحدا، وكذا ما قيل: هو 
خارج يتوّقف عليه صحة الكام شرعا أو عقا أو صدقه وييء توضيح هذا يف لفظ املنطوق. وهذه 
التعريفات على رأي من ال يفّرق بن املقتضى وبن احملذوف واملضمر وهو مذهب عاّمة احلنفية ومجيع 
أصحاب الشافعي ومجيع املعتزلة، مث اختلفوا فذهب بعضهم إىل القول جبواز العموم يف األقسام الثاثة 
أي ما أضمر يف الكام لتصحيحه شرعا أو عقا أو لضرورة صدق املتكّلم وهو مذهب الشافعي، 
وبعضهم إىل القول بعدم جوازه يف مجيعها وهو مذهب القاضي اإلمام وخالفهم فخر اإلسام وشس 
األئمة وصدر اإلسام وصاحب امليزان يف ذلك فأطلقوا اسم املقتضى على ما أضمر لصحة الكام 
شرعا فقط وجعلوا ماوراءه قسما واحدا ومّسوه حمذوفا أو مضمرا، وقالوا جبواز العموم يف احملذوف دون 

املقتضى.. اخل.. انظر: كشاف اصطاحات الفنون والعلوم، للتهاوين )1624/2(.
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)225( ومن ذلك قول الشاعر: )زماَن َعلىَّ ُغراٌب ُغَداٌف ... َفطَيَـّرَُه الشيُب عىنِّ فطارا( قال: 
ابن جن "فهذا موضع ميكن أن يذهب ذاهب فيه إىل سقوط حكم ما تعّلق به الظرف من الفعل 
وميكن أيضاً أن يستدّل به على ثباته وبقاء حكمه وذلك أن الظرف الذي هو"علّي" متعلق مبحذوف 
وتقديره غداة ثبت علّى أو استقر علّى غراب مث حذف الفعل وأقيم الظرف مقامه" انظر: اخلصائص، 

البن جن )107/1(.

)226( وحكم املنادى أنه منصوب، إما لفظا، وإما حما، وعامل النصب فيه، إما فعل حمذوف 
وجواب، تقديره "أدعو" انب حرف النداء منابه، وإما حرف النداء نفسه لتضمنه معىن"أدعو" وعلى 
األول فهو مفعول به للفعل احملذوف، وعلى الثاين فهو منصوب بـــ "اي" نفسها. انظر: جامع الدروس 

العربية، للغايين )70/1(.

)227( بل هي مخسة كما سيعددها.

وبداية  واملعىن  اللفظ  أقسام  هناية  إىل  دراسته وحتقيقه، وهو  املقرر  اجلزء  ينتهي  وبه   )228(
الكام يف أحكام هذه األقسام الذي أوله الكام يف أحكام اخلصوص.
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