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 خسرو مال لإلمام األنظار رد يف األفكار نقد كتاب  من األصول بعلم يتعلق فيما الرابع الفصل حتقيق

 

 امللخص
 رْحه) خسرو مال لإلمام األنظار رد يف األفكار نقد كتاب  من األصول بعلم يتعلق فيما الرابع الفصل البحث، هذا يف تناولت

 املال نقدها مث وتالمذته، التفتازاِن الدين كسعد  كبار  علماء بني ومساجالت ردود فيه جرت كتاب  وهو وحتقيق، دراسة( هللا
 والِت األول اخلطية النسخة على اعتمدت و املؤلف، خبط منها وواحدة لمخطوطةل نسخ مخسة على حصلت حيث خسرو،
 والتحريف، التصحيف، من ُتلو َل فهي البقية أما األخرايت، من وأدق وأقدم، املؤلف خبط ألهنا األم؛ وجعلتها( ك) هلا رمزت

 احلكم بيان مع الشريفة النبوية واألحاديث ةالقرآني اآلايت خر جت. أصحاِبا إل اآلراء عزوت. النص ضبط يف ِبا واستعنت
 يسري بشيء املخطوطة يف ذكرهم الوارد األعالم لبعض ترمجت. املعتمدة التخريج كتب  ضوء يف العلماء أقوال خالل من عليها
. دتور  الِت واملفردات، املصطلحات، بعض بينت كما  والتفصيل، إليها الرجوع أراد ملن املصادر ذكر مع اإلطالة، ملنع

 .املنهجية يف املستخدمة األقواس أنواع يف القول بسطت وقد واألقواس احلديث التقيم أيضا واستخدمت

 .مناقشات التحقيق، الفقه، أصول خسرو، مال األفكار، نقد :البحث مفاتيح 

 

Molla Hüsrev'in Nakdu'l-efkâr fî reddi'l-enzâr Adlı Eserinin Usûl İlmiyle İlgili 
Dördüncü Bölümünün Tahkiki 
Öz 
Bu araştırmada, Molla Hüsrev'in Nakdu'l-Efkâr fî Reddi'l-Enzâr adlı eserinin dördüncü 
bölümünde Fıkıh usulü ile ilgili muhakeme ettiği konularla ilgili kısmın tahkiki yapılmış 
ve bir inceleme yazısı eklenmiştir. Eser et-Taftâzânî ve öğrencileri arasında geçen soru 
cevaplar ile Molla Hüsrev'in onlara yaptığı hakemliği içermektedir. Eserin tahkikinde, 
birisi müellif hattı olmak üzere toplam beş yazmadan faydalanılmıştır. Müellif nüshası en 
titiz ve en eski olduğundan esas alınmış ve ك remzi ile belirtilmiştir. Müellifin alıntı yaptığı 
eserlerin tespiti yapılmış, ayetler gösterilmiş ve hadisler tahriç edilmiştir. Eserde ismi 
geçen ve meşhur olmayan şahıslar tanıtılmış, açıklanması gereken kelimeler ve eserler 
dipnotta izah edilmiş, kaynaklara müracat etmek isteyen araştırmacılar için kaynakçaya 
yer verilmiştir. Giriş bölümünde çalışmanın metodu ve yazar hakkında bilgi verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Molla Hüsrev, Nakdu’l-efkâr, Fıkıh Usulü, Tahkik, Münakaşalar. 
 
The Critical Edition of Fourth Chapter on Discipline of Usûl of Mollah Husraw’s 
Nakdu’l-afkar fi raddi'l-anzar 
Abstract 
In this research, we dealt with the section of fourth chapter of the book of Imam Mollah 
Husraw which includes the topics related to usul al-Fiqh and added a review. The book 
consists of questions and answers between Taftazani and his students and Mollah 
Husraw’s critics to them. Five copies were used during the investigation of the book 
including one which is in author’s handwriting. Due to its date and elaboration the 
author’s handwriting is selected as primary source and signified with ك. Studies that were 
quoted by the author were detected, verses and ahadith were shown. Non-famous 
individuals that were in the book were introduced, words and books that are in need of 
clarification were explained in footnotes and a bibliography was added for researchers 
who want to reach the sources. In the introduction section information related to the 
method of the study and the author is available. 
Keywords: Mollah Husraw, Naqd al-Afkar, Usûl al-Fiqh, Critical Edition, Discussions. 
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 الدراسة. ١
ا حوى من علوم مَ لِّ ، رْحه هللا() للعامل اجلليل املال خسرو فكار يف رد األنظارنقد األ تشرفت بتحقيق كتاب

مان ومل يكن يف ذلك الز  سائدةوهذه احلوارات كانت ، العصر جهابذةوحوارات ومناقشات بني جليلة وفنون كثرية، 
ا القرآن الكرمي يف أكثر من موضع، والتفكر الذي حثنعمال املدارك، اهلدف منها التجريح أو التعديل وإمنا كانت إل

ومن ابب الفضل والسبق يف خدمة هذا الدين،  فرحم هللا مجيع العلماء الذين هلموهي دليل رقي حضاري وثقايف، 
إلضافة مصدر إل النور، شرعت ِبذا العمل،  وإخراجها، اإلستفادة من علومهمورغبة يف ، فذاذالر ِبؤَلء العلماء األ

يف بالد الروم،  تْ دَ جِّ وُ ، على مخسة نسخاحلصول يسر هللا يل، وقد خاصة،  وأصول الفقه، مهم يف الفقه اإلسالمي
فرضي ية للعلم والعلماء، البالد راع هذهومازالت ، وهي البالد الِت خرج منها املؤلف وخرج منها الكثري من العلماء

 قسم إل قسمني:ي، أما خطة البحث، فكما هو معروف يف التحقيق، ا حيب ويرضىمَ ووفقهم لِّ ، أمجعنيهللا عنهم 
 لذين سبقوِن يف حتقيق هذا الكتاب، لذا: وقد بسط القول يف قسم الدراسة زمالئي اقسم الدراسة، وقسم التحقيق

وكانت ملسائل بشيء من التفصيل ألمهيتها، صرة لعدم التكرار مع تناويل لبعض اث بصورة خمتسأتناوهلا يف هذا البح
 يت:كاآل

 :فيهوقسم التحقيق وقسم الدراسة قسم الدراسة 
 :يف ابملؤلف ويشمل املطالب اآلتيةالتعر  :املبحث األول
 امسه ولقبه وكنيته ونسبته. :املطلب األول
 ونشأته.وَلدته  :املطلب الثاِن
 .شيوخه وتالميذه :لثاملطلب الثا
 .مؤلفاته وتصانيفه :املطلب الرابع

 .وفاته املطلب اخلامس:
 :مخسة مطالبالتعريف ابلكتاب وفيه  :املبحث الثاِن
 .اسم الكتاب :املطلب األول
 .نسبته إل املؤلف :املطلب الثاِن

 .قيمة الكتاب املطلب الثالث:
 .النسخ اخلطية املطلب الرابع:

 -:هجي يف التحقيق، وكان كاآليتمن اخلامس:املطلب 
 (İSAM).ة سرت يف حتقيق النص وفق ما جرى به العمل يف مركز البحوث اإلسالمي -١

أقدم، ؛ ألهنا نسخة خبط املؤلف و (األموجعلتها ) -ك- االنسخة اخلطية األول والِت رمزت هل اختت -٢
 واستعنت ِبا يف ضبط النص.، ريفوالتحالتصحيف، أما البقية فهي َل ُتلو من ، وأدق من األخرايت

 ومن كتبهم املعتمدة ما تيسر يل ذلك.، عزوت اآلراء إل أصحاِبا -٣
خرجت اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة مع بيان احلكم عليها من خالل أقوال العلماء يف  -٤

 املعتمدة.ضوء كتب التخريج 
مع ذكر املصادر ملن أراد طالة، ، ملنع اإلطوطة بشيء يسريترمجت لبعض األعالم الوارد ذكرهم يف املخ -٥

من خالل كتب ، الِت وردت وهي قليلة جدا، واملفردات، كما بينت بعض املصطلحات، الرجوع إليها والتفصيل
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 اللغة وغريب الكالم وكتب املصطلحات العلمية.
واستخدمت لوب الطبع احلديث، حث مبا يتفق وأسالب ونسقتوفق قواعد اإلمالء احلديثة،  النص جعلت -٦

 قواس وقد بسطت القول يف أنواع األقواس املستخدمة يف املنهجية.يضا التقيم احلديث واألأ
 مل أجدها، كما هي ألِن   ؛ أستطيع توثيق بعض النصوصملت يف البحث منها:وقد واجهت بعض الصعواب

وقد ذكرت املراجع هذا القول دون وَل للتفتازاِن، يان يذكر املؤلف قويف بعض األح، ولكن وجدهتا ابملعىن، ابلنص
لكون  وهذا اَلمر طبيعي؛عبارة البحث الِت كانت عبارة فلسفية يضا، ومن الصعوابت أل قائل هذا القول، إشارة اإل

, ةيل به طاق فال أدعي الكمال ِبذا البحث، لكن هذا ماوأخريا  فاضل.لألفكار وحماورة بني العلماء األ االكتاب نقد
َنفعا خلدمة هذه الشريعة الغراء، وأن يعفو عِن فيما صدر مِن، من زلل أو خطأ،  وهللا أسأل أن يكون عملي هذا

لو غري هذا لكان أحسن، ولو  :إَل قال يف غده أنه َل يكتب إنسان كتااب يف يومهإِن رأيت ”:من قالولقد أحسن 
وهو دليل ك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم العر، زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو تر 

 ١.“على استيالء النقص على مجلة البشر
 . التعريف ابملؤلف وفيه:٢

حب املؤلفات اجلليلة صابالد الروم،  يف املشهورالعالمة احلنفي  ٢،قراموز بن فراُموز بن علي وقيل حممد :امسه
خالص، وحب للعلم، مبا أودعه هللا فيه من إ نه؛متيز عن أقراوَنظرهم و من العلماء،  الكثري عاصريف فنون شَّت، 
 ٣.وعمل اخلري

ألنه ويل  ف ابلقاضي؛حاز اإلمام األلقاب الكثرية، الِت َنهلا من خالل مسريته العلمية احلافلة، فُعر  :لقبه
نظاراته وحججه، لغزارة علومه وقوة م خسرو، ولقب أيضا ابلبحر الزاخر؛ ٤القضاء لسنني واشتهر ابملول أو مال

عصره، كاملول برهان الدين اهلروي، ومسي أيضا أبب حنيفة  الِت أخذها عن علماء العلوم الن قلي ة والعقلي ةوحيازته 
 ٥ا وجد عنده من سعة وإملام يف الفقه احلنفي.مَ سلطان حممد الفاتح لِّ زمانه، لقبه ِبذا اللقب ال

ألن أابه من  أن والده من أمراء الروم وأسلم، وقيل الكردي؛ألنه سكن بالد الروم، وقيل  الرومي؛ :نسبته
 ٦التكمانية املشهورة، وهو الراجح.أكراد مدينة وارساق، وقيل أيضا التكماِن، وكان أبوه من أمراء وارساق القبيلة 

يوزغات  ولد اإلمام حممد يف قرية صغرية بني مدينة سواس وطوقات، وهي جماورة أيضا ملدينِت :والدته ونشأته
لكون والده من  الكثري من العلماء، ونشأ اإلمام نشأة علمية؛ خرج منهااملدن التكية الِت  ويركوي، وهذه من أشهر

ه كثريا، ودرس يف مدينته، وهنل العلم من علماء زمانه، وله رحالت يف طلب العلم، فحصل على األمراء، فاعتىن ب
خذ أالقاضي يف مدينة بورصة، مث رحل إل مدينة أدرنة، و  7فنارياإلجازة من شيخه القاضي يوسف ابيل بن مال 

هتم أخته، وكان من األمراء أيضا، و العلم من تالميذ سعد الدين التفتازاِن، وبعد أن تويف أبوه عاش يف كنف زوج أ
غنية، حمبة ، ومن خالل هذه التقدمة، تبني لنا أن املال خسرو قد نشأ يف عائلة العلمبه كثريا، وشجعه على طلب 

                                                                 
، ذكر يف كتاب معجم األدابءهذا القول للعماد األص      فهاِن،  ١

لي     اقوت احلموي، ش               ه     اب ال     دين أبو عب     د هللا، الرومي، 
ريوت: داراملس               تش               رق، مقدمة الكتاب )ب ١احلموي، ص 

 د.ت(.
 يف الذهب ش            ذراتينظر: عبد احلي بن أْحد الدمش            قي،  ٢

: 7)بريوت: دار الكت  ب العلمي  ة، د.ت(،  ذه  ب من أخب  ار
)بغ  داد: مكتب  ة  املؤلفني معجمعمر رض                 ا كح  ال  ة،  ؛٣٤١

 .٩٩: ٤املثىن، د.ت(، 
 طبقاتأْحد بن حممد اآلدنه وي،  ؛ينظر: املص      ادر الس      ابقة ٣

: ١كم، د.ت(، )الس               عودية، مكتبة العلوم واحل املفس               رين
٣٤7. 

)مال(، ينظر:  )منال( ب  دل من ق  د ت  ذكر بعض كت  ب التاجم ٤

 العقيان نظمجالل الدين عبد الرْحن بن أب بكر الس     يوطي، 
: ١)بريوت: املكتب     ة العلمي     ة، د.ت(،  األعي     ان أعي     ان يف

دار العلم ) األعالمخري ال       دين بن حممود الزركلي،  ؛١٠٩
 .٣٢٨: ٦للماليني، د.ت(، 

: 7، ذهب من أخبار يف الذهب ش     ذراتينظر: الدمش     قي،  ٥
٣٤٢. 

 ينظر: املصادر السابقة. ٦
هو: العامل الفاض              ل يوس              ف ابيل بن  س الدين الفناري،  7

 الش         قائقالقاض         ي مبدينة بروص         ة، ينظر: طاش كرى زادة، 
ت   اب بريوت: دار الك) العثم   اني   ة ال   دول   ة علم   اء يف النعم   اني   ة

 .٢٤: ١العرب، د.ت(، 
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من املساجد ودرس  لعمل اخلري، فعمر الكثريحمبا بعد ذلك أصبح مدرسا، مث قاضيا وكان  نهأل ؛مَ لَّ م وعَ للعلم، فتعلَّ 
 ٨مراء الغنية، واحملبة للعلم.يف أسرة األاملال خسرو ، تبني لنا كيف ترعرع ما سبقالل فيها، ومن خ

لكن مل تذكر  وم، وأخذ العلم عن الكثري من علماء زمانه؛درس املول خسرو يف بالد الر  :شيوخه وتالميذه
لكن ميكننا اجلزم أبن املول قد التقى يف بلده ابلعديد و عن شيوخه، وكذا احلال يف تالمذته؛  كتب التاجم الكثري

والفقه،  كتاابته يف جماَلت شَّت كاألدب،  تمن العلماء، واستقى عنهم الكثري، من خالل مناظراته و مؤلفاته، وتنوع
جنده قد ملع يف هذا الفن وأجاد، وهذا دليل  والتفسري، والنحو، وإذا دققنا يف أي  فن من الفنون الِت كتب فيها،

ه واجتهاده، حينما كان عاملا د ِّ على تنوع املشارب الِت هنل منها هذا الشهد املصفى، فحاز املراتب العليا من جِّ 
 ٩ى.ا حيب  ويرضمَ ما، فوفقه هللا لِّ ومتعل ِّ 

ة، كان يدرس ابملدرسة احللبي  بدأ اإلمام خسرو يف طلب العلم، فأخذ العلم عن أبيه، وأخيه الذي   :شيوخه
الكثري من العلماء الذين اشتهروا يف بالد الروم، وكانت له  وبعد وفاته صار مال خسرو مدرسا فيها، وأخذ العلم عن

العلم، واَلستزادة من العلماء، ومتابعة جمالسهم، ومن  رحالت يف طلب العلم، ومتيز اإلمام بشدة حرصه على طلب
ن ينمي علومه، الِت ساعدته يف تصنيف الكتب القيمة، الِت تشهد له ابلسعة العلمية، خالل ما سبق استطاع أ

 ؛والقدرات العقلية، واملهارة يف املناظرة، واحلكم يف املسائل املختلف فيها، فحذا حذو شيخه سعد الدين التفتازاِن
 ولكن أدرك تالمذته، ومن هؤَلء: لكنه مل يدركه؛

احلنفي، املشهور ابلصدر اهلروي، مد بن إبراهيم بن الشريازي اخلوايف الرومي حيدر بن حم :برهان الدين -١
ف العديد من الكتب يف علوم اللغة، والبالغة، والتفسري، والفرائض، صنخذ علومه عن التفتازاِن، وأه ، 7٨٠ولد سنة 
 ١٠.ه ٨٥٤ سنةتوىف 

َعر ف معلم السلطان ابيزيد مُ أخذ العلم من ابن الْ شاه الفناري، زين الدين حممد بن حممد  :الفناريحممد  -٢
 ١٢.ه ٩٢٦ مث دمشق، مث حلب، تويف سنة ١١،عمل ابلقضاء ببلدة تريهخان، 

 يف املدرسة املزبورة بعد َدرَّسَ الرومي، العامل الفاضل،  احلنفي الفناريدين ابن املول  س ال يوسف ابيل: -٣
، وتويف فيها، وهو قاضيها صةور مبدينة بمث عمل ابلقضاء يف هذه املدرسة، وقرأ عليه الكثري من العلماء خيه، ة أوفا
 ١٣.ه ٨٤٦ سنة

الكثري من التالميذ، ولعل السبب يف ذلك، كثرة رحالته، ونبوغه يف الكثري من  للمول خسرو :تالمذته
 بعضا منهم: َنذكر وقد العلوم، 

أقرانه بعلوم العربية واملعاِن،  اقَ  س الدين حممد بن ْحزة الفناري، أو الفنري الرومي، فَ  حممد الفناري: -١
م من مال فخر الدين، ومال علي الطوسي ومال خسرو، كما أخذ ابلقراءات، َدَرَس يف بالد الروم، وأخذ العل ملَّ وأَ 

ة، له مصنفات ورصويلَّ قضاء ب "خان ابيزيد"، ويف عهد ارفيع ال إليه منصببه ابن عثمان، وأوكالعلم عن أبيه، قر  
 ١٥.ه ٨٨٦ توىف سنة ١٤عكفصول البدائع يف أصول الشرائكثرية، 

                                                                 
: 7، ذهب من أخبار يف الذهب ش     ذراتينظر: الدمش     قي،  ٨

 .١٢٢: ١١، املؤلفني معجم، كحالة، ٣٤٢
 .٣٢٨: ٦، األعالموالزركلي  ؛ينظر املصادر السابقة ٩
هدية العارفني أمساء إمساعيل بن حممد أمني الباابِن البغدادي،  ١٠

ان، دار إحي    اء التاث )بريوت: لبن     املؤلفني آثر املص               نفني
 .٣٤٢-٣٤١: ١م(، ١٩٥١العرب، عن طبعة استانبول 

ترية: وهي قلع ة حص               ين ة يف نواحي قزوين من جه ة زجن ان،  ١١
)بريوت: دار ص             ادر،  ينظر: ايقوت احلموي، معجم البلدان

 عب  د املؤمن بن عب  د احلق البغ  دادي ؛٦٦: ٢د.ط، د.ت(، 
أمساء األمكنة  مراص          د اَلطالع علىص          في  الدين احلنبلي، 

 .٢٨٥: ١)بريوت: دار اجليل، د.ت(،  عوالبقا 

 ؛٢٣٩: ١، الش               ق    ائق النعم    اِنينظر: ط    اش كرى زادة،  ١٢
: ١٠، ش               ذرات الذهب يف أخبار من ذهبالدمش               قي، 

٢٠٣. 
 .٢٤: ١، الشقائق النعماِنينظر: طاش كرى زادة،  ١٣
وه     ذا الكت     اب مطبوع بطبع     ات كثرية، منه     ا )بريوت: دار  ١٤

 العلمية، د.ت(. الكتب
ر: العس              قالِن، أبو الفض              ل، أْحد بن علي بن حجر، ينظ ١٥

 تبص               ري املنتبه بتحرير املش               تبه، حتقيق: حممد علي النجار
 س ال   دين  ؛١١٥٥: ٣)بريوت: املكتب   ة العلمي   ة، د.ت(، 
الض        وء الالمع ألهل القرن حممد بن عبد الرْحن الس        خاوي، 

 .١٢٨: ٣)بريوت: مكتبة احلياة، د.ت(،  التاسع
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ابألصول والفروع، انكب يف طلب العلم، فأخذ العلم العامل سنان الدين يوسف الشاعر،  سنان الشاعر: -٢
 ١٦بكتاب الوقايةاعتىن بح من أفاضل علماء دولة ابيزدخان، مث أص، وومنهم املول خسر عن الكثري من العلماء، 

 ١7ه .٨٩١ سنةتوىف ، واشتهر إذ ذاك وشرحه، وقد وضع هللا القبول لشرحه هذا، فانكب عليه الطالب، 

حسن بن عبد الصمد العامل الفاضل الفقيه األصويل حمصل العلوم العقلية والشرعية  :حسن السامسوِن -٣
أخذ العلم من  وشرح املختصر، وحواشي على املقدمات األربع ١٨حاشية على شرح العضدمهمة منها  اف كتبلَّ أَ 

مث ويل القضاء ، لسلطان حممد خانودرس املدارس يف الكثري من ا درس، ومنهم املال خسرو، علماء عصره آنذاك
 ١٩ه .٨٩١ سطنبول توىف سنةيف إ

لكتب واحلواشي يف فنون شَّت، كالبالغة، واحلديث، صنف املال خسرو العديد من ا :مؤلفاته وتصانيفه
تعقيبات، وقد رات، أو ظوالتفسري، والفقه وأصول الفقه، وقد ترك لنا مؤلفات قيمة مابني شروح، أو حواشي، أو منا

الِت وردت يف كتب  الغموض، وفصلت بعض األمور تفت هذه املؤلفات الشيء الكثري إل تراث األمة، وأزالاأض
 جمملة، ورجح املال خسرو يف كتاابته بعض األمور، بعد أن وصلت إل ذهنه قرائن تدعوه هلذا التجيح؛السابقني 

ها سهولة العبارة يف بعض األحيان مع عدم إخالله ابملوضوع، ولذلك وجدَن مؤلفاته قد متيزت أبمور جليلة، من
َلغىن للعلماء عنها، لذا انكب عليها الدارسون  وبعبارة جامعة مانعة، وهذه املصنفات غزيرة الفوائد، جليلة العوائد
 من علماء وطلبة العلم ابلتدقيق، والتحقيق، ومن أهم هذه الكتب:

 املطبوعة:
، طبع يف دار إحياء الكتب العربية، وطبع أيضا يف أكثر من دار ألمهية األحكامدرر احلكام شرح غرر  -١

 هذا الكتاب.

يف عهد السلطان عبد ، ه١٢٦٢ ، طبع يف دار الطباعة العامرة سنةمرآة الوصول يف شرح مرقاة األصول -٢
لعزيز خان، مث طبع يف عهد السلطان عبد ا ه ١٢٨٢ سنة احلميد خان )األول(، وطبعته دار الطباعة العامرة

ه ، وحقق الكتاب جمموعة من طلبة كلية الشريعة والدراسات ١٣٢١ سنةيف شركة الصحافة العثمانية 
 .م٢٠٠٨ سالمية سنةاإل

سنة  لبنان-يف أصول الفقه، طبع يف دار الكتب العلمية، بريوت مرقاة الوصول إل علم األصول -٣
 م(.٢٠١٢)

 املخطوطة:
لكنها مل تنل اَلهتمام والرعاية من قبل الباحثني والدارسني،  املخطوطات للمول خسرو؛وجدت الكثري من 
 إل النور، مع أمهيتها، ومن هذه املخطوطات:ألن أغلب هذه املخطوطات مل ُترج  وأتسفت كثريا؛

ها، أوهلا بعد ، وكذا أبخر اتٌ دَ يِّ قْ ، نسخة اتمة واضحة التصوير، يوجد أبوهلا ت َ رسالة يف أحكام بيت املال. ١
                                                                 

قاية الرواية يف مس      ائل اهلداية( وهو خمتص      ر اهلداية الوقاية: )و  ١٦
ه (،  7٨١لتاج الشريعة حممود بن عبيدس بن حممود احملبوب )

وهو من املتون املهم  ة يف امل  ذه  ب احلنفي علي  ه ش               روح  ات 
 الدليل إل املتون العلميةكثرية، ينظر: عبد العزيز بن إبراهيم، 

 ؛١/٣٤7ت(،  عي للنش     ر والتوزيع، د.)الرايض: دار الص     مي
َنجي ملني، ومنهج البح   ث يف التاث الفقهي )دار الكلم   ة، 

  ٤٣د. ت.، د. ط(، 
؛ ١٦٨: ١، الش               ق   ائق النعم   اني   ةينظر: ط   اش كرى زادة،  ١7

 .١٤١: ٣، األعالمالزركلي، 
حاش   ية الس   امس   وِن على حاش   ية اجلرجاِن على الس   امس   وِن،  ١٨

)مكة: اململكة العربية  احلاجبش  رح العض  د على خمتص  ر ابن 
الس               عودية، خمطوطة يف مركز البحث العلمي وإحياء التاث 

، عن املكتب    ة العثم    اني    ة ٢٠٢اإلس               المي(، حمفوظ    ة برقم: 
حبل    ب، وينظر: مركز املل    ك فيص                  ل خزان    ة التاث، فهرس 
خمطوطات )اململكة العربية الس             عودية: اص             دار مركز امللك 

 . ٦٦٨: ٦٢فيصل، د.ت(، 
نظر: الغزي، تقي ال   دين بن عب   د الق   ادر التميمي ال   داري، ي ١٩

الطبقات الس           نية يف تراجم احلنفية، حتقيق: عبد الفتاح حممد 
احللو )الق     اهرة: اجلمهوري     ة العربي     ة املتح     دة، اجمللس األعلى 

 ١٣٩٠للش       ئون اإلس       المية، جلنة إحياء التاث اإلس       المي، 
 تش     ذار الدمش     قي، ؛ ٢٣٠: ١، 7٥: ٣م(، ١٩7٠ه                     /

كح     ال     ة، معجم ؛  ٨: ١٠، ال     ذه     ب يف أخب     ار من ذه     ب
  .٢٣٦: ٣املؤلفني، 
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يف الدين، وذاع من صفوة  البسملة واحلمد لوليه والصالة على نبيه، وبعد فقد ثبت الشرع، وشاع وتقرر
خرها، فله التصرف فيه كسائر األمالك يف الرعاية، يفعل ما يشاء آ، ومن عظماء ....، و األنبياء، واملرسلني

 ٢٠فيه.

 ٢١.الرسالة اخلسروية يف الوَلء. ٢

 ٢٢.التشبيه التمثيليرسالة يف . ٣

 ٢٣.كاشفة الشبهات العالئية. ٤

 ٢٤.حاشية مال خسرو على أنوار التنزيل للبيضاوي. ٥

رحل  التدريس والقضاء، وتعمري املساجد يفملول خسرو قضىها افريدة، الِت بعد هذه احلياة العلمية ال :وفاته
فرْحه هللا وجزاه هللا خري اجلزاء،  ه ٨٨٥مدرسته سنة إل جوار ربه حينما كان يف إسطنبول، وْحل إل بورسا ودفن يف 

له ابلعلم واخلري، ومازال  دةاهشات ا قدم لألمة احملمدية من عطاء، وعلم تركه لنا يف مؤلفاته، فمازالت هذه املؤلفمَ لِّ 
 ٢٥طالب العلم ينهلون منها اخلري الكثري، فنعم املول خسرو، لنعم األمة، طبت حيا وميتا.

 ابلكتاب وفيه: اسم الكتاب . التعريف٣
ومل أجد خالف هذه ، نقد األفكار يف رد األنظار() ذكرت كتب التاجم واملؤلفات هذا الكتاب ابسم

أجوبة أسئلة ، نقد األفكار يف رد األنظار) وكتاب هدية العارفني، ال صاحب كتاب كشف الظنونحيث ق، التسمية
ووجدت ، وذكر هذه املباحث، رتبه على ستة مباحث الظنون أيضا:وقال صاحب كشف ، وغري ذلك(، من الفنون

ومن خالل هذا العرض ، خطوطاتهذه التسمية مجيع دور امل تْ تَ ب َ ث ْ وأَ ، على الورقة األول من املخطوطة هذه التسمية
 ٢٦اجلزم ِبذه التسمية. يعُ طِّ تَ سْ البسيط أَ 

 لف من خالل اآليت:ميكن لنا إثبات نسبة الكتاب إل املؤ  :نسبته إىل املؤلف
ومن خالل إثبات ، كما ذكرت يف املطلب السابق،  ثبتت نسبة الكتاب إل املؤلف من خالل املخطوطة

 ٢7ذلك على جلد املخطوطة.

، واآلثر اخلطية يف املكتبات العاملية، من خالل حبثي يف العديد من الكتب، د خالف هذه النسبةومل أج
فاتفقت مجيع ، ودور املخطوطات يف روسيا، واملكتبات يف تركيا، خطوطاتودور امل، كدور املخطوطات يف سوراي

 ٢٨هذه املكتبات ودور املخطوطات على اسم الكتاب ونسبته للمؤلف.
ا مَ والسبب يف ذلك لِّ ، وحديثا، والعناية من قبل العلماء قدميا، حاز هذه الكتاب اإلهتمام :بقيمة الكتا

، مع األجوبة، وسعد الدين التفتازاِن، الِت أخذها عن الشريف اجلرجاِن، عالء الديناشتمل عليه الكتاب من أسئلة 
، وقول اجمليب، فكان ينقل قول الباحث، ورد بعض األقوال، فناقشها، الكثري مث أضاف إليها املول خسرو الشيء

من خالل ، حد العلماءأو انتصار لقول أ، أو توضيح، من ترجيح لقول، ويبني ما يذهب إليه، ويناقش األقوال
، فكانت املناظرات واملناكفات تقام يف املساجد، واشتهر هذا املنهج يف ذلك العصر، واألجوبة، مناقشة األسئلة

                                                                 
خمطوطة يف مكتبة اجلامعة اإلس     المية يف املدينة املنورة اململكة  ٢٠

 .un١١ العربية السعودية برقم:
مركز  ؛٩٨٢٢برقم: ، القاهرة خمطوطة يف دار الكتب املص       رية ٢١

برقم  ،امللك فيص       ل للبحوث والدراس       ات اإلس       المية الرايض
 .فك - ٢٣٥٩

 .٢٠٠/٢برقم: ، القاهرة خمطوطة يف دار الكتب املصرية ٢٢
 .٢٠٩/٦برقم: ، القاهرة خمطوطة يف دار الكتب املصرية ٢٣
 .٣٠مكة املكرمة برقم:  خمطوطة يف مكتبة احلرم املكي ٢٤
؛ 7٢ - 7٠: ١، الش     قائق النعمانية، ينظر: طاش كرى زادة ٢٥

؛ ٣٤٢: 7، من ذهبأخبار ش   ذرات الذهب يف ، الدمش   قي
طبق   ات ، اآلدن   ه وي ؛١٢٢: ١١، معجم املؤلفني، كح   ال   ة
  .٣٤7: ١، املفسرين

 .٢٠٩/٦برقم: ، القاهرة خمطوطة يف دار الكتب املصرية ٢٦
 .ينظر: املصادر السابقة ٢7
، خزانة التاث فهرس املخطوطات، ينظر: مركز امللك فيص         ل ٢٨

رقية روسيا ؛ خمطوطة يف مكتبة كلية الدراسات الش٨٦٣: ٩٩
؛ خمطوطة يف مكتبة األس             د س             وراي برقم: ١٠٠٢٦٤برقم: 

١٥٦٤٠. 
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على التزود ابلعلوم والفنون العلماء  وحرصاهتمام السالطني ابلعلم والعلماء  جع هذا األمر؛وش، واملدارس العلمية
، والوصول إل احلقيقة، اهلدف منها خدمة العلم، انت جتري بينهم مناقشات علميةفك، وإقامة املناظرات العلمية

 وقوله تعال: النساء( ٨٢)  يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن﴾﴿ أََفاَل  بقوله تعال:الكرمي وهو ما دعا إليه القران ، والتدبر، والتفكر
 (.األعراف ١7٦) ﴿َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن﴾

بعد التفتيش والتقصي يف معظم فهارس املكتبات العاملية، واإلنتنيت، وفهارس دور  :اخلطيةالنسخ 
ارها وتقدميها يسخة وسبب اختاملخطوطات يف تركيا، عثرَن على مخس نسخ للمخطوطة، وسأذكر نبذة عن كل ن

 على األخرى، وفق اآليت:
 ضمن جمموع حتت رقم، السليمانية بتكياوهي من حمفوظات املكتبة (Giresun) النسخة اَلول وهي األم

(a٩٢) ،كلمة تقريًبا  (١١) ويف السطر، سطًرا (٢٣) ويف الوجه، يف كل ورقة وجهان، ورقة (٦٣) من وتتألف ،
 ك(.) ورمزَن هلا ابلرمز *أمهل اتريخ النسخ.

الناسخ يف هناية ذكر ذلك ، لكنها حمققة؛ وهي أقل من اَلول جودة( Kılıç Ali Paşa) النسخة الثانية
، (A٥٢٥) ضمن جمموع حتت رقم، وهي من حمفوظات املكتبة السليمانية بتكيا، بعد الفراغ من نسخهاة املخطوط

 اترخ النسخ، ( كلمة تقريًبا١٢) ويف السطر، سطرًا (٢١) يف الوجهو ، يف كل ورقة وجهان، ( ورقة٨٢) وتتألف من
 ق (. ) ورمزَن هلا ابلرمز ه (.*٨٤٠ )

، وهي من حمفوظات املكتبة السليمانية بتكيا، عتاداملنسخ الوهي جيدة خبط  ((Yozgatالثالثة ةالنسخ
ويف ، سطرًا (٢7) ويف الوجه، يف كل ورقة وجهان، ورقة (١٤٨) تتألف منو ، (7٨٤) رقم ضمن جمموع حتت

 ي(.) ورمزَن هلا ابلرمز أمهل اتريخ النسخ.*، كلمة تقريًبا  (١٢) السطر
ضمن ، وهي من حمفوظات املكتبة السليمانية بتكيا، وهي خبط واضح، (Bağdat) النسخة الرابعة. ٤

 ويف السطر، سطرًا (٢٤) ويف الوجه، يف كل ورقة وجهان، ورقة (١٠٨) وتتألف من، (١٢٠٦٦) جمموع حتت رقم
 (.ب) ورمزَن هلا ابلرمز ه (.*٨٩7) اتريخ النسخ، ( كلمة تقريًبا١٥)

وهي من حمفوظات ، وحتريف، لكن فيها تصحيف، وهي خبط واضح، (Atıf Efendi) امسة.النسخة اخل٥
ويف ، جهانكل ورقة و   يف، ورقة (١٦٢) من وتتألف، (١٢7٦) ضمن جمموع حتت رقم، املكتبة السليمانية بتكيا

 ع(.) ابلرمزورمزَن هلا  ه (.*٨٤٠) اتريخ النسخ، كلمة تقريًبا  (١٤) ويف السطر، سطرًا (٢١) الوجه
 . منهجي يف التحقيق٤

بعد تقدمي النسخة األم على النسخة األخرى، مبا امتازت به هذه النسخة من أمور رجحتها على سائر النسخ 
 شرعت ابلتحقيق، وفق اآليت:يلة وخبط جيد وواضح، لذا منها أهنا خبط املؤلف وعليها تعليقات قل

املخطوطة، كما ذكرت سابقا، لذا شرعت مبقابلة النص من خالل النظر حصلت على مخس نسخ هلذه  -١
يف النسخة األم وبقية النسخ اَلخرى، فحاولت اخراج النص على الوجه الذي يرتضيه املؤلف، وأثبت الفروق بني 

 النسخ يف اهلامش .

تعانة ابلنسخ زالة الغموض والسقط والتصحيف والتحريف، بعد النظر واَلسإقو مت النص من خالل  -٢
 األخرى.

(، الذي استخدم بعض الرموز İSAMضبطت النص وفق األسس املعتمدة يف مركز البحوث اإلسالمية ) -٣
مث العبارة، وكذا  (+) نسخة مث إشارةاملختصر لبيان الزايدة والنقص، فمثال إذا وردت زايدة من نسخة معينة ذكرت ال

  إذا ورد خالف الكلمة أو العبارة .( :) ، وإشارةالِت سقطت من النسخة مث العبارة (-) إشارة
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 جت اآلايت القرآنية ووضعت رقم اآلية يف املنت، بعد ورود اآلية مباشرة لالختصار .خر   -٤

 .وفق املنهج العلمي دة، جت األحاديث النبوية من الكتب احلديثية املعتمخر   -٥

 املصادر ملن أراد اَلستزادة والتفصيل .ترمجت لبعض األعالم بصورة خمتصرة جدا وذكرت  -٦

 . ةشهور املنت بعض الكلمات الغامضة واملصطلحات واألماكن الغري ي  ب َ  -7

قة، ت ظهر الور  (ب)وجه الورقة ،  (أ)استخدمت بعض احلروف لإلشارة ال كلمات معينة فمثال:  -٨
 ميالدي. (م)هجري،  (ه )تويف، 

التنقيط والتقيم، وطرق الكتابة احلديثة املعتمدة، وأثبت بعض كتبت النص وفق املنهج احلديث يف   -٩
 الكلمات الِت ذكرها املؤلف بصورة خمتصرة كقوله )املص(، أي املصنف، وهكذا .

 بواب واملسائل .أللأضفت بعض العنواَنت  -١٠

 قواس لضبط النص، ومتيز بعض النصوص عن غريها، وقد كانت وفق اآليت:استخدمت األ -١١

 قواس املزهرة أو األقواس العزيزة ﴿ ﴾ حلصر النص القرآِن.األ* 

] [ حلصر الزايدات الضرورية َلستقامة النص سواء كانت مِن أو من النسخ  األقواس املعكوفة أو املعك فة* 
 األخرى.

 النبوي الشريف وكلمات التحم والتضي.حلصر احلديث  اَلقواس ) (* 

 تبسة.حلصر النصوص املق اَلقواس )) ((* 

 خرى.أقواس التنصيص الفوقانية" "حلصر بعض العبارات ومتيزها عن العبارات األ* 

 

 .النص احملقق ٥
 الفصل الرابع فيما يتعلق بعلم األصول وفيه أحباث:
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 [األكثرية نسبة مسألة]

التفتازاِن )رْحه من قوله: بل َل نسبة هلا إل ما وضع له إل أخره، قال  ٢٩ح العضدييف الشر  البحث األول:
كما يقال ما فوق العشرة أكثر   ؛ألن معناها زايدة عدد؛ ألن عدم التناهي َل ينايف نسبة األكثرية؛ فيه حبث ٣٠:هللا(

ا يسلبون النسبة من أحد الطرفني إن هذا الكالم جار جمرى العرف، فإهنم كثريا م ولقائل أن يقول:، ٣١مما دونه
 فما وجه ما ذهب إليه التفتازاِن؟ ٣٢قة النسبة، كيف واملقام يقتضيهماويعنون به العلة واحلقارة َل حقي

 [املتناهي غري إىل األكثر إضافة مسألة]
لى ماهو لو أضيف األكثر إل غري املتناهي مثل أكثر املسميات ع ٣٣قال التفتازاِن: أيضا نعم البحث الثاين:

لغري املتناهي هذا كالمه فيه حبث؛ ألن  ٣٥وَل يصدق ٣٤ألن معناها ما فوق النصف عبارة املنت مل يصح؛ ]أ/٢٢[
 فإن العشرة إذا ضعفت مرات، كالنصف والربع وغريمها   ٣٦،عدم التناهي َل يقتضي عدم النسبة: لقائل أن يقول

نصف احلاصل  ٣7أن احلاصل من تضعيف اخلمسة ،غري متناهية حيصل تضعيف اخلمسة يف ضمن تضعيفها ضرورة
من تضعيف العشرة مع أهنما غري متناهيني واحلاصل من تضعيف الستة يف ضمنها مرات غري متناهية زائد على 

 ٤٢،مبرة   ٤١عليهما ٤٠ثان تكلمناالبح ٣٩هذان :وقال املول اجمليب ٣٨وهو ظاهر، نصفه احلاصل من تضعيف العشرة
مث أنفِّد ما هو احلق ، ثلثا قاله األِبري ٤٣مث ما، مث ما قاله التفتازاِن ثنيا، عضدي أوَلفاعلم إِن أقرر الكالم ال

فنقول قال الشارح عضد الدين )رْحه هللا(: استدل  ٤٥،واحكم بني الناس ابحلق وَل تشطِّط، فانظر ماذا ترى ٤٤،رابعا
أما املالزمة فالن املسميات ، امللزوم مثلهف ٤٩،املسميات عن اَلسم والالزم بطل ٤٨واقعا خللت ٤7املشتك ٤٦لو مل يكن

، بضم بعضها إل البعض مرات متناهية، وهو ظاهر واأللفاظ متناهية لتكبها من احلروف املتناهية، متناهية ٥٠غري
، ملوضوع له متناهيا وخيلو املعاِن الباقية وهي األكثروإذا وضع كل لفظ من األلفاظ وهي املتناهية ملعىن واحد كان ا

ضراب والشارح التفتازاِن )رْحه هللا( ملا فهم من النسبة املنفية بطريق اإل ٥١َل نسبة هلا إل ما وضع له؛ لعدم تناهيهابل 
لتناهي َلينايف نسبة عليه أن عدم ا ٥٣َلجرم أورده ٥٢،ألهنا هي املثبتة يف اجلملة األول املضرب عنها نسبة األكثرية؛

املعاِن الباقية وهي األكثر  ٥٦خيلو ٥٥و، احلكمية يف قول الشارح ٥٤النسبةفكانه فهم من النسبة ههنا ، األكثرية
 ٥٩فإن قلت: ملا جزم الشارح بثبوت .نسبة األكثرية على املعاِن الباقية ٥٨يتضمن احلكم بثبوت ٥7فقوله: وهي األكثر

ا نظر إل عدم مَّ لَ  كيف اضرب عن هذا اجلزم ال نقيضه؟ قلت:،  األكثرية بقوله وهي األكثر لتلك املعاِن الباقية

                                                                 
ش               رح العض                د: لعض                د املل ة وال دين عب د الرْحن اإلجيي  ٢٩

َلبن احلاجب ، على خمتص  ر املنتهى األص  ويل (ه                  7٥٦)ت
 ١ط: وهو كتاب مطبوع بعدة طبعات منها، ه              ( ٦٤٦)ت

 .م(٢٠٠٠، الكتب العلمية)بريوت: دار 
 ه هللا()رْح -ب ، ق ٣٠
ش     رح ، ينظر: القاض     ي عض     د امللة والدين عبد الرْحن اإلجيي ٣١

، كتاب املختص          ر َلبن احلاجب،  خمتص          ر املنتهى اَلص          ويل
، دار الكت    ب العلمي    ة، )بريوت ١ط، الش               رح للق    اض               ي

٤: ١(، ٢٠٠٤77. 
 .ب: )يقضيهما( ٣٢
 .)نعم(-ب ، ي، ق ٣٣
 .)النصيف(ب:  ٣٤
 .ب )وَل نصف(، ي، ق: )وهلا ضعف( ٣٥
 .ي: )النصف( ٣٦
أن احلاص   ل من تض   عيف ، )يف ض   من تض   عيفها ض   رورة -ع  ٣7

 .اخلمسة(
 .٤٨٦: ١، شرح خمتصر املنتهى، ينظر: القاضي ٣٨
 .ي: )هنا( ٣٩
 .ي: )كلمنا( ٤٠
 .ب: )عليها( ٤١

 .ب + )لكون احدمها متصال ابآلخر(، ي، ق ٤٢
 .)ما( -ب  ٤٣
 .رابعا() -ب  ٤٤
يف عرض األقوال مث أراد املص               نف ِبذا الكالم بيان منهجه  ٤٥

وهو ما سلكه يف ، مناقشة األقوال واخللوص ال الرأي الراجح
 .هذه املخطوطة

 .يكن() -ب  ٤٦
 .ب: )املشتي( ٤7
 .ب +)أكثر(، ي  ٤٨
 .ي: )ابطل( ٤٩
 .غري() -ي  ٥٠
 ٥7٥: ١، شرح خمتصر املنتهى، ينظر: القاضي ٥١
 .٤٨٩، ٤٨١-٤٨٠ :١، ينظر: املصدر السابق ٥٢
  ب: )اورد(، ق ٥٣
 .النسبة() -ي  ٥٤
 .)و( -ق  ٥٥
 .ي: )خللو( ٥٦
 .َل()ب +  ٥7
 .ي: )لثبتو( ٥٨
 .ب: )ثبوت( ٥٩
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قائال بل َل نسبة هلا ، نسبة األكثرية إل نفي تلك النسبة ٦٠تناهي تلك املعاِن اضرب عن اجلزم بثبوت
ازاِن عليه إن عدم التناهي َل ينايف هذه النسبة فأورد التفت ٦١إل ما وضع له؛ لعدم تناهيها ]ب/٢٣[ابألكثرية
التفتازاِن  ٦٢وقول، كما يقال ما فوق العشرة أكثر مما دونه،  ايدة عددهألن معناها ز  وهي نسبة األكثرية؛، احلكمية

أبن يقال املعاِن الباقية من الوضع أكثر من ، بطريق التفضيل ٦٤أن للفظ األكثر استعماَل ٦٣معناها، نعم إل آخره
واستعماَل ابإلضافة  ،ضرورة صحة زايدة غري املتناهي على املتناهي ٦٥وَل وجه ملنع نسبة األكثرية منه، املوضوع له

ألهنا فوق  أكثر املسميات فيتأتَّى فيه منع صحة احلكم ابألكثرية؛ فيقال:، إل غري املتناهي مثل أن يضاف األكثر
ألن سوق الكالم لبيان تناهي أعداد  لنسبة ههنا النسبة العددية؛فأجاب األِبري عنه: أبن املراد اب ٦٦نصف العشرة

وهي عند احلساب تطلق على معنيني: أحدمها: معرفة قدر املنسوب من ، ملعاِناأللفاظ وعدم تناهي أعداد ا
، 7١إليه ابلتسوية 7٠املنسوب ٦٩الواحد العام عند تفريق املنسوب على أجزاء ٦٨والثاِن: طلب نصيب، إليه ٦7املنسوب

اهي هذا كالم إل املتن 7٣من املعنيني 7٢وإذا علمت معىن النسبة تبني لك أن غري املتناهي ليس له نسبة بشيء
فهم  77ن ثبوت نسبة األكثرية على ماأهو  7٦ِبري:حبث التفتازاِن مبا قاله األ 7٥وتوجيه اندفاع، 7٤األِبري
وأنت خبري ، النفي واإلثبات 7٩وهي النسبة العددية لتغاير موردي، ابملعىن املراد ههنا انتفائهاألهنا يف  7٨؛التفتازاِن

فيكون سوق كالمه شاهدا على أن مقصوده ، أكثر املسميات عن اَلسم أبن الشارح احملقق بصدد بيان لزوم خلو
تناهي مطلقا َل ابألكثرية وَل بنفي نسبة غري املتناهي إل امل ٨٠ثبات األكثرية فيما بقي عن الوضع مث التقي عنهإ

وملا وقع يف املنت ، ذلكأو ثلثه أو ربعه إل غري  ٨١أبن يقال املتناهي نصف غري املتناهي، بغريها من املعاِن اإلضافية
فوق نصفه صح  ٨٢وَلشك أن معىن أكثر الشيء ما، أكثر املسميات إبضافة األكثر إل املسميات الغري املتناهية

 ٨٥،أيضا؛ لعدم معلومية نصف اجملموع املضاف إليه األكثر ٨٤األكثرية ٨٣حبيث اندرج فيه نفينفي النسبة مطلقا 
سلب النسبة عن  نأما األول: فأل، ط كل واحد من حبثي موَلَن الباحثمن الكالم سقو  ]أ/٢٣[فاتضح مبا نقدَن

ثبوت األكثرية يف الطرف  ٨٦أحد الطرفني وقصد جمرد العلة واحلقارة يف أحد الطرفني على ما هو العرف َل ينايف
اهي كما يفهم نسبة للمتناهي إل غري املتن ٨7ويف قولنا َل، بل يستلزم العلة من جانب الكثرة يف جانب آخر، اآلخر

وإَل يلزم القول بثبوت أحد ، قلة املتناهي ابلنسبة إل غري املتناهي كذلك يفهم كثرة غري املتناهي ابلنسبة إل املتناهي
 ٩٠فقول الباحث فما وجه ما ذهب إليه التفنازاِن، بديهي البطالن ٨٩وهو، اآلخر ٨٨ع عدم املضايفاملتضايفني م

                                                                 
 ب: )ثبوت(.، ي: )لثبوت( ٦٠
ملا فهم من النس          بة املنفية بطريق  ي + )والش          ارح والتفتازاِن  ٦١

املثبتة يف اجلملة األول هنا هي اَلض             راب نس             بة األكثرية أل
 .املضرب عنها(

 .ب: )قوله( ٦٢
 عناه(.ب: )م ٦٣
 .ب + )مبن(، ي، ق ٦٤
 .ب: )فيه(، ي ٦٥
 . ٤٨٦ :١، ينظر: املصدر نفسه ٦٦
 .)من املنسوب( -ب  ٦7
 .ي: )نصيف( ٦٨
 )املنسوب على أجزاء(. -ب  ٦٩
 .ب: )املنصوب( 7٠
 .ب: )السوية(، ي 7١
 .ب: )شيء(، ق 7٢
 .)املعني(ب:  7٣
، ابن أمري حاج احلنفي ؛١:٤٨٩، ينظر: املص             در الس             ابق 7٤

(، د.ت، بريوت: دار الفكر) لتحبري يف شرح التحريرالتقرير وا
احلنفي حمم   د أمني بن حممود البخ   اري أمري  ؛ ٥٠، ٣٨: ١

: ١(، د.ت، بريوت: دار الفكر) تيس             ري التحرير، ابدش             اه
٢٣. 

 .ي: )انتفاع( 7٥
 .)و( ي + 7٦
 .)عليها(ي:  77
)مبا قاله األِبري: هو إن ثبوت نس       بة األكثرية على ما  -ب  7٨

 (.فتازاِنفهم الت
 ي: )مورد(. 7٩
 .)التقي عنه( -ب  ٨٠
 .ب: )متناهي( ٨١
 .)ما( -ي  ٨٢
 .)نفي( -ب  ٨٣
 (.األكثر)ب:  ٨٤
 .ق: )األكثرية( ٨٥
 .ق + )إل( ٨٦
 .)َل( -ي  ٨7
 .ي: )املضاف(  ٨٨
 .ق: )فهو( ٨٩
 .)إل(ب: ، ق +)يف( ٩٠
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الثاِن:  ٩٦حبثه ٩٥وأما، َل يشعر به ٩٤هو مبني من حيث ٩٣ما ٩٢تحصال لبيانواس ٩١،طلب توجيه ما هو غري مفقود
ضيف إليه األكثر فكما أن هذا املضاف َلميكن اجلزم بنصفيته كذلك أالكالم يف جمموع غري املتناهي الذي  ٩7نفأل

إذا الشيء يوجب تناهي النصفني و  ١٠٠إن تصنيف، ضرورة ٩٩على تناهيه ٩٨ألن نصفيته له يتوقف املضاف إليه؛
لزايدة على النصف فشيء آخر َل ينايف وما ذكره الباحث من صور النصفية والضعفية وا، تعذر النصف تعذر األكثر

على أن لقائل أن يقول قوله أبن احلاصل من تضعيف اخلمسة نصف احلاصل من تضعيف العشرة ، ما ذكره التفتازاِن
 ١٠٢املتناهية للحاصل ١٠١ضعيف اخلمسة نصف األفراد الغريإن أراد أن مجيع األفراد الغري املتناهية للحاصل من ت

 ١٠٦فضال ١٠٥املتناهي بديهي بطالنه ١٠٤معىن له؛ ألن كون غري املتناهي بعضا من غري فال، العشرة ١٠٣من تضعيف
ولكن َل ، املتناهي من احلاصل الثاِن فمسلم ١٠٨املتناهي من احلاصل األول نصف ١٠7وإن أراد أن، كونه نصفا له
و كون املتناهي نصف يف كون املتناهي نصف غري املتناهي وهو غري َلزم والالزم ه ١٠٩م؛ ألن كالمنايضرَن وَل يفيدك

املتناهي من احلاصل األول نصف غري املتناهي من احلاصل الثاِن  ١١٠وإن أراد أن، وهو غري مطلوب، متناه  آخر
على هذا قوله واحلاصل من تضعيف وقس ، فإن اخلصم يقول التنصيف يقتضي التناهي َل حمالة، فهو أول املسألة

إن أراد أنه زائد ، مرات غري متناهية زائد على نصف احلاصل من تضعيف العشرة ١١١يف ضمنها ]ب/٢٤[الستة 
، ولكن َل يفيد املطلوب، الذي هو متناه  فهو مسلم ١١٣على نصف احلاصل من تضعيف العشرة ١١٢عليه ابلنسبة أي

 ١١٦دفع ١١٥هذا ما سنح يل يف، لةأفهو أول املس ١١٤حلاصل املذكور الغري املتناهيل اوإن أراد أنه زائد عليه ابلنسبة إ
 ١١٨الذي أورده الباحث على العالمة التفتازاِن. ١١7األعراض

ذكره  ١٢٢امَ املسميات جمروح لِّ  ١٢١املصنف أكثر ١٢٠قول ١١٩ظاهر نفيه حبث أما أوَل: فأل :يقول الفقري 
يكون  ١٢٥ابلقدر الزائد على املتناهي ١٢٤أو ل ١٢٣وإذا، للشهادة يتعلق بهفال يصلح سوق كالم ، العالمة التفتازاِن

ذهب إليه الفاضل األِبري َل النسبة مطلقا؛ لثبوت نسبة  ١٢٦كما،  أبن املراد ابلنسبة املنفية النسبة العددية، شاهدا
ن : فألوأما ثنيا، كما قال نفسه َل له   ١٢٨،فيكون شاهدا على ما قال اجمليب، حينئذ ١٢7األكثرية لغري املتناهي

                                                                 
 .ب: )منقود( ٩١
 .ي: لبياهنا، ب: )بيان(  ٩٢
 .)ما( -ي  ٩٣
 .)من حيث( -ي  ٩٤
 ()فأما ب:، ي، ق ٩٥
 .ي: )حبثنا( ٩٦
 .ب: )فان( ٩7
 (.ب: )تعريف ٩٨
 .ي: )ماهيته(، ب: )بناهيه( ٩٩
 .ب: )تنصيف(، ي١٠٠
 .)الغري( -ي ١٠١
 (.ي + )من تضعيف اخلمسة نصف اَلفراد املتناهي للحاصل١٠٢
)نص    ف احلاص    ل من تض    عيف العش    رة إن أراد أن مجيع  -ب١٠٣

اخلمس     ة نص     ف  األفراد الغري املتناهية للحاص     ل من تض     عيف
 املتناهية للحاصل من تضعيف(  األفراد الغري

 (ي: )للغري١٠٤
 .ب: )البطالن(١٠٥
 ب+ )عن(، ي ١٠٦
 .)أن( -ي ١٠7
 (.ي + )غري١٠٨
 .ب + )ههنا(١٠٩
 (.ي: )اراد١١٠
 .)ضمهما( ب:١١١
 .)عليه ابلنسبة أي( -ي ، ق١١٢
)إن أراد أنه زائد عليه ابلنس بة أي على نص ف احلاصل  -ب ١١٣

 .من تضعيف العشرة( 

 (.ي :)املتناه، )املساوي( ب:١١٤
  .)يف( -ب ١١٥
 (.ب:)رفع١١٦
 .ي: )اَلعتاض(، ق١١7
رفع ، ينظر: اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الس        بكي ١١٨

ع    امل )بريوت:  ١ط، احل    اج    ب عن خمتص               ر ابن احل    اج    ب
 س      عد الدين مس      عود بن عمر ؛٣٦٠: ١، (١٩٩٩، الكتب
نقيح يف أص   ول ش   رح التلويح على التوض   يح ملنت الت، التفتازاِن
: ١(، ١٩٩٦،، )بريوت: دار الكت    ب العلمي    ة ١ط، الفق    ه
٣٠. 

 .)ظاهر( -ب  ١١٩
 .)قول( -ي ١٢٠
 .ق: )أن(١٢١
 .ي: )مبا(١٢٢
 .ي: )فإذا(، ق١٢٣
 .)أول( -ب ١٢٤
إن األكثر يف ، الف    اض                  ل األِبريب + )كم    ا ذكره ، ق ١٢٥

ويف غريه هو الزائ  د على ، املتن  اهي هو الزائ  د على النص               ف
 (.املتناهي

 .)كما( -ب ، وما(ي: )١٢٦
 .ي: )املتناه(١٢7
: ١، رفع احلاجب عن خمتص     ر ابن احلاجب، ينظر: الس     بكي١٢٨

 حممود بن عبد الرْحن بن أْحد أبو الثناء،  س الدين ؛٣٦٠
 ١ط، املختص    ر ش    رح خمتص    ر ابن احلاجببيان ، األص    فهاِن

 .١٦٨: ١، م(١٩٨٦، السعودية: دار املدِن)
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 املتناهي هو الزائد إن األكثر يف غري، عرفت آنفا لَِّما، الشيء ما فوق نصفه ابطل ١٢٩قوله وَل شك أن معىن أكثر
النسبة املنفية بقول الشارح احملقق بل َل نسبة  نوأما ثلثا: فأل، على املتناهي وما فوق النصف هو األكثر يف املتناهي

ألنك  ولو سلم فال ضري؛، وهي األكثر دون قول املصنف أكثر املسميات ،املستفادة من قوله ١٣١هي النسبة ١٣٠هلا
املتناهي منها فمن أين يكون وقوع هذه العبارة يف املنت  ١٣٢رقد عرفت أن معىن أكثر املسميات الزائد على القد

 نسبة األكثرية َل ١٣٣حاصل النقد أن املراد ابلنسبة املنفية مطلقهان وأما رابعا :فأل، سببا لصحة نفي النسبة مطلقا
ثبوت نسبة  ألن وهو زيف؛ ١٣٤وَل النسبة العددية كما ذهب إليه الفاضل األِبري، كما ذهب إليه العالمة التفتازاِن

فكيف يصح نفيها على  ١٣٥،الِت وقع عليها اإلطباق، األكثرية لغري املتناهي ابلقياس إل املتناهي من الضرورايت
جودته  وقد عرفت أنه زيف ولو سلم، على ما نقده ١٣٨ندفاع البحثنيا ١٣7بىن نهوأما خامسا: فأل ١٣٦،اإلطالق

قائل  نهالباحث فظاهر وأما العالمة التفتازاِن فألأما ، فدفع البحث األول صلح َل عن رضى اخلصمني
ن كالمه أما سادسا: فأل  ١٤٠نسبة األكثرية لغري املتناهي فكيف يرضى بنفي تلك النسبة لتوطئة ]أ/٢٤[١٣٩ثبوت

ودعوى الضرورة يف مقام املناظرة غري مسموعة  ١٤١على املطلوب ةنصفيته له يتوقف على تناهيه مصادر  قوله: ألن
الباحث من صور النصفية والضعفية  ١٤٣منافاة ما ذكره املول نوأما سابعا: فأل، انت يف أصل املدعىإذا ك ١٤٢َلسيما

، فدعوى عدم املنافاة بال شاهد غري مسموعة، ورذكره العالمة التفتازاِن يف غاية الظه ١٤٤امَ لِّ ، والزايدة على النصف
ق  األول من التديدوأما ثمنا: فأل بعضا  ١٤٥ألن كون غري املتناهي قلنا َل نسلم قوله؛، عىن لهقوله فال م، َن خنتار الشِّ

ري غ ١٤٦وقد سبق أن دعوى الضرورة يف مثله، قلنا: هذا عني حمل النزاع، من غري املتناهي بديهي بطالنه إل أخره
قوله: بل َل  ١٤7فإن، فالصواب يف اجلواب عن البحث األول أن يقال املقام استدَليل يطلب فيه الرهان، مسموعة

 ١٥٠فقوله: واملقام يقتضيها ١٤٩اب يكتفي فيه ابألمر العريفطَ خِّ َل ، من تتمة بيان املالزمة ١٤٨نسبة هلا إل ما وضع له
النظام  ١٥٣املتناهي املتسق ١٥٢إن الزايدة على الغري، علوم العقليةاملقررة يف ال ١٥١مكابرة وعن الثاِن أن من القضااي

أو ، إمنا هو من مالحظة اَلنقطاع ١٥٦و، الزايدة ١٥٥وإن توهم، اَلنقطاع يف جهة عدم تناهيه حمال ١٥٤مبعىن عدمي
غري النهاية املتضاعفة إل  ١٥٨العشرة ١٥7جهة التناهي فإن زايدة األايم الغري املتناهية على األعوام الغري املتناهية و

النصفية  ١٦٠وهو َل يقتضي نسبة، عتبارينوأمثال ذلك إمنا هي أبحد هذين اَل ١٥٩،على اخلمسة املتضاعفة كذلك

                                                                 
 .ي: )أن(١٢٩
 .)هلا( -ي ١٣٠
 .قيقية(ي + )احل١٣١
 .ي: )العدد(١٣٢
)وأما رابعا: فألن حاص   ل النقد أن املراد ابلنس   بة املنفية  -ب ١٣٣

 .مطلقها(
لكن ذكره   ا الرازي وغريه دون ، مل أج   د ه   ذا األقوال ابلنص١٣٤

ينظر: فخر ، اَلش                 ارة إل كوهن   ا قول للتفت   ازاِن أو لألِبري
، الرازي خطي  ب الري ال دين أبو عب  د هللا حمم  د بن عمرالتيمي

)بريوت: مؤس     س     ة  ٣ط، حتقيق: طه جابر العلواِن، ص     ولاحمل
بيان املختص     ر ، األص     فهاِن؛ ١٩٨: ١(، م١٩٩7، الرس     الة

وولده اتج ، الس    بكي؛ ١٦٨: ١، ش    رح خمتص    ر ابن احلاجب
 اَلِب اج يف ش               رح املنه اج، أبو نص               ر عب د الوه اب، ال دين

؛ ٢٤٩: ١، م(١٩٩٥، ب  ريوت: دار ال  ك  ت        ب ال  ع  ل  م  ي        ة)
 . ٣٦: ١، احلاجب ب عن خمتصر ابنرفع احلاج، السبكي

 .ي: )اإلطناب(١٣٥
 ينظر: املصادر السابقة ١٣٦
 .ي: )نفى(١٣7
 .ي: )التحقيق(١٣٨
  .ق: )بثبوت(١٣٩
 .ب: )لتوجيه(، ق١٤٠

 .(ب + )وقد١٤١
  .ب: )سيما(، )َلسيما( -ق ١٤٢
 .)املول( -ب ، ي، ق١٤٣
 .ب: )مما(١٤٤
 .ب: )املناهي(١٤٥
 .ي: )يتلى(١٤٦
 .ق: )وَلن(١٤7
 .)له( -ي ١٤٨
 .دمي(ي: )الق١٤٩
 .ي: )مقتضيهما(١٥٠
 .ق: )املقضااي(١٥١
 .ي: )غري(١٥٢
 .ي: )املشتق(١٥٣
 .ي: )عليهم(١٥٤
 .ب: )لوحظ(١٥٥
 .)و( -ق ١٥٦
 .)الغري املتناهية و( -ب ١٥7
 .ب: )الغري(١٥٨
 .ي: )لذلك(١٥٩
 .)نسبة( -ب ١٦٠



224 | ADEL ABED 

Mütefekkir 6/11 (2019): 211-238 

هو  ١٦٤ببحث   ١٦٣قال املول اجمليب ولُنردِّْفه ١٦٢مث، ١٦١أو األكثرية بني األمور املذكورة يف جهة عدم التناهي فليتأمل
يراد النقض ابملشتك إمن  ١٦7يف أصول ابن احلاجب ١٦٦و ما ذكروه ١٦٥كالعِّْلق النفيس وحرى أبن حتل حمل الرئيس

لتقرير هذا النقض طريق سلكه  ١٦٩يتبادر غريه لوَل القرينة عكس احلقيقة و ١٦٨عالمة اجملاز أنعلى احلكم أبن من 
وطريق سلكه الشارح احملقق وهو ، وإن كان َليتم، ابن احلاجب ١7١صولأوتبعه شراح  ١7٠اآلمدي يف اإلحكام

وَلته مع عدم تبادر مدل ]ب/٢٥[يف  ابملشتك فانه حقيقة  ١7٢أما األول فهو أن هذه العالمة تنقض، صواب موجه
وإن كان ، على العموم فال إشكال ١7٣وأجاب عنه اآلمدي أبنه إذا كان جبميع املدلوَلت، شيء منها عند اإلطالق

الدائر متبادر وغري املتبادر  ١7٥ِن األحدفاملعىن احلقيقي أع ١7٤،لواحد على سبيل البدل فهو حقيقة فيه َل يف الغري
أي مشتكا معنواي  ١77إشكال ويرد على هذا اجلواب أنه حينئذ يكون متواطأ ١7٦أعِن املعني ليس مبعىن حقيقي فال

 ١7٨ألن له مفهوما واحدا هو أحد املعنيني فاليكون مشتكا لفظيا.
وعدم ، غريه للتدد بني معانيه تبادرإذ َلي، يابملشتك املستعمل يف معناه اجملاز  ١7٩هنا تنقضوأما الثاِن: فأل 

نه حتقيق فيه إف، الشمس ١٨٠وإنه عالمة احلقيقة وليس حتقيقه ونظريه العني املستعمل فيها يشبه، تبادر شيء منها
 ١٨١قال املصنف: فإن أجيب أبنه يتبادر غري معني لزم أن يكون، أعِن عدم تبادر الغري وَل حقيقة، عالمة احلقيقة

عالمة اجملاز على املشتك املستعمل يف أحد معنييه على  ١٨٢ لو تبادر ذلك عند اإلطالق لصدقيعِن، ازاللمعني جم
وحينئذ يلزم أن يكون  ١٨٤،أعِن أحد املعنيني َل على التعيني، الذي هو األحد الدائر  ١٨٣ألنه يتبادر غريه، التعيني

فإن قلت: بني  يل ما وجه عدم ، َل لفظيا كا معنوايويصري متواطئا ومشت ، حقيقة يف غري املعني ١٨٥جمازا يف املعني
وما وجه استقامة هذا  ١٨7؟حَّت عدل العالمة احملقق عضد الدين عنه إل هذا التقرير ١٨٦صحة ذلك التقرير

مع ، حقيقة يف مدلوَلته ١٩١املشتك ١٩٠]أن[ى  ذلك التقرير عل ١٨٩قلت: مبىن، اختاره وارتضاه؟ ١٨٨]الذي[التقرير
فلهذا عدل احملقق ، َلجيب انعكاسها ١٩٣فهذا النقض غري موجه؛ ألن العالمة ١٩٢التبادروهو ، عدم عالمة احلقيقة
إل أن املراد اَلعتاض ابملشتك املستعمل يف معناه اجملازي كاملثال املضروب املذكور آنفا فيكون ، عن هذا التقرير

 ١٩٤]عدم[ر الغري لوَل القرينة مع تبادهذا نقضا على طرد عالمة احلقيقة يعِن قد تتحقق عالمة احلقيقة وهو عدم 
بل ، وملا توجه عليه منع عدم تبادر الغري عند اَلطالق، ]أ/٢٥[ي  ألنه مستعمل يف معناه اجملاز  ١٩٥،حتقق احلقيقة

                                                                 
بي    ان ، األص               فه    اِن ؛٢٦٣: ١، احملص               ول، ينظر: الرازي١٦١

، الس     بكي؛ ١٦٨: ١، املختص     ر ش     رح خمتص     ر ابن احلاجب
 .٢٤٩: ١، اإلِباج يف شرح املنهاج، تقي الدين

 .)مث( -ب ١٦٢
 .ي: )واردفه(١٦٣
 .)ببحث( -ي ١٦٤
 .ب: )الرأس(١٦٥
 .)ذكرَن(ب: ١٦٦
كتاب خمتص    ر منتهى الس    ؤل واألمل يف :  أص    ول ابن احلاجب١٦7

وقد اعتىن به العلماء فشرحوه شروحا ، علمي األصول واجلدل
س            راج ه                            ( يف كتابه ال7٤٦)ت كثرية كاإلمام اجلاربردي

يف كتابه شرح ، ه             (7٥٦والقاضي عضد الدين )ت، الوهاج
 تصر.ه (يف كتابه بيان املخ7٤٩واألصفهاِن )ت، العضد

 .ي: )اجملازات(١٦٨
 .ب+ )لو(١٦٩
سيد ، ألب احلسن اآلمدي، هو: اإلحكام يف أصول األحكام١7٠

، مطبوع بتحقيق: عب      د الرزاق عفيفي، ال      دين علي الثعلب
 .بريوت: املكتب اإلسالمي

 .)اصول( -ي ١7١
 .ي: )تنتقض(١7٢
 .ق: )مدلوَلت(١7٣
 .ب: )غريه(، ي، ق١7٤
 .ي: )ألحد(١7٥
 .ب + )استفادة(١7٦

 .)فالذ(ب + ١77
التقرير ،  س ال   دين؛ ٢٨١: ٢، اإلحك   ام، ينظر: اآلم   دي١7٨

 .١٢٩، ٩٨ :١، والتحبري
 .ق: )تنتقض(١7٩
 .ي: )نسبة( ١٨٠
 .ي+ )يف(١٨١
 .ب: )تصدق(١٨٢
 .ق: )غري(١٨٣
 .)َل على التعيني( -ب ١٨٤
يعِن لو تبادر ذلك عند اإلطالق لصدق عالمة اجملاز ) -ي  ١٨٥

ألنه ، معنييه على التعينيعلى املش             تك املس             تعمل يف أحد 
أعِن أح   د املعنيني َل ، يتب   ادر غريه ال   ذي هو األح   د ال   دائر

 .وحينئذ يلزم أن يكون جمازا يف املعني(، على التعيني
 .ق: )التقدير(١٨٦
 .ق: )التقدير(١٨7
 )الذي( -ك  ١٨٨
 .ب: )معىن( ١٨٩
 .)أن( -ك ١٩٠
 .ي + )امليسر(١٩١
 .ق: )ابملتبادر(١٩٢
 .ب: )عالمة(١٩٣
 .)عدم( -ي ، ك١٩٤
)يعِن ق  د تتحقق عالم  ة احلقيق  ة وهو ع  دم تب  ادر الغري  -ي ١٩٥

 .لوَل القرينة مع [عدم] حتقق احلقيقة(
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أبنه لو تبادر ذلك عند اإلطالق لزم أن يكون جمازا يف املعني حقيقة يف غري ، دفعه املصنف، تبادر األحد الدائر
إذ غري ، لتبادر غريه الذي هو األحد الداير ١٩٦؛مة اجملاز يف مثل هذا املشتك املستعمل يف املعنيعال لوجود، املعني
، املصنف وهو النقض ابملشتك على الوجه الذي حرره ١٩٨عن أصل اعتاض١٩7وأجاب احملقق، غري املعني، املعني 

وأما إذا ، ع للقدر املشتك مستعمل فيهموضو أحدمها َل بعينه على أنه املراد واللفظ  أبنه إمنا يصح ذلك لو تبادر
وَل نعلمه فذلك كاف يف كون  ٢٠١وهو مستعمل يف أحدمها ٢٠٠،يصلح هلما١٩٩علم أن املراد أحدمها بعينه إذ اللفظ

لفظ املتبادر ههنا على لفظ اسم  ٢٠٣وصحح الفاضل التفتازاِن ٢٠٢،املتبادر غري اجملاز فال يلزم كونه للمعني جمازا
يعِن ، اإلطالق عند٢٠٥هو أحد املعنيني َل على اليقني٢٠٤د به املعىن املعني الذي تبادر غريه الذييراأبن ، املفعول

ألن  ؛غري اجملاز ٢٠٩املتبادر غريه ٢٠٨املعىن ٢٠7بعينه كاف يف كون ذلك ٢٠٦أن العلم أبن املراد ابملشتك أحد املعنيني
على املعني أنه َل يتبادر الغري  ٢١٠إذا صدقو ، غري املعني مل يتبادر على وجه كونه مرادا بل على وجه احلضور فقط

واملذكور يف جواب ، كون املعىن املعني جمازا ولقائل أن يقول املذكور ههنا هو، على وجه اإلرادة كان حقيقة َل جمازا
، دواحفلم يكن النفي واإلثبات واردين على حمل ، اجلواب فيما قيل هو لزوم كون اللفظ املشتك يف املعىن املعني جمازا

فقد ، يقول الفقري: ما ذكر من وجه عدول الشارح احملقق عن تقرير اآلمدي إل ما اختاره ٢١١،فما وجه هذا الكالم
ألن عدم وجوب  ٢١٢؛رده الفاضل األِبري حيث قال: وما قيل من أن الَعالمة َل جيب انعكاسها ليس بشيء

ن كان الغرض إألن عالمة الشيء و  ٢١٤؛سةنعككون هذه العالمة م  ٢١٣اَلنعكاس يف العالمة مطلقا َلينايف وجوب
املذكورة جعلوا هذه العالمة  ]ب/٢٦[ابلعالمات  ٢١٦لكن القائلني ٢١٥،منها أن يستدل بوجودها على وجوده

 ٢٢٠،انعكاس هذه ٢١٩ومل يتعرضوا لعدم، ما مل ينعكس منها ٢١٨وهلذا صرحوا بعدم انعكاس ٢١7؛مطردة منعكسة
فقد أجاب عنه الفاضل األِبري أبنه ملا استلزم كون ، قول إل أخرهولقائل أن ي، وأما السؤال الذي ذكره بقوله

كون املشتك ،  استلزم كون املعىن املعني  غري جمازي، املشتك ابلنسبة إل املعىن املعني جمازا كون املعىن املعني جمازاي
واملسبب ، لمدلول ابسم الدالتسميته ل، ولو بطريق السلب على املعىن املعني فأطلق اجملاز، ابلنسبة إليه غري جماز

للمعني  ٢٢٢وهو قوله فال يلزم كونه، جمازا ٢٢١ابسم السبب واستدل بعدم جمازيته على عدم كون املشتك ابلنسبة إليه
 ٢٢٣جمازا فيتوارد النفي واإلثبات على حمل واحد.

  ]مسألة األمساء املستعملة ألهل الشرع[
َلمناسبة مصححة  :ابن احلاجب يف شرحه ملختصر قال القاضي البحث الثالث: ٢٢٤قال املول الباحث 

                                                                 
لوجود عالمة اجملاز ، )حقيقة يف غري املعني -ع ، ب، ي، ق١٩٦

 .مل يف املعني(يف مثل هذا املشتك املستع
 .ي + )العالمة(١٩7
 .ب: )اَلعتاض(١٩٨
وأما إذا علم أن ، )موض  وع للقدر املش  تك مس  تعمل فيه -ي ١٩٩

 .املراد أحدمها بعينه إذ اللفظ(
 .)هلما( -ب ، ي٢٠٠
 .ي: )َلحدمها(٢٠١
: ١، رفع احلاجب عن خمتص     ر ابن احلاجب، ينظر: الس     بكي٢٠٢

 .١٠١: ١، التقريروالتحبري،  س الدين؛ ٣7٩
 .+ )إل( ب٢٠٣
 .ي: )اآلن(٢٠٤
 .)التعيني( ي:، ق٢٠٥
يعِن أن العلم أبن املراد ، ى اليقني عن د اإلطالق)َل عل -ب ٢٠٦

 .ابملشتك أحد املعنيني(
 .ي: )تلك(٢٠7
 .ي: )املعني(٢٠٨
 .ي: )عن(٢٠٩
 .ي: )قصد(٢١٠
عبد العزيز بن أْحد بن  ؛٣٢٣: ١، احملص            ول، ينظر: الرازي٢١١

ش       ف األس       رار ش       رح ك، عالء الدين البخاري احلنفي، حممد
، الس   بكي؛ ٦٣: ١، اإلس   الميدار الكتاب ) أص   ول البزدوي

ش              رح  ؛٣7٩: ١، رفع احلاجب عن خمتص              ر ابن احلاجب
 .٤٤: ٢، التلويح على التوضيح

 .ي: )نسي(٢١٢
 .)وجوب( -ي ٢١٣
 .ب: )منفكة(٢١٤
، بيان املختص  ر ش  رح خمتص  ر ابن احلاجب، األص  فهاِن ينظر:٢١٥
 .٣٢٠: ١، ملنهاجاإلِباج شرح ا، السبكي؛ ١٩7: ١
 .)العاملني(ب: ، ي٢١٦
 .ب: )منفكة(٢١7
 .ي: )اَلنعكاس(٢١٨
 .ب: )بعدم(٢١٩
 .ع + )العالمة(، ب، ي، ق٢٢٠
 .)جمازيته على عدم كون املشتك ابلنسبة إليه( -ب ٢٢١
 .)كون(: ب٢٢٢
، كش         ف األس         رار ش         رح أص         ول البزدوي، ينظر: البخاري٢٢٣
 .واملصادر السابقة، ١/٩٩
 .ب: )اجمليب(٢٢٤
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ألن  ٢٢٦؛التفتازاِن أبن قوله َل مناسبة مصححة بينهما مما يناقش فيه ٢٢٥عليه بني اإلميان وسائر العبادات واعتض
من أسباب العبادات ٢٢7إن تصديق ما جاء به النب )عليه السالم( ؛ولقائل أن يقول، التصديق من أسباب العبادات

إذ بينهما عموم وخصوص ، يق اللغوي الذي هو املراد ههنا وهو اإلذعان والقبول ألي  شيء كان فالوأما التصد
ن أ وقال املول اجمليب: اعلم، يلزم من كون األخص سببا كون األعم سببا فما وجه ما ذهب إليه التفتازاِن ٢٢٨وَل

فإن أريد ، أسباب العبادات ولوازمها حيث قال: أما أن التصديق من، تكلم فيه األِبري أيضا ٢٢٩هذا البحث مما
ولكن َليدل على أنه يصح إطالق املؤمن على ، وأن أريد أنه سبب لقبوهلا فمسلم، فممنوع ٢٣٠أنه سبب حلصوهلما

أول مما ذكره الباحث من أن الكالم يف اإلميان  من يؤدي الواجبات واإلميان على أدائها وتقرير السؤال هكذا
اإلذعان وكون هذا اإلذعان  ]أ/٢٦[ىن اإلذعان املطلق مع قطع النظر عن تعيني متعلقمبع ٢٣١والتصديق اللغويني

وإمنا قلنا أبن ، سببا (عليه السالم) ٢٣٣وإن كان اإلذعان املتعلق جبميع ما جاء به النب، سببا غري مسلم ٢٣٢املطلق
مطلقا من غري تفصيل ٢٣٦باداتالتصديق املقيد ابلع ٢٣٥سببه ٢٣٤األِبري أول من هذا التقرير ألن فيه تسليمتقرير 

إذا نسبناه إل الواجبات  ٢٣٨(عليه السالم)تصديق ما جاء به النب  ٢٣7كان،  واحلق هو التفصيل كما ذكره األِبري
ني أن يكون ابلنسبة إل قبوهلا واألول غري مسلم فأمره يف السببية دائر بني أن يكون ابلنسبة إل حصول العبادات وب

 ٢٣٩فإن قلت مل يرد ابلبينة، به النب )عليه السالم( َلحيصل منه العبادات كالفاسق مثالإذ كم من مصدق ملا جاء 
اإلذعان املطلق َل دخل  ٢٤١قلتم أبن ٢٤٠السببية التامة حَّت َل يتخلف عنها احلكم بل جمرد اإلفضاء إل املسبب فلم

وقد يناط ، واملقيد قريبا ابلنسبة إليهمبعىن اإلفضاء غايته أن يكون سبباً بعيداً  ٢٤٢يف اإلفضاء أو أنه ليس بسببله 
والثاِن: وهو أن يكون سببيتها  ٢٤٤،ءالبعيد أيضا يف الشرعيات كالنظر بشهوة أقيم مقام الوط ٢٤٣احلكم ابلسبب

النب عليه السالم سبب لقبول العبادات إذا وجدت  إن تصديق ما جاء به ٢٤٥،ابلنسبة إل قبول العبادات فمسلم
ح إطالق املؤمن على من يؤدي الواجبات واإلميان على أدائها وميكن أن يقال يف دفع لكن هذه السببية َل تصح

أصل هذا السؤال عن الفاضل التفتازاِن )رْحه هللا( أبَن خنتار أن التصديق من أسباب العبادات ولوازمها مبعىن 
ابلسماء للنبات كما يف  تجوزعنه كما يف ال ٢٤٦وإن جاز ُتلف املسبب، اجملرد وذلك يكفي لصحة التجوز اإلفضاء
َناُه َوإِّْن َكانُو قوله  ٢٤7.ا غَِّضاابَ : إَِّذا نَ َزَل السََّماَء أبَْرضِّ قَ ْوم  * َرَعي ْ

لشراء للملك وكما يف التجوز اب ٢٤٩النبات ٢٤٨مع جواز ُتلف النبات عن املطر أبن حيصل املطر ومل ينبت
كما ]ب/٢7[ثري ولو يف اجلملة شرط يف السببيةيقول الفقري: التأ ٢٥٠.٢٥١مع جواز التخلف ملانع شرط اخليار مثال

                                                                 
 .ي: )على(٢٢٥
 .ي: )منه(٢٢٦
 .ق: )النهي(٢٢7
 .)فال(: ع، ب، ي، ق٢٢٨
 .)مما( -ب ٢٢٩
 .ي: )حلصوهلا(٢٣٠
 .ي: )اللغوي(٢٣١
)مع قطع النظرعن تعيني متعلق اإلذع     ان وكون ه     ذا  -ب ٢٣٢

 .اإلذعان املطلق(
 وما بعدها ساقطة  ق: )النهي( ٢٣٣
 .ي: )سليم(٢٣٤
 .ي: )سببيته(٢٣٥
 .ي: )للعبادات( ٢٣٦
 .ي: )فان(٢٣7
األِبري أول من ه   ذا ن   ا أبن تقرير وإمن   ا قل، س               بب   ا) -ب ٢٣٨

مطلقا  التصديق املقيد ابلعبادات سببه التقري؛ ألن فيه تسليم
 كان،  من غري تفص      يل واحلق هو التفص      يل كما ذكره األِبري

 تصديق ما جاء به النب عليه السالم(
 .ي: )النسببية(٢٣٩
 .ي: )فلو(٢٤٠

 .ي: )ابنه(٢٤١
 .ي: )سبب(، ق٢٤٢
 .ع: )ابملسبب(، ق٢٤٣
، بيان املختص    رش    رح خمتص    ر ابن احلاجب، األص    فهاِنينظر: ٢٤٤
٢٢٨: ١. 
 .ع: )مسلم(، ب، ي٢٤٥
 .ع: )اجلزاء(، ب، ي، ق٢٤٦
قاله معود احلكماء معاوية بن مالك عم لبيد ينظر: علي بن ٢٤7

، بريوت: عامل الكتب) احلماس     ة البص     رية، البص     ري أب الفرج
وذكريف كتاب العمدة أن هذا البيت ، ١/7٩(، د.ت، د.ط.
 ابن رش               يق :ينظر، لكن املش               هور األول، يرابن عطي   ةجلر 

حتقيق: حممد حميي  العمدة يف حماس    ن الش    عر وآدابه، القريواِن
 .٢٦٦: ١، (١٩٨١، )دار اجليل ٥ط، الدين عبد احلميد

 .ي: )يثبت(٢٤٨
: ٢، كش     ف األس     رار ش     رح أص     ول البزدوي، ينظر: البخاري٢٤٩

٦٢. 
 .)مثال( -ي ٢٥٠
؛ ٤٢١: ١، ويح على التوض            يحالتلش            رح ، ينظر: التفتازاِن٢٥١

 .٦7: ٣، البحر احمليط، الزركشي
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أتثريه يف العبادات  ٢٥٣الشارح" أن التصديق اللغوي "مل يظهر من تقرير ٢٥٢تقرر يف موضعه وَل خيفى على ذي ُمْسكة
إن العبادات من األفعال  فيهما ظاهر فاجلواب الصحيح أن يقال: فإن التأثري، خبالف ما ذكر من املثالني، أصال

وذلك التصديق من األسباب الباعثة على ، الِت َل يُ ْقدِّم عليها الفاعل العاقل إَل  ابلتصديق بفائدة ما اإلختيارية
يف اجلملة كاملطر  ٢٥٤ثرقلنا املقيد مؤثر قطعا فاملطلق مؤ ، فإن قيل الكالم يف التصديق املطلق، الفعل ولوازمه العرفية

 ٢٥٥والشراء يف أهنما مؤثران يف اجلملة فتدبر.
 [الصفات بني احلمل مسألة]
: قال التفتازاِن: أيضا يف ذلك احملل صحة احلمل بني الصفات يقتضي البحث الرابعقال املول الباحث  

والصناعة وبني املشي واحلركة عموما وخصوصا ألن بني اخلياطة  اَلحتاد يف املفهوم بني احملمول واملوضوع فيه حبث؛
تكلم : ٢٥٦قال املول اجمليب الباحث، إن احلمل صحيح فما وجه صحة قولهوَل احتاد بينهما يف املفهوم ومع هذا ف

فإن قيل املدعي اإلميان هو ، قول املعتزلة فالعبادات هو اإلميان ٢٥7يف هذا املقام على قول التفتازاِن على حماذاة
يصح  َل يصح الكتابة ضحك كما ٢٥٩احتاد املفهوم وهلذا ٢٥٨صحة احلمل بني الصفات يقتضي :قلنا العبادات

ألن بني اخلياطة والصناعة  ؛وقال فيه حبث، واإلميان هو العبادات واحد، الكاتب ضاحك فقولنا العبادات هو اإلميان
د بينهما يف املفهوم ومع هذا فاحلمل الِت هي أعم منها وبني املشي واحلركة األعم منه عموما وخصوصا وَل احتا

َلحتاد وليس مبطلق احلمل بني الصفات بل ابحلمل على وجه اَلستدَلل على ا قلت:، صحيح فما وجه صحة قوله
املناسب كذا فيما حنن فيه مل يقل العبادات إميان بل قيل  احلال هو اَلعتبار ٢٦٠القصر كما يف قوهلم فمقتضى
 اإليراد على التفتازاِن على ٢٦١يف ضمن هذا األسلوب هو الدال على اَلحتاد نعم يتوجه العبادات هو اإلميان فاحلمل

وهلذا َل يصح الكتابة ضحك كما يصح الكاتب ضاحك أيىب هذا املعىن ويشعر ، ]أ/٢7[ه  هذا التقدير أبن قول
، املونة حيث زيف بنفسه جوابهخلصنا عن  ٢٦٣يقول الفقري املول اجمليب سلمه هللا ٢٦٢أبن اَلستدَلل مبطلق احلمل

مل من الطرفني كما نبء عنه لفظ بني ويدل فاجلواب أن يقال أراد العالمة بصحة احلمل بني الصفات صحة احل
واإلميان هو العبادات واحد وما ذكره الباحث من صوريت النقض فاحلمل ، هو اإلميان ٢٦٤عليه قوله فقولنا العبادات

 ٢٦٦خفي هذا عليه مع غاية وضوحه. ٢٦٥فيا عجبا ملن، َلحيمل على األعم فتدبر فيهما من طرف واحد ألن األخص
 [لتنكريوا التعميم مسألة]
: قيل يف خمتصر ابن احلاجب وشرحه لو مل يضُعوا هلا لطال يف البحث اخلامسالباحث  ٢٦7قال املول 
 ٢٦٩على كل كلمة مثال أو بعضزاء األلفاظ امسا فاذا أُريد حكم يعِن لو مل يضعوا إب، والتنكري معا ٢٦٨التعميم

والتنكري يلزم  ٢7٠ناه أن يف كل من التعميمالكلمات َل على التعيني احتيج إل عد مجيع الكلمات قوله معا مع

                                                                 
َكُة: هي العقل الوافر٢٥٢ ُس     ْ
، لس     ان العرب، ينظر: ابن منظور، امل

الفريوز  ؛٦٠: ٤، فص     ل الباء املوحدة، ٦٥: ٢، فص     ل الفاء
، الزبي دي ؛٩٥٣: ١، فص                ل امليم، الق اموس احمليط، أابدي

 . ١٩٤: ١٠، مادة )بشر(، اتج العروس
 (.)على ما ذكره اجمليب مل نعلم: ع، ب، ي، ق٢٥٣
 .ي: )مقيد(٢٥٤
 .ينظر املصادر السابقة٢٥٥
  .)الباحث( -ي ٢٥٦
 .)حماذفته(: ي٢٥7
 .)يقتضي( -ي ٢٥٨
 .ي: )هذا(٢٥٩
 .ي: )ملقتضى احلال(٢٦٠
 .ي: )يتوجه(، ق٢٦١
، بيان املختص    رش    رح خمتص    ر ابن احلاجب، ينظر: األص    فهاِن٢٦٢

؛ ٢٨٤: ١ ،املنهاجاإلِباج يف ش          رح ، الس          بكي؛ ٢٢٨: ١
 .٤٠7: ١، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، السبكي

وأتخر ، دَللة على وفاته ذكر يف النس   خة ق عبارة )رْحه هللا(٢٦٣
 .هذه النسخة عن النسخ البقية

)صحة احلمل من الطرفني كما نبء عنه لفظ بني ويدل  -ي ٢٦٤
 .عليه قوله فقولنا العبادات(

 .)كيف(: ع، ب، ي، ق٢٦٥
: ١، رفع احلاجب عن خمتص     ر ابن احلاجب، يينظر: الس     بك٢٦٦

 .٢٦٢ :١، اإلِباج يف شرح املنهاج، السبكي؛ ٤٠٦
 .ق + )اجمليب(٢٦7
 .ب: )التفهيم(٢٦٨
 .ي: )نقض(٢٦٩
 .ب: )التفهيم(٢7٠
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مطلقا من غري اشتاط اجتماع بينهما  ٢7٢يلزم يعِن يف التعميم ٢7١التطويل أي يف كل واحد من التعميم والتنكري
لتعميم التخصيص أي خصوصية كل من األلفاظ حيث حيقق التعميم وَل يصدق ا ٢7٣وحينئذ يرد عليه ما إذا أريد مع

األلفاظ بدفع فساد التطويل إذ َلبد فيه من التعرض خلصوصية كل لفظ بعينه فيطول فما عليه أن الوضع إبزاء 
دير فإن التطويل َلزم على تق، يقول الفقري: منشأ هذا البحث عدم التفرقة بني حصول الشيء ولزومه ٢7٤وجهه

للزوم فحصول الوضع قد أبطل ا نعدم الوضع وحاصل على تقدير إرادة التخصيص مع التعميم وليس بالزم أل
فليتأمل ولقد طول  ٢7٥التطويل على تقدير َلينايف املقصود الذي هو عدم لزومه على تقدير آخر أعِن تقدير الوضع

  ٢7٨خيفى على الناظر فيه.رده كما َل  ٢77يف نقده وَل ٢7٦الفاضل اجمليب ههنا مبا َلطائل
 [االشرتاك يف مسألة]

 فيه؛ ٢7٩]احلال[و ِن معتضا على الشرح العضدي:قال التفتازا :البحث السادسقال املول الباحث  
عطاء ما يطلب يف النسبة من تعيني أحد طرفيها يعىن اإلجياب والسلب تفسري الشارح إفادة النسبة إب]ب/٢٨[لكن

أو اَلنتفاء إل  ٢٨٠ألن املراد بطريف النسبة الثبوت اَلنتفاء مبعىن نسبة الثبوت ت فيه حبث؛مما َليستقيم يف اإلنشائيا
اإليقاع أو اَلنتزاع فيتناول اإلنشائيات أيضا فال يرد عليه خروجها عن  ٢٨١خاطب َل اإلجياب والسلب بطريفامل

فيد اَلنتفاء وهو ظاهر فما وجه ما ألن اضرب وحنوه يفيد الثبوت وَل تضرب ي وأضنه كما توهم املعتض؛، اإليقاع
إل اجلملة  ٢٨٣واملركب ٢٨٢،ظ املوضوع إل املفرد واملركبقاله التفتازاِن وقال املول اجمليب: قسم ابن احلاجب اللف

أي إلعطاء ما يطلب فيها من تعيني أحد  وفسره احملقق بقوله:، أوغري اجلملة وعرف اجلملة مبا وضع إلفادة نسبة
، ة واإلنشائيةأو يكون بياَن للقدر املشتك بني اجلملة اخلري، قوله هذا أما أن يكون بياَن للجملة اخلريةف، طرفيها بعينه

وابآلخر ، املشتك قيدان يتحصل أبحدمها النوع اخلري فإن كان بياَن للقدر املشتك فالبد أن ينضم إل هذا القدر
فعلى ما قاله احملقق يف تفسري القدر املشتك بني ، جنس اآلخرينفالبد من أمور ثالثة أحدمها ، النوع اإلنشائي

 ٢٨٥املطلقة موضوعة ألن يُعطى املتكلم ِبا ٢٨٤وبيان طرفيها ليكون اجلملة، قةالنوعني َلبد من بيان النسبة املطل
لِت هي احلكمية ا ٢٨٦فان كان النسبة هي النسبة، املخاطَب ما يطلبه يف تلك النسبة من تعيني أحد ذينك الطرفني

بد من بيان النسبة بني وإَل  فال، مورد اإلجياب والسلب والطرفان مها اإلجياب والسلب فهو عني ما أورده التفتازاِن
ألن املراد بطريف النسبة الثبوت واَلنتفاء إل املخاطب قاصٌر عن بيان النسبة  ذكره الباحث من قوله؛ ٢٨7طرفيها وما
 ٢٨٩حبيث تعني يف أحدمها طرق، نسبة الضرب إل املخاطب، وَل تضربَل يقال هي يف قولنا اضرب  ٢٨٨املطلقة

ليس تفسريا  ]أ/٢٨[فهذا، ويف اآلخر طرف انتفائها املطلوب تعيينه ابلنهي، مرثبوت هذه النسبة املطلوب تعيينه ابأل
، ملنسوب إل زيدفأن القيام ا واضرب زيدا، حبيث َل يتناول قولنا أزيد قائم، بل ملا هو يف األمر والنهي ٢٩٠للمطلق

                                                                 
 .)يلزم التطويل أي يف كل واحد من التعميم والتنكري( -ب ٢7١
 .ب: )التفهيم(٢7٢
 يف النسخة ج بدفع ٢7٣
 .)توجيهه(ع: ، ب، ي، ق٢7٤
)وحاص             ل على تقدير إرادة التخص             يص مع التعميم  -ب ٢7٥

وليس بالزم ألن الوض           ع قد أبطل اللزوم فحص           ول التطويل 
على تقدير َلينايف املقص       ود الذي هو عدم لزومه على تقدير 

 .آخر أعِن تقدير الوضع(
 .ع: )حاصل(، ب، ي، ق٢7٦
 .+ )طائل يف( ع، ب، ي، ق٢77
: ١، دوياألس     رار ش     رح أص     ول البز كش     ف ، ينظر: البخاري٢7٨

، األص        فهاِن؛ ٣٣: ١، التقرير والتحبري،  س الدين؛ ٣٥٠
 .٦٢١: ١، املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب بيان

 .ك: )قال(٢7٩
 .)اَلنتفاء مبعىن نسبة الثبوت( -ب ٢٨٠

 .ي: )بطرف(٢٨١
، بيان املختص   ر ش   رح خمتص   ر ابن احلاجب، األص   فهاِن ينظر:٢٨٢
، اجبحلاجب عن خمتص  ر ابن احلرفع ا، الس  بكي؛ ١٥١: ١
أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد ، الزركش              ي ؛٣٥١: ١

بريوت: دار ) البحر احمليط يف أص               ول الفق   ه، هللا بن ِب   ادر
 .٢٣٥: ٢، م(٢٠٠٠، الكتب العلمية

 .)واملركب( -ي ٢٨٣
 .ع: )النسبة(، ب، ي، ق٢٨٤
 .)ِبا( -ب ٢٨٥
كان النس            بة هي فأن  ، أحد ذينك الطرفني )من تعيني -ي  ٢٨٦

 .النسبة(
 .)ما( -ي ٢٨7
 .ي: )املطلوبة(٢٨٨
 .ي: )طرف(٢٨٩
 ب: )ملطلق(٢٩٠
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إليه الذي يقوم النسبة  َنخذ املنسوب ٢٩٢فإن قلت حنن، التفسري املذكور ٢٩١والضرب املنسوب إل املتكلم َليصدق
بل الصواب أن يقال نسبة ، قول الباحث نسبة الثبوت أو اَلنتفاء إل املخاطب ٢٩٣قلت فال يستقيم إذن، ِبا مطلقا

، على أن قول الباحث نسبة الثبوت أو اَلنتفاء أما أن يكون تفسريا للنسبة ٢٩٤،الثبوت أو اَلنتفاء إل َمن يقوم ِبا
املراد بطريف النسبة الثبوت  ٢٩٥مل يزد قبيل هذا الكالم على أن قال؛ ألنألنه  ل إل األول؛أو تفسريا لطرفيها َل سبي
طرفيها وَل سبيل إل الثاِن  ٢٩٦بل ذكر، املراد ابلنسبة إمجاَل حَّت يفسرها بذلك القول واَلنتفاء فليس فيه ذكر

املخاطب قلت قد عرفت  ٢٩٨ه إلالتغاير بقول ٢٩7فإن قلت حيصل، أيضا؛ ألنه يكون تفسريا للشيء إبعادة لفظه
إصالحا  ٢٩٩ويف اجلملة ما فعله الباحث ليس يصلح، وأيضا فعلى ذلك التقدير خيلو النسبة املطلقة عن البيان، فساده

واإلنصاف أن عبارة ابن احلاجب وهي قوله فاجلملة: ما وضع إلفادة ، والذي فيه ٣٠٠لكالم احملقق وَل إقامة لألمر
به احملقق من قوله: ابعطاء إل آخره  ٣٠١مما فسر، ى القدر املشتك بني اإلخبار واإلنشاءنسبة أوضح يف الدَللة عل
لناظر يف هذا الكالم أنه َل خيفى على ا يقول الفقري: ٣٠٣أوَّل منه على القدر املشتك. ٣٠٢فإنه على مفهوم القضية
بطريق آخر فأقول وابهلل ، ة الباحثمناقشة يف عبار  واصطالحا لكالم العالمة التفتازاِن بل، ليس جوااب عن البحث

ا نظر إل أن املتبادر مَ لَ  ألن التفتازاِن )رْحه هللا( هذا البحث ماخوذ من كالم الفاضل األِبري وليس بوارد؛، التوفيق
لبقاء  والنهي؛ وَلفائدة يف تعميمها بتكلف حبيث يتناوَلن األمر، النسبة هو اإلجياب والسلب املشهور من طريف

نشائيات فاعتض خبروج اإل، ابن املراد ابلطرفني اإلجياب والسلب ٣٠٤نشائيات على حاهلا يف اخلروج جزمابقي اإل
  ]ب/٢٩[ ٣٠٥مل.والظاهر أن هذا هو وجه ما قاله التفتازاِن فليتأ، مطلق اجلملة تعريفعن 

فنقول ذكر  ،من ختم هذا الكالم ببحث يكون أنفع للمحصل ٣٠7مبا وعدَن ٣٠٦َوْلَنفِّ  وقال املول اجمليب: 
ما يدل على النسبة َل ابلوضع بل ، ما وضع إلفادة النسبة الفاضل األِبري يف هذا املقام أنه قد خرج بقوله:

فإنه َليكون مجلة خرية ، أو أنت مطلوب منك الضرب، للضربَ  ٣٠٩كدَللة اضرب على أِن طالب  ٣٠٨ابلعقل
فلم يصدق أنه وضع هلا فهذا الكالم يدل ، وضعهذه اإلفادة ليست ابل ٣١١ألن دَللة اضرب على اَلعتبار؛ ٣١٠ِبذا
ن تعريف نوع آخر مندرجني معىن للتعرض خبروج نوع ع ٣١٣وإَل  فاي  ، أن التعريف للجملة اخلرية على زعمه ٣١٢على

وهو يناقض ما قال ، فالبد أن يكون يف زعمه أن هذا تعريف للجملة اخلرية، حتت جنس يف تعريف ذلك اجلنس
هذا  ٣١٤و، وَل تقم النفي، وقولنا ما قمت، وقم الثبوت بعينه، حيث قال كإعطاء قولنا قمت، به قبيل هذا الكالم

إلفادة املخاطب من غري تقييد هلا بصحة السكوت  بة أحد الطرفني إل اآلخر؛هو املراد بقوله يف النحو اإلسناد نس
لق اجلملة حيث ذكر األمر والنهي يف ففي قوله هذا دَللة على أن التعريف ملط، دييعليها إلخراج التكيب التقي

لى أن التعريف للجملة يقول الفقري: َل دَللة يف كالم الفاضل األِبري ع ٣١٥األمثلة فما التوفيق بني كالمي الفاضل
                                                                 

 ع + )عليه(. ، ب، ق٢٩١
 .ي: )مبن(٢٩٢
 .ي: )إذا(٢٩٣
 .ع: )به(، ب، ي، ق٢٩٤
 .)ألن( -ب ٢٩٥
 .)ذكر( -ي ٢٩٦
 .)حيصل( -ي ٢٩7
 .)إل( -ي ٢٩٨
 .ي: )أصلح(٢٩٩
 .ي: )لألفراد(٣٠٠
 .ي: )فسد(٣٠١
  .)القضية( -ب ٣٠٢
: ١، جبرفع احلاجب عن خمتص     ر ابن احلا، ينظر: الس     بكي٣٠٣

، بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، األصفهاِن؛ ٢7٤
١٥٥، ١٥٢: ١. 
 .)جزم( -ي ٣٠٤
بي    ان ، األص               فه    اِن؛ ٢٨٤: ٢، احملص               ول، ينظر: الرازي٣٠٥

، التفتازاِن، ٦٢٨: ١، املختص      ر ش      رح خمتص      ر ابن احلاجب
 ١ط، عمرياتحتقيق: زكراي ، على التوض             يح ش             رح التلويح

 .٢٨٨، ٢٨7: ١، (١٩٩٦ ،بريوت: دار الكتب العلمية)
 .ي: )لنفي(٣٠٦
 .ي: )وعدها(٣٠7
 .ي: )ابلفعل(٣٠٨
 .ب: )اطلب( ٣٠٩
 .ي: )هلذا(٣١٠
 .)على( -ب  ٣١١
 .)على( -ب ٣١٢
 .ي: )اَلفال(٣١٣
 .)و( -ق ٣١٤
، بيان املختص  ر ش  رح خمتص  ر ابن احلاجب، ينظر: األص  فهاِن٣١٥
احل     اج     ب عن رفع ، الس               بكي ؛٦٢٨، ٦٢7، ١٥٥: ١

البحر احمليط يف ، ركش       يالز ؛  ٣٥٤: ١، احلاجب خمتص       رابن
 .٢٣٥: ٢، أصول الفقه
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نوع آخر مندرجني حتت جنس يف تعريف  ٣١٦وإَل  فأي  معىن للتعرض خبروج نوع عن تعريف، اخلرية على زعمه قوله
عن تعريف اجلنس حبسب  ٣١7 يتعرض خبروج نوع عن تعريف نوع آخر بل إمنا تعرض خبروجهقلنا: مل، ذلك اجلنس

فإن اضرب من حيث كونه ، قيد فيه ٣١٨تعريف ذلك اجلنس بسببمانع عن دخوله يف ، اعتبار آخر يف ذلك النوع
عنه َلعتبار  طلب منك الضرب خارجأومن حيث دَللته على ، موضوعا َلفادة النسبة اَلنشائية داخل يف التعريف

 ٣١٩بل قيل مثال، حَّت لو مل يعتر فيه ذلك القيد، وانتفاء الوضع فيه ابلنظر إل ذلك املعىن، قيد الوضع يف التعريف
فراد مطلق اجلملة ابعتبار صدق إفيكون من ، ذلك املعىن ٣٢٠مرادا منه، اجلملة ما دل على نسبة لدخل فيه اضرب

فراد اجلملة إحد مدلوليه مما حيتمل الصدق والكذب ومن أكون   ]أ/٢٩[ابعتبار فراد اجلملة اخلريةإومن ، تعريفه عليه
 ٣٢١فال منافاة بني كالميه فتدبر واستقم.، َلحيتملهمانشائية ابعتبار كون مدلوله اآلخر مما اإل

 [متحدان واإلجياب الوجوب مسألة]

وههنا نكتة وهي أن الوجوب ، َلبن احلاجب ٣٢٢قال القاضي يف شرحه: البحث السابعقال املول الباحث  
الوجوب على ذلك التقدير ألن  ٣٢٤؛قاله التفتازاِن وفيه نظر ٣٢٣جياب متحدان ابلذات وخمتلفان ابَلعتبار كذاواإل

ن يكون أفحينئذ يلزم  ٣٢٦فكذا الوجوب على تقدير اَلحتاد ٣٢٥تعال، قائم بذات هللا تعال ألن اإلجياب قائم بذاته
سرها من الصالة والزكاة وغريمها َلعلى سبيل احلقيقة بل يكون الواجب املطلق أبالواجب على الواجبات  ٣٢7طالقإ

ومن قال به يكفر فكيف هذا الكالم ، ى ذلك التقدير يكون جمازا جيوز سلبهعل نهأل ٣٢٨على الصالة جيوز سلبه
 ٣٢٩منهما.
اد الوجوب واإلجياب ابلذات قيام الوجوب مبن يقوم به   اإلجياب وإمنا يلزم لو مل يقول الفقري َليلزم من احت 

وابَلعتبار ، لم ابلذات واحد)التعليم والتع ٣٣٠:يكن بينهما تغاير ابَلعتبار قال رئيس احلكماء أبو علي يف الشفاء
وهو انسياق ما إل اكتساب جمهول مبعلوم يسم ى ابلقياس إل الذي حيصل فيه تعل ماً ٣٣١إثنان "فإن شيئا واحدا"

أن  ٣٣٤فإذا مل يلزم هذا مل يلزم ٣٣٣(٣٣٢ه وهو العلة الفاعلية تعليما كالتحريك والتحركوابلقياس إل الذي حيصل عن
َل على سبيل احلقيقة وإمنا يلزم لو مل يكن بني الوجوب واإلجياب تغاير ، جباتطالق الواجب على الواإيكون 
وحيصل ذلك الشيء ، وجوابفإذا كان بينهما التغاير جيعل القدر املشتك ابلقياس إل الذي حيصل فيه ، ابَلعتبار

حقيقة  ٣٣٦املوجبوكل من الواجب و ، ٣٣٥وجيعل ذلك الشيء موجبا، واجبا وابلقياس إل الذي حيصل عنه إجيااب
 أحسن من تقرير ٣٣7عند املصنف وهذا التقرير، طالقه على اآلخر إَل  بطريق اجملازإوَليصح ، يف معناه املراد به
 .٣٣٨فيهما املصيب كما َل خيفى على الناظر،  الفاضل اجمليب

                                                                 
 .)تعريف( -ي ٣١٦
 .ي + )خبروج نوع عن نوع آخر بل امنا تعرض خبروج(٣١7
 .)بسبب( -ي ٣١٨
 .ي: )مثل(٣١٩
 .ب: )به(٣٢٠
؛ 7٣: ٦، البحر احمليط يف أص              ول الفقه، ينظر: الزركش              ي٣٢١

رفع احلاجب ، السبكي؛ ٣٠٣: ٢، التقرير والتحبري، البخاري
بيان ، األص               فهاِن؛ ٣٥٤: ١، احلاجبخمتص               ر ابن  عن

، التفتازاِن؛ ٦٢7: ١، املختص         ر ش         رح خمتص         رابن احلاجب
 . ١٣٩، ١٣7: ١، التوضيح شرح التلويح على

 .ي + )ملختصر(، ق٣٢٢
  .ق + )ما(٣٢٣
 .)نظر( -ي ٣٢٤
 .تعال(، )ألن اإلجياب قائم بذاته -ع ٣٢٥
 .)اإلجياب(ي: ٣٢٦
 .ق: )اإلطالق(٣٢7
 .ق: )سلب(٣٢٨

، ٢٥: ١، ش               رح التلويح على التوض               يح، ِنينظر: التفتازا٣٢٩
 .١٣٤: ٢، ١٠: ١، تيسري التحرير، أمري ابده شاه، واحلنفي

احلس    ني بن علي رئيس احلكماء ، َلبن س    ينا، كتاب الش    فاء٣٣٠
وقد طبع هذا الكتاب طبعات متعددة منها: )القاهرة: املطبعة 

املؤس    س   ة ، م( مبراجعة الدكتور إبراهيم مدكور١٩٥٢، يةاألمري 
 .١٩٨٨امعية للنشر والتوزيع اجل
 .ب: )فالشيء الواحد(٣٣١
 .ي: )احلركة(٣٣٢
، قم: ايران) الشفاء، رئيس احلكماء ابن سينا احلسني بن علي٣٣٣

: ١، املنطق، بن س         ينا؛ ا٥7: ٣، مكتبة املرعش         ي النجفي(
٣٩٤. 

 .)هذا مل يلزم( -ع ، ب، ي، ق٣٣٤
وجيعل ذلك ، )وابلقياس إل الذي حيص               ل عنه إجيااب -ي ٣٣٥

 .الشيء موجبا(
 .ب: )الوجوب(٣٣٦
 .ي: )املنصف(٣٣7
 .١٠7: ١، أصول السرخسي، ينظر: السرخسي٣٣٨
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  ]من أخر العمل مع ظن السالمة[

َر  شرحه ملختصر ابن احلاجب: قال القاضي يف البحث الثامنقال املول الباحث   وأما عكسه وهو من أخَّ
َليقال ، ألن التأخري جائز وَل أتثيم ابجلائز ٣٤٠؛َليقتضي ]ب/٤٠[فالتحقيق أنه، َفْجَأة ٣٣٩مع ظن ِّ السالمة ومات

، م تكليف احملالألَن نقول َلميكن العلم ِبا فيؤدي إل تكليف احملال فليبني كيف يلز  مة العاقبة؛شرط اجلواز سال
فنقول ، وقال املول اجمليب وحبثه هذا من أهون أحباثه يف هذه الرسالة خفف هللا عنه كما خفف عنا املؤنة الزائدة

 ٣٤٢وهي وكل ما َلميكن العلم ِبا، قدمة أخرى مطويةالعاقبة معه م ٣٤١أي بسالمة، قول احملقق إذ َل ميكن العلم ِبا
وطلب البيان بعد ترتيب شكل أول صحيح الصورة واملادة منتج لعني ، حملاليؤدي إل تكليف ا ٣٤٣فتكليفه تكليف
 ٣٤٥إذا جتلى. َل يليق ملن له متيز بني الشمس والسهي وبني الليل إذا يغشى والنهار ٣٤٤ما هو املطلوب

 ٣٤٦فإن هذا البحث من أصعب، الفاضل اجمليب قد أفرط يف التشنيع يف غري حمله يقول الفقري: احلق أن 
اخلصم  أوأمثال هذه التقاريع إمنا يروج إذا ُخط ِّ ، وما ذكره لدفعه َل يكاد يدفعه، يف هذه الرسالة بل أصعبها ٣٤7أحباثه

َلميكن العلم  ٣٤٨مة العاقبةوما حنن فيه مبعزل من ذلك فأن ترتيب القياس على ما ذكره هكذا سال، خبطيئة ظاهرة
ألن التكليف ليس  مما َل يستقيم قطعا؛، تكليف احملال وكل ما َلميكن العلم ِبا فتكليفه تكليف يؤدي إل، ِبا

فالصواب أن يقال الضمري يف قول الشارح احملقق فيؤدي راجع إل اشتاط ، بل حبكم من األحكام، بسالمة العاقبة
جبميع مقيد  ٣٥٠مر املقيد للواجب الذي وقتهاأل ٣٤٩ة ووجه لزوم التكليف ابحملال أنجواز التأخري بسالمة العاقب

ولو ، فالتكليف مبثل هذا الواجب تكليف ابلواجب مع جواز أتخريه، لةأالوقت كما صرح به احملقق قبيل هذه املس
قه أن هذا الواجب يلزمه وحتقي، اشتط ذلك اجلواز بسالمة العاقبة الِت َلميكن العلم ِبا يلزم التكليف ابحملال

فيكون ، عنه ٣٥٢لزوم تكليف ابلالزم تبعا له َلمتناع انفكاكهوالتكليف ابمل، جواز التأخري وذلك ظاهر ٣٥١وتبيعه
فلو ، التكليف ابحملال ٣٥٣وكل مكلف به جيب أن يكون مقدورا ملا تقرر"من امتناع"، جواز التاخري مكلفا به تبعا

يق َل مزيد فليتأمل فيما ذكرته فإنه مع دقته حتق، التكليف ابحملال ]أ/[٤٠م به يلزماشتط ذلك اجلواز مبا َلميكن العل
 ٣٥٤عليه وبغري الطبع السليم َل سبيل إليه.

 [جائز غري ابلشاذ العمل مسألة]
أبو حنيفة )رْحه  قال شرحه ملختصر ابن احلاجبيف  : قال القاضي:البحث التاسعقال املول الباحث:  

﴾عال: يف قوله ت :هللا( يَامُ ثاََلثَةِّ أايَّم  ْد فَصِّ ْ جيَِّ ثالثة أايم  ٣٥٥ووجد يف مصحف ابن مسعود ]البقرة١٩٦ [﴿فََمن ملَّ
مل ينقل خرا وَل عرة ألنه  وَل خرا يصح العمل به؛، لنا أنه ليس بقران لعدم التواتر، به ٣٥٦متتابعات فيجب العمل

                                                                 
 .ي: )اتب(٣٣٩
ووجدت هذه الكلمة )يعص       ي( يف ، يف النس       خة ب يقض       ي٣٤٠

املختص ر ش رح بيان ، ينظر: األص فهاِن، كتاب بيان املختص ر
ويف كتاب رفع احلاجب عن ، ٣٤7: ١ابن احلاجب،  خمتصر

رفع احلاجب عن ، ينظر: الس               بكي ،خمتص               ر ابن احلاجب
 .٥٢7: ١، احلاجب خمتصر ابن

 .ق: )سالمة(٣٤١
 .ي: )ِبما(٣٤٢
 .)تكليف( -ي ٣٤٣
 .ي: )املطلوب(٣٤٤
، بيان املختص  ر ش  رح خمتص  ر ابن احلاجب، ينظر: األص  فهاِن٣٤٥
رفع احلاجب عن خمتص         ر ابن ، بكيالس         ؛ ٣٦٦، ٣٥7: ١

 .٥٢7- ٥٢٦: ١، احلاجب
 .ق: )اتعب(٣٤٦
 : )األحباث(ق، ي: )األجياب(٣٤7
 ي: )العالقية(٣٤٨
 .ي: )ألن(٣٤٩
 .ي + )موسع(، ق٣٥٠

 .)وتبيعه( -ي ، ق٣٥١
 .ي: )انعكاسكه(٣٥٢
 (.عدم وقوع)ي: ، ق٣٥٣
بيان ، واألص   فهاِن؛ ٢٩١: ١، البحر احمليط، ينظر: الزركش   ي٣٥٤

، الس     بكي؛ ٣٥7: ١، خمتص     ر ابن احلاجباملختص     ر ش     رح 
 .٥٢7: ١، احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب رفع

ص      حاب اجلليل ابن مس      عود)رض      ي هللا عنه( بدأ مص      حف ال٣٥٥
مث األنعام ، مبالك يوم الدين مث البقرة مث النس          اء مث آل عمران

مث الس   ور األخرى فهو خيلتف عن مص   حف الص   حاب اجلليل 
عنه( يف كثري من األمور. ينظر: عثمان بن عفان )رض          ي هللا 

 ١٤١٦ ١ابن تيمية: ط )مكتبةفض                ائل القرآن، ، ابن كثري
حتقيق: ، الرهان يف علوم القرآن، الزركشي ؛١٤٤: ١، (ه                

دار إحي  اء الكت  ب العربي ة: )١ط، حمم  د أبو الفض                ل إبراهيم
، الس              يوطي؛ ٢٥١: ١، م( ١٩٥7، عيس              ى الباب احللب
، د.ت(، دار الفض      يلة: للنش      ر والتوزيع) أس      رار ترتيب القران

٤١: ١. 
 .ق: )العلم(٣٥٦
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ألنه  وظاهر الكالم كفر؛، فاجلواب املنع مل َل جيوز أن يكون مذهبا، أما قران أو خر ورد بياَن :وقال اإلمام، بغريمها
ومن جو ز ، وَلسبيل إل إحلاق غري القران ابلقران بوجه من الوجوه، إحلاق غري القران ابلقران على مذهبه ومعتقده

 ٣٥٨المالكشف يف شرح أصول فخر اَلسوقال املول اجمليب: أجاب صاحب  ٣٥7َكَفَر فكيف يصح هذا الكالم
ألن القراءة  ن مسعود وإن مل يثبت قراَن ثبت خرا مسندا؛أبن قراءة اب عن اعتاضهم هذا على أب حنيفة )رْحه هللا (
كانت   ٣٥٩ورواية، إن كان مشتهرا، والزايدة ابخلر املسند صحيحة منقولة عن رسول )هللا صلى هللا عليه وسلم(

ألنه إن نقله  هذا ضعيف؛ :وقال الغزايل، األسراركذا يف   حيث كانت يتعلم يف املكاتب، ٣٦٠مشتهرة يف السلف
وكان ، قطعا؛ألنه وجب على الرسول )عليه السالم( تبليغ القران إل مجاعة تقوم احلجة بقوهلم أران فهو خطمن الق

لدليل قد دل عليه  ؛٣٦٣له ٣٦٢ذلك مذهبا ٣٦١وإن مل ينقله من القران احتمل "أن يكون"، َلجيوز له مناجاة الواحد
الراوي  ٣٦٤َلجيوز العمل به وإمنا جيوز العمل مبا يصرحأو َل يكون ، وما تردد بني أن يكون خرا، واحتمل اخلر

منقوَل  من الرسول )عليه السالم( ٣٦٦ألن ابن مسعود  نقله وحيا َمتلو ا مسموعا قلت هذا كالم واه ؛ ٣٦٥،بسماعه
 ،ه السالم( التبليغ إل مجاعة تقوم احلجة بقوهلم مسل معنه فكان مبنزلة خر رواه عنه وقوله وجب على الرسول )علي

ابن مسعود إبقاء  ٣٦٨هللا تعال على القلوب نسخا لتالوته إَل  قلب ٣٦7ولكن مل قلت أنه مل يبلغ بل بلغ ولكن انساه
 ٣7١ ٣7٠كما قلنا مجيعا بنسخ تالوة  ٣٦٩حلكمه
قد قبلتم وبقاء حكمه ِبذا الطريق وأنتم  ٣7٢مَِّن هللاِّ(( ]ب/٤١[))الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة إَِّذا َزنَ َيا فَاْرمُجُومُهَا َنَكاًَل  
 فكان مما يتلى؛ ٣7٤)أُْنزَِّلْت عشر رضعات حمرمات فنسخن خبمس(() عائشة )رضي هللا عنها( أهنا قالت: ٣7٣خر

 مع أن عائشة )رضي هللا عنها( نسيت النظم أيضا فخر ابن مسعود مع حفظ النظم كان أول ابلقبول فكيف حيمل
ر املؤمنني أنه يزيد حرفا من عند نفسه يف كتاب هللا تعال على أنه نقل بناًء على اعتقاده إذ َل يظن أبحد من صغا

 يقول الفقري: ٣7٥بناًء على اعتقاده ذلك فكيف يظن ذلك ممن هو من كبار الصحابة )رضوان هللا عليهم أمجعني(
                                                                 

الفص      ول ، رازي اجلص      اصينظر: أْحد بن علي بن أب بكر ال٣٥7
: ٢(، م١٩٩٤، وزارة األوق  اف الكويتي  ة) يف علم األص               ول

، اجلويِن إمام احلرمني عبد امللك بن عبد هللا بن حممد؛ ٢٥٤
، علمي     ةبريوت: دار الكت     ب ال) الره     ان يف أص               ول الفق     ه

كنز ، احلنفي البزدوي علي بن حمم   د ؛٢٥7: ١، م(١٩٩7
كراتش        ي: ) بزدوي()أص        ول ال الوص        ول إل معرفة األص        ول

حمم  د بن ،  س األئم  ة ؛٢٢٦: ١(، د.ت، مطبع  ة ج  اوي  د
)بريوت:  أص   ول الس   رخس   ي، الس   رخس   ي أْحد بن أب س   هل

بي   ان ، األص               فه   اِن؛ ٢٨١: ١(، د.ت، د.ط، دار املعرف   ة
 .٤7٢، ٤٦٢: ١، املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب

لعبد العزيز بن أْحد ، كش     ف األس     رار ش     رح أص     ول البزدوي٣٥٨
ه                   ( مطبوع بطبعات 7٣٠الدين البخاري احلنفي )تعالء 
 .منها: دار الكتاب اإلسالمي متعددة

 .ي: )قرأته(، ق٣٥٩
كانت مش     تهرة يف   )ص     حيحة إن كان مش     تهرا و رواية -ب ٣٦٠

 .السلف(
 (.يكفر ي: )مل٣٦١
 .ي: )مذهبنا(٣٦٢
 .)له( -ق ٣٦٣
 .ب: )صرح(٣٦٤
دار : )بريوت ١ط، املس   تص   فى، لغزايلا ينظر: حممد بن حممد٣٦٥
املنخول من ، الغزايل ؛٨١: ١(، م١٩٩٣، لكت    ب العلمي    ةا

دمش  ق: دار ، )بريوت: دار الفكر املعاص  ر، تعليقات األص  ول
 .٣7٤: ١(، د.ت، الفكر

 .)مساعه(ي: ، ع: )بسماعه(، ب، ق٣٦٦
 .ي: )انشاء(٣٦7
 . البخاري(ويف كش       ف األس       رار )س       وى قلب، ي: )قلت(٣٦٨

 .٢٩٥: ٢، كشف األسرار، عالء الدين

 .ه(ق: )حبكم٣٦٩
 .)تالوة( -ق ٣7٠
)إَل  قل  ب ابن مس               عود إبق  اء حلكم  ه كم  ا قلن  ا مجيع  ا  -ب ٣7١

 .بنسخ تالوة(
هذه اآلية كانت يف القران الكرمي ونس               خ رمسها وقال عمر: ٣7٢

والذي نفسي بيده لو َل أن يقول الناس زاد عمر بن اخلطاب 
ْيَخُة إَِّذا َزنَ َيا َفارْ  ْيُخ َوالش            َّ مُجُومهَُا يف كتاب هللا لكتبتها ))الش            َّ اًَل مَِّن هللاِّ َوهللُا َعزِّيٌز َحكِّيٌم(( ف إَن ق د قرأَنه ا األم ام .اْلبَ ت ََّة َنك َ

 ظميحتقيق: حممد األع، املوطأ، مالك بن أنس األص               بحي
، ١ط، مؤس        س        ة زايد لألعمال اخلريية واإلنس        انية أبوظب:)

و ، ٣٠٤٤-٦٣١، ابب م        ا ج        اء يف ال  رج  م(، م٢٠٠٤
بريوت: دار ، )مس      ند الش      افعي، حممد بن ادريس، الش      افعي

نس   خة مص   ححة على نس   خة بوَلق األمريية ، الكتب العلمية
ابب اختالف احلديث وترك املعاد (، ه ١٤٠٠، ونسخة اهلند

، )مؤسسة الرسالة ٢ط، ومسند اإلمام أْحد، ١٦٣: ١، منها
وبلفظ قريب يف ص              حيح البخاري ، ١٣٤: ٣٥(، م١٩٩٩

عند احلاكم يف  ابب الش         هادة تكون، ه                        (١٤٢٢، ١ط)
 . ، وَليته

ي: ، ويف كتاب كش        ف األس        رارأيض        ا، )خر( ع:، ب، ق٣7٣
 .)خرها( 

-٥٤٠، جامع ما جاء يف الرض        اعة، املوطأ، ابن أنس مالك٣7٤
من كت  اب اختالف م  ال  ك ، س               ن  دامل، الش                افعي؛ ٢٢٥٣

مس        ند ، س        ندامل، ابن حنبل أْحد و، ٢٢٠: ١، والش        افعي
، ب يف صحيح مسلمبلفظ قري؛ ٣٤٢: ٤٣، الصديقة عائشة

 .١٤٥١، ابب التحرمي خبمس رضعات
، كش   ف األس   رار ش   رح أص   ول البزدوي، عالء الدين البخاري٣7٥
٢٩٥-٢٩٤: ٢. 
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ان املذكور بل يقو يه فالصواب أن يقال إن إحلاق غري القر  َل خيفى على الناظر يف هذا الكالم أنه َل يدفع البحث
قوله َل  ٣77كفر لكن ما حنن فيه ليس كذلك بل هو إحلاق على وجه البيان والتفسري  ٣7٦ابلقران على وجه القرآنية

تاء سبيل إل إحلاق غري القران ابلقران بوجه من الوجوه ومن جوز كفر ابطل حمض واجتاء على املشايخ ابلزور واإلف
األعالم يف رد ِّ هذا الكالم أن إحلاق ما إجتهد فيه ابلقران  ٣7٩يدل عليه ما قال العلماء ٣7٨غاية أنه بدعة وضاللة

 ٣٨٠حبيث يَُظن كونه قرآَن من عِّْدل مثله بعيد فتأمل.

 [التخصيص قبل العام حجية مسألة]

عية يف الباقي أبن العام كان : استدل العلماء على أن العام حجة قطالبحث العاشرقال املول الباحث:  
وههنا ، واألصل يف الثابت بقاؤه ما مل يقم دليل زواله، وكان حجة مثبتة للحكم فيه، التخصيصمتناوَل للباقي قبل 

وهي الِت ، إذ مل يعرض له إَل  إخراج بعض األفراد، فيه ممنوع ٣٨١مل يقم دليل زواله فيتناول العام للباقي وزوال حجيته
قطعية فيه على ما كان  ٣٨٣ناوله للباقي وحجيتهواألصل عدم مزيل آخر فبقى ت، وَلتعل ق له ابلباقي، ٣٨٢غري الباقي

 هذا كالم القوم وفيه نظر؛، ألنه يوجب جواز إخراج بعض آخر ابلقياس عليه قبل دخول التخصيص فيه دليل زواله؛
تمل الثبوت واَلنتفاء على السواء وإخراج بعض آخر حي، ألن دخول الباقي حتت العام ظاهر قبل التخصيص وبعده

وهو ، مزيال لألصل ٣٨٥فال يكون دخول التخصيص فيه ٣٨٤واملشكوك َل يعارض الظاهر، يهفيكون مشكوكا ف
وذكر يف كتب األصول أنه لو كان السبب جمموع الوقت ، ٣٨7الباقي حتت العام فما وجه ما ذهب إليه القوم ٣٨٦بقاء
ألن سببها الذي  لناقص؛ح قضاء العصر وإتيانه يف اليوم الثاِن يف الوقت اانقضائه بال أداء لزم أن يص ]أ/[٤١بعد

فتصري واجبة يف الذمة ، ألن نقصان اجلزء يستلزم نقصان الكل ضرورة لكون بعضه َنقصا؛ هو مجيع الوقت َنقص؛
فيكون  فإن قلت أن الوقت الفائت أكثره كامل، ابلناقص ٣٨٨وإذا وجبت يف الذمة َنقصة تصري مقضي ة، َنقصة

فحينئذ يلزم أن  قلت:، إَل  مبثله فال جيوز قضاؤه يف وقت َنقص بكماله ٣٨٩مقضيا فال يصري، الواجب أيضا كذلك
 ٣٩٠أبن، جيوز قضاؤه يف اليوم الثاِن يف وقت العصر على وجه يقع أكثرها يف الوقت الكامل وأقلها يف الوقت الناقص

 فرق بني فال، َل جيوز ذلك فظهر أن مجيع األوقات َنقصولكن ، اآلخر ٣٩١شرع مثال يف أول الوقت ومدها إل
أبن الفعل إن انتقل إل اجلزء األخري  فما فائدة قول القوم:، اجلزء األخري من الَعصر وبني كل األوقات يف النقصان

ه لنقصان جزئ السبب إل مجيع الوقت الذي هو كامل مع أن مجيع الوقت َنقص؛ ٣٩٢الذي َل يَسع فيه الفعل ينتقل
أبن العام قبل التخصيص عندَن دليل ، فقد أجاب عنه الفاضل اجمليب ،أما البحث األول يقول الفقري: ٣٩٣،فليتأمل

والقطع ههنا مفس ر بعدم احتمال النقيض الناشيء عن الدليل خبالف ما إذا خص  بدليل مستقل ، قطعي كاخلاص
شياء كتفسري الراب ابأل،  عليله يعضد ذلك اَلحتمالفإن تفسري ذلك املخصص أو ت، موصول فس ر مبفس ر أو علل بعلة

                                                                 
 .ب: )القرابة(٣7٦
إذ جيوز نق     ل اخلر ابملعىن فرمب    ا اجته    د )ع+ ، ب، ي، ق٣77

الصحاب يف خر ورد بياَن وروى معناه بناء على اجتهاده كما 
ألمر للوجوب أوجب رس       ول هللا يقول من مذهبه أن ص       يغة ا

 .صلعم ذلك إذ أورد منه عليه السالم أمربه(
 .)غاية أنه بدعة وضاللة( -ع ، ب، ي، ق ٣7٨
 .)العلماء( -ي ٣7٩
املعتمد يف ، البص  ري ينظر: أبو احلس  ني حممد بن علي الطيب٣٨٠

بريوت: دار الكت    ب ) خلي    ل مليس حتقيق:، أص               ول الفق    ه
أبو حممد علي بن أْحد ابن حزم  ؛٣٨7: ١، د.ت(، العلمية

القاهرة: ) األحكام يف أص        ول األحكام، بن س        عيد الظاهري
، الس     رخس     ي؛ ٥١٠: ٤، ه                    (١٤٠٤، ١ط، دار احلديث
 منص  ور بن حممد بن عبد اجلبار ؛7١: ٢، س  يأص  ول الس  رخ
حتقيق: حممد ، قواطع األدلة يف األص              ول، املروزي أبو املظفر
: ١، م(١٩٩٩،، )بريوت: دار الكتب العلمية ١ط، حس          ن
 .٩٩: ١، شرح العضد، عضد الدين ؛٤٢7

 .ي: )حجته(٣٨١
إذ مل يعرض ل   ه إَل  إخراج ، في   ه ممنوع )وزوال حجيت   ه -ب ٣٨٢

 وهي الِت غري الباقي(.، األفرادبعض 
 .ي: )حجته(٣٨٣
 .ق: )ظاهرا(٣٨٤
 .ق: )و(٣٨٥
 .ي+ )الباقي(٣٨٦
 .١٤٣: ١، أصول السرخسي، ينظر: السرخسي٣٨7
 .ي: )مقتضية(٣٨٨
 .(ي: )مقتضيا٣٨٩
 .ي: )فان(٣٩٠
ش               رع  أبن، )الوقت الكامل وأقلها يف الوقت الناقص -ب ٣٩١

 .مثال يف أول الوقت ومدها إل(
 .ي: )ينقل(٣٩٢
ش      رح التلويح ، التفتازاِن؛ ٣7٤: ٣، احملص      ول، ينظر: الرازي٣٩٣

 .٣٩٩: ١، على التوضيح
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حَّت ، كفره غري مفض إل احلراب  ٣٩٥املشركني بعلة أن ٣٩٤وكتعليل ُتصيص أهل الذمة عن حكم مقاتلة، الستة
فقول الباحث: ألن ، يف الثاِن ٣٩٦خص  بذلك اَلحتمال اجلص  واحلديد يف األول وخص  الصبيان والنسوان والرهبان

على كل واحدة منها األول: قوله دخول  نتكلم ٣٩٨،فيه ثالث مقدمات، ت العام إل آخرهالباقي حت ٣٩7دخول
 ٣٩٩ن أراد به تسوية احلالتني يف الظهور فهو ممنوع فقد ظهر مما قررَنهإ، الباقي حتت العام ظاهر قبل التخصيص وبعده

 كلما كان احتمال النقيض أضعفو ، ألن اَلحتمال فيه أضعف آنفا أن الظهور الذي قبل التخصيص أقوى مما بعده؛
كان التصديق ابلثبوت أقوى فكلما كان احتمال خروج البعض عن العام أضعف كان احلكم العام اقوى ب[  /٤٢]

ولكن َل يلزم منه بقاء القطعية يف ، احلالتني يف مطلق الظهور فمسل م ٤٠٠وإن أراد تشريك، وابلعكس يف العكس
قوله أبن إخراج  الثانية: ٤٠١، اَلحتمال وقُربهتفاوت بني الظهورين حبسب بُعدِّ الباقي بعد التخصيص ملا بين ا من ال

وهو ممنوع كيف وقد قوي خروج البعض بتفسري دليل اخلصوص  ٤٠٢،بعض آخر حيتمل الثبوت واَلنتفاء على السواء
إن أراد ، عاموهو بقاء الباقي حتت ال، مزيال لألصل ٤٠٣الثالثة: قوله فال يكون دخول التخصيص فيه، أو بتعليله

ت العام أن دخول التخصيص َليكون مزيال لصفة بقاء الباقي من القطع إل الظن فال نسل م وسند ببقاء الباقي حت
ن أراد أنه َليكون مزيال لألصل بقاء الباقي حبيث َليكون العام حجة أصال يف الباقي فمسلم أنه وإ، املنع قد مر  

وأما ، زالة األصل عدم إزالة الوصفإِّ  ٤٠٥جة ولكن َليلزم من منع عدمح ٤٠٤بل يبقى، َليكون مزيال ألصل البقاء
كيف وقد صر ح  س األئمة وغريه أبن نقصان الوقت ليس ،  البحث الثاِن فجوابه إَن  َل نسلم نقصان مجيع الوقت
وبقيت سببي ته وكان فإذا مضى خاليا من الفعل زالت حمل يته ، ابعتبار ذاته بل ابعتبار كون العبادة فيه تشب ها ابلكفرة

ولو سل م فاألجزاء ، أهال يف آخر العصر وهلذا جيب القضاء كامال على من صار، بسبب كامل ٤٠٦بتاالوجوب ث
يح الكامل وهلذا اختاروه فالكل يف حكم الصح، واألكثر الصحيح راجح على األقل الفاسد، الصحيحة أكثر

 ٤٠7.فليتأمل
كم حار يف بيدائه ،   األبصارأعني أويل ٤٠٩ارح األنظار ومسارحقال املول اجمليب: ههنا حبث هو من َمط٤٠٨
أم ، وهو أن نفس الوجوب هل هو مغاير لوجوب األداء، وقلَّما فاز إبدراك قعر حبره أذهان األذكياء، اَْلباُب األلباء

فإن الصوم مثال  ،كالصالة والصوم،  مها متحدان والشفعوية قد أطبقوا على أن َل مغايرة بينهما يف العبادات البدنية
، األداء ٤١٠حصل، فإذا حصل، ]أ/٤٢[واإلمساك فعل العبد، اإلمساك عن قضاء الشهوتني هنارا هلل تعالإمنا هو 

، ومن الب  ني  فساده وأما احلنفية فوافقهم بعضهم، ولو كاَن متغايرين لكان الصائم فاعال فعلني اإلمساك وأداء اإلمساك
منهم فخر ، وا بني نفس الوجوب و وجوب األداءوبعضهم فرق ٤١١،التبصرةاحب منهم الشيخ أبو املعني النسفي ص

، حَّت أنه نسب من مل يقل بينهما ابلفرق إل عدم اإلدراك، من اخللف ٤١٢التنقيحوصاحب ، اإلسالم من السلف
ن الوجوب إويقولون ، ووجوب األداء، ن بعض العلماء َليدركون الفرق بني نفس الوجوبأاعلم  حيث قال:

فال تبقى فرق"وهلل ، نفس وجوب األداء ٤١٣فبالضرورة تكون نفس الوجوب هي، و األداءوه، ينصرف إَل  إل الفعلَل
                                                                 

 .ي: )مقابلة(٣٩٤
 .)أن( -ي ٣٩٥
، اجببيان املختص    رش    رح خمتص    ر ابن احل، ينظر: األص    فهاِن٣٩٦
١٤٤: ٢. 
 .)دخول( -ي ٣٩7
 .ب: )مقامات(، ي، ق٣٩٨
 .ي: )قدرَن(٣٩٩
 .ب: )شركت(٤٠٠
 .ي: )قوله(٤٠١
 .ي +)على السواء(٤٠٢
 .)فيه( -ب ٤٠٣
 .ي: )ينبغي(٤٠٤
 .ق: )عدم منع(٤٠٥
 .ي: )ثبتا(٤٠٦

 ينظر: املصادر السابقة ٤٠7
 .+ )مث( ع، ب، ق٤٠٨
 .ومسارح(، )األنظار -ب ٤٠٩
  .)حصل( -ب ٤١٠
ميمون بن ، ول الدين ألب املعنيكتاب تبص      رة األدلة يف أص      ٤١١

ه                ( كتاب مطبوع بتحقيق: األستاذ ٥٠٨حممد النسفي )ت
رائس      ة الش      ؤون  هتاعتىن بطبعه ونش      ر ، الدكتور حس      ني آاتي

 نقرة. أب ١٩٩٣ التكية عام الدينية
 7١٩احلنفي )ت، البخاري، هو: عبيد هللا بن مسعود احملبوب٤١٢

مطبوع ، صوله              ( صاحب كتاب تنقيح األصول يف علم األ
األزهر الش              ريف: املطبعة احملمودية ) بتحقيق: إبراهيم املختار

 .ه ( ١٣٥٦، التجارية
فبالضرورة تكون ، وهو األداء، )َلينصرف إَل  إل الفعل -ب ٤١٣

 .نفس الوجوب هي(
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ا كان الوقت سببا لوجوب مَّ وحتقيق ذلك أنه لَ ، أمنت حكمته ٤١٥وما، أبدع الفرق بينهما وما أدق نظره ٤١٤در  من"
، لعبادة هللا تعال ٤١٦د فيه هيئة خمصوصة وضعتالصالة كان معناه أنه ملا َحَضر وقت شريف كان َلزما أن يوج

مث األداء هو إيقاع تلك اهليئة فوجوب األداء ، وهي الصالة فلزوم وجود تلك اهليئة عقيب السبب هو نفس الوجوب
وقد بسط القول يف استيضاح الفرق بسطا َلمزيد عليه لكن الفاضل التفتازاِن أورد عليه يف ، لزوم إيقاع تلك اهليئة

كالنائم ،  أريد بلزم وجوب احلالة املخصوصة عقيب السبب لزوم وجودها من ذلك الشخصأبنه إن ، ه اشكاَلتلوحي
بل ولزوم الوقوع يف ، واملريض مثال فلزوم وقوع الفعل اَلختياري من الشخص بدون لزوم إيقاعه إايه ليس مبعقول

إلشكال املورد علينا معشر ما احمليص عن هذا اكما يلزم الوقوع يلزم اإليقاع ف،  ليس مبشروع وبعدها ٤١7تلك احلال
حَّت ، تصحيحا ألصله املسلوك ذاب عنه احلنفية فاحلنفي الصادق جيب عليه أن ينصر مذهب أب حنيفة )رْحه هللا(

وأنه متيز عنده ، وأن ليس علمه مثل َلمع السراب، ويظهر أن له الريَّ مبن شاق الشراب، يكون علمه هو الصواب
وأجاب عن ، يقول الفقري قد نصره بعض األفاضل من احلنفية ٤١٨اخلراب.واملعمور من ، لبابشر من القال

 وهو َلزم اإليقاع يف ذلك الوقت؛، أبن املراد بنفس الوجود لزوم الوقوع عن ذلك الشخص، ]ب/٤٣[اإلشكال
 ،ليف ليس اَلستطاعةكما يف آخر جزء من الوقت ومبناه أن شرط التك،  لكن وجوب الالزم َل يقتضي وجوب امللزوم
، ففي املغمى عليه والنائم يف مجيع الوقت نفي الوجوب متحقق، بل تومهها، بل القدرة مبعىن سالمة األسباب واآلآلت

قلت فيه ، ألنه ملن مل يفهم لغو فبالوقت إذ غريمها ليس سببا ابإلمجاع وليس ذا ابخلطاب؛، يلزمهما القضاء إَل  ملو 
َل ينكر لزوم الوقوع لإليقاع وإمنا ينكر عموم الالزم ووجوده بدونه  ْحه هللا(المة التفتازاِن )ر العن أما أوَل: فأل، حبث
إن أراد بلزوم الوقوع  ألنه وما ذكر َليفيد العموم؛، ويدعي املالزمة بينهما حبسب الوجود، حالة النوم واإلغماء٤١٩يف
"يف تلك احلالة  ٤٢٢والوقوع عنهكيف ،  ل ممس فغري ٤٢١ذلك الشخص لزومه عنه يف"حالة النوم واإلغماء" ٤٢٠عن

ألن الوقوع كما يلزم بعدها يلزم اإليقاع  لكنه َل يفيد املطلوب؛ ن أراد لزومه بعدها فمسلم؛إو ، ٤٢٣ليس مبشروع"
َلنسلم أن ما يلزم بعد اإلغماء والنوم قضاء مل َل جيوز أن  َنوأما ثنيا فأل، أيضا فلم يوجد الوقوع بدون اإليقاع

 ٤٢٥حيث قال: بعد بيان قول ٤٢٤،شرح أصول فخر اإلسالمبه الشيخ أكمل الدين يف  ء كما صرحيكون أدآ

 ٤٢7وجب األصل وتراخي وجوب األداء، عليهما مجيع وقت الصالة ٤٢٦وهو كالنائم واملغمى عليه إذا مر، املصنف
وهو  ٤٢٨،َل قضاءء نتباه أداواخلطاب عبارة الشيخ ههنا تدل على أن ما أييت به النائم واملغمى عليه بعد اليقظة واَل

، اإلشكال جواب ٤٢٩فإذا مل حيصل هلذا، مث بسط الكالم يف حتقيقه وبيانه كما هو الالئق بشانه، املناسب للقواعد
 ٤٣٠.٤٣١]أ/٤٣[فظهر أن علم الشافعية هو الصواب

 

                                                                 
 (.ب: )وبعد زمن٤١٤
 .ي: )من(٤١٥
 .ي: )وصفت(٤١٦
 .ي: )احلالة(٤١7
، البزدوي كش  ف األس  رار ش  رح أص  ول، البخاري عالء الدين٤١٨
١٩١: ١. 
 .ع + )يف اخر جزء من الوقت(، ب، ي، ق٤١٩
 .ق: )من(٤٢٠
 (.ع + )يف تلك اَلوقات، ب، ي، ق٤٢١
 .ع: )فيها(، ب، ي، ق٤٢٢
 (.ع: )أما غري ممكن او غري مشروع، ب، ي، ق٤٢٣
ألكمل ، كتاب التقرير ش       رح أص       ول فخر اإلس       الم البزدوي٤٢٤

راغب تركيا: مكتبة ، خمطوطة، ه                       (7٨٦ت) الدين البابريت
وقد قام عدد من طلبة كلية الش         ريعة و ، ٤٠٩برقم: ، ابش         ا

يف اململكة العربية ، القرىجامعة أم ، الدراس          ات اإلس          المية
 .بتحقيق هذا الكتاب، السعودية

 .)بعد بيان قول( -ب ٤٢٥
 .ي: )َل أمر(٤٢٦
كراتش     ي: ) كنز الوص     ول إل معرفة األص     ول، ينظر: البزدوي٤٢7

، احلنفي أمري ابده شاه؛ ٤٢: ١، د.ت(، مطبعة جاويدبريس
  ١٩٥: ٢، تيسري التحرير

 .ع: )اَلقضاء(٤٢٨
 .ي: )فهذا(٤٢٩
 .)وهللا أعلم(ق + ٤٣٠
 التقريروالتحبري، ش     رح التلويح على التوض     يح، لتفتازاِناينظر:  ٤٣١
عالء الدين ؛  ٢٨٤، ٢٨٢ :١ (،د.ت، مكتبة صبيح مصر)

دار الكتاب )، كشف األسرار شرح أصول البزدوي، البخاري
نظ        ام ال        دين  ؛١:٢١٦، ١١٩:١، د.ت(، س               المياإل

، العرب بريوتدار الكتاب ) أص       ول الش       اش       ي، الش       اش       ي
 هناية الس               ول ش               رح منهاج، إس               نوي ؛١/٣٦٤، د.ت(

 :١، (١٩٩٩، بريوت دار الكتب العلمية) ١ط، األص               ول
٥٤. 
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