تعليقات الشيخ صال ــح بـن عبدالل ّه العُ َصيـ ْمِي
على متـ Cالورقا?

١
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٤

املقدمة
تَعرِيفُ أُصُولِ الفِقهِ بِاعتِبارِ مُفْرَدَيْهِ

٥

األَحْكَامُ الشﱠرْعِيﱠةُ :الواجب ,املندوب ,املباح ,احملظور ,املكروه

٧

األَحْكَامِ الوَضْعِيﱠةِ:الصحيح ,الباطل

٧

تعريف العلم واجلهل ,العلم الضروري ,العلم املكتسب

١٣

تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً

١٧

أبواب أصول الفقه

١٨

أقسام الكالم

١٩
باعتبار ما يتركب منه )اسم وفعل وحرف(

٢٠

باعتبار مدلوله )إنشاء وطلب(

٢٠

باعتبار استعماله )احلقيقة واجملاز(

٢١
٢٤

األمـــر
األمر بالفعل أمرٌ به ومبا ال يتم إال به

٢٦

اخملاطَب باألمر والنهي

٢٧

الساهي والصبي واجملنون غير مخاطبي باألمر والنهي

٢٨

الكفار مخاطبون بفروع الشرائع

٢٩

األمر بالشيء نهي عن ضده

٣٠
٣٠

النهــي
النهي يدل على فساد املنهي عنه

٣١

معاني صيغ فعل األمر

٣٢

ألفاظ العموم

٣٣

العـــامّ
اخلَاصّ

٢

٣٥
أنواع اخملصص املتصل :االستثناء ,التقييد بالشرط ,التقييد بالصفة

٣٦

أنواع اخملصص املنفصل

٣٩

اجململ واملبي

٤٠

النص والظاهر واملؤوﱠل

٤٠
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فعل صاحب الشريعة  ,إقرار صاحب الشريعة

٤٢

النﱠسخ

٤٥

أقسام النﱠسخ  :باعتبار مُتَعَلﱠقه ,باعتبار املنسوخ إليه  ,باعتبار الناسخ

٣

٤٦

تعارض األدلة

٤٨

اإلجماع ,حجية اإلجماع ,قول الصحابي

٥٠

أقسام اخلبر  :املتواتر واآلحاد

٥٢

أقسام اآلحاد :املسنَد واملرسل

٥٣

القيـاس

٥٥

أقسام القياس

٥٦

شروط القياس

٥٦

األصل ف األشياء

٥٧

االستصحاب

٥٨

ترتيب األدلﱠـة

٥٩

شرط الـمُفتي

٦١

شرط الـمُستفتي

٦٢

التقليــــــد

٦٣

االجتهـــاد

٦٤

أحكام اجملتهدين

٦٥
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﷽
الْحَمْدُ لِ رَبّ العَاملَِيَ ,وَصَلﱠى الُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمﱠدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيَ.
وَبَعْدُ :فَهَذِهِ وَرَقَاتٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ فُصُولٍ مِنْ أُصُولِ الفِقْهِ.
وَهُوَ مُؤَلﱠفٌ مِنْ جُزْأَيْنِ مُفْرَدَيْنِ:
أَحَدُهُمَا :األُصُولُ.
وَاآلخَرُ :الفِقْهُ.
فَاألَصْلُ :مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
وَالفَرْعُ:مَا يُبْنَى عَلَى غَيْرِهِ.
وَالفِقْهُ :مَعْرِفَةُ األَحْكَامِ الشﱠرْعِيﱠةِ الﱠتِي طَرِيقُهَا االجْتِهَادُ.
📌 ابـتـدأ املـصـنـف -رحـمـه ال -كـتـابـه بـالـبـسـمـلـة ,ثـم ثَـنّـى بـاحلـمـدلـة ,ثـم ثَـلﱠـث بـالـصـالة عـلـى مـحـمـد ﷺ ,وعـلـى آلـه
وصحبه أجمعي; وهؤالء الثالث من آداب التصنيف اتفاقا.
👈 واقتصر املصنف على ذِكْر الصالة على النبي ﷺ وعلى آله وصحبه دون السالم.
💡 واألكمل :اجلمع بينهما.
📖 "فَهَذِهِ وَرَقَات تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ فُصُولٍ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ"
👈 ذكر أن هذا الكتاب )وَرَقَاتٌ(; ترغيباً ف تَلَقّيه ,وتسهيالً على مُتَلَقّيه.
👈 )تَشْتَمِلُ( أي حتتوي.
👈 )عَـلَـى مَـعْـرِفَـةِ فُـصُـولٍ مِـنْ أُصُـولِ الْـفِـقْـهِ( فـهـي ال تـتـنـاول جـمـيـع فـصـولـه ,وال حتـوي كـل مـحـصـوره ,وإمنـا تـشـتـمـل عـلـى جـمـلـةٍ
منه.
فـ )مِنْ( هنا للتبعيض.
💡فتقدير الكالم) :تشتمل على بعض فصول أصول الفقه(.
📖 "وَهو مُؤَلﱠف مِنْ جُزْءَيْنِ مُفْرَدَيْنِ :أحدهما :األصول ,واآلخر :الفقه"
📎 وسيأتي بعدُ قوله" :وأصول الفقه طرقه اإلجمالية وكيفية االستدالل بها".
👈 وكِال القولي يُبيّ حقيقة أصول الفقه ,لكن األول املذكور هنا هو تعريفٌ له باعتبار مُفْرَديْه.
واآلخر اآلتي الحقاً :تعريفٌ له باعتبار تركيبه اإلضاف.

٤

قناة تمكني مهمات العلم على التيليجرام

📌 فـ )أصول الفقه( يُعَرﱠف باعتبارين:
& باعتبار مُفْرَديْه; وهما :كلمة )أصول( ,وكلمة )الفقه(.
' باعتبار كونه مُرَكﱠباً إضافياً ,جُعِل لَقَبَاً جلملة من مسائل العلم.
💡 واالعتبار الثاني مُتَوَقّفٌ على األول; فإن إدراك املُرَكﱠب اإلضاف مُتوقّفٌ على إدراك مفرديْه.

📖 "فاألَصْلُ :ما يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ"
👈 وأه ـمــل ذِكْــر م ـع ـنــى )األصــل( ف اص ـطــالح األصــول ـيــي مــع اف ـت ـقــار احملــل ل ـذِكْــره -فــإن ال ـكــالم ه ـنــا جــارٍ وَفْــق اص ـطــالح
األصوليي -ألنه يقع عندهم على معانٍ متعددة يجمعها األصل اللغوي.
فـمَـنْ وَعَـى األصـل الـلـغـوي لـكـلـمـة )األصـل( أمـكـنـه أن يَـعِـي املـعـانـي املـتـعـددة لـكـلـمـة )األصـل( الـتـي تُـصـادفـه ف عـلـم أصـول
الفقه.
💡 واملناسب للمقام هنا من معاني كلمة )األصل( ف اصطالح األصوليي :هو القاعدة املستمرة.
👈 فأصول الفقه :هي قواعد مستمرة.

📖 "وَالْفَرْعُ :مَا يُبْنَى عَلَى غَيْرِهِ"
👈 والداعي لذِكْر معنى )الْفَرْعُ( هنا أمران:
& أنـه مُـقـابـل األصـل ,ومـعـرفـة مـعـنـى مُـقـابـل الـشـيء تُـعِـي عـلـى مـعـرفـة مـعـنـى الـشـيء نـفـسـه ,فـإذا عُـرِف )الـفـرع( -وهـو
مُقابِل )األصل( -أعان على معرفة معنى )األصل(.
' أن )األصـول( مُـفـتـقـرة إلـى االطّـالع عـلـى جـمـلـة مـن الـفـروع الـفـقـهـيـة ,فـال يـتـم فَـهْـم أصـول الـفـقـه إال بـأن يـكـون املُـقـبِـل عـلـى
تَعَلّمها أصاب حظاً حَسَناً من الفروع الفقهية.
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📖 "وَالْفِقْهُ :مَعْرِفَةُ األحكَامِ الشّرْعِيﱠةِ الﱠتِي طَرِيقُهَا االجْتِهَادُ"
📌 فهو يجمع ثالثة أمور:
& أن الفقه معرفة.
' أن تلك املعرفة تتعلق باألحكام الشرعية.
( أن تلك األحكام الشرعية تُعلَم بطريق االجتهاد.
👈 فأمّا األول :فهو بيانٌ حلقيقة الفقه باعتبار معنى اإلدراك الواقع ف نَفْس املتعلّم.
💡 والـعـلـم ال يُـنـظَـر فـيـه إلـى اإلدراك الـقـائـم ف نـفـوس املـتـعـلـمـي ف األصـح ,بـل يُـنـظَـر فـيـه إلـى مُـتَـعَـلﱠـقـه األصـلـي مـن األحـكـام
أو القواعد أو غيرهم.
ومنه هنا :األحكام; فيقال :الفقه :األحكام الشرعية التي طريقها االجتهاد.
👈 وأمـا الـثـانـي :فـاملـراد بـاألحـكـام الـشـرعـيـة :الـطﱠـلَـبـيـة مـنـهـا; ألنـهـا املـرادة بـاإلطـالق عـنـد األصـولـيـي ,فـالـبـحـث الـفـقـهـي
واألصولي مُتَعلَّقُه من األحكام الشرعية :هو األحكام الطلبية دون األحكام الشرعية اخلبرية.
💎 واالعـتـبـارات تُـراعَـى ف الـعـبـارات ,فـاالعـتـبـار املـقـصـود ف الـعـبـارة هـنـا هـو :االعـتـبـار املـعـروف عـنـد األصـولـيـي والـفـقـهـاء,
لكن األَوْلَى ف مقام التعليم واإلفهام هو اإلفصاح ,بأن تُقَيﱠد بالقيد الذي ذكرناه ,فيقال :األحكام الشرعية الطلبية.
👈 وأمـا الـثـالـث :فـذلـك أن األحـكـام تـخـتـص ف الـفـقـه مبـا كـان طـريـقـه االجـتـهـاد ,فـإن لـم تـكـن مـعـلـومـةً بـطـريـق االجـتـهـاد فـال
تُسمى فِقْهاً.
🔸 وهذه هي جادة األصوليي الذين يقصرون اسم الفقه على املسائل االجتهادية.
والكالم هنا جارٍ ف أصول الفقه ,فاملوافق هو اصطالحهم.
🔸 أما الفقهاء :فإنهم يجعلون الفقه وِعاءً جامعاً للمسائل االجتهادية ,وغير االجتهادية على حد سواء.
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وَاألَحْكَامُ سَبْعَةٌ :الوَاجِبُ ,وَاملَنْدُوبُ ,وَاملُبَاحُ ,وَاحملَْظُورُ ,وَاملَكْرُوهُ ,وَالصﱠحِيحُ ,وَالبَاطِلُ.

📖 "وَاألحْكَامُ سَبْعَة :الْوَاجِبُ ,وَاملَنْدُوبُ"..
💡 )أل( ف قوله) :وَاألحْكَامُ( عهدية ,يُراد بها األحكام الشرعية الطلبية ,فمدار الفقه عليها.
⬅ وذَكَر أنها سبعة باعتبار املشهور ف عَدّها ,دون مالحظة موردها;
🔸 فهي مشتركة ف كونها حُكماً 🔸 ,لكنها مُفترقة املورد الذي ينظمها.
💡 فإن احلُكم ف النظر األصولي نوعان:
& احلُكم التكليفي :ويندرج فيه الواجب ,واملندوب ,واملباح ,واحملظور ,واملكروه.
' احلُكم الوضعي :ويندرج فيه الصحيح والباطل.
📎 واحلُكم التكليفي اصطالحاً :هو اخلطاب الشرعي الطلبي املتعلق بفِعْل العبد اقتضاءً أو تخييراً.
📎 واحلُكم الوضعي اصطالحاً :هو احلُكم الشرعي الطلبي املتعلق بوضع شيء عالمة على شيء.
📝 واملراد بـ )اخلطاب( :ما يُوَجﱠه من الكالم املشتمل على األمر أو النهي ,أو التخيير بي الفعل والتﱠرْك.
👈 فتارةً يكون اقتضاءً; أي اقتضاءً بالفعل ,أو اقتضاءً بالترك
👈 وتارةً يكون تخييراً; أي تخييراً بينهما.
📝 وأما كونهما خطاباً شرعياً :فإنهما منسوبان إلى الشرع.
📝 وأما كونهما خطاباً شرعياً طلبياً :فإنهما منسوبان إلى الطلب.
💡 ويفترقان ف مُتعلقهما:
🔸 فـاحلُـكـم الـتـكـلـيـفـي مُـتَـعَـلّـقـه فِـعْـل الـعـبـد اقـتـضـاءً أو تـخـيـيـراً ,أي بـطـلـب الـفـعـل فـقـط ,أو بـطـلـب الـتَّـرْك فـقـط ,أو بـالـتـخـيـيـر
بينهما على حد سواء.
🔸 أما احلُكم الوضعي فمُتعلّقه وَضْع شيء عالمةً على شيء ,فهو أوصاف يُحكَم بها تَبَعاً لعالمات موضوعة شرعاً.
⬅ وأنواعه:

& وَضْع شرط.
' وَضْع سبب.
( وَضْع مانع.
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📌 واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطّنه اعتقاد مخالف العتقاد أهل السّنة واجلماعة
) وهو اختيار ابن تيمية احلفيد وصاحبه ابن القيم( ;
👈 فإن التكليف على اختالف عبارات األصوليي يرجع إلى معنى اإللزام مبا فيه مشقة.
👈 ألن القائلي بهذا االصطالح ينفون احلِكمة والتعليل عن أفعال ال ,ومنها :األمر والنهي.
👈 فاألمر والنهي عندهم بال حِكمة; ملَِا تَوَهموه من كون احلِكمة تقتضي احتياجاً.
👈 فـمـنـعـوا احلـكـمـة مـن أفـعـال ال عـز وجـل ,وأخـلـوهـا مـنـهـا ,وسـمـوا هـذا الـبـاب ف مُـقَـيّـداتـهـم ف االعـتـقـاد) :بـاب األغـراض
واحلاجات(.
💡 وهـذه الـدعـوة الـتـي ادّعـوهـا دعـوى بـاطـلـة بـالـكـتـاب والـسّـنـة واإلجـمـاع والـعـقـل ,كـمـا هـو مـبـسـوط ف مـظـانـه مـن كُـتـب
االعتقاد.
👈 فأفعال ال ومنها :األمر والنهي ,حلكمة.
📎 وسمى ابن القيم ف »مدارج السالكي« األحكام التكليفية اخلمسة) :قواعد العبودية(.
💡 وهـذان الـنـوعـان الـلـذان يُـرَدّ إلـيـهـمـا احلُـكـم الـشـرعـي الـطـلـبـي -وهـمـا احلُـكـم الـتـكـلـيـفـي واحلُـكـم الـوضـعـي -يـتـنـوعـان أنـواعـاً
عِدّة ,مبسوطة عند العلماء ف املطوالت .ومن جملتها األحكام السبعة املذكورة هنا ف عَدّ املصنف.
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الوَاجِبُ :مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ,وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
وَاملَنْدُوبُ :مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ,وَالَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
وَاملُبَاحُ :مَا ال يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ,وَالَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
وَاحملَْظُورُ:مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ ,وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.
وَاملَكْرُوهُ :مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ ,وَالَ يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.
وَالصﱠحيِحُ:مَا يُعْتَدّ بِهِ ,وَيَتَعَلﱠقُ بِهِ النّفُوذُ.
وَالْبَاطِلُ :مَا الَ يَتَعَلﱠقُ بِهِ النّفُوذُ ,وَالَ يُعْتَدّ بِهِ.

📖 "الْوَاجِبُ :مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِه "..إلى "..وَال يُعْتَدّ بِه"
📌 ومدار بيانه ملعاني تلك األحكام على ستة ألفاظ ,بفهمها تُفهم معاني األحكام السبعة:
&الفعل,
' والتﱠرْك :ومعناهما ظاهر.
( الثواب :ومرادهم به عند اإلطالق :الثواب احلسن;
📎 ألن اسم )الثواب( يشمل:
🔸الثواب احلسن :ويُسمى )أجراً(.
🔸الثواب السيئ :ويسمى )وِزراً(.
👈 فإذا أُطلِق ذِكْر الثواب فمراد األصوليي هو الثواب احلسن.
 العقاب :وهو الثواب السيء; فإنه يُسمى )وِزراً وعِقاباً(. .االعتداد :وهو براءة الذمة وسقوط الطلب.
 /النفوذ :وهو التصرف الذي ال يقدر مُتعاطيه على رَفْعه ألنه الزم له.
💎 فـإذا أردت أن تـفـهـم شـيـئـاً مـن كـالمـه عـن األحـكـام الـسـبـعـة ,فـانـظـر إلـى مـا تَـرَكّـب مـنـه مـن هـذه األلـفـاظ الـسـتـة ,وافـهـمـه
وَفْق ما ذكرنا.
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📌 وما ذَكَره من الكالم ف بيان معاني تلك األحكام اعتراه نَظَرٌ من خمس جهات:

⬅ اجلهة األولى:
أن املذكور تعريفاً لها هو باعتبار األثر الناشئ عنها ,املترتب عليها ,فالثواب والعقاب هما أثرٌ يتعلق مبا ذُكِرَ معه.
💎ومسائل العلم تُبَيﱠ بحدودها الكاشفة عنها ,ال باآلثار املترتبة عليها💎 .

⬅ واجلهة الثانية:
أن األثـر الـنـاشـئ عـنـهـا مـن الـثـواب والـعـقـاب قـد يـتـخـلـف ,فـيـفـعـل الـعـبـد الـواجـب وال يُـثـاب ,ويـتـرك الـعـبـد الـواجـب وال يُـعـاقَـب;
لوجود مانع ف كُلﱟ.
📎 فـمـثـالً قـد يـصـلـي الـعـبـد صـالةً تـصـح مـنـه ,وال يُـثـاب عـلـيـهـا ,كـالـذي جـاء ف كـتـاب »الـتـوحـيـد« ,ف بـاب مـا جـاء ف
الـكُـهّـان ونـحـوهـم ,وفـيـه حـديـث بـعـض أزواج الـنـبـي ﷺ أن الـنـبـي ﷺ قـال» :مَـنْ أتـى عَـرّافـاً فـسـألـه فَـصَـدﱠقـه لـم تُـقـبَـل لـه صـالة
أربعي ليلة« وف لفظ ألحمد» :يوماً«.
👈 فقوله ﷺ» :لم تُقبَل« أي ال يكون عليها أجر ,مع أنّه فَعَل الواجب.
💎 فـاملـوافـق لـلـوضـع الـشـرعـي :أن يُـذْكَـر مـع الـثـواب والـعـقـاب الـوعـد والـوعـيـد ,فـيـقـال) :مـا وُعِـد عـلـى فِـعْـلـه بـالـثـواب ,وتُـوعّـد عـلـى تَـرْكـه
بالعقاب( 💎

👆 وهذا أحسن من ذِكْر االستحقاق; فإن الوعد والوعيد هما اجلاريان وَفْق خطاب القرآن والسّنة وطريقة السلف.
وأمـا االسـتـحـقـاق :فـتـتـبـطـنـه تـارة اعـتـقـادات مـخـالـفـة ,كـاعـتـقـاد املـعـتـزلـة ف وجـوب ثـواب احملُـسِـن وعـقـاب املـسـيء ,عـلـى مـا لـيـس
هذا مقام بيانه.

⬅ واجلهة الثالثة:
أن األثر املذكور قد ال يتعلق بجميع أفراد ما ذُكِرَ له ,كالنفوذ املذكور ف الصحيح والباطل.
👈 فـمـثـل هـذا يـجـري فـيـمـا يـكـون بـي الـعـبـد والـعـبـد ف املـعـامـالت ,أمـا ف الـعـبـادات فـال ميـكـن اجلـراءة عـلـى الـقـول بـأنـه ميـتـنـع
التصرف حينئذٍ برَفْع أثره ف حق ال.
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⬅ واجلهة الرابعة:
أن هذه األسماء املذكورة هي مُتعلّق احلُكم بالنظر إلى فاعله ,ال بالنظر إلى احلاكم به -وهو ال.-
💡 واألحكام تُنسَب إلى واضعها ال إلى مَنْ تعلقت به;
& فاحلُكم األول :هو اإليجاب ال الواجب.
' واحلكم الثاني :هو الندب ال املندوب.
( واحلكم الثالث :هو اإلباحة ال املباح.
 واحلكم الرابع :هو احلظر ال احملظور. .واحلكم اخلامس :هو الكراهة ال املكروه.
 /واحلكم السادس :هو الصحة ال الصحيح.
 1واحلكم السابع :هو البُطالن ال الباطل.
👈 فـمـا عَـبّـر بـه هـو اسـم لـألحـكـام بـاعـتـبـار تَـعـلّـقـهـا بـالـعـبـد ,وأصـل احلُـكـم الـشـرعـي الـطـلـبـي أنـه مـحـكـوم بـه مـن ال ,فـيُـضـاف
إلـيـه ,فِـعـوَض أن نـقـول) :هـو واجـب بـاعـتـبـار تَـعَـلّـقـه بـالـعـبـد( نـقـول) :هـو إيـجـابٌ بـاعـتـبـار صـدوره مـن ال ,ومـا جـاء عـن نـبـيّـه
ﷺ تَبَع ألحكامه ,فإن ال جعل هَدْيَه ﷺ حُكماً علينا.
⬅ واجلهة اخلامسة:
أن املعاني التي جُعِلَت لتلك األسماء مُقَرّرة شرعاً بال ريب ,وجعل لها الشرع أسماءً دالةً عليها,
💎فاالسم الذي جعله الشرع أحسن من االسم الذي يجعله غيره 💎
🔹 فالواجب يُسمى ف الشرع) :فرضاً(.
🔹 والندب يُسمى ف الشرع) :نَفْالً(.
🔹 واإلباحة تُسمى ف الشرع) :حتليالً(.
🔹 واحلظر يُسمى ف الشرع) :حترمياً(.
🔹 والكراهة تُسمى ف الشرع) :كراهةً(.
🔹 والصحة تُسمى ف الشرع) :القبول(.
🔹 والبطالن يُسمى ف الشرع) :بُطالناً ورَدّاً(.
👈 فـهـذه األسـمـاء الـشـرعـيـة لـلـمـعـانـي املـذكـورة ف هـذه األحـكـام هـي بـال ريـب مُـقَـدّمـة عـنـد الـعـارفـي بـكـالم ال وكـالم رسـولـه
ﷺ ,ألن تَـصَـرّف الـشـرع ف هـذه األسـمـاء تَـرَبّـت عـلـيـه أحـكـام ,كـمـا ف حـديـث أبـي هـريـرة عـن الـنـبـي ﷺ عـن ال تـبـارك
وتـعـالـى ,أنـه قـال» :مَـنْ عـادى لـي ولـيـاً «..حـتـى قـال» :ومـا تَـقَـرّب إلـيّ عـبـدي بِـأَحَـبّ إلـيّ ممـا افـتـرضـتـه عـلـيـه« فـهـذا الـفـرض,
ثم قال» :وال يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل« فهذا هو النفل.
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📌 فإذا تقرر ماسبق ,صارت هذه األحكام السبعة وَفْق ما بيّناه من العبارات الساملة من االعتراض أن:
& احلكم األول :هو الفرض :وهو اخلطاب الشرعي الطلبي املقتضي للفعل اقتضاءً الزماً.
' واحلُكم الثاني :النﱠفْل; وهو اخلطاب الشرعي الطلبي املقتضي للفعل اقتضاءً غير الزمٍ.
( واحلُكم الثالث :التحليل; وهو اخلطاب الشرعي الطلبي اخملَُيّر بي الفعل والتﱠرْك.
💡 واألحـاديـث الـواردة عـن الـنـبـي ﷺ -وهـي غـيـر واحـد -يُـذْكَـر ف جـمـلـتـهـا عَـدّ املـبـاح ف احلُـكـم الـشـرعـي الـطـلـبـي; كـقـولـه
ﷺ» :إن ال فَرَض فرائض «..إلى آخر احلديث.
 واحلُكم الرابع :التحري; وهو اخلطاب الشرعي الطلبي املقتضي للترك اقتضاءً الزماً. .واحلُكم اخلامس :الكراهة; وهي اخلطاب الشرعي الطلبي املقتضي للترك اقتضاءً غير الزمٍ.
 /واحلُكم السادس :القبول; وهو اخلطاب الشرعي الطلبي املتعلق بوَصْف ما يحتمل وجهي مبُوافقة الشرع.
 1واحلُكم السابع :البُطالن; وهو اخلطاب الشرعي الطلبي املتعلق بوَصْف ما يحتمل وجهي مبُخالفة حُكم الشرع.
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وَالفِقْهُ أَخَصّ مِن العِلْمِ.
وَالعِلْمُ :مَعْرِفَةُ املَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ ف الوَاقِعِ.
وَاجلَهْلُ :تَصَوّرُ الشﱠيْءِ عَلَى خِالَفِ مَا هُوَ بِهِ ف الوَاقِعِ.
والـعِـلْـمُ الـضﱠـرُورِيّ :مَـا لَـمْ يَـقَـعُ عَـنْ نَـظَـرٍ وَاسْـتِـدْاللٍ; كَـالْـعِـلْـمِ الـواقـعِ بـإحْـدَى احلَـوَاسّ اخلَـمْـسِ الـتـي هـيَ :الـسﱠـمْـعُ والـبَـصَـرُ
والشﱠمّ والذﱠوْقُ واللﱠمْسُ -أو التﱠوَاتُرِ.
وَأَمﱠا العِلْمُ املُكْتَسَبُ :فَهُوَ املَوْقُوفُ عَلَى النﱠظَرِ وَاالسْتِدْاللِ.
وَالنﱠظَرُ هُوَ الفِكْرُ ف حَالِ املَنْظُورِ فِيهِ.
وَاالسْتِدْاللُ :طَلَبُ الدﱠلِيلِ.
وَالدﱠلِيلُ :هُوَ املُرْشِدُ إِلى املَطْلُوبِ.
وَالظﱠنّ :جتَْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِن اآلخَرِ.
وَالشﱠكّ :جتَْوِيزُ أَمْرَيْنِ ال مَزِيﱠةَ ألَحَدِهِمَا عَلَى اآلخَرِ.

📌 معرفة العلم اصطالحاً بعد معرفة الفقه اصطالحاً تُعي على معرفة النسبة بينهما.
📖 "وَالْعِلْمُ :مَعْرِفَةُ املَْعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ ف الْوَاقِعِ".
👈 فهو يجمع ثالثة أمور:
& أنه معرفةٌ ,ويراد بها اإلدراك.
' أنها مُتعلقة مبا يقع عليه العلم; وهو شيء ما,
📎 والتعبير عنه بقول )الشيء( أحسن من التعبير عنه بقول) :املَْعْلُومِ( ليُعلَم أن الذي يقع عليه العلم هو شيء ما.
( أن املـعـرفـة مُـتـعـلّـقـةٌ بـكـونـهـا عـلـى مـا هـو بـه ف الـواقـع ,أي مـا هـو عـلـيـه ف األمـر نـفـسـه ,وهـي احلـقـيـقـة ,فـيـكـون إدراك املـعـلـوم
واقعاً باملوافقة ملَِا ف حقيقة األمر.
📎ومَرَدّ تلك املوافقة شيئان:
🔸 موافقته على ما هو عليه ف احلُكم الشرعي ,ككون الصلوات املكتوبة خمساً.
🔸 مُوافقته على ما هو عليه ف احلُكم القَدَري ,ككون السموات سَبْعاً.
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📖 ثم بَيَّ النسبة بينهما; فقال" :وَالْفِقْهُ :أَخَصّ مِنَ العِلْمِ".
👈 فـالـعـلـم إدراك عـام ,ومـن أفـراد ذلـك اإلدراك :الـفـقـه املـتـعـلـق بـاألحـكـام الـشـرعـيـة الـطـلـبـيـة .فـالـنـسـبـة بـيـنـهـمـا مـن نِـسـبـة
اخلاص إلى العام.
📌 وكما أن هذه هي النسبة بي معنى العلم والفقه اصطالحاً فهي النسبة بي معنى العلم والفقه شرعاً.
🔸فالفقه شرعاً :هو إدراك خطاب الشرع والعمل به.
📎 فقد نقل ابن القيم ف »مفتاح دار السعادة« إجماع السلف على أن اسم الفقه ال يكون إال بجَمْع العلم والعمل
🔸والعلم شرعاً :هو إدراك خطاب الشرع.
👈 فالنسبة بينهما حينئذٍ من نسبة اخلاص إلى العام.
📖 ثم ذكر معنى اجلهل بأنه مُقابل العلم ,فمعرفة معناه تُقَوّي ف النﱠفس إدراك معنى العلم.
فقال) :وَاجلَْهْلُ :تَصَوّرُ الشﱠيْءِ عَلَى خِالفِ مَا هُوَ به فِ الْوَاقِعِ(;
👈 فهو يجمع ثالثة أمور:
& أنه تَصَوّرٌ.

📎 والتصور :هو انطباع صورة الشيء ف النﱠفس.

💡 والتعبير بـ )اإلدراك( هنا هو املوافق للمقام; ألن مدار العلم ومُتعلقاته هو اإلدراك.
' أنه تَصَوّرٌ لشيء ,فمُتعلّق التصور شيء ما.
📎 وهـذا أحـسـن ممـا ذَكَـره ف حـد الـعـلـم بـأن مُـتَـعَـلّـقـه هـو املـعـلـوم ,ألنـه ال يـتـمـيـز املـراد بـاملـعـلـوم ,لـكـن إذا قـيـل) :شـيء( صـار
جنساً عاماً ,تندرج فيه أفراد كثيرة.
( أنه تَصَوّرٌ كائنٌ على خالف ما هو به ف الواقع.
📎 وتَقَدم أن معنى قولهم) :على ما هو به ف الواقع( أي ف الواقع الشرعي أو الواقع القَدَري.
💡 والتحقيق :أن اجلهل خالٍ من اإلدراك; فاجلهل اصطالحاً :عدم اإلدراك..
👈وهو نوعان:
& جـهـل حـقـيـقـي; وهـو عـدم إدراك الـشـيء ,كـمَـنْ سُـئـل) :مـا اسـم والـد الـنـبـي ﷺ?( فـقـال) :ال أدري(! ,فـهـذا جـهـل
حقيقي.
' جـهـل حُـكـمـي; وهـو إدراك الـشـيء عـلـى خـالف مـا هـو بـه ف الـواقـع ,كـمَـنْ أجـاب عـلـى الـسـؤال املـتـقـدم فـقـال :والـد الـنـبـي
ﷺ هو )هاشم(; فهذا عنده إدراك ,لكن اإلدراك املذكور مخالفٌ الواقع.
🔹 ويُسمى األول :جهالً بسيطاً.
🔹 ويُسمى الثاني :جهالً مُرَكﱠباً.
واألَوْلَـى :أن يُـسـمـى الـثـانـي )تـخـيـيـالً(; ألنـه إدراك شـيء عـلـى خـالف مـا هـو عـلـيـه ف الـواقـع ,وهـو املـوافـق ملَِـا جـاء ف خـطـاب
الشرع من اسم التخييل.
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📖 "وَالْعِلْمُ الضﱠرُورِيّ :مَا لم يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْالل "..إلى "..وَالدﱠلِيلُ :هُوَ املُْرْشِدُ إِلَى املَْطْلُوبِ".
📌 ثمّ ذكر أنّ العلم باعتبار طريق حصوله نوعان:
& الـعـلـم الـضـروري; وبَـيّ أنـه) :مَـا لـم يَـقَـعُ عَـنْ نَـظَـرٍ وَاسْـتِـدْالل( ,وذَكَـرَ أنّ مـنـه :الـعـلـم )الـواقـع بـإحـدى احلـواس اخلـمـس(
)أو التواتر(.
' الـعـلـم الـنـظـري; الـذي سـمـاه )مُـكْـتـسـبـاً( ,وبـيّ أنـه) :املـوقـوف عـلـى نَـظَـر واسـتـدالل ,(.ولـم يـذكـر مـثـاالً لـه; ومـنـه مـثـال:
العلم الواقع من دراسة أصول الفقه.
📎 فيكون حينئذٍ بالنظر إلى الكسب :أن العلم الضروري علم مكسوب ,بخالف العلم النظري فإنه علم مكتسَب.
📌 والنظر كما قال) :هُوَ الْفِكْرُ فِ حال املَْنْظُورِ( إليه.
💡 وأسلم مما ذكر أن يقال) :هو حركة النﱠفْس لتحصيل اإلدراك( أي التفكير فيما يُطلَب إدراكه.
📌 واالستدالل عنده هو) :طَلَبُ الدَلِيلِ(.
👈 وله -عند األصوليي -معنيان:
& طلب الدليل.
' إقامة الدليل على اخلصم ف املناظرة ,وعند إرشاد السائل.
📌 أما الدليل :فَعَرّفه بقوله) :املُْرْشِدُ إِلَى املَْطْلُوبِ(; وهذا أشبه بكونه حَدّاً لُغوياً من كونه حَدّاً أُصولياً.
💡 واخملُـتـار :أن )الـدلـيـل( :هـو مـا يُـتَـوَصﱠـل بـصـحـيـح الـنـظـر فـيـه إلـى مـطـلـوبٍ تـصـديـقـي -أي خـبـري ;-وهـو :احلُـكـم بـإثـبـات
شيء لشيء أو نَفْيه عنه.
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📖 ثم ذَكَرَ حَدّ الظن والشك بقوله" :وَالظﱠنّ :جتَْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ اآلخَرِ.
وَالشﱠكّ :جتَْوِيزُ أَمْرَيْنِ ال مَزِيﱠةَ ألحَدِهِمَا عَلَى اآلخَرِ".
🔗 والداعي لذِكْرهما :هو استكمال أنواع اإلدراك الذي هو مُتَعَلﱠق العلم املبدوء به أوالً.
👈 فتَعَلّق املعلوم بالنﱠفْس له حاالن:
& إدراك النﱠفْس للمعلوم بوجه ما; وهو خمسة أنواع :علم ,واعتقاد ,وظَنﱞ ,وشَكﱞ ,ووَهْمٌ.
' عدم إدراكها املعلوم ,وهو اجلهل.
📌 والتجويز :هو احلُكم باجلواز.
📌 واألظهرية وعدم املزية :أي باعتبار ما يقع ف النﱠفْس من إدراك املعلوم.
🖊 وبقي من أنواع اإلدراك نوعان لم يذكرهما:
🔹 الوَهْم ,وهو مُقَابل الظن .فالوَهْم :إدراك على حال مرجوحة.
🔹 االعـتـقـاد ,وهـو عـنـد حُـذﱠاقـهـم :إدراك الـشـيء عـلـى مـا هـو عـلـيـه ف الـواقـع إدراكـاً جـازمـاً يـقـبـل الـتـغـيـر ,بـخـالف الـعـلـم
عندهم فهو ال يقبل التغير.
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وَأُصُولِ الفِقْهِ:طُرُقُهُ عَلَى سَبِيلِ اإلِجْمَالِ ,وَكَيْفِيﱠةُ االسْتِدْالَلِ بِهَا.
وَأَبْوَابُ أُصُولِ الفِقْهِ:
أَقْ ـسَــامُ ال ـكَ ـالَمِ ,وَاألَمْ ـرُ ,وال ـنﱠ ـهْــي ,وَال ـعَــامّ ,واخلَــاصّ ,وَاجملُْ ـمَ ـلُ ,واملُ ـبَ ـيّـ ـنُ ,وَال ـظﱠــاهِ ـرُ ,وَاملُ ـؤَوﱠلُ ,وَاألَفْ ـعَــالُ ,وال ـنﱠــاسِ ـخُ,
واملَ ـنْ ـسُــوخُ ,وَاإلِجْ ـمَــاعُ ,واألَخْ ـبَــارُ ,وال ـقِ ـيَــاسُ ,واحلَ ـظْ ـرُ ,واإلِبَــاحَ ـةُ ,وَتَ ـرْتِ ـي ـبُ األَدِلﱠ ـةِ ,وصِ ـفَ ـةُ الْـ ـمُ ـفْ ـتِــي والْـ ـمُ ـسْ ـتَ ـفْ ـتِــي,
وأَحْكَامُ الْمُجْتَهِدِينَ.

📖 ملَّـا فـرغ املـصـنـف مـن تـعـريـف أصـول الـفـقـه بـاعـتـبـار مُـفـرديْـه أتـبـعـه بـتـعـريـفـه بـاعـتـبـار كـونـه لَـقـبـاً جلـمـلـة مـن مـسـائـل الـعـلـم ,وهـو
مُرَكﱠبه اإلضاف ,فقال) :وَأُصُولُ الْفِقْهِ :طُرُقُهُ عَلَى سَبِيلِ اإلِجْمَالِ ,وَكَيْفِيﱠةُ االستِدْاللِ بِهَا(
👈 فهو يجمع أمرين:
& طرق الفقه على سبيل اإلجمال; أي ما يُوصل سلوكه إلى جنس الفقه ,وهذه الطرق هي قواعد.
' كيفية االستدالل بها; أي صفة االستدالل بطرق الفقه ,من حيث تعيينها وتَعَلّقها بحُكم ما ووقوع التعارض بينها.
📎 وبقي أمر ثالث هو قرين لهما; وهو:
( حال املستدل; أي صفاته ,وهو اجملتهد.
فهذه األمور الثالثة هي جماع أصول الفقه عند جمهور األصوليي ,لتوقف الفقه عليه.
💡 واملوافق للنظر :هو االقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه اإلجمالية.
👈 فاألمران اآلخران :منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد ,ومنه ما يجري تَبَعاً.
📌 فأصول الفقه اصطالحاً :هو القواعد التي يُعرَف بها احلُكم الشرعي الطلبي االجتهادي.
✏ وقَيدُ )االجتهاد( موافق الصطالح األصوليي ,الذين يقصرون الفقه على املسائل االجتهادية فقط.
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📖 وأبـواب أصـول الـفـقـه كـثـيـرة اقـتـصـر املـصـنـف عـلـى بـعـضـهـا ,وهـو املـعـدود ف قـولـه) :وأبـواب أصـول الـفـقـه :أقـسـام الـكـالم,
واألمر ,والنهي (..إلى آخر ما ذكر.
👈 وهذا ذِكْر مُجمَل لها ,باعثه :التشويق إليها ,فإن النﱠفس إذا عرفت الشيء مُجمالً اشتاقت إلى معرفته تفصيالً.
📌 وقد جرى على تفصيله وَفق املذكور هنا عدا أمرين:
& أنـه ذكـر ف الـتـفـصـيـل أشـيـاء لـم يـذكـرهـا هـنـا; مـنـهـا) :الـنﱠـص ,والـتـعـارض ,واسـتـصـحـاب احلـال ,وقـول الـصـحـابـي(;
فهؤالء غير مذكورات ف مقام اإلجمال ,وقد ذكرهن ف مقام التفصيل.
' تـعـبـيـره هـنـا بـشـيء لـم يُـعَـبّـر بـه ف مـقـام الـتـفـصـيـل ,وهـو قـولـه هـنـا) :والـنـاسـخ واملـنـسـوخ( ,فـإنـه ذَكَـره عـنـد الـتـفـصـيـل بـقـولـه:
)والنﱠسْخ(.
وما ذَكَره تعبيراً عنه ف التفصيل أحسن مما ذَكَره عنه تعبيراً ف اإلجمال.
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فَأَمﱠا أَقْسَامُ الكَالَمِ; فَأَقَلّ مَا يَتَرَكﱠبُ مِنْهُ الكَالَمُ :اسْمَانِ ,أَو اسْمٌ وَفِعْلٌ ,أَو اسْمٌ وَحَرْفٌ ,أَو فِعْلٌ وَحَرْفٌ.
وَالكَالَمُ يَنْقَسِمُ إِلى أَمْرٍ ,وَنَهْيٍ ,وَخَبَرٍ ,وَاسْتِخْبَارٍ.
وَيَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلى متَنﱟ ,وَعَرْضٍ ,وَقَسَمٍ.
وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَنْقَسِمُ إِلى حَقِيقَةٍ ,وَمَجَازٍ.
فَاحلَقِيقَةُ :مَا بَقِيَ ف االسْتِعْمَالِ عَلَى مَوْضُوعِهِ .وَقيِلَ :مَا اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِن اخملَُاطِبَةِ.
وَاجملََازُ :مَا جتُوّزَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ.
وَاحلَقِيقَةُ :إِمﱠا لُغَوِيﱠةٌ ,وإِمﱠا شَرْعِيﱠةٌ ,وَإِمﱠا عُرْفِيﱠةٌ.
وَاجملََازُ إِمﱠا أَنْ يَكُونَ بِزِيَادَةٍ ,أَوْ نُقْصَانٍ ,أَوْ نَقْلٍ ,أَو اسْتِعَارَةٍ.
فَاجملََازُ بِالزّيَادَةِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى } :لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السﱠمِيعُ الْبَصِيرُ { ] الشورى.[١١ :
وَاجملََازُ بِالنّقْصَانِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى } :وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ { ] يوسف.[٨٢ :

وَاجملََازُ بِالنﱠقْلِ :كَـ )الْغَائِطِ( فِيمَا يَخْرُجُ مِن اإلِنْسَانِ.
وَاجملََازُ بِاالسْتِعَارَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى } :جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضﱠ { ]الكهف.[٧٧:

📖 ذكر املصنف رحمه ال ف هذه اجلملة فصالً من فصول أصول الفقه ,وهو :أقسام الكالم.
💡 ألن مبنى أحكام الشرع على كالم ال وكالم رسوله صلى ال عليه وسلم.
📎 ومما يُعي على فَهْمهما :معرفة أقسام الكالم عند العرب; فإن الشريعة عربية ,كما قرره الشاطبي ف املوافقات.
💎 فال ينزع ف هذه الشريعة بعلمٍ إال مَنْ كان عنده بصيرة نافذة ف معرفة العربية على اختالف علومها.
📎 ولـذلـك ذهـب مَـنْ ذهـب مـن أهـل الـفـقـه إلـى أن مَـنْ لـم يُـحِـطْ عِـلـمـاً بـالـعـربـيـة ال يـجـوز لـه اإلفـتـاء ,حـتـى قـال 📢 أبـو
محمد بن حزم) :كيف يُؤمَن على الشريعة مَنْ ال يُؤمَن على اللسان العربي?( 👈 ,وهذا حقﱞ.
📌 وقد قَسّم املصنف الكالم بالنظر إلى ثالث اعتبارات:
& باعتبار ما يتركّب منه ,أي ما يُؤلﱠف منه الكالم ف جُمَله.
📖 وهو املذكور ف قول املصنف) :فَأَقَلّ مَا يَتَرَكبُ مِنْهُ الْكَالمُ :اسْمَانِ ,أَوْ اسْمٌ وَفِعْل ,أَوْ اسْمٌ وَحَرْف ,أَوْ فِعْلٌ وَحَرْف(..
' باعتبار مدلوله ,أي معناه الذي دلّ عليه.
📖 وهو املذكور ف قوله) :وَالْكَالمُ يَنْقَسِمُ إِلى :أَمْرٍ ,وَنَهْيٍ ,وَخَبَرٍ ,وَاسْتِخْبَارٍ( حتى قال) :وَقَسَمٍ(.
( باعتبار استعماله ,أي ما يُراد منه من املعنى الذي جُعِل له.
📖 وهو املذكور ف قوله) :وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَنْقَسِمُ إِلَى :حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ(.
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📖 )فَأَقَلّ مَا يَتَرَكبُ مِنْهُ الْكَالمُ :اسْمَانِ ,أَوْ اسْمٌ وَفِعْل ,أَوْ اسْمٌ وَحَرْف ,أَوْ فِعْلٌ وَحَرْف(..
📝 فأقسام الكالم باعتبار ما يَتَركﱠب منه أربعة:
& كالم مُرَكﱠب من اسمي ,نحو) :الدين النصيحة(.
' كالم مُرَكﱠبٌ من فعل واسم ,نحو) :جاء احلق(.
( كالم مُرَكﱠبٌ من حرف واسم ,نحو) :يا رب(.
 كالم مُرَكﱠبٌ من حرف وفعل ,نحو) :ما قام(.💎 والتحقيق :أن القسمي األخيرين يُؤوﱠالن مبا يرجع إلى القسمي األوليْ; فأصل تركيب الكالم عند العرب:
🔹 يكون تارة من اسمي.
🔹 ويكون تارةً أخرى من اسم وفعل.
📎 وما وقع ظاهره على خالف هذا يُؤَوﱠل إليهما -أي يُرَدّ إليهما -تقديراً.
👈 فيُقَدﱠر من الكالم ف القسمي الثالث والرابع ما يقع وَفْق األول والثاني.

📖 )وَالْكَالمُ يَنْقَسِمُ إِلى :أَمْرٍ ,وَنَهْيٍ ,وَخَبَرٍ ,وَاسْتِخْبَار (...إلى..) :وَقَسَمٍ(.
💡 واالستخبار :هو االستفهام ,ومعناه :طَلَبُ اخلبر.
💡 والعَرْض :هو الطلب برِفق.
💡 القَسَم :هو احللف باليمي.
💎 والتحقيق :أن هذه األشتات التي ذكرها يجمعها القول بأن الكالم باعتبار مدلوله نوعان:
🔸 اخلبر ,وهو قَوْلٌ يلزمه الصّدْق أو الكذب.
🔸 اإلنشاء ,وهو قولٌ ال يلزمه الصدق أو الكذب.
📎 فما ذَكَره من األمر والنهي واالستخبار والتمني والعَرْض والقَسَم ,كله يرجع إلى اإلنشاء ,ويقابله :اخلبر.
💎 ومنتهى هذا التحقيق ف اإلنشاء واخلبر هو البن الشاطّ املالكي ف »مختصره« لكتاب »الفروق«.
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📖 )وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَنْقَسِمُ إِلَى :حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ(.
📝 وعَرّف احلقيقة بتعريفي:
& ما بَقِيَ فِ االسْتِعْمَالِ عَلَى مَوْضُوعِهِ.
' ما اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ اخملَُْاطَبَةِ.
💡 والتعريف الثاني كالبيان لألول; فما اصطُلِح عليه من اخملاطَبة هو موضوعه ,أي ما جُعِل له الكالم من املعنى.
📌 فتكون احلقيقة اصطالحاً :ما استُعمِلَ ف ما اصطُلِح عليه من لسان اخملاطبة.

📝 وعَرﱠف اجملاز بقوله :مَا جتُوّزَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ 👈 ,أي ما تُعُدّي به عن ما جُعِل له ف ما اصطُلِح عليه من اخملُاطبة.
📌 فيكون اجملاز اصطالحاً :ما استُعمِل ف غير ما اصطُلِح عليه ف لسان اخملُاطبة.

📝 ثم ذَكَر قِسمة احلقيقة ثالثة أقسام:
& 🔹 احلقيقة اللغوية :وهي ما استُعمِل ف ما اصطُلِح عليه من لسان اخملُاطبة ف اللغة )أي لسان العرب(.
' 🔹 احلقيقة الشرعية :وهي ما استُعمِل ف ما اصطُلِح عليه من لسان اخملُاطبة ف الشرع )من كالم ال وكالم رسوله
ﷺ(.
( 🔹 احلـقـيـقـة الـعُـرفـيـة :وهـي مـا اسـتُـعـمِـل ف مـا اصـطُـلِـح عـلـيـه مـن لـسـان اخملـاطـبـة ف الـعُـرف )ممـا تـعـارف عـلـيـه الـنـاس,
وصار جارياً بينهم(.
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📝 ثم ذَكَرَ قسمة اجملاز أربعة أقسام:
& 🔹 اجملاز بالزيادة ,ومَثﱠل له بقوله} :لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{ ]الشورى.[11:
📎 وبيان ذلك :أن ذاكر هذا املثال يريد أن أصل الكالم) :ليس مثله شيء( ,وأن )الكاف( حينئذٍ زائدةً.
⬅ وحَمَلهم على القول بالزيادة :أنها لو قُدّرَت مبعناها -وهو )مثل( -صار النفي مسلّطا على مِثل املثل,
وعـنـدهـم أن اآليـة يُـراد بـهـا :نَـفْـي املـثـل ,فـاحـتـاجـوا إلـى الـقـول :بـأن )الـكـاف( هـنـا زائـدة ,لـيـسـتـقـيـم لـهـم مـا يـريـدون مـن
املعنى الصحيح.
💡 والرد على ذلك :بأن نَفْي مثل املثل أقوى ف نَفْي املثل من االقتصار عليه.
💎 وأحسن من هذا املذهب الذي سلكوه :أن يقال :إن )الكاف( هنا صِلة لتقوية املعنى.

' 🔹 اجملاز بالنّقصان :أي باحلذف ,ومَثﱠل له بقوله} :واسأل القرية { ]يوسف.[82:
📎 فـاملـسـئـول هـنـا لـيـسـت األبـنـيـة والـدور الـتـي تـكـون مـنـهـا الـقـريـة ,وإمنـا املـقـصـود بـالـسـؤال هـم :أهـل الـقـريـة الـسـاكـنـون تـلك
الدور.
⬅ فـتـقـديـر الـكـالم :واسْـأَلْ أهـل الـقـريـة ,ثـم حُـذِفَـت كـلـمـة )أهـل( ,وأُبْـقِـيَـت كـلـمـة )الـقـريـة( ,ألن الـقـريـة ال تـكـون قـريـة إال
بوجود أهلها ,فإنها سُميت )قريةً( من التقري ,وهو :التجمع.

( 🔹 اجملاز بالنﱠقْل ,ومَثﱠل له بقوله) :كَالغَائِطِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ اإلِنْسَانِ(.
📎 فـإن الـعـرب اسـتـقـبـحـت أن جتـعـل ملِـا يـخـرج مـن اإلنـسـان اسـمـاً اسـتـخـبـاثـاً لـه ,وجـعـلـت لـه اسـم املـكـان الـذي يـقـصـده عـنـد
قضاء احلاجة.
 🔹 اجملاز باالستعارة :وهو املشتمل على تشبيه ,ومَثﱠل له بقوله تعالى } :جدارا يريد أن ينقض {.📎 فجُعِل للجدار ملّا كان مائالً صفة احلي وهي )اإلرادة( ,فهو مليله يريد أن ينقض ,أي يريد أن يقع ويسقط.

👆وهذه األقسام األربعة يجمعها كلها اجملاز بالكلمة.
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📝 فبناء اجملاز يرجع إلى أصليْ:
& ♦ اجملاز اإلسنادي :وهو املتعلق بتركيب الكالم ,فمحله اجلملة.
' ♦ اجملاز بالكلمة :وهو املتعلق باملفرد ,فمحله الكلمة.
📝 والتحقيق أن مجاز الكلمة أقسام ثالثة:
& 🔹 مجاز بالزيادة.
' 🔹 مجاز باحلذف.
( 🔹 مجاز باالستعارة.
👈 أمّـا مـجـاز الـنﱠـقْـل :فـإنـه يَـعُـمّـهـا ولـيـس قَـسـيـمـاً لـهـا; فـالـواقـع ف مـجـاز الـزيـادة أو احلـذف أو االسـتـعـارة هـو نَـقْـلٌ ,يُـنـقَـل فـيـه
الكالم من معنى إلى معنى آخر.
📌 ومن املسائل الطوال :تقرير وجود اجملاز أو نَفْيه.
🚫 والقول بإثبات اجملاز مطلقاً فيه نَظَر لتخلفه ف مواضع يُقطَع بأن اجملاز ال يُراد فيها.
📜 ومن ذلك :آيات الصفات وأحاديثها,
👈 فـإن أبـا عـمـر بـن عـبـد الـبـر املـالـكـي نَـقَـل إجـمـاع الـصـحـابـة والـتـابـعـي ف كـتـاب »الـتـمـهـيـد« عـلـى أنـهـا عـلـى احلـقـيـقـة ,وأن
اجملاز ال يجزي فيها ,فحينئذٍ ميتنع القول بوقوع اجملاز مطلقاً.
🚫وكذلك ميتنع القول بنَفْي اجملاز مطلقاً.
📜 فإن مَنْ شَمّ كالم العرب وتغرغر بسَننهم فيه وعرف املنقول عنهم ف األشعار واخلُطب لم يسعه أن يقول بنَفْي اجملاز.
💎 وأحسن املسالك :هو القول بإثبات اجملاز عند وجود القرينة الدالة عليه ,فإن لم توجد القرينة انتفى اجملاز,
👈 وهـو قـول ابـن تـيـمـيـة احلـفـيـد ,الـذي ذَكَـره ف »الـتـحـفـة الـعـراقـيـة« بـاقـتـضـاب ,ثـم بَـسَـطـه ف »الـرسـالـة املـدنـيـة« وهـي مـن آخـر
ما صَنّف ,فكأن منتهى قوله رحمه ال إلى القول بإثباته على هذا الوجه وال أعلم.
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وَاألَمْرُ :اسْتِدْعَاءُ الفِعْلِ بِالقَوْلِ مِمﱠنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ .وَصِيغَتُهُ :افْعَلْ.
وَهِيَ عِنْدَ اإلِطْالَقِ وَالتﱠجَرّدِ عَن القَرِينَةِ حتُْمَلُ عَلَيْهِ ,إِالﱠ مَا دَلﱠ الدﱠلِيلُ عَلَى أَنﱠ املُرَادَ مِنْهُ النﱠدْبُ أَو اإلِبَاحَةُ.
وَالَ يَقْتَضِي التﱠكْرَارَ عَلَى الصﱠحِيحِ; إِالﱠ مَا دَلﱠ الدﱠلِيلُ عَلَى قَصْدِ التﱠكْرَارِ.
وَالَ يَقْتَضِي الفَوْرَ.
وَاألَمْـرُ بِـإِيـجَـادِ الـفِـعْـلِ :أَمْـرٌ بِـهِ ,وَمبَِـــا الَ يَـتِـمّ الـفِـعْـلُ إِالﱠ بِـهِ; كَــاألَمْـرِ بِـالـصﱠـالَةِ :أَمْـــرٌ بِـالـطﱠـهَـارَةِ املُـؤَدّيَـةِ إِلَـيْـهَـــا,
وَإِذَا فُعِلَ يَخْرُجُ املَأْمُورُ عَن العُهْدَةِ.

📖 "وَاألمرُ :اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالقَوْلِ ممِﱠنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سبِيلِ الْوُجُوبِ"...
📝 فاألمر عند األصوليي يجمع أربعة أمور:
& أنه استدعاء الفعل ,وله معنيان:
🔸 أنه طلب حصول الفعل,
👈 وهو جارٍ على طريقة أهل السّنة واجلماعة بالنظر إلى لسان العرب.
🔸 أنه طلب حصول الفعل باملعنى القائم للكالم ف نفس ال.
👈 وهو جارٍ على طريق األشاعرة وأشباههم الزاعمي أن كالم ال بال حرف وال صوت.
💎 واملوافق منهما للحق هو األول ,وإن كان املتكلمون ف باب األمر من األصوليي يريدون الثاني.
' أن اسـتـدعـاء الـفـعـل يـكـون بـالـقـول ,أي بـالـنـظـر إلـى أصـلـه ,فـإن األمـر قـد يـقـع بـغـيـر الـقـول ,كـالـكـتـابـة واإلشـارة ,وهـي تـابـعـة
لألصل املذكور من كون األمر يكون بالقول.
( أن اسـتـدعـاء الـفـعـل بـالـقـول يـكـون مُـوَجﱠـهـاً إلـى مَـنْ هـو دون اآلمـر ,أي مَـنْ هـو أقـل مـنـه رُتـبـةً ,وهـي مُـتـحـقـقـة ف األمـر
الشرعي ,فاآلمر به هو ال ,واملأمور فيه هو عَبْده.
 أن يكون ذلك على سبيل الوجوب ,أي بقرينة تدل عليه وتُفصِحُ عنه.🚫 وهـذا عـلـى مـذهـب الـقـائـلـي بـالـكـالم الـنـفـسـي الـقـائـم بـذات ال ,فـاألمـر والـنـهـي ال يـدالّن عـنـدهـم بـنـفـسـهـمـا عـلـى مـراد
ال ,وإمنا يُدَلّ عليه مبا يُعَبّر عنه.
📎 وال يريد هو وال غيره بقوله) :عَلَى سبِيلِ الْوُجُوبِ( أنه يُراد منه الوجوب.
💡 فإنهم يذكرون هذه الكلمة ف النهي أيضاً ,فَهُم يريدون طَلَب قرينة تدل عليه وتُفصِح عنه.
💎 واخملتار :أن األمر هو :خطاب الشرع املقتضي طَلَب الفعل.
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📖 "وَصيغتُه :افْعَلْ".
📝 ولها معنيان:
& ما هو عبارة عن األمر ,ال األمر نفسه.
👈 وهو على طريقة اخملالفي القائلي .بالكالم النفسي.
' ما هو األمر نفسه.
👈 وهو على طريقة أهل السّنة.
💎 فالصيغة عندهم هي األمر نفسه بالنظر إلى ما تعرفه العرب ف كالمها.
📝 وصِيَغ األمر نوعان:
🔸صيَغٌ صريحة ,وهي التي وُضِعَت له ف كالم العرب ,وهي) :افعلْ ,ولِتَفعلْ ,واسم الفعل ,واملصدر(.
📎 واقتصر املصنف وغيره على )افعل( ألنها أُم الباب وأصله.
🔸 صـيَـغٌ غـيـر صـريـحـةٍ ,وهـي الـتـي لـم تُـوضـع لـألمـر ف كـالم الـعـرب ,ووُجِـدَت لـه كـذلـك ف خـطـاب الـشـرع ,كـمَـدْح فـاعـل
فِعْلٍ ف كالم ال أو كالم رسوله صلى ال عليه وسلم ,فإنه يفيد األمر.
📎 💎 والبـن الـقـيـم ف »بـدائـع الـفـوائـد« ,واألمـيـر الـصـنـعـانـي ف شَـرْح مـنـظـومـتـه ف »أصـول الـفـقـه« فَـصْـلٌ حـافـل ف بـيـان
صِيَغ األمر غير الصريحة ,وكالمهما من ذخائر األبحاث ,فإنه قَلﱠ مَنْ تَعَرﱠض لهذا من األصوليي.

📖 "وَهِيَ عِنْدَ اإلِطْالقِ وَالتﱠجَرّدِ عَنِ الْقَرِينَةِ حتُْمَلُ عَلَيْهِ…"
📝 ثم ذكر املصنف ثالثة أمور تقتضيها صيغة األمر:
🔹 أن صيغة األمر حتُمَل عليه -أي تفيده -عند اإلطالق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك.
📎 ومراده بـ )الدﱠلِيلُ( :القرينة الصارفة ,فإن ثبوتها يكون بالدليل.
🔹 أنه ال يقتضي التكرار ,أي ال يُطلَب من العبد اإلتيان به مرةً بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار.
🔹 أنه ال يقتضي الفور.
📎 والفورية :هي املبادرة إلى الفعل ف أول وقت اإلمكان.
💡والراجح :أنه يقتضي الفورية.
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📖 )وَاألمرُ بِإيجَادِ الْفِعْلِ أَمْرٌ بِهِ وَمبَِا ال يَتِمّ الْفِعْلُ إِال بِهِ ,كَاألَمْرِ بِالصالَة أمْرٌ بِالطﱠهَارَةِ املُْؤَدّيَةِ إِلْيَهَا(
👈 أي أن األمر باملَقصَد يتضمن األمر بوسيلته.
☑ كـالـطـهـارة بـالـنـسـبـة إلـى الـصـالة ,فـالـصـالة مَـقـصَـد مـأمـور بـهـا ,والـطـهـارة وسـيـلـتـهـا ,فـهـي شـرط مـن شـروطـهـا ,فـتـكـون
الطهارة مأموراً بها لألمر بالصالة.
💡وما جرى عليه املصنف أكمل من تعبير أكثر األصوليي بقولهم) :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(;
👈 فـالـقـاعـدة تـشـمـل املـأمـور بـه فَـرضـاً ونَـفْـالً ,فـحـيـنـئـذٍ تـكـون) :مـا ال يـتـم املـأمـور إال بـه فـهـو مـأمـور بـه( وهـو مـعـنـى الـلـفـظ الـذي
ذَكَره املصنف.
📝 واخملتار) :أن ما ال يتم الفعل إال به( نوعان:
& ما هو ف وَسْع العبد وقُدرته ,كالطهارة بالنسبة إلى الصالة.
' ما ليس ف وسع العبد وقُدرته ,كدخول الوقت بالنسبة إلى الصالة.
👈 فما كان من األول فهو مأمور به تَبَعاً لألمر.
👈 وما كان من الثاني فليس مأموراً به ألنه ال قُدرة للعبد على حتصيله.

📖 )وَإِذَا فُعِلَ خَرَج املَْأْمُورُ منْ الْعُهْدَةِ(
👈 أي إذا امتُثِل األمر خرج العبد املأمور من العُهدة.
💡 واملـراد بـخـروجـه مـن الـعُـهـدة :بـراءة ذِمـتـه وسـقـوط الـطـلـب عـنـه ,فـال تـكـون ذمـتـه مـشـغـولـة بـاألمـر ,وال مُـطـالَـبـاً بـه ,فـإنـه
أسقطه باالمتثال.
👈 وشـرطـه :أن يـكـون فِـعْـلـه األمـر وفـق الـصـفـة الـشـرعـيـة ,فـإذا فَـعَـلـه بـغـيـر صـفـتـه الـشـرعـيـة لـم يـسـقـط عـنـه الـطـلـب وال بَـرِئـت
ذمته.
☑ كـمُـقـيـم ف دار احلـضـر صـلـى الـظـهـر ركـعـتـي فـإن ذمـتـه مـشـغـولـة بـصـالة الـظـهـر ألن صـالتـهـا ركـعـتـي حـال اإلقـامـة ف دار
احلضر من مقيمٍ ال تصح ,فلم يقع االمتثال هنا ,ألنه لم يأتِ به وَفق صفته الشرعية.
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الﱠذِي يَدْخُلُ فِ األمرِ وَالنﱠهْي ,وَمَا ال يَدْخُل
يَدْخُلُ ف خِطَابِ الِ تَعَالَى املُؤْمِنُونَ.
وَالسﱠاهِي ,وَالصﱠبِيّ ,وَاجملَْنُونُ غَيْرُ دَاخِلِيَ ف اخلِطَابِ.
وَالكُفﱠارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشﱠرَائِعِ ,وَبِـمَـا الَ تَصِحّ إِالﱠ بِهِ ,وَهُوَ اإلِسْالَمُ;
لِقَوْلِهِ تَعَالَى } :مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ ✵ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ املُْصَلّيَ { ]املدﱠثّـر.[٤٣-٤٢:

📖 "الﱠذِي يَدْخُلُ فِ األمرِ وَالنﱠهْي ,وَمَا ال يَدْخُل" ,هذه الترجمة هي إحدى التراجم الثالث الواقعة ف كتاب املصنف.
🔸 والثانية :ف قوله) :األفعال(.
🔸 والثالثة :ف قوله) :فصلٌ ف التعارض(.
👈 ومـا عـدا هـذه الـتـراجـم الـثـالث ممـا شُـحِـنَـت بـه نُـسَـخ الـكـتـاب املـطـبـوعـة فـهـي مـن تـصـرفـات الـنـاسـخـي أو الـنـاشـريـن;
فاملصنف تَرَك كتابه غُفْالً من التراجم ,إال ف هذه املواضع الثالثة املذكورة.

📌 واملقصود بهذه الترجمة :معرفة اخملُاطَبي باألمر والنهي; أي املُتوجﱠه إليهم مبا يُؤمَر به ويُنهَى عنه شرعاً..
وَهُمْ قسمان:
& منْ يدخل ف األمر والنهي.
' منْ ال يدخل ف األمر والنهي.
📎 وذِكْر األمر والنهي خرج مخرج الغالب ,فيدخل فيه بقية األحكام التكليفية والوضعية.
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📖 فأما القسم األول فهُم املذكورون ف قول املصنف) :يَدْخُلُ فِ خِطَابِ الﱠ تَعَالَى :املُْؤمِنُونَ(;
ومُراده بـ )خِطَابِ الﱠ تَعَالَى( :خطاب الشرع.
💡 وخَ ـصّ هــو وغ ـيــره خ ـطــاب ال بــال ـذّكْــر بــاع ـت ـبــار كــونــه مُ ـب ـتــدأ ال ـت ـشــريــع ,وجُ ـعِــل غ ـيــره م ـنــه; ك ـكــالم رســول ال ﷺ,
واإلجماع; ألنهما جُعِال كذلك -أي من الشرع -بجَعْل ال لهما.
📝 فاملؤمنون الداخلون ف خطاب األمر والنهي هُم املتصفون بوصفي & :العقل ' .البلوغ.
👈 فـ )أل( :عـهـديـة ,ال تـتـنـاول جـمـيـع أفـراد املـؤمـنـي ,وتـخـتـص مبَـنْ كـان مـنـهـم مُـتـصـفـاً بـالـعـقـل والـبـلـوغ ,وهـذان الـوصـفـان
يُسميهما عامة األصوليي بـ )التكليف(;
فاملُكَلﱠف عندهم :هو العاقل البالغ ,ومُرادهم :مَنْ صار محالً لألمر والنهي.
👈 وذَكَـر املـصـنـف )املـؤمـنـي( ولـم يَـقُـل) :املُـكَـلﱠـفـي( لـيَـخْـرُج خـطـاب الـكـفـار بـالـشـرع; فـإن خـطـاب املـؤمـنـي املـتـصـفـي بـالـعـقـل
والبلوغ مُتفق عليه ,أما خطاب الكفار بالشرع ففيه خالف سيأتي ذِكْره.

📖 وأمـا الـقـسـم الـثـانـي فَـهُـم املـذكـورون ف قـول املـصـنـف) :وَالـسﱠـاهِـي ,وَالـصﱠـبِـيّ ,وَاجملَْـنُـونُ غَـيْـرُ دَاخـلِـيَ ف اخلِْـطَـابِ( أي ال
يتناولهم األمر والنهي.
ومُراده بـ )السﱠاهِي( :الناسي.
✏ والنسيان :ذُهول القلب عن معلومٍ له ,مُتَقرر فيه.
✏ وأمّا )الصﱠبِيّ( :فهو الذي لم يبلغ.
📎 وذِكْر الصبي خرج مخرج الغالب ,فمثله )الصَبِيّة( أيضاً.
✏ والبلوغ :هو وصول العبد حدّ املؤاخذة شرعاً بكتابة سيئاته.
📎فـكـتـابـة احلـسـنـات تـبـتـدئ لـلـعـبـد مـن مـولـده فَـضـالً مـن ال ونـعـمـة; فـيـعـمـل حـسـنـةً فـتُـكـتَـب ,وإذا عـمـل سـيـئـة لـم تُـكـتَـب
حتى يبلغ.
✏ وأمّا )اجملَْنُونُ( :فهو مَنْ فَقَد عقله حقيقةً.
👈 فـهـؤالء الـثـالثـة )الـنـاسـي -الـذي سـمـاه سـاهـيـاً , -والـصـبـي ,واجملـنـون( ال يـتـنـاولـهـم خـطـاب األمـر والـنـهـي ,ال فـرق بـي
ذَكَرِهم وأُنثاهم.
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📖 )وَالكُفﱠارُ مُخَاطبُونَ بِفرُوعِ الشﱠرَائِعِ ,وَمبَِا ال تَصحّ إال بِهِ -وَهُوَ اإلِسْالمُ.(-
👈 والفروع عندهم ف هذا احملل هي :األحكام الطّلبيات العَمَليات.
👈 ومقابلها :األصول; وهي :األحكام اخلبريات العِلْميات.
📝 فاألصوليون يُقَسّمون الدين أصوالً وفروعاً 🔹 :فـ )األصول( عندهم هي :األحكام اخلبرية العِلمية.
🔹 و)الفروع( عندهم هي :األحكام الطلبية العَملية.
📎 ويُرَتّبون على هذا التفريق أحكاماً ومسائلَ مختلفة.
💡 وتلك القسمة ف أصلها وما رُتّب عليها ال تُالئم الوضع الشرعي لألحكام;
🔸 فإنه قد يكون الشيء من باب الطلبيات ويكون أصالً; كفرض الصلوات اخلمسة.
🔸 ويكون الشيء من باب اخلبريات وال يبلغ كونه أصالً; كرؤية الكفار ربهم ف اآلخرة.
🔘 ومن هنا ذهب جماعة من احملققي إلى إنكار هذا التفريق باملعنى املشهور عند األصوليي,
ومنهم :ابن تيمية احلفيد ,وصاحبه أبو عبد ال ابن القيم.
💎 وال يُنكر ذو معرفة بالشرع أن أحكامه على مراتب مختلفةٍ ,ال ضَيْر ف جَعْل بعضها أصوالً وبعضها فروعاً,
لكن الضﱠيْر ف مُتَعَلﱠقِ ما يُجْعَل أصوالً أو فروعاً.
❎ فاملُتَعَلﱠق املشهور املذكور آنفاً وما رُتِّب عليه من أحكامٍ ف التكفير والتأثيم ال يصح.
✅ ويصح أن يقال) :الدين أصول وفروع( ,وحتُمَل األصول والفروع على معنى مُعتدﱟ به شرعاً.
💡 وأحسن املعاني املُعْتد بها شرعاً ف هذا املقام:

🔸 أن األصول هي املسائل التي ال تقبل االجتهاد منه.
🔸 والفروع هي املسائل التي تقبل االجتهاد.

📎 ويكون ف كل واحدٍ منهما ما هو من باب اخلبر وما هو من باب الطلب.
📌 واملسألة املذكورة هنا -وهي :خطاب الكفار بالشريعة -هي وَفْق اصطالحهم املشهور.
واخـتـار املـصـنـف :أن الـكـفـار مُـخـاطَـبـون بـفـروع الـشـرائـع ومبـا ال تـصـح إال بـه )وهـو اإلسـالم(; وهـذا أحـد األقـوال املـشـهـورة ف
املسألة.
💡 والـراجـح :أن الـكـفـار مُـخـاطَـبـون بـالـشـريـعـة كـلـهـا أصـوالً وفـروعـاً; فـمـحـل احلُـكـم بـاخلـطـاب ومُـتـعـلّـقـه هـو احلُـكـم الـشـرعـي;
الذي يكون تارةً ف باب العِلميات اخلبريات ,وتارةً ف باب الطلبيات العَمَليات.
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وَاألَمْرُ بِالشﱠيْءِ :نَهْيٌ عَنْ ضِدّهِ ,وَالنﱠهْيُ عَن الشﱠيْءِ أَمْرٌ بِضِدّهِ.
وَالنﱠهْيُ :اسْتِدْعَاءُ التﱠرْكِ بِالقَوْلِ ممِﱠنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ ,وَيَدُلّ عَلَى فَسَادِ املنْهِيّ عَنْهُ.
وَتَرِدُ صِيغَةُ األَمْرِ وَاملُرَادُ بِه اإلِبَاحَةُ ,أَو التﱠهْدِيدُ ,أَو التﱠسْوِيَةُ ,أَو التﱠكْوِينُ.

📖 "وَاألَمْرُ بِالشﱠيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدّهِ ,وَالنﱠهْيُ عَنِ الشﱠيْءٍ أَمْرٌ بِضِدّهِ".
📌 ذَكَر املصنف ؒ ف هذه اجلُملة مسألةً تتناول األمر وتتناول النﱠهْي ,ولهذا جعلها متوسطةً بي األمر والنهي.
🖊 ومـعـنـى قـولـه :أنـه إذا أُمِـرَ بـشـيء نُـهِـي عـن ضـده ,وإذا نُـهِـي عـن شـيء أُمِـرَ بـضـده لـتـالزمـهـمـا; فـاألمـر عـي الـنـهـي ,وهـذا
على مذهب القائلي بالكالم النفسي اخملُالِف ملِا دَلّ عليه الكتاب والسّنة مِن أنّ كالم ال بحرف وصوت.
👈 فـعـلـى مـذهـب هـؤالء :يـزعـمـون أن الـكـالم قـائـمٌ بـذات ال -أي كـالـشـيء الـواحـد ,-يُـعَـبﱠـر عـنـه بـلـفـظ فـيـكـون أَمْـراً ,ويُـعَـبّـر
عنه بلفظ فيكون نهياً.
📎 واملُعَبّر عنه عندهم هو :جبريل عليه الصالة والسالم .وقيل :هو محمد ﷺ.
وقيل غير ذلك ,على ما هو مبسوط ف كُتُبهم وتآليفهم.
💡 والـصـحـيـح :أن األمـر بـالـشـيء يـسـتـلـزم الـنـهـي عـن ضـده ,وأن الـنـهـي عـن الـشـيء أَمْـر بـضـده ,فـلـيـس أحـدهـمـا عـي اآلخـر,
لكنه يستلزمه ف الوضع اللغوي والشرعي.

📖 "وَالنهْيُ :اسْتِدْعَاءُ التﱠرْكِ بِالْقَوْلِ ممِﱠنْ هُوَ دُونَهُ عَلَى سبِيلِ الْوُجُوبِ"
📌 فهو يجمع أربعة أمور:
& أنه استدعاءٌ للتﱠرك ,ال طَلَبٌ للفِعْلٍ.
📎وتقدم أن االستدعاء :هو طَلَبُ حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي وَفْق طريقة أهل السّنة واجلماعة.
' أن استدعاء الترك يكون بالقول -أي باعتبار أصله,-
📎 وقد ينوب عنه ما ينوب )كالكتابة واإلشارة(.
( أن ذلك االستدعاء للترك بالقول مُتَعَلّقٌ مبَنْ هو دونه ,أي بأن يكون الناهي أعلى رُتبةً من املنهي,
📎 وهذه الدونية متحققة ف النهي الشرعي ,فالناهي هو ال ,واملنهي هو عَبْده.
 أن ذلك االستدعاء واقعٌ على سبيل الوجوب ,أي بقرينةٍ تدل عليه وتُفصِح عنه,وهو مبني على مذهب القائلي بالكالم النفسي على ما تقدم.
💡 واخملتار :أن النهي هو خطاب الشرع املقتضي للترك.
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📖 "…ويدل على فساد املنهي عنه"
📌 وهذه مسألةً ذكرها املصنف من مسائل النهي وهي ما يفيده ,وهي مسألةٌ كبيرة تُسمّى )اقتضاء النهي الفساد(.
💡 ومنتهى القول فيها :هو أن النهي الوارد ف دليلٍ شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد:
& عَوْده إلى الفعل نفسه ف ذاته أو رُكنه.
' عَوْده إلى شرطه.
( عَوْدُه إلى وَصْف الزم للمنهي عنه.
 عَوْده إلى أَمْر خارج عن املوارد الثالثة املتقدمة.👈 فأي نَهْي عاد إلى األمور الثالثة األولى فإنه يقتضي الفساد,
👈 وأما ما عاد إلى أَمْرٍ خارج عنها -وهو الرابع -فإنه ال يقتضي الفساد.

❗ وأغفل املصنف ؒ مسائل تشتد احلاجة إليها ,هي نظير ما ذَكَره ف باب األمر; وهي أربع مسائل:
& صيغة النهي; فإنه ذَكَر صيغة األمر فقال) :وَصِيغته :افْعَلْ( ,ولم يذكر صيغة النهي.
👈 وَصِيَغ النهي نوعان:
🔹 صِيَغ صريحة; وهي صيغة واحدة ,هي )ال تفعل(.
🔹 صِـيَـغ غـيـر صـريـحـة; وهـي مـا وُضِـع ف خـطـاب الـشـرع لـلـداللـة عـلـى الـنـهـي ,كـذَمّ فـاعـل عـلـى فِـعْـل ف كـالم ال أو كـالم
رسوله ﷺ.
📎 والقول فيها نظير ما تقدم من القول ف صِيَغ األمر.
' إفادته عند اإلطالق والتجرد من القرينة ,وهو يفيد التحري; فالنهي عند اإلطالق والتجرد من القرينة للتحري.
( اقـتـضـاؤه الـتﱠـكْـرار ,فـالـنـهـي يـقـتـضـي الـتـكـرار اتـفـاقـاً ,أي بـقـاؤه مـنـهـيـاً عـنـه ف جـمـيـع األحـوال ,وهـذا عـلـى خـالف األمـر
الذي ال يقتضي التكرار إال مع الدليل.
👈 فالنهي عن السرقة مثالً يكون نَهْياً مُطّرداً عاماً الزِماً ف جميع األحوال.
 اقـتـضـاؤه الـفـور; وهـو مـتـفـق عـلـيـه ,فـالـعـبـد إذا نُـهِـي عـن شـيء فـإن نَـهْـيـه يـكـون فـوريـاً ,أي ال بـد لـه مـن مـبـادرتـه بـاالمـتـثـالوتَرْك مُواقعته.
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📖 وَتَرِدُ صِيغَةُ األَمْرِ وَاملُْرَادُ بِهِ اإلِبَاحَةُ ,أَوْ التَهْدِيدُ ,أَوْ التﱠسْوِيَةُ ,أَوْ التﱠكْوِينُ.
📌ذَكرَ املصنف ف هذه اجلُملة مسألةً تتعلق باألمر تابعةً ملِا تقدم من مباحثه,
فقال) :وَتَرِدُ صِيغَةُ األَمْرِ وَاملُْرَادُ بِهِ اإلِبَاحَةُ (..إلى آخر ما ذَكَر.
👈أي أنـه تُـذْكَـر الـصـيـغـة املـتـقـدمـة) -وهـي :افـعـل( -ف خـطـاب الـشـرع غـيـر مـرادٍ بـهـا األمـر ,بـل يـراد بـهـا شـيء آخـر; كـ
)اإلِبَاحَةُ ,أَوْ التَهْدِيدُ ,أَوْ التﱠسْوِيَةُ ,أَوْ التﱠكْوِينُ(.
📎 ومُراده بـ )التﱠسْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوِيَةُ( :استواء ما ذُكِرَ معها من الفعل والتﱠرْك أو غيرهما ,كقوله تعالى} :اصلَوها فَاصبِروا أَو ال
تَصبِروا{ ]الطور.[16:
📎ومُراده بـ )التﱠكْوِينُ( :طَلَبُ حصول الشيء بكونه ,الذي يُسمى إيجاداً ,ومنه قوله تعالى} :كونوا قِرَدَةً خاسِئيَ{
{ ]البقرة.[65:
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وَأَمﱠا العَامّ فَهُوَ مَا عَمﱠ شَيْئَيِْ فَصَاعِدًا ,مِنْ قَوْلِهِ :عَمَمْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا بِالعَطَاءِ ,وَعَمَمْتُ جَمِيعَ النﱠاسِ بِالْعَطَاءِ.
وَأَلْفَاظُهُ أَرْبَعَةٌ :االسْمُ الوَاحِدُ املُعَرﱠفُ بِالالﱠمِ .وَاسْمُ اجلَمْعِ املُعَرﱠفُ بِالالﱠمِ.
وَاألَسْمَاءُ املُبْهَمَة كَـ)مَن( فِيمَنْ يَعْقِلُ ,وَ)مَا( فِيمَا الَ يَعْقِلُ ,وَ)أَيﱟ( ف الْـجَمِيعِ ,وَ)أَيْنَ( ف الـمَكَانِ ,وَ)مَتَى( ف الزﱠمَانِ,
وَ)مَا( ف االسْتِفْهَامِ وَاجلَزَاءِ وَغَيْرِه .و)الَ( ف النﱠكِرَاتِ.
وَالعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النّطْق ,وَالَ يَجُوزُ دَعْوَى العُمُومِ ف غَيْرِهِ; مِن الفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ.
📖 "وَأَمﱠا الْعَامّ :فَهُوَ مَا عَمﱠ شيْئَيِْ فَصَاعِداً من قوله) :عممت زيداً وعَمراً بالعطاء( ,و)عممت جميع الناس بالعطاء(".
📌 وهذا احلد ألصق باحلد اللغوي منه باحلد األصولي.
👈 فـاملـنـظـور فـيـه إلـى الـعـام :هـو اشـتـقـاقـه الـلـغـوي ف قـولـه) :مَـا عَـمﱠ شـيْـئَـيِْ فَـصَـاعِـداً مـن قـولـه) :عـمـمـت زيـداً وعَـمـراً بـالـعـطـاء((
إلى آخر ما ذَكَر.
فاحلد املذكور نُظِر فيه إلى أصل اشتقاق كلمة )العام(.
💡 واخملتار :أن )العام( اصطالحاً :هو القول املوضوع الستغراق جميع األفراد بال حَصْر.
فهو يجمع أمرين:
& كونه قوالً; فمورد العموم هو األقوال ,وما سيأتي ذِكْره من وقوع ذلك ف شيء من األفعال شيء خاص.
' أنه موضوع ف كالم العرب للداللة على جميع األفراد بال حَصْر; فهو مُستغرِقٌ شامل لها.
📖 " وَأَلْفَاظَهُ أَرْبَعَة ;" …:أي باعتبار ما وُضِع له ف كالم العرب 👈 .واملوضوع له ف كالمهم أكثر من هذه األلفاظ.
واقتصر على األربعة الشتهارها بكثرة جريانها على األلسنة ,فهي أشهرها.
& فاألول) :االسْمُ الواحد املُْعَرﱠفُ بالالمِ(.

📎 ومُراده بـ )الواحد( :املفرد.

' والثاني) :اسْمُ اجلَْمْعِ املُْعَرﱠفُ بِالالم(.
📎 ومراده بـ )اجلمع( :ما دل على اجلماعة ,سواءً كان جَمْعاً ,أو اسم جَمْعٍ ,أو اسم جَمْعٍ جنسي.
📎 وقوله) :املُْعَرﱠفُ بِالالمٍ( هذا على مذهب مَنْ يرى أن املُعَرّف من األلف والالم هو )الالم( فقط.
💡 واخملتار كما تقدم :أن املُعَرّف هو أداة التعريف ,سواءً كانت )أل( أم كانت )أم( ,وهو اختيار السيوطي وغيره.
🖊 و)أل( املفيدة للعموم ف املفرد واجلمع :هي االستغراقية; أي الدالة على جميع األفراد بكونها مُخبِرَةً عن اجلنس,
كقوله تعالى} :إِنﱠ اإلِنسانَ لَفي خُسرٍ{ ]العصر.[٢ :
( وثـالـثـهـا) :األَسْـمَـاء املُْـبْـهَـمَـةُ( وهـي املـذكـورة ف قـولـه) :كَـ) :مَـنْ( فِـيـمَـنْ يَـعْـقِـلُ ,وَ)مَـا( فِـيـمَـا ال يَـعْـقِـلُ( حـتـى قـال) :وَ)مَـا(
فِ االسْتِفْهَامِ وَاجلَْزَاءِ وَغَيْرِهِ(; فكل هؤالء تُسمى أسماءً مُبهمة; ألنها ال تدل على مُعَيٍّ.
 والرابع) :النكرة ف سياق النفي(.📎 وأشهرها :النكرة الواقعة اسم )ال النافية للجنس(; وهي املقصودة ف قول املصنف)) :ال( ف النﱠكِرَاتِ(.
👈 فـ)النكرة( التي هي )اسم ال( مُفيدة للعموم.
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📖 "وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النّطْقِ ,وَال يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِ غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ".
📌 ثم خَتَم املصنف مبسألتي تتعلقان بالعموم:
🔹 فاملسألة األولى ف قوله) :وَالْعُمُومُ مِنْ صِفَاتِ النّطْقِ(;
👈 و)النطق( :هو القول.
وسيأتي قوله) :وَنَعْنِي بِالنّطْقِ :قَوْلَ الِّ ) وَقَوْلَ النبي صَلَى الﱠُ عَليهِ وَسلﱠم( فيكون تفسيراً لـ )النطق( هنا.
🖊 فـ )العموم( من صفات األقوال الواردة ف الكتاب والسّنة; فالذي ميكن احلُكم عليه بأنه )عامﱞ( هو :القول.

🔹 واملـسـألـة الثـانـيـة ف قـولـه) :وَال يَـجُـوزُ دَعْـوَى الْـعُـمُـومِ فِ غَـيْـرِهِ مِـنَ الْـفِـعْـلِ وَمَـا يَـجْـرِي مَـجْـرَاهُ(; أي ال يـصـح ادّعـاء الـعـمـوم ف
غير القول فهو ممتنعٌ ال يجوز.
👈 وفَسّر )غير القول( بقوله) :مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ(.
واملقصود بقوله) :وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ( :هي قضايا األعيان; أي القضايا املُعيّنة باحلُكم ألحدٍ بشيء..
🖊 فيمتنع -وَفْق ما ذَكَره املصنف -دعوى العموم ف الفِعْل وما أُحلِْق به من قضايا األعيان.
⬅ وهذا هو املشهور عند األصوليي.
↩ وذهـب بـعـض مـحـقـقـي األصـولـيـي -كـالـشـيـخ مـحـمـد األمـي بـن مـحـمـد اخملـتـار الـشـنـقـيـطـي صـاحـب »أضـواء الـبـيـان« -إلـى
القول بأن الفعل املنفي يفيد العموم; فإذا وقع الفعل مَنْفياً أفاد العموم بخالف الفعل املُثبَت; فال عموم له.
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وَاخلَاصّ يُقَابِلُ العَامﱠ .وَالتﱠخْصِيصُ :متَْيِيزُ بَعْضِ اجلُمْلَةِ .وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلى :مُتﱠصِلٍ ,وَمُنْفَصِلٍ.
فَاملُتﱠصِلُ :االسْتِثْنَاءُ ,وَالتﱠقْيِيدُ بِالشﱠرْطِ ,وَالتﱠقْيِيدُ بِالصّفَةِ.
وَاالسْتِثْنَاءُ :إِخْرَاجُ مَا لَوْالَهُ لَدَخَلَ ف الكَالَمِ .وَإِمنﱠَا يَصِحّ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى مِن املُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ.
وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مُتﱠصِالً بِالكَالَمِ .وَيَجُوزُ تَقْدِيُ االسْتِثْنَاءِ عَلَى املُسْتَثْنَى مِنْهُ.
وَيَجُوزُ االسْتِثْنَاءُ مِن اجلِنْسِ وَمِنْ غَيْرِهِ.
وَالشﱠرْطُ يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخﱠرَ عَن املَشْرُوطِ ,وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدﱠمَ عَلَى املَشْرُوطِ.
وَاملُـقَـيﱠـدُ بِـالـصّـفَـةِ يُـحْـمَـلُ عَـلَـيْـهِ املُـطْـلَـقُ ,كَـالـرﱠقَـبَـةِ قُـيّـدَتْ بِـاإلِميَـانِ ف بَـعْـضِ املَـوَاضِـعِ ,وَأُطْـلِـقَـتْ ف بَـعْـضِ املَـوَاضِـعِ ,فَـيُـحْـمَـلُ
املُطْلَقُ عَلَى املُقَيﱠدِ.
وَيَـجُـوزُ تَـخْـصِـيـصُ الـكِـتَـابِ بِـالـكِـتَـابِ ,وَتَـخْـصِـيـصُ الـكِـتَـابِ بِـالـسّـنﱠـةِ ,وَتَـخْـصِـيـصُ الـسّـنﱠـةِ بِـالـكِـتَـابِ ,وَتَـخْـصِـيـصُ الـسّـنﱠـةِ
بِالسّنﱠةِ,وَتَخْصِيصُ النّطْقِ بِالقِيَاسِ.
وَنَعْنِي بِالنّطْقِ قَوْلَ الِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَوْلَ الرﱠسُولِ ﷺ.
📖 "وَاخلَْاصّ يُقَابِلُ الْعَامﱠ".
📌 فمَنْ عرف العام الذي تقدم ,وعرف أن اخلاص مُقابله; عرف معنى اخلاص حينئذٍ.
↩ وقد تقدم أن )العامﱠ( :هو القول املوضوع الستغراق جميع أفراده بال حَصْرٍ.
👈 فيكون )اخلاص( :هو القول املوضوع للداللة على فرد مع حَصْرٍ;
فهو يجمع أمرين & :كونه قوالً.
' كون ذلك القول موضوعاً ف كالم العرب للداللة على فرد مع حَصْرٍ -أي مجعوالً له.-
📎 واملراد بـ )الفرد( :جنسه ,ال أنه واحد فقط.
📖 "وَالتﱠخْصِيصُ :متَْيِيزُ بَعْضِ اجلُْمْلَةِ.".
أي إخراج بعض األفراد من حُكمٍ عامﱟ.
📌 فـ )التخصيص( هو :حُكم على العام بإخراج بعض أفراده عن حُكمه.
📖 "وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى :مُتﱠصِلٍ ,وَمُنْفَصِلٍ".
📌 ومُراده به هنا :احلاكم بالتخصيص الدال عليه ,ال األثر الناشئ عنه املُسَمّى تخصيصاً.
فاملقصود عندهم هنا :هو اخملَُصّصات.
👈 فاخملصصات الدالة على التخصيص قسمان:
& اخملصّصات املتصلة; وهي التي ال تستقل بنفسها.
' اخملُصّصات املنفصلة; وهي التي تستقل بنفسها.
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📖 "فَاملُْتﱠصِلُ :االسْتثْنَاءُ ,والتقييد بالشﱠرْط ,وَالتَقْيِيدُ بِالصّفَةِ".
📖 "وَاالسْتِثْنَاءُ :إِخْرَاجُ مَا لَوْالهُ لَدَخَلَ فِ الكَالم"...
👈 وقوله) :إِخْرَاجُ( أي متييز بعض األفراد بحُكمٍ عن احلُكم العام.
👈 وقوله) :لَوْالهُ لَدَخَلَ فِ الكَالمِ( أي لوال اإلخراج لكان باقياً على احلُكم العام.
💡 وبـقـي زيـادة ال بـد مـنـهـا; وهـو أن يـقـال :بـأداة مـعـلـومـة; أي مـجـعـولـة ف كـالم الـعـرب لـلـداللـة عـلـى االسـتـثـنـاء ,وهـي) :إال
وأخواتها(..
🖊 ويُـسـمـى هـذا االسـتـثـنـاء )اسـتـثـنـاءً لُـغـويـاً( متـيـيـزاً لـه عـن االسـتـثـنـاء الـشـرعـي; وهـو تـعـلـيـق أَمْـر عـلـى مـشـيـئـة ال بـقـول) :إن
شاء ال(..
واخملصوص عند األصوليي بالنظر هنا :هو االستثناء اللغوي; فهو املعدود مُخَصّصاً متصالً.
📌 ثم ذَكَر املصنف أربع مسائل تتعلق باالستثناء:
🔸 فاملسألة األولى :ف قوله:
📖 "وَإِمنﱠَا يَصِحّ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى مِنَ املُْسْتَثْنى مِنْهُ شَيْءٌ"
فـيُـشـتـرَط أن يـبـقـى مـن املـسـتـثـنـى مـنـه شـيء; فـال يـكـون مُـسـتـغـرِقـاً جـمـيـع أفـراده ,كـقـول أحـد) :لـك عـلـيّ ألـفٌ إال ألـفـاً( فـهـذا
االستثناء ال يصح ,ألنه استغرق جميع األفراد.
🔸 واملسألة الثانية :ف قوله:
📖 "وَمِنْ شَرْطِهِ :أَنْ يَكُونَ مُتﱠصِالً بِالْكَالمِ".
فال يتأخر النطق به ,سواءً كان اتصاله حقيقةً أو حُكماً.
👈 وهاتان املسألتان شرطان من شروط االستثناء;
🔸 واملسألة الثالثة :ف قوله:
📖 "وَيَجُوزُ تَقْدِيُ االستثناءِ عَلَى املُْسْتَثْنى مِنْهُ".
🔸 واملسألة الرابعة :ف قوله:
📖 "وَيَجُوزُ االسْتِثْنَاءُ مِنَ اجلِنْسِ وَمِنْ غَيْرِهِ".
👈 وهاتان املسألتان املذكورتان تدالن على أن املذكور فيهما ال أَثَر له ف احلُكم;
 فلو قُدّم االستثناء على املستثنى منه لم يُؤثّر ف احلُكم, -وكذا لو كان املستثنى من غير جنس املستثنى منه فإنه ال يؤثر ف احلُكم.
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📌 وأهمل املصنف ذِكْر حد الشرط والصفة الذيْن ذكرهما ف اخملَُصّصات املتصلة.
🖊 والشرط :هو تعليق حُكمٍ على حُكمٍ بأداة معلومة.
👈 فقولنا) :تعليق حُكمٍ على حُكمٍ( :أي جَعْلُه مُتَرَتّباً عليه ,فيتوقف أحدهما على اآلخر.
👈 وقولنا) :بأداة معلومة( :أي مبا جُعِل له ف كالم العرب ,وهي :أدوات الشرط.
📎 واملـراد بـ )الـشـرط( هـنـا :الـشـرط الـلـغـوي; وهـو قَـسِـيـم الـشـرطـي )الـشـرعـي والـعـقـلـي( ,والـتـخـصـيـص يـقـع بـهـمـا أيـضـاً,
لكنهما مُخَصّصان منفصالن:
👈 فاخملَُصّص املتصل من الشروط :هو الشرط اللغوي.
📌 ثم ذَكَر مسألتيْ تتعلقان بالشرط:
🔸 فاملسألة األولى :ف قوله:
📖 "وَالشﱠرْطُ يَجُوزُ أَنْ يتأخﱠر عَن املَْشْرُوطِ".
🔸 واملسألة الثانية :ف قوله:
📖 "ويَجُوزُ أَنْ يَتَقَدﱠمَ عَلَى املَْشْرُوطِ".
فالتقدي والتأخير ال يُؤثّران ف احلُكم الناشئ منه ,وال يُغَيّران أَثَره;
فال أَثَر لترتيب الكالم ف عمل االستثناء ف األحكام.
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🖊 أما الصفة; فهي :معنىً يَقْصُر ما تَعَلّق به على بعض أفراده.
وهذا املعنى:
🔹 قد يكون نعتاً )وهو الذي يُسميه النحاة بالصفة(.
🔹 وقد يكون حاالً.
🔹 وقد يكون غيرهما.
👈 فالصفة عند األصوليي املعدودة مُخَصّصاً مُتصالً أوسع من الصفة عند النّحاة:
 فالنّحاة يريدون بالصفة )النعت(. أما األصوليون فيريدون بالصفة ما هو أوسع ,فيندرج فيها النعت ,واحلال ,والتمييز ,وغيرها.📌 ثم ذَكَر املصنف كالماً يتعلق بالتقييد بالصفة ,فقال:
📖 "املُْـقَـيﱠـدُ بِـالـصّـفَـةِ يُـحـمَـلُ عَـلَـيْـهِ املُْـطْـلَـقُ كَـالـرﱠقَـبَـةِ قُـيّـدَتْ بِـاإلِميَـان فِ بَـعـضِ املَْـوَاضـعِ ,وأُطـلِـقَـت ف بـعـض املـواضـع; فَـيُـحْـمَـلُ
املُْطْلَقُ عَلَى املُْقَيﱠدِ";
👈 وهذه اجلملة لها جهتان:
& جهة التأصيل; ببيان كون التقييد بالصفة مُخَصّصاً العام;
فـيـأتـي تـارةً اخلـطـاب الـشـرعـي عـامّـاً ثـم تُـخـصـصـه صـفـة لـه; وهـذا هـو مـراد املـصـنـف; فـمـراده بـ )املُـطـلَـق( هـنـا :الـعـام عـلـى وجـه
الـتـوسـع ف األلـفـاظ ,فـإن املـتـقـدمـي رمبـا جـعـلـوا لـلـفـظ الـواحـد مـعـانٍ عِـدّة ,كـلـفـظ )الـعـام( يـريـدون بـه تـارةً املـعـنـى الـذي تـقـدم مـن
كونه القول املوضوع الستغراق جميع األفراد بال حصر ,ويجعلونه تارةً مُراداً به املطلَق الذي ال يُعنَى به ما يُعنَى بالعامّ.
' جـهـة الـتـمـثـيـل; بـأن الـرقـبـة املـطـلـوب عِـتْـقـهـا قُـيّـدَت بـاإلميـان ف مـواضـع ,فـهـي رقـبـة مـؤمـنـة ,وأُطـلِـقـت ف مـواضـع; )فَـيُـحْـمَـلُ
املُْطْلَقُ عَلَى املُْقَيﱠدِ( أي يُقَيﱠد به.
وهذا املثال يُعَيّ املطلَق على املعنى الذي يُفارِق به العام.
🖊 فـ )املُطلَق( اصطالحاً :هو القول املوضوع الستغراق جميع أفراده على وجه البدل.
🖇 فالفرق بي العام واملطلَق :أن االستغراق ف العامّ شموليﱞ ,وف املطلَق بَدَلِيﱞ.
👈 ففي العام :تُطلَب جميع األفراد دفعة واحدة.
👈 وأمـا ف املـطـلـق :فـتُـطـلَـب عـلـى وجـه الـبـدل ,كـالـذي ذكـره مـن حتـريـر الـرقـبـة املـؤمـنـة ف قـولـه تـعـالـى} :فَـتَـحـريـرُ رَقَـبَـةٍ مُـؤمِـنَـة{
]النساء [٩٢ :فإن املطلوب هو رقبةٌ ,فإذا لم توجد نُقِل إلى رقبة أخرى ,فإن لم توجد نُقِل إلى رقبة ثانية.
🖊 و)املُقيَّد( الذي ذَكَره هنا هو اصطالحاً :القول املوضوع للداللة على فردٍ واقع بدالً.
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📌 ثم خَتَم املصنف بذِكْر اخملَُصّصات املنفصلة مُقتصراً على ما تعلّق منها بالشرع..
👈 فإن اخملُصصات املنفصلة تُرَدّ إلى ثالثة أصول:
& الشرع.
' احلِس.
( العقل.
واملذكور منها ف كالم املصنف كله يُرَدّ إلى الشرع.

👈 فاخملَُصّصات املنفصلة ف الشرع وَفْق ما ذكره املصنف ثالثة:
& الكتاب; وهو :القرآن.

↔ واخملَُصﱠص به :هو الكتاب والسّنة.

' السّنة.

↔ واخملَُصﱠص به :هو الكتاب والسّنة أيضاً.

( القياس.

↔ واخملَُصﱠص به :هو الكتاب والسّنة.

📖 وبَيﱠ ف آخر هذا الفصل النّطق بقوله" 📖 :وَنَعْنِي بِالنّطْقِ :قَوْلَ الِّ وَقَوْلَ النبي ﷺ ".
👈 فـمـراده بـالـنـطـق :األقـوال الـواردة ف الـقـرآن والـسّـنـة ,أنـهـا تُـخَـصﱠـص بـالـقـيـاس ,فـيـجـري تـخـصـيـص الـقـرآن والـسّـنـة بـالـقـيـاس
الدال على ذلك.
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وَالْـمُجْمَل :مَا افْتَقَرَ إِلى البَيَانِ  .وَالبَيَانُ :إِخْرَاجُ الشﱠيْءِ مِنْ حَيّزِ اإلِشْكَالِ إِلى حَيّزِ التﱠجَلّي .
وَالنﱠصّ :مَا الَ يَحْتَمِلُ إِالﱠ مَعْنًى وَاحِدًا .وَقِيلَ :مَا تَأْوِيلُهُ تَنْـزِيلُهُ .وَهُوَ مُشْتَقﱞ مِنْ مِنَصﱠةِ الْعَرُوسِ ,وَهُوَ الكُرْسِيّ.
وَالظﱠاهِرُ :مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ ,أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِن اآلخَرِ .وَيُؤَوﱠلُ الظﱠاهِرُ بِالدﱠلِيلِ ,وَيُسَمﱠى الظﱠاهِرُ بِالدﱠلِيلِ.

📖 "وَاجملُْمَلُ :مَا افْتَقَرَ إلى الْبَيَانِ".
🖊 واالفتقار :هو االحتياج; فما احتاج إلى البيان يُسمّى مُجمالً.
👈 وبعبارة أخلص من االعتراض:
📌 فاجملُمَل اصطالحاً :هو ما احتمل معنيي أو أكثر ,ال مَزِيّة ألحدها عن غيره.
🖇فهو يجمع ثالثة أمور & :تَطَرّق االحتمال إليه; وهو وجود االفتقار الذي أشار إليه من قبل.
' أن االحتمال يتناول معنيي أو أكثر.
( أنه ال يوجد ف أحدها ما يستحق به التقدي على غيره.
📖 "وَالْبَيَانُ :إخْرَاجُ الشﱠيْءِ مِنْ حَيّزِ اإلِشْكَالِ إِلَى حَيّزِ التﱠجَلّي"
☝ وان ـت ـقــد امل ـص ـنــف ن ـف ـسُــه هــذا احلــد ف ك ـتــاب »ال ـبــرهــان«; بــأن )احل ـيــز( مــن ص ـفــات احلِ ـسّ ,ال مــن ص ـفــات امل ـعــانــي,
واملبحوث عنه هنا )معنوي( ال )حِسي(.
💡 واخملتار :أن البيان هو :إيضاح اجملُمَل.
👈 وأغفل املصنف ؒ ذِكْر املُبَيﱠ ,مع أنه وَعَد به عند ذِكْر أصول الفقه إجماالً ف املقدمة.
وكأنه تَرَكه ألنه يُعرَف من مُقابِله; فإذا عُرِف اجملُمَل عُرِف املُبَيﱠ.
📌 و)املُبَيﱠ( اصطالحاً :هو ما اتضحت داللته ,فلم يتطرق إليه خَفاء.
📖 "وَالنصّ :مَا ال يَحْتَمِلُ إِال مَعْنًى وَاحِداً ,وَقِيلَ :مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ".
👈 ومآل الثاني :رجوعه إلى األول.
🖊 فالتأويل هو :التفسير.
فيكون تنزيله -أي وُرُوده ف خطاب الشرع -على ما وَرَدَ عليه تفسيراً له; فال يُحتاج إلى طلب ما يُفَسﱠر به.
والتعريف األول أبْيَُ ف حقيقة النﱠص -أنه )مَا ال يَحْتَمِلُ إِال مَعْنًى وَاحِداً(..-
👈 وأشار املصنف إلى كونه مُشتقاً من )مِنَصﱠةِ الْعَرُوسِ( بكسر امليم ,ألنه اسم آلة.
🚫 وال يُقال) :مَنَصﱠة( ,وهو من اللحن الشائع.
📎 ومراده بـ )االشتقاق( :املعنى العام ; وهو :تالقي احلروف.
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📖 "وَالظﱠاهِرُ :مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ :أحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ اآلخَرِ"
👈 فهو يجمع أمرين:
& أنه يحتمل أمريْن ,فيتطرق إليه احتمالهما.
' أن ذَيْنِك األمرين يكون أحدهما أظهر من اآلخر ,أي ف احتمال اللفظ له ,فهو أرجح.

📖 "وَيُؤَوﱠلُ الظﱠاهِرُ بِالدﱠلِيلِ ,وَيُسَمﱠى الظاهر بِالدﱠلِيلِ"
أي يُعدَل بالظاهر عن وجهه لدليلٍ ,فيصير محكوماً بكونه ظاهراً لدليل.
🖊 فـ )املؤوﱠل( :هو الظاهر املتروك لدليل.
وبعبارة أوضح:
💡 فـ )املؤوّل( اصطالحاً :هو ما صُرِف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دلّ عليه.
🖇 وهو يجمع أربعة أمور:
& وجود الصرف; وهو العدول والتحويل.
' كونه صَرْفاً عن املعنى الظاهر للفظ.
( أنه صَرْفٌ إلى معنى مرجوح.
 أن داعي الصﱠرْف بالعدول عن املعنى الراجح هو دليلٌ دَلّ عليه.📎 وعُلِم من هذا التقرير أن )الظاهر( نوعان:
🔸 ظاهرٌ بنفسه; وهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من اآلخر.
🔸 ظاهرٌ بغيره; وهو ما صُرِف عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لدليل ,ويُسمى مُؤوّالً.
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األَفْعَالُ
فِـعْـلُ صَـاحِـبِ الـشﱠـرِيـعَـةِ; الَ يَـخْـلُـو إِمﱠـا أَنْ :يَـكُـونَ عَـلَـى وَجْـهِ الـقُـرْبَـةِ وَالـطﱠـاعَـةِ ,أَوْ غَـيْـرَ ذَلِـكَ ,فَـإِنْ دَلﱠ دَلِـيـلٌ عَـلَـى االخْـتِـصَـاصِ بِـهِ;
يُـحْـمَـلُ عَـلَـى االخْـتِـصَـاصِ ,وَإِنْ لَـمْ يَـدُلﱠ الَ يُـخَـصﱠـصُ بِـهِ; ألَنﱠ الَ تَـعَـالَـى يَـقُـولُ } :لَـقَـدْ كَـانَ لَـكُـمْ فِ رَسُـولِ الِ أُسْـوَةٌ حَـسَـنَـةٌ {
]األحـزاب ,[٢١:فَـيُـحْـمَـلُ عَـلَـى الـوُجُـوبِ عِـنْـدَ بَـعْـضِ أَصْـحَـابِـنَـا ,وَمِـنْ أَصْـحَـابِـنَـا مَـنْ قَـالَ :يُـحْـمَـلُ عَـلَـى الـنﱠـدْبِ ,وَمِـنْـهُـمْ مَـنْ قَـالَ:
يُتَوَقﱠفُ عَنْهُ.
فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ القُرْبَةِ وَالطﱠاعَةِ; فَيُحْمَلُ عَلَى اإلِبَاحَةِ ف حَقّهِ وَحَقّنَا.
وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشﱠرِيعَةِ على القَوْلِ الصﱠادِرِ مِنْ أَحَدٍ هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الشﱠرِيعَةِ .وَإِقْرَارُهُ عَلَى الفِعْلِ :كَفِعْلِهِ.
وَمَا فُعِلَ ف وَقْتِهِ ف غَيْرِ مَجْلِسِهِ ,وَعَلِمَ بِهِ ,وَلَمْ يُنْكِرْهُ = فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ ف مَجْلِسِهِ.

📌 هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها املصنف ,واملقصود بهذه الترجمة :أفعال الرسول ﷺ.
👈 وقد أشار إلى ذلك بقوله) :فِعْلُ صَاحِبِ الشﱠرِيعَةِ( ,فأفاد أمرين:
& اختصاص هذا الفصل باألفعال.
' اإلشارة إلى كونها أفعال النبي ﷺ بذِكْر وَصْفه أنه )صَاحِبِ الشﱠرِيعَةِ(.
👈 وأصل الصّحْبة :املُقارَنة .وبي النبي ﷺ وبي الشريعة مُقارَنةٌ; أعالها :البالغ; فهو ﷺ املُبَلّغُ للشريعةِ عن ال.
وعُنِي األصوليون بأفعال النبي ﷺ ألنها من جملة السّنة التي هي دليل من أدلة األحكام.

👈 وقد جعلها املصنف نوعي:
🔸 فالنوع األول :ما كان مفعوالً على غير وجه القُربة والطاعة.
🔸 والنوع الثاني :ما كان مفعوالً على وجه القُربة والطاعة.
🖊 والقُربة :اسم للمُتَعَبﱠد به باعتبار ما يُراد منه ,فاملُتَعَبّد به يريِدُ التقرب إلى ال.
🖊 وأما الطاعة :فهي اسم للمُتَعَبﱠد به باعتبار مُوجِبه الداعي إليه .فموجِب وقوع تلك العبادة هو :طاعة ال.
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📌 فأما النوع األول ,فقال املصنف ف حكمه:
📖 "فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ الْقُرْبَةِ وَالطﱠاعَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى اإلِبَاحَةِ ف حقه وحقنا".
أي يكون مُباحاً لنا وله.
👈 والفعل النبوي اخلالي من قَصْد القربة والطاعة نوعان:
🔹 أحدهما :الفعل اجلِبِلّي; أي ما غُرِسَ ف جِبَلّة الناس ,وفُطِروا عليه.
مثل :األكل ,والشّرب ,والنوم ,واألصل فيها :اإلباحة.
📎 وقد يُجعَل لها حُكم باعتبار هيئةٍ مخصوصة كاألَكْل باليمي أو الشمال.
🔹 واآلخر :أفعال العادات; وهي :األفعال الواقعة منه ﷺ وَفْق عادة قومه خاصة أو العرب عامة.
فهذان النوعان مما ال يوجد فيهما أصل القربة والطاعة ,فيكونان مُباحَيْ.

📌 وأمّا ما كان مفعوالً على وجه القربة والطاعة :فجعله املصنف قسمي:
& ما دل الدليل على اختصاصه به.
📖 وحُكمه :كما قال املصنف) :يُحْمَل عَلَى االخْتِصَاصِ( أي فيكون له وحده ,ويُسمى )اخلصائص النبوية(.
' ما لم يدل الدليل على اختصاصه به.
📖 وحُكمه :كما قال املصنف) :ال يُخَصﱠصُ بِهِ( أي ال يكون له وحده ,فيكون له ولنا.
واحلجة فيه قوله تعالى} :لَقَد كانَ لَكُم ف رَسولِ الﱠِ أُسوَةٌ حَسَنَة{ ]األحزاب [٢١ :أي قدوة حسنة.

📖 وقـد ذَكَـر املـصـنـف ثـالثـة أقـوال ف مـا يُـحـمَـل عـلـيـه الـفـعـل الـنـبـوي الـذي لـم يـدل الـدلـيـل عـلـى اخـتـصـاصـه بـه ,هـي عـنـد
الشافعية وغيرهم:
& حَمْله على الوجوب ,فيكون واجباً.
' حَمْله على الندب ,فيكون مندوباً -أي مُستحباً.-
( أن يُتَوَقﱠفَ عنه.
📎 واملـراد بـالـتـوقـف هـنـا أي :يُـتَـوَقﱠـف عـن احلُـكـم عـلـيـه بـكـونـه واجـبـاً أو مـنـدوبـاً ويُـحـكَـم بـكـونـه مـطـلـوبـاً ,فـهـو مـطـلـوب ال يُـعَـيﱠ
نوع طَلَبه.
💡 واخملـتـار ف أقـوى هـذه األقـوال وأوالهـا بـالـرّجـحـان :أن الـفـعـل الـنـبـوي املـفـعـول عـلـى وجـه الـقـربـة والـطـاعـة ولـم يـدل دلـيـل
على اختصاصه بالنبي ﷺ :أنه للندب ,فيكون مستحباً )أي من باب النفل(.
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❗ وبَـقِـيَ مـن األفـعـال الـنـبـويـة فِـعْـل لـم يـذكـره املـصـنـف; وهـو الـفـعـل الـنـبـوي املُـبَـيّ لـلـمُـجـمَـل ,كـفِـعْـلِـه ﷺ املُـبَـيّ قـولـه تـعـالـى:
}وَامسَحوا بِرُءوسِكُم{ ]املائدة[٦ :
👈 وما كان من هذا اجلنس فَلَه جهتان:
🔸 جهة البيان النبوي; فيكون واجباً على النبي ﷺ لتحقيق البيان; ألنه أُمِرَ بأن يُبَيّ لنا الشريعة.
🔸 جهة الفعل; فيكون تابعاً ملِا بَيّنه ,فإن كان اجملُمَل واجباً صار البيان واجباً ,وإن كان اجململ نَفْالً صار البيان نَفْالً.
📎 فـالـعـبـادة الـتـي تُـوقَـع مُـجـمـلَـة عـلـى وجـه اإليـجـاب يـكـون حُـكـم الـفـعـل الـنـبـوي داالً عـلـى اإليـجـاب ,وأمـا مـا كـان الـفـعـل فـيـه
لالستحباب فإنه حينئذٍ يكون البيان مجعوالً لالستحباب.

📌 ثم ذكر املصنف ثالث مسائل ختم بها الباب:
📖 فاملسألة األولى :ف قوله) :وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشﱠرِيعَةِ عَلَى الْقَوْلِ الصادر من أحدٍ هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الشرِيعَةِ(.
📖 واملسألة الثانية :ف قوله) :وَإِقْرَارُهُ عَلَى الْفِعْلِ كَفِعْلِهِ(.
👈 وهاتان املسألتان تتعلقان بإقرار النبي ﷺ الذي هو قَسيم القول والفعل من السّنة عند األصوليي,
فالسّنة عند األصوليي قول وفعل وإقرار.
🖊 واإلقرار النبوي :هو سكون النبي ﷺ عند قول غيره أو فِعْله.
وهذا السكون له لوازم تُعي على تفسيره; كَتَرْك النكير ,أو املوافقة ,أو السكوت; فهذه تدل على وجود معنى السكون.
فاإلقرار النبوي على القول أو الفعل حُجّة كقوله أو فِعْله ﷺ.
🔗 وأطـلـق املـصـنـف فـقـال) :عَـلَـى الْـقَـوْلِ الـصـادر مـن أحـدٍ( أي )أي أحـدِ كـان عـلـى أي حـالٍ مـنـه ,كـان مـسـلـمـاً أو كـان
كافراً(..
وخَصّه بعض األصوليي بكونه متعلقاً باملسلم..
💡 واألظـهـر :عـمـومـه; فـيـتـنـاول املـسـلـم وغـيـره ,فـالـنـبـي ﷺ ال يُـقِـرّ أحـداً عـلـى مُـنـكَـر; ألن هـذا هـو مُـوجِـب أداء أمـانـة الـبـالغ
منه ﷺ.
📖 واملـسـألـة الثـالـثـة :ف قـولـه) :وَمَـا فُـعِـلَ فِ وَقْـتِـهِ( أي ف عـهـده )فِ غَـيْـرِ مَـجْـلِـسِـهِ وَعَـلِـمَ بِـهِ وَلَـمْ يُـنْـكِـرْهُ فـحُـكْـمُـهُ حُـكْـمُ مَـا فُـعِـلَ
فِ مَجْلِسِهِ( ملوافقته ﷺ عليه بعِلْمه دون إنكارٍ.
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وَأَمﱠا النﱠسْخُ فَمَعْنَاهُ لُغَةً :اإلِزَالَةُ .وَقِيلَ :مَعْنَاهُ النﱠقْلُ ,مِنْ قَوْلِهِمْ :نَسَخْتُ مَا ف هَذَا الكِتَابِ; أَيْ :نَقَلْتُهُ.
وَحَدّهُ :هُوَ اخلِطَابُ الدﱠالّ عَلَى رَفْعِ احلُكْمِ الثﱠابِتِ بِاخلِْطَابِ املُتَقَدّمِ; عَلَى وَجْهٍ لَوْالَهُ لَكَانَ ثَابِتًا ,مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ.
وَيَـجُـوزُ :نَـسْـخُ الـرﱠسْـمِ وَبَـقَـاءُ احلُـكْـمِ ,وَنَـسْـخُ احلُـكْـمِ وَبَـقَـاءُ الـرﱠسْـمِ ,وَالـنﱠـسْـخُ إِلـى بَـدَلٍ وَإِلـى غَـيْـرِ بَـدَلٍ ,وَإِلـى مَـا هُـوَ
أَغْلَظُ وَإِلى مَا هُوَ أَخَفّ.
وَيَجُوزُ :نَسْخُ الكِتَابِ بِالكِتَابِ ,وَنَسْخُ السّنﱠةِ بِالكِتَابِ ,وَنَسْخُ السّنﱠةِ بِالسّنﱠةِ.
وَيَجُوزُ :نَسْخُ املُتَوَاتِرِ بِاملُتَوَاتِرِ مِنْهُمَا ,وَنَسْخُ اآلحَادِ بِاآلحَادِ وباملُتَوَاتِرِ ,وَالَ يَجُوزُ نَسْخُ املُتَوَاتِرِ بِاآلحَادِ.

📌 ذَكَـر املـصـنـف فـصـالً آخـر مـن فـصـول »أصـول الـفـقـه«; وهـو) :الـنـسـخ( ,ذاكـراً فـيـه مـا تـقـدم لـه ف صَـدْر كـتـابـه وهـو )الـنـاسـخ
واملنسوخ(.
وبَيﱠ معناه لغةً وشرعاً .فقال:
📖 "وَأَمﱠا النﱠسْخُ :فَمَعْنَاهُ لغةً :اإلِزَالَةُ .وَقِيلَ :مَعْنَاهُ النﱠقْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ» :نَسَخْتُ مَا فِ هذا الْكِتَابِ« أي نَقَلْتَهُ".
👈 وقَدّم األول مُشْعِراً مبَيْله إليه مع إيراده الثاني بصيغة تدل على التمريض ف قوله) :وَقِيلَ :مَعْنَاهُ النﱠقْلُ(.
💡ومُتفرّق معاني النَّسْخ ف كالم العرب يجمعها الرﱠفْع; فما ذَكَره من النّقل واإلزالة يرجعان إلى معنى الرﱠفع.
📖 وأمّـا مـعـنـاه ف الـشـرع :فـذَكَـره بـقـولـه" :هـو اخلِْـطَـابُ الـدﱠالّ عَـلَـى رَفْـعِ احلُْـكْـمِ الـثﱠـابـتِ بِـاخلِْـطَـابِ املُْـتَـقَـدّمِ عَـلَـى وَجْـهٍ لَـوْالهُ لَـكَـانَ
ثَابِتاً ,مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ".
🖊 ومعنى قوله) :عَلَى وَجْهٍ لَوْالهُ لَكَانَ ثَابتاً( أي بقاء العمل به.
🖊 ومعنى قوله) :مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ( أي تأخّره عنه مبجيئه بعده.
👈 وهـذا حَـدّ الـنـاسـخ ال الـنﱠـسْـخ .وجـعـلـه املـصـنـف حَـدّاً لـلـنﱠـسْـخ ألنـه حُـكـم نـاشـئ عـن وُرود الـنـاسـخ; فـأقـام اسـم الـفـاعـل مـقـام
املصدر للداللة على ثبوته واستمراره.
👈 وخَصّه برَفْع احلُكم الثابت; ألنه أشهر أنواعه ,وهو قد يرفع احلُكم ,أو اخلطاب ,أو هما معاً.
💡 فاحلَد اجلامع للنﱠسْخ :أنه رَفْع اخلطاب الشرعي ,أو حُكمه الثابت به ,أو هُما معاً ,بخطاب شرعي متراخٍ.
📎 فهو يجمع ثالثة أمور:
& مرفوع; وهو اخلطاب الشرعي ,أو حُكمه ,أو هُما معاً.
واملراد باخلطاب الشرعي هنا :اللفظ.
' رافعٌ; وهو خطاب شرعي آخر.
( شرط الرفع; وهو تأَخّر اخلطاب الشرعي الرافع.
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📌 ثم ذَكَر املصنف أقسام النﱠسْخ بثالث اعتبارات:
& أقسام النﱠسخ باعتبار مُتَعَلﱠقه ' .أقسام النﱠسخ باعتبار املنسوخ إليه ( .أقسام النﱠسخ باعتبار الناسخ.
📖 "وَيَجُوزُ نَسْخُ الرﱠسْمِ وَبَقَاءُ احلُْكْمِ ,وَنَسْخُ احلُْكْمِ وَبَقَاءُ الرﱠسْمِ".
⬅ فبالنظر إلى االعتبار األول -وهو أقسام النﱠسخ باعتبار مُتَعَلّقه :-فهي نوعان:
🔸 نَسْخ الرسم وبقاء احلُكم 🔸 .نَسْخ احلُكم وبقاء الرﱠسم.
🔹 ولهما قرين ثالث األقسام :وهو نَسْخ الرسم واحلُكم معاً,
👈 ولـم يـذكـره اكـتـفـاءً بـلـزومـه اقـتـضـاءً; فـإذا جـاز رَفْـع الـرسـم أو احلُـكـم عـلـى االنـفـراد جـاز رَفْـعـهـمـا مـع االجـتـمـاع ,وهـو واقـعٌ
شرعاً
👈 فاألنواع ثالثة.
🖊 واملراد بـ)الرسم( هنا :اللفظ واملبنى.
🖊 واملراد بـ )احلُكم( :ما يدل عليه اللفظ من املعنى.
📖 "وَالنﱠسْخُ إِلَى :بَدَلٍ ,وَإِلَى غَيْرِ بَدَلٍ ,وَإِلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ ,وَإِلَى مَا هُوَ أَخَفّ".
⬅ أما بالنظر إلى االعتبار الثاني -وهو أقسام النﱠسْخ باعتبار املنسوخ إليه -فهو عنده نوعان أيضاً:
🔸 منسوخ إلى غير بَدَل ,ال ف رَسمه وال ف حُكمه 🔸 .منسوخ إلى بدل ف رَسمه وحُكمه معاً أو أحدهما.
فـيُـبـدَل الـرسـم واحلُـكـم مـعـاً ويـحـل غـيـرهـمـا مـحـلـهـمـا ,أو يُـبـدَل الـرسـم فـقـط ويـبـقـى احلُـكـم الـسـابـق ,أو يُـبـدَل احلُـكـم فـقـط ويـبـقى
الرسم السابق.
📎 واملنسوخ إلى بَدل ف حُكمه نوعان:
🔸 منسوخ إلى بَدَلٍ أغلظ 🔸 .منسوخ إلى بَدَلٍ أخف.
🔹 وتـقـتـضـي الـقِـسـمـة الـعـقـلـيـة نـوعـاً ثـالـثـاً; وهـو :الـنﱠـسـخ إلـى بَـدَل مـسـاوٍ; وهـو واقـعٌ ف نَـسْـخ الـقِـبْـلـة بـتـحـويـلـهـا مـن بـيـت املـقـدس
إلى الكعبة.
👈 فاألنواع ثالثة.
💡 ولم يذكر املصنف أنواع املنسوخ إلى بَدَل ف رَسمه ,وهي نوعان:
🔺 منسوخ إلى بَدَل من جنسه ,كَنسْخ آيةٍ بآية ,أو حديث بحديث.
🔺 منسوخ إلى بَدَل من غير جنسه ,كَنَسْخ آية بحديث ,أو نَسْخ حديث بآية.
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📖 "وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ ,وَنَسْخُ السّنﱠةِ بِالْكِتَابِ ونَسْخُ السّنة بالسّنة" إلى قوله" :باآلحادِ"..
⬅ أما بالنظر إلى االعتبار الثالث -وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ -فهذه اجلملة تشتمل على قسمتي للناسخ:
💠 إحداهما :قِسمة الناسخ باعتبار جنسه.
💠 واألخرى :قِسمة الناسخ باعتبار قوة داللته.

💠 فالناسخ باعتبار جنسه نوعان:
🔸 ناسخ من الكتاب ,وينسخ الكتاب والسّنة.
🔸 ناسخ من السّنة ,وينسخ السّنة فقط.
💡 وأهـمـل املـصـنـف ذِكْـر نَـسْـخ الـكـتـاب بـالـسّـنـة مُـعـرِضـاً عـن عَـدّه اخـتـيـاراً لـعـدم وقـوعـه ,وهـو كـذلـك; فـإنـه ال يـوجـد مـثـال
صـحـيـح خـالٍ مـن االعـتـراض عـلـى نَـسْـخ الـكـتـاب بـالـسّـنـة; فـالـسّـنـة ال تـنـسـخ الـكـتـاب بـاعـتـبـار الـواقـع مـن الـتـصـرف ف خـطـاب
الشرع.
💠 أما قسمة الناسخ باعتبار قوة داللته فهو نوعان:
🔸 املتواتر; وينسخ املتواتر واآلحاد.
🔸 اآلحاد; وينسخ اآلحاد فقط ,على ما ذَكَره املصنف ,فال ينسخ املتواتر; وهذا مذهب اجلمهور.
💡 والراجح :أنه ينسخه; ألن محل النّسخ هو احلُكم ,وال يُشترَط ف احلُكم تواتره.

٤٧

قناة تمكني مهمات العلم على التيليجرام

فصلٌ ف التعارض
إِذَا تَـعَـارَضَ نُـطْـقَـانِ; فَـالَ يَـخْـلُـو إِمﱠـا أَنْ يَـكُـونَـا عَـامﱠـيْــنِ ,أَوْ خَـاصﱠـيِْ ,أَوْ أَحَـدُهُـمَـا عَـامًّـا وَاآلخَـرُ خَـاصًّـا ,أَوْ كُـلّ وَاحِـدٍ مِـنْـهُـمَـا
عَامًّا مِنْ وَجْهٍ ,وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ.
فَـإِنَ كَـانَـا عَـامﱠـيِْ; فَـإِنْ أَمْـكَـنَ اجلَـمْـعُ بَـيْـنَـهُـمَـا جُـمِـعَ ,وَإِنْ لَـمْ ميُْـكِـن اجلَـمْـعُ بَـيْـنَـهُـمَـا يُـتَـوَقﱠـفُ فِـيـهِـمَـا; إِنْ لَـمْ يُـعْـلَـم الـتﱠـارِيـخُ; فَـإِنْ عُـلِـمَ
التﱠارِيخُ يُنْسَخُ املُتَقَدّمُ بِاملُتَأَخّرِ ,وَكَذَا إِنْ كَانَا خَاصﱠيِْ.
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًّا وَاآلخَرُ خَاصًّا; فَيُخَصﱠصُ العَامّ بِاخلَاصّ.
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ ,وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ; فَيُخَصﱠصُ عُمُومُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخُصُوصِ اآلخَرِ.

📌 هـذه هـي الـتـرجـمـة الـثـالـثـة مـن الـتـراجـم الـثـالث الـتـي عَـقَـدهـا املـصـنـف ,وهـي ف فـصـل آخـر مـن فـصـول »أصـول الـفـقـه« هـو:
)التعارض(.
🖊 وحَدّه اصطالحاً :تَقابُل الدليلي مبخالفة أحدهما اآلخر ف نَظَر اجملتهد.
📎 فهو يجمع أربعة أمور:
& أنه تَقَابُلٌ بجَعْل شيء قِبالة شيء ,أي ف مواجهته.
' أن مُتَعَلﱠقه هو الدليالن; فهُما املتقابالن.
📎 واملـقـصـود بـ )الـدلـيـلـي( :اجلـنـس; فـقـد يـكـونـان دلـيـلـي ,وقـد يـكـونـا أكـثـر مـن دلـيـلـي ,لـكـنـهـمـا يُـقـسـمـان ف جـهـتـي,
فيكون هنا جملة من األدلة ,وهناك جملة أخرى.
( أن املقابلة بينهما واقعة على وجه اخملالَفة.
 أن محله نَظَرُ اجملتهد ,ال األدلة نفسُها.📎 فالشريعة ال يُناقِض بعضها بعضاً مبخالفة أدلتها.
👈 وبَيّ املصنف ؒ أن الدليلي الذيْن يقع بينهما التعارض هما من النطق; فقال) :إِذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ(.
🖊 وتقدم أن النطق :هو قول ال وقول النبي ﷺ ,فهو واقع بي اآليات واألحاديث على اتفاق جنسهما أو افتراقه.
💡 وذِكْـر )الـنّـطـقـيْ( خـرج مـخـرج الـغـالـب ,وإال فـقـد يـقـع بـي غـيـرهـمـا مـعـهـمـا أو مـع غـيـرهـمـا ,كـوقـوعـه بـي الـقـرآن واإلجـمـاع,
أو بي اإلجماع والقياس.
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📌 ثم ذَكَر أن أنواع التعارض أربعة:
& التعارض بي دليلي عامّي.
' التعارض بي دليلي خاصي.
( التعارض بي دليل عام ودليل خاص.
 التعارض بي دليل عام من وجه وخاص من وجه مع دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه.📖 فـأمـا الـنـوعـان األوالن فـذَكَـر طـريـق نَـفْـي الـتـعـارض بـيـنـهـمـا ف قـولـه) :فَـإِنْ كَـانَـا عَـامﱠـيِْ فَـإِنْ أَمْـكَـنَ اجلَْـمْـعُ بَـيْـنَـهُـمَـا جُـمِـعْ ,وإِنْ
لَمْ ميُْكِنِ اجلَْمْعُ بينهما يُتَوَقّفْ فِيهِمَا إِنْ لَم يُعْلَمِ التَّأرِيخُ ,فَإنْ عُلِمَ التﱠأرِيخُ يُنْسَخُ املُْتَقَدّمُ بِاملُْتأَخّرِ ,وَكَذَا إنْ كَانَا خَاصﱠيِْ(
👈 فَذَكَر ثالث مراتب:
🔸 األولى :اجلمع.
🔸 والثانية :النَّسْخ.
🔸 والثالثة :التوقف.
🖊 فأما )اجلمع( اصطالحاً :فهو التأليف بي مدلولي دليليْ تُوُهّم تعارضهما دون تكلف وال إحداث.
🖊 وأما )النَّسْخ( :فتقدم بيانه.
🖊 وأما )التوقف( :فهو اإلمساك عن احلُكم ألحدهما على اآلخر.
🖊 وأما الترجيح :فحقيقته اصطالحاً :تقدي أحد الدليلي على اآلخر ملُوجِب اقتضى تقدميه.
💡 وهذه املراتب تتتابع :بتقدي اجلمع ,ثم النﱠسخ ,ثم الترجيح ,ثم التوقف.
📖 أمـا الـنـوع الـثـالـث -وهـو الـتـعـارض بـي دلـيـل عـام ودلـيـل خـاص :-فـيُـحـكَـم عـلـى الـعـام بـاخلـاص; فـيـكـون الـعـام مُـخَـصﱠـصـاً,
واخلاص مُخَصّصاً له.
📖 أمـا الـنـوع الـرابـع -وهـو الـتـعـارض بـي دلـيـلـي كـل واحـد مـنـهـمـا عـام مـن وجـه وخـاص مـن وجـه آخـر) :-فَـيُـخَـصﱠـصُ عُـمُـومُ
كـلّ واحـدٍ مِـنْـهُـمَـا بِـخُـصُـوص اآلخَـرِ( فـيُـحـكَـم عـلـى كـل عـام بـاخلـاص املـتـعـلـق بـه ,فـيـكـون الـعـام مُـخَـصﱠـصـاً ,ويـكـون اخلـاص
مُخَصّصاً له.
💠 والفرق بي النوع الثالث والرابع:
أن النوع الثالث :يوجد العموم فقط ف دليل ,ويوجد اخلصوص فقط ف دليل.
أما ف الرابع :فيوجد دليل العموم فيهما معاً ,ودليل اخلصوص فيهما معاً.
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وَأَمﱠا اإلِجْمَاعُ فَهُوَ اتّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ عَلَى حُكْمِ احلَادِثَةِ.
وَنَعْنِي بِالعُلَمَاءِ الفُقَهَاءَ.
وَنَعْنِي بِاحلَادِثَةِ احلَادِثَةَ الشﱠرْعِيﱠةَ.
وَإِجْمَاعُ هَذِهِ األُمﱠةِ حُجﱠةٌ دُونَ غَيْرِهَا; لِقَوْلِهِ ﷺ » :الَ جتَْتَمِعُ أُمﱠتِي عَلَى ضَالَلَةٍ «.
وَالشﱠرْعُ وَرَدَ بِعْصَمَةِ هَذِهِ األُمﱠةِ.
وَاإلِجْمَاعُ حُجﱠةٌ عَلَى العَصْرِ الثﱠانِي ,وَف أَيّ عَصْرٍ كَانَ.
وَالَ يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ العَصْرِ عَلَى الصﱠحِيحِ.
فَـإِنْ قُـلْـنَـا :انْـقِـرَاضُ الـعَـصْـرِ شَـرْطٌ ,يُـعْـتَـبَـرُ قَـوْلُ مَـنْ وُلِـدَ ف حَـيَـاتِـهِـمْ ,وَتَـفَـقﱠـهَ وَصَـارَ مِـنْ أَهْـلِ االجْـتِـهَـادِ ,وَلَـهُـم أَنْ يَـرْجِـعُـوا عَـنْ
ذَلِكَ احلُكْمِ.
وَاإلِجْمَاعُ يَصِحّ بِقَوْلِهِم وَبِفِعْلِهِم ,وَبِقَوْلِ البَعْضِ وَبِفِعْلِ البَعْضِ ,وَانْتِشَارِ ذَلِكَ وَسُكُوتِ البَاقِيَ عَنْهُ.
وَقَوْلُ الوَاحِدِ مِن الصﱠحَابَةِ لَيْسَ بِحُجﱠةٍ عَلَى غَيْرِهِ ,عَلَى القَوْلِ اجلَدِيدِ.

📌 ذَكَرَ املصنف ؒ فصالً آخر من فصول »أصول الفقه« ,وهو) :اإلجماع(.
📖 وعَرّفه بقوله) :فَهُوَ :اتّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ عَلَى حُكم احلَْادِثَةِ(; وهو يجمع ثالثة أمور:
& أنه اتفاق.
' أنه مُنعقد بي علماء العصر ,وأراد بهم )الفقهاء(.
🖊 والفقيه ف عُرْف املتقدمي :هو اجملتهد.
🖊 والعصر :هو الزمن والعهد ,و)أل( فيه عهدية ,يُراد بها :عصر معي من عصور هذه األُمّة.
💡 واملـنـاسِـب لـلـمـقـام :اإلفـصـاح عـنـه بـالـتـقـيـيـد; بـأن يـقـال) :عـصـرٌ مـن عـصـور أُمـة مـحـمـد ﷺ( ,وال بـد مـن تـقـيـيـده أيـضـاً
بكونه واقعاً بعد موت النبي ﷺ.
( أن مُتَعَلّقه الوارد عليه هو )حُكم حادثة(.
📖 قال املصنف) :وَنَعْنِي بِاحلَْادِثَةَ :احلَْادِثَةَ الشﱠرْعِيﱠةَ(.
💡 واخملتار :أن اإلجماع :هو اتفاق مجتهدي عصرٍ من عصور أُمّة محمد ﷺ بعد موته على حُكم شرعي.
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📖 ثم ذَكَر املصنف أربع مسائل من مسائل اإلجماع املشهورة:
& أن )إِجْمَاع هَذِهِ األُمﱠةِ حُجﱠة دُونَ غَيْرِهَا( لُورُود الشرع بعصمتها ف أدلة مذكورة ف املطوالت ,منها :احلديث الذي ذَكَره.
' أن )اإلجْمَاع حُجﱠةٌ عَلَى الْعَصْرِ الثﱠانِي ,وَفِ أَيّ عَصْرٍ كَانَ(.
🖊 والعصر الثاني :هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه اإلجماع.
( أنه )ال يُشْترَطُ انْقِرَاضُ الْعَصر( الذي انعقد فيه اإلجماع ,أي جيل اجملتهدين الذين حصل منهم االتفاق.
🖊 واالنقراض :هو موتهم.
📎 وذَكَـر أنـه عـلـى الـقـول بـأن انـقـراض الـعـصـر شـرط فـإنـه )يُـعْـتَـبَـرُ قَـوْل مَـنْ وُلـدَ فِ حَـيَـاتِـهِـمْ ,وَتَـفَـقﱠـه وَصَـارَ مِـنْ أَهْـلِ االجْـتـهَـادِ ,وَلَـهُـمْ
أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ ذلِكَ احلُْكْمِ(.
 أن اإلجماع يصح بقول اجملتهدين ,وفِعْلهم; فيكون طريق اتفاقهم جميعهم :القول أو الفعل.📎 ويصح أيضاً بقول بعضهم وفِعْل بعضهم.
📎 ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم ,أي نَقْله عنه.
وسكوت الباقي ,ويُسمى )اإلجماع السكوتي(; وهو حُجة على الصحيح.
📖 "وَقَوْلُ الْوَاحِدِ مِنْ الصﱠحَابَةِ لَيْسَ بحُجﱠةً عَلَى غَيْرِه ,عَلَى الْقَوْلِ اجلَْدِيدِ".
👈 والقول خَرَج مخرج الغالب ,فمثله :الفعل واإلقرار أيضاً.
👈 وذِكْر الواحد خَرَج أيضاً مخرج الغالب,
🖊 ومراده به :القول الواحد ,سواءً كان عن واحد من الصحابة أو أكثر..
💡 فـمـثـالً :الـقـول بـأن )غَـسْـل املـيـت يـنـقـض الـوضـوء( جـاء عـن ابـن عـمـر ,وابـن عـبـاس ,فـهـمـا يُـعـد قـوالً واحـداً وإن كـان الـقـائـل
به اثني.
👈 وبَيّ أن قول الصحابي ليس حُجة على غيره.
وقوله) :غَيْرِه( يشمل الصحابة فمَنْ بعدهم ,فال يكون حُجة على صحابي آخر وال غيره ممﱠنْ بعده من هذه األُمة.
👈 ومـعـنـى كـونـه كـذلـك )عَـلَـى الْـقَـوْلِ اجلَْـدِيـدِ( أي اجـتـهـاد الـشـافـعـي اجلديـد; وهـو اخـتـيـاره ف مـصـر ,ويُـسـمـى اخـتـيـاره ف الـعـراق
)قدمياً(; وهذا القول هو املشهور عند أصحاب الشافعي.
📎وف كـونـه اجلـديـد مـنـازعـةٌ بـسـطـهـا الـعـالئـي ف »إجـمـال اإلصـابـة« ,وابـن الـقـيـم ف »إعـالم املـوقـعـي« ,وزاحـمـا دعـوى أن هـذا
القول هو قول الشافعي ف اجلديد.
💡 واخملتار :أن قول الصحابي يكون حُجة بشرطي:
🔹 عدم مخالفته أحداً من الصحابة.
فإذا اختلفت أقوال الصحابة فإنه يُحكَم عليها بأنها إذا اختلفت ارتفعت ,أي ارتفعت عن احلُجّية.
🔹 واآلخر :عدم مخالفته دليالً أرجح من القرآن أو السّنة.
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وَأَمﱠا األَخْبَارُ; فَاخلَبَرُ مَا يَدْخُلُهُ الصّدْقُ وَالكَذِبُ.
وَاخلَبَرُ يَنْقَسِمُ إِلى قِسْمَيِْ :آحَادٍ وَمُتَوَاتِرٍ.
فَـاملُـتَـوَاتِـرُ :مَـا يُـوجِـبُ الـعِـلْـمَ ,وَهُـوَ أَنْ يَـرْوِيَ جَـمَـاعَـةٌ ال يَـقَـعُ الـتﱠـوَاطُـؤُ عَـلَـى الـكَـذِبِ مِـنْ مِـثْـلِـهِـم ,إِلـى أَنْ يَـنْـتَـهِـيَ إِلـى اخملُْـبَـرِ
عَنْهُ ,وَيَكُونُ ف األَصْلِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ ,الَ عَن اجْتِهَادٍ.
وَاآلحَادُ هُوَ الﱠذِي يُوجِبُ العَمَلَ ,وَال يُوجِبُ العِلْمَ.
وَيَنْقَسِمُ إِلى مُرْسَلٍ  ,وَمُسْنَدٍ .فَاملُسْنَدُ :مَا اتﱠصَلَ إِسْنَادُهُ .وَاملُرْسَلُ :مَا لَمْ يَتﱠصِلْ إِسْنَادُهُ.
فَـإِنْ كَـانَ مِـنْ مَـرَاسِـيـلِ غَـيْـرِ الـصﱠـحَـابَـةِ فَـلَـيْـسَ بِـحُـجﱠـةٍ; إِالﱠ مَـرَاسِـيـلَ سَـعِـيـدِ بْـنِ املُـسَـيّـبِ; فَـإِنﱠـهَـا فُـتّـشَـتْ فَـوُجِـدَتْ مَـسَـانِـيـدَ عَـن
النﱠبِيّ ﷺ.
وَالعَنْعَنَةُ :تَدْخُلُ عَلَى األَسَانِيدِ.
وَإِذَا قَرَأَ الشﱠيْخُ يَجُوزُ لِلرﱠاوِي أَنْ يَقُولَ :حَدﱠثَنِي أَوْ )أَخْبَرَنِي(.
وَإِنْ قَرَأَ هُوَ عَلَى الشﱠيْخِ فَيَقُولُ) :أَخْبَرَنِي( ,وَالَ يَقُولُ) :حَدﱠثَنِي(.
وَإِنْ أَجَازَهُ الشﱠيْخُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ فَيَقُولُ) :أَجَازَنِي( أَوْ )أَخْبَرَنِي إِجَازَةً(.
📌 ذَكَر املصنف فصالً آخر من فصول »أصول الفقه« هو فصل )األخبار(.
📖 وعَرّفه بقوله) :فَاخلَْبَرُ :ما يَدْخُلُهُ الصّدْقُ وَالْكَذِبُ(.
🖊 وت ـقــدم أن املُ ـقَ ـدﱠم ف حَ ـدّه :أن اخل ـبــر هــو قــول ي ـلــزمــه ال ـصــدق أو ال ـكــذب ..حــرره ابــن ال ـشــاطّ املــال ـكــي ف »م ـخ ـت ـصــر
الفروق«.
📖 ثم ذَكَر أن )اخلَْبَر يَنْقَسِمُ إِلَى قسمي :آحَادٍ ,ومُتَوَاتِرٍ(.
وهذه القسمة هي قسمة اخلبر باعتبار طُرق نَقْله إلينا.
فهو بهذا االعتبار قسمان & :املتواتر.

' اآلحاد.

📖 ثم بَيّ حُكم املتواتر فقال) :فَاملُْتَوَاتِرُ :مَا يُوجِبُ الْعِلْمَ(;
🖊 واملراد بـ )العلم( هنا :العلم اليقيني الضروري.
📖 ثـم بَـيّ حـقـيـقـتـه; فـقـال) :وَهُـوَ :أَنْ يَـرْوي جَـمَـاعَـة ال يَـقَـعُ الـتﱠـوَاطُـؤُ عَـلَـى الْـكَـذِبِ مـنْ مِـثْـلِـهِـمْ ,إِلَـى أنْ يَـنْـتَـهِـيَ إِلَـى اخملُْـبَـرِ
عَنْهُ ,ويَكُونُ فِ األصلِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سمَاعٍ ,ال عَنِ اجْتِهَادٍ(;
👈 فهو يجمع أربعة أمور:

& أنه يرويه جماعة ,أي عدد كثير.
' أنه ال يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم; أي االتفاق عادة على الكذب.
( أن ذلك يستمر إلى أن ينتهي إلى اخملُبَر عنه ,فيكون ف جميع طَبقات اإلسناد.
 -أنه يكون ف األصل عن مُشاهدة أو سماع ,ال عن اجتهاد.

💡 وأخصر من هذا الذي ذَكَره :ما تقدم :أن املتواتر هو خَبر له طُرق بال عدد معي ,يفيد بنفسه العلم بصِدْقه.

٥٢
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📖 ثم ذَكَر حُكم اآلحاد; فقال) :وَاآلحَادَُ :هُوَ الﱠذِي يُوجِبُ الْعَمَلَ ,وَال يُوجِبُ الْعِلْمَ(; وهذا هو القول املشهور.
💡 والراجح :كما تقدم :أن اآلحاد يوجِب العلم النظري بالقرائن.
❗ ولم يذكر حَد اآلحاد ,وكأنه أراد استفادته من قسمته املذكورة بعده.
🖊 واآلحاد كما تقدم :خبرٌ له طُرق منحصرة ,ال يفيد بنفسه العلم بصِدْقه.
📖 ثم ذَكَر قسمة اآلحاد فقال) :وَيَنْقَسِمُ إِلَى :مُرْسَلٍ ,وَمُسْنَدٍ(..
فاآلحاد قسمان:
& املرسَل.
' املسنَد.
📖 وعَرﱠف املسنَد بقوله) :مَا اتﱠصَلَ إِسنَادُهُ(.
📖 وعَرﱠف املرسَل بقوله) :مَا لَمْ يَتﱠصِلْ إِسْنَادُهُ(.
👈 وهـذان املـعـنـيـان عـنـده هـو وغـيـره مـن األصـولـيـي بـالـنـظـر إلـى املـعـنـى الـعـام لـالتـصـال ,فـيـجـعـلـون املـتـصـل مُـسـنـداً ,ويـجـعـلـون
املنقطع مُرسالً.
🖊 وتقدم أن املسنَد اصطالحاً :هو مرفوع صحابي بسند ظاهره االتصال.
🖊 وأنّ املرسَل :هو ما أضافه التابعي إلى النبي ﷺ.

📖 ثـم ذَكَـر حُـكـم املـراسـيـل; فـقـال) :فَـإِنْ كَـانَ مِـنْ مَـرَاسـيـلِ غَـيْـرِ الـصﱠـحَـابَـةِ فَـلَـيْـسَ بِـحُـجﱠـةٍ ,إِال مَـرَاسـيـلَ سَـعِـيـدِ بْـنِ املُـسَـيﱠـبِ
فَإنﱠها فُتّشَتْ فَوُجِدَتْ مَسَانِيدَ عن النبي ﷺ(;
👈 وهذه اجلملة تفيد أن املرسَل له ثالثة أحكام:
& القبول إذا كان مُرسَل صحابي.
' الرد إذا كان مُرسَل غير صحابي.
( قبول مُرسَل سعيد بن املسيب فقط مع مراسيل الصحابة.
📖 وعلله بقوله) :إِال مَرَاسيلَ سَعِيدِ بْنِ املُسَيﱠبِ فَإنﱠها فُتّشَتْ فَوُجِدَتْ مَسَانِيدَ عن النبي ﷺ(;
💡 وعلى هذا فتكون احلُجة ف املسانيد ال ف مراسيله ,فليس لالستثناء معنى ,ذَكَره ابن الفركاحِ وغيره.
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📖 ثم ذَكَر أن )الْعَنْعَنَةُ تَدْخُلُ عَلَى األسانيد(.
🖊 والعنعنة :هي كلمة )عن( ف األسانيد.
💡 ومُوجِب ذِكْر حَد العنعنة تَعَلّق االتصال واالنقطاع بها.

📌 ثم ذَكَر ثالث مسائل تتعلق بالتحمل ونَقْل الرواية:
& 📖 ف قوله) :وَإِذَا قَرَأَ الشﱠيْخُ يَجُوزُ لِلْرﱠاوِي أَنْ يَقُولَ) :حَدﱠثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي((.
' 📖 ف قوله) :وَإنْ قَرَأَ هو عَلَى الشﱠيْخِ فَيَقُولُ) :أَخْبَرَنِي( ,وَال يَقُولُ) :حَدﱠثَنِي((.
( 📖 ف قوله) :وَإِنْ أَجَازَهُ الشﱠيْخُ مِنْ غَيْرِ روايةٍ فَيَقُولُ) :أَجَازَنِي ,أوْ أَخْبَرَنِي إِجَازَةً((;
👈 ومعنى قوله) :مِنْ غَيْرِ روايةٍ( :دون سماع وقراءة ,وإال فاإلجازة من الرواية.

٥٤
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وَأَمﱠا القِيَاسُ فَهُوَ رَدّ الفَرْعِ إِلى األَصْلِ; بِعِلﱠةٍ جتَْمَعُهُمَا ف احلُكْمِ.
وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلى ثَالَثَةِ أَقْسَامٍ :إِلى قِيَاسِ عِلﱠةٍ ,وَقِيَاسِ دَالَلَةٍ ,وَقِيَاسِ شَبَهٍ.
فَقِيَاسُ العِلﱠةِ :مَا كَانَت العِلﱠةُ فِيهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ.
وَقِيَاسُ الدﱠالَلَةِ هُوَ االسْتِدْالَلُ بِأَحَدِ النﱠظِيرَيْنِ عَلَى اآلخَرِ ,وَهُوَ أَنْ تَكُونَ العِلﱠةُ دَالﱠةً عَلَى احلُكْمِ ,وَالَ تَكُونَ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ.
وَقِيَاسُ الشﱠبَهِ هُوَ الفَرْعُ املُتَرَدّدُ بَيَْ أَصْلَيِْ ,فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا ,وَالَ يُصَارُ إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ مَا قَبْلَهُ.
ومِنْ شَرْطِ الفَرْعِ أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا لِألَصْلِ.
وَمِنْ شَرْطِ األَصْلِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ مُتﱠفَقٍ عَلَيْهِ بَيْـنَ اخلَصْمَيْـنِ.
وَمِنْ شَرْطِ العِلﱠةِ أَنْ تَطﱠرِدَ ف مَعْلُوالَتِهَا ,فَالَ تُنْتَقِـضَ لَفْظًا وَالَ مَعْنًى.
وَمِنْ شَرْطِ احلُكْمِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ العِلﱠةِ ف النﱠفْيِ وَاإلِثْبَاتِ .وَالعِلﱠةُ :هِيَ اجلَالِبَةُ لِلْحُكْمِ .وَاحلُكْمُ :هُوَ الْـمَجْلُوبُ لِلْعِلﱠةِ.

📌 ذَكَر املصنف فصالً آخر من فصول »أصول الفقه« وهو )القياس(.
📖 وعَرّفه بقوله) :رَدّ الْفَرْعِ إِلَى األَصْلِ بِعِلّةٍ جتَْمَعُهُمَا فِ احلُْكْمِ(;
👈 فهو يجمع أربعة أمور:
& أنه رَدّ فرع;
🖊 والفرع :هو املقيس املطلوب حُكمه.
' أن رَدّ الفرع يكون إلى أصل;
🖊 واألصل :هو املقيس عليه ,الثابت حُكمه.
( أن الرد يكون بعِلّة جتمعهما.
 أن مُتَعَلّق الرد هو احلُكم.فتُطلَب معرفة حُكم الفرع بِرَدّه إلى األصل.
💡 واخملتار :أن القياس هو حَمْل معلومٍ على معلومٍ ف احلُكم لعِلة جامعة بينهما.

٥٥
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📖 )وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَالثَةِ أقْسَامٍ :إلَى قِيَاسِ عِلّةٍ ,وَقِيَاسِ دَاللَةٍ ,وَقِيَاسِ شَبَهٍ(.
👈 وهذه القسمة هي باعتبار اجلامع بي األصل والفرع.
📖 )فَقِيَاسُ الْعِلﱠةِ :مَا كانَتْ الْعِلّةُ فِيهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ(,
👈 وبعبارة أظهر :ما جُمِع فيه بي األصل والفرع بعِلّة ظاهرة.
📖 )وَقِيَاسُ الدﱠاللَةِ :هُوَ االسْتِدْاللُ بِأَحَدِ النﱠظِيرَيْنِ عَلَى اآلخَرِ ,وَهُوَ :أَنْ تَكُونَ الْعِلﱠةُ دَالﱠةً عَلَى احلُْكْمِ ,وَال تَكُونَ مُوجِبَةَ
لِلْحُكمِ(;
👈 وبعبارة أبي :هو ما جُمِع فيه بي األصل والفرع بدليل العِلّة ,وهو أثرها ومُوجِبها.
📖 )وَقِيَاسُ الشَبَهِ :هُوَ الْفَرْعُ املْترَدﱠدُ بَيَْ أَصْلَيْ ,فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهاً ,وال يُصار إليه مع إمكان ما قبله(;
👈 وبعبارة أبي :فهو ما جمع فيه بي األصل والفرع عِلّتان متجاذبتان ,ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل,
👈 وحَكَم عليه بقوله) :فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهاً( ,وأنه )ال يُصار إليه مع إمكان ما قبله( فهو أضعف أنواع القياس.

📌 ثم ذَكَر شروطاً من شروط أركان القياس,
🔸 📖 فذَكَر أن من شرط الفرع) :أَنْ يَكُونَ مُنَاسباً لألصْلِ(;
أي ف اجلامع بينهما )وهو :العِلّة(; فتكون وَصْفاً مناسباً لألصل والفرع معاً.
🔸 📖 وذَكَر أن )مِنْ شَرْطِ األصلِ :أَنْ يَكُونَ ثابِتاً بِدَلِيلٍ مُتﱠفَقٍ عَلَيْهِ بَيَْ اخلَْصْمَيِْ(
أي حال املناظَرة ,فإنْ جترّد النظر عن املناظرة وَجَب ثبوت حُكم األصل بدليل عند القائس.
🔸 📖 ثم ذَكَر أن )مِنْ شَرْطِ العِلﱠةِ :أَنْ تطﱠرِدَ فِ مَعْلُوالتِهَا; فَال تَنْتَقِضُ لَفْظاً وَال مَعْنَى(;
أي بأن تكون واقعةً ف جميع صُورها 🖊 .واملعلوالت :هي األحكام املُعلﱠلة بها.
🔸 📖 ثم ذَكَر أن )مِنْ شَرْطِ احلُْكْمِ :أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْعِلﱠةِ فِ النﱠفْي ,وَاإلِثْبَاتِ(;
أي أن من شرط حُكم األصل :أن يكون دائراً كدوران العلة نفياً وإثباتاً ,ووجوداً وعَدَماً.
📖 ثم خَتَم بذِكْر الصلة بي العِلّة واحلُكم; فقال) :وِالْعِلّةُ هِيَ اجلَْالِبَةُ للحُكْمِ ,وَاحلُكْمُ هُوَ اجملَْلُوبُ لِلْعِلﱠةِ(;
🖊 ومعنى قوله) :هِيَ اجلَْالِبَةُ للحُكْمِ( أي املؤدية إليه.
وجَلْبها للحُكم ليس بسببها ,بل بالدليل الشرعي .وإضافة ذلك إليها على وجه التجوّز ف الكالم.
🖊 ومعنى قوله) :وَاحلُكْمُ هُوَ اجملَْلُوبُ لِلْعِلﱠةِ( أي نات عنها ,فهو ما أنتجته من إثبات شيء لشيء أو نَفْيه عنه.

٥٦
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وَأَمﱠـا احلَـظْـرُ وَاإلِبَـاحَـةُ; فَـمِـن الـنﱠـاسِ مَـنْ يَـقُـولُ :إِنﱠ األَشْـيَـاءَ عَـلَـى احلَـظْـرِ; إِالﱠ مَـا أَبَـاحَـتْـهُ الـشﱠـرِيـعَـة ,فَـإِنْ لَـمْ يُـوجَـدْ ف الـشﱠـرِيـعَـةِ
مَا يَدُلّ عَلَى اإلِبَاحَةِ يُتَمَسﱠكُ بِاألَصْلِ; وَهُوَ احلَظْرُ.
وَمِن النﱠاسِ مَنْ يَقُولُ بِضِدّهِ ,وَهُو أَنﱠ األَصْلَ ف األَشْيَاءِ أنﱠها عَلَى اإلِبَاحَةِ; إِالﱠ مَا حَظَرَهُ الشﱠرْعُ.

📌 ذَكَر املصنف ؒ فصالً آخر من فصول »أصول الفقه«; وهو) :األصل ف األشياء(.
🖊 واملراد بـ )األشياء( عندهم :األعيان املُنتفَع بها; فهي ذواتٌ ,وليست أقواالً وال أفعاالً.
👈 فهذا األصل املذكور عند األصوليي والفقهاء مُتَعَلَّقُه الذوات من األعيان املنتفَع بها,
🖇 فال يجري ف غيرها كاألقوال واألفعال.
📖 ثم ذَكَر املصنف ؒ اخلالف ف ذلك قائالً) :وَأَمﱠا احلَْظْرُ وَاإلِبَاحَةُ( يعني ف األشياء.
👈 فإن هذه املسألة تُذْكَر تارةً باسم )األصل ف األشياء( ,وتارةً باسم )احلظر واإلباحة ف األشياء(.
👈 فذَكَر أن الناس مختلفون فيها على أقوال:
🔸 أحدها :أن من )النﱠاسِ مَنْ يَقُولُ :إِنﱠ األَشْيَاءَ عَلَى احلَظَرِ( أي على املنع )إال مَا أَبَاحَتْهُ الشﱠرِيعَةُ(..
📖 قال) :فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِ الشﱠرِيعَةِ مَا يَدُلّ عَلَى اإلبَاحَةِ يُتَمَسﱠكُ بِاألَصْلِ وَهُوَ احلَظْرُ(.
🔸 القول الثاني) :ومِنَ النﱠاسِ مَنْ يَقُولُ بِضدّهِ; وَهُوَ أَنﱠ األَصْلَ فِ األَشْيَاءِ أنها على اإلبَاحَةُ إِال مَا حَظَرَهُ الشﱠرْعُ( أي مَنَعه
الشرع.
🔸 وبقي قول ثالث; وهو :التوقف.
💡 واخملتار ف هذه املسألة :أن األعيان -وهي الذوات -أربعة أقسام:
& ما منفعته خالصةٌ; فاألصل فيه اإلباحة.
' ما مفسدته خالصة; فاألصل فيه احلظر -أي املنع.-
( ما خال من املنفعة -وهي املصلحة ,-واملفسدة; وهذا يوجد عقالً وال يوجد واقعاً ,أي حتتمله القِسمة العقلية ,لكن ال
وجود لشيء خالٍ من املصلحة واملفسدة.
 ما فيه مصلحة وفيه مفسدة; فهو ملِا رجح منهما;🔺 فإن رجحت املصلحة فاألصل فيه اإلباحة,
🔺 وإن رجحت املفسدة فاألصل فيه احلظر,
🔺 وإن تساوتا فاألصل فيه :احلظر; ألن دَفْع املفاسد مُقَدّم على جَلْب املصالح.
📎 وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا محمد األمي بن محمد اخملتار الشنقيطي ؒ.

٥٧
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وَمَعْنَى اسْتِصْحَابِ احلَالِ :أَنْ يُسْتَصْحَبَ األَصْلُ عِنْدَ عَدَمِ الدﱠلِيلِ الشﱠرْعِيّ.

📖 قال) :وَمَعْنَى اسْتِصحَابِ احلَْالِ :أَنْ يُسْتَصْحَبَ األَصْلُ عِنْدَ عَدَمِ الدَلِيلِ الشﱠرْعِي(
👈 أي أن يُحكَم بحُكم األصل إذا لم يوجد الدليل الشرعي ,وهو فَرْع عن الفصل املتقدم.
💡 وأحسن ما قيل ف معنى االستصحاب :أنه إثبات ما كان ثابتاً ,ونَفْي ما كان منفياً ..أفاده ابن القيم ف »إعالم املوقعي«.
👈 ومحل النظر إلى هذا :عند فَقْد الدليل الشرعي.

٥٨
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وَأَمﱠا األَدِلﱠةُ فَيُقَدﱠمُ الْـجَلِيّ مِنْهَا عَلَى اخلَفِيّ.
وَاملُوجِبُ لِلْعِلْمِ عَلَى املُوجِبِ لِلظﱠنّ.
وَالنّطْقُ عَلَى القِيَاسِ.
وَالقِيَاسُ اجلَلِيّ عَلَى اخلَفِيّ.
فَإِنْ وُجِدَ ف النّطْقِ مَا يُغَيّرُ األَصْلَ; وَإِالﱠ فَيُسْتَصْحَبُ احلَالُ.

📌 ذَكَر املصنف فصالً آخر من فصول »أصول الفقه« يُسمى )ترتيب األدلة(; أي عند وجود التعارُض ,فهو تابع لفصل
التعارض املتقدم.
📎 وذَكَر ف هذا الفصل خمسة من املُرَجّحات التي يُقَدﱠم بها دليل على دليلٍ:
& 📖 ف قوله) :فَيُقَدﱠمُ اجلَْلِيّ مِنْهَا عَلَى اخلَْفِيّ(;
👈 أي يُقَدﱠم املتضِح البَيّ على ما لم يتضح.
' 📖 ف قوله) :وَاملُْوجِبُ لِلْعِلْمِ عَلَى املُْوجِبِ لِلْظَنّ(;
👈 أي يُقَدﱠم ما أنتج عِلماً على ما أنتج ظَناً.
( 📖 ف قوله) :وَالنّطْقُ عَلَى الْقِياسِ(; 🖊 واملراد بـ )النطق( كما تقدم :قول ال تعالى وقول النبي ﷺ.
 📖 )وَالْقِيَاسُ اجلَْلِيّ عَلَى اخلَْفِيّ(;🖊 والقياس اجلَلي :هو ما نُصَّ على عِلﱠته أو أُجمِع عليها ,أو قُطِع بنَفْي الفارق بي األصل والفرع.
🖊وأما القياس اخلفي :فهو ما ثبتت عِلته باالستنباط ,فلم يُقطَع بنَفْي الفارق بي األصل والفرع.
 📖 .ف قوله) :فَإِنْ وُجِدَ فِ النّطْقِ مَا يُغَيّرُ األصلَ ,وَإِال فَيُسْتَصْحَبُ احلَْالُ(;
👈 أي إذا لم يوجد ف كالم ال وكالم رسوله ﷺ ما يُغَيّر األصل )وهو البراءة األصلية( )وَإِال فَيُسْتَصْحَبُ احلَْالُ( أي العدم
األصلي.

٥٩
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وَمِنْ شَرْطِ املُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَاملًِا بِالفِقْهِ :أَصْالً وَفَرْعًا ,خِالَفًا وَمَذْهَبًا.
وَأَنْ يَـكُـونَ كَـامِـلَ اآللَـةِ ف االجْـتِـهَـادِ ,عَـارِفًـا مبَِـا يُـحْـتَـاجُ إِلَـيْـهِ ف اسْـتِـنْـبَـاطِ األَحْـكَـامِ :مِـن الـنﱠـحْـوِ وَالـلّـغَـةِ وَمَـعْـرِفَـةِ الـرّجَـالِ,
وَتَفْسِيرِ اآليَاتِ الوَارِدَةِ ف األَحْكَامِ ,وَاألَخْبَارِ الوَارِدَةِ فِيهَا.
وَمِنْ شَرْطِ املُسْتَفْتِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التﱠقْلِيدِ; فَيُقَلّدَ املُفْتِيَ ف الفُتْيَا.
وَلَيْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يُقَلّدَ.
وَالتﱠقْلِيدُ :قَبُولُ قَوْلِ القَائِلِ بِالَ حُجﱠةٍ .
فَعَلَى هَذَا قَبُولُ قَوْلِ النﱠبِيّ ﷺ يُسَمﱠى تَقْلِيدًا.
وَمِنْهُم مَنْ قَالَ :التﱠقْلِيدُ :قَبُولُ قَوْلِ القَائِلِ وَأَنْتَ الَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَهُ.
فَإِنْ قُلْنَا :إِنﱠ النﱠبِيﱠ ﷺ كَانَ يَقُولُ بِالقِيَاسِ ,فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمﱠى قَبُولُ قَوْلِهِ تَقْلِيدًا.
وَأَمﱠا االجْتِهَادُ فَهُوَ بَذْلُ الوُسْعِ ف بُلُوغِ الغَرَضِ.
فَـاجملُْـتَـهِـدُ إِنْ كَـانَ كَـامِـلَ اآللَـةِ ف االجْـتِـهَـادِ; فَـإِن اجْـتَـهَـدَ ف الـفُـرُوعِ فَـأَصَـابَ; فَـلَـهُ أَجْـرَانِ ,وَإِن اجْـتَـهَـدَ فِـيـهَـا وَأَخْـطَـأَ; فَـلَـهُ أَجْـرٌ
واحِدٌ.
وَمِنْهُم مَنْ قَالَ:كُلّ مُجْتَهِدٍ ف الفُرُوعِ مُصِيبٌ.
وَالَ يَ ـجُــوزُ أَنْ يُ ـقَــالَ:كُ ـلّ مُ ـجْ ـتَ ـهِ ـدٍ ف األُصُــولِ ال ـكَ ـالَمِ ـيﱠ ـةِ مُ ـصِ ـي ـبٌ; ألَنﱠ ذَلِ ـكَ يُ ـؤَدّي إِلــى تَ ـصْ ـوِي ـبِ أَهْ ـلِ ال ـضﱠ ـالَلَ ـةِ; مِــن
النﱠصَارَى وَالْـمَجُوسِ وَالكُفﱠارِ واملُلْحِدِينَ.
وَدَلِـيـلُ مَـنْ قَـالَ :لَـيْـسَ كُـلّ مُـجْـتَـهِـدٍ ف الـفُـرُوعِ مُـصِـيـبًـا :قَـوْلُـهُ ﷺ » :مَـنِ اجْـتَـهَـدَ وَأَصَـابَ فَـلَـهُ أَجْـرَانِ ,وَمَـنِ اجْـتَـهَـدَ وَأَخْـطَـأَ
فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ«.
وَجْهُ الدﱠلِيلِ :أَنﱠ النﱠبِيﱠ ﷺ خَطﱠأَ اجملُْتَهِدَ تارةً ,وَصَوﱠبَهُ أُخْرَى.
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📌 خَتَم املصنف بفصل آخر من فصول »أصول الفقه«; وهو) :معرفة املفتي واملستفتي واالجتهاد والتقليد(.
📎 وذَكَر فيه خمسة أمور:
📌 فأما األمر األول :فهو شَرط املفتي
🖊 واملفتي :هو اخملُبِر عن حُكم شرعي.
وعَدّ من شرط املفتي شرطان جامعان:
& 📖 )أَنْ يَكُونَ عَاملِاً بِالْفِقْهِ أَصْالً وَفَرعاً ,خِالفاً وَمَذْهباً(;
👈 أي جامعاً بي العلم
🔸 بأصول الفقه )وهي قواعده(
🔸 وبي فروعه )وهي مسائله(,
🔸وبي اخلالف العالي بي الفقهاء
🔸 وبي اخلالف اخلاص مبذهبه.
' 📖 ف قوله) :وَأنْ يَكُونَ كَاملَ اآللَةِ ف االجْتِهَادِ(; وفَسّر كمال اآللة ف االجتهاد بقوله) :عَارِفاً مبَِا يُحْتَاجُ إِلَيهِ فِ استِنْبَاطِ
األحكَامِ مِنَ النحْوِ وَاللّغَةِ( إلى آخر ما ذَكَر.
👈 فال يبلغ املرء مرتبة اإلفتاء حتى يكون كامل اآللة ف االجتهاد ,بأن تكون له آلة وافرة.
📎 فمقصوده من كمال اآللة :حصول ما يُحتاج إليه ,ال اإلحاطة بالعلم كله.
📖 وهذا معنى قوله) :عَارِفاً مبَِا يُحْتَاجُ إِلَيهِ فِ استِنْبَاطِ األحكَامِ مِنَ النحْوِ وَاللّغَةِ( إلى آخر ما ذَكَر.
👈 فمَنْ لم تكن له آلة كاملة فإنه ال يكون أهالً لإلفتاء; ألن اإلفتاء مفتقر إلى آلة االجتهاد.
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📌 وأما األمر الثاني :وهو شرط املستفتي
📖 فذَكَره ف قوله) :وَمِنْ شَرْطِ املُْسْتَفْتِي :أَنْ يَكُون من أهل التقليد; فيُقَلّدُ املفتِي فِ الْفتْيَا(:
🖊 واملستفتي :هو املستخبِر عن احلكم الشرعي ,أي املستفهِم عن احلُكم الشرعي.
👈 وذَكَر املصنف من شرط املستفتي أن يكون من أهل التقليد ,فال يكون من أهل االجتهاد ,قال) :فيُقَلّدُ املفتِي فِ الْفتيا(.
📖 ثم قال) :وَلَيْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يُقَلّدَ( أي حال القدرة على االجتهاد,
👈 ألن اسم )العالِم والفقيه( اسم للمجتهد ف عُرفهم ,فالعالِم ليس له أن يُقَلّد ما لم يعجز عن االجتهاد ,أو ضاق الوقت عنه
فَلَه أن يُقَلّد.
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📌 ثم ذَكَر األمر الثالث; وهو :حقيقة التقليد وحَدّه
📖 فقال) :والتﱠقْلِيدُ :قَبُولَ قَوْلِ القَائِلِ (..إلى آخره..
فذَكَر ف حَد التقليد قولي:
& أنه قبول قول القائل بال حُجة,
📖 قال) :فَعَلَى هَذَا قَبُولُ قَوْلِ النﱠبِيّ ﷺ يُسَمﱠى تَقْلِيداً( ألن مَنْ قَبِله يكون قد قَبِل القول بال حُجّة,
❗وهذا فيه نَظَر; ألن النبي ﷺ حُجة بنفسه.
' 📖 ف قوله) :وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ :التَقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ ,وَأَنْتَ ال تَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَهُ(; أي من أي وجه بنى عليه هذا
القول.
📖 ثم قال) :فَإِنْ قُلْنَا" :إِنﱠ النﱠبِيﱠ صَلﱠى الﱠُ عَليهِ وَسلﱠم كَانَ يَقُولُ بِالْقَياسِ" فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمﱠى قَبُولُ قَوْلِهِ تَقْلِيداً(;
❗وهذا فيه نَظَر كما تقدم.
💡 واخملتار :أن التقليد هو تَعَلّق العبد مبَنْ ليس حُجة لذاته ف حُكم شرعي.
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📌 وأما األمر الرابع :وهو حقيقة االجتهاد وحَدّه
📖 فذَكَره ف قوله) :وَأَمﱠا االجْتِهَادُ فَهُوَ :بَذْلُ الْوسْعِ فِ بُلُوغِ الْغَرَضِ(.
🖊 والوسع :هو السعة والطاقة.
والغرض :هو احلُكم الشرعي.
💡 واخملتار :أن االجتهاد هو بذل الوسع من مُتَأهّل للنظر ف األدلة الستنباط حُكم شرعي.
👈 فهو يجمع ثالثة أمور:
& بَذْل الوسع; وهو الطاقة والقُدرة.
' أنه صادر عن مُتأهّل للنظر ف األدلة; فال عِبْرة باجتهاد يصدر من غير مُتأهّل للنظر ف األدلة,
📎 وهذا فِعْل كثير من الناس اليوم ,فإنه يصدر منهم اجتهاد من غير أهلية كاملة ف النظر ف األدلة ,فيكثر دعوى الراجح
الراجح فإذا سألته عن مراتب ما يُرَجّح به من األحكام لم جتد عنده آلةً جتعله مُتأهالً للنظر.
( أنه يتعلق باستنباط حُكم شرعي.

٦٤
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📌 وأما األمر اخلامس; وهو حُكم اجملتهدين:
📖 فذَكَره ف قوله) :فَاجملُْتَهِدُ إنْ كَانَ كَامِلَ اآللَةِ فِ االجْتِهَادِ فَإنْ اجْتَهَدَ فِ الْفُرُوعِ فأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ,وَإِن اجتَهَدَ فِيهَا وأَخْطَأَ
فَلَهُ أَجْرٌ واحد(;
👈 لقوله ﷺ» :إذا حَكَم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فَلَه أجران ,وإذا اجتهد ثم أخطأ فَلَه أجر واحد« متفق عليه.
📖 قال) :وَمِنهُم مَنْ قَالَ :كُلّ مُجْتَهِدٍ فِ الْفُرُوعِ مُصِيبٌ( ,وتُسمى هذه املسألة) :تصويب اجملتهدين(.
💡 وحترير القول فيها :أن تصويبهم له موردان:
🔹 أحدهما :األجر.
🔹 واآلخر :احلُكم.
& 🔹 فأما ف األجر :فكل مجتهد مصيب; فهو يصيب أجراً ,إما واحداً وإما اثني.
' 🔹 وأما ف احلُكم :فاملصيب واحد; فإما أن يكون احلُكم الشرعي على هذه الصفة ,وإما أن يكون احلُكم الشرعي على
هذه الصفة.
📎 وهذا الذي ذكره كله مُتعلّق باالجتهاد ف الفروع ,وهي عنده هو وجمهور األصوليي :األحكام الطلبية العملية.
👈 وعَلّلوه بأن القول بهذا ف األصول يؤدي إلى تصويب أهل الضاللة.
💡 واحلق :أن االجتهاد مورده األحكام الشرعية كلها ,سواءً كانت ف باب اخلبر أو ف باب الطلب,
🔺 فقد يقع االجتهاد ف مسألة خبرية,
📎 كاالجتهاد ف رؤية الكفار ربهم يوم القيامة ,وهي عند هؤالء مسألة من املسائل األصولية.
🔺 وقد يقع االجتهاد ف مسألة طلبية,
كالقول ف االجتهاد ف حُكم الوتر ,وهي عند هؤالء مسألة فرعية.
💡 وما عَلّلوا به من تصويب الواقعي ف ضاللة ال يصح لهم ,ألنه اجتهاد صادر من غير مُتأهل ف األدلة ,ألن الدين الذي
يُعبَد به ال يُتلقّى عن رسل ال صلوات ال وسالمه عليهم أجمعي.

٦٥

قناة تمكني مهمات العلم على التيليجرام

