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 البحث مستخلص

ربقيق سلطوط نيل ادلأموؿ حاشية ،  حبث بعنواف . ـ 2016عبد الرٛتن رضا أنصارم ، 
، غاية الوصوؿ رسالة ماجستَت مقدمة لكلية الدراسات العليا قسم الدراسات اإلسالمية 

الدكتور فيصل : ادلشرؼ األوؿ . جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 .الدكتورة توتك محيدة :الثاين وادلشرؼ ، فتاوي 

 
ىدفت ىذه الدراسة ُب إخراج كتاب ٥تطوط من تراثنا اإلسبلمي ُب علم أصوؿ 
الفقو كتزكيد ا١تكتبة اإلسبلمية هبذا الكتاب بعد ٖتقيقو كظهوره ليكوف ُب كصف الكتب 

كتاب ا١تطبوعة كأف ىذه اٟتاشية جاءت متأخرة لتتميز بكوهنا حاكية ٠تبلصة ما كتب حوؿ  
 .تٚتع اٞتوامع لئلماـ اتج الدين السبكي من شركح كحواشي ك تقريرا

كأف ا١تؤلف قد كضع زبدة ما قالو الشارحوف األكلوف ُب كتابو نيل ا١تأموؿ حاشية  
غاية الوصوؿ كمن أىدافها أيضا معرفة أسلوب ا١تصنف ُب التأليف ألف دراسة ىذا الكتاب 

 ذل  العصر ا١تنصـر كىو عصر اإلماـ الشي  ٤تفوظ تعطي صورة كاضحة للعآب  األصوٕب ُب
قراءتو على الوجو الذم أراده مؤلفو أك على كجو يقرب من أصلو الًتمسي  كأف التحقيق 
كبَتا ُب ٤تاكلة العثور على دليل يؤدم أي علينا أف نبذؿ جهدا الذم كتبو ىذا ا١تؤلف 

 .القراءة اليت اخًتانىا
م طبعو بعدي أم أنو مازاؿ ٓتط ا١تؤلف أك ٓتط انس  ٓب يتىو كتاب : ا١تخطوط أف ك 

: التحقيق وأف ، غَته أك أيخذت عنو صور فوتو غرافية أك أف يكوف مصوران عن ٥تطوط أصلي
،  قراءتو على الوجو الذي أراده مؤلفو أو على وجو يقرب من أصلو الذي كتبو ىذا ادلؤلف

وىذا ما وصل إليو الباحث من استنتاجات ،  ٥تطوط نيل ا١تأموؿ اقق من ىو  اتولو
 .وغَتىا

 
 

 
 

 
 



 

 

Abdurrahman Ridha Anshari, 2016M. Judul. Penelitian Naskah "Nailul Mamuul 

Hasyiyah Ghayatul Ushul". Tesis. Fakultas Syariah Pasca Sarjana. Jurusan Studi Ilmu 

Agama Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. Faishal 

Fatawi. Pembimbing II: Dr. Hj. Tutik Hamidah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggenalkan kitab "Nailul Mamuul Hasyiyah 

Ghayatul Ushul". Kitab ini adalah salah satu warisan islam kita dalam ilmu ushul fiqh dan 

kitab ini menambah koleksi perpustakaan islam. Setelah pencarian dan penelitian naskah 

ini dicetak  menjadi sebuah kitab kemunculannya pun terlambat karna membedakan 

dengan kitab-kitab yang lainnya kitab ini juga mengumpulkan kesimpulan-kesimpulan 

yang ada pada kitab Jamil Jawami yang membahas masalah ushul fiqh pengarang Imam 

Tajuddin As-Subki dari penjelasan-penjelasan, tanggapan-tanggapan dan laporan-

laporannya. 

Penulis meletakan kesimpulan apa yang dikatakannya pada penjelasan 

sebelumnya dalam kitab Nailul Mamuul Hasyiyatu Ghayah Ushul tujuannya juga untuk 

mengetahui bagaiman cara penulisan naskah menjadi sebuah kitab. Kitab ini 

memberikan pelajaran dan gambaran yang jelas untuk mengetahui ulama ushul pada 

masa Syiekh Mahfuz Tarmaz dan untuk penelitian tulisan itu sesuai dengan kehendak 

pengarang kitab atau mendekati maksud yg dikehendaki oleh pengarang. Kita harus 

berusaha untuk menemukan bukti bacaan yang sudah dipilih oleh pengarang.  

Naskah adalah kitab yang belum dicetak masih berbentuk naskah tulisan 

pengarang atau tulisan orang lain atau diambil dari fotografi atau fotocopi tulisan aslinya. 

Penelitian itu adalah bacaan yang sesuai dengan kehendak penulis atau mirip dengan 

aslinya yang ditulis oleh pengarang. Di dalam penelitian ini telah di teliti naskah Nailul 

Mamuul dan demikianlah kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti.   

 
 



 

 

Abdurrahman Ridha Ansharu, 2016M. Discussion title, Research Manuscripts "Nailul 

Mamuul Hasyiyah Ghayatul Ushul". Thesis. Majoring In Science Studies Of Islam. 

Postgraduate Program Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 

Advisor I: Dr Faishul Fatawi. Advisor II: Dr. Hj. Tutik Hamidah. 

 This research aims to introducing the book of " Nailul Mamuul Hasyiyah 

Ghayatul Ushul".This Book is one of our Islamic heritage in the science of ushul fiqh 

and this book became a book that has been recorded and this book came to late to 

differentiate with other bokks because this book gathers the conclusions what is written 

about the book of  Jamil Jawami Imam Tajuddin As-Subki exsplanations, responses and 

his reports. 

 The authors lay conclusions what it says on the previous explanations in the 

book of Nailul Mamuul Hasyiyah Ghayatul Ushul and of the objectives is also to know 

the ways of writing his book because the lessons of this book gives clear picture to 

know ulama ushul fiqh at the time of Sheikh Mahfuz Termaz and to reseace posts in 

accordance with the desired author book or approaching the desired intent authors. We 

must strive to try fine evidence of reading that has been selected by the author. 

 The manuscripts is book unprinted still shaped eurotrip author, or writings of 

others or taken from photography or a photocopy of the original writings and research 

that is reading in accordance with the wishes of the authors or similar to the original 

written by author. In this thesis has been justified text of Nailul Mamuul Hasyiyah 

Ghayatul Ushul. The authors conclude obtained by investigators. 
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ىو رصيدىا الباقي كذخَتهتا الثابتة كمدخرىا ا١تعرب عما كانت عليو  تراث كل أمةإف 

من تقدَّـ ُب كل ٣تاالت اٟتضارة كالثقافة كاألمم ٔتاضيها قبل أف تكوف ْتاضرهتا كفرؽ بُت 

أمة ٢تا موركث كأمة ال مورث ٢تا ك ما حرص األمة العربية على ترثها إال لكي تعيش حاضرا 

 .ُ()كلكي تبٍت على ىذا ا١تاضي العتيد حاضرىا الوطيد موصوال ٔتاضو 

ٓب ٭تدث ُب التاري  أف احتفظت لغة من اللغات بكل خصائصها كمقوماهتا 

كاستعصت على التحريف كالتبديل كما حدث ُب اللغة العربية كمرجع ذل  إٔب أهنا لغة 

كألواهنم كألسنتهم كىذه القراف الكرًن كلغة العبادة ابلنسبة للمسلمُت على اختبلؼ أجناسهم 

ا١تيزة الفريدة اليت امتازت هبا اللغة العربية جعلت ا١تخطوط العريب أطوؿ ٥تطوطات العآب عمرا 

 . ِ()كأكثرىا عددا

د اقػػػق فائػػدة علميػػػة كػػػربل إف ٖتقيػػق ا١تخطوطػػػات العلميػػة كخاصػػػة النػػادرة منهػػػا يفيػػ

كيكسػػػبو دربػػػػة كأانة ُب معاٞتػػػة موضػػػػوعاهتا كٖتريػػػر مشػػػػكبلهتا ألنػػػو ملػػػػـز ابلسػػػَت معهػػػػا خطػػػػوة 

خطػوة ُب ٚتيػػع أبػػواب الفػػن كمسػائلو الػػيت تطرقهػػا فيطلػػع بػذل  علػػى قضػػا ه العلميػػة ا١تنتشػػرة 

حصػر ُب قضػػا  ضػمن كتػاب كامػل أك جػػزء كبػَت منػو كىػػذا ٓتػبلؼ ا١توضػوعات اٞتزئيػػة الػيت تن
                                                 

 ـُُُٗدار ا١تعارؼ ، القاىرة ، ( ٗص)عبد اجمليد د ب ، ٖتقيق الًتاث العريب منهجو كتطوره  ُ 
 ـََِِدار ا١تصرية ، القاىرة ، الطبعة األكٔب ، ( ِٕص)عبد الستار اٟتلوجي ، ا١تخطوطات كالًتاث العريب  ِ



 

 

معينػة ال تعػدكىا كقػد يظػن بعػا النػاس أف ٖتقيػق الكتػاب ا١تخطػوط ال يعػدكا أف يكػوف عمػػبل 

شكليان ال ٮترج عن مقابلة النس  بدكف ٣تهود ذىٍت يذكر من اقق كىذا حكم من ٓب ٯتارس 

ة كدقػة التحقيق كٓب يذؽ عناءه كمرارتو كالواقع أف التحقيق عمل ضمٍت يتطلب منو صربان كمثػابر 

 . ّ()نظر حىت يصل بو الفكر إٔب قرار يطمئن إليو

ك١تا كاف علم أصوؿ الفقو ىو العلم ا١تهيئ الستنباط األحكػاـ كالػركن األساسػي لبلػوغ 

درجػة االجتهػاد كتبػُت اٟتػبلؿ مػن اٟتػراـ ٔتػا ٯتتػاز بػو مػن تقعيػد لقواعػد الشػرع كقضػا  األلفػاظ 

كعػػػػاـ كخػػػػػاص ك٣تمػػػػل كمبػػػػُت كغػػػػػَت ذلػػػػ  مػػػػػن ا١تتداكلػػػػة مػػػػن منطػػػػػوؽ كمفهػػػػـو كمطلػػػػق كمقيػػػػػد 

مػدلوالت الكػػبلـ العػريب الػػذم نػزؿ بػػو الػوحي كال يسػػتطاع اسػتنباط اٟتكػػم مػن القػػر ف الكػػرًن 

كالسنة إال بعلم أصوؿ الفقو فهو العلم الذم يضع القواعد كالضوابط منعػا للفوضػى كالخػتبلؿ 

 .ْ()ُب كيفية استنباط األحكاـ الشرعية من أدلتها اٞتزئية 

مػا ازدوج فيػو العقػػل والسػصط واصػط   فيػػو :كأشػرؼ العلػـو كمػػا قػاؿ اإلمػاـ الغػػزإب 

الػرأي والشػػرع وعلػػم الفقػػو وأصػػولو مػن ىػػذا القبيػػل ف نػػو  وػػذ مػن صػػفو الشػػرع والعقػػل سػػواء 

 علػى زلػض السبيل فال ىو تصرؼ دب ض العقوؿ حبيث ال يتلقاه الشػرع للقبػوؿ وال ىػو مبػٍت

 .   ٓ()العقل كالتأييد كالتسديد لوالتقليد الذي ال يشهد 

                                                 
 (ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ)، دار البشائر ، بَتكت ، الطبعة األكٔب ، ( ُُص)مانع اٟتمَتم ، مقدمة ٖتقيق كتاب منع ا١توانع ،  ّ
 نفس مصدر سابق  ْ
 طبعة شركة ا١تدينة ا١تنورة للطباعة  ٖتقيق زىَت حافظ ( ُ/ْص) ستصفى ،اإلماـ الغزإب ، ا١ت ٓ



 

 

كال ٮتفى أبف أ٫تية ٖتقيق كتاب ما ٖتقيقا علميا أمينان ال تقل أ٫تيتػو عػن قيمػة الكتػاب 

ذاتػو كاٟتاجػة إٔب التحقيػػق تتضػر أكثػر حػػُت نػدرؾ أنػو بغػػَت التحقيػق قػد يصػػعب علينػا إثبػػات 

لكتػاب ىػو علػى حقيقتػو نسبة الكتاب لصاحبو كما أنو قد يصعب علينا التأكد مػن أف ىػذا ا

حػُت كتبػو مؤلفػو كقبػل التأكػد مػػن كػل ىػذا فػلف عمليػة النقػػل عػن الكتػاب كاالحتجػاج ٔتػا فيػػو 

تكػوف أصػعب األمػػور كقػد بػرز ُب ىػػذا العلػم ا١تبػارؾ علمػػاء جهابػذة ألفػو فيػػو فأبػدعوا كشػػرحوا 

 .ٔ()١تأموؿ كتاب نيل ا  مفأطابوا كأطنبوا كاختصركا فأكجزكا كحرركا ككاف من أجود مؤلفاهت

كأمػا السػبب ُب اختيػار ا١توضػوع ا١تشػاركة ُب إخػراج جػزء مػن ترثنػا العلمػي ١تػا ُب ذلػ  

مػػػػن الفوائػػػػػد العديػػػػػدة العائػػػػػدة علػػػػػى الباحػػػػػم بقػػػػػراءة ىػػػػػذا الكتػػػػػاب كالسػػػػػتفادة مػػػػػن تعليقاتػػػػػو 

كمبلحظاتو ٍب كسب ا٠تػربة ُب ٖتقيػق ا١تخطوطػات كالتعليػق عليهػا كالفوائػد العائػدة علػى األمػة 

أل٫تيػػػة الكتػػػاب كعظػػػػيم ة كعلػػػى طػػػبلب العلػػػػم خاصػػػة كخػػػراج كنػػػػز مػػػن كنوزىػػػا العلميػػػػة ك عامػػػ

كاإلسػػهاـ ُب إخػراج كتػػاب ٥تطػوط مػػن تراثنػا اإلسػػبلمي ُب  فائػدهتا لفهػػم كتػاب غايػػة األصػوؿ

علػػم أصػػػوؿ الفقػػػو كتزكيػػػد ا١تكتبػػة اإلسػػػبلمية ابلكتػػػاب بعػػػد ٖتقيقػػو كظهػػػوره ليكػػػوف ُب كصػػػف 

الكتب ا١تطبوعة كأف ىذه اٟتاشية جاءت متأخرة لتتميز بكوهنا حاكية ٠تبلصة ما كتػب حػوؿ 

الشػػارح زبػدة مػا قالػػو الشػارحوف األكلػػوف ٚتػع اٞتوامػع مػػن شػركح كحواشػي ك تقريػػرات فأكدعػو 

كمعرفػػة أسػػػلوب ا١تصػػػنف ُب التػػػأليف ألف دراسػػػة ىػػذا الكتػػػاب تعطػػػي صػػػورة كاضػػػحة للفكػػػر 

 .  ٕ()األصوٕب ُب ذل  العصر ا١تنصـر

                                                 
ـ القرل  ٔ  (ٕص)ـ بتصرؼََِٓمقدمة ٖتقيق إسعاؼ ا١تطالع  شرح نظم ٚتع اٞتوامع للدكتور عبد الوىاب األٛتدم جامعة أ
 (ٗص)نفس مصدر سابق   ٕ



 

 

األلفػاظ  ةالكتػاب األكؿ مباحػم الكتػاب أل٫تيتػو كمعرفػة داللػ ار الباحم منكقد اخت

 .١تتشابو ككاضع اللغةكاكم كا كغَتىا كا١تنطوؽ كا١تفهـو

 :البحث أسئلة _ ب

 :كمن األسئلة اليت ينطلق منها الباحم ُب ىذه الرسالة كىي 

 ما ىو منهج ا١تؤلف ُب كتاب نيل ا١تأموؿ ؟  -ُ

 ؟ ما ىي ا١تزا  كا١تآخذ ُب كتاب نيل ا١تاموؿ  -ِ

 ؟ كيف نتيجة النص اقق -ّ

 : أهداؼ البحثج _ 

 :ىذه الرسالة اليت ينطلق منها الباحم كمن أىداؼ 

 .ا١تسائل اليت تطرقها ُب ٥تطوط نيل ا١تأموؿ منهج ا١تؤلف معرفة -ُ

 .أسلوب ا١تؤلف كا١تزا  كا١تآخذ ُب ٥تطوط نيل ا١تأموؿ معرفة   -ِ

تشػكيل الكلمػات الػيت ٖتتػاج  عادة كتابػة نػص ا١تخطوطػة ابلكمبيػوتر كإك ٖتقيق ا١تخطوط  -ّ

 عزك األقواؿ إٔب قائليو مع بياف ا١ترجع ك إٔب تشكيل صرفا ك٨توا

 

 

 



 

 

 البحث فوائد د _ 

 يلي : كمن فوائد ىذا البحم ما
 تقدًن ا١تخطوط صحيحا كما كضعو مؤلفو بصورة كاضحة. -ُ
 قراءة الكتاب قراءة فاحصة دقيقة. -ِ

يف ذلك بطائفة من احملاوالت ص ة نسبة الكتاب إىل مؤلفو وإعصاؿ فكره -ّ
 .الت قيقية

 :السابقة  اتالدراس_ ق 

كاف ا١تؤلف الشي  ٤تفوظ الًتمسي رٛتو هللا تعأب من أىل األصوؿ ككتب ُب علم 

 كغَتىا من ا١تؤلفات كبناء على قدر معرفة الباحم من الكتب اليت األصوؿ كتابُت عظيمُت

 منها : الًتمسي حققت مؤلفات الشي  ٤تفوظك  سا٫تت

لكتاب نظمو اإلماـ األمشوين لكتاب كتاب إسعاؼ ادلطالط بشرح البدر الآلمط نظم : األكؿ 

عبد هللا علي اب لنيل درجة الدكتوراه األستاذ كقد حقق ىذا الكت ٚتع اٞتوامع للتاج السبكي

 . بن دمحم ا١تـز ُب كتاب القياس ُب جامعة أـ القرل

مبحم السنة إٔب هناية   عبدالوىاب بن عايد األٛتدم ُب جامعة أـ القرل كالثاين : الدكتور

   .كتاب اإلٚتاع

كالثالم : الدكتور إبراىيم بن ٭تِت الزىراين من الكتاب ا٠تامس ُب االستدالؿ إٔب هناية 

 الكتاب السادس ُب االجتهاد 



 

 

ا١تنهاج بعناية كالرابع : موىبة ذم الفضل على شرح مقدمة ابفضل ُب الفقو كحققو دار 

 ـَُُِسنة  -جدة  –الدكتور دمحم أبو بكر ابذيب كطبعتو ُب السعودية 

كا٠تامس : كفاية ا١تستفيد ١تا عبل من األسانيد حققو العبلمة الشي   سُت الفاداين ا١تكي 

 طبعة دار البشائر اإلسبلمية

كقد ذكر   كتاب نيل ادلأموؿ حاشية على غاية األصوؿ سلتصر مجط اجلوامطوالسادس :

ككذل  الدكتور إبراىيم  ٖ()عبدالوىاب األٛتدم دكتورهللا علي بن دمحم ا١تـز كال عبدالدكتور 

كتاب نيل ا١تأموؿ حاشية غاية )من مؤلفات الشي  رٛتو هللا تعأب  ٗ()بن ٭تِت الزىراين

 .(َُ)كقد ذكرا أف الكتاب مازاؿ ٥تطوطا  (األصوؿ

 :حدكد البحث  -ك 

ككاف موضوع ىذا البحم ٖتقيق ٥تطوط نيل ا١تأموؿ كيريد الباحم أف  :اغبد اؼبوضوعي

من مباحم الكتاب  ٭تدد ا١توضوع الذم يراد بو ٖتقيقو أال كىو الكتاب األكؿ من ا١تخطوط

كيشتمل على شركط القراءات السبعة كحجية مفهـو ا١توافقة كشركط مفهـو ا١تخالفة كحجيتو 

 غات ككاضع اللغة .كاكم كا١تتشابو  إٔب مباحم الل

 :ت البحثامصطلح -ز 

 نيل ا١تأموؿ،، خطوط ا١ت، ٖتقيق 

                                                 
ـ القرل مبحم القياس ( ٖٕص )إسعاؼ ا١تطالع ٖتقيق دكتوراه  ٖ  جامعة أ
ـ القرل من مبحم االستدالؿ إٔب مبحم االجتهاد( ُِٓص)إسعاؼ ا١تطالع ٖتقيق دكتوراه  ٗ  جامعة أ

ـ القرل  َُ ـ ،والدكتور عبدهللا ادلـز    ََِٓراجع ٖتقيق الدكتور عبدهللا بن عايد األٛتدم إسعاؼ ا١تطالع من السنة إٔب اإلٚتاع ُب جامعة أ
ـ القرل ـ وربقيق الدكتور إبراىيم بن حيِت إََِيف جامعة أـ القرى   يف القياس  ـََِّلزىراين ُب جامعة أ



 

 

 معىن التحقيق :

ـه . صىدَّقىوي  أىمٍ ( ٖتىًٍقيقنا) كىظىنَّوي  قػىٍولىوي ( حىقَّقى ): التحقيق ُب اللغة    رىًصُته  أىمٍ ( ٤تيىقَّقه ) كىكىبلى
(ُُ). 

أك على كجو يقرب من أصلو قراءتو على الوجو الذم أراده مؤلفو : والت قيق اصطالحا  

 .(ُِ)الذم كتبو ىذا ا١تؤلف

 معىن اؼبخطوط :

ىو كتاب مل يتم طبعو بعُد أي أنو مازاؿ خبط ادلؤلف أو خبط انسخ غَته أو : ادلخطوط 

 .(ُّ)ُأوذت عنو صور فوتو غرافية أو أف يكوف مصوراً عن سلطوط أصلي

 معىن نيل اؼبأموؿ:

كالنػٍَّيلي كالناًئلي: ما نًٍلتىو، كما أصابى منو نػىٍيبل قاؿ صاحب قاموس ايط  نيل :
(ُْ). 

األىمىلي: الرَّجاءي، تقوؿ: أىمىٍلتيوي  ميليوي، كأىمٍَّلتيو أؤٌملو أتميبل. كالتَّأىمُّل: التػَّثػىبُّتي  ك أملمن  ا١تأموؿ :

 .(ُٓ)ُب الٌنظر

 الًتمسي ُب أصوؿ الفقوعتباره مضافا نيل ا١تأموؿ ىو اسم لكتاب ألفو الشي  ٤تفوظ أما اب

 

                                                 
 ـُٗٗٗىػ / َُِْالطبعة: ا٠تامسة،  ، ا١تكتبة العصرية (ٕٕ: ص) الصحاح ٥تتار،  دمحم بن أيب بكر،  الرازم ُُ
ُِ

 ـُٖٓٗمكتبة اخلاصلي ، القاىرة ، الطبعة األوىل ، ( ٓ)رمضاف عبد التواب ، مناىج ٖتقيق الًتاث بُت القدامى كادثُت ص 
 ـُّٗٗعآب الكتب ، بَتكت ، الطبعة األكٔب ، (ُّص)فهمي سعد ، طبلؿ ٣تذكب ، ٖتقيق ا١تخطوطات بُت النظرية كالتطبيق  ُّ
 ـ ََِٓ الثامنة، الطبعة: الرسالةمؤسسة طبعة ،  (َُٔٔالقاموس ايط )ص:  ،اىر دمحم بن يعقوب ٣تد الدين أبو ط،  الفَتكز ابدل ُْ

 دار ا٢تداية ،س اتج العركس من جواىر القامو  ، ٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٟتسيٍت،  الزبيدم
ُٓ

 مكتبة ا٢تبلؿطبعة  (ّْٕ/ ٖالعُت )الفراىيدم ، ا٠تليل بن أٛتد ،  



 

 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظرم

 الرتاث ربقيقيف اؼبخطوطات كقواعد 

 مفهـو التحقيق كعلم التحقيق : - أ
قراءتو على الوجو الذم أراده مؤلفو أك على كجو يقرب من أصلو الذم كتبو    

القراءة اليت كبَتا ُب ٤تاكلة العثور على دليل يؤدم أي علينا أف نبذؿ جهدا ىذا ا١تؤلف 

قد كقر ُب أذىاف الناس خطأ أف ا١تراد بتحقيق . فالت قيق إثبات القضية بدليل واخًتانىا

النص إعداده للنشر حسب القواعد ا١تتبعة فحسب فكثَت من  الكتب ا١تطبوعة اليت بُت 

 أيدينا ال تفًتؽ كثَتا عن ا١تخطوطات إذ إف الذين تولوا طبعها كنشرىا طائفة من الوراقُت 

كبعا األدعياء الذين ال يدركف عن فن ٖتقيق النصوص شيئا فتجدىا ُب بعا األحياف 

 .(ُٔ)مليئة ابلتصحيف كالتحريف

إف فقداف دليل متفق عليو يرشد إٔب طريقة نشر النصوص دفع بعا ا١تؤسسات 

 .(ُٕ)العلمية أك اللجاف أك العلماء إٔب كضع هنج لنشر بعا ا١تخطوطات 

حيحا كما كضعو مؤلفو دكف شرحو إف تقدًن ا١تخطوط صكغاية التحقيق ىو 

الكثرة من الناشرين ال تنتبو إٔب ىذا األمر فتجعل اٟتواشي مؤل ابلشركح 

                                                 
 ـُٖٓٗمكتبة اخلاصلي ، القاىرة ، الطبعة األوىل ، ( ٓ)رمضاف عبد التواب ، مناىج ٖتقيق الًتاث بُت القدامى كادثُت ص ُٔ
 ـُٕٖٗ،  لبناف ، الطبعة السابعة‘ بَتوت ‘ دار الكتاب اٞتديد ( ٗص)صبلح الدين ا١تنجد ، قواعد ٖتقيق ا١تخطوطات  ُٕ



 

 

كالز دات من شرح لؤللفاظ كترٚتات لؤلعبلـ كتعليق على ما قالو ا١تؤلف قد 

 .(ُٖ)تشغل القارئ عن النص نفسو

 . اتريخ نشأة علم ربقيق النصوص عند العرب - ب

لقد سبق العرب علماء أكراب إٔب االىتداء للقواعد اليت يقابلوف هبا بُت النصوص        

ا١تختلفة لتحقيق الركاية كالوصوؿ إٔب تل  النصوص إٔب درجة القصول من الصحة كإف ما 

ىػ  يف ربقيق رواايت ص يح َُٕصنعو علي بن دمحم بن عبد هللا اليونيٍت ا١تتوَب سنة 

 البخاري وإوراج النص الذي بُت أيدينا يعد مفخرة لعلصائنا القدامى يف الت قيق والضبط 

ومل تنشأ احلاجة إىل ىذا العلم عند العرب إال عندما قل االعتصاد على الرواية الشفوية يف 

 .(ُٗ)ربصيل العلم وعدـ الثقة دبا ىو مكتوب 

كما رافقها من نشر الكتب صلة قوية بتحقيق النصوص  كلقد كاف لظهور الطباعة 

كنشرىا كإف ٓب يكن األمر بصورة منهجية ُب أكلو ألف الطباعة كانت على النحو ابتدائي فهي 

تكوف غالبا على نسخة كاحدة للمخطوط من غَت ٖتقيق كقد ظهرت ا١تطابع أكال ُب لبناف ٍب 

ف على نشر الكتاب ىم من النساخ ـ كالقائمو ُُُِٖب مصر كانت ٔتطبعة بوالؽ سنة 

ا١تصححُت الثقات الذين قاموا بنس  الكتب ككاف ىذا العمل إيذاان ببدء التحقيق بصورة 

                                                 

 ( ُٓص)نفس مصدر سابق  ُٖ 
 ـُٖٓٗاخلاصلي ، القاىرة ، الطبعة األوىل ، مكتبة ( ُّ)رمضاف عبد التواب ، مناىج ٖتقيق الًتاث بُت القدامى كادثُت ص ُٗ



 

 

أكثر علمية ك٘تثل ىذا ّتيل الركاد الذين قاموا لؤلجياؿ ذخائر الًتاث ٤تققة كمدركسة دراسة 

 . (َِ)تزيل الغموض كتكشف ما خفي منها

 العلصاءوأما يف أورل يف والؿ القرف اخلامس عشر ادليالدي وذلك عندما قاـ بعض   

وكاف عصلهم يف نشرىا ال يتعدى . تينية البل  األكربيُت بنشر بعا ا١تخطوطات اليواننية ك

حدود الطبط البدائي الذي كاف يعتصد فيو غالبا على نسخة واحدة وقد تكوف غَت ص ي ة 

وبتطور علم اآلداب وازدىار الدراسات األدبية يف أورل تطورة ىذه ادلادة . وال معتٌت هبا فنيا

 :ٔب عمل يتسم اب٠تطوات التالية إ

 ٚتع نس  ا١تخطوطات .ُ

 مقابلة النس  .ِ

 تدكين االختبلفات بُت النس  ُب ا٢توامش .ّ

كقد استمر كاقع ىذه ا١تادة ابعتبارىا صناعة تعتمد على ا٠تربة ا١تستعادة من التجارب 

 .(ُِ)ا١تتكررة

 كأما ا١تؤلفات اٟتديثة ُب ٖتقيق الًتاث العريب 

كىو أكؿ كتاب يظهر  عبد السبلـ ىاركفلؤلستاذ  ٖتقيق النصوص كنشرىا   -ُ

 ـُْٓٗمطبوعا ابللغة العربية ُب ىذا الفن ابلقاىرة عاـ 

                                                 
 ـََُِمكتبة الثقافة الدينية ، القاىرة ، الطبعة األكٔب ،( ُٖص)عباس ىاين ،  مناىج ٖتقيق ا١تخطوطات  َِ
 ـُِٖٗمكتبة العلم ، جدة ، الطبعة األوىل ، ( َُ)عبد ا٢تادم الفاضلي ، ٖتقيق الًتاث ص  ُِ



 

 

 ـُٓٓٗقواعد ٖتقيق النصوص للدكتور صبلح الدين ا١تنجد عاـ  -ِ

 . (ِِ)ـُّٖٗ:منهجو كتطوره للدكتور عبد اجمليد د ب عاـ ٖتقيق الًتاث العريب  -ّ

 العبلقة بني علم التحقيق كعلم الببليوجرافيا : - ج

ىو بذؿ عناية واصة لدلخطوطات حىت ديكن التثبت من استيفائها : علم التحقيق 

 . لشرائط معينة فالكتاب احملقق ىو الذي صح عنوانو واسم مؤلفو ونسبة الكتاب إليو

كقبل أف نقـو ّتمع نس  ا١تخطوط الذم نريد ٖتقيقو البد لنا من التأكد من أف ا١تخطوط ٓب 

ينشر بعد ك١تعرفة أف ا١تخطوط مطبوع أك غَت مطبوع نرجع إٔب مكاف الكتب ا١تطبوعة من 

 . (ِّ)فهارس ا١تطبوعات 

طرؽ اٞتمع  إعداد القوائم من يتضمنو أك علم قوائم الكتب بكل ما وأما علم الببليوجرافيا

كالتنظيم كبكل ما يتطلبو من معلومات تقدـ عن الكتب كا١تؤلفُت علم حديم ُب الغرب 

يرجط اترخيو احملقق إىل أكثر من (وإف مل يعرؼ هبذا االسم )كلكنو علم قدًن ُب لغة العرب 

عمل ببليو  ىو أوؿ( فهرست ابن ندمي)عشرة قروف ويكاد ينعقد إمجاع الباحثُت على أف 

ُب اللغة العربية ٍب طاشكربل زاده ُب كتابو مفتاح السعادة كحاجي خليفة ُب كشف جراُب 

الظنوف ككصوال إٔب إٝتاعيل البغدادم ُب إيضاح ا١تكنوف كىداية العارفُت كانتهاء بيوسف 

 .(ِْ)سركيس ُب معجم ا١تطبوعات العربية كا١تعربة

                                                 
ِِ

  ـُٖٓٗ( مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ، الطبعة األكٔب ،ٗٓادثُت  )صرمضاف عبد التواب ، مناىج ٖتقيق الًتاث بُت القدمى ك  
 ـُِٖٗمكتبة العلم ، جدة ، الطبعة األكٔب ، (ُْ)ص عبد ا٢تادم الفضلي ، ٖتقيق الًتاث ِّ
 ـََِِالطبعة ا١تصرية ، القاىرة ، الطبعة األكٔب (  ُُّص)عبد الستار اٟتلوجي ، ا١تخطوطات كالًتاث العريب  ِْ



 

 

 كخطواته : منهج التحقيق - د

 فحص النسخ :  -ُ

كرقها ليتمكن من ٖتقيق عمرىا كال ٮتدعو  على اقق أف يدرس - أ

 ما أثبت فيها من تواري  قد تكوف مزيفة

 أف يدرس ا١تداد فيتضر لو قيرب عهده أك بعد عهده - ب

ككذل  ا٠تط فلف لكل عصر هنجا خاصا ُب ا٠تط كنظاـ كتابتو  - ت

 .(ِٓ)يستطيع ا٠تبَت ا١تمارس أف ٭تكم ُب ذل  ٓتربتو 

 : ربقيق عنواف الكتاب -ِ

العنواف أمر ىاـ كذل  ألف بعا ا١تخطوطات قد ٮتلو من العنواف أك قد إف ٖتقيق 

عنواف للمخطوط  يكوف فيو عنواف طمس جزء منو ففي ىذه اٟتالة البد للمحقق من كضع

بل البد للمحقق من الرجوع إٔب كتب ا١تؤلف األخرل ليتعرؼ إٔب عنواف ا١تخطوط األصلي 
(ِٔ) . 

 

 

 

                                                 
ِٓ

 ـُٖٗٗ، ٖتقيق النصوص كنشرىا ، مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة  ، الطبعة السابعة ، عبد السبلـ ىاركف  
ِٔ

األكٔب ، دار عآب الكتب ، بَتكت ، الطبعة ، الدكتور فهمي سعد ، كالدكتور طبلؿ ٣تذكب ، ٖتقيق ا١تخطوطات بُت النظرية كالتطبيق 
 ـُّٗٗ



 

 

 ربقيق اسم اؼبؤلف : -ّ

ٮتطوىا اقق البد أف تكوف مصحوبة ابٟتذر فليس يكفي اف ٧تد  إف كل خطوة

عنواف الكتاب كاسم مؤلفو ُب ظاىر النسخة أك النس  لنحكم أبف ا١تخطوطة من مؤلفات 

فمن العنواف ٯتكن  صاحب االسم ا١تثبت كأحياان تفقد النسخة النص على اسم ا١تؤلف

 .  (ِٕ)ب ا١تؤلفات معرفة اسم ا١تؤلف ٔتراجعة فهارس ا١تكتبات أك كت

  : ربقيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه -ْ

أف ينظر يف ترمجة : ٭تتاج توثيق نسبة الكتاب إٔب مؤلفو إٔب كسائل عديدة منها 

ادلؤلف وىل مسى لو مثل ىذا الكتاب ضصن مؤلفاتو  وىذه مرحلة أولية ولو تبُت أف لو 

 .  (ِٖ)ذل  ا١تؤلفأتليفا هبذا االسم فهل الكتاب الذي بُت أيدينا ىو للذات 

 :النسخ كترتيبها صبع -ٓ

عندما نريد ٖتقيق ٥تطوط قدًن علينا أكؿ األمر أف نسعى إٔب معرفة نسخو العديدة اليت قد 

ك٭تتاج ٚتع النس  إٔب معرفة توجد مبعثرة ُب مكتبات العآب ما استطعنا إٔب ذل  سبيبل 

أك عدمو كمدل كصفها الذم تقدمو فهارس ا١تخطوطات ككجود السماعات عليها 

   .(ِٗ)إتقاهنا

 
                                                 

ِٕ
  ـُٖٗٗ، القاىرة ، الطبعة السابعة ،  (، مكتبة ا٠تا٧تيْْعبد السبلـ دمحم ىاركف ، ٖتقيق النصوص كنشرىا )ص 
ِٖ

ـ كاٟتكم ، ا١تدينة ا١تنورة ، الطبعة األكٔب ،  العمرم ، أكـر ضياء   ـُٓٗٗ، مناىج البحم كٖتقيق الًتاث ، مكتبة العلو
ِٗ

 (ّٕ)ص نفس مصدر سابق 



 

 

 :ترتيب النسخ   - ٔ

 مراتب النس  تكوف كما أيٌب 

 . أحسن نسخة تعتمد للنشر نسخة كتبها ا١تؤلف نفسو فهذه ىي األـ .ُ

عند العثور على نسخة ا١تؤلف ٬تب أف نبحم إذا كاف ا١تؤلف ألف كتابو على   .ِ

أيدينا ىي  خر صورة  مراحل أك دفعة كاحدة ك٬تب أف نتأكد أف النسخة اليت بُت 

  . كتب ا١تؤلف هبا كتابو

بعد نسخة ا١تؤلف أتٌب نسخة قرأىا ا١تصنف أك قرئت عليو كأثبت ٓتطو أنو قرئت  .ّ

  .  (َّ)عليو 

 : إعداد اؽبوامش -ٕ

 ٮتتلف ا١تهمشوف ُب اختيارىم موضع ا٢توامش من الكتاب :

 .بعضهم يفضل أف تكوف ا٢توامش أسفل الصفحة كىي الطريقة الكثر شيوعا  .ُ

 . كالبعا اآلخر يرل أف تؤخر ا٢توامش بعد انتهاء الكتاب كتوضع ُب ملحق خاص .ِ

النس  أسفل  سألة فَتل أف توضع ىوامش مقابلةكيذىب  خركف إٔب التفصيل ُب ا١ت .ّ

كتوضع ٔتلحق خاص  الصفحة كتؤخر ىوامش التخريج كالتعليق بعد هناية الكتاب 

 .(ُّ)هبا 

 
                                                 

 ـ ُٕٖٗلبناف ،  الطبعة السابعة ،  –، دار الكتاب اٞتديد ، بَتكت  (ُّ)صصبلح الدين ا١تنجد ، قواعد ٖتقيق ا١تخطوطات  َّ
 ـ ُِٖٗ، مكتبة العلم ، جدة ،الطبعة األكٔب ،(ُّٗ)صعبد ا٢تادم الفضلي ، ٖتقيق الًتاث  ُّ



 

 

 شركط التحقيق : صفات ؿبقق الرتاث : -ق

البػد ١تػن يريػد ٦تارسػة عمػػل التحقيػق أك ٖتقيػق ٥تطػوط أف يتحلػػى ابألكصػاؼ التاليػة الػيت ىػػي 

 ُب كاقعها شركط عامة :

 أف يكوف عارفا ابللغة العربية معرفة كافية  -ُ

 أف يكوف ذا ثقافة عامة . -ِ

 أف يكوف على علم أبنواع ا٠تطوط العربية كأطوارىا التارٮتية . -ّ

 أف يكوف عارفا بقواعد ٖتقيق ا١تخطوطات كأصوؿ نشر الكتب  -ْ

 :أما الشركط اػباصة 

 أف يكوف من ا١تتخصصُت بعلم النحو العريب -ُ

 اسعة ابللغة العربية أف يكوف ذا ثقافة ك  -ِ

 أف يكوف ذا علم كاؼ اب١تكتبة النحوية ا١تطبوعة كا١تخطوطة  -ّ

 .(ِّ)ذا خربة بلغة النحاة كأساليبهم ُب مؤلفاهتم كا١تنقوؿ عنهم  يكوف  أف -ْ

 التحقيق عند اؼبستشرقني - ك

كتب كثَتة ُب الببلد العربية تتحدث عن ا١تستشرقُت كتربز جهودىم ُب ظهرت  

٣تاالت الدراسات الشرقية عامة كالعربية خاصة كلكن ىذه الكتب ال تعطينا تعريفا اثبتا 

                                                 
 ـُِٖٗبعة األكٔب ،عبد ا٢تادم الفاضلي ، ٖتقيق الًتاث ، مكتبة العلم ، جدة ، الط ِّ



 

 

مجاعة من علصاء الغرب زبصصوا يف لغات الشرؽ وعنوا : ٤تددا للمستشرؽ فا١تستشرقوف 

 . (ّّ) للب ث فيها

عنايتهم لنشر نفائس الكتب ُب صرب كٖتر  كعلى الرغم من ذل  وجو ادلستشرقوف  

فقد كقعوا ُب أخطاء كثَتة نبو عليها الباحثوف العرب بل إف بعا ما حققوه أعاد اققُت 

العرب ٖتقيقو ألهنم ٓب يهتموا ابلتعليق على النص كتوضيحو كشرح غريبو أك ٗتريج النصوص 

م التحقيق ٯتكن أف يصنف ُب حيز ما يسمى اب٠تواص من مظاهنا ا١تختلفة كأف ما أضافوه عل

التنظيمية اليت تزين علما كتضعو كضعا جديدا كيبقى ٢تم الفضل على ما نبهوا كأعانوا 

 .(ّْ)كقدموا

 :٪تاذج من ٖتقيق تراثنا العريب من ىؤالء ا١تستشرقُت 

 ـُْٖٔكليم رايت )اإل٧تليزم( الذم نشر )الكامل ( للمربد سنة  -ُ

 ـُِٖٖ)األ١تاين( الذم نشر شرح ا١تفصل البن يعيش سنة جوستاؼ  ف  -ِ

 ـَُٖٗبيفاف )ا٢توال ندم( الذم نشر نقائا جرير كالفرزدؽ سنة  -ّ

      ـَُِٗتشار لس اليل )اإل٧تليزم( الذم نشر شرح ا١تفضليات البن األنبارم سنة -ْ

 ـ .ُِٖٗركدلف جاير )األ١تاين ( الذم نشر ديواف األعشى الكبَت سنة  -ٓ

 

 

                                                 
 ـُُُٗدار ا١تعارؼ ، القاىرة ،( ُٕٔص)عبد اجمليد د ب ، ٖتقيق الًتاث العريب منهجو كتطوره ، ّّ
 ـََُِمكتبة الثقافة الدينية ، القاىرة ، الطبعة األكٔب ، ( ُٔص)عباس ىاين ، مناىج ٖتقيق ا١تخطوطات ، ّْ



 

 

 :حتقيق النصوص عند الباحثني العرب  -ك

 ها من نشر الكتب صلة قوية بتحقيقلقد كاف لظهور الطباعة كما رافق 

النصوص كنشرىا كإف ٓب يكن األمر بصورة منهجية ُب أكلو ألف الطباعة كانت على 

النحو ابتدائي فهي تكوف غالبا على نسخة كاحدة للمخطوط من غَت ٖتقيق كقد 

ـ كالقائموف ُُِٖظهرت ا١تطابع أكال ُب لبناف ٍب ُب مصر كانت ٔتطبعة بوالؽ سنة 

ثقات الذين قاموا بنس  الكتب على نشر الكتاب ىم من النساخ ا١تصححُت ال

ككاف ىذا العمل إيذاان ببدء التحقيق بصورة أكثر علمية ك٘تثل ىذا ّتيل الركاد الذين 

قاموا لؤلجياؿ ذخائر الًتاث ٤تققة كمدركسة دراسة تزيل الغموض كتكشف ما خفي 

 . كمنهم :(ّٓ)منها

ككاف رائدا األستاذ أٛتد زكي ابشا الذم يعد أكؿ عريب أخذ اب١تنهج العلمي  -ُ

 ُب إثبات كلمة ٖتقيق .

 العبلمة عبد السبلـ دمحم ىاركف فألف كتابو ٖتقيق النصوص كنشرىا -ِ

 الدكتور صبلح الدين ا١تنجد ألف كتابو قواعد ٖتقيق ا١تخطوطات. -ّ

 الدكتور عبد اجمليد د ب ألف كتابو ٖتقيق الًتاث العريب كمنهجو كتطوره    -ْ

 

 

                                                 
 ـََُِالثقافة الدينية ، القاىرة ، الطبعة األكٔب ،مكتبة ( ُٖص)عباس ىاين ،  مناىج ٖتقيق ا١تخطوطات  ّٓ



 

 

 .خطوات التحقيق  -ز

 :  اؼبخطوط إىل مؤلفه توثيق نسبة  -ُ

كالتأكػد مػػن نسػبة ا١تخطػػوط للمؤلػف أمػػر ضػركرم فعلػػم توثيػق ا١تخطوطػػات اليػزاؿ علمػػا 

 . (ّٔ)حديثا ُب عا١تنا العريب

كذلػ  أف اقػق يطلػػع أكال علػى عنػواف ا١تخطوطػػة كاسػم مؤلفهػا علػػى غػبلؼ ا١تخطوطػػة 

ذلػػ  ُب الكتػػب ا١تعنيػػػة  كاسػػم مؤلفهػػا علػػى غػػػبلؼ ا١تخطوطػػة أك الورقػػة األكٔب منهػػا كيتقصػػػى

 .   (ّٕ)أبٝتاء ا١تؤلفُت كمؤلفاهتم قبل أف يعقد العـز على ٖتقيق الكتاب

ولػػػػيس لألمػػػػر اذلػػػػُت أف نػػػػؤمن بصػػػػ ة نسػػػػبة أي كتػػػػاب كػػػػاف إىل مؤلفػػػػو والسػػػػيصا الكتػػػػ   

 اخلاملة اليت ليست ذلا شهرة فيج  أف تعرض  ىذه النسبة على فهارس ادلكتبات

 :كللتأكد من صحة النسبة يسل  طريقاف ٫تا 

 .قراءة نص الكتاب: األكؿ 

 فقد يعثر الباحم عند قراءتو لنص الكتاب على ما يهديو إٔب كاحد من أمرين

 اسم ا١تؤلف أك عصره -ُ

 (ّٖ)نفي نسبة الكتاب إٔب صاحب االسم ا١تذكور عليو -ِ

 اثنيا : الرجوع إٔب ما يلي :

                                                 

 ـُّٗٗعآب الكتب ، الطبعة األكٔب ، ( ُْص)فهمي سعد ، طبلؿ ٣تذكب ، ٖتقيق ا١تخطوطات ، ّٔ 
 ـُٓٗٗمكتبة العلوـ كاٟتكم ، ا١تدينة ا١تنورة ، الطبعة األكٔب ، ( ُِْص)أكـر ضياء العمرم ، مناىج البحم كٖتقيق الًتاث  ّٕ
 ـُِٖٗمكتبة العلم ، جدة ، الطبعة األكٔب ، ( ُِٓص)عبد ا٢تادم الفاضلي ، ٖتقيق الًتاث  ّٖ



 

 

 فهارس ا١تؤلفُت كالكتب

  كتب الًتاجم كالطبقات -ُ

 .(ّٗ)فهارس ا١تكتبات العامة كا٠تاصة -ِ

 بياف أٝتاء بعا فهارس ا١تطبوعات

 ـَُٖٗ -ىػَُّٖفهرست دار الكتب ا١تصرية ا١تنشورة سنة  .ُ

فهارس الكتب العربية ا١تخزكنة ُب مكاتب القسطنطينية نشر اٟتكومة  .ِ

 ـُِٕٗ-ق ُُّّالعثمانية سنة 

 ـَُٕٗ-ـ ََُٖمعجم ا١تطبوعات العراقية كمؤلفيها منذ سنة  .ّ

 ـُّّٗمعجم ا١تطبوعات السعودية ،شكرم العناين ، الر ض سنة  .ْ

 مكة ا١تكرمة –مكتبة اٟتـر الشريف  .ٓ

 مكة ا١تكرمة –مكتبة جامعة أـ القرل  .ٔ

 مدينة ا١تنورة  –مكتبة اٞتامعة اإلسبلمية  .ٕ

 ر ضال –مكتبة جامعة اإلماـ دمحم بن سعود  .ٖ

 بغداد –مكتبة جامع الشي  الكيبلين  .ٗ

 . (َْ)البصرة –ا١تكتبة العباسية  .َُ

 
                                                 

 ( ُِٕص)نفس مصدر سابق  ّٗ
 ـُِٖٗمكتبة العلم ، جدة ، الطبعة األكٔب ، ( ِٔص)عبدا٢تادم الفضلي ،ٖتقيق الًتاث  َْ



 

 

 حتقيق النص.  -ِ

٭تتاج إليو التأليف  إف ٖتقيق نص الكتاب أمر جليل ٭تتاج إٔب من اٞتهد كالعناية أكثر ٦تا

 :كىناؾ مقدمات رئيسية إلقامة النص فمنها 

إال خطأ . كبعا الكتب  التمرس بقراءة النسخة فلف القراءة ا٠تاطئة ال تنتج -ُ

٭تتاج إٔب مراس طويل كخربة خاصة كالسيما تل  ا١تخطوطات اليت ال يطرد فيها 

 النقط كاإلعجاـ .

التمرس أبسلوب ا١تؤلف كأدىن صوره أف يقرأ اقق ا١تخطوطة ا١ترة تلو ا١ترة حىت  -ِ

يتعرؼ عن خصائصو كلوازمو فلف لكل مؤلف خصيصة ُب أسلوبو كأعلى صور 

أبسلوب ا١تؤلف أف يرجع اقق إٔب أكرب قدر مستطاع من كتب ا١تؤلف التمرس 

    .(ُْ)ليزداد خربة أبسلوبو كيستطيع أف يوجد ترابطان ُب ىذا الكتاب كذاؾ 

 .عنواف الكتاب  ربقيق  -ّ

لكػػي يطمػػن اقػػق إٔب صػػػحة  ا٠تطػػوة الثانيػػة ىػػي التأكػػػد مػػن عنػػواف الكتػػاب كضػػػبطو  

عنواف الكتاب البد لو من الرجوع إٔب مألفو صاحبو من كتػب فرٔتػا عػرض لػذكره ىػذا ا١تؤلػف 

ُب خبلؿ مؤلفاتو األخرل أك عرض لػذكره ُب مقدمػة الكتػاب الػيت بػُت فيهػا أسػباب أتليفػو أك 

                                                 
 ـُٖٗٗرة ، الطبعة السابعة ، مكتبة ا٠تا٧تي ، القاى( ٗٓص)عبد السبلـ ىاركف ،ٖتقيق النصوص كنشرىا  ُْ



 

 

ت إليػو أك االنتفػاع الرجوع إٔب الكتب ا١تؤلفة ُب اببو كأتخرت عنو لعلها اقتبست منػو أك أشػار 

 .(ِْ)من كتب الًتاجم اليت عقدت لو ترٚتة خاصة

 كذل  ألف ا١تخطوطات تتنوع ابلنسبة إٔب عناكينها ثبلثة أنواع :

ما يوقف على عنوانو الذم كضعو لو مؤلفو إما على صفحتو األكٔب أك ُب مقدمتػو أك  .ُ

 ُب خا٘تتو.

 ما ال يوقف على عنواف لو كيرجع ىذا لؤلسباب التالية:  .ِ

 فقداف الورقة األكٔب منو . - أ

 خرؽ موضع العنواف بفعل األرضة كأمثا٢تا أك بتبلعب النساخ - ب

انطمػػػاس العنػػػواف بفعػػػل الرطوبػػػة أك ابلضػػػرب عليػػػو ابٟتػػػرب مػػػن قبػػػل ا١تتبلعبػػػُت  - ت

 لغا ت ُب نفوسهم قد تكوف ٕتارية.

 اف  خر لؤلسباب التالية :ما يغَت عنوانو إٔب عنو  -ْ

 اٞتهل بعنواف الكتاب  - أ

 تزييف العنواف لداع نفسي كاٟتقد ك أمثالو - ب

ا٠تطػػأ ُب االجتهػػاد ١تعرفػػة االسػػم فيوضػػػع العنػػواف خطػػأ ظنػػا أبنػػو العنػػػواف  - ت

 .  (ّْ) الصحير

                                                 
 ـُٖٓٗمكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ، الطبعة األكٔب ، ( ْٕص)رمضاف عبد التواب ، مناىج ٖتقيق الًتاث بُت القدامى كادثُت ِْ
 ـُِٖٗمكتبة العلم ، جدة ، الطبعة األكٔب ، ( ُّٗص)عبدا٢تادم الفضلي ،ٖتقيق الًتاث  ّْ



 

 

كلػيس ابألمػر ا٢تػُت أف نػؤمن بصػحة نسػػبة أم كتػاب كػاف إٔب مؤلفػو كال سػيما الكتػب ا٠تاملػػة 

الػيت ليسػػت ٢تػا شػػهرة فيجػب اف تعػػرض ىػذه النسػػبة علػى فهػػارس ا١تكتبػات كا١تؤلفػػات ككتػػب 

    .   (ْْ)الًتاجم لنستمد منها اليقُت أبف ىذا الكتاب صحير النتساب 

 :فبعا ا١تخطوطات يكوف خاليا من العنواف  

 إما لفقد الورقة األكٔب منها. .ُ

 أك انطماس العنواف . .ِ

 كأحياان يثبت على النسخة عنواف كاضر جلي كلكنو ٮتالف الواقع  .ّ

 إما بداع من دكاع التزييف  .ْ

 ما كقعت إليو نسخة ٣تردة من عنواهنا فأثبت ماخا لو عنواهنا.  كإما ٞتهل قارئ .ٓ

اقػق إٔب إعمػاؿ فكػره ُب ذلػ  بطائفػة مػن اػاكالت التحقيقيػة كػأف يرجػػع فيحتػاج  

 .(ْٓ)إٔب كتب الفهارس أك كتب الًتاجم

 حتقيق الكتاب . -4

كمعنػػاه أف يػػؤدم الكتػػاب أداءن صػػػادقا كمػػا كضػػعو مؤلفػػو بقػػػدر اإلمكػػاف فلػػيس معػػػٌت 

ٖتقيق الكتاب أف نلػتمس لؤلسػلوب النػازؿ أسػلوابن ىػو أعلػى منػو أك ٨تػل كلمػة صػحيحة ٤تػل 

أخػػػرل صػػػحيحة بػػػدعول أف أكال٫تػػػػا أكٔب ٔتكاهنػػػا كإ٪تػػػا ىػػػو أمانػػػػة األداء الػػػيت تقتضػػػيها أمانػػػػة 

                                                 
 ـُٖٗٗمكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ، الطبعة السابعة ، ( ْٓص)عبد السبلـ ىاركف ،ٖتقيق النصوص كنشرىا  ْْ
 ( ّْص)نفس مصدر سابق  ْٓ



 

 

حكم على ا١تؤلف كحكم على عصره كبيئتو كإذا كاف اقق موسوما التاري  فلف منت الكتاب 

بصفة اٞترأة فأجدر بو أف يتنحى عن مثل ىذا العمل كليدعو لغَته ٦تن ىو موسػـو ابإلشػفاؽ 

 .(ْٔ)كاٟتذر 

 أصوؿ النصوص . -ٓ

النسػػػخة الػػػيت خبػػػط ادلؤلػػػػف فهػػػي أعلػػػى النسػػػخ علػػػػى اإلطػػػالؽ وىػػػي الػػػيت تسػػػػصى : أكال 

 .(ْٕ)بنسخة األـ

 .ا١تقركءة على ا١تؤلف  النسخة: اثنيا 

 .النسخة اليت كتبت يف حياة ادلؤلف أو ادلقابلة بنسختو : اثلثا 

كىذه ٯتكن معرفتها من اتري  النسػ  أك مػن عبػارة الناسػ  عػن مؤلفهػا حػُت يقػوؿ   

 .(ْٖ)(أداـ هللا توفيقو)أو ( أطاؿ هللا يف عصره:)بعد ذكر اٝتو 

الػػيت فقػػدت أصػػو٢تا أك تعػذر الوصػػوؿ إليهػػا يهػػدرىا مػػن اققػػُت النسػػخ ادلطبوعػػة : رابعػا 

على حُت يعدىا بعضهم أصوؿ اثنوية ُب التحقيق كحجػتهم ُب ذلػ  أف مػا يػؤدم 

 . (ْٗ)اب١تطبعة ىو عُت ما يؤدل ابلقلم

 . النسخ اعتماد -ٔ

 :بعد الفحص عن نس  ا١تخطوط ينتهي الباحم إٔب إحدل النتائج التالية 
                                                 

 ـُٖٗٗمكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ، الطبعة السابعة ، ( ْٔص)عبد السبلـ ىاركف ،ٖتقيق النصوص كنشرىا  ْٔ
 ( ِٗ)نفس مصدر سابق  ص ْٕ
 ـُٖٓٗمكتبة اخلاصلي ، القاىرة ، الطبعة األوىل ، ( ِٕ)مناىج ٖتقيق الًتاث ص  رمضاف عبد التواب ، ْٖ
 ـُٖٗٗبعة السابعة ، مكتبة اخلاصلي ، القاىرة ، الط( ُّ)عبد السبلـ ىاركف ،ٖتقيق النصوص كنشرىا ص ْٗ



 

 

 نسخة كاحدة فقط ألهنا النسخة الفريدة .العثور على  -ُ

 العثور على مسودة الكتاب فقط ألف الكتاب ٓب ٮترج إٔب ا١تبيضة . -ِ

 العثور على نس  متعددة متفاكتة ُب األ٫تية كٯتكن تصنيفا كترتيبها. -ّ

 .(َٓ)الوقوؼ على نس  كثَتة للمخطوط -ْ

 النسخ الفريدة.

الػػذم نريػد ٖتقيقػػو ٓب نعثػر عليػػو إال إذا كنػا بعػػد مراجعتنػا ١تكػػاف كجػود نسػػ  ا١تخطػوط 

 .(ُٓ)نسخة كاحدة فتعترب تل  النسخة ىي األصل كتعتمد ُب التحقيق كالنشر على

عنػدما ال تتػوفر للمحقػق إال نسػخة :  كذكر الشي  أكـر ضياء العمرم ُب كتابػو كقػاؿ      

حقػػػػة ات البلكاحػػػدة فلنػػػػو يعتمػػػدىا ُب النسػػػػ  كيقابلهػػػا مػػػػع النصػػػوص ا١تقتبسػػػػة عنهػػػا ُب ا١تؤلفػػػػ

. حقػػػػة ُب نفػػػػس فنهػػػػا فاقتبسػػػػت منهػػػػافػػػبعا الكتػػػػب صػػػػارت أصػػػػوال كأمهػػػػات للمؤلفػػػػات البل

دـ كصلت إلينا فػلف ىػذه النصػوص الػيت تقابػل قوكذلك إذا كانت ادلخطوطة تنقل عن أصوؿ أ

 .    (ِٓ)ٔتا ُب األصوؿ األقدـ

ا١تػػػأخوذة منهػػػػا ٍب إف شلػػػا يلػػػي نسػػػػخة األـ النسػػػخة :يقػػػوؿ الشػػػي  عبدالسػػػبلـ ىػػػػاركف  

وىػػذا الضػرب الثػػاا مػن ادلخطوطػػات يُعػػد أصػوال  نػػواي إف وجػػد :فرعهػا ٍب فػػرع فرعهػا ٍب قػػاؿ 

                                                 
 ـُِٖٗمكتبة العلم ، جدة ، الطبعة األكٔب ، ( َُِص)عبد ا٢تادم الفضلي ، ٖتقيق الًتاث  َٓ
 ( ُِٕص)نفس مصدر سابق  ُٓ
 ـُٓٗٗمكتبة العلوـ كاٟتكم ، ا١تدينة ا١تنورة ، الطبعة األكٔب ، ( ُْٕص)أكـر ضياء العيمرم ،مناىج البحم كٖتقيق الًتاث   ِٓ



 

 

معهػػا األصػػل األوؿ وإذا عػػدـ األصػػل األوؿ فػػ ف أوثػػق ىػػذه ادلخطوطػػات يرتقػػي إىل مرتبتػػػو   

 .(ّٓ)يليو ما ىو أقل منو

خة كاحدة منقولة عنها نسخة ا١تؤلف األـ مع بقاء نسكعلى اقق ُب حالة ضياع 

أف يدرس ىذه النسخة من انحية الشكل كالنقط كالرسم كيلم أبشهر الكتَّاب ا١تعاصرين لو 

الذين تناكلوا نفس ا١توضوع الذم كتب فيو كىذا يساعد كثَتان على ٖترم نصها كالتثبت من 

 .      (ْٓ)صحة ألفاظها

 :مقابلة النسخ -ٕ

إذا كجد من ا١تخطوطة نس  عديدة فتقابل النس  األصلية مع غَتىا من النس  

كطريقة ا١تقابلة أف ٮتتار أجود النس  أكال فتقابل مع نسخة األـ اليت اعتمدة ُب النس  ٍب 

 .  (ٓٓ)يصار إٔب مقابلة نسخة أخرل

 كالغرض من ىذه ا١تقابلة ىو الوصوؿ إٔب الصورة الصحيحة للنص كا١تقابلة بُت

 النس  ا١تختلفة من الكتاب تؤدم إٔب اختبار النص عند نشره ٍب توضع فركؽ النس  األخرل  

مع اإلشارة إٔب ىذه النس  برموز معينة ٮتتارىا اقق كيشَت إليها ُب ُب ىامش الصفحة 

 (ٔٓ)مقدمة ٖتقيقو للكتاب

                                                 
 ـُٖٗٗمكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ، الطبعة السابعة ، ( َّػِٗص)عبدالسبلـ ىاركف ، ٖتقيق النصوص كنشرىا  ّٓ
 ـُّٗٗ، دار ا١تعارؼ ، القاىرة ، ( ُِٕص)ٖتقيق الًتاث العريب ،  عبد اجمليد د ب ،ْٓ
مكتبة العلوـ كاٟتكم ، ا١تدينة ا١تنورة ، الطبعة األكٔب ، ( ُْٔ-ُْٓص)أكـر ضياء العمرم ، مناىج البحم كٖتقيق الًتاث ،  ٓٓ

 ـُٓٗٗ
مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ، الطبعة األكٔب ، ( َُِ-ُُٗص)رمضاف عبدالتواب ، مناىج ٖتقيق الًتاث بُت القدامى كادثُت ، ٔٓ

 ـُٖٓٗ



 

 

 :إكمال ضبط النص وخدمته  -ٖ

النس  ببعضها أك ٔتقابلة النسخة  بعد أف يثبت اقق االختبلفات عند مقابلة

الفريدة ابلنصوص ا١تقتبسة فيها أك عنها يعيد قراءة ا١تخطوطة بدقة ليقف على ارَّؼ 

كا١تصحف كا١تشكل من ألفاظها كمعانيها كيدرس ذل  ٔتراجعة ا١تصادر ا١تعنية هبا فَتاجع 

 .(ٕٓ)معاجم اللغة ُب األلفاظ كيراجع كتب الًتاجم ُب األعبلـ

 :التعليقات واحلواشي  -ٗ

 .كقد سل  اققوف طرقان ٥تتلفة ُب إثبات اٟتواشي 

ففريق ٬تعل ُب اٟتواشي اختبلؼ النس  كيفرد للتعليقات مبلحق ُب  خر  -ُ

 الكتاب . كعلى ىذا كثَت من ا١تستشرقُت الفرنسيُت .

كفريق اثف ٬تعل فيها اختبلؼ النس  ٍب التعليقات يفصل بينهما خط .كعلى  -ِ

 ا ا١تستشرقُت األ١تاف .ىذا بع

 كفريق اثلم ٮتلط بينهما . -ّ

كفريق رابع ال يثبت إال النص ك٬تعل اختبلؼ الركا ت مع التعليقات ُب  خر  -ْ

 . (ٖٓ)الكتاب 

يسرؼ بعا اقيقُت ُب التعليقات كاٟتواشي كالنقو ؿ اليت يثقل هبا كاىل النص 

اقق حىت تطغى عليو ْتيم ٧تد ُب بعا النصوص اققة سطرا كاحدا من النص 
                                                 

ـ كاٟتكم ، ا١تدينة ا١تنورة ، الطبعة األكٔب ، ( ُْٗص)أكـر ضياء العمرم ، مناىج البحم كٖتقيق الًتاث ،   ٕٓ  ـُٓٗٗمكتبة العلو
 ـُٕٖٗالطبعة السابعة ،  ، لبناف‘ بَتوت ‘ دار الكتاب اٞتديد (  ِْص)صبلح الدين ا١تنجد ، قواعد ٖتقيق ا١تخطوطات ،  ٖٓ 



 

 

والباقي للتعليقات واحلواشي وأحياان يت وؿ ىذا السطر إىل رلرد . ُب أعلى الصفحة 

 .(ٗٓ)حات عديدة حوؿ نقطة كاحدة نقط يفصلها وط ربتو تعليق يستغرؽ صف

كمنهم من يقتصر ُب اٟتواشي على ذكر الركا ت كتصحير ا٠تطأ ألف القصد من 

ٖتقيق النص إبرازه صحيحا كما كضعو ا١تؤلف ألف اختبلؼ النس  يبُت لنا الصحير 

 . (َٔ)الذم ينبغي أف يكوف ُب النص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (ّٔص)عبدهللا بن عبد الرحيم عسيبلف ، ٖتقيق ا١تخطوطات بُت الواقع كا١تنهج األمثل  ٗٓ
 ـ ُٕٖٗطبعة دار الكتاب اٞتديد ، الطبعة السابعة ، بَتكت ( ِٓص)صبلح الدين ا١تنجد ، قواعد ٖتقيق ا١تخطوطات ،  َٔ



 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 نوع البحث . - أ

 :اؼبنهج الوصفي الكيفي 

كيعرؼ  (ُٔ)ا١تنهج الذم اتبعو الباحم ُب ٖتقيق ىذا ا١تخطوط ا١تنهج الوصفي ا١تكتيب

عند بعا ا١تختصُت أيضا اب١تنهج الواثئقي كٯتكن تعريفو كٖتديده من ا٠تصائص اليت يتمز 

البياانت وإف ادلنهج الذي يتبعو الباحث يف عصلية مجط ، هبا من حيم اعتماده على ا١تكتبة

ة وىي طريقة عصلية جلصط احلقائق وادلعلومات عن طريق الو ئق ادلوجود، ىي الطريقة الو ئقية

كىو ا١تنهج  (ِٔ)ُب الكتب إرجاعها إٔب أصو٢تا كالًتٚتة ألشخاصها كالتعليق عليها كتفسَتىا

  (.ّٔ)الذم يتطلب ُب ٖتديد مشكلة البحم كٚتع اٟتقائق كا١تعلومات ا١تتعلقة ابلبحم

 :ب ػػػػ صبع البياانت

ٖتديد مصادر ا١تادة العلمية بدقة ْتيم ال ٮتتلػف عليهػا اثنػاف بػُت ا١تصػادر األساسػية  .ُ

 للبحم كا١تصادر الثانوية ُب ضوء ا١توضوع ادد.

 ٖتديد أماكن كجود ىذه ا١تصادر أك عناكينها مثل ا١تكتبات أك ا١تدارس. .ِ

                                                 
  ر الضامن، أساسيات الب ث العلصي،منذ: منهج من مناىج البحم العلمي كىو ٚتع البياانت بطريقة ٤تللة كدقيقة من الواثئق كغَتىا (ُٔ)

 انتهى بتصرؼ ُّّىػ ، صُِْٕالطبعة األوىل، دار النشر ادليسرة لتوزيط والطباعة عصاف، 
 (ٗٗص)سعيد صيٍت ،قواعد أساسية ُب البحم العلمي  (ِٔ)
 ِّٕـ صُِٖٗ، الكويت، الناشر وكالة ادلطبوعات، الطبعة السادسة، أصوؿ الب ث العلصي ومناىجو، ٛتد بدرأ (ّٔ)



 

 

كانػػػػت مسػػػػتعملة ُب الدراسػػػػات   ٖتديػػػػد معػػػػاين ا١تصػػػػطلحات ا٠تاصػػػػة ابلدراسػػػػة سػػػػواء .ّ

 .(ْٔ) السابقة ا١تستعرضة أـ ا١تستعملة

 ج ػػػػ مصادر البياانت: اؼبصادر األكلية كالثانوية

الو ئػػق والدراسػػات ىػػو أقػػدـ مػػا حيػػوي مػادة موضػػوع مػػا وىػػي : ادلصػدر: أوال 

الػػذي ذبػػد فيػػو ادلعلومػات وادلعػػارؼ الصػػ ي ة مػػن أجػل ادلوضػػوع الػػذي تريػػد حبثػػو األوىل عنػو 

مثػل شػروح مجػػط ( نيػل ادلػأموؿ)وتسػصى لدلصػادر األصػلية وىػي الكتػ  الػيت ذلػػا تعلػق بكتػاب 

لئلمػػػاـ اتج الػػدين السػػػبكي كتشػػػنيف ا١تسػػامع للزركشػػػي كغيػػػم ا٢تػػامع للػػػوٕب العراقػػػي  اجلوامػػط

 .(ٓٔ)كالبدر الطالع للمحلي 

ىػو ادلصػدر الثػانوي أو كتػاب يسػاعد يف إكصػاؿ ادلعلومػات والتثبػت مػن : ادلرجػط: اثنيػا

النقػػػاط مثػػل الكتػػػب الػػيت نقلػػػت عػػػن ا١تصػػادر األصػػػلية كمػػا ينقػػػل ا١تؤلػػف عػػػن حاشػػػية  بعػػض

مػن شػركح ٚتػع  شرح ٚتػع اٞتوامػع كىػو ينقػل عػن ا١تصػادر األصػلية البدر الطالع العطار على

 .(ٔٔ)   مع للزركشي كغَتهاٞتوامع مثل تشنيف ا١تسا

 د ػػػ ربليل البياانت :

ػ كضع القواعد أك ا١تعايَت اليت يتم ٔتوجبهػا ٖتديػد مػا يػدخل مػن اٞتزئيػات ُب اٟتصػر ُ

كما ال يدخل فيو مثاؿ ذل  : ُب الدراسات حوؿ الًتاث اإلسبلمي النظرم ٬تمع 

                                                 
 ( ِِّص)سعيد صيٍت ،قواعد أساسية ُب البحم العلمي   ْٔ
 ـََِٖرجاء كحيد دك يدرم ، البحم العلمي أساسياتو النظرية ك٦تارستو العلمية ، دار الفكر ا١تعاصر ، دمشق ، ٓٔ
 ـُِٖٗعبد ا٢تادم الفاضلي ،ٖتقيق الًتاث ، مكتبة العلم جدة ،الطبعة األكٔب ،  ٔٔ



 

 

الدراسػػػة أك ٬تمػػػع مػػػادة علميػػػة تتفػػػاكت ُب  الباحػػم مػػػادة علميػػػة أكثػػػر ٦تػػػا تتطلبػػو

 درجات مصداقيتها.

ػػػ ٖتديػػد القواعػػػد الػػيت يػػتم هبػػػا ترتيػػب أصػػػناؼ ا١تػػادة العلميػػة أك تػػػرجير أدلػػة بعضػػػها ِ

 على بعا .

ػػ ٖتديػد أنػواع األدلػة الػيت يسػتعيدىا الباحػم كٖتديػد ا١تقيػاس لؤلدلػة القويػة كالضػعيفة ّ

عاد األحاديػػػػػم الػػػػػيت التصػػػػػل إٔب درجػػػػػة كمثػػػػاؿ ذلػػػػػ  : الدراسػػػػػات الفقهيػػػػػة اسػػػػتب

الصػػػحير ككونػػػػو سػػػػيعتمد علػػػػى ٗتػػػػريج اػػػدثُت أك أنػػػػو سػػػػَتجع إٔب كتػػػػب الػػػػًتاجم 

 .     (ٕٔ)بنفسو كيقـو بتخريج اٟتديم بنفسو ليحدد درجتو

 ق _ كصف اؼبخطوطة للكتاب

 اسم الكتاب كتوثيق نسبتو للمؤلف 

الش  أف كتاب )نيل ا١تأموؿ حاشية غاية الوصوؿ( لئلماـ الًتمسي رٛتو هللا تعأب كيػدؿ 

 على ذل  عدة أمور:

أمػا بعػد فيقػوؿ العبػد الراجػي فتػوح ربػو الغػٍت :)قد صرح ا١تؤلف ُب مقدمة كتابو حيػم قػاؿ

دمحم زلفػوظ بػػن عبػػدهللا الًتمسػػي بصػػره هللا بعيػػوب نفسػػو وجعػػل يومػػو وػػَت مػػن أمسػػو ىػػذه 

تعليقػػات منتخبػػة كحػػػواش مهذبػػة علػػى شػػػرح اللػػب الَّفتهػػػا حػػُت عزمػػي علػػػى إقػػراء الشػػػرح 

 .لطائفة من طلبة العلـو الراغبُت ُب اقتناص ا١تنطوؽ كا١تفهـو

                                                 
 (ِّٖص)سعيد صيٍت، قواعد أساسية ُب البحم العلمي  ٕٔ



 

 

ُب تعليقو على كتاب ا١تؤلف )كفاية  قد ذكر العبلمة الشي   سُت الفادايناثنيا :

ا١تسػػػتفيد ١تػػػػا عػػػػبل مػػػن األسػػػػانيد(كقد تػػػػرجم للمؤلػػػػف كذكػػػر أف مػػػػن مؤلفاتػػػػو )نيػػػػل 

 .(ٖٔ)ا١تأموؿ حاشية غاية الوصوؿ على لب األصوؿ( ُب ثبلث ٣تلدات ضخمة

قػػد ذكػر صػػاحب كتػاب ىدايػػة القػارم للشػػي  عبػدالفتاح ا١ترصػػفي أف مػن مؤلفاتػػو اثلثػا : 

 ((ٗٔ)حاشية غاية الوصوؿ نيل ادلأموؿ)

ؿ ا١تػػػأموؿ حاشػػػية غايػػػػة ا)كقػػػد ذكػػػر الػػػدكتور إبػػػراىيم بػػػن ٭تػػػِت الزىػػػراين أف مػػػن مؤلفاتػػػو 

وقػػد ذكػػر أنػػو مػػػازاؿ سلطوطػػا وقػػد اطلػػط علػػػى نسػػخة مػػن اجلػػػزء ( الوصػػوؿ علػػى لػػب األصػػػوؿ

 . (َٕ)األوؿ والثاا 

ن ا١تؤلػف الشػي  دمحم كقد تواصل الباحم مع حفيد ا١تؤلف الشػي  دمحم بػن حريػر بػن دمحم بػ

٤تفػػػوظ الًتمسػػػي كقػػػػد بعػػػم ٕب خطػػػػااب أنػػػو قػػػػد أذف ٕب بتحقيػػػق الكتػػػػاب كأف الكتػػػاب مػػػػازاؿ 

 .٥تطوطا

 

 

 

                                                 
 دار البشائر( ّْص( )السانيدكفاية ادلستفيد دلا عال من )الشي   سُت الفادين ،تعليق كتصحير  ٖٔ
 دار طيبة ، ا١تدينة ا١تنورة ، الطبعة الثانية( َّٖص)ويد كبلـ البارم عبد الفتاح ا١ترصفي ، ىداية القارم إٔب ٕت ٗٔ
ـ القرل ، مكة ا١تكرمة ، ( ُِٓص)رسالة دكتوراه لكتاب إسعاؼ ا١تطالع شرح البلمع نظم ٚتع اٞتوامع  َٕ  ـََِّىػ ػُِْْ، جامعة أ



 

 

من رسالة حفيد ا١تؤلف إٔب الباح كىذه نسخة

 
 

 

 



 

 

 الفصل الرابع

 ترصبة اؼبؤلف الشيخ ؿبفوظ الرتمسي  -ُ

اٝتو كنسبو: ىو اإلماـ العآب الفقيو ا١تقرئ ادث دمحم ٤تفوظ بن عبد هللا بن عبد 

 .(ُٕ)ا١تناف الًتمسي اٞتاكم ٍب ا١تكي الشافعي

ىػ كأبوه غائب عنو ُب مكة ُِٖٓمولده: كلد بقرية ترمس قرية من قرل جاكل  سنة 

  (.ِٕ)ا١تكرمة كترىب ُب حجر كالدتو كأخوالو

تلقى مبادىء الفقو يف حداثة سنو من أفاضل علصاء جاوى وحفظ  :نشأتو كحياتو  كأما

القرآف الكرمي   استقدمو أبوه الشيخ عبد هللا بن عبد ادلناف إىل مكة ادلكرمة ورحل إليو سنة 

ادلنهج )و( وفتح ادلعُت()شرح الغاية للغزي ) :ىػ كقرأ عليو ٚتلة من الكتب منهاُُِٗ

ٍب رجع إٔب جاكل بصحبة  .كالعلـو الدبية والفنوف العقلية  وغَت ذلك( شرح ادلنهج )و( القومي

بيو كانتقل إٔب ٝتارف  جاكل الوسطى كالـز العبلمة الشي  صاّب بن عمر السماراين كمكم أ

  رحل  نيا منها إىل مكة ادلكرمة فأقاـ هبا وتلقى .عنده ُب الرابط كقرأ عليو ٚتلة من الكتب

ا وتفقو على يد العالمة السيد أيب بكر شطا وىو عصدتو يف العلـو والفنوف على كبار علصائه

دث الرواية والت ديث ومسط كثَتًا من الكت  احلديثية ويف ادلصطلح احلديث على العالمة احمل

القراءات األربع عشرة عن العبلمة عمدة ا١تقرئُت ٔتكة  وذأالسيد حسُت بن دمحم احلبشي  و 

النشر شرح طيبة )و( شرح الدرة ادلضيئة )مكة ػ قرأ عليو الشي  دمحم الشربيٍت الدمياطي نزيل 

                                                 
 ( ُْص) سُت الفاداين ،خا٘تة كتاب كفاية ا١تستفيد ترجم للمؤلف رٛتو هللا (ُٕ)
 عبد الفتاح ا١ترصفي، ىداية القارم إٔب ٕتويد كبلـ البارم ، (ِٕ)



 

 

وقرأ على العالمة دمحم أمُت رضواف ػ نزيل ادلدينة ادلنورة ػ (  ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف

و ( سنن أيب داوود )الشي  دمحم سعيد اببصيل  لإلماـ مالك وقرأ على العالمة  ( ادلوطأ)

 (.(ّٕ)النسائي )و ( الًتمذي )

كقد عرؼ عن الشي  اٞتد كاالجتهاد كسهر الليإب ُب التحصيل حىت برز ُب اٟتديم 

كأجازه مشاٮتو ابلتدريس فعقد حلقتو (ْٕ)كعلومو كرع كاشتهر ُب الفقو كأصولو كالقراءات

اب١تسجد اٟتراـ كٗترج على يديو طبلب عادك ا إٔب ببلدىم حاملُت العلم كا١تعرفة من مهبط 

 .  (ٕٓ)الوحي

 يوخو فقد تلقى رٛتو هللا تعأب على عدة مشاي  كمنهم كأما ش

 .والده الشيخ العالمة عبدهللا بن عبد ادلناف الًتمسي  -ُ

 (ىػَُُّ)وتويف سنة ( ىػُِِٔ)العالمة السيد أبوبكر شطا ولد سنة   -ِ

 (ىػَُّٖ)الشي  مصطفى العفيفي ا١تتوَب سنة العالمة  -ّ

 (ىػُُّٔ)تويف دبكة (ىػُِِٔ)العالمة السيد أمحد الزواوي ادلكي ولد سنة  -ْ

 (ىػُُِّ)العالمة الشيخ دمحم الشربيٍت الدمياطي  ادلتويف دبكة سنة  -ٓ

 (ىػُِِٓ)العالمة الشيخ دمحم أمُت رضواف ادلدا ولد لدلدينة سنة  -ٔ

 (ىػَُّّ)العبلمة اٟتبيب حسُت بن دمحم حسُت اٟتبشي الشافعي ا١تتوَب ٔتكة سنة -ٕ

                                                 

 .تقريظ وترمجة الفاضل السيد عبد هللا صدقة بن زيٍت دحالف موىبة ذي الفضل ( ّٕ)
 ( َّٖص)ك ا١ترصفي ،ىداية القارم ( ِْص)الفاداا ،كفاية ادلستفيد ( ْٕ)
 (ِٖٔص)عصر عبداجلبار ،سَت وتراجم ( ٕٓ)



 

 

وتويف (ىػُِِْ)العالمة مفيت الشافعية دبكة الشيخ دمحم سعيد لبصيل احلضرمي ولد سنة -ٖ

 .(ٕٔ)(ىػَُّّ)سنة 

 كأما تبلميذه:

ا١تكي الشافعي   ػ الشي  العبلمة علي بن عبدهللا بن دمحم ارشد بن عبد هللا البنجرمُ

 ىػ(.ُّْٖىػ( كتوُب سنة )ُِٖٓكلد ٔتكة سنة )

ىػ ( َُِٕػ العبلمة عمر بن أيب بكر ابجنيد اٟتضرمي ا١تكي كلد ْتضرموت )ِ

 ىػ (.ُّْٓكتوُب سنة )

ػ العبلمة ا١تقرمء ادث أٛتد بن عبد هللا الدمشقي ا١تخبلٌب  كلد بدمشق سنة -ّ

 ىػ(ُِّٔىػ( كتوُب سنة )ُِٕٖ)

ىػ( ُِٓٗالعبلمة اٟتافظ دمحم حبيب اٞتكٍت الشنقيطي ا١تالكي كلد بشنقيط سنة )ْػ

 ىػ(ُّّٔكتوُب ٔتصر سنة )

 ىػ(ُّْٔىػ( كتوُب سنة )ُِٖٔالعبلمة دمحم عبد الباقي اللكنوم كلد سنة )- ٓ 

ىػ(      ُِِٖػ العبلمة دمحم ىاشم أشعرم مؤسس ٚتعية هنضة العلماء  كلد سنة )ٔ

 ىػ(ُّٔٔكتوُب سنة )

ػ الشي  العبلمة ادث عمر بن ٛتداف ارسي ا١تدين ا١تكي  كلد بتونس سنة ٕ

 ىػ(ُّٖٔىػ( كتوُب سنة )ُُِٗ)

                                                 

بلوغ )دمحم سلتار الفلصباا ،( ىداية القاري إىل ذبويد كالـ الباري)عبد الفتاح ادلرصفي ( كفاية ادلستفيد)، مقدمة على كتاب  الفاداين (ٕٔ) 
 ـُٖٖٗألكٔب ، دار قتيبة ،دمشق ، الطبعة ا( األماين ُب التعريف بشيوخ كاسانيد الفاداين



 

 

ػ العبلمة اقق الشي  الكياىي إحساف بن عبد هللا اٞتمفسي  ا١تتوَب سنة ٖ

 ىػ(ُّْٕ)

اٞتاكم   ػ العبلمة الشي  الكياىي عبد ايط بن يعقوب بن فا٧تي السرابكمٗ

 (ُّْٖىػ( كتوُب ّتدة سنة )ُُُّا١تكي كلد بسراب  سنة )

ػ العبلمة ا١تعمر الكياىي معصـو بن أٛتد بن عبد الكرًن البل ٝتي كلد سنة َُ

 .(ٕٕ)(ُِّٗىػ ( كتوُب سنة )َُِٗ)

اشتهر فضلو بُت الناس أنو كاف حسن األوالؽ لطيف ادلعاشرة ال : صفاتو كأما

ككاف أيتيو ما يكفيو قانعا متورعا صابرا غاية ُب التواضع ككاف منزلو ُب يتدول فيصا ال يعنيو 

غالب األكقات ال ٮتلو من ا١تًتددين عليو للسبلـ عليو كاالستفادة من علمو الفياض ككاف 

 .(ٖٕ)من العلماء ا١تمتازين ُب تصنيف الكتب

ف بقولو كأما ثناء العلماء عليو فقد ترجم عنو العبلمة عبد هللا بن صدقة دحبل

ويف تقريظو لكتاب موىبة .(ٕٗ) العالمة الفاضل اجلليل ادلتضلط يف العلـو وادلتفنن يف ادلفهـو)

ذي الفضل وصفو العامل الفاضل اللبي  و الن رير الكامل األدي  صاح  األفهاـ الدقيقة 

ٖتريرات وادلعاا العذبة الرقيقة ادلرتفط على رؤوس فضالء العصر لواء علصو الراسخ يف ميادين 

                                                 
ـ الفاداين تعليق ُٖٖٗدار قتيبة ،دمشق ، الطبعة األوىل ، ( وأسانيد الفاداا بلوغ األماا يف التعريف بشيوخ)دمحم ٥تتار الفلمباين ، ٕٕ

 دار البشائر ( كفاية ادلستفيد دلا عال من األسانيد)على كتاب 
دار طيبة ( َٖٓص)دار البشائر  ك ا١ترصفي ،عبد الفتاح ، ىداية القارم (ّْص)الفاداين ، كفاية ا١تستفيد ترجم لو الشي   سُت  (ٖٕ)

 ا١تدينة ا١تنورة 
  ، الطبعة األكٔبطبعة دار ادلنهاج ، جدة ( ٕ/َٖٔ)خا٘تة موىبة ذم الفضل  ٕٗ



 

 

وكذلك وصفو السيد أبو بكر بن طو السقاؼ للعامل اإلماـ األدلعي . (َٖ)الفنوف اثبت قدمو 

وكاف إنساان حسن : وكذلك وصفو مسند العصر الشيخ ايسُت الفاداا قائال.اذلصاـ 

.   (ُٖ)األوالؽ لطيف ادلعاشرة ال يتدول فيصا ال يعنيو وكاف قانعا متورعا غاية التواضط 

د كصفو ا١تؤرخ العبلمة الشي  عبد هللا غازم بقولو العبلمة الفاضل اٞتليل ا١تتضلع وأيضا فق

 .(ِٖ)ُب العلـو كا١تتفنن ُب ا١تفهـو 

 :كأما مؤلفاتو كىي 

 إسعاؼ ا١تطالع شرح بدر الآل مع نظم ٚتع اٞتوامع -ُ

 انشراح الفؤاد ُب قراءة اإلماـ ٛتزة ركاييت خلف كخبلد -ِ

 اإلماـ أيب عمركتنوير الصدر ُب قراءة  -ّ

 ا٠تلعة الفكرية شرح ا١تنحة ا٠تَتية  -ْ

 السقاية ا١ترضية ُب اسامي كتب أصحابنا الشافعية -ٓ

 كفاية ا١تستفيد فيما عبل من األسانيد -ٔ

 ا١تنحة ا٠تَتية ُب أربعُت حديثا من أحاديم خَت الربية ملسو هيلع هللا ىلص -ٕ

 منهج ذكم النظر ُب شرح منظومة علم األثر -ٖ

 ل حاشية على شرح ٥تتصر اب فضل موىبة ذم الفض -ٗ

                                                 
 طبعة دار ادلنهاج ، جدة ( ٕ/ٖٔٓ)خا٘تة موىبة ذم الفضل  َٖ
 دار البشائر اإلسبلمية ( ّْص) سُت الفاداين ، تعليق على كفاية ا١تستفيد  ُٖ
 (ٓٔص)عبد هللا بن غازم ا١تكي ، نثر الدرر  ِٖ



 

 

 كهو كتابنا هذا .(ّٖ)نيل ا١تأموؿ حاشية غاية األصوؿ  -َُ

ىػ ُّّٖتوُب رٛتو هللا ٔتكة ا١تكرمة ُب أكؿ رجب يـو األحد ليلة اإلثنُت سنة 

كشيعت جنازتو ُب ٤تفل عظيم كدفن ْتوطة  ؿ شطا من مقربة ا١تعلى  رٛتو هللا رٛتة األبرار 

 (ْٖ)كٓب ٮتلف إال كلدان حافظا لكتاب هللا يعرؼ بكياىي دمحم بن ٤تفوظ

 موقف الشيخ من العلـو الدينية : -ِ

كعلومو  كقد عرؼ عن الشي  اٞتد كاالجتهاد كسهر الليإب ُب التحصيل حىت برز ُب اٟتديم

كأجازه مشاٮتو ابلتدريس فعقد حلقتو اب١تسجد (ٖٓ)كرع كاشتهر ُب الفقو كأصولو كالقراءات

ـ كٗترج على يديو طبلب عادك ا إٔب ببلدىم حاملُت العلم كا١تعرفة من مهبط الوحي  .  (ٖٔ)اٟترا

 كقد كاف لو مؤلفات ُب مصطلر اٟتديم كالفقو كعلم القراءات منها :

 شرح منظومة علم األثرمنهج ذكم النظر ُب  -ُ

 موىبة ذم الفضل حاشية على شرح ٥تتصر اب فضل  -ِ

 انشراح الفؤاد ُب قراءة اإلماـ ٛتزة ركاييت خلف كخبلد -ّ

 تنوير الصدر ُب قراءة اإلماـ أيب عمرك -ْ

 
                                                 

 ترمجة‘ ـ ُِٖٗالكتاين ، عبد اٟتي بن عبد الكبَت ، فهرس الفهارس ، طبعة دار الغرب اإلسبلمي  ، بَتكت ، الطبعة الثانية ،  (ّٖ)
 (ّْص )اين ، كفاية ا١تستفيد ـ ، الفادَُُِالشيخ عبد هللا صدقة دحالف ، موىبة ذي الفضل ، دار ادلنهاج ، جدة ، الطبعة األوىل ، 

مكتبة هتامة ، جدة ، الطبعة لثالثة ، ( ِٖٔص)دار البشائر  كعمر عبد اٞتبار ، سَت كتراجم ( ّْص)ية ا١تستفيد الفاداا ،كفا (ْٖ)
 ـ ُِٖٗ

 ( َّٖص)ك ا١ترصفي ،ىداية القارم ( ِْص)الفاداا ،كفاية ادلستفيد  (ٖٓ)
 (ِٖٔص)عصر عبداجلبار ،سَت وتراجم  (ٖٔ)



 

 

 خطوطهاحملتوى من امل -ّ

الضابط ُب القراءة ا١تعتمدة  منها يشتمل ٥تطوط نيل ا١تأموؿ على عدة مسائل

ما كافقت العربية رسم أحد العثمانية كلو تقديرا كتواتر  القراءات السبعكيدخل فيها 

ا١تركية عن القراء السبعة أيب عمرك كانفع كابٍت كثَت كعامر كعاصم كٛتزة  نقلها

الزائد  دكا١تأبف كاف ىيئة للفظ يتحقق بدكهنا   كلو فيما ىو من قبيل األداء كالكسائي

على ا١تٌد الطبيعي ا١تعركؼ أنواعو ُب ٤تلو، ككاإلمالة ٤تضة كانت أك بُت بُت 

 ؾ نعبدقاط ككا١تشٌدد ُب ٨تو إ ًٌ ككتخفيف ا٢تمزة بنقل أك إبداؿ أك تسهيل أك إس

ما نقل قر ان تعريف القراءة الشاذة ك   بز دة على أقل التشديد من مبالغة أك توسط

ٖتـر القراءة ابلشاذة ألنو ليس بقر ف كأف القراءة ك كٓب تتلقو األمة ابلقبوؿ كٓب يستفا 

الشاذة ما كراء العشرة خبلؼ ما عليو األصوليُت أنو ما كارء السبعة كاستدؿ بقوؿ 

كاإلماـ أيب شامة كالتقي  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسفعلماء القراءات منهم 

كأف  كالشي  زكر  األنصارم فيدخل فيو قراءة يعقوب كأيب جعفر كخلفالسبكي 

ألنو منقوؿ عن النيٌب كال يلـز من  األخبار اآلحاد ُب االحتجاج ٬ترم ٣ترلالشاذ 

كتسمى  اللفظ على معناه مطابقة ةكدالل انتفاء خصوص قر نيتو انتفاء عمـو خربيتو

 للمدلوؿ. كعلى جزئو أم جزء معناه تضمنطابقة أم موافقة الداؿ داللة مطابقة ١ت

زئو ا١تدلوؿ. ك على الزمو أم الـز معناه كتسمى داللة تضمن لتضمن ا١تعٌت ٞت

كتسمى داللة التزاـ اللتزاـ ا١تعٌت أم  واء ألزمو ُب ا٠تارج أيضا أـ ال التزاـس الذىٍت



 

 

اٟتيواف أك  استلزامو للمدلوؿ كداللة اإلنساف على اٟتيواف الناطق ُب األكؿ، كعلى

الناطق ُب الثاين، كعلى قابل العلم ُب الثالم البلـز خارجا أيضا، ككداللة العمى أم 

عدـ البصر عما من شأنو البصر على البصر البلـز للعمى ذىنا ا١تناُب لو خارجا 

لوجود كل منهما فيو بدكف اآلخر، كداللة العاـ على بعا أفراده كجاء عبيدم 

عقبلن أك  إف توقف صدؽ ا١تنطوؽ أك صحتو ضا  بعدد أفرادهمطابقة ألنو ُب قٌوة ق

أم فداللة اللفظ االلتزامية  فداللة اقتضاء شرعا على إضمار أم تقدير فيما دؿ عليو

ُب على معٌت ا١تضمر ا١تقصود تسمى داللة اقتضاء ُب األحواؿ الثبلثة، فاألكؿ كما 

أم ا١تؤاخذة هبما  لنسيافاٟتديم اآلٌب ُب مبحم اجململ رفع عن أميت ا٠تطأ كا

أم أىلها  عهما كالثاين كما ُب قولو تعأب كاسأؿ القريةلتوقف صدقو على ذل  لوقو 

إذ القرية كىي األبنية اجملتمعة ال يصر سؤا٢تا عقبلن، كالثالم كما ُب قول  ١تال  عبد 

أعتق عبدؾ عٍت، ففعل فلنو يصر عن  بتقدير ملكو ٕب فأعتقو عٍت لتوقف صحة 

أم كإف ٓب يتوقف صدؽ ا١تنطوؽ كال الصحة لو على  كإال شرعا على ا١تل  العتق

أم فداللة اللفظ  فلف دؿ اللفظ ا١تفيد لو على ما ٓب يقصد بو فداللو إشارة إضمار

كم ليلة الصياـ أحلَّ لداللة إشارة كداللة قولو تعأب  على ما ٓب يقصد بو تسمى

با للزكمها للمقصود بو من جواز على صحة صـو من أصبر جن الرفم إٔب نسائكم

 . ٚتاعهنَّ ابلليل الصادؽ آبخر جزء منو



 

 

كاللفظ الداؿ ُب ٤تل النطق إف  تعريف ا١تنطوؽ مادؿ عليو اللفظ ُب ٤تل النطقك  

أفاد معٌت ال ٭تتمل غَته فنص فلف أفاد ا١تعٌت بدلو مرجوحا فظاىر كاألسد ٨تو رأيت 

تعريف ا١تفهـو مادؿ ك  ا١تفًتس ٤تتمل للرجل الشجاعاليـو األسد فلنو مفيد للحيواف 

يرل ا١تؤلف حجية مفهـو ا١تخالفة خبلفا ما عليو ك  عليو اللفظ الُب ٤تل ُب النطق

أف ال : شركط مفهـو ا١تخالفة كمن بعا األصوليُت منهم الغزإب كما ُب ا١تستصفى

خرج كأف ورج ـ. حكم غَته يظهر لتخصيص ا١تنطوؽ ابلذكر فائدة غَت نفي

ا١توضوعات اللغوية جعل اللفظ دليل ا١تعٌت ك  أك ١توافقة الواقع الغالب  أك ٠توؼ هتمة 

كإف ٓب تكن فيها مناسبة خبلفا لبعضهم منهم عباد الصيمرم من ا١تعتزلة اشًتط فيو 

أف اللفظ موضوع للمعٌت الذىٍت خبلفا للتاج السبكي ك ا١تناسبة بُت اللفظ كا١تعٌت 

اكم ا١تتضر ك أف  ٌت ا٠تارجي كما ذكر ُب ٚتع اٞتوامعكغَته حيم جعلو للمع

ا١تعٌت من نص أك ظاىر كا١تتشابو غَت ا١تتضر ا١تعٌت كلو للراس  ُب العلم خبلفا 

صوات ُب أجساـ أك خلق أف اللغات توقيفية علمها هللا ابلوحي أك ٓتلق أك  لبعضهم

 .علم ضركرم 

 :يف كتابه نيل اؼبأموؿ  منهج الشيخ ؿبفوظ الرتمسي -ْ

عاب مسائل يتحرَّل استيك٦تا اتضر للباحم من ٖتقيق ٥تطوط نيل ا١تأموؿ أف ا١تؤلف 

من التيجرد ا١تسائل كقداألقواؿ ُب ا١تسائل ا٠تبلفية  كينقل كيرتبها األصوؿ اليت كقف عليها

وامع كحواشيهم فمن أشهر الشركح نقل من شركح أىل العلم ٞتمع اٞتك األدلة إال النادر 



 

 

ر كحاشية كمن أشهر اٟتواشي حاشية العطا البدر الطالع للمحلي  تشنيف ا١تسامع للزركشي

ابن أخذه من بعا ا١تصادر األصولية  كمختصر اآل ت البينات البن قاسم العبادم ك 

العضد مع شرحو رفع اٟتاجب للتاج السبكي كشرح  اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكر

طريقة ا١تؤلف عند إفادتو من ا١تصدر إما أف ك الوصوؿ للبيضاكم كشرحو لئلسنوم  كمنهاج

كقد يعزك ا١تؤلف إٔب كثَت من مصادر  تاب كمؤلفو كإما أف يصرح أبحد٫تايصرح ابسم الك

ا١تسامع كعزك  ُب تشنيفالزركشي الكتاب كيكوف بواسطة ك٦تا يدؿ عليو أف عزكه يشبو 

اعتمد الشي  ٤تفوظ ُب كتابو كما ذكره ُب إسعاؼ ا١تطلع شرح نظم كقد و العطار ُب حاشيت

اعلم أف موادي يف ىذا الشرح )ٚتع اٞتوامع على العديد من ا١تصادر قاؿ ُب مقدمة مؤلفو 

ادلبارؾ إف شاء هللا تعاىل تشنيف ادلسامط و الغيث اذلامط للويل العراقي وشرح احملقق للجالؿ 

للكماؿ ابن أيب الشريف ا١تقدسي كحاشية شي  اإلسبلـ احمللي وحواشيو كػ الدرر اللوامط  

شية العطار  كشرح كوكب زكر  األنصارم كاآل ت البينات للشهاب ابن قاسم العبادم  كحا

الساطع للسيوطي كغاية الوصوؿ بشرح لب األصوؿ لشي  اإلسبلـ زكر  األنصارم ك٥تتصر 

كشرحو للمدقق العضد كحاشيتاه للسعد كالسيد  ابن اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكر

كغَت كمنهاج الوصوؿ للبيضاكم  كشرحو هناية السوؿ للجماؿ اإلسنوم كالتحرير البن ا٢تماـ 

  .    (ٕٖ)ذل  ٦تا تدعوا اٟتاجة إليو من الكتب ا١تفرقة ُب الفنوف ا١تتنوعة 

 
                                                 

ٖٕ
ـ القرل عبد ا١تناف ،إسعاؼ ا١تطالع الًتمسي ، ٤تفوظ بن عبد هللا بن   شرح نظم ٚتع اٞتوامع د. علي امادم رسالة دكتوراه ّتامعة أ

(ُ/ُّٓ-ُٓٔ)  



 

 

 
 (﴾الكتاب األٌكؿ﴿)

جعلهػا سػبعة مناسػبة  مػأخوذة مػن حػػديم ُب ـ أٌف دتٌقػ« مػن الكتػب السػبعة»قولػو: 
 اٟتديم.  (ٖٖ)«إٌف هللا كتر زنب الوتر، أما ترل السموات السبع»

لبقيػػػة األدلػػػػة فيػػػػو لكونػػػو أصػػػػبل  كإ٪ٌتػػػػا قػػػٌدـ الكػػػبلـ أم القػػػر ف،« يف الكتػػػػاب»قولػػػو: 
ريف لػيس مػن مباحثػو، بػل ىػو لبيػاف حقيقتػو ؛ ألٌف التعىنا  «مباحم»كٓب يقدـ لفظ  الشرعية

 حيم ذاتو ال من حيم مفهومو كال من حيم ما اشتملباحثو لبياف أحكاـ ترجع إليو من كم
اعتنػاء بشػأنو؛ لتشػٌعب  ئمع أنٌػو مػن ا١تبػاديف من مقاصده ر عليو من األقواؿ، كإ٪ٌتا جعل التع

 . (َٗ)، كلذا أفرده بعضهم ٔتسألة(ٖٗ)الكبلـ فيو
أم القضا  الػيت يقػع البحػم فيهػا مػن ٤تمػوالت األقػواؿ، « كمباحث األقواؿ»قولو: 
 كاصطبلحا:مكاف البحم الذم ىو القضية، كالبحم لغة: الفحص كالتفتيش.  )فاؼببحث(:

ليل؛ فمتعلق البحم ىو النسبة بُت ا١توضوع كامػوؿ، كمكانػو دبياف نسبة شيء إٔب شيء ابل
القضية، فمعٌت كبلمو: أٌف الكتاب األٌكؿ الذم ىػو ألفػاظ ٥تصوصػة مشػتمل علػى قضػا  ىػي 
مواضػػع البحػػم عػػن ٤تمػػوالت األقػػواؿ، ك٭تتمػػػل أف يكػػوف ا١تبحػػم ىػػو متعلػػق البحػػم، كىػػػو 

 . (ُٗ)ابعتبار أجزائو اليت ىي القضا  مشتمل على تل  النسب عُت النسبة، كالكتاب
                                                 

طارؽ بن عوض هللا بن دمحم ، عبد اسن  ق:يقٖت ،ا١تعجم األكسط  ،سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخميين ، الطرباأخرجو  (ٖٖ)
ُب السنن  ، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ،البيهقي أخرجوك  .ىػُُْٓسنة  القاىرة –دار اٟترمُت  :الناشر،  بن إبراىيم اٟتسيٍت

 ـ ََِّ -ىػ  ُِْْالثالثة،  :الطبعة فلبنا –، بَتكت  دار الكتب العلمية ، طبعة دمحم عبد القادر عطا :قيقٖت (َُْ/  ُالكربل )
 –: دار الكتب العلمية طبعة ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا (ُِٔ/ُُب ا١تستدرؾ )،  دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٛتدكيو ،كاٟتاكم  

فليوتر ، فلف هللا كتر ٭تب الوتر إذا استجمر أحدكم :» قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أىب ىريرة أف النيب  ـَُٗٗ – قُُُْالطبعة: األكٔب، ،  بَتكت
 كالطواؼ. كذكر أشياء. ، أما ترل السموات سبعا كاألرضُت سبعا

 لبناف –طبعة دار الكتب العلمية ، بَتكت  (ِٖٗ/ُتقريرات على ٚتع اٞتوامع  ) ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد الشربيٍت ، ( ٖٖ)
 ىػ لو )تقرير على ُِّْ - ُِِّنة أصوٕب مصرم. كٕب مشيخة اٞتامع األزىر سعبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد الشربيٍت: فقيو شافعي 

  (ّّْ/ ّاألعبلـ للزركلي )( ( ُب األصوؿ، ك )فيا الفتاح تقرير على شرح تلخيص ا١تفتاح، ُب الببلغةٚتع اٞتوامع 
 ر ٛتادك طبعة دار ابن حـز ، الطبعة األكٔبٖتقيق الدكتور نذي (ِٖ/ِ)، عثماف بن عمر ، ٥تتصر منتهى السوؿ كاألمل  ابن اٟتاجب (ٖٗ)

 كلد سنة عثماف بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرك ٚتاؿ الدين ابن اٟتاجب: فقيو مالكي (ُُِ/ ْاألعبلـ للزركلي )ـ ََِٔ
  السوؿ كاألمل ُب علميك منتهى  الشافية  ُب الصرؼ ك الكافية  ُب النحو األعبلـ للزركلي  من تصانيفو  ىػ ْٔٔ ىػ كتوُب سنةَٕٓ 

 ٥تتصر منتهى السوؿ كاألمل كاٞتدؿ  ُب أصوؿ الفقو، ك األصوؿ
 (ِٖٗ/ُ)  نفس مصدر سابق (َٗ)
 (َِٗ/ُ)نفس مصدر سابق  (ُٗ)



 

 

أم الذم اشتمل الكتاب على تل  األقواؿ اشتماؿ الكل « اؼبشتمل عليها»قولو:  
على كل جزء جػزء بنػاء علػى أٌف ا١تباحػم ىػي القضػا  أك علػى جػزء كػل جػزء جػزء بنػاء علػى 

 . (ِٗ)أهٌنا النسب
أم كاجملمػػل « كحنوهػػا»بيػاف لؤلقػػواؿ. قولػػو: « مػػن األمػػر كالنهػػي كالعػػاـ إخ»قولػو: 

 كا١تبُت كالناس  كا١تنسوخ كغَت ذل . 
أم الكتػاب ا١تػراد بػو ىنػا القػر ف العزيػز، كىػذا أكٔب مػن « الكتاب هنا القػرنف»قولػو: 

قوؿ بعضهم: )اسم للقػر ف(؛ إذ  لػيس ا١تػراد أنٌػو اسػم ألٌم شػيء، بػل ا١تػراد: اٟتكػم عليػو مػن 
 . (ّٗ)أبٌنو القر فحيم مدلولو 

كالقر ف ُب اللغة مصدر ٔتعٌت القراءة غلب ُب العرؼ العاـ على  «:التلويح»قاؿ يف 
اجملموع ا١تعُت من كبلـ هللا تعأب ا١تقركء على ألسنة العباد، كىو ُب ىذا ا١تعٌت أشهر من لفػظ 

 .(ْٗ)جعل تفسَتا لو فلهذاالكتاب كأظهر 
هنع هللا يضر أنٌػػو قػػاؿ: القػػر ف اسػػم كلػػيس ٔتهمػػوز كٓب يؤخػػذ  (ٓٗ)علػى أٌف ا١تنقػػوؿ عػػن الشػػافعي

. قػاؿ اٟتػافظ السػيوطي: كىػو (ٔٗ)من قراءة كلكٌنو  اسم لكتاب هللا تعػأب مثػل التػوراة كاإل٧تيػل
 . (ٕٗ)ا١تختار

                                                 

 
 ٖتقيق دمحم حسن دمحم إٝتاعيل (ِْٕ/ِشرحو على  ٥تتصر ابن اٟتاجب ) ، عبد الرٛتن بن أٛتد بن عبد الغفارعضد الدين اإل٬تي  (ّٗ)
 ـ .ََِْالكتب العلمية ، بَتكت لبناف ، الطبعة األكٔب ، دار 
 ٛتد اال٬تي، الشَتازم، الشافعي، )عضد الدين( عآب مشارؾ ُب العلوـ العقلية كاالصلُت كا١تعاين ألرٛتن بن اٛتد بن عبد الغفار بن عبد ا 

 من نواحي شَتاز، كتوُب مسجوان بقلعة در ٯتياف. كالبياف كالنحو كالفقو كعلم الكبلـ. كلد ابيج
 اقف من مؤلفاتو: الرسالة العضدية ُب الوضع، الفوائد الغياثية ُب ا١تعاين كالبياف، شرح منتهي السوؿ كاالمل ُب علمي االصوؿ كاٞتدؿ، ا١تو 

 (ُُٗ/ ٓمعجم ا١تؤلفُت ) ُب علم الكبلـ، كٖتقيق التفسَت ُب تكثَت التنوير.
 ٖتقيق زكر  عمَتات ، دار الكتب العلمية ،  (ْٔ/ُازاين ،سعد الدين  مسعود بن عمر ، التلوير على التوضير  ١تنت  التنقير )التفت (ْٗ)

 لبناف ، الطبعة األكٔب  –بَتكت 
 دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع القرشي بن عبد ا١تطلب بن عبد مناؼ كينسب إٔب شافع فيقاؿ لو (ٓٗ)

 (ٔ/ِٔق. األعبلـ للزركلي )َِْكتوُب سنة  قَُٓالشافعي كلد سنة 
 ق: عبد ا١تعطي أمُت قلعجييقٖت (ِِٔ/ُُب معرفة السنن كاآلاثر) ٛتد بن اٟتسُت بن علي بن عبد هللا، أنقلو البيهقي عن الشافعي  (ٔٗ)
 ـُُٗٗ -ىػ ُُِْاألكٔب،  الطبعة: بَتكت(-دار قتيبة )دمشق  ،
اإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة  عبد الرٛتن بن أيب بكر ،  ، السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ٕٗ)

  (ُُٔفي علوـ القر ف )صمََِٖاألكٔب ، 
 



 

 

 يعٍت صار علما ابلغلبة على القر ف. « غلب عليه»قولو: 
أك اإلضػػافة؛ فيكػػػوف « أؿ»مػػع فهػػو علػػم ابلغلبػػة كال يكػػوف إاٌل  قػػاؿ بعػػق اققػػني:

حػىٌت « أؿ»عوضا إلفادهتا العهد عن العلمية الوضعية، كليس علما غالبػا مػع التنكػَت ٌٍب ٟتقتػو 
يقاؿ: اجتمع فيو ا١تعرفاف، على أٌف بعضهم اختار جواز اجتماعهما إذا كاف ُب أحد٫تا ما ُب 

 .  (ٖٗ)  هللا   عبد هللا، ك اآلخر كز دة كما ىنا بدليل:   ىذا، ك
أم حػػاؿ كونػػو ٦تتػػازا مػػػن بينهػػا هبػػذه الغلبػػة لشػػهرتو بكثػػػرة « مػػن بػػني الكتػػػب»قولػػو: 

االسػتعماؿ فيػو؛ إذ رٌٔتػا يسػتعمل الكتػاب ُب سػائر الكتػب اإل٢تيػة كغَتىػا، كالقػرف ال يسػػتعمل 
 إاٌل فيما ذكر. 
قولػػػػو: أم علمػػػاء الشػػػرع احػػػػًتاز عػػػن عػػػرؼ اللغػػػويُت ك٨تػػػوىم. « يف عػػػرؼ أهػػػػل الشػػػرع»قولػػػو: 

 أم الكتاب. « كما غلب»
أم فهػو ا١تػػراد ابلكتػاب عنػػدىم « علػػك كتػػاب سػػيبويه يف عػػرؼ أهػػل النحػػو»قولػو: 

 حُت اإلطبلؽ. 
كػاف كتػػاب سػيبويو لشػهرتو كفضػلو علمػا عنػد علمػاء النحػػويُت   :(ٗٗ)قػاؿ ابػن خلكػاف

تػاب، فػػبل فكػاف يقػاؿ ُب البصػرة: قػرأ فػبلف الكتػاب؛ فػػيعلم أنٌػو كتػاب سػيبويو، كقػرأ نصػف الك
سػٌ  أنٌػػو كتػاب سػػيبويو، كٓب يػػزؿ أىػل العربيػػة يفضػػلونو كيعٌظمونػو حػػىٌت كػػاف ا١تػازين مػػع جبللتػػو 
يقػػوؿ: )مػػن أراد أف يصػػػنف كتػػااب كبػػَتا ُب النحػػػو بعػػد كتػػاب سػػػيبويو فليسػػتحي(، ككػػاف ا١تػػػربد 

 .  (ََُ)يويقوؿ ١تن أراد أف يقرأ عليو كتاب سيبويو: )ىل ركبت البحر( تعظيما كاستصعااب ١تا ف
فيػو إشػارة إٔب أف للقػر ف إطبلقػا  خػر، « كهو أم القرنف هنا أم يف أصوؿ الفقه إخ»قولػو: 

كذلػػػ  ألنػػػو يطلػػػػق كيػػػراد بػػػو: مػػػػدلوؿ اللفػػػظ كىػػػو ا١تعػػػػٌت القػػػائم بذاتػػػو تعػػػػأب، كىػػػو ٤تػػػل نظػػػػر 
ا١تتكلمُت، كيطلق كيراد بػو: األلفػاظ الدالػة علػى ذلػ  ا١تعػٌت، كمنػو قولػو تعػأب: ﴿فىػأىًجٍرهي حىػىتَّ 

                                                                                                                                            

 كاف يهمز   كأما القر ف فاختلف فيو فقاؿ ٚتاعة: ىو اسم علم غَت مشتق خاص بكبلـ هللا فهو غَت مهموز كىو مركم عن الشافعي أنو
 قرأت كال يهمز القر ف كيقوؿ: القراف اسم كليس ٔتهموز كٓب يؤخذ من قرأت كلكنو اسم لكتاب هللا مثل التوراة كاإل٧تيل.

 (ْٔراجع ىامش ص )ص (َِٗ/ُ)  الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات( ٖٗ)
 وفيات األعياف  كمن مؤلفاتو  ق ُٖٔكتوُب سنة  قَٖٔكلد سنة  ا١تاىر أٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن أيب بكر ابن خلكاف األديب (ٗٗ)

دار العلم  (َِِ/ُاألعبلـ ) ، خَت الدين بن ٤تمود بن دمحم بن علي بن فارس،  لزركليا الًتاجم. وأنباء أبناء الزماف وىو أشهر كت 
 ـ ََِِ،الطبعة: ا٠تامسة عشر  للمبليُت

 (ّٖٓ/ُ( كخزانة األدب )ِِٗ/ِبغية الوعاة ) عبد الرٛتن بن أيب بكر ، ، بكرالسيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب  (ََُ)



 

 

ـى هللًا﴾ ةالتوبػػػة:  ىػػػو األلفػػػاظ، كىػػػذا ٤تػػػل نظػػػر األصػػػوليُت كالفقهػػػاء  [ كا١تسػػػموعٔيىٍسػػػمىعى كىػػػبلى
 . (َُُ)كالنحاة كغَتىم
 أم فهو علم ابلغلبة أيضا كما يشَت إليو. « اللفظ إخ»قولو: 
كيسػتعمل اسػتعماؿ اٞتػػنس « مػػع تشخيصػه»كقولػو: « يعػ  مػا يصػػدؽ عليػه»قولػو: 

 أيضا؛ فلو استعماالف ال يصدؽ على البعا ُب األٌكؿ كعليو ُب الثاين. 
 كقد اشتمل  ىذا التعريف على جنس كفصوؿ، كسيأٌب الكبلـ عليو. 

مػػػن اإلنػػػزاؿ أك التنزيػػل أم: ا١تنػػػزؿ ذلػػػ  اللفػػػظ ملسو هيلع هللا ىلص« ا١تنػػػزؿ علػػػى سػػيدان دمحم »قولػػو: 
فهػػػو حقيقػػػة شػػػرعية. كأٌمػػػا كػػػوف اللفػػػظ عرضػػػا سػػػياال ال يبقػػػى زمػػػانُت اتفاقػػػا، ملسو هيلع هللا ىلص بذاتػػػو عليػػػو 

 . (َُِ)غةٓتبلؼ غَت السيٌاؿ فتدقيق ال يعتربه أىل الل
 أم بسورة منو غَت ٥تتصة ببعضو. « اؼبعجز بسورة منه»قولو: 
بصيغة اسم ا١تفعوؿ، كالتبلكة ككتابة أصلها: االتباع، كىي خاصة « اؼبتعبد بتبلكته»قولو: 

 ابلقر ف عند األكثر. 
: الػػػتبلكة ٗتػػػػتٌص أبتبػػػػاع كػػػبلـ هللا تعػػػػأب ا١تنػػػزؿ ابلقػػػػراءة اترة كأخػػػػرل (َُّ)قػػػاؿ الراغػػػػب

ابالرتبػػاط؛ ١تػػا فيػػػو مػػن أمػػػر كهنػػي كترغيػػػب كترىيػػب أك مػػػا يتػػوٌىم فيػػػو ذلػػ ، كىػػػي أخػػٌص مػػػن 
 . (َُْ)القراءة

أم اللفػظ ا١تنػزؿ إْب كأتػى ابلعنايػة؛ ألٌف القػر ف « يع  ما يصدؽ به هذا اغبدٌ »قولو: 
ا١تشًتؾ  يطلق اب١تعٌت العلمي كا١تراد بو: ا٢تيئة االجتماعية، كيطلق: اب١تعٌت اٞتنسي: كىو القدر

، كإ٪تػا «افعػل»ك« قػل»بُت اجملموع كبُت كل بعا منو لو بو نوع اختصاص احًتازا عػن ٨تػو: 
ٓب ٭تملػػػػػو علػػػػػى ا١تعػػػػػػٌت الثػػػػػاين مػػػػػع أنػػػػػػو األنسػػػػػب بغػػػػػرض األصػػػػػػوٕب؛ ألف االسػػػػػتدالؿ إ٪تػػػػػا ىػػػػػػو 

                                                 
 (ِّٔ-ِِٔ/ُتشنيف ا١تسامع ) دمحم بن هبادر بن عبد هللا ، ،ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (َُُ)

 ـََِٔمؤسسة قرطبة ، ٖتقيق عبد هللا ربيع ك سيد عبد العزيز الطبعة الثانية 
 (ْٔراجع ىامش ) (َِٗ/ُ)  الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (َُِ)
 غريب القر فا١تفردات ُب  من مؤلفاتو : ادلعروؼ للراغ ( أو األصبهاا)اٟتسُت بن دمحم بن ا١تفضل أبو القاسم األصفهاين  (َُّ)
اقق: صفواف عدانف  (ُٕٔ/ُا١تفردات ُب غريب القراف  كتاب التاء لفظ )تلو( )،  أبو القاسم اٟتسُت بن دمحم األصفهاين ، (َُْ)

 ىػ ُُِْ -الطبعة: األكٔب ،  دمشق بَتكت -الناشر: دار القلم، الدار الشامية ،   الداكدم
 



 

 

ابألبعػاض؛ إذ التعريػػف ا١تػذكور ُب ا١تػػنت تعريػف ابعتبػػار ا١تعػػٌت العلمػي كمػػا قػاؿ: )كإ٪تػػا حػػدكا 
 . (َُٓ)قر ف مع تشخصو( إْبال

مػػن ىػػذه للبيػػػاف ال لبلبتػػداء؛ فػػلٌف الصػػدؽ اتبػػػع « إْب مػػن أٌكؿ سػػػورة الفاربػػة»قولػػو: 
 . (َُٔ)جملموع القر ف ال ألٌكؿ سورة الفاٖتة

ابلنصػػػب نعػػػت ١تػػػا يصػػػدؽ إْب كىػػػو كالتعليػػػل لكػػػوف ا١تػػػراد « اػػػتٌج ابعاضػػػه»قولػػػو: 
كذلػػ  ألٌف القػر ف عنػػد  الػذم ىػو الكػػبلـ النفسػي ،ال ا١تػػدلوؿ ابلقػر ف ىنػا: اللفػػظ ا١تنػزؿ إْب 

أىػػل األصػػوؿ ٦تٌػػػا ٭تػػتٌج أببعاضػػػو، كاالحتجػػاج إ٪تػػا ىػػػو ابللفػػظ ا١تػػػذكور إذ الكػػبلـ النفسػػػي ال 
 . (َُٕ)اطبلع عليو، كىذا ظاىر ُب أف مسمى القر ف ىو الكل

 ىذا ٤تًتز قولو: )ُب أصوؿ الفقو(. « خبلؼ القرنف يف أصوؿ الدين إخ»قولو: 
 أم القر ف ٙتٌة. « فإنٌه»قولو:  
أم للفػػػػظ ا١تنػػػزؿ إْب ابلداللػػػة االلتزاميػػػة العقليػػػة؛ إذ مػػػػن « ؼبػػػدلوؿ  لػػػك إخ»قولػػػو: 

 .  (َُٖ)أضيف لو كبلـ لفظي ال بٌد كأف يكوف لو كبلـ نفسي ال ابلداللة الوضعية
أم كإف كػػاف ىػذا غػػَت النفسػػي ُب « كهػػو اؼبعػػىن النفسػػي القػػائم بذاتػػه تعػػاىل»قولػو: 

 . (َُٗ)قناح
على ا١تعنيُت بطريق االشًتاؾ على ما ىو  -أم: القر ف–كإطبلقو  :(َُُ)قاؿ العطار

التحقيق. ككجو إضافتو هبذا ا١تعٌت لو تعأب أنو صفتو كاب١تعػٌت األكؿ أنػو تعػأب أنشػأه برقومػو ُب 
اللػوح افػوظ كمنػع السػلف مػن إطػبلؽ القػوؿ ٓتلػق القػر ف هبػذا ا١تعػٌت أداب كٖتػرزا عػن ذىػاب 

 . (ُُُ)فسي اىػالوىم إٔب ا١تعٌت الن

                                                 
 دار الكتب العلمية ، بَتكت _لبناف  (ُِٗ/ُحاشية على شرح ٚتع اٞتوامع )،  حسن بن دمحم بن ٤تمودالعطار ،   (َُٓ)

 دار الكتب العلمية ، بَتكت _لبناف (ِِٗ/ُاٟتاشية ) ، حسن بن دمحم بن ٤تمود العطار ، (َُٔ )
 دار الكتب العلمية ، بَتكت _لبناف (ِِٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َُٕ)
 دار الكتب العلمية ، بَتكت _لبناف (ِِٗ/ُاٟتاشية  )، بن دمحم بن ٤تمودحسن  العطار ، (َُٖ)
 (ِِٗ/ُيقصد بو )كإف كاف الكبلـ النفسي ُب حقو تعأب غَت الكبلـ النفسي ُب حقنا ( راجع حاشية العطار ) (َُٗ)
ىػ من أىم  َُِٓكتوُب ىػَُُٗ كلد .من علصاء مصر نسبة لبيط العطر الذي كاف صنعة أبيو حسن بن دمحم بن ٤تمود العطار (َُُ)

 حاشية على شرح الي ا١تسمى ابلبدر الطالع شرح ٚتع اٞتوامع كحاشية على ا١تطلع زكر  األنصارم شرح إيساغوجي ُب ا١تنطق : مؤلفاتو
 (ِٖٓ/ ّمعجم ا١تؤلفُت ). حاشية على شرح االزىرية للشي  خالد ُب النحو،
 (ِِٗ/ُ)  ٟتاشيةالعطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، ا (ُُُ)



 

 

أم عرٌفػػػػوه، كىػػػػذا جػػػػواب عٌمػػػػا أكرد علػػػػػيهم أبٌف « كإدٌنػػػػا حػػػػٌدكا القػػػػػرنف إخ»قولػػػػو: 
 . (ُُِ)األشخاص ال ٖتدٌ 

 أم كىو يغٍت عن حٌده؛ إذ ال يقع فيو  اشتباه. « مع تشخيصه»قولو: 
أم ال « ليتميػزكا عػن غػري »متعلػق بػ)ػػحٌدكا(. كقولػو: « دبا  كػر مػن أكصػافه»قولو: 

 لتصور ماىيتو، تعليل لػ)ػحٌدكا(. 
أم ليحصل امتياز مدلوؿ القر ف عٌما ليس قػر ان « ما يسٌمك كبلما بياف لغري »قولو: 

 . (ُُّ)ابلنسبة ١تن عرؼ اإلنزاؿ كاإلعجاز كالسورة
أنٌػو كإف ٓب يقػع فيػو اشػتباه لكػن يقػع ُب اٝتػو عنػد مػن ٓب يعػرؼ أنٌػو  كحاصػل اعبػواب:

 .(ُُْ)كف غَتهدياف أٌف ىذا االسم موضوع ٢تذا ا١تسٌمى اٝتو فحٌدكه لب
كٓب ٬تعلػػػو لتمييػػز اٟتقيقػػة؛ ألف كونػػو لئلعجػػػاز لػػيس الزمػػا بينػػا، فلنػػػو ال قػػاؿ العطػػار: 

يعرفػو إال األفػراد مػػن العلمػاء فضػػبل عػن كونػػو ذاتيػا أك عرضػػيا كألف معرفػة السػػورة تتوقػف علػػى 
 .(ُُٓ)٘تييز ُب التسمية ال ُب اٟتقيقة -الناصركما قاؿ -معرفتو فيدكر؛ فهذا التمييز 

ٯتكػن أف ٭تػػد ٔتػػا  يكاٟتػق أٌف الشخصػػ «:تلػػويح السػػعد»كقػػاؿ الشػػربي  نقػػبل عػػن 
يفيػػد امتيػػػازه عػػن ٚتيػػػع مػػا عػػػداه ْتسػػب الوجػػػود ال ٔتػػا يفيػػػد تعينػػو كتشخصػػػو ْتيػػم ال ٯتكػػػن 

 .(ُُٔ)اشًتاكو بُت كثَتين ْتسب العقل فلف ذل  إ٪تا ٭تصل ابإلشارة ال غَت
أٌف كػػػػػوف القػػػػر ف كاحػػػػدا ابلشػػػػػخص كأف لفػػػػظ القػػػػر ف علػػػػػم شػػػػخص ىػػػػػو  كاغباصػػػػل:

: إٌف القر ف عبارة عن ىػذا ا١تؤلػف ا١تخصػوص الػذم ال ٮتتلػف (ُُٕ)التحقيق؛ فقد قاؿ السعد
كل كاحد منا ىو ىذا القر ف ا١تنزؿ علػى   ؤه ابختبلؼ ا١تتلفظُت للقطع أبٌف للقطع أبف ما يقر

كلػػو كػػػاف عبػػارة عػػػن ذلػػ  ا١تشػػػخص القػػائم بلسػػػاف  -عليػػو السػػػبلـ-بلسػػاف جربيػػػل ملسو هيلع هللا ىلص النػػيب 

                                                 
 دار الكتب العلمية ، بَتكت _لبناف (ِّٗ/ُاٟتاشية ) حسن بن دمحم بن ٤تمودالعطار،  (ُُِ)
 دار الكتب العلمية ، بَتكت _لبناف (ِْٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُُّ)
 (ُراجع )ص (ِّٗ/ُالشربيٍت، تقريرات ) ( ُُْ)
 دار الكتب العلمية ، بَتكت _لبناف (ِْٗ/ُ)  ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ، حسن بن دمحم بن  (ُُٓ)
 (ّْراجع ىامش )ص (َٓ/ُالتفتازاين ، التلوير على التوضير ) (ُُٔ)
 من مؤلفاتو :حاشية على شرح العضد على ٥تتصر ابن اٟتاجب ىػ ّٕٗق كتوُب ُِٕ كلد مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاىن (ُُٕ)
 (ُِٗ/ٕ.األعبلـ للزركلي ) التلوير إٔب كشف غواما التنقير،  كشرح العقائد النسفية 



 

 

لكػػػاف ىػػذا ٦تػػػاثبل لػػػو ال عينػػو ضػػػركرة أف األعػػراض تتشػػػخص ٔتحا٢تػػػا  -عليػػػو السػػبلـ-جربيػػل 
 . (ُُٖ)فتعدد بتعدد ااؿ

ف اللغػػة تنبػٍت علػػى الظػػاىر، فلنػػو يقػػاؿ فهػػذا التعػدد غػػَت معتػػرب لغػػة؛ أل قػػاؿ العطػػار:
 . (ُُٗ)للكبلـ ا١تلتـز فيو نظاـ كاحد، فلف اعترب ىذا التعدد كاف علم جنس، أتٌمل

 شركع ُب بياف ٤تًتزات القيود اليت ُب اٟتٌد. « فخرج إخ»قولو: 
فيػػػو إشػػػارة إٔب أٌف ا١تػػػػراد إخػػػراج مػػػا يػػػذكر  نفػػػا عػػػػن « عػػػن أف يسػػػػٌمك قػػػرنان»قولػػػو: 

 . (َُِ)اٟتقيقةالتسمية ال 
 لي أٌنو قيد كاحد خرج بو أمور متعددة. ظاىره كا «ملسو هيلع هللا ىلصابؼبنزؿ علك دمحم »قولو: 

 .(ُُِ)كأفاد ٚتاعة 
 أٌف قولو: )ا١تنزؿ فيو( خرج بو األحاديم غَت الرابنية. 

قيػػػد  خػػػػر خػػػػرج بػػػو الكتػػػػب السػػػػماكية غػػػَت القػػػػر ف. قولػػػػو: « ملسو هيلع هللا ىلصعلػػػػك دمحم »كقولػػػو: 
 فاعل خرج. « غري »

أم اليت ليست ٤تكية عنو تعأب، كىػي األحاديػم « كاألحاديث غري الرابنية»قولو: 
 .(ُِِ)النبوية، كدخل ٖتت الكاؼ بقية الكتب السماكية ٦تٌا عدا القر ف

 أم كخرج اب١تعجز، فهو عطف على )اب١تنزؿ( إْب. « كابؼبعجز»قولو: 
 أم فا١تعجز من اإلعجاز. « إْب ملسو هيلع هللا ىلصأم مظهر صدؽ النيب »قولو: 

شػػرح »ُب كمػػا -كقػػد علػػم ٦تػػا تقػػرر أف حقيقػػة اإلعجػػاز  «:البػػدر الطػػالع»قػػاؿ يف 
إثبات العجز استعَت إلظهاره فاستعمالو على ىذا ُب إظهار صدؽ الرسػوؿ ٣تػاز  -« ادلقاصد

 .(ُِّ)أك عن حقيقة عرفية ال عن حقيقة لغوية
 فاعل خرج ا١تقدر. « األحاديث الرابنية»قولو: 

                                                 
 (ّْراجع ىامش )ص (َٓ/ُالتفتازاين ، التلوير على التوضير ) (ُُٖ)
 (ْٔراجع ىامش )ص (ِّٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُُٗ)
 بَتكت _لبناف دار الكتب العلمية ، (ِْٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َُِ)
 يل( شرح الي على ٚتع اٞتوامعقاؿ اإلماـ الي:)فخرج عن أف يسمى قر ان اب١تنزؿ على دمحم األحاديم غَت الرابنية كالتوراة كاإل٧ت( ُُِ)
(ُ/ُٔٗ) 
 (ِْٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُِِ)
 (ّْراجع ىامش )ص ا١تعجزة.( ُب مبحم ُٕٓ/ِالتفتازاين ، شرح ا١تقاصد )( ُِّ)



 

 

، كأٌمػػا العراقػػي فلنٌػو جعػػل ٥ترجػػا «شػػرح الػي»كػػذا ُب   «:شػػرح الكوكػػب»قػػاؿ يف 
للرابنيػػة كغَتىػػػا؛ فػػػلٌف األحاديػػػم كلهػػػا منزلػػػة.  قػػػاؿ الشػػػافعي هنع هللا يضر: السػػػٌنة كحػػػي يتلػػػى. كقػػػاؿ 

 كقػػاؿ اغبليمػػي:حسػاف بػن عطيػػة: كػاف جربيػل ينػػزؿ ابلسػنة كمػا ينػػزؿ ابلقػر ف ركاه الػدارمي. 
 .  (ُِْ)اإلعجازعلـو القر ف توجد ُب السنة إاٌل 

اعلػػم أٌف الكػػػبلـ ا١تضػػاؼ إٔب هللا تعػػػأب أقسػػاـ: أٌك٢تػػػا  :(ُِٓ)قػػػاؿ اقػػػق ابػػػن حجػػػر
كأشػرفها القػػر ف؛ لتمييػزه عػػن البقيػة كعجػػازه ككونػػو معجػزة ابقيػػة علػى ٦تػػٌر الػدىور ٤تفوظػػة مػػن 
التغيػػػػَت كالتبػػػػديل، إٔب أف قػػػػػاؿ: كاثنيهػػػػا: كتػػػػػب األنبيػػػػاء علػػػػػيهم الصػػػػبلة كالسػػػػػبلـ قبػػػػل تغيَتىػػػػػا 

مػػع إسػناده ٢تػػا ملسو هيلع هللا ىلص القدسػية كىػػي مػا نقػل إلينػػا  حػادا عنػو  كتبػديلها. كاثلثهػا: بقيػػة األحاديػم
عػػن ربػػػو، فهػػػي مػػػن كبلمػػػو تعػػػأب قػػػد تضػػاؼ إليػػػو، كىػػػو األغلػػػب، كنسػػػبتها إليػػػو حينئػػػذ نسػػػبة 

؛ ألٌنو ا١تخرب هبا عن هللا تعأب، ٓتػبلؼ ملسو هيلع هللا ىلصإنشاء؛ ألٌنو ا١تتكلم هبا أكال، كقد تضاؼ إٔب النيب 
تعػػأب، فيقػػػاؿ فيػػو: قػػػاؿ هللا تعػػأب، كفيهػػػا: قػػاؿ رسػػػوؿ هللا القػػر ف؛ فلنٌػػو ال يضػػػاؼ إاٌل إٔب هللا 

فيمػا يػػركه عػن ربػػو. كاختلػػف ُب بقيػة السػػنة ىػػل ىػو كلػػو بػػوحي أك ال؟ ك يػة ﴿كىمىػػا يػىٍنًطػػقي ملسو هيلع هللا ىلص 
إاٌل أين أكتيػػػػت الكتػػػػاب كمثلػػػػو ملسو هيلع هللا ىلص: »[ تؤيػػػػد األٌكؿ، كمػػػػن ٙتٌػػػػة قػػػػاؿ ّعىػػػًن ا٢ٍتىػػػػوىل﴾ ةالػػػػنجم: 

 «. معو
 كخرج بسورة منو؛ فهو عطف أيضا على )اب١تنزؿ(. أم « كبسورة منه إخ»قولو: 
 إْب فاعل خرج ا١تقٌدر.« بعضها إ ا اشتمل علك أقلٌ »قولو: 

)اب١تنػػزؿ( مػػن تتٌمػػة الفصػػػل الثالػػم كىػػو بيػػاف للواقػػػع ال  أٌف قولػػػه: :الزركشػػي ك كػػر 
أف  اإلخػػراج، كا١تعػػٌت فيػػو: أف اإلعجػػاز كاقػػع بسػػػورة منػػو، فلػػو أطلػػق )ا١تنػػزؿ لئلعجػػاز( ألكىػػػم

اإلعجػػاز بكلػػػو، كلػػػيس كػػذل ، كال ينبغػػػي أف يتػػػوىم أنػػو فصػػػل رابػػػع ٮتػػرج مػػػا نػػػزؿ لئلعجػػػاز، 
ال بسػػورة ملسو هيلع هللا ىلص كلكػن ال بسػورة منػو، فػلفَّ ذلػػ  ٓب يوجػد، أعػٍت كبلمػان نػػزؿ لئلعجػاز علػى ٤تيىمَّػد 

 . (ُِٔ)منو، ىذا كبلمو
                                                 

( الي، البدر َُٓ( كٕب الدين العراقي ، الغيم ا٢تامع ص)ُِٖ/ُ، شرح الكوكب الساطع )السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ُِْ)
 (ُٗٔ/ُالطالع )

 اتاج شرح ا١تنهاج ،كمنهجٖتفة كمن مؤلفاتو  ىػ ْٕٗ توُب قَٗٗكلد  أٛتد بن دمحم بن علي بن حجر ا٢تيتمي السعدم األنصارم (ُِٓ)
  (ِّْ/ُالقوًن شرح ا١تقدمة اٟتضرمية . األعبلـ للزركلي )

 
  ـََِٔمؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،   (ِّٔ/ُتشنيف ا١تسامع ) دمحم بن هبادر ، الزركشي ،  (ُِٔ)



 

 

 أم أقصر سور سورة الكوثر. « كهي»قولو: 
بػػدؿ )مػن سػػورة الكػػوثر( أم بػػدكف البسػملة؛ ألهٌنػػا معهػػا أربػػع « ثػػبلث نايت»قولػو: 

   ت بناء على ا١تذىب أٌف البسملة  ية كاملة من كل سورة. 
قػدرىا مػػن غَتىػػا ٓتػػبلؼ مػػا  -أم اإلعجػػاز-كمثلهػػا فيػػو  :(ُِٕ)قػػاؿ اعبػػبلؿ الػػي

  . (ُِٖ)دكهنا
 كآبيػػػػة أم قػػػدرىا ُب عػػػػدد اآل ت ُب عػػػدد اٟتػػػػركؼ الصػػػادؽ آبيتػػػػُت قػػػػاؿ اؼبؤلػػػػف:

 . (ُِٗ)كبدكهنا ليوافق قو٢تم: )اإلعجاز إ٪تا يقع بثبلث   ت( كذل  قدر سورة قصَتة، أتٌمل
 . (َُّ)«حاشية شرح األصل»أم « كيف اغباشية»قولو: 
فقػد قػاؿ الشػمس أم ُب تقػدير اإلعجػاز بػثبلث   ت؛ « ما ينازع يف  لك»قولػو: 

)إٌف اإلعجاز يقع آبيتُت أك ابآلية(، لكن ٤تٌلو إذا اشتملت على مػا بػو التعجيػز ال  الربماكم:
ُب كػ ﴿ٍبيَّ نىظىرى﴾، أم كلذا كاف الصواب حذؼ قولو: )بسورة(
(ُُّ) . 

كٯتكػػػػن اٞتمػػػع بينهمػػػػا أبٌف اآليػػػة أك اآليتػػػػُت قػػػد يقػػػػع بػػػػو  «:البػػػػدر الطػػػػالع»قػػػػاؿ يف 
 . (ُِّ)اإلعجاز ُب بعا اآل ت كآية الدين، فكبلمهم جرل على الغالب

 أم السورة ُب التعريف. « كأفاد  كرها»قولو: 
إشارة إٔب أٌف ىناؾ فوائد أخر كالتنصػيص علػى أٌف القػر ف اسػم للكػل « أيضا»كقولو: 
 دكف أبعاضو.

أم ال لبلحػًتاز ال للبيػػاف؛ فػػلف القيػػود ُب « إيهػػاـ أٌف اؼبعجػػز كػػل القػػرنف فقػػ دفػػع »قولػو: 
 . (ُّّ)التعريف تكوف ٢تذه األمور الثبلثة. كذا قرره العطار، فليتأٌمل

                                                 
 كنز الراغبُت ُب شرح ا١تنهاج ُب ىػ من مؤلفاتو ْٖٔ توُب ىػُٕٗكمفسركلد دمحم بن أٛتد بن دمحم بن إبراىيم الي الشافعي أصوٕب (ُِٕ)

عبد الرٛتن بن ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكرُب أصوؿ الفقو.  لبدر الطالع، ُب حل ٚتع اٞتوامع  ، كشرح الورقاتكا فقو الشافعية
 (ّْْ/ُحسن ااضرة ُب اتري  مصر كالقاىرة )،  أيب بكر

ٖتقيق مرتضى الداغستاين ، مؤسسة الرسالة  (ِْٗ/ُالبدر الطالع )،  أٛتد بن دمحم بن إبراىيم جبلؿ الدين دمحم بن الي ،  (ُِٖ)
 ـََِٓلبناف ، الطبعة األكٔب ، –الناشركف ، بَتكت 

 الر ض ، الطبعة األكٔب –ٖتقيق مكتبة الرشد السعودية  (ْْٖ/ُحاشية على ٚتع اٞتوامع  )بن دمحم بن أٛتد ، زكر  ، األنصارم(  ُِٗ)
 ـََِٕ،
 (ْْٖ/ُعلى ٚتع اٞتوامع ) زكر  األنصارم ، اٟتاشية  (َُّ)
 (َْٓ/ُزكر  األنصارم ، اٟتاشية ) (ُُّ)
 (.ُُٓا٠تطيب الشربيٍت، البدر الطالع )ص (ُِّ)



 

 

 أم كخرج بو؛ فهو عطف أيضا على )اب١تنزؿ( إْب. « كابؼبتعبد بتبلكته»قولو: 
بػػػو قبػػػل، كأكرد عليػػػو أبنٌػػػو ال يعلػػػم  إ٪ٌتػػػا زاده؛ ألٌف منسػػػوخ الػػػتبلكة تعبػػػد« أبػػػدا»قولػػػو: 

فيلػػػػـز أف ال يسػػػػػٌمى قػػػػر ان ُب حياتػػػػػو؛ ٞتػػػػواز نسػػػػػخو. كرٌد أبٌف ملسو هيلع هللا ىلص التأبيػػػػد إاٌل بعػػػػػد كفػػػػاة النػػػػػيب 
التعريػف للقػر ف بعػد كفاتػػو؛ فػبل يضػٌر أف يػػذكر فيػو قيػود ٓب تكػن ُب زمانػػو؛ فػلٌف التعػاريف تعتػػرب 

مرار القر نيػة ال ثبوهتػػا؛ إذ أصػػل الثبػػوت فيهػا حػػاؿ مػػن ألقيػػت إليػو أك أبٌف األبديػػة شػػرط السػػت
 . (ُّْ)حاصل بنزكلو
فاعػػػػل خػػػرج ا١تقػػػػدر. قػػػاؿ العطػػػػار: أم بعػػػد أف تعبػػػػد « مػػػػا نسػػػػخ  تبلكتػػػػه»قولػػػو: 

 . (ُّٓ)هبا
ك٘تامػو: )نكػاال مػن هللا كهللا عزيػز « الشيخ كالشػيخة إ ا زنيػا فارصبوذنػا البتػة»قولو: 

ُب قصػػػػة « الصػػػحيحُت»كغػػػػَته، كُب ( ُّٔ)يحكػػػيم( قػػػػاؿ عمػػػر: فػػػػلاٌن قػػػد قرأانىػػػػا ركاه الشػػػافع
شػػػهداء بئػػػر معونػػػػة قػػػاؿ أنػػػس هنع هللا يضر: كنػػػػزؿ فػػػيهم )أف بلغػػػوا قومنػػػػا أف قػػػد لقينػػػا ربنػػػػا فرضػػػي عنػػػػا 

 .(ُّٕ)كأرضاان(
لػػػػيس قػػػوٕب: )ا١تتعبػػػد بتبلكتػػػػو( ُب حػػػٌد القػػػػر ف، بػػػل ىػػػػو  «:األصػػػػل»قػػػاؿ صػػػػاحب 

حكمو، كىو ال يدخل ُب اٟتٌد ؛ ألنو إلفادة تصور الشيء كاٟتكػم علػى الشػيء فػرع تصػوره، 
كقػد ٬تػاب أبف اٟتػػد اترة  :)139(قػػاؿ الشػيخ خالػػد النحػػوم. (ُّٖ)فلػو توقػف عليػو لػػـز الػدكر

                                                                                                                                            
 (ْٔراجع ىامش )ص (ِٓٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُّّ)
 (ِٓٗ/ُالعطار، اٟتاشية )( كنقلو َّٖ/ُابن قاسم ، اآل ت البينات ) (ُّْ)
 (ِٓٗ/ُ)  العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُّٓ)
 (ُِٔ/ُالشافعي ،مسنده ) (ُّٔ)
 ( ابب فضل قوؿ هللا تعأب: }كال ٖتسنب الذين قتلوا ُب سبيل هللا أمواات بل أحياء عند رهبمَُِٖأخرجو البخارم ُب صحيحو )رقم  (ُّٕ)

 من فضلو، كيستبشركف ابلذين ٓب يلحقوا هبم من خلفهم، أال خوؼ عليهم كال ىم ٭تزنوف، يستبشركف بنعمة منيرزقوف، فرحُت ٔتا  اتىم هللا 
 [َُٕهللا كفضل، كأف هللا ال يضيع أجر ا١تؤمنُت{ ة ؿ عمراف: 

 ( ابب استحباب القنوت ُب ٚتيع الصبلةٕٕٔكأخرجو مسلم ُب صحيحو )رقم 
 ( قاؿ الشي  زكر  )كتقرير اٞتواب أف اٟتد كما يرادبوَْٓ/ُ)  الي ، على شرح ٚتع اٞتوامع كحاشية الشي  زكر  األنصارم  (ُّٖ)

 ٖتصيل التصور ،كقد يراد بو ٘تييز تصور حاصل ،ليعلم أنو ا١تراد ابللفظ من بُت التصورات كا١تراد بتحديد القر ف ٘تييز مسماه عما عداه
 (اىػ.ْتسب الوجود 

 ُب شرح  التصرير ٔتضموف التوضير  ىػ َٓٗق كتوُب ّٖٖكلد سنة  خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن دمحم اٞترجاكٌم األزىرم(ُّٗ)
 (ٔٗ/ْ.معجم ا١تؤلفُت ) أكضر ا١تسال  إٔب ألفية ابن مال ، كشرح الربدة



 

 

كاترة إلفػادة ٘تييػز مسػماه عػن غػَته كحينئػذ يقصد إلفادة التصػور كحينئػذ فػبل يػذكر فيػو اٟتكػم، 
  .(َُْ)فيدخلو اٟتكم ألف الشيء قد ٯتيز ْتكمو ١تن تصوره أبمر يشاركو غَته فيو انتهى

   .(ُُْ)«البدر الطالع»نقلو ُب 
 (. فإف قل : إخ٘تهيد للسؤاؿ الذم سيذكره بقولو: )« كاعلم»قولو: 
أم مػػا يصػػدؽ عليػػو ذلػ  اٟتػػٌد مػػن أٌكؿ الفاٖتػػة إٔب « علمػػا ومػػوع مػػا  كػػر»قولػو: 
 سورة الناس. 
 أم من اجملموع كسوره ك  تو ككلماتو. « بني اوموع  ككل بعق منه»قولو: 

أٌف مػن ُب قولػو: )سػورة منػو( للتبعػيا، كضػمَته للفػظ ا١تنػزؿ؛ فػلف ٓب يعتػرب  كإيضػاحه:
السػػورة، كإف ٛتػػل علػػى حػػذؼ  فيػو حػػذؼ كػػاف القػػر ف اٝتػػا للجمػػوع الشخصػي ا١تؤلػػف مػػن

ا١تضػػػاؼ أم سػػػػورة مػػػن جػػػػنس ذلػػػ  الكػػػػبلـ ُب الفصػػػػاحة كعلػػػٌو الطبقػػػػة كػػػاف اٝتػػػػا للمفهػػػػـو 
 الصادؽ على اجملموع على أٌم بعا يفرض، أتٌمل. 

 كىو كونو على اجملموع. « فإف قل : إف أريد األٌكؿ»قولو: 
جػنس للقػدر ا١تشػًتؾ.  أم أك أريػد اإلطػبلؽ الثػاين، كىػو كونػو اسػم« أك الثاين»قولػو: 

 أم الثاين. « كهو»قولو: 
أم كىػو تعريػف القػر ف الػذم ىػو دليػل ُب الفقػو؛ « األنسب بغرض األصويل»قولو: 

 . (ُِْ)إذ االستدالؿ إ٪ٌتا ىو ابألبعاض
فيلغػػو قيػػػد »(. قولػػو:  أك الثػػػاينجػػواب إف ا١تقػػدر ُب قػػوؿ: )« فكػػل كلمػػػة»قولػػو: 

 أم ا١تذكور ُب اٟتٌد. « اؼبعجز
أم عنػػدان أىػػػل السػػنة؛ فقػػػد « ألٌف الكلمػػػة كاغبػػػرؼ ال إعجػػاز فيهػػػا قطعػػػا»قولػػو: 

ذكػركا أٌف اإلعجػاز يتعلػػق بسػورة أك قػػدرىا مػن الكػػبلـ ْتيػم يتبػػُت فيػو تفاضػػل قػول الببلغػػة. 
[ ّْكقػػوؿ ٚتػػع: يتعلػػق بقليػػل القػػر ف ككثػػَته؛ لقولػػو تعػػأب: ﴿فػىٍليىػػٍأتيوا ًْتىػػًديمو ًمٍثلًػػو﴾ ةالطػػور: 

                                                 
 (ْٕ/ُالشي  خالد األزىرم، الثمار اليوانع ) (َُْ)
، كلو أجد فيو، لعلو ُب منع ا١توانع الكبَت؛ «منع ا١توانع». نقل كبلـ صاحب األصل ُب ُُٓا٠تطيب الشربيٍت ، البدر الطالع ص (ُُْ)

 ألٌف لو كتابُت اٝتهما منع ا١توانع أحد٫تا الكبَت كاآلخر صغَت، كا١تطبوع منو ىو الصغَت.
 (ْٔراجع ىامش )ص (ُِٗ/ُالعطار ، حاشية ) (ُِْ)



 

 

اضي أبٌنو كال داللة ُب اآلية ألف اٟتديم التاـ ال تتحصل حكايتو ُب أقل مػن كلمػات رٌده الق
 .(ُّْ)سورة قصَتة

 ُب اٞتواب عن ىذا السؤاؿ. « قلنا»قولو: 
يػػػن، كىػػػو كونػػػو علمػػػا للمجمػػػوع، كلكػػػن ال  يػػد أم الشػػػٌق األٌكؿ مػػػن الػػػًتد« خنتػػػار األٌكؿ»قولػػو: 

 نسلٌم ذل  االقتضاء إْب. 
إف قيػل: صػػدقو علػى اجملمػػوع خفػاء؛ إذ الصػػورة ٘تاثػػل « إدٌنػػا هػػو إخ إ  اغبػػدٌ »قولػو: 

اجملمػوع ُب ذلػ ؛ فيصػدؽ أهٌنػا مػن جنسػو؛ فػلف قيػل: التفسػَت األٌكؿ ٮتػٌص اجملمػوع الشخصػي 
 بل يعٌم كبل من األبعاض ا١تشتملة على السور ا١تتعددة كالنصف مثبل. 

م كقػػع بسػػورة مػػن كػػػل دًٌ فػػلٌف التحػػػ إىل دفػػع  لػػػك بقولػػه: (ُْْ)قلنػػا: أشػػار العضػػػد
القػػر ف أم سػػورة كانػػت غػػَت ٥تتصػػة بػػبعا؛ فػػبل يصػػدؽ علػػى النصػػف األٌكؿ مػػثبل أنٌػػو اللفػػظ 
ا١تنزؿ بسورة منو؛ فا١تعٌت: ا١تنزؿ للعجز أبم سورة منو غَت ٥تتصة ببعضو كسور الػبعا ٥تتصػة 

 . (ُْٓ)بو، ىذا ٖتقيق اٞتواب، فتأٌملو
 ف ا١تعػرؼ بػبلـ العهػد، نػٌص الشػافعي هنع هللا يضر أم ألجل كػوف اٟتػٌد للقػر « كلذلك»قولو: 

 إْب. 
 أم ابلتعريف. « إف قرأت القرنف»قولو: 
أم مػن أٌكؿ الفاٖتػػة إٔب  خػر سػورة النػاس، فهػػو « بقػػرا ة اعبميػع ال يعتػق إاٌل »قولػو: 

( ابلتنكػَت؛ فلنٌػو يعتػق بقػراءة بعػا القػر ف إف قرأت قرنانالقر ف ا١تعهود، ٓتبلؼ ما لو قاؿ: )
 . (ُْٔ)أٌم بعا كاف

                                                 
اإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة ،  عبد الرٛتن بن أيب بكر، السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ُّْ)

 ـََِٖلبناف ، الطبعة األكٔب ،-مؤسسة الرسالة انشركف، بَتكت  (ُِ/ْفي علوـ القر ف )مََِٖاألكٔب ، 
اإلتقاف ، مؤسسة الرسالة د الدين اإل٬تى  اٟتنفي كاف قاضيا ٔتمال  عبد الرٛتن بن أٛتد بن عبد الغفار البكرم القاضي عض (ُْْ)

 قََٕولد سنة مََِٖانشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، 
 ( معجم ا١تؤلفُت، عمرِٓٗ/ّاألعبلـ للزركشي ) داب عضد الدين كشرح ٥تتصر ا١تنتهى البن اٟتاجب . ىػ من مؤلفاتو  ٕٔٓكتوَب سنة 
 (ُُٗ/ٓكحالة )

 لبناف–دار الكتب العلمية ، بَتكت  (ِٕٓ/ِشرح ٥تتصر ا١تنتهى )عبد الرٛتن بن أٛتد بن عبد الغفار ، عضد الدين اإل٬تي ،  (ُْٓ)
 ـََِْالطبعة األكٔب ،

 د قرأ قر ان فهو حر( األـ لئلماـ) كلو قاؿ لو مىت ما مت كقد قرأت قر ان فأنت حر فلذا قرأ من القر ف شيئا فق:قاؿ الشافعي  (ُْٔ)
 قولو لو إذا قرأت قر ان بعد موٌب)كإف قاؿ لعبده إف قرأت القر ف بعد موٌب فأنت حر ٓب يعتق إال بقراءة ٚتيعو ٓتبلؼ  (ِِ/  ٖ) الشافعي



 

 

 مبتدأ خربه قولو: )٤تموؿ( إْب. « كقوؿ من قاؿ: إخ»قولو: 
أم الصػادؽ ابٞتميػع أك الػبعا؛ فػػلف « إنٌػه ؿبمػوؿ علػك أنٌػه أراد الـ اعبػنس»قولػو: 

 أراد الـ العهد ٓب ٮتنم إاٌل بقراءة اٞتميع. 
 . (ُْٕ)أم ُب حٌد القر ف ا١تذكور« هنا -كاألصل-كتعبريم »قولو: 
ابن اٟتاجػب ، عثمػاف أم ككذا ابلكبلـ كما عرٌب بو « أكىل من التعبري ابلقوؿ» قولو:

 . (ُْٖ)بن عمر بن أيب بكر
 أم ألٌنو يتناكؿ غَت ا١تستعمل. « كإف كاف أخٌص من اللفظ»قولو: 
 . (ُْٗ)«منع ا١توانع»ُب « األصل»أم صاحب « ؼبا قاله»قولو: 
 قالو.  بياف ١تا« من أٌف اؼبراد: التنصيص إخ»كقولو: 
 أم األلفاظ، ككذا ال يفهمها الكبلـ. « كالقوؿ ال يفهمها»كقولو: 
أم فػاللفظ أظهػػر ُب « ألنٌػػه كمػػا يطلػػق علػػك اللسػػاين يطلػػق علػػك النفسػػاين»قولػو: 

إفػادة ا١تػراد مػن القػوؿ كإف كػػاف مػا بعػده يبيٌنػو، ٌٍب ال يلػـز مػػن كػوف القػر ف ُب ذاتػو لفظػا جػػواز 
تعػأب؛ لعػدـ اإلذف بػل يقػاؿ: قػاؿ هللا تعػأب مػثبل، كإف كػاف القػوؿ لفظػػا اسػتناد اللفػظ إٔب هللا 

إاٌل أنٌػػػو كرد اإلذف كضػػػافتو إليػػػو تعػػػأب كرٔتػػػا اقتضػػػى ىػػػذا أكلويػػػة التعبػػػَت ابلقػػػوؿ كالكػػػبلـ أفػػػاده 
 . (َُٓ)العطار

 -ابن اٟتاجػػب كػ-« األصػل»أم صػاحب « كقػويل: اؼبعجػز أكىل مػػن قولػه»قولػو: 
 . (ُُٓ))لئلعجاز(

                                                                                                                                            

/  ْفلنو يعتق بقراءة بعا القر ف كالفرؽ التعريف كالتنكَت( أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب للشي  زكر  األنصارم ) فأنت حر
ْٕٔ) 

 أم اللفظ ا١تنزؿ على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص (ُْٕ)
 (ِٖ/ِ)الكبلـ ا١تنزؿ لئلعجاز ( ٥تتصر ابن اٟتاجب مع شرحو  للتاج السبكي ) (ُْٖ)
ٖتقيق سعيد بن علي اٟتمَت ، دار البشائر اإلسبلمية ، (.ُّٔمنع ا١توانع )ص عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب ،التاج السبكي ، (ُْٗ)

 ـُٗٗٗ، الطبعة األكٔب 
 (ْٔراجع ىامش )ص (َِٗ/ُالعطار ، حاشية ) (َُٓ)
 (ِٖ/ِالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع ، ك ابن اٟتاجب ، ٥تتصر ابن اٟتاجب مع شرحو للتاج السبكي) (ُُٓ)



 

 

تعليػػل لؤلكلويػػػة، كحاصػػػلو: أٌف تعبػػػَت « ألٌف اإلنػػػزاؿ ال ينحصػػػر يف اإلعجػػػاز» قولػػو:
األصػػػل بقولػػػػو: )لئلعجػػػػاز( يػػػػوىم حصػػػػر اإلنػػػػزاؿ  فيػػػو مػػػػع أنٌػػػػو لػػػػيس كػػػػذل ، ٓتػػػػبلؼ تعبػػػػَته 

 بػ)ػا١تعجز( ليس فيو إيهاـ ذل ، فكاف أكٔب. 
عػػػػػن تعليػػػػػل لقولػػػػػو: )ال ينحصػػػػػر إْب( كقػػػػػد اعتػػػػػذر « فإنٌػػػػػه لغػػػػػري  أيضػػػػػا إخ»قولػػػػو: 

أبٌف االقتصار على اإلعجاز كإف نزؿ القر ف لغَته أيضا؛ لكوف اإلعجاز ىو اتاج « األصل»
إليػو ُب التمييػز؛ إذ ىػو الػػذم ٯتيػزه عػن غػػَته، كأٌمػا ٨تػو ا١تػواعظ كاألحكػػاـ كالتػدبر فقػد شػػاركو 

 .(ُِٓ)فيها األحاديم كغَتىا
َت ذلػ ؛ فكلهػا مقصػود كبيػاف األحكػاـ كغػ «كالتدبر آلايته كالتذكر دبواعظػه»قولو: 

ابإلنزاؿ، كأٌما ما قيل: إٌف اإلعجاز غَت مقصود من اإلنزاؿ، كإ٪ٌتػا ا١تقصػود منػو التػدبر كالتػذكر 
كاإلعجػػاز اتبػػع الـز ألبعػػػاض خاصػػة مػػػن القػػر ف ال بقيػػد سػػػورة كال كػػل بعػػػا ٨تػػو ﴿حيرًٌمىػػػت 

؛ ألنٌػو أعظػم ا١تعجػزات، ككيػف يكػوف (ُّٓ)[، ففيو نظر ظػاىرِّعىلىيكيم أيمَّهىاتيكيم﴾ ةالنساء: 
[ كىقولػػو تعػػػأب: ِّاإلعجػػاز غػػَت مقصػػود مػػع قولػػػو تعػػأب: ﴿فىػػأتيوا ًبسيػػورىةو ًمػػػن ًمثلًػػو﴾ ةالبقػػرة: 

ا اٍلقيٍر ف﴾ ةاإلسراء:  ٍتيوا ٔتًٍثًل ىىذى  . (ُْٓ)[ اآليةٖٖ}قيٍل لىًئًن اٍجتىمىعىًت اإٍلًٍنسي كىاٞتًٍنُّ عىلىى أىٍف أيى
نعم، اختلف ىل يعلم إعجاز القر ف ضركرة؟ فذىب أبو اٟتسن األشعرم إٔب أف ظهور ذل  

يعلػم ضػركرة ككونػو معجػزا يعلػم ابالسػتدالؿ. كذىػب القاضػي أٌف األعجمػي ال ملسو هيلع هللا ىلص علػى النػيب 
ٯتكنػػػو أف يعلػػػم إعجػػػػازه إال اسػػػتدالال ككػػػػذل  مػػػن لػػػػيس ببليػػػ . فأمػػػػا البليػػػ  الػػػػذم قػػػد أحػػػػاط 

الصػنعة؛ فلنػػو يعلػم مػػن نفسػو ضػركرة عجػػزه كعجػز غػػَته عػن اإلتيػػاف ٔتػذاىب العػرب كغرائػػب 
 . (ُٓٓ)ٔتثلو، تدبر

أم ﴿ًبسًم هللًا الرَّٛتىًن الرًَّحيًم﴾؛ ١تا قٌدمنا أٌف البسملة « كمنه أم القرنف البسملة»قولو: 
كإف كاف أصلها مصدرا، لكن صارت حقيقػة عرفيػة فيػو ْتيػم ال يفهػم عرفػا مػن البسػملة عنػد 

 اإلطبلؽ إاٌل ﴿ًبسًم هللًا الرَّٛتىًن الرًَّحيًم﴾. 

                                                 
 (ْٔراجع ىامش )ص (ِْٗ/ُالعطار ، حاشية ) (ُِٓ)
 (ْ/ّالقائل الكماؿ ابن ا٢تماـ ُب كتابو التحرير راجع تيسَت التحرير ) (ُّٓ)
  (ُِٗ/ُالعطار ، حاشية ) (ُْٓ)
، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق  (ٔٓٔعلوـ القر ف ص)ُب  اإلتقاف،  عبد الرٛتن بن أيب بكر،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ُٓٓ)

  ـََِٖ، سور  ،الطبعة األكٔب ، 



 

 

 الفاٖتة كغَتىا. « أٌكؿ كل سورة»قولو: 
ن ا٠تبلؼ بُت األئٌمػة كا٠تػبلؼ عنػدان، لكػن بتغليػب كمػا أم م« يف األصحٌ »كقولو: 

 .  (ُٔٓ)سيأٌب بيانو
 أم ُب أٌكؿ كل سورة ٦تٌا براءة. « مكتوبة كذلك»أم البسملة. كقولو:  «ألٌّنا»قولو: 
 أم بقلم القر ف. « خبٌ  السور»قولو: 
عليهػػػا  نسػػػبت إلػػيهم ابعتبػػار أف عثمػػاف هنع هللا يضر ٚتعهػػم « يف مصػػاحف الصػػحابة»قولػػو: 

 . (ُٕٓ)كما نسبت إليو ابعتبار أىنو تسبب ُب ٚتعو
حىت النقط كالشكل، فلو ٓب « مع مبالغتهم يف أف ال يكتب فيها ما ليس منه»قولو: 

تكػن مػن القػر ف أصػبل ُب أكائػل السػور ٓب تثبػت ٓتػٌط ا١تصػحف كػذل ؛ ألٌف العػادة تقضػػي ُب 
كاتبهػا، كىػذا الػدليل كمػا قالػو ٚتاعػة مثلو بعدـ االتفػاؽ فكػاف ال يكتبهػا بعػا أك ينكػر علػى  

مػنهم الغػزإب كالنػػوكم مػن أحسػن األدلػػة ُب ذلػ ، كلػػذا اقتصػر عليػو ا١تؤلػػف. كأٌمػا األحاديػػم 
 . (ُٖٓ)الواردة فيو إثباات كنفيا فكثَتة جٌدا

إثباهتػػػا قطعػػػي كنفيهػػػا قطعػػػي ككػػػل متػػػواتر ُب  :(ُٗٓ)قػػػاؿ اغبػػػافظ اعبػػػبلؿ السػػػيوطي
ا ْتركفهػػا كنصػفهم كثباهتػػا، كقػػراءة البسػملة كلهػػا متػػواترة إليػػو ٌٍب السػبع؛ فػػلٌف نصػػف القػراء قػػرؤك 

منو إلينا، كمن قرأ ْتذفها فهػي متػواترة إليػو ٌٍب منػو إلينػا، كألطػف مػن ذلػ  أٌف أحػد راكيػي انفػع 
قػرأ ركايػة عنػو ابإلثبػات كاآلخػر قػرأ ركايػػة عنػو ابٟتػذؼ، فػدؿ علػى أٌف األمػرين تػواتر ضػػٌده أبف 

 ا أبسانيد متواترة لكل. قرأ ابٟترفُت مع
هبػػذا التقريػػر اجتمعػػت األحاديػػم ا١تختلفػة علػػى كثػػرة كػػل جانػػب منهػػا كا٧تلػػى  قػػاؿ:

 اإلشكاؿ كزاؿ التشكي ، كال يستغرب اإلثبات ٦تن أثبت كال النفي ٦تن نفى، كهللا أعلم. 

                                                 
 (ِٓٗ/ُ( ك العطار ، حاشية )ِْٓ/ُالشي  زكر  األنصارم ، حاشية  ) (ُٔٓ)
 ، دار الكتب العلمية ، بَتكت _لبناف (ِٔٗ/ُاشية )، اٟت حسن بن دمحم بن ٤تمودالعطار ،  (ُٕٓ)
 (ّّٓ/ّ)   ( القطب الثاين ُب أدلة األحكاـ ، اجملموع لئلماـ النوكمّٖ/ُالغزإب ، ا١تستصفى ) (ُٖٓ)
 ْٖٗ نسبة إىل أسيوط مدينة يف صعيد مصر ولد سنة السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكرو. عبد الرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ الدين (ُٗٓ)

 كمن ىػ ُُٗكتوُب سنة  ق
في علوـ مََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، مؤلفاتو اٞتامع الصغَت ُب أحاديم النذير البشَت؛ 

 (َُّ/ّالقر ف؛ الدر ا١تنثور ُب التفسَت اب١تأثور. األعبلـ للزركلي)
 



 

 

 مقابل األصر. « كقيل: ليس  منه مطلقا»قولو: 
؛ فقػػػاؿ ُب هػػػذا اػبػػػبلؼ (َُٔ)دمحم بػػػن يوسػػػف ابػػػن اعبػػػزرم، دمحم بػػػنكقػػػد حػػػٌرر اغبػػػافظ 

 اختلف ُب ىذه ا١تسألة على ٜتسة أقواؿ:«: نشره»
)أحػدىا( أهنػا  يػة مػن الفاٖتػػة فقػط، كىػذا مػذىب أىػػل مكػة كالكوفػة، كمػن كافقهػػم، 

 كركم قوال للشافعي. 
)الثاين( أهنا  ية من أكؿ الفاٖتة، كمن أكؿ سورة، كىو األصر من مذىب الشافعي،  

 كمن كافقو، كىو ركاية عن أٛتد، كنسب إٔب أيب حنيفة. 
 )الثالم( أهنا  ية من أكؿ الفاٖتة، بعا  ية من غَتىا، كىو القوؿ الثاين للشافعي. 

ىػػػو ا١تشػػهور عػػػن أٛتػػد، كقػػػاؿ )الرابػػع( أهنػػا  يػػػة مسػػتقلة ُب أكؿ كػػػل سػػورة ال منهػػا، ك 
داكد كأصػحابو، كحكػػاه أبػو بكػػر الػرازم، عػػن أيب اٟتسػػن الكرخػي، كىػػو مػن كبػػار أصػػحاب 

 أيب حنيفة. 
)ا٠تػامس( أهنػػا ليسػػت آبيػػة كال بعػػا  يػة مػػن أكؿ الفاٖتػػة، كال مػػن أكؿ غَتىػػا، كإ٪تػػا  

ذلػػػ  مػػػػع كتبػػػت للتػػػيمن كالتػػػػربؾ، كىػػػو مػػػذىب مالػػػػ  كأيب حنيفػػػة كالثػػػورم، كمػػػػن كافقهػػػم، ك 
 إٚتاعهم على أهنا بعا  ية من سورة النمل، كأف بعضها  ية من الفاٖتة. 

ترجع إٔب النفي كاإلثبات، كالػذم نعتقػده أف كليهمػا صػحير، كأف كػل  كهذ  األقواؿ
مػا أردت نقلػػو منػو، كتقػػٌدـ  (ُُٔ)ذلػ  حػق، فيكػػوف االخػتبلؼ فيهمػػا كػاختبلؼ القػراءات اىػػػ

  نفا عن السيوطي ما يوافقو. 
 أم أيٌتها الشافعية. « عندان»عطف على مطلقا. قولو: « كيف غري الفاربة»لو: قو 

أنٌػػو نقػػل عػػػن الشػػافعي هنع هللا يضر ُب كوهنػػا مػػن القػػر ف أكائػػل السػػور قػػػوالف  كتوضػػيح هػػذا:
كألصحابنا طريقاف: أحد٫تا: أٌف لو قولُت، كالثاين: أٌف لو قوال  كاحدا ُب الفاٖتة، كىو أهٌنا  ية 
مستقلة منها، كُب ابقي السور قولُت على الطريقُت؛ فلٌف من األصحاب من ٛتل القولُت على 

القر ف ُب األكائل أك ال، كمنهم من ٛتلو على أهٌنا ىي  ية مستقلة فيها أك ىي مع ما  أهٌنا من

                                                 
كمن    ىػ ّّٖ كتوُب سنة ىػُٕٓكلد سنة  بن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسفا١تشهور اب دمحم بن دمحم بن دمحم بن علي ابن يوسف (َُٔ)

 مؤلفاتو النشر ُب القراءت
 (ِٖٗ/ٗ.ابن العماد اٟتنبلي ،شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ) العشر كالتمهيد ُب علم التجويد

 (َِٕ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  دمحم بن يوسفابن اٞتزرم، دمحم بن  (ُُٔ)



 

 

بعدىا إٔب أٌكؿ اآلية الثانية ليكوف نظره كاجتهاده ُب بياف  خر اآلية كمقارىا ال ُب كوهنا قر ان، 
الػرًَّحيًم﴾ كأكؿ البقػرة: كعن الربيع: ٝتعت الشافعي هنع هللا يضر يقوؿ: )أكؿ اٟتمػد ﴿ًبٍسػًم هللًا الػرٍَّٛتىًن 

 (. (ُِٔ)﴿آب﴾
الزركشػػػػػي ، دمحم بػػػػن سػػػػادر ، مؤسسػػػػػة قرطبػػػػة ، الطبعػػػػة الثانيػػػػػة ، قػػػػاؿ البػػػػدر 

ك٢تػذا كجػػو حسػن، كىػػو أف البسػملة ١تػػا ثبتػت أكالن ُب سػػورة الفاٖتػة فهػػي مػػن  :(ُّٔ)ـََِٔ
السور إعادة ٢تا كتكػرار، فػبل تكػوف مػن تلػ  السػورة ضػركرة، فػبل يقػاؿ: ىػي  يػة مػن أكؿ كػل 

 .(ُْٔ)سورة، بل ىي  ية ُب أكؿ كل سورة
 ا١تذكور. « النشر»كىذا ىو القوؿ الثالم ُب كبلـ 
ا: إف كػػػاف اٟتػػرؼ األخػػَت مػػػن السػػورة إف كػػافى اٟتػػػرؼ قػػاؿ: كحكػػى ابػػػن الرفعػػة كجهػػ

األخَت من السورة قبلو  ء ٦تدكدة كالبقرة، فالبسملة  ية كاملػة منهػا، كإف ٓب يكػن كػػ ﴿اقتػىرىبىػًت 
 . (ُٓٔ)السَّاعىةي﴾ فبعا  ية، كىذا غريب

 أم البسملة ُب أٌكؿ الفاٖتة. « كإدٌنا هي إخ»قولو: 
كيف »أم كمنػػو سػػٌن لنػا ابتػػداء الكتػب ابلبسػػملة. قولػػو: « إْب ابتػػدا  الكتػػاب»قولػو: 

 عطف على الفاٖتة. « غريها
أم لقػوؿ ابػػن عبػػاس رضػػي هللا عنهمػػا كػػاف رسػػوؿ هللا « للفصػػل بػػني السػػور»قولػو:  

ركاه أبػػػػػػػػو داكد «  بسػػػػػػػػيم»ال يعػػػػػػػرؼ فصػػػػػػػػل السػػػػػػػػور حػػػػػػػػىٌت تنػػػػػػػػزؿ عليػػػػػػػػو ملسو هيلع هللا ىلص 
زلػػػت عػػػرؼ أٌف السػػورة قػػػد ختمػػػت كاسػػػتقلت كابتػػػدأت سػػػورة فػػػلذا ن». زاد البػػػزار: (ُٔٔ)كغػػَته
 «. (ُٕٔ)أخرل

                                                 
الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة (  ِْٕ/ُ، ْتر ايط ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُِٔ)

 (ّّّ/ّ( النوكم ،اجملموع )ِٓٔ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔقرطبة ، الطبعة الثانية ، 
ىػ ْٕٗىػ كتوُب سنة ْٕٓكلد سنة  ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، دمحم بن هبادر بن عبد هللا ( ُّٔ)

 ،كتشنيف ا١تسامع .األعبلـ للزركلي البحر ايطكمن مؤلفاتو 
(ٔ/َٔ) 
 (ِٕٔ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُْٔ)
الزركشي ، دمحم بن هبادر ، ( كحكى ِٓٔ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُٓٔ)

 (ِْٕ/ُُب ْتر ايط  ىذا الوجو عن ا١تتوٕب ) ـََِٔمؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، 
 (ُِْْٓ( كالطرباين ُب ا١تعجم الكبَت رقم)ٖٖٕنو رقم)ركاه أبوداكد ُب سن (ُٔٔ)
 (  عن ابن عباس قاؿ: كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يعرؼ خا٘تة السورة حىت تنزؿ: بسم هللإْٗٗركاه البزار ُب مسنده )البحر الزخار( رقم ) (ُٕٔ)



 

 

« حػىت ينػزؿ عليػو»كأجيب أبف ىذا دليل للمثبت ألف قولو  «:البدر الطالع»قاؿ يف 
إف مل يكػن ظػاىرا يف نزولػو قػػرآان في صػل عليػو للقػاطط وىػػو اإلمجػاع علػى كتابتهػا يف ادلصػػ ف 

أهنػػا ليسػػت مػػن القػػر ف ُب أك٢تػػا  أوؿ بػراءة مػػطخبطػو  كصػػا مػػر، ولػػو كانػػت للفصػػل ألثبتػػت يف 
 . (ُٖٔ)جزما كٓب تثبت ُب أكؿ الفاٖتة

أم قولػو: ﴿إًنَّػوي ًمػٍن سيػلىٍيمىافى كىإًنَّػوي ًبٍسػًم هللًا الػػرٍَّٛتىًن « كهػي منػه يف أثنػا  النمػل»قولػو: 
 [. ُّ-َّالرًَّحيًم* أىالَّ تػىٍعليوا عىلىيَّ كىٍأتيوين ميٍسًلًمُتى*﴾ ةالنمل: 

 أم فلهٌنم أٚتعوا على أهٌنا ىنا بعا  ية؛ فيكفر جاحده. « إصباعا»ولو: ق
اسػػتثناء مػػػن قولػػو: )أٌكؿ كػػل سػػػورة(، كلػػرباءة أٝتػػػاء: « غػػػري أٌكؿ سػػورة بػػػرا ة»قولػػو: 

[ اآليػػػة، كسػػورة الفاضػػػحة قػػػاؿ ُُٕالتوبػػة لقولػػػو تعػػأب: ﴿لىقىػػػٍد اتىبى هللا عىلىػػػى النَّيًبًٌ﴾ةالتوبػػة: 
التوبػة ىػي الفاضػحة، مػا زالػت تنػزؿ، »البن عباس: سورة التوبػة، قػاؿ:  سعيد بن جبَت: قلت

كغػػَت  (ُٗٔ)ركاه البخػػارم« مػػنهم، حػػىت ظنػػوا أهنػػا لػػن تبقػػي أحػػدا مػػنهم إال ذكػػر فيهػػا كمػنهم ك
 ذل . 

بػػل « فليسػػ  البسػملة مػػن القػػرنف فيػػه جزمػػا»أم بػراءة. قولػػو: « أٌمػػا أٌكؽبػػا»قولػو: 
 إٚتاعا. 

 . (َُٕ)اإلٚتاع عليو« اجملموع»فقد نقل اإلماـ النوكم ُب  قاؿ ابن قاسم:
 تعليل لعدـ البسملة فيها. « لنزكؽبا ابلقتاؿ إخ»قولو: 

 ٓبىٍ  رضػػػي هللا عنهمػػػا: سػػألت عليػػػا كػػػـر هللا كجهػػػو ٓبى  كأشػػػار بػػػه إىل قػػػوؿ ابػػػن عبػػػاس
اءة  لػيس فيهػػا أمػػاف ؛ فقػػاؿ: ألٌف بسػػم هللا أمػاف كبػػر «بسػيم»ُب بػػراءة  بٍ تىػكٍ تي 

 .  (ُُٕ)نزلت ابلسيف

                                                                                                                                            

 كاستقبلت، أك ابتدأت سورة أخرل. الرٛتن الرحيم فلذا نزؿ: بسيم علم أف السورة قد ختمت
 (.ُُٖا٠تطيب الشربيٍت ، البدر الطالع )ص  (ُٖٔ)
 (.ِْٖٖالبخارم، اٞتامع الصحير )رقم  (ُٗٔ)
( قاؿ ابن قاسم: كقد ٬تاب: ابحتماؿ أٌف الشارح ترٌدد؛ الطبلعو على ٨تو خبلؼ أك طعن ُب اإلٚتاع. ّّّ/ّالنوكم ، اجملموع ) (َُٕ)

 (.َّٗ/ُالبينات )ابن قاسم ، اآل ت 
 (َّٔ/ِأخرجو اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ ) (ُُٕ)



 

 

كمعٌت ذل  أٌف العرب كانت تكتبها أٌكؿ مراسبلهتم ُب الصلر كاألماف؛  قاؿ النوكم:
فلذا نبذكا العهد كنقضوا األماف ٓب يكتبوىا، فنزؿ القر ف علػى ىػذا، كصػار عػدـ كتابتهػا دلػيبل، 

 على أٌف ىذا الوقت كقت نقا عهد كقتاؿ؛ فبل يناسب البسملة.  
ُب حػػذؼ البسػػملة بػػُت األنفػػػاؿ  ٫تػػا مًتادفػػاف، كال خػػػبلؼ« للرضبػػة كالرفػػػق»قولػػو: 

كبػػػػػراءة علػػػػػػى الصػػػػػحير، كحػػػػػػاكؿ بعضػػػػػػهم جػػػػػواز البسػػػػػػملة ُب أٌك٢تػػػػػػا عنػػػػػد االبتػػػػػػداء، كسػػػػػػاعده 
السػػخاكم أبنٌػػػو القيػػاس؛ ألٌف إسػػػقاطها إٌمػػا أف يكػػػوف ألهٌنػػا ابلسػػػيف أك ألهٌنػػم ٓب يقطعػػػوا أبهٌنػػػا 

٪ٌتػػا نسػػٌمي للتػػػربؾ، سػػورة قائمػػة بنفسػػها دكف األنفػػاؿ؛ فػػاألٌكؿ ٥تصػػوص ٔتػػن نزلػػت فيػػو ك٨تػػن إ
كافقػو  لتسػمية، ككالثػاين ٬تٌوزىػا ُب أكائػل األجػزاء، كقػد علػم الفػرض كسػقاطها؛ فػبل مػانع مػن ا

 طا. ا١تهدكم كابن الشي
إٌف ذلػػػ  خػػػػرؽ لئلٚتػػػػاع ك٥تػػػػالف  :ابػػػػن اعبػػػػزرم، دمحم بػػػػن دمحم بػػػػن يوسػػػػفكقػػػػاؿ 

 . (ُِٕ)ـ النصوص ابآلراءللمصحف، كال تصادى 
إٔب اٞتواز بناء على ما قالػو  (ُّٕ)التوبة، فذىب السخاكم كاختلف ُب البسملة أجزاء

ُب االبتػداء، كجػػنر اٞتعػػربم إٔب ا١تنػػع؛ فقػػاؿ رٌدا علػى السػػخاكم: إف كػػاف نقػػبل فمسػػلم، كإال 
 .(ُْٕ)فرد عليو أنو تقريع على غَت أصل كتصادـ لتعليلو

ككبل٫تا ٭تتمل، الصواب أف يقاؿ: إف من ذىب إٔب تػرؾ البسػملة  «:النشر»قاؿ يف 
ُب أكساط غَت براءة ال إشكاؿ ُب تركها عنػده ُب كسػط بػراءة، ككػذا ال إشػكاؿ ُب تركهػا فيهػا 
عند من ذىب إٔب التفضيل، إذ البسملة عندىم ُب كسط السورة تبع ألك٢تا، كال ٕتوز البسملة 

إٔب البسملة ُب األجزاء مطلقا، فلف اعترب بقاء أثر العلة  أك٢تا فكذل  كسطها، كأما من ذىب
اليت من أجلها حذفت البسملة من أك٢تا كىي نزك٢تا ابلسيف كالشاطيب كمن سل  مسػلكو ٓب 

 .(ُٕٓ)يبسمل، كإف ٓب يعترب بقاء أثرىا، أك ٓب يرىا علة بسمل ببل نظر، كهللا تعأب أعلم

                                                 
 (ِٓٔ/ُ)  النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ُِٕ)
 شرح من مؤلفاتو :ٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء، ىػ ّْٔق كتوُب ٖٓٓ كلدعلي بن دمحم بن عبد الصمد ا٢تمداين ا١تصرم السخاكم  (ُّٕ)

 ـ ََِِالطبعة: ا٠تامسة عشر  مايو  الناشر: دار العلم للمبليُت (ِّّ/ْاألعبلـ )،  خَت الدين بن ٤تمود بن دمحم ، لزركليا.  الشاطبية
د. ٤تسن  -ٖتقيق: د. مركاف العطيَّة  ، (ِٖٓص) ككماؿ اإلقراء ٚتاؿ القراء  ،علي بن دمحم بن عبد الصمد ا٢تمداين السخاكم ، (ُْٕ)

 ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالطبعة: األكٔب ت بَتك  –دمشق  -الناشر: دار ا١تأموف للًتاث ، خرابة
علي  ق يقٖت،  (ِٔٔ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف دمحم بن دمحم بن يوسف ،، ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ُٕٓ)

 ، دار الكتب العلمية  دمحم الضباع



 

 

 
حجػػر كالرملػػي حيػػم قػػاؿ األٌكؿ: ٖتػػـر بػػُت ابػػن  كمػػن هنػػا توجيػػه اػبػػبلؼ اؼبشػػهور

 . (ُٕٔ)البسملة أٌكؿ براءة كتكره ُب أجزائها، كقاؿ الثاين: تكره أٌك٢تا كتسن أكساطها، تدبر
أم البسملة، كىذا مرتبط اب١تسألة األكٔب أعٍت كونو ما « كحيث قلنا: إٌّنا إخ»قولو: 

 عدا أثناء سورة النمل. 
 خرب )أهٌنا(. « من القرنف»َتىا. قولو: أم الفاٖتة كغ« أٌكؿ السورة»قولو: 
، ىػػذا مػػا نقلػػو ا١تػػاكردم عػػن «فهػػي علػػك الصػػحيح قػػرنف حكمػػا ال قطعػػا»قولػو: 

؛ الختبلؼ العلماء فيها، كبو يرد ما قيل: إهٌنا من القر ف قطعا كالقوؿ أبهٌنا غػَت (ُٕٕ)اٞتمهور
قر ف قطعا، كذل  ألٌف ما كقع فيو ا٠تبلؼ ُب إثباتو أك نفيػو ظػٍت ال قطعػي؛ فػالقطعي ا١تػذكور 

 ُب الطرفُت خبلؼ الصحير. 
قػر ان قطعػا،  : ٤تػل ذلػ  فيمػا يثبػت)قلنػا(: القر ف ال يثبػت إاٌل ابلتػواتر. )فإف قل (

بكسر –أٌما ما ثبت قر ان حكما فيكفي فيو الظٌن كما يكفي ُب كل ظٍت، كمثل ذل  اٟتجر 
؛ فلٌنو من البيت حكما ال قطعا؛ فلٌنو منو ُب الطواؼ ال ُب التوٌجػو ُب الصػبلة، كأيضػا -اٟتاء

نػد قػـو دكف إثباهتا ُب ا١تصحف ٓتطٌػو مػن غػَت نكػَت ُب معػٌت التػواتر أيضػا؛ كقػد ثبػت التػواتر ع
 . (ُٖٕ) خرين، فتأٌملو بلطف

 بياف للمراد من كوهنا قر ان حكما. « دبعىن أٌف السورة إخ»قولو: 
 أم البسملة أكائل السور كلو الفاٖتة. « كإدٌنا مل ييكفَّر جاحدها»قولو: 
أم كال تكفػػَت ُب ا١تختلػػػف فيػػو إٚتاعػػػا، كأٌمػػػا مػػا نقػػػل عػػػن « للخػػػبلؼ فيهػػػا»قولػػو: 

القاضػي أيب بكػر البػاقبلين مػن ا١تالكيػة أنٌػو يكفػػر كػل مػن أثبػت البسػملة. كعػن ابػن أيب ىريػػرة 
من الشافعية أٌنو قاؿ: يكفر من نفاىا. فكل من ا١تقػالُت زلتػاف قبيحتػاف جػٌدا كمػا قالػو اقػق 

: ىػػػذا إف ٓب -أعػػػٍت: ابػػن حجػػر–ئر زالت العلمػػاء. قػػاؿ ابػػن حجػػر؛ فػػػبل يلتفػػت إليهمػػا كسػػػا

                                                 
ـ النشر:  ، الناشر: ا١تكتبة التجارية الكربل ٔتصر (ّّ/ِٖتفة اتاج )،  أٛتد بن دمحم بن علي ابن حجر، (ُٕٔ)  ـ ُّٖٗ -ىػ  ُّٕٓعا

 ـُْٖٗىػ/َُْْ -األكٔب الطبعة الناشر: دار الفكر، بَتكت (ْٕٓ/ُهناية اتاج )،  دمحم بن أيب العباس أٛتد بن ٛتزة كالرملي،
 (َُٓ/ِا١تاكردم ، اٟتاكم الكبَت ) (ُٕٕ)
، تشنيف ا١تسامع  ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، ( ّْٓ/ُزكر  األنصارم ،اٟتاشية ) (ُٖٕ)

  (ِٓٗ/ُاٟتاشية )،  حسن بن دمحم بن ٤تمود( العطار، َُٕ/ُ( العراقي ، الغيم ا٢تامع )ِٕٔ/ُ)



 

 

يقوال بتأكيلهما، كأٌمػا إذا قػاال بػو فػبل يبقػى عليهمػا إاٌل جػرح  إطػبلؽ ىػاتُت العبػارتُت ا١تػوىم مػا 
ال يقػػوؿ بظػػاىره أحػػػد مػػن ا١تسػػػلمُت، كذلػػ  التأكيػػػل ىػػو أف ٭تمػػل كػػػل منهمػػا علػػػى مػػن قػػػاؿ 

 اد، ٌٍب أطاؿ ُب بيانو، فراجعو. ابإلثبات كالنفي بطريق القطع من غَت اجته
 

أم لػػيس مػػن القػػر ف الشػاذ؛ فهػػو عطػػف علػػى قولػػو: )البسػػملة(، « ال الشػػا »قولػو: 
 فقد علمت أهٌنا متواترة، فصٌر التقابل. 

 قػػػاؿ السػػػخاكم:أم الشػػاذ اصػػطبلحا، كأٌمػػػا لغػػة: فهػػػو ا١تنفػػرد. « كهػػػو إخ»قولػػو: 
، ككفػػى هبػػػذه التسػػمية تنبيهػػػا   الشػػاذ مػػأخوذ مػػػن شػػٌذ الرجػػل يشػػػٌذ شػػذكذا إذا انفػػرد عػػػن القػػـو

 . (ُٕٗ)على انفراد الشاذ كخركجو عٌما عليو اٞتمهور إْب نقلو النويرم
أم قريبػػا، كحاصػلو: أٌف الشػػاذ « بياّنػػا كمل يصػػل إىل القػػرا ة الصػػحيحة اآلي»قولػو: 

ققُت: ما خالف الرسم كالعربية كنقل كلو بثقة عن ثقة أك عند ٚتاعة ما ليس ٔتتواتر، كعند ا
 بغَت ثقة لكن ٓب يشتهر. 

، ك٥تالفػػة للرسػم؛ فلنٌػػو (َُٖ)ىػي مركيػػة عػن ابػػن مسػعود هنع هللا يضر« كقػػرا ة أشناّنمػػا»قولػو: 
، كقػراءة ابػن عبػاس رضػػي «فعػٌدة مػن أٌ ـ أخػر متتابعػػة»أيػديهما اتفاقػا، ككقػراءة أيب بػن كعػػب 

 «. (ُُٖ)أف تبتغوا فضبل من رٌبكم ُب مواسم اٟتجٌ »هما: هللا عن
 سيأٌب مقابلو قريبا. « فإنٌه ليس من القرنف يف األصحٌ »قولو: 
أم فػػػلٌف القػػر ف إلعجػػػازه النػػاس عػػن اإلتيػػػاف ٔتثػػل أقصػػػر « ألنٌػػػه مل يتػػواتر إخ»قولػػو: 

 سورة تتوفر الدكاعي على نقلو تواترا؛ فلو كاف الشاذ قر ان لتواتر نقلو. 
ضببل علك أنٌػه كػاف متػواترا »أم أٌف الشاذ من القر ف. قولػو: « كقيل: إنٌه منه»قولو: 

 تعليل ٢تذا القوؿ. « إخ

                                                 
 (ُِّ/ُ( النويرم ، شرح طيبة النشر )ِِّالسخاكم ، ٚتاؿ القراء )ص (ُٕٗ)

 النشر ُب القراءات العشر ،كمن مؤلفاتو : شرح طيبة  ىػ ٕٖٗ - َُٖ دمحم بن دمحم بن دمحم بن علي بن ابراىيم بن عبد ا٠تالق النويرم
 (ِٖٔ/ ُُمعجم ا١تؤلفُت ) بَتكت ، لبناف

 (َُّ/ٕأخرجو البيهقي ُب السنن الصغرل ) (َُٖ)
 از أسواقا ُب اٞتاىلية فلما كافأخرجو البخارم ُب صحيحو عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ:) كانت عكاظ ك٣تنة كذك اجمل (ُُٖ)

 ( كاٟتاكم ُبَْٕ/  ِ) أتٙتوا من التجارة فيها فأنزؿ هللا } ليس عليكم جناح... { ُب مواسم اٟتج . قرأ ابن عباس كذاـ اإلسبل
 (َّْ/ِا١تستدرؾ)



 

 

« ٚتػع اٞتوامػع»كفي تواتره منو، كا٠تبلؼ ىكػذا ُب كي« إْب يف العصر األٌكؿ»قولو: 
 «. (ُِٖ)شرح الي»ك

ابػن اٟتاجػػب ، ٓب أره ُب شػػيء مػن كتػػب األصػوؿ مػػعى كثػرة التتبػػع، ك  :الزركشػػي قػاؿ 
كإف أشػار إٔب ا٠تػبلؼ فيهػا، حيػم أفردىػا ٔتسػألة، كنصػب فيهػا  عثمػاف بػن عمػر بػن أيب بكػر

فيهػا البسػملة ٓتصوصػها. ٌٍب قػاؿ: كاٟتػق أف ثبػوت مػا ىػو مػػن  األدلػة، لكػن ظهػر أف مقصػوده
القػر ف ْتسػػب أصػلو ال خػػبلؼ ُب شػػرط التػواتر فيػػو، كأمػا ْتسػػب ٤تلػػو ككضػعو كترتيبػػو، فهػػل 

 . (ُّٖ)يشًتط فيو التواتر، أـ يكفي فيو نقل اآلحاد؟ ىذا الذم يليق أف يكوف ٤تل ا٠تبلؼ
ما نصػو: كقػاؿى قػـو مػن الفقهػاء كا١تتكلمػُت: ٬تىيػوز  (ُْٖ)للقاضي أيب بكر« االنتصار»نعم، ُب 

إثبػػات قػػػراءات كقػػػراءة حكمػػػان ال علمػػػان ٓتػػػرب الواحػػد دكف االستفاضػػػة، ككػػػره أىػػػل اٟتػػػق ذلػػػ  
 . (ُٖٓ)كامتنعوا منو

الظػاىر أٌف مػراد القاضػي مسػألة البسػملة خاصػة، كلػذا قيٌػده  :(ُٖٔ)قاؿ الويل العراقي
فا البن السبكي ُب حكاية ا٠تبلؼ، كلعلو انتقل ذىنو بقولو: )حكما ال علما( فبل يكوف سل

مػن ا٠تػبلؼ ُب أٌف ا١تنقػوؿ ٓتػرب الواحػد علػى أف يكػوف قػر ان ىػل يكػوف حٌجػة إجػراء لػو ٣تػرل 
 .(ُٕٖ)األخبار أك ال؟ فلٌف ا٠تبلؼ ُب ذل  معركؼ، كأٌما ُب ثبوتو قر ان فبل

 دمحم بػن دمحم بػن يوسػفابن اٞتزرم، كقد صرٌح بنقل ا٠تبلؼ  قاؿ اعببلؿ السيوطي:
 ، كستأٌب عبارتو.(ُٖٖ)من أئمة القراء ُب كتابو النشر، بل ابل  فصٌحر عدـ اشًتاط التواتر

 

                                                 
 (ْٔراجع ىامش )ص (ِٕٗ/ُحاشية العطار ) (ُِٖ)
 ـََِٔمؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِٖٔ/ُتشنيف ا١تسامع )الزركشي ، بدر الدين دمحم بن هبادر ،  (ُّٖ)
 ، كالتقريب كاإلرشاد .األعبلـ للزركلي إعجاز القر فكمن مؤلفاتو :  ىػ َّْق كتوُب ّّٖدمحم بن الطيب بن دمحم بن جعفر كلد  (ُْٖ)
(ٔ/ُٕٔ) 
ٓترب الواحد  نصو )كقاؿ قوـ من الفقهاء كا١تتكلمُت: ٬توز إثبات قر ف كقراءة حكما العلما  (ٗٔ/ ُالباقبلين ، االنتصار للقر ف ) (ُٖٓ)

 دكف االستفاضة، ككره ذل  أىل اٟتق كامتنعوا منو، كقاؿ قوـ من ا١تتكلمُت إنو يسوغ إعماؿ الرأم كاالجتهاد ُب إثبات القر ف كأكجو
 كأحرؼ إذا كانت تل  األكجو صوااب ُب اللغة العربية ك٦تا يسوغ التكلم هبا(.

 (ُْٖ/ُكمن مؤلفاتو الغيم ا٢تامع .األعبلـ للزركلي ) ق ِٖٔ كتوُب ِٕٔكلد سنة  أٛتد بن عبد الرحيم بن اٟتسُت (ُٖٔ)
 (َُٖ/ُالوٕب العراقي، الغيم ا٢تامع ) (ُٕٖ)
 (ُٕٖ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ُٖٖ)



 

 

إ٪ٌتػػػا احتػػاج التنصػػيص علػػػى تػػواتر القػػػراءات؛ « كالقػػػرا ات السػػبع اؼبركيػػػة إخ»قولػػو: 
 ألهٌنا مغايرة للقر ف. 
نػزؿ متغايراتف؛ فلٌف القر ف الػوحي ا١تالقراءات كالقر ف حقيقتاف الزركشي ، قاؿ البدر 

كالقراءات ىي اختبلؼ ألفاظ الوحي ا١تذكور ُب كتبػة اٟتػركؼ  للبياف كاإلعجازملسو هيلع هللا ىلص على دمحم 
 .  (ُٖٗ)أك كيفيتها من ٗتفيف كتثقيل كغَت٫تا

أم األئٌمػػػة ا١تشػػهورين كلهػػم مػػن أىػػل السػػنة كمػػا صػػػرٌح « عػػن القػػرا  السػػبعة»قولػػو: 
 بذل  غَت كاحد. 

 ئاألٌكؿ قػار « كضبػزة كالكسػائي كعاصػم يب عمػرك كانفػع كابػ  كثػري كعػامرأ»قولػو: 
 البصرة

الشػػػاـ، كالثبلثػػػة الباقيػػػة قػػػراء  ئمكػػػة، كالرابػػػع قػػػار  ئا١تدينػػػة كالثالػػػم قػػػار  ئثػػػاين قػػػار كال
الكوفػة، كقػد ذكػرت بعػا تػراٚتهم ُب الغنيػة، كعلػى ىػؤالء السػبعة اقتصػر ابػن ٣تاىػد ُب كتابػو 

 ا١تشهور. 
مػع أف ُب أئمػة القػراء مػن -أٌف السبب ُب االقتصار على السبعة  اققنيك كر بعق 

فلمػػا أف الػػركاة عػػن األئمػػة كػػانوا كثػػَتا جػػدا،  -ىػو أجػػل مػػنهم قػػدرا كمػػثلهم أكثػػر مػػن عػددىم
ا ٦تػػا يوافػق خػػط ا١تصػػحف علػػى مػػا يسػهل حفظػػو كتنضػػبط القػػراءة بػػو تقاصػرت ا٢تمػػم اقتصػػرك 

فنظركا إٔب من اشتهر ابلثقة كاألمانة كطوؿ العمر ُب مبلزمة القراءة كاالتفاؽ علػى األخػذ عنػو 
فأفردكا من كل مصر إماما كاحػدا كٓب يًتكػوا مػع ذلػ  نقػل مػا كػاف عليػو األئمػة غػَت ىػؤالء مػن 

اءة يعقػػػوب كأيب جعفػػر كشػػػيبة كغػػػَتىم. كقػػػد ركم أٌف ا١تصػػػاحف القػػراءات كال القػػػراءة بػػػو كقػػػر 
العثمانيػػػة سػػػبعة أك ٙتانيػػػػة كٌجػػػو إٔب كػػػػل مػػػن البصػػػرة كالكوفػػػػة كمكػػػة كالشػػػػاـ كالػػػيمن كالبحػػػػرين 
مصحفا على اختبلؼ ُب األخَتين، كترؾ ُب ا١تدينة مصحفا كاحدا كأمس  لنفسو مصػحفا، 

بن ٣تاىد ُب اقتصاره على ىؤالء القراء السبعة كىو الذم يقاؿ لو: ا١تصحف اإلماـ؛ فأراده  ا
أنػزؿ القػر ف علػى »مراعاة لعدد ا١تصاحف؛ فصادؼ ذلػ  العػدد الػذم كرد بػو  ا٠تػرب ا١تتػواتر 

                                                 
السيوطي ، عبد الرٛتن بن ( ُّٖ/ُ، الربىاف ُب علوـ القراف  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، ( ُٖٗ)

راجع  (ِٕٗ/ُ( الشربيٍت ، تقرارت )ِّٕ/ُ) ـََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ، أيب بكر
 (ْٔىامش )ص



 

 

فظػن أف   اٟتػديم، فوقػع ذلػ  ١تػن ٓب يعػرؼ أصػل ا١تسػألة كٓب تكػن لػو فطنػة،« سػبعة أحػرؼ
 .(َُٗ)ا١تراد ابألحرؼ السبعة القراءات السبع. كليس كذل 

  كاحد على ابن ٣تاىد ُب صنيعو. من ٌٍب شٌنع غَتك 
لقػػد نقػػل مسػػبع ىػػذه السػػبعة مػػا ال ينبغػػي لػػو كأشػػكل  قػػاؿ أبػػو العبػػاس ابػػن عمػػار:

األمػر علػى العامػة كيهامػو كػل مػن قػػل نظػره أف ىػذه القػراءات ىػي ا١تػذكورة ُب ا٠تػرب كليتػػو إذا 
 .  (ُُٗ)اقتصر نقص عن السبعة أك زاد ليزيل الشبهة إْب، فليتنبو

ىذا اٟتكم ٣تمع عليو بُت أىل السنة إال من شذ « إليناملسو هيلع هللا ىلص متواترة من النيب »قولو: 
، فلنو ذىب إٔب أهنا مشهورة كذىب ا١تعتزلة إٔب أهنا  حاد -«البديع»كصاحب -من اٟتنفية 

غَت متواترة كا١تراد نفي التواتر عن قراءة الشي  ا١تخصػوص بتمامهػا كنػافع مػثبل بػل منهػا مػا ىػو 
كمنها ما ىو متواتر كليس ا١تراد نفي التواتر من أصلو كاإللزاـ نفي التواتر عن القر ف كلو  حاد 

 . (ُِٗ)كاإلٚتاع خبلفو، كذا ُب العطار
أم ٭تيل العقل ْتسب العادة توافقهم على « أم نقلها عنه صبع شنتنع عادة إخ»قولو: 

 الكذب كاف التوافق قصدا أك على سبيل ا١تصادفة. 
 أم إليهم ٍب منهم إلينا. « هم كهلمٌ ؼبثل»قولو: 

علػى مػا ُب  ملسو هيلع هللا ىلص أبٌف األسانيد إٔب ىؤالء األئٌمة السػبعة كأسػانيدىم إٔب النػيب كاعرتض: 
 كتب القراءة  حاد ال تبل  عدد التواتر فمن أين جاء التواتر.

أبف ا٨تصػػار األسػػانيد ا١تػػذكورة ُب طائفػػة ال ٯتنػػع ٣تػػيء القػػر ف عػػن غػػػَتىم،  كأجيػػب:
كإ٪تػػػا نسػػػبت القػػػػراءة إٔب األئمػػػة كمػػػػن ذكػػػر ُب أسػػػػانيدىم كاألسػػػانيد إلػػػػيهم؛ لتصػػػديهم لضػػػػبط 
اٟتػركؼ كحفػظ شػيوخهم فيهػا كمػع كػل مػنهم ُب طبقتػو مػا يبلغهػا عػدد التػواتر؛ ألف القػر ف قػد 

ة إمػامهم اٞتػػم الغفػػَت عػن مػػثلهم، ككػػذل  دائمػا مػػع تلقػػي األمػػة تلقػاه مػػن أىػػل كػل بلػػد بقػػراء
 . (ُّٗ)لقراءة كل منهم ابلقبوؿ، أتٌمل

 أم بتواتر السبع ا١تذكور، مبتدأ خربه قولو: )التواتر فيما اتفقت(. « كاؼبراد»قولو: 

                                                 
 (ِٕٓ/ُ)ـََِٖدمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، اإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف ،  ، السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (َُٗ)
 (ِْٕ/ُ)ـََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ُُٗ)
 (ْٔراجع ىامش )ص (ِٕٗ/ُاٟتاشية )،  حسن بن دمحم بن ٤تمود العطار ، (ُِٗ)
 (ِٕٗ/ُاٟتاشية ) ،  حسن بن دمحم بن ٤تمود العطار ، (ُّٗ)



 

 

ىػػو العبلمػػة ا١تػػتقن الفهامػػة ا١تتفػػنن شػػهاب الػػدين عبػػد « كمػػا قالػػه اإلمامػػاف»قولػو: 
ن إٝتاعيل بن إبراىيم بن إبػراىيم بػن عثمػاف ا١تقدسػي الدمشػقي، كأبػو شػامة لقػب بػو الرٛتن ب

لشػامة كبػػَتة كانػػت علػػى حاجبيػػو األيسػػر، كىػػو مػػن كبػػار تبلمػػذة العػػز ابػػن عبػػد السػػبلـ كابػػن 
 الصبلح، كمن أجلة مشاي  اإلماـ النوكم. لو مؤلفات بُت نثر كنظم. 

ىػ قاؿ: ككٕب مشيخة دار اٟتديم ٕٗٓة أٌف مولد أيب شامة سن ك كر التاج السبكي
ٔب بيتػػػو ُب صػػػػورة ا١تسػػػػتفتُت األشػػػرفية كمشػػػػيخة اإلقػػػراء ابلًتبػػػػة األشػػػػرفية. كدخػػػل عليػػػػو اثنػػػػاف إ

ىػػػ ككتػػب ىػػو ُب اترٮتػػو انػػة الػػيت ٓٔٔضػػراب مربحػػا؛ فاعتػػل بػػو إٔب أف مػػات ُب سػػنة  فضػػرابه
 فعل ذل  كأنشد لنفسو: اتفقت لو كذكر تفويا أمره إٔب هللا تعأب كعدـ مؤاخذة من

 
 مىا قد جرل فػىهيوى عىًظيم جليل قل ؼبن قىاؿى أما تىٍشتىًكي*

خيذ اغٍبق كيشفي الغليل     *ا ػػػػػػػػػػػػيقيق هللا تػىعىاىلى لن      من َيٍى
 (ُْٗ)فحسبنا هللا كىنعم اٍلوىًكيل    *    كػػإً ا توكلنا عىلىٍيًه كف        

 
 . اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسفابن كسيأٌب بعا ترٚتة 

أم ركاة الػػػركاة عػػػن ىػػػػؤالء األئمػػػة القػػػراء ىػػػػذا « التػػػواتر دبػػػػا اتفقػػػ  الطػػػػرؽ»قولػػػو: 
 مصطلر القراء كقد تطلق على نفس الركاة على نفس األئمة كىو ا١تراد ىنا. 

 أم األئٌمة السبعة. « علك نقله علك السبعة»قولو: 
 أم الطرؽ. « دكف ما اختلف »قولو: 

: كقػد شػاع علػى ألسػنة -«مرشػده الػوجيز»نقػبل عػن أيب شػامة ُب -« النشر»كعبارة 
ٚتاعة من ا١تقرئُت ا١تتأخرين كغَتىم من ا١تقلدين أف القراءات السبع كلها متواترة، أم كل فرد 
فرد ما ركم عن ىؤالء األئمة السبعة، قالوا كالقطػع أبهنػا منزلػة مػن عنػد هللا كاجػب ك٨تػن هبػذا 

ن فيما اجتمعت على نقلو عنهم الطرؽ كاتفقت عليو الفرؽ من غَت نكَت لو مع أنو نقوؿ، كلك
 . (ُٓٗ)شاع كاشتهر كاستفاض، فبل أقل من اشًتاط ذل  إذا ٓب يتفق التواتر ُب بعضها انتهى

                                                 
 (ُٓٔ/ٖالتاج السبكي ، الطبقات الشافعية الكربل ) (ُْٗ)
 النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف( ُٕٕ/ُاإلماـ أيب شامة ، ا١ترشد الوجيز ) (ُٓٗ)
(ُ/ُّ) 



 

 

 أم السبعة. « دبعىن أنٌه نفي  نسبته إليهم»قولو: 
ه بعضػهم عنػو، كذلػ  أم كأف نقلو بعضػهم عػن قػارئ كنفػا« يف بعق الطرؽ»كقولو: 

 موجود ُب كتب القراءات، كال سٌيما كتب ا١تغاربة كا١تشارقة فبينهما تباين ُب مواضع كثَتة. 
 

أاٌن ال نلتػػػـز التػػػواتر ُب ٚتيػػػع األلفػػػاظ ا١تختلػػف فيهػػػا بػػػُت القػػػراء، بػػػل فيهػػػا  كاغباصػػػل:
كىػػو مػا اختلػف فيػو اب١تعػػٌت  كغػري اؼبتػواتر:مػػا اتفقػت الطػرؽ علػى نقلػو عػػنهم،  اؼبتػواتر كهػو:

 الذم ذكره، أتٌمل. 
 أم األخذ عن ا١تشاي ، كىو على نوعُت: « كلو فيما هو من قبيل األدا »قولو: 

 أحد٫تا: أف يسمع اآلخذ من لساهنم، كىو طريق ا١تتقدمُت. 
 كالثاين: أف يقرأ اآلخذ ُب حضرهتم، كىم يسمعوهنا. كىذا مسل  ا١تتأخرين. 

 كاٞتمع بينهما أكٔب كما ىو ظاىر. 
بيػاف ١تػا خػرج مػا كػاف لفظػا كػألف )مالػ (؛ ألنٌػو لفػظ « اف كاف هيئػة للفػظ»قولػو: 

 قر ين؛ فهو متواتر ببل خبلؼ. 
أم حػٌد ا١تػٌد مطلقػا طػوؿ زمػػاف صػوت اٟتػرؼ فلػيس ْتػػرؼ « كاؼبػٌد الطبيعػػي»قولػو: 

كالغنػػػة ُب )األغػػػٌن( فهػػػو صػػػفة كال حركػػة كال سػػػكوف، بػػػل ىػػػي شػػػكل داؿ علػػػى صػػػورة غػػػَته  
للحرؼ، كا١تراد ىنا ا١تد الفرعي كىو ز دة ا١تط على ا١تد األصلي كىو الطبيعي الذم ال تقـو 

كسػػعيد بػن منصػور كػػاف  (ُٔٗ)ذات حػرؼ ا١تػد إال بػػو، كالقصػر تػرؾ تلػػ  الػز دة ركل الطػرباين
ىسىػاًكُت﴾ ميرسىػلىةن؛ فػىقىػاؿى ابػن مسػعود هنع هللا يضر يقػرئ رجػبل فقػرأ الرجػل: ﴿ًإ٪تَّىػا الصَّػدىقى 

اتي لًلفيقىػرىاًء كىا١ت
فقػػػاؿ: كيػػػف أقرأكهػػػا   أاب عبػػػد الػػػرٛتن؟ ملسو هيلع هللا ىلص( نيهػػػا رسػػوؿ هللا  ابػػني مىسػػػعيودو: )مػػػا ىكػػػذا أقػػػرأ

ىسىػاًكُت﴾ فمػدَّ. كىػذا حػديم حسػن جليػل حجػة 
فقػاؿ: أقرأنيهػا: ﴿ًإ٪تَّىػا الصَّػدىقىاتي لًلفيقىػرىاًء كىا١ت

 . (ُٕٗ)ه ثقاتكنص ُب الباب رجاؿ إسناد

                                                 
 (ُّٕ/ٗ( أخرجو الطرباين ُب ا١تعجم الكبَت (ُٔٗ)
في علوـ القر ف مََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ،  عبد الرٛتن بن أيب بكرالسيوطي ،  (ُٕٗ)

 (َِٓ)ص



 

 

أم كتػب التجويػد كالقػراءات، كا١تشػهور مػن أنواعػػو « اؼبعػركؼ أنواعػه يف ؿبلػػه»قولػو: 
ا١تٌد البلـز الكلمي كاٟترُب كا١تتصل كا١تنفصل كالبدؿ كا١تبالغة كمٌد اللُت ٨تػو: ﴿كىالى الضَّػالًٌُتى﴾ 

﴾ ك ﴿جىاءى﴾ ك ﴿آب﴾ ك ك ﴾ ك ﴿ مىنػيٍوا﴾ ك ﴿ٔتىا أينزًؿى  ﴿شىيء﴾.  ﴿الى رىيبى
ىػػػي أف تنحػػػى ابلفتحػػة ٨تػػػو الكسػػػرة « ككاإلمالػػػة ؿبضػػػة كانػػػ  أك بػػػني بػػػني»قولػػو: 

كابأللف ٨تو الياء كثَتا كىى اضة كتسٌمى الكربل كاإلضجاع كالنطر، أك قليبل بُت بػُت أم 
بُت الفتر كبُت اإلمالة اضة كتسمى الصغرل كالتقليل كالتلطيف. كعلم من ذل  أٌف اإلمالة 

ا فػػرع  الفػػتر، كىػػو الػراجر مػػن ا٠تػػبلؼ فيػػو؛ ألهٌنػػا ال تكػوف إاٌل لسػػبب؛ فػػلف فقػػد لػػـز بنوعيهػ
الفػػتر كإف كجػػػد جػػػاز الفػػػتر كاإلمالػػة فمػػػا مػػػن كلمػػػة ٘تػػاؿ إاٌل كُب العػػػرب مػػػن يفتحهػػػا، فػػػدؿ 
ا١تػػراد: الفػػتر علػػى أصػػػالتو كفرعيهػػا ٌٍب الفػػتر لغػػػة أىػػل اٟتجػػاز كاإلمالػػة لغػػػة عامػػة ٧تػػد كتمػػػيم 

 كأسد كقيس. 
﴾ فقيل لو: ملسو هيلع هللا ىلص كُب اٟتديم عن صفواف بن عساؿ أنو ٝتع رسوؿ هللا  ِتى يقرأ: ﴿ ى ٭تى

 .(ُٖٗ)  رسوؿ هللا ٘تيل كليس ىي لغة قريش؟ فقاؿ: ىي لغة األخواؿ بٍت سعد
قػاؿ: قػرأ رجػل علػى عبػد هللا بػن مسػعود ﴿طػو﴾ كٓب يكسػر فقػاؿ  كعن زر بن حبيش

كٓب يكسػر فقػاؿ عبػد هللا: ﴿طػو﴾  جل: ﴿طػو﴾عبد هللا: ﴿طو﴾ ككسر الطاء كا٢تاء. فقاؿ الر 
ككسػر الطػاء كا٢تػػاء، فقػاؿ الرجػل: ﴿طػػو﴾ كٓب يكسػر فقػاؿ عبػػد هللا: ﴿طػو﴾ ككسػر، ٍب قػػاؿ: 

 . (ُٗٗ)ككذا نزؿ هبا جربيل ركاه ابن مركيو بسند غريبملسو هيلع هللا ىلص ىكذا علمٍت رسوؿ هللا 
اعلػػػػم أٌف ا٢تمػػػزة ١تػػػا كػػػػاف أثقػػػل اٟتػػػركؼ نطقػػػػا « بنقػػػل إْب ككتخفيػػػف اؽبمػػػػزة»قولػػػو: 

كأبعدىا ٥ترجا تنوعت العرب ُب ٗتفيفو أبنواع التخفيػف، ككانػت قػريش كأىػل اٟتجػاز أكثػرىم 
لػػو ٗتفيفػػا كلػػذل  أكثػػر مػػا يػػرد ٗتفيفػػو مػػن طػػػرقهم كػػابن كثػػَت مػػن ركايػػة ابػػن فلػػير ككنػػافع مػػػن 

 . (ََِ)أىل اٟتجازركاية كرش ككأيب عمرك فلف مادة قراءتو عن 

                                                 
اإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر( ٖٗٓالسخاكم ، ٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء )ص (ُٖٗ)

 (ُْٗ)صـََِٖسور  ،الطبعة األكٔب ، 
في علوـ القر ف مََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ُٗٗ)

: ىذا حديم غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو كرجالو ثقات إال دمحم بن عبيد ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف( ٌٍب قاؿ: قاؿ ُْٗ)ص
 كىو العزرمي فلنو ضعيف عند أىل اٟتديم ككاف رجبل صاٟتا لكن ذىبت كتبو فكاف ٭تدث من حفظو فأٌب عليو من ذل . هللا
في علوـ القر ف مََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ََِ)

 (ّٓراجع ىامش )ص (َِٗ)ص



 

 

 كقد أكرد ا١تؤلف كغَته أٌف ٗتفيفو أربعة أنواع: 
 أحدىا: النقل ْتركتو إٔب الساكن فيسقط ٨تو: ﴿قىد أىفلىرى﴾ ُب قراءة كرش. 

ر  الثاين: اإلبداؿ أم إبداؿ ا٢تمزة الساكن حرؼ مٌد من جنس حركة ما قبلو ٨تو: ﴿كىٍأمي
﴾ ك  ﴿ييؤًمنيوفى﴾ كجبت.  أىىلى ى

 ﴿قيٍل أىؤينىبًٌؤيكيم﴾ ﴿أىئًنَّكيم﴾.  تسهيل بينو كبُت حركتو ٨تو: ﴿أىأىنذىرتػيهيم﴾ كالثالم: ال
﴾.  ﴿أىكلًيىاء﴾ ك الرابع: اإلسقاط ألحد٫تا ٨تو: ﴿جىاءى أىجىليكيم﴾ ك  ﴿أىكلىًئ ى

أم الػػتلفظ اب١تشػػػٌدد ككػػػذا تفخػػػيم الػػراء كترقيقهػػػا كترقيػػػق الػػػبلـ « إْب كاؼبشػػػٌدد»قولػػو: 
 كتغليظها كغَت ذل . 

أم حػػاؿ كػوف ا١تشػػٌدد أم الػػتلفظ بػػو زائػدا علػػى أقػػٌل التشػػديد، كأٌمػػا « بػػزايدة»قولػو: 
 أصل التشديد فبل خبلؼ ُب تواتره، كذا قيل. 

﴾ ابلتخفيػف؛ ففػي  ئقر  ؾى )كقػرأ( «: إابنػة مكػي أيب طالػب»نقػبل عػن « النشػر»ابلشواذ ﴿ًإ ى
عمػػػرك بػػػػن فائػػػػد اإلسػػػػوارم )إ ؾ نعبػػػػد كإ ؾ( بتخفيػػػػف اليػػػاء فيهمػػػػا، كقػػػػد كػػػػره ذلػػػػ  بعػػػػا 

 . (َُِ)ا١تتأخرين ١توافقة لفظو لفظ إ  الشمس كىو ضياؤىا اىػ
بن اغباجب ، عثماف بن خبلفا ال»بياف للز دة. قولو: « من مبالغة أك توس »قولو: 

 مرتبط بقوؿ ا١تنت: )كلو فيما( إْب. « عمر بن أيب بكر
)القراءات السػبع متػواترة فيمػا «: ا١تختصر»عبارتو ُب « يف إنكار  تواتر ما إخ»قولو: 

 . (َِِ)ليس من قبيل األداء: كا١تد كاإلمالة كٗتفيف ا٢تمز ، ك٨توىا( اىػ
فيمػػا »قولػػو: « ا١تنتهػى»كمسػألة التشػػديد لػػيس داخػبل ُب قولػػو: )ك٨توىػػا( ، كلػػيس ُب 

 «. ليس إخ
 بػن اٟتاجػب ، عثمػاف بػن عمػر بػن أيب بكػرتعليػل ١تخالفتػو ال« فقد قػاؿ إخ»قولػو: 

 فيما قالو. 
ىػػو « ابػػن اعبػزرم، دمحم بػن دمحم بػن يوسػفعمػدة القػرا  كاػدثني الشػمس »قولػو: 

و حامػل لػػواء ركايػػة الكتػػاب ا١تنػػَت كاحػد حفػػاظ سػػنة النػػيب البشػػَت النػذير مشػػس ا١تلػػة كالػػدين أبػػ

                                                 
 (ْٕ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسفابن  (َُِ)
 (ُٗ/ِابن اٟتاجب ، ٥تتصره ) (َِِ)



 

 

ا٠تَت دمحم بن دمحم بػن دمحم بػن علػي بػن يوسػف اٞتػزرم الشػافعي نسػبة إٔب جزيػرة ابػن عمػر بلػد 
مشاؿ ا١توصل ٭تيط بو رجلة مثل ا٢تبلؿ، كابن عمر ىذا ىو عبد العزيز بن عمر رجل من أىل 
بوقعيػػػد مػػػػن عمػػػػل ا١توصػػػل بػػػػٌت تلػػػػ  اٞتزيػػػػرة فنسػػػبت إليػػػػو ال الصػػػػحايب كمػػػا قػػػػد يتػػػػوىم، كلػػػػد 

ىػػػ، كاشػتغل أبنػواع العلػػـو مػن صػػغره ُٕٓسػنة  ٞتػػزرم، دمحم بػن دمحم بػن يوسػػفابػن االشػمس 
حػىٌت بػرع فيهػا كمهػر كفػاؽ غالػب أقرانػو، كاعتػٌت بعلػم القػراءات غايػة االعتنػاء كارٖتػل ُب طلػػب 

القر ف  ئلعراؽ كالعجم كالرـك كُب كل يقر العلـو كإفادهتا إٔب البلداف كمصر كاليمن كاٟترمُت كا
« النشػر»، ك٭تدث كيؤلف مؤلفات كثػَتة نثػرا كنظمػا، كأجػل مؤلفاتػو ُب القػراءات: ركاية كدراية

، كمن اطلع على كتابو النشر ٖتقق سػعة علمػو ُب ىػذا الشػأف، كغػَته، «نظمو»ك« ٥تتصره»ك
 (َِْ)كالسػػػػراج البلقيػػػػػٍت (َِّ)كأخػػػػذ عػػػػن مشػػػػاي  أجػػػػبلء كالتػػػػاج السػػػػبكي  كاٞتمػػػػاؿ اإلسػػػػنوم

ىػػ عػن ٙتػػاف كٙتػانُت سػنة رٛتػػو هللا تعػأب كنفعنػػا ّّٖكغػَتىم، تػوُب سػػنة  َِٓكاٟتػافظ ابػن كثػػَت
 بو. 

« يف  لػك ابػن اغباجػب ، عثمػاف بػن عمػر بػن أيب بكػرال نعلم أحدا تقٌدـ »قولو: 
بعػد تعػداد كجػوه االخػتبلؼ أهٌنػا « النشػر»أم ُب إنكار تواتر مػا ىػو مػن قبيػل األداء ذكػر ُب 

 راجعة إٔب ا١تعنيُت: 
ما اختلف لفظو كاتفق معنػاه ٨تػو: )خيطٍػوىات( ك)خيطيػوىات( ك)ىيػزيكِّا( ك )ىيػزِّا أحد٫تا: 

 كىىيزيؤنا(. 
)لىنػيبىػػػػػػػػػوًٌئػىنػَّهيم(  ( كى )قيػػػػػػػػل رىبًٌ ( كى كالثػػػػػػػػاين: مػػػػػػػػا اختلػػػػػػػػػف لفظػػػػػػػػو كمعنػػػػػػػػػاه ٨تػػػػػػػػو: )قىػػػػػػػػػاؿى رىبًٌ

 (.  لىنػيٍثوًيػىنػَّهيمٍ ك)
قػاؿ: كبقػي مػا اٖتػػد لفظػو كمعنػاه ٦تػػا يتنػوع صػفة النطػق بػػو كا١تػدات كٗتفيػف ا٢تمػػزات 
كاإلظهػار كاإلدغػاـ كالػرـك كاإلمشػػاـ كترقيػق الػراءات كتفخػػيم البلمػات، ك٨تػو ذلػػ  ٦تػا يعػرب عنػػو 
القراء ابألصوؿ، فهذا عندان لػيس مػن االخػتبلؼ الػذم يتنػوع فيػو اللفػظ، أك ا١تعػٌت؛ ألف ىػذه 

                                                 
 ىػ كمن مؤلفاتو : التمهيد  ُب ٗتريج الفركع على ِٕٕكتوُب سنة  َْٕكلد سنة  ي اإلسنوم الشافعيعبد الرحيم بن اٟتسن بن عل (َِّ)

 (ّْْ/ّاألعبلـ للزركلي ) منهاج األصوؿهناية السوؿ شرح ،  األصوؿ
 ٤تاسن ُب الفقو ،  ىػ كمن مؤلفاتو : تصحير ا١تنهاج َٖٓكتوُب سنة  ِْٕ كلد سنة عمر بن رسبلف بن نصَت بن صاّب الكناين (َِْ)

 (ْٔ/ٓ. األعبلـ للزركلي ) األجوبة ا١ترضية عن ا١تسائل ا١تكيةُب مصطلر اٟتديم ، االصطبلح
 ىػ كمن مؤلفاتو : تفسَت القر ف الكرًن ،  البداية  ْٕٕق توُب سنة َُٕإٝتاعيل بن عمر  بن كثَت كلد سنة  أبو الفداء عماد الدين (َِٓ)

 (َِّ/ُ. األعبلـ للزركلي ) كالنهاية



 

 

تنوعة ُب أدائو ال ٗترجو عن أف يكوف لفظا كاحدا كىو الذم أشػار إليػو أبػو عمػرك الصفات ا١ت
: )كالسػبعة متػواترة فيمػا لػيس -ابػن اٞتػزرم، دمحم بػن دمحم بػن يوسػفأم: –بػن اٟتاجػب بقولػو 

مػػػن قبيػػػػل األداء: كا١تػػػػد، كاإلمالػػػػة، كٗتفيػػػػف ا٢تمػػػػز ك٨تػػػػوه(، كىػػػػو كإف أصػػػػاب ُب تفرقتػػػػو بػػػػُت 
؛ فهػػػػو كاىػػػػم ُب تفرقتػػػػو بػػػػػُت اٟتػػػػالتُت نقلػػػػو كقطعػػػػو بتػػػػػواتر -مػػػػا ذكػػػػػرانهك-ا٠تبلفػػػػُت ُب ذلػػػػ  

االختبلؼ اللفظي دكف األدائي، بل ٫تا ُب نقلهما كاحد كإذا ثبت تواتر ذل  كاف تواتر ىذا 
مػػن ابب أكٔب، إذ اللفػػظ ال يقػػػـو إال بػػو، أك ال يصػػر إال بوجػػػوده كقػػد نػػص علػػػى تػػواتر ذلػػػ   

كغػػَته، كال « االنتصػار»كػػر بػن الطيػػب البػاقبلين ُب كتابػػو كلػو أئمػة األصػػوؿ: كالقاضػي أيب ب
إٔب ذلػػػػ  كهللا أعلػػػػػم اىػػػػػػ  ابػػػػػن اٟتاجػػػػػب ، عثمػػػػاف بػػػػػن عمػػػػر بػػػػػن أيب بكػػػػػرنعلػػػػم أحػػػػػدا تقػػػػدـ 

 . (َِٔ)ابٟترؼ
ابػن اٞتػزرم، دمحم بػن إ٪ٌتا فصػلو بػ)ػػقاؿ(؛ ألٌف ىػذا كػبلـ  «قاؿ: كقد نٌص إخ»قولو: 
 لم أحدا( إْب كما علمت ٦تٌا نقلتو  نفا. متقٌدـ على قولو: )ال نع دمحم بن يوسف
 أم ما ىو من قبيل األداء كغَته. « علك تواتر  لك كله»قولو: 

كىػػػػػػو  «:اإلتقػػػػػػاف»كيف . (َِٕ) )ىػػػػػػذا ىػػػػػػو األصػػػػػػٌر( «:البػػػػػػدر الطػػػػػػالع»قػػػػػػاؿ يف 
 . (َِٖ)الصواب

 «. ٚتع اٞتوامع»أم التاج السبكي ُب « ككبلـ األصل»قولو: 
 ابػن اٟتاجػب ، عثمػاف بػن عمػر بػن أيب بكػرأم ألنٌػو حكػى قػوؿ « شنيػل إليػه»قولػو: 

 . (َِٗ)بػ)ػقيل( كأشعر بضعفو
 أم التاج السبكي. « لكنٌه كافقه»قولو: 
أم مطلقو، كأٌف كجهػو كثػرة االخػتبلؼ ُب مراتػب قػدر  «علك عدـ تواتر اؼبدٌ »قولو: 

ويرم نقػبل عػن األىػوازم اثمنػة الز دة فيو حىٌت أٌف بعضهم أهناىا إٔب سػبع مراتػب، ٌٍب رأيػت النػ
دكف القصر كىي البًت عن اٟتلواين كا٢تامشي كبل٫تا عن القواس عن ابن كثَت ُب ا١تنفصل كالبًت 

                                                 
 (ِٗ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (َِٔ)
 (.ُُٓا٠تطيب الشربيٍت، البدر الطالع )ص (َِٕ)
في علوـ القر ف مََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (َِٖ)
 (ّٓراجع ىامش )ص (ِّٕ/ُ)
 (.ُُٓكصرح بو ا٠تطيب الشربيٍت ُب البدر الطالع )ص (َِٗ)



 

 

حػذؼ حػرؼ ا١تػٌد قػػاؿ الػداين: كىػو مكػػركه قبػير ال يعمػل عليػو كال يؤخػػذ بػو؛ إذ ىػو ٟتػػن ال 
 . (َُِ)«النشر»٬توز بوجو كال ٖتل القراءة بو اىػ كأصلو من 

كجػو الػػًتدد ىنػػا دكف مػا قبلػػو: أٌف اإلمالػػة ١تخالفتهػػا « كتػػردد يف تػػواتر اإلمالػػة» قولػو:
األصػل الػػذم ىػػو الفػػتر ككانػػت الكلمػػة أغػػرب مػن فهػػو أقػػرب إٔب تػػوفر الػػدكاعي علػػى نقلهػػا 
كأبعد عن الغفلة، كمع ذل  فالراجر فيها التواتر، كإ٪ٌتا اآلحاد ُب كيفيتها من كوهنا صغرل أك  

ٌد؛ فلٌنو متواتر، كإ٪ٌتا اآلحاد ُب كيفيتو ا١تختلف فيها كالتقػدير أبلػف كنصػف كربل، ككذل  ا١ت
 كألفُت كأكثر كما ىو مفٌصل ُب ٤تلو. 

أم أبنواعو السابقة من النقل كاإلبداؿ كالتسهيل « كجـز بتواتر زبفيف اؽبمزة»قولو: 
 كاإلسقاط. 

: )كالظػاىر تػواتره؛ حيػم قػاؿ« يف غػري  لػك»أم التواتر. قولو: « كاستظهر »قولو: 
 فلٌف اختيارىم ليس إاٌل ُب االختيار، كال ٯتنع قـو قوما(. 

منو كما ىو ظاىر أكجو كقف ٛتزة على ا٢تمػز « ما هو من قبيل األدا  أيضا»قولو: 
 كإف كاف من ٗتفيف ا٢تمز؛ الختبلؼ اختيارات أىل األداء ُب تل  األكجو. 

مػا معنػاه: مػن كانػت لغتػو ٗتفيػػف « النشػر»علػى ا٢تمػز مػػن  مٌث رأيػ  يف ابب الوقػف
ا٢تمػز؛ فلنػو ال ينطػق اب٢تمػػز إال ُب االبتػداء، فتخفيػف ا٢تمػز لػػيس ٔتنكػر كال غريػب، فمػا أحػػد 
من القراء إال كقد كرد عنو ٗتفيػف ا٢تمػز، إمػا عمومػا كإمػا خصوصػا، كقػد قسػم العلمػاء العربيػة 

و كردت بػػو القػراءة مػػا ال يسػػوغ ُب العربيػػة، ك٦تػػا صػػر ٗتفيفػو إٔب كاجػػب كجػػائز، ككلػػو أك غالبػػ
قػػػػػراءة كشػػػػػػاع عربيػػػػػة الوقػػػػػػف بتخفيػػػػػػف ا٢تمػػػػػز كإف كػػػػػػاف ٭تقػػػػػػق ُب الوصػػػػػل؛ ألف الوقػػػػػػف ٤تػػػػػػل 
االسًتاحة، كلذا حذفت منو ٨تو اٟتركات، كجاز فيو ٨تو الرـك كاإلمشاـ كالنقل، فكاف ٗتفيف 

 .(ُُِ)ا٢تمز ُب ىذه اٟتالة أحق كأحرل اىػ ملخصا
أم ابلػز دة علػى أقػٌل التشػديد مػن « كاؼبشٌدد يف حنو: ﴿إاٌيؾ نعبد﴾ دبػا مػرٌ » قولػو:

 مبالغة أك توٌسط. 

                                                 
 (ّّٓ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ن دمحم بن يوسفابن اٞتزرم، دمحم ب (َُِ)
 (ِّٗ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ُُِ)



 

 

أم إٚتاعػػا علػى مػػا حكػػاه ابػػن عبػد الػػرب كغػػَته، بػػل « كربػػـر القػػرا ة ابلشػػا »قولػو: 
ك٤تلػػػػو: إف اعتقػػػػد قر نيتػػػػو بػػػػل ٣تػػػػرد اعتقػػػػاد قر نيتػػػػو  «: الكوكػػػػب»صػػػرٌح اٞتػػػػبلؿ السػػػػيوطي ُب 

رد قراءتػػو ال مػػػع ذلػػ  االعتقػػػاد فػػبل ٯتتنػػع؛ فقػػػد ذكػػر النػػػوكم كغػػَته أٌف الػػػذم كػػذل ، أمػػا ٣تػػػ
استقرت عليو ا١تذاىب ك راء علماء أٌنو إف قرأ بػو غػَت معتقػد أنٌػو قػر ف كال مػوىم أحػدا، بػل ١تػا 
فيػػو مػػن ٨تػػػو األحكػػاـ الشػػرعية أك األدبيػػػة فػػبل كػػػبلـ ُب جػػواز ذلػػ ، ككػػػذا تدكينػػو ُب الكتػػػب 

 . (ُِِ)فيو، كعلى ىذا ٭تمل حاؿ كل من قرأ من ا١تتقدمُتكالتكلم على ما 
 أم ابلشاذ أك قراءتو. « كتبطل الصبلة به»قولو: 
أٌف ىػػػػذا التفصػػػيل إ٪ٌتػػػػا يكػػػوف ُب غػػػػَت الزركشػػػي ، ْتػػػم « إف غػػػػرٌي معػػػػىنن إخ»قولػػػو: 

. قػاؿ: ألاٌن نقطػع أٌف الشػواذ ليسػػت ئالفاٖتػة، كمػن ٌٍب أفػىت بعضػهم إف كػاف ُب الفاٖتػػة ال ٬تػز 
 من القر ف، كالواجب قراءة الفاٖتة ال غَتىا، ٓتبلؼ السورة، فليتأٌمل. 

 . (ُِّ)قيد ابن قاسم إبطاؿ الز دة ٔتا إذا غٌَت ا١تعٌت« أك زاد حرفا أك نقصه»قولو: 
قػػػوؿ ابػػػن حجػػػر: أطلقػػػوا الػػػبطبلف ابلشػػػاذ إذا اشػػػتمل علػػػى ز دة حػػػرؼ أك  يوافقػػػو ك

نقصانو، كيتعُت ٛتلو كما أشار إليو بعضهم على أٌنو مػن عطػف ا٠تػاص علػى العػاـ؛ فيخػتٌص 
« فتاكيػػػػػػػو»ذلػػػػػػ  ٔتػػػػػػا إذا تغػػػػػػػَت ا١تعػػػػػػٌت ابلػػػػػػنقص أك الػػػػػػػز دة، كيؤيػػػػػػده حػػػػػػذؼ النػػػػػػػوكم ٢تمػػػػػػا ُب 

ا١تعٌت كأٌنو لو نطق ْترؼ أجنػيب ٓب نبطػل مطلقػا إْب، كعليػو لػو غيَت ، كاقتصاره على ت«تبيانو»ك
 . (ُِْ)ال تبطل صبلتو كإف زاد حرفا على أيديهما، فليتأٌمل« فىاقطىعيوا أىٯتىانػىهيمىا»قرأان 

 أم كإاٌل نبطل صبلتو، لكٌنو يسجد للسهو. « ككاف عامدا عاؼبا ابلتحرمي»قولو: 
 قدمُت كا١تتأخرين. أم ا١تت« كاالصٌح كفاقا للقرا »قولو: 
 أم اققُت اٞتامعُت بُت علـو الفقو كالقراءات. « كصباعة من الفقها »كقولو: 
ىو العبلمة اإلماـ الفهامة ا٢تماـ ٤تيػي السػنة أبػو دمحم اٟتسػُت « كمنهم البغوم»قولو: 

 بن مسعود البغوم، نسبة إٔب بغسور على غَت قياس: بلدة بُت مرك كىػراة. كػاف البغػوم جلػيبل
 كرعا زاىدا جامعا بُت العلم كالعمل. 

                                                 
 (ُِٗ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ُِِ)
 (ُّٔ/ُابن قاسم العبادم ، اآل ت البينات ) (ُِّ)
 (ّٖ/ِابن حجر ، ٖتفة اتاج شرح ا١تنهاج ) (ُِْ)



 

 

لو قدر عاؿ ُب العلـو الشرعية كمتعلقاهتا متسع الػدائرة فيهػا نقػبل كٖتقيقػا. تفقػو علػى القاضػي 
حسػػػػُت، كىػػػػػو أخػػػػػٌص تبلمذتػػػػػو، كركل األحاديػػػػػم كالتفاسػػػػَت عػػػػػن جامعػػػػػات كثػػػػػَتة، لػػػػػو مػػػػػن 

كغػَت ذلػ . تػوُب سػنة « لالفتػاك »ك «ا١تصابير»ك« شرح السنة»ك« معآب التنزيل»ا١تصنفات: 
 ىػ رٛتو هللا تعأب كنفعنا بو. ُٔٓسنة 

كقولػػو « سػول»ٔتعػػٌت « ػػوراء»أم سػػواىا، فػػ« أم الشػػا  مػا كرا  العشػػر أنٌػػه»قولػو: 
 [ أم سول ذل . ٕتعأب: ﴿فىمىًن ابٍػتػىغىى كىرىاءى ذىًل ﴾ ةا١تؤمنوف: 

 بدؿ من العشر. « السبع السابقة كقرا ات إخ»قولو: 
، كٓب يػػػذكر «الغنيػػة»؛ فقػػػد ذكػػرت تػػػرٚتتهم ُب «يعقػػػوب كأيب جعفػػػر كخلػػػف»قولػػو: 

البغػوم خلفػػا، كال يضػٌر ذلػػ  ُب العػزك إليػػو؛ ألٌف قراءتػػو ملفقػة مػػن قػراءات التسػػعة؛ إذ لػػو ُب  
كػل حػرؼ موافػق مػنهم كإف اجتمعػت بػو لػو ىيئػة ليسػت لواحػد مػنهم، فجعلػت قػراءة ٗتصػو، 

تػواترة منحصػرة اآلف ُب ىػذه العشػر؛ فالزائػد عنهػا شػاذ بػبل كذكر غَت كاحد من اققػُت أٌف ا١ت
 خبلؼ. 

فالػػذم كصػػل إلينػػا متػػواترا كصػػحيحا مقطوعػػا بػػو قػػراءات األئٌمػػػة  «:اؼبنجػػد»قػػاؿ يف 
العشػػرة كركايػػتهم ا١تشػػهورين، كىػػػذا الػػذم ٖتػػرر مػػػن أقػػواؿ العلمػػاء، كعليػػػو النػػاس اليػػـو ابلشػػػاـ 

 . (ُِٓ)كالعراؽ كمصر
ال نعػرؼ خبلفػا عػن أئٌمػة الشػافعية ُب تفسػَت الشػاذ أنٌػو مػا زاد  :(ُِٔ)قاؿ اغبافظ ابن حجػر

ُب  -أم: اٟتافظ ابن حجر–على العشر بل منهم من ضٌيق فقاؿ: ما زاد على السبع. كقاؿ 
 -أم ابػػػن عسػػػػاكر-: كنقػػػل موضػػػع  خػػػر بعػػػد تػػػوىُت قػػػراءة اٟتسػػػػن البصػػػرم مػػػنهم األىػػػوازم

تكذيبػو فيهػا عػػن ٚتاعػة، كمػػن كػاف هبػػذه ا١تثابػة ال ٭تػتٌج ٔتػػا ينفػرد بػػو فضػبل عػػن أف يػٌدعي أنٌػػو 
مقطػوع، كمػػن اٌدعػػى طريقػػا غػػَت ىػػذه إٔب اٟتسػن فليربزىػػا؛ فػػلٌف التجػػرير كالتعػػديل مرجعػػو إٔب 

سن عٌدة أحرؼ أنكرىػا أئٌمة النقل ال إٔب غَتىم؛ فقد كجد فيما ينقل من ىذه الطرؽ إٔب اٟت
بعػػا مػػػن تقػػٌدـ ٦تػػػن ٚتػػع اٟتػػػركؼ كػػأيب عبيػػػد كالطػػربم، كهبػػػذا يتبػػُت عػػػذر األئٌمػػة ُب عػػػٌدىم 
الشاذ ما زاد على العشر؛ لندكر أف يكوف ُب الزائد عليها ما ٬تمع الشركط، كقاؿ بعػد تػوىُت 

                                                 
 (.ِْ، منجد ا١تقرئُت )ص ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ُِٓ)
 الدرر الكامنة ُب أعياف ا١تئة الثامنة كمن مؤلفاتو : ىػ ِٖٓكتوُب سنة  ّٕٕ كلد سنة أٛتد بن علي بن دمحم الكناين العسقبلين (ُِٔ)
 (ُٖٕ/ُبلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ . األعبلـ للزركلي )،ك  صحير البخارمفتر البارم ُب شرح ،



 

 

لشػاذ ال ٬تػػوز طريػق قػراءة األعمػش: كالعمػدة فيمػا ذكػر إطبػاؽ أئٌمػة الفقػو كاألصػوؿ علػى أٌف ا
أف يسٌمى قر ان، كالشاذ ما كراء العشر على ا١تختار، فهذا ىو ا١تعتمد؛ ألٌف الرجػوع ُب اٞتػواز 
كعدمو إ٪ٌتا ىو ألئٌمة الفقو الذم يفتوف ابٟتبلؿ كاٟتراـ، ٌٍب اقتضى التحقيق اعتبار الشركط ُب 

ي ُب  خػػر كبلمػػو، ا١تنقػوؿ عػػن العشػػرة، بػػل كعػػن السػػبعة، كإٔب ذلػػ  يشػػَت قػػوؿ التػػاج السػػبك
 فلذل  اخًتت االعتماد عليو اىػ

 كسيأٌب نقل كبلـ السبكي.  
أم الشػػاذ مػػػا سػػول السػػػبع السػػابقة، كىػػػذا مقابػػػل « كقيػػػل: مػػػا كرا  السػػػبع»قولػػو: 

 األصٌر. 
أم بعضػهم كأكثػػرىم خبلفػا ١تػا يو٫تػػو تعبػَته بػ)ػػػلاٌل « كهػػو مػا عليػػه األصػػوليني»قولػو: 

 ؿ عن األصوليُت، فلَتاجع. بناقا( نقل غَت للقوؿ األكٌ 
 أم الشافعية كا١تالكية كاٟتنفية. « كصباعة من الفقها »قولو: 
 . (ُِٕ)أم كالسراج البلقيٍت ككلده اٞتبلؿ كابن عطية كالقرطيب« كمنهم النوكم»قولو: 
أم قػراءات األئٌمػة الثبلثػة: يعقػوب كأيب جعفػر كخلػف الزائػدة علػى « فالثبلثػة»قولػو: 

 السبع السابقة. 
أم كتبطل الصبلة هبا « ربـر القرا ة سا»أم القيل ا١تقابل. قولو: « علك هذا»قولو: 

 ابلقيود ا١تتقدمة. 
كقػػػد اشػػتٌد إنكػػار أئٌمػػة ىػػذا الشػػػأف علػػى مػػن ظػػٌن ا٨تصػػػار  قػػاؿ صبػػع مػػػن اققػػني:

قػػاؿ األصػػحاب: ٕتػػوز «: شػػرح ا١تنهػػاج»القػػراءات ُب السػػبع، مػػنهم التقػػي السػػبكي فقػػاؿ ُب 
 الصػبلة كغَتىػػا ابلقػرءات السػػبع كال ٕتػوز ابلشػاذ. كظػػاىر ىػذا يػػوىم أف غػَت السػػبع القػراءة ُب

، كقد نقل البغوم االتفاؽ على القراءة بقراءة يعقػوب كأيب جعفػر مػع (ُِٖ)ا١تشهورة من الشواذ

                                                 
 قاؿ النوكم: )قاؿ أصحابنا كغَتىم ٕتوز القراءة ُب الصبلة كغَتىا بكل كاحدة من القراءات السبع كال ٕتوز القراءة ُب الصبلة كال (ُِٕ)

 (ِّٗ/  ّ) -اجملموع شرح ا١تهذب )ابلتواتر ككل كاحدة من السبع متواترةغَتىا ابلقراءة الشاذة الهنا ليست قر ان فاف القر ف ال يثبت اال 
 (ُٓٗ/ُ، شرح الكوكب الساطع نظم ٚتع اٞتوامع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ُِٖ)



 

 

أكٔب مػػن يعتمػػد عليػػو ُب ذلػػ  فلنػػو  السػبع ا١تشػػهورة كىػػذا القػػوؿ ىػػو الصػػواب. قػاؿ: كالبغػػوم
 . (ُِٗ)مقرئ فقيو جامع للعلـو

التمسػػ  بقػراءة سػػبعة مػن القػػراء دكف غػَتىم لػػيس فيػػو  «:الشػػايف»كقػػاؿ القػػراب يف 
أثػر كال سػػنة كإ٪تػػا ىػػو مػػن ٚتػع بعػػا ا١تتػػأخرين فانتشػػر كأكىػػم أنػو ال ٕتػػوز الػػز دة علػػى ذلػػ  

 .(َِِ)كذل  ٓب يقل بو أحد
ال نعلػم أحػدان مػن ا١تسػػلمُت حظػر القػراءة ابلثبلثػة الزائػدة علػػى  :(ُِِ)قػاؿى أبػو حيػػاف

 .(ِِِ)السبع، بل قرئ هبا ُب سائر األمصار
أم الثبلثػة  « هي كالسبع رنوز القرا ة سػا»أم األصٌر. قولو: « كعلك األٌكؿ»قولو: 

 كالسبع، كىو التحقيق. 
 بقي الكبلـ ُب تركيب القراءات بعضها ببعا؟ 

 .(ِِّ)كخلط بعضها ببعا خطأ فقاؿ السخاكم:
كالًتكيػػػب ٦تتنػػع ُب كلمػػػة كُب كلمتػػػُت إف تعلػػق أحػػػد٫تا ابآلخػػػر كإال   كقػػػاؿ اعبعػػػربم:

 كره.
كأجازىػػا أكثػػػر األئمػػػة مطلقػػػا كجعػػل خطػػػأ مػػػانعي ذلػػػ  ٤تققػػػا،  «:النشػػػر»قػػػاؿ يف 

كالصػػػواب عنػػػدان ُب ذلػػػ  التفصػػػػيل كالعػػػدكؿ ابلتوسػػػط إٔب سػػػػواء السػػػبيل، فنقػػػوؿ: إف كانػػػػت 
لقراءتُت مًتتبة على األخرل فا١تنع من ذل  منػع ٖتػرًن، كمػن يقػرأ فتلقػى  دـ مػن ربػو  إحدل ا

كلمػات ابلرفػػع فيهمػػا، أك ابلنصػػب  خػػذا رفػػع  دـ مػػن قػراءة غػػَت ابػػن كثػػَت كرفػػع كلمػػات مػػن 
قػػػراءة ابػػػن كثػػػَت، ك٨تػػػػو: )ككفلهػػػا زكػػػر ( ابلتشػػػػديد مػػػع الرفػػػع، أك عكػػػػس ذلػػػ ، ك٨تػػػو: )أخػػػػذ 

                                                 
( تفسَت ُّٕ)صـََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ُِٗ)

، تشنيف ا١تسامع  ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، ( ّٕ/ُالبغوم )معآب التنزيل( مقدمة ا١تؤلف )
(ُ/ِٕٔ) 
( ُّٕاٞتبلؿ )صمََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (َِِ)

 (ُٓٗ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر
 ق كمن مؤلفاتو :تفسَت البحر ايط ،التذييل كالتكميل ُبْٕٓ -ق ْٓٔكلد سنة  دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حٌياف (ُِِ)

 (ّْٓ/ُ، حسن ااضرة ُب اتري  مصر كالقاىرة ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر. شرح التسهيل 
، تشنيف ا١تسامع  ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، ( ٕ/ُأبو حياف، تفسَت البحر ايط ) (ِِِ)
 (ْٔراجع ىامش )ص (ََّ/ُاشية )، اٟت حسن بن دمحم بن ٤تمود( العطار ، ِٕٔ/ُ)
 (ِْٔ/ُالسخاكم ، ٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء ) (ِِّ)



 

 

ركب ٔتا ال ٕتيػزه العربيػة كال يصػر ُب اللغػة، كأمػا مػا ٓب يكػن كػذل ؛ فػلان ميثاقكم( كشبهو ٦تا ي
نفػرؽ فيػو بػُت مقػػاـ الركايػة كغَتىػا، فػػلف قػرأ بػذل  علػػى سػبيل الركايػة؛ فلنػػو ال ٬تػوز أيضػا مػػن 
حيم إنو كذب ُب الركاية كٗتليط على أىل الدراية، كإف ٓب يكن علػى سػبيل النقػل، بػل علػى 

ة، فلنػػو جػػائز صػػحير مقبػػوؿ ال منػػع منػػو كال حظػػر، كإف كنػػا نعيبػػو علػػػى سػػبيل القػػراءة كالػػتبلك 
أئمػػة القػػراءات العػػارفُت ابخػػتبلؼ الػػركا ت مػػن كجػػو تسػػاكم العلمػػاء ابلعػػواـ ال مػػن كجػػو أف 
ذل  مكركه أك حراـ؛ إذ كل من عند هللا نزؿ بو الركح األمُت على قلب سيد ا١ترسلُت ٗتفيفا 

ذه ا١تلػػة، فلػػو أكجبنػػا علػػيهم قػػراءة كػػل ركايػػة علػػى حػػدة لشػػق عػػن األمػػة، كهتوينػػا علػػى أىػػل ىػػ
عليهم ٘تييز القراءة الواحدة كانعكس ا١تقصود من التخفيف كعاد ابلسهولة إٔب التكليف، كقػد 

للطػرباين بسػند صػػحير عػن إبػػراىيم النخعػي قػاؿ: قػػاؿ عبػد هللا بػػن « ا١تعجػم الكبػػَت»ركينػا ُب 
بعا، كلكن أف يلحقوا بو ما ليس منو(. كقػاؿ رسػوؿ مسعود: )ليس ا٠تطأ أف يقرأ بعضو ُب 

 . (ِِْ)إف ىذا القر ف أنزؿ على سبعة أحرؼ، فاقرءكا ما تيسر منو، متفق عليوملسو هيلع هللا ىلص: هللا 
؟   كبقي أيضا ما لو اختلف حرفا اإلماـ كا١تأمـو

كال تبطػػل الصػبلة ابخػتبلؼ حػرُب اإلمػػاـ كا١تػأمـو علػى أصػػٌر  قػاؿ ابػػن أيب عصػركف:
 الوجهُت؛ ألٌف اٞتميع قر ف. 

أبٌف ىػذا كػبلـ مظلػم ال يهتػدل إليػو؛ فػبل يقػوؿ أحػد مػػن  كتعقبػه التػاج ابػن السػبكي:
، بػػل إذا كػػػاف كػػل حػػػرؼ منهمػػػا  ا١تسػػلمُت فيمػػػا أحسػػب ابشػػػًتاط تػػواتر حػػػرُب اإلمػػاـ كا١تػػػأمـو

عشػػػر صػػػٌر اقتػػداء أحػػػد٫تا ابآلخػػػر إٚتاعػػػا فيمػػا ال يشػػػٌ  فيػػػو، فلعػػػل ٤تػػػل متػػواتر ابلقػػػراءات ال
الػػػوجهُت إف صػػػٌر ٢تمػػػا كجػػػود فيمػػػا إذا كػػػاف كػػػػل كاحػػػد ال يػػػرل القػػػراءة ْتػػػرؼ اآلخػػػر أك قػػػػرأ 

 . (ِِٓ)أحد٫تا ابلشاذ ا١تغَت للمعٌت كمسألة الشاٌذ معركفة، أتٌمل
 تعليل ٞتواز القراءة ابلثبلث. « لصدؽ إخ»قولو: 
كىػػػػو صػػػػٌحة السػػػػند كموافقػػػػة العربيػػػػة « إْب تعريػػػػف القػػػػرا ة الصػػػػحيحة اآلي»قولػػػو: 

 كموافقة رسم ا١تصحف مع االستفاضة كالتلقي ابلقبوؿ، كيعرب عن ذل  ابألركاف. 
 : (ِِٔ)«الطيبة»قاؿ يف 

                                                 
 (ُّٖ/ٗ( الطرباين ، معجم الكبَت )ُٗ،ُٖ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِِْ)
 (ُّٕ/ٕالتاج السبكي ، طبقات الشافعية الكربل ) (ِِٓ)
 (.ِّ)ص النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف، طيبة  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِِٔ)



 

 

 للرٍَّسًم اٍحًتمىاالن زنىًٍوم ً كىافى كى     *   فىكيلُّ مىا كىافىقى كىٍجهى حنىٍوً           
   

 كىصىحَّ إٍسنادان هيوى اٍلقيػرنفي 
 

ػػػػػػافي  * ػػػػػػًذً  الثَّبلثىػػػػػػةي األىرٍكى  فػىهى
 

ٍتىػلُّ ريٍكػنه أىٍثبًػ ً   كحىيثيمػاى سنى
 

ػػبعىةً  * ػػذيك ى ي لىػػٍو أنَّػػهي يًف السَّ  شي
 

 ، كسيأٌب ىنا أيضا. «الغنية»كقد أكضحتو ُب  
 تعليل اثف ٞتواز القراءة ابلثبلث. « كألٌّنا متواترة أيضا»قولو: 

«: ٚتع اٞتوامػع»أم جوااب للسؤاؿ عن قولو ُب « علك ما قاله يف منع اؼبوانع»لو: قو 
مػػػا كراء العشػػػػرة( إذا كػػػاف العشػػػػر  -أم الشػػػػاذ-)كالسػػػبع متػػػواترة( مػػػػع قولػػػو: )كالصػػػػحير أنٌػػػو 

متواترة فلم ال قلتم: )كالعشر متػواترة( بػدؿ قػولكم: )كالسػبع متػواترة(؟ فقػاؿ: أٌمػا كوننػا ٓب نػذكر 
ؿ السػػػبع مػػػع ادعائنػػػا تواترىػػػا فػػؤلٌف السػػػبع ٓب ٮتتلػػػف ُب تواترىػػػا، كقػػػد ذكػػػران موضػػػع العشػػر بػػػد

اإلٚتػاع، ٌٍب عطفنػػا عليػو موضػػع ا٠تػبلؼ علػػى أٌف القػوؿ أبٌف القػػراءات الػثبلث غػػَت متػػواترة ُب  
 -أعػٍت القػراءات الػػثبلث–غايػة السػقوط كال يصػٌر القػوؿ بػو عٌمػن يعتػرب قولػو ُب الػدين، كىػي 

 ، كسيأٌب ُب ةفثواه[ أصرح من ىذا. (ِِٕ)رسمال ٗتالف ال
ككأنٌػو « يف موضػع ابن اعبزرم، دمحم بن دمحم بن يوسفككافقه تلميذ  اإلماـ »قولو: 
 «: النشر»أراد بو قولو ُب 

)كقػد جػػرل( بيػٍت كبينػػو ُب ذلػػ  كػبلـ كثػػَت كقلػت لػػو: ينبغػػي أف تقػوؿ كالعشػػر متػػواترة 
كال بد، فقاؿ: أردان التنبيو على ا٠تبلؼ فقلت: كأين ا٠تبلؼ، كأين القائل بو؟ كمن قاؿ: إف 

ابػن اٟتاجػب ، عثمػاف بػن قراءة أيب جعفر كيعقوب كخلف غَت متواترة، فقاؿ: يفهم مػن قػوؿ 
مػػع  كالسػػبع متػواترة. فقلػػت: أم سػبع كعلػػى تقػدير أف يكػػوف ىػؤالء السػػبعة عمػر بػػن أيب بكػر

ال يدؿ عليو؛ فقراءة خلف ال ٗترج عػن  ابن اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكرأف كبلـ 
قػراءة أحػػد مػنهم، بػػل كال عػػن قػراءة الكػػوفيُت ُب حػػرؼ، فكيػف يقػػوؿ أحػػد بعػدـ تواترىػػا مػػع 

نا إنو يعٍت ىؤالء السبعة، فمن أم ركاية كمن أم طريػق كمػن ادعائو تواتر السبع، كأيضا فلو قل

                                                 
 (ْٓ/ُُب النشر ) ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف(. كنقلو ِّٓالتاج السبكي ، منع ا١توانع ) ص(ِِٕ)



 

 

كلػو ادعػاه ١تػا  ابػن اٟتاجػب ، عثمػاف بػن عمػر بػن أيب بكػرأم كتاب؟ إذ التخصيص ٓب يدعػو 
سػلم لػو، بقػي اإلطػبلؽ فيكػػوف كلمػا جػاء عػن السػبعة فقػػراءة يعقػوب جػاءت عػن عاصػػم كأيب 

من طرؽ أخرل، فقاؿ: فمن أجل ىذا  عمرك، كأبو جعفر ىو شي  انفع كال ٮترج عن السبعة
قلػػت: كالصػػحير أف مػػػا كراء العشػػرة فهػػو شػػػاذ، كمػػا يقابػػل الصػػػحير إال فاسػػد، ٍب كتبػػت لػػػو 
استفتاء ُب ذل  كصورتو: ما تقوؿ السادة العلماء أئمة الدين ُب القراءات العشر اليت يقرأ هبا 

حد من العشرة ْترؼ من اٟتركؼ اليـو كىل ىي متواترة أـ غَت متواترة؟ كىل كلما انفرد بو كا
 ؟ (ِِٖ)متواتر أـ ال؟ كإذا كانت متواترة فما ٬تب على من جحدىا أك حرفا منها

 فأجاب ابن السبكي: 
)اٟتمػػد ؛ القػػراءات السػػبع الػػيت اقتصػػر عليهػػا الشػػاطيب كالػػثبلث الػػيت ىػػي قػػراءة أيب 

ابلضػػركرة ككػػل حػػرؼ انفػػرد بػػػو جعفػػر كقػػراءة يعقػػوب كقػػراءة خلػػف متػػواترة معلومػػة مػػن الػػدين 
ال يكػابر ُب شػيء ملسو هيلع هللا ىلص كاحػد مػن العشػرة معلػـو مػن الػدين ابلضػركرة أنػو منػزؿ علػى رسػوؿ هللا 

من ذل  إال جاىل، كلػيس تػواتر شػيء منهػا مقصػورا علػى مػن قػرأ ابلػركا ت، بػل ىػي متػواترة 
كػػاف مػػع ذلػػػ    عنػػد كػػل مسػػلم يقػػػوؿ أشػػهد أف ال إلػػو إال هللا كأشػػهد أف دمحما رسػػػوؿ هللا، كلػػو

عاميػا جلفػا ال ٭تفػػظ مػن القػػر ف حرفػا، ك٢تػػذا تقريػر طويػل كبرىػػاف عػريا ال يسػػع ىػذه الورقػػة 
شػػػرحو كحػػػظ كػػػل مسػػػلم كحقػػػو أف يػػػدين  تعػػػػأب ك٬تػػػـز نفسػػػو أبف مػػػا ذكػػػرانه متػػػواتر معلػػػػـو 
ابليقػػػػػُت ال يتطػػػػػرؽ الظنػػػػػوف كال االرتيػػػػػاب إٔب شػػػػػيء منػػػػػو كهللا أعلػػػػػم. كتبػػػػػو عبػػػػػد الوىػػػػػاب بػػػػػن 

 . (ِِٗ)كي الشافعي( اىػالسب
 ُب موضع  خر.  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسفأم « كقاؿ»قولو: 
كػأٌف « اؼبقرك  به عن القػرا  العشػرة قسػماف متػواتر كصػحيح مسػتفيق إخ»قولو: 

 مأخذ ىذا قوؿ التاج السبكي: 
اعلم أف ا٠تارج عن السبع ا١تشهورة على قسمُت: منو ما ٮتالف رسم ا١تصػحف فهػذا 
ال ش  فيو أنػو ال ٕتػوز قراءتػو ال ُب الصػبلة كال ُب غَتىػا. كمنػو مػا ال ٮتػالف رسػم ا١تصػحف 
كٓب تشتهر القراءة بو كإ٪تا كرد من طريػق غريػب ال يعػوؿ عليهػا كىػذا يظهػر ا١تنػع مػن القػراءة بػو 

مػا اشػػتهر عنػد أئمػػة ىػذا الشػػأف القػػراءة بػو قػػدٯتا كحػديثا فهػػذا ال كجػو للمنػػع منػػو أيضػا. كمنػػو 
                                                 

 (ْٓ/ُ)  النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف، ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِِٖ)
 (ْٔ/ُ، النشر ُب القراءة العشر ) بن دمحم بن يوسفابن اٞتزرم، دمحم  (ِِٗ)



 

 

كمػن ذلػ  قػراءة يعقػػوب كغػَته. كىكػذا التفصػػيل ُب شػواذ السػبعة فػلف عػػنهم شػيئا كثػَتا شػػاذا 
 .(َِّ)اىػ 

أٌف أىل القرف الثامن اتفقوا على أٌف قراءات ىؤالء العشرة كاحدة،  «النشر»ك كر يف 
ُب إطبلؽ الشاذ على مػا عػدا ىػؤالء العشػرة، كتوقػف بعضػهم، كالصػواب: أف مػا  كإ٪تا اختلفوا

 . (ُِّ)دخل ُب تل  األركاف الثبلثة فهو صحير، كما ال فعلى ما تقدـ
 أم عند العلماء أبف ٓب يعٌدكه من قبيل الغلط كالشذكذ. « متلقِّك ابلقبوؿ»قولو: 
يديػو أعػٍت االستفاضػة كالتلقػي أم اب١تتواتر كالصحير بق« كالقطع حاصل سما»قولو: 

ابلقبوؿ. أٌما حصوؿ القطع اب١تتواتر فظاىر، كأٌمػا حصػولو ابلصػحير ا١تػذكور فلمػا علٌلػو بقولػو: 
 إذا العدؿ الضابط إذا انفرد إْب. 

أم اليقيػٍت، كىػذا يشػبو مػا قػٌرره ٚتػع مػن ٤تققػػي « قطػع بػه كحصػل بػه العلػم»قولػو: 
تنتقػػد عليهػػا مػػن أهٌنػػػا مقطػػوع بصػػٌحتها، كالعلػػم اليقيػػػٍت  اػػدثُت ُب أحاديػػم الشػػيخُت الػػػيت ٓب

 النظرم كاقع هبما. 
خبلفا ١تن نفى ذل ، ٤تتجا أبنو ال يفيد ُب أصلو إال الظن، كإ٪تا  قاؿ ابن الصبلح:

تلقتػو األمػػة ابلقبػوؿ؛ ألنػػو ٬تػػب علػيهم العمػػل ابلظػػن، كالظػن قػػد ٮتطػػئ. كقػد كنػػت أميػػل إٔب 
أف ا١تػػذىب الػػذم اخػًتانه أكال ىػػو الصػػحير، ألف ظػػن مػػن ىػػو  ىػذا كأحسػػبو قػػو ، ٍب ابف ٕب

معصـو من ا٠تطأ ال ٮتطئ. كاألمة ُب إٚتاعها معصومة مػن ا٠تطػأ، ك٢تػذا كػاف اإلٚتػاع ا١تنبػٍت 
 . (ِِّ)على االجتهاد حجة مقطوعا هبا، كأكثر إٚتاعات العلماء كذل  اىػ 

 كصٌوبو السيوطي كغَته. 
 ا على ىذا القوؿ. أم كإذا جرين« كعلك هذا»قولو: 
بػل أيٌب عػن اٞتػبلؿ السػيوطي أهٌنػا سػتة « فػالقرا ة متػواترة كصػحيحة كشػا ة»قولػو: 

 أنواع، لكٌن ا١تقركء هبا إ٪ٌتا ىي األكلياف فقط. 

                                                 
، شرح الكوكب الساطع  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر( ْْ/ُ، النشر ُب القراءة العشر ) ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (َِّ)
سور  ،الطبعة األكٔب ،  اإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ،،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر(  اٞتبلؿ ُٓٗ/ُ)

 (ِٕٔ-ِٕٓ/ُ)ـََِٖ
 (ّٗ/ُ، النشر ُب القراءة العشر ) ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ُِّ)
 (ْٖابن الصبلح، معرفة أنواع علوـ اٟتديم )ص (ِِّ)



 

 

، كأٌمػا النشػر «يف بعػق كتبػه ابن اعبزرم، دمحم بػن دمحم بػن يوسػفكقد بيٌنها »قولػو: 
 فعبارتو ىكذا: 

كلػػو بوجػػو، ككافقػػت أحػػد ا١تصػػاحف العثمانيػػة كلػػو احتمػػاال كػػل قػػراءة كافقػػت العربيػػة 
كصػػػر سػػػندىا، فهػػػػي القػػػراءة الصػػػحيحة الػػػػيت ال ٬تػػػوز ردىػػػػا كال ٭تػػػل إنكارىػػػا، بػػػػل ىػػػي مػػػػن 
األحػػػرؼ السػػػبعة الػػػيت نػػػػزؿ هبػػػا القػػػر ف ككجػػػػب علػػػى النػػػاس قبو٢تػػػا، سػػػػواء كانػػػت عػػػن األئمػػػػة 

، كمػىت اختػل ركػن مػن ىػذه األركػاف السبعة، أـ عن العشرة، أـ عن غَتىم من األئمػة ا١تقبػولُت
الثبلثػػة أطلػػػق عليهػػا ضػػػعيفة أك شػػاذة أك ابطلػػػة، سػػواء كانػػػت عػػن السػػػبعة أـ عمػػن ىػػػو أكػػػرب 
منهم، ىذا ىو الصحير عند أئمة التحقيػق مػن السػلف كا٠تلػف، صػرح بػذل  اإلمػاـ اٟتػافظ 

ي بػػػن أيب أبػػو عمػػرك عثمػػاف بػػن سػػعيد الػػداين، كنػػص عليػػو ُب غػػَت موضػػع اإلمػػاـ أبػػو دمحم مكػػ
طالب، ككذل  اإلماـ أبو العباس أٛتد بن عمػار ا١تهػدكم، كحققػو اإلمػاـ اٟتػافظ أبػو القاسػم 
عبػد الػرٛتن بػن إٝتاعيػل ا١تعػركؼ أبيب شػامة، كىػو مػذىب السػلف الػذم ال يعػرؼ عػن أحػػد 

 .(ِّّ)منهم خبلفو
أم كجهػػا مػػػن كجػػوه النحػػو سػػواء كػػػاف « قػػاؿ: اؼبتػػػواتر: مػػا كافقػػػ  العربيػػة»قولػػو: 

صػػر أـ فصػػيحا ٣تمعػػا عليػػو أـ ٥تتلفػػا فيػػو لكػػن ْتيػػم ال يضػػٌر مثلػػو، ىػػذا ىػػو ا١تختػػار عنػػد أف
اققػػُت ُب ركػػػن موافقػػػة العربيػػة، فكػػػم مػػػن قػػراءة أنكرىػػػا بعػػػا أىػػل النحػػػو أك كثػػػَت مػػػنهم كٓب 

رًئيكيػػم﴾ ك ميػػركيم﴾  يعتػربكا إنكارىػػا، بػػل أٚتػع األئٌمػػة ا١تقتػػدل هبػم علػػى قبو٢تػػا كلسػكاف ﴿ابى ﴿أيى
ء﴾ ككػػاٞتمع بػُت السػػاكنُت  ُب اتءات البػػزم  ﴿  نىػػيًب﴾ ك ﴿سىػػبىأ﴾ ك ك٨تػوه ك ﴿كىمىكػري السَّػػيًٌ

كإدغاـ أيب عمرك ﴿كاسطىاعيوا﴾ ٟتمزة كإسكاف ﴿نًًعمَّػا كىيىهػًدم﴾، كإشػباع اليػاء ُب ﴿نىرتىعًػي، 
ًئكىػػػػػػة اسػػػػػػجيديكا﴾، ك  كىيىتًقػػػػػػي كىيىصػػػػػػرًب﴾ ك ىبلى

نصػػػػػػب ﴿كيػػػػػػن ﴿أفىئًيػػػػػػدىة ًمػػػػػػنى النَّػػػػػػاس( ، كضػػػػػػم ﴿ا١ت
﴾، كنصػػػػػػب ﴿ليىجػػػػػًزل قىومنػػػػػػا﴾، كالفصػػػػػػل بػػػػػػُت ا١تضػػػػػػافُت ُب  فػىيىكيػػػػػوف﴾، كخفػػػػػػا ﴿كىاألىرحىػػػػػػاـً
األنعػػػػػاـ، ك٫تػػػػػػز ﴿سىػػػػػأىقًيهىا﴾، ككصػػػػػػل ﴿كىًإفَّ اليػػػػػاس﴾، كألػػػػػػف ﴿ًإف ىىػػػػػذىاًف﴾، كٗتفيػػػػػػف ﴿كىالى 

 تػىتَّبًعىاف﴾، كقراءة ﴿ليكة﴾ ُب الشعراء ك ﴿ص﴾ كغَت ذل .
: كأئمػة القػراء ال تعمػل ُب شػيء مػن حػركؼ القػر ف فقد قاؿ اٟتافظ أبو عمرك الداين

األقػػػػيس ُب العربيػػػة، بػػػػل علػػػى األثبػػػػت ُب األثػػػر كاألصػػػػر ُب النقػػػػل  علػػػى األفشػػػػى ُب اللغػػػة ك

                                                 
 (ٗ/ُ)  النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِّّ)



 

 

كالركايػة إذا ثبػػت عػنهم ٓب يردىػػا قيػاس عربيػػة كال فشػو لغػػة ؛ ألف القػراءة سػػنة متبعػة يلػػـز قبو٢تػػا 
 .(ِّْ)كا١تصَت إليها

أم كافقػت رسػم بعػا  تلػ  ا١تصػػاحف، « العثمانيػة كرسػم أحػد اؼبصػػاحف»قولػو: 
كأراد بو ما كاف اثبتا ُب بعضها دكف بعا كقراءة ابن عػامر: ﴿قىػاليوا اٗتَّىػذ هللاي كىلىػدنا﴾ ُب البقػرة 
بغػػػَت كاك، كابلزبػػػػر كابلكتػػػاب ا١تنػػػػَت بػػػز دة البػػػػاء ُب االٝتػػػػُت ك٨تػػػو ذلػػػػ ، فػػػلف ذلػػػػ  اثبػػػػت ُب 

تًهػػا األىهنىػاري﴾ ُب ا١توضػػع األخػػَت ا١تصػحف الشػػامي، ككقػػراءة ابػن كثػػَت ػًرم ًمػػن ٖتى : ﴿جىنَّػػات ٕتى
مػن سػػورة بػراءة بػػز دة ﴿ًمػػن﴾، فػلف ذلػػ  اثبػت ُب ا١تصػػحف ا١تكػػي، ككػذل  ﴿فىػػًلفَّ هللاى ىيػػوى 
الغىًٍتُّ اٟتىًميدي﴾ ُب سورة اٟتديد ْتذؼ )ىو( ، ككػذا ﴿سىػارًعيوا﴾ ْتػذؼ الػواك، ككػذا ﴿ًمنهيمىػا 

 الكهػػف، إٔب غػػَت ذلػػ  مػػن مواضػػع كثػػَتة ُب القػػر ف اختلفػػت ا١تصػػػاحف مينقلًبنػػا﴾ ابلتثنيػػة ُب
فيها فوردت القراءة عن أئمػة تلػ  األمصػار علػى موافقػة مصػحفهم، فلػو ٓب يكػن ذلػ  كػذل  
ُب شػػػػػيء مػػػػػن ا١تصػػػػػاحف العثمانيػػػػػة لكانػػػػػت القػػػػػػراءة بػػػػػذل  شػػػػػاذة ١تخالفتهػػػػػا الرسػػػػػم اجملمػػػػػػع 

 . (ِّٓ)عليو
 أم سواء كانت ا١توافقة ٖتقيقا أـ تقديرا، كسيأٌب معٌت التقدير. « كلو تقديرا»قولو: 
أم أبف نقلهػػا ٚتػػع ال ٯتكػن ُب العػػادة تواطػؤىم علػػى الكػػذب « كتػػواتر نقلهػػا»قولػو: 

 ٔتثلو كىلٌم جرا. 
أم فػلٌف موافقػة الرسػم قػد تكػوف « كمعىن قوله: كلو تقديرا: مػا زنتملػه الرسػم»قولػو: 

ر٭تة، كقػد تكػوف تقػديرا كىػي ا١توافقػة اتملػة؛ فلنٌػو قػد خولػف صػػرير ٖتقيقػا كىػي ا١توافقػة الصػ
الربػػوا( ،  الزكػػوة ك الصػلوة ك اليػػل ك الصػلحت ك الرسػم ُب مواضػػع إٚتاعػا ٨تػػو: )السػػموات ك

ك٨تػو )لنظػر كيػف تعملػوف( )كجػػيء( ُب ا١توضػعُت حيػم كتػب بنػػوف كاحػدة كأبلػف بعػد اٞتػػيم 
يوافقػػو بعضػها تقػػديرا كهػػذا  راءات الرسػم ٖتقيقػػا، كُب بعػا ا١تصػػاحف، كقػػد توافػق بعػػا القػػ

 . (ِّٔ)ا١تثاؿ الذم ذكره

                                                 
 (ُُ-َُ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسفابن  (ِّْ)
 (ُُ/ُ)  النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِّٓ)
 (ُُ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِّٔ)



 

 

ُب  ئُب العشػػػػػػػػرة بػػػػػػػبل ألػػػػػػػػف، كهبػػػػػػػػا قػػػػػػػػر  ئقػػػػػػػػر « ﴿ػػػػػػػػػمىًلً  يىػػػػػػػوـً الػػػػػػػػدًٌيًن﴾ كػػػػػػػػػ»قولػػػػػػػو: 
 : (ِّٕ)«الطيبة»

 مىالًػػًك نىػػٍل ً ػػبلِّ رىكىل إخ
 
 

* ............................. 

السػػػميفع اليمػػاين )مىالًػػػ ى يىػػوـً الػػػدًٌين( ابلنصػػب كاأللػػػف كأٌمػػا الشػػواذ فقػػػرأ أبػػو صػػػاّب كدمحم بػػن 
على النداء، كقرأ أبو حيوة )مل ( ابلنصب على النداء من غَت ألف، كركل عبد الػوارث عػن 
أيب عمرك )مل  يـو الدين( كسكاف البلـ كا٠تفػا كىػي منسػوبة لعمػر بػن عبػد العزيػز، كعػن 

( فنصػػب الػػػبلـ كالكػػ ( فجعلػػػو فعػػبل ماضػػػيا، علػػي بػػن أيب طالػػػب )ملػػ  يػػػـو اؼ كنصػػػب )يػػـو
( بتشػػػديد الػػػبلـ مػػع ا٠تفػػػا، كعػػػن عاصػػم اٞتحػػػدرم )مالػػػ ( ابلرفػػػع  كعنػػو أيضػػػا )مػػػبلؾ يػػـو
، كعػػن عػػوف بػػن أيب  كاأللػف منػػوان كنصػػب )يػػـو الػػدين( كضػػمار ا١تبتػدأ كإعمػػاؿ مالػػ  ُب يػػـو

رة بػن ا١تبػارؾ شداد العقيلي )مال ( ابأللػف كالرفػع مػع اإلضػافة، كعػن الكسػائي ُب ركايػة سػو 
( كشباع كسرة الكاؼ  . (ِّٖ)كقتيبة )مال  يـو الدين( ابإلمالة، كعن انفع )ملكي يـو

 فهذه تسع قراءات كلها شواذ. 
أم « كما فعل»أم العثمانية. قولو: « فإنٌه رسم ببل إلف يف صبيع اؼبصاحف»قولو: 

 حذؼ األلف لبلختصار. 
جعػػل علمػا ككثػػر اسػػتعمالو؛ ففػػي  أم الػػذم« يف مثلػػه مػػن اسػػم الفاعػػل إخ»قولػو: 

 ما معناه: « ٫تع ا٢توامع»
٦تا كثػر اسػتعمالو مػن األعػبلـ الزائػدة علػى ثبلثػة أحػرؼ  -أم األلف أيضا-كحذفت 

سػػػواء كانػػػت عربيػػػػة كمالػػػ  كصػػػاّب كخالػػػػد أـ عجميػػػة كػػػلبراىيم كإٝتاعيػػػػل كإسػػػحاؽ كىػػػػاركف 
و أبػو حيػاف عػن بعػا مشػاٮتو، كسليماف. قيل: ٬توز فيها اٟتذؼ كاإلثبات كىو جيد كما نقل

كال ٭تذؼ ٦تا ٓب يكثر استعمالو: كحػاًب كجػابر كحامػد كسػآب كال مػن الصػفات: كرجػل صػاّب، 
 . (ِّٗ)كرجل مال ، كال إذا خيف اللبس: كعامر كعابس لو حذؼ اللتبس بعمر كعبس اىػ

                                                 
 (.ّٖ)ص النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف، طيبة  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِّٕ)
 (ْٖ-ْٕ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِّٖ)
 (ُِٓ/ّ، ٫تع ا٢توامع )السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر  (ِّٗ)



 

 

أم كمػػػا « موافػػق للرسػػػم تقػػديرا»أم قػػػراءة )مالػػ ( ابأللػػف. قولػػػو: « فهػػو»قولػػو: 
كافقػو ٖتقيقػػا قػراءة القصػػر، كقػػد يوافػق اخػػتبلؼ القػراءات الرسػػم ٖتقيقػػا ٨تػو أنصػػار هللا كاندتػػو 
ا١تبلئكػػػة، كيغفػػػر لكػػػم كيعملػػػوف كىيػػػت لػػػ  ك٨تػػػو ذلػػػ  ٦تػػػا يػػػدؿ ٕتػػػرده عػػػن الػػػنقط كالشػػػػكل 

ُب علػػػم ا٢تجػػػاء خاصػػػة، كفهػػػم اثقػػػب ُب  -مهنع هللا يضر-كحذفػػػو كإثباتػػػو علػػػى فضػػػل عظػػػيم للصػػػحابة 
 قيق كل علم. ٖت

كىذا من مصداؽ قوؿ إمامنا الشافعي حيػم يقػوؿ ُب كصػفهم ُب رسػالة الزعفػراين مػا 
صػػلى هللا تعػػأب عليػػو -علػػى أصػػحاب رسػػوؿ هللا  -تبػػارؾ كتعػػأب  -ىػذا نصػػو: كقػػد أثػػٌت هللا 

صػػلى هللا تعػػأب -ُب القػػر ف كالتػػوراة كاإل٧تيػػل، كسػػبق ٢تػم علػػى لسػػاف رسػػوؿ هللا  -ك لػو كسػػلم
من الفضل ما لػيس ألحػد بعػدىم، فػرٛتهم هللا كىنػأىم ٔتػا أاثهبػم مػن ذلػ   - لو كسلم ك عليو

كشػػاىدكه ملسو هيلع هللا ىلص ببلػػوغ أعلػػى منػػازؿ الصػػديقُت كالشػػهداء كالصػػاٟتُت، أدكا إلينػػا سػػنن رسػػوؿ هللا 
عاما كخاصا كعزما كإرشادا كعرفوا من سػننو ملسو هيلع هللا ىلص كالوحي ينزؿ عليو، فعلموا ما أراد رسوؿ هللا 

لنا كىم فوقنا ُب كل علم كاجتهاد ككرع كعقل كأمر استدرؾ بو علم كاستنبط بػو، ما عرفنا كجه
 .(َِْ)ك راؤىم لنا أٛتد كأكٔب بنا من رأينا عند أنفسنا اىػ

كمن ذل  أهٌنم كتبوا )الصراط( ك)ا١تصػيطركف( ابلصػاد ا١تبدلػة مػن السػُت، كعػدلوا عػن 
سم من كجو قد أتت علػى األصػل السُت اليت ىي األصل لتكوف قراءة السُت كإف خالفت الر 

فيعتػػدالف، كتكػػػوف قػػػراءة اإلمشػػػاـ ٤تتملػػػة، كلػػػو كتػػب ذلػػػ  ابلسػػػُت علػػػى األصػػػل لفػػػات ذلػػػ  
كعػدت قػػراءة غػػَت السػػُت ٥تالفػػة للرسػػم كاألصػل، كلػػذل  كػػاف ا٠تػػبلؼ ُب ا١تشػػهور ُب بسػػطة 

لى األعراؼ دكف بسطة البقرة ؛ لكوف حرؼ البقرة كتب ابلسُت كحرؼ األعراؼ ابلصاد، ع
أف ٥تػالف صػػرير الرسػػم ُب حػػرؼ مػػدغم أك مبػدؿ أك اثبػػت أك ٤تػػذكؼ أك ٨تػػو ذلػػ  ال يعػػد 
٥تالفػػػا إذا ثبتػػػت القػػػراءة بػػػو ككردت مشػػػهورة مستفاضػػػة، أال تػػػرل أهنػػػم ٓب يعػػػدكا إثبػػػػات  ءات 
الزكائد كحذؼ  ء تسئلٍت ُب الكهف، كقراءة )كأكوف من الصاٟتُت( كالظاء من بضنُت ك٨تػو 

الرسػػػم ا١تػػردكد، فػػلف ا٠تػػػبلؼ ُب ذلػػ  يغتفػػر، إذ ىػػػو قريػػب يرجػػع إٔب معػػػٌت  ذلػػ  مػػن ٥تالفػػة
كاحػػػد ك٘تشػػػيو صػػػحة القػػػراءة كشػػػهرهتا كتلقيهػػػا ابلقبػػػوؿ، كذلػػػ  ٓتػػػبلؼ ز دة كلمػػػة كنقصػػػػاهنا 
كتقػػدٯتها كأتخَتىػػا حػػػىت كلػػو كانػػػت حرفػػا كاحػػػدا مػػن حػػػركؼ ا١تعػػاين، فػػػلف حكمػػو ُب حكػػػم 

                                                 
 (ُِ/ُ)  النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  بن دمحم بن يوسف ابن اٞتزرم، دمحم (َِْ)



 

 

ذا ىػو اٟتػػد الفاصػػل ُب حقيقػة اتبػػاع الرسػػم ك٥تالفتػػو، الكلمػة ال يسػػوغ ٥تالفػػة الرسػم فيػػو، كىػػ
 . (ُِْ)أتٌملو

أم أبف يػػركم تلػػ  القػػراءة « كالصػػحيحة: مػػا صػػٌح سػػند  بنقػػل عػػدؿ إخ»قولػو: 
العػدؿ الضػػابط عػػن مثلػػو كػػذا حػىٌت ينتهػػي، كا١تػػراد ابلعػػدؿ: مػػن لػو ملكػػة ٖتملػػو علػػى مبلزمػػة 

ك بدعػػة أك ملكػػػة يقتػػدر هبػػا علػػػى التقػػول، كىػػي اجتنػػاب األعمػػػاؿ السػػيئة مػػن شػػػرؾ كفسػػق أ
 اجتناب غَت صغَتة ا٠تسة كالرذائل كمبلزمة ا١تركءة، كىي ٗتٌلق اإلنساف ٓتلق أمثالو. 

أم ١تػػا ينقلػػو أبف يثبػػت مػػا ٝتعػػو ْتيػػم يػػتمكن مػػن استحضػػاره مػػىت « ضػػاب »قولػو: 
 شاء. 

 منتهاه.متعلق بػ)ػنقل( أم عن العدؿ الضابط إٔب « عن مثله إىل منتها »قولو: 
 تقٌدـ قريبا ٖتقيقو. « ككافق  العربية كالرسم»قولو: 
أم األئٌمػػة ا١تشػػهوركف هبػػذا الشػػأف « كاسػػتفاض نقلػػه كتلقتػػه األئٌمػػة ابلقبػػوؿ»قولػو: 

 الضابطوف لو أبف ال يكوف معدكدا عندىم من قبيل الغلط أك ٦تٌا شٌذ بو بعضهم. 
 أشار ابلغاية إٔب الرٌد على من اشًتط التواتر ىنا. « كإف مل يتواتر»قولو: 

كقػػػػد شػػػػرط بعػػػػا ا١تتػػػػأخرين التػػػواتر ُب ىػػػػذا الػػػػركن كٓب يكتػػػػف فيػػػػو بصػػػػحة «: النشػػػػر»كعبػػػارة 
السػػند، كزعػػم أف القػػػر ف ال يثبػػت إال ابلتػػواتر، كإف مػػػا جػػاء ٣تػػيء اآلحػػػاد ال يثبػػت بػػو قػػػر ف، 

ال ٭تتػػاج فيػػو إٔب الػػركنُت األخػػَتين مػػن الرسػػم  كىػذا مػػا ال ٮتفػػى مػػا فيػػو، فػػلف التػػواتر إذا ثبػت
كجػػب قبولػػو كقطػػع بكونػػو قػػر ان، ملسو هيلع هللا ىلص كغػَته إذ مػػا ثبػػت مػػن أحػػرؼ ا٠تػػبلؼ متػػواترا عػن النػػيب 

سواء كافق الرسم أـ خالفو كإذا اشًتطنا التواتر ُب كل حرؼ من حركؼ ا٠تػبلؼ انتفػى كثػَت 
كقػػد كنػت قبػػل أجػػنر إٔب ىػػذا مػن أحػػرؼ ا٠تػػبلؼ الثابػت عػػن ىػػؤالء األئمػػة السػبعة كغػػَتىم 

 .(ِِْ)القوؿ، ٍب ظهر فساده كموافقة أئمة السلف كا٠تلف
الشػرط كاحػػد كىػو صػحة النقػل، كيلػـز اآلخػراف فهػػذا  مٌث نقػل عػن اعبعػػربم مػا نٌصػه:

ضػابط يعػرؼ مػػا ىػو مػػن األحػرؼ السػػبعة كغَتىػا، فمػن أحكػػم معرفػة حػػاؿ النقلػة كأمعػػن ُب 
 .(ِّْ)الشبهة العربية كأتقن الرسم ا٨تلت لو ىذه

                                                 
 (ُّ-ُِ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ُِْ)
 (ُّ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِِْ)
 (ُّ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ، دمحم بن دمحم بن يوسفابن اٞتزرم (ِّْ)



 

 

 أم القراءة الصحيحة. « فهذ »قولو: 
 ىذا ما استقٌر عليو  راء األئٌمة اققُت. « كاؼبتواتر يف جواز القرا ة إخ»قولو: 
 ملسو هيلع هللا ىلص. أم منزؿ إٔب رسوؿ هللا « كالقطع اٌف اؼبقرك  سا قرنف»قولو: 
أم القراءة ا١تتواترة. كالظاىر أٌنو أراد هبذه الغاية اإلشػارة « كإف مل يبلغ مبلغها»قولو: 

 إٔب أٌنو ال يكفر جاحدىا، ٓتبلؼ ا١تتواتر. 
مػػا نٌصػو: فػػلف سػػأؿ سػػائل فقػػاؿ:  -نقػبل عػػن أيب دمحم مكػػي- «النشػػر»مٌث رأيػػ  يف 

ل كال فمػا الػذم يقبػل مػن القػر ف اآلف فيقػرأ بػو؟ كمػا الػذم ال يقبػل كال يقػرأ بػو؟ كمػا الػذم يقبػ
، كذلػ  مػا  يقرأ بو؟ فاٞتواب أف ٚتيع ما ركم ُب القر ف علػى ثبلثػة أقسػاـ: قسػم يقػرأ بػو اليػـو

، كيكػوف كجهػو ُب العربيػة ملسو هيلع هللا ىلصاجتمع فيو ثػبلث خػبلؿ، كىػن: أف ينقػل عػن الثقػات عػن النػيب 
الػػيت نػػزؿ هبػػا القػػر ف سػػائغا، كيكػػوف موافقػػػا ٠تػػط ا١تصػػحف. فػػلذا اجتمعػػت فيػػو ىػػذه ا٠تػػػبلؿ 

قػػرئ بػػو كقطػػع علػػى مغيبػػو كصػػحتو كصػػػدقو ؛ ألنػػو أخػػذ عػػن إٚتػػاع مػػن جهػػة موافقػػػة الػػثبلث 
 .(ِْْ)خط ا١تصحف، ككفر من جحده اىػ

 كسكت عليو، كفيو نظر ظاىر؛ ١تا تقٌدـ من ا٠تبلؼ. 
أم كلػو مػن األربعػة؛ ١تػػا تقػٌدـ أٌف ا١تتػواتر منحصػػرة « كالشػا ة مػػا كرا  العشػػرة»قولػو: 

 اآلف ُب العشر. 
كالػذم ٚتػع ُب زماننػا األركػاف  يف موضػع: رم، دمحم بػن دمحم بػن يوسػفابن اعبػز قاؿ 

الثبلثػػػة ىػػػو قػػػراءة األئٌمػػػة العشػػػرة الػػػيت ٚتػػػػع النػػػاس علػػػى تلقيهػػػا، ٌٍب قػػػاؿ: كقػػػوؿ مػػػن قػػػػاؿ: إف 
القػراءات ا١تتػواترة ال حػد ٢تػا، إف أراد ُب زماننػا فغػػَت صػحير؛ ألنػو ال يوجػد اليػـو قػراءة متػػواترة 

 .(ِْٓ)اد ُب الصدر األكؿ فيحتمل إف شاء هللاكراء العشر، كإف أر 
أم كإف كافػػق « كهػػو مػػا نقلػػ  قػػرنان كمل تتلقػه األئٌمػػة ابلقبػػوؿ كمل يسػػتفق»قولػو: 

(، كىكػذا  الرسم كالعربية كقراءة )مل  يـو الدين( بصػيغة ا١تاضػي بصػيغة ا١تاضػي كنصػب )يػـو
 اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسػفابن ٚتيع ما تقٌدـ من شواذ القراءات ُب ىذه اآلية؛ فقد قرر 

 . (ِْٔ)أهٌنا كلها موافقة الرسم كالعربية، كلكنٌها ٓب تتلق ابلقبوؿ على أهٌنا من القر ف
                                                 

 (ُْ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِْْ)
 (ُٖ، منجد ا١تقرئُت )ص ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِْٓ)
 (ُْ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِْٔ)



 

 

 أم كقراءة )امضوا إٔب ذكر هللا ُب اٞتمعة(. « أك مل يوافق الرسم»قولو: 
ىػذا ىػػو الصػػحير فيػػو، كقػػد أكضػػحو ُب « فػػبل ذبػػوز القػػرا ة كال الصػػبلة بػػه»قولػو: 

 بقولو: « شرالن»
 )كاختلف العلماء( ُب جواز القراءة بذل  ُب الصبلة؟ 

؛ ألف الصػػػحابة كالتػػػابعُت كػػػانوا يقػػرءكف هبػػػذه اٟتػػػركؼ ُب الصػػػبلة، فأجازهػػػا بعضػػػهم
 كىذا أحد القولُت ألصحاب الشافعي كأيب حنيفة كإحدل الركايتُت عن مال  كأٛتد. 

، ملسو هيلع هللا ىلصت ٓب تثبػت متػواترة عػن النػيب ألف ىػذه القػراءا كأكثر العلما  علك عدـ اعبواز ;
كإف ثبتت ابلنقل فلهنا منسوخة ابلعرضة األخَتة أك كٚتاع الصحابة علػى ا١تصػحف العثمػاين، 
أك أهنػػا ٓب تنقػػػل إلينػػا نقػػػبل يثبػػت ٔتثلػػػو القػػر ف أك أهنػػػا ٓب تكػػن مػػػن األحػػرؼ السػػػبعة، كػػل ىػػػذه 

 مآخذ للمانعُت. 
لواجبػػة كىػػي الفاٖتػة عنػػد القػػدرة علػػى فقػػاؿ: إف قػػرأ هبػػا ُب القػراءة ا كتوسػػ  بعضػػهم

غَتىا ٓب تصر صبلتو؛  ألنو ٓب يتػيقن أنػو أدل الواجػب مػن القػراءة لعػدـ ثبػوت القػر ف بػذل ، 
كإف قػرأ هبػػا فيمػا ال ٬تػػب ٓب تبطػل ؛ ألنػػو ٓب يتػيقن أنػػو أتػى ُب الصػػبلة ٔتبطػل؛ ٞتػػواز أف يكػػوف 

ى أصل، كىو أف ما ٓب يثبت كونو من ذل  من اٟتركؼ اليت أنزؿ عليها القر ف، كىذا يبتٌت عل
اٟتركؼ السبعة، فهل ٬تب القطع بكونو لػيس منهػا؟ فػاٞتمهور أنػو ال ٬تػب القطػع بػذل ؛ إذ 
لػػيس ذلػػ  ٦تػػا كجػػب علينػػا أف يكػػوف العلػػػم بػػو ُب النفػػي كاإلثبػػات قطعيػػا كىػػذا ىػػو الصػػػحير 

 . (ِْٕ)عندان، أتٌمل
كقراءة ابن « رضي هللا عنهماكإف صٌح سند  عن أيب الدردا  كابن مسعود »قولو: 

(، ك)أٌمػػػػا (ِْٖ)عبػػػاس رضػػػي هللا عنهمػػػػا )ككػػػاف أمػػػػامهم ملػػػ  أيخػػػذ كػػػػل سػػػفينة صػػػػاٟتة غصػػػبا
( ك٨تو ذل  ٦تٌا ثبت بركا ت الثقات. كأٌما مػا نقلػو غػَت الثقػات فشػيء  (ِْٗ)الغبلـ فكاف كافرا

 كثَت ٦تٌا ُب كتب الشواذ، ككذل  ا١توضوعات.
أم ابلشػػاذة، كىػذا جػواب عٌمػا يقػاؿ: كيػػف ال « اكقػرا ة بعػػق الصػحابة سػ»قولػو: 

 ٧توز القراءة كال الصبلة هبا مع أٌنو قد ثبت أٌف بعا الصحابة ككذا بعا التابعُت قرأ هبا. 
                                                 

 (ُٓ/ُ) النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ِْٕ)
 (ِْٕٓالبخارم ، صحيحو رقم اٟتديم ) (ِْٖ)
 )ِْٕٕالبخارم ، صحيحو رقم اٟتديم ) (ِْٗ)



 

 

يعػػػٍت ُب القػػػراءات الشػػػاذة الػػػيت صػػػٌر سػػػندان إٔب ذلػػػػ  « فيمػػػا صػػػٌح سػػػػند »قولػػػو: 
لغالب أنٌػو إ٪ٌتػا أخػذىا عػن النػيب الصحايب ُب قراءتو ٢تا، كليس ا١تراد سند ذل  الصحايب؛ إذ ا

 أك عن صحايب  خر. ملسو هيلع هللا ىلص 
 خرب )كقراءة إْب(. « كان  قبل إصباع»قولو: 
أم سػػػػواء كانػػػػت ُب الصػػػػػبلة أـ « علػػػػك اؼبنػػػػػع ابلقػػػػرا ات الشػػػػا ة مطلقػػػػػا»قولػػػػو: 

 خارجها. 
ُب أحػرؼ مػػن الشػواذ ركل عػن بعػػا ا١تتقػدمُت القػراءة هبػػا،  (َِٓ)قػاؿ ابػن  عبػػد الػرب

كذل  ٤تموؿ عند أىل العلم على القػراءة ُب غػَت الصػبلة علػى كجػو التعلػيم كالوقػوؼ علػى مػا 
 . (ُِٓ)ركم من علم ا٠تاصة. كاٟتاصل أٌف قراءة غَت العشرة شاذة ال ٕتوز القراءة هبا اآلف

منػو مػن القػراءة ابلشػػاذة منػع ٖتػرًن ال كراىػة ُب الصػبلة كخارجهػػا  قػاؿ ابػن الصػػبلح:
عػرؼ ا١تعػٌت أك ال، ك٬تػب علػى كػل أحػد إنكػاره، كمػن أصػٌر عليػو كجػب منعػو كأتثيمػو كتعزيػره 

 . (ِِٓ)ابٟتبس كغَته، كعلى ا١تتمكن من ذل  أف ال يهملو
 ٨توه.  ابن اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكركعن 
كىػذا شػبو التوسػط بػُت «: البدر الطػالع»زاد ُب « إْب فظاهر أٌف مراد كعليه »قولو: 

 . (ِّٓ)القولُت
 كحرر اغبافظ السيوطي أٌف القرا ات ستة أنواع: 

األكؿ: ا١تتواتر كىو ما نقلو ٚتع ال ٯتكن تواطؤىم على الكذب عن مػثلهم إٔب منتهػاه 
ٮتػػػادعوف( ك)مػػا ٮتػػػدعوف( كغالػػب قػػراءات األئٌمػػػة العشػػرة كػػػذل . كػ)ػػػمل ( ك)مالػػػ ( ك)مػػا 

 ك)حصرت قلوهبم( ك)حضرة صدكرىم( ك)ربت( ك)رأبت(.
الثػػاين: ا١تشػػهور كىػػو مػػا صػػر سػػنده كٓب يبلػػ  درجػػة التػػواتر ككافػػق العربيػػة كالرسػػم كاشػػتهر عػػػن 
القػػراء فلػػػم يعػػده مػػػن الغلػػط كال مػػػن الشػػذكذ كيقػػػرأ بػػػو علػػى مػػػا مػػٌر مػػػن ا٠تػػبلؼ. كمثالػػػو: مػػػا 

                                                 
 التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعاينىػ  ّْٔكتوُب سنة  ّٖٔكلد سنة  يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب النمرم القرطيب ا١تالكي (َِٓ)

 (َِْ/ٖ. األعبلـ للزركلي ) جامع بياف العلم كفضلو،  كاألسانيد
 (ِٗٗ/ٖابن عبد الرب ، التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من األسانيد ) (ُِٓ)
 (َِ، منجد ا١تقرئُت )صاٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسفابن  (ِِٓ)
 (.ُِّا٠تطيب الشربيٍت، البدر الطالع )ص (ِّٓ)



 

 

دكف بعػػػػػا، كأمثلػػػػػة ذلػػػػػ   السػػػػبعة فػػػػػركاه بعػػػػػا الػػػػػركاة عػػػػنهم  اختلفػػػػت الطػػػػػرؽ ُب نقلػػػػػو عػػػػػن
ك٨تػػػو: )إٌف كٕب هللا( بيػػػػاء كاحػػػػدة  مواضػػػػعو ا١تعركفػػػة مػػػػن الـ التعريػػػف كغَتىػػػػا،  كالسػػػكت ُب

 مفتوحة أك مكسورة ُب أشياء أخر مذكورة ُب كتب القراءات. 
الثالػم: اآلحػػاد كىػػو مػػا صػػر سػنده كخػػالف الرسػػم أك العربيػػة أك ٓب يشػػتهر االشػػتهار 
ا١تػذكور، كىػذا ال يقػرأ بػو، كقػراءة )متكئػُت علػػى رفػارؼ خضػر كعبقػرم حسػاف( ك)مػن قػػرات 

 أعُت(، ك)من أىنفىًسكم( بفتر الفاء، ك)فػىريكحه كر٭تاف( بضم الراء ُب األٌكؿ. 
 نده، كقراءة: )إ ؾ يعبد( ببنائو للمفعوؿ.الرابع: الشاذ كىو ما ٓب يصر س

ا٠تػامس: ا١توضػوع كػالقراءات الػيت ٚتعهػا أبػو الفضػل دمحم بػن جعفػر ا٠تزاعػي، كنسػػبها 
 إٔب اإلماـ أيب حنيفة؛ فقد كتب  الدارقطٍت كٚتاعة أبٌف ذل  الكتاب موضوع ال أصل لو. 

اءة سػػػعد بػػػن أيب السػػادس: ا١تػػػدرج كىػػػو مػػػا زيػػد ُب القػػػراءات علػػػى كجػػػو التفسػػَت كقػػػر 
 كقاص: )كلو أخ أك أخت من أـ(. 

ككل ىذه األنواع األربعة يقاؿ لو: شاذ ال ٬توز القراءة بو،  كظاىر أٌف بعضها ُب ا١تنع 
 . (ِْٓ)أشٌد، كهللا أعلم
 أم ّتميع أنواعو السابقة  نفا. « كاألصح أنٌه أم الشا »قولو: 
٭تتمػػػل أنٌػػو مػػن الثبلثػػػي كمػػن الرابعػػي، كىػػػو األكفػػق بتعبػػػَت « رنػػػرم ؾبػػرل إخ»قولػػو: 

 )أٌما إجراؤه ٣ترل اآلحاد فهو الصحير(. «: األصل»
قػدر لفػػظ )األخبػار( دفعػا ١تػػا استشػكل مػػن مقتضػى تعبػػَت « األخبػػار اآلحػػاد»قولػو: 

ا١تقػػدر  ا١تػنت أٌف الشػػاذ لػيس  حػػادا، كإ٪ٌتػا أجػػرم ٣تراىػػا مػع أنٌػػو  حػاد ُب اٟتقيقػػة، كقرينػة ىػػذا
 إشعار لفظ اآلحاد بو؛ فلٌف موصوفو ا١تنقوؿ كُب الغالب يكوف خربا، أتٌمل. 

 أم الشاذ،  متعلق بػ)ػيجرم(. « يف االحتجاج به»قولو: 
كسػػػيأٌب أٌف خػػرب الواحػػػد العػػدؿ يفيػػػد العلػػم عنػػػد كجػػود القػػػرائن  :(ِٓٓ)قػػاؿ الشػػػربي 

 . (ِٔٓ)م كاف ا١تدار على القرائنالدالة على ذل ، بل قاؿ العضد: ال حاجة إٔب العدالة حي

                                                 
 ـََِٖمؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ،  (ِٓٔ-ِْٔ/ُ) اإلتقاف ،، السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ِْٓ)
 كمن مؤلفاتو تقريرات على ٚتع اٞتوامع . ػق ُِّٔتوُب سنة  عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد الشربيٍت: فقيو شافعي أصوٕب مصرم. (ِٓٓ)

 (ّّْ/ّاألعبلـ للزركلي )
 (ُراجع ىامش )ص (ََّ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات( ُْٖ/ِالعضد اإل٬تي ، شرح ٥تتصر ا١تنتهى ) (ِٔٓ)



 

 

 أم الشاذ، تعليل إلجرائو ٣ترل اآلحاد ُب االحتجاج. « ألنٌه»قولو: 
مقتضػاه أٌف ا٠تػبلؼ فيمػا إذا صػرٌح برفعػو إٔب النػيب « إخملسو هيلع هللا ىلص منقوؿ عن النيب »قولو: 

، لكػػػػػػن الشػػػػػػافعي هنع هللا يضر أطلػػػػػػػق ُب البػػػػػػويطي االحتجػػػػػػاج ابلقػػػػػػػراءة الشػػػػػػاذة، كاتبعػػػػػػو ٚتهػػػػػػػور ملسو هيلع هللا ىلص
صحاب، اللهٌم إاٌل أف يقاؿ: إٌف الذم يصرٌح من ذل  برفعػو ُب حكػم ا١ترفػوع؛ إذ ال ٣تػاؿ األ

 . (ِٕٓ)للرأم فيو، فليتأٌمل
 أم لعدـ التواتر فيو. « كال يلـز من انتفا  خصوص قرننيته»قولو: 
أم البلزمة لو، كذل  ألٌف الناقل عدؿ مع قرائن أفادت « انتفا  عمـو خربيته»قولو: 

، كمػػػػا سػػػػيأٌب ُب اشػػػػًتاط ذلػػػػ  ُب أخبػػػػار (ِٖٓ)ملسو هيلع هللا ىلصالقطعػػػػي؛ ألنػػػػو انقػػػػل لػػػػو عػػػػن النػػػيب العلػػػم 
خربا بياان لشيء فظٌنو الناقػل ملسو هيلع هللا ىلص اآلحاد، فما بقي إاٌل احتماؿ أٌف ذل  ا١تنقوؿ كرد عن النيب 

قػػر ان، فػػلذا بطػػل كونػػو قػػر ان بعػػدـ التػػواتر تعػػٌُت كونػػو خػػربا، أٌمػػا تػػوفر الػػدكاعي علػػى نقلػػو فلمػػا 
 قر ان ال خربا أتٌمل. يبطل كونو 

ابػن اٟتاجػب ، عثمػاف بػن أم ابلشػاذ، كىػذا القػوؿ جػـز « كقيل: ال زنتٌج به»قولو: 
 . (ِٗٓ)«٥تتصره»ك« ا١تنتهى»ُب  عمر بن أيب بكر

فعػزاه للشػػافعي، مسػػتنبطان لػػو مػػن « (َِٔ)الربىػػاف»كأغػرب إمػػاـ اٟتػػرمُت ُب  :الزركشػػي ،قػػاؿ 
اليمػػُت، مػػعى علمػو بقػػراءة ابػػن مىٍسػػعيودو، كىػػذا ال يػػدؿ؛ فػػلفَّ عػدـ إ٬تابػػو التتػػابع ُب صػػـو كفػػارة 

الشػافعي ُب اٞتديػد أجراىػػا ٣تػرل التأكيػل، كٓب يثبػػت عنػدىه أنػو قػػاؿى علػى أنػو قػػر ف. نعػم، ذكػػر 
أف الشافعي إ٪تا أكجب التتابع ُب أحد قوليو، ألجل قراءة ابن مىٍسعيودو، « تفسَته»ا١تاكردم ُب 

 .(ُِٔ)١تسألة قوالففلفَّ صر ذل  كافى ُب ا
أم لعدـ التواتر؛ فػبل تثبػت خربيتػو؛ فػبل « ألنٌه إدٌنا نقل قرنان كمل يثب  قرننيته»قولو: 

 يصٌر  االحتجاج بو. 

                                                 
 (ِٕٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِٕٓ)
 (ُىامش )ص (َُّ/ُ)  الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ِٖٓ)
 (ٓٗ/ِابن اٟتاجب ، ٥تتصره مع شرحو رفع اٟتاجب ) (ِٗٓ)
 ظاىر مذىب الشافعي أف القراءة الشاذة اليت ٓب تنقل تواترا ال يسوغ )كعبارتو :( ٔٔٔ)ص ُّٔإماـ اٟترمُت ، الربىاف فقرة  (َِٔ)

 كٓب ير االحتجاج هبا كال تنزؿ منزلة ا٠ترب الذم ينقلو احاد من الثقات ك٢تذا نفى التتابع كاشًتاطو ُب صياـ األ ـ الثبلثة ُب كفارة اليمُت
 (قوؿ هللا تعأب فصياـ ثبلثة أ ـ متتابعات االحتجاج ٔتا نقلو الناقلوف من قراءة ابن مسعود ُب

 (ِٕٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُِٔ)



 

 

ـ – كيف العضد : سٌلمنا العمل، -ابن اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكرتقريرا لكبل
األٌكؿ: ٦تنوع، كالثاين: مسٌلم كال لكن مىت ثبت العمل اب٠ترب مطلقا أك إذا ٓب يكن خطأ قطعا؟ 

 . (ِِٔ)يفيد: ألٌف ىذا خطأ قطعا؛ إذ نقل قر ان كليس بقر ف؛ فارتفع الثقة
فيػػو ْتػػػم؛ ألٌف غايتػػػو أف يكػػػوف كونػػو قػػػر ان خطػػػأ، كىػػػو ال يوجػػػب أف  قػػػاؿ السػػػعد:

يكػػوف كونػػػو خػػػربا خطػػػأ قطعػػا؛ ٞتػػػواز أف يكػػػوف خػػػربا ٓب ينقػػل خػػػربا كال نسػػػٌلم أٌف ىػػػذا يوجػػػب 
 . (ِّٔ)ع ٓتطئوالقط

أم القوؿ األصٌر: إٌف الشاذ ٬ترم ٣ترل اآلحاد ُب االحتجاج « كعلك األٌكؿ»قولو: 
 بو. 

أم كالقاضػػيُت أيب الطيػػب كاٟتسػػُت كالشػػي  أيب « احتجػػاج كثػػري مػػن أئٌمتنػػا»قولػو: 
 الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،حامد كالرك ين كالرافعي، بل صرٌح 

 . (ِْٔ)ابٌف ٚتهور األصحاب عليو ـََِٔ
 أم ُب السرقة األكٔب. « علك قطع يد السارؽ»قولو: 
 كىي منقولة عن ابن مسعود هنع هللا يضر. « بقرا ة أشناّنما»قولو: 

عػػن أيب عبيػد أٌف ا١تقصػػود مػن القػػراءة الشػاذة تفسػػَت القػػراءة  كنقػػل اعبػػبلؿ السػػيوطي
ا١تشهورة كتبيُت معانيها كهذه القراءة كقراءة عائشة كحفصة )كالصبلة الوسطى صبلة العصر(، 
كقػػراءة ابػػن مسػػعود: )فػػاقطعوا أٯتاهنمػػػا( كقػػراءة جػػابر: )فػػلف هللا مػػػن بعػػد إكػػراىهن ٢تػػن غفػػػور 

ذه اٟتركؼ كمػا شػاكلها قػد صػارت مفسػرة للقػر ف كقػد كػاف : فه-يعٍت أاب عبيد-رحيم(. قاؿ 
ٍب صار ، يركل مثل ىذا عن التابعُت ُب التفسَت فيستحسن فكيف إذا ركم عن كبار الصحابة

ُب نفس القراءة فهو أكثر من التفسَت كأقول فأدىن ما يستنبط من ىػذه اٟتػركؼ معرفػة صػحة 
 .(ِٓٔ)التأكيل

                                                 
لبناف الطبعة –دار الكتب العلمية بَتكت  (ِٕٖ/ِشرح ٥تتصر ا١تنتهى ) عبد الرٛتن بن اٛتد بن عبد الغفار ، العضد اإل٬تي ، (ِِٔ)

 ـََِْاألكٔب ، سنة 
 (ِٕٖ/ِالتفتازاين ، حاشيتو على شرح ٥تتصر ا١تنتهى للعضد ) (ِّٔ)
 (ِٕٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِْٔ)
(  كتقٌدـ ُٕٓ)صـََِٖ،الطبعة األكٔب ، اإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ِٓٔ)

 (ّّٔ/ُُب الربىاف ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، ُب نقلو البدر 



 

 

جػػػػواب عػػػن سػػػػؤاؿ كارد علػػػى القػػػػوؿ األصػػػػٌر « إْب كإدٌنػػػػا مل يوجػػػػب التتػػػػابع»قولػػػو: 
 ا١تذكور، كقد صرٌح ٚتع أبٌف عدـ كجوب التتابع فيو أحد قوٕب الشافعي، كىو األشهر. 

أم بقػػراءة ابػػن مسػػعود هنع هللا يضر ُب  يػة الكفػػارة )فصػػياـ ثبلثػػة « بقػػرا ة متتابعػػات»قولػو: 
 .  (ِٔٔ)ابعات( كهبا احتٌج اٟتنفية بوجوب التتابع فيواأٌ ـ متت

ىو اإلماـ اٟتافظ ا١تتقن ا١تتفنن أبو اٟتسن علي بن « ؼبا صٌحح الدارقط  إخ»قولو: 
عمػر بػػن أٛتػػد الػػدارقطٍت البغػدادم أمػػَت ا١تػػؤمنُت ُب اٟتػػديم انتهػى إليػػو ُب عصػػره علػػم األثػػر 
كا١تعرفة بعلل اٟتديم كأٝتاء الرجاؿ مع الصدؽ كالثقة كصحة االعتقاد كاالضطبلع من علـو 

علم اٟتديم كػاألدب كالشػعر حفػظ دكاكيػن األشػعار، ككػذا الفقػو، فكتابػو السػنن يػدؿ سول 
عليػو، كالقػػراءات فػلف لػػو فيهػا مصػػنفا ٥تتصػػرا ٚتػع األصػػوؿ ُب أبػواب عقػػدىا ُب أكؿ الكتػػاب 
كٝتعت من يعتٍت ابلقراءات يقوؿ ٓب يسبق أبو اٟتسن إٔب طريقتو اليت سلكها ُب عقد األبواب 

لقراءات كصار القراء بعده يسلكوف مسػلكو. قيػل للػدارقطٍت: ىػل رأيػت مثػل ا١تقدمة ُب أكؿ ا
نفسػػ ؟ فقػػاؿ: قػػاؿ هللا تعػػأب ﴿فىػػػبلى تػيزىكُّػػوا أىنفيسىػػكيم﴾ فػػأّبَّ عليػػػو، فقػػاؿ: ٓب أر أحػػدا ٚتػػع مػػػا 
ٚتعت. كقاؿ السائل  للحاكم: ىل رأيت مثل الدارقطٍت؟ فقاؿ: ىو ٓب ير مثػل نفسػو فكيػف 

كػاف الػدراقطٍت ٯتلػي علػيَّ العلػل مػن حفظػو. قػاؿ: كأان الػذم ٚتعتهػا كقرأىػا   أان. كقاؿ الربقاين
الناس من نسخيت. قاؿ الذىيب: كىذا شيء مدىش، فمن أراد أف يعرؼ قدر ذل ، فليطػالع 

للدراقطٍت. كقاؿ األزىرم كاف الدارقطٍت ذكيا إذا ذككر شيئا من العلم أم نوع  « كتاب العلل»
افر، كلقد حدثٍت دمحم بن طلحػة النعػإب أنػو حضػر مػع الػدارقطٍت كاف كجد عنده منو نصيب ك 

دعوة فجرل ذكر األكلة فاندفع الدارقطٍت يورد أخبارىم كنوادرىم حىت قطع أكثر ليلتو بذل . 
كقاؿ األزىرم رأيت الدارقطٍت أجاب ابن أيب الفوارس عن علة حديم أك اسم ٍب قاؿ لػو:   

ىػ . قاؿ أبو ّٖٓمن يعرؼ ىذا غَتم. توُب الدارقطٍت سنة أاب الفتر ليس بُت الشرؽ كالغرب 
نصػػر ابػػن مػػاكوال: رأيػػت ُب ا١تنػػاـ كػػأين أسػػأؿ عػػن حػػاؿ الػػدارقطٍت ُب اآلخػػرة فقيػػل ٕب: ذاؾ 

 . (ِٕٔ)يدعى ُب اٞتنة اإلماـ
                                                 

عبلء الكاساين ،) )كأما صوـ كفارة اليمُت فقد قرأ ابن مسعود هنع هللا يضر فمن ٓب ٬تد فصياـ ثبلثة أ ـ متتابعات:قاؿ اإلماـ الكاساين  (ِٔٔ)
 ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔالطبعة: الثانية، ،  الناشر: دار الكتب العلمية (ٕٔ/ِبدائع الصنائع ) الدين، أبو بكر بن مسعود

ق: د. ٤تمود دمحم الطناحي د. عبد الفتاح دمحم يقٖت (ّٔٔ-ِْٔ/ّطبقات الشافعية )،  وىاب بن تقي الدينعبد الالتاج السبكي،  (ِٕٔ)
 ىػُُّْالطبعة: الثانية، ،  ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيعالناشر: ،  اٟتلو
 



 

 

 أم  ية الكفارة كفيها كلمة )متتابعات(.« نزل »قولو: 
أٌف الشاذ  كاغباصل:ال أهٌنا أسقطت دكف نس . « أم نسخ  تبلكة كحكما»قولو: 

 إ٪ٌتا ٭تتٌج بو إذا ٓب ينس . 
 عطف على )١تا صٌححو الدارقطٍت( إْب. « كألٌف الشا  إدٌنا زنتٌج به إخ»قولو: 
 أم فلنو لبياف حكم ا١تقطوعة ُب السرقة. « كما يف أشناّنما»قولو: 
ألف التتػػػػابع حكػػػم مبتػػػدأ غػػػػَت  أم فلنػػػػو البتػػػداء حكػػػم؛« كمػػػػا يف متتابعػػػات»قولػػػو: 

. كيقػػرب ١تػػا ىنػػا مػػا ُب الصػػحير: قالػت عائشػػة  :  كػػاف فيمػػا أنػػزؿ عشػػر رضػػعات »الصػـو
معلومػػػات ٭تػػػرمن، ٍب نسػػػخن، ٓتمػػػػس معلومػػػات، فتػػػوُب رسػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كىػػػػن فيمػػػا يقػػػرأ مػػػػن 

 . (ِٖٔ)«القر ف
: )كىػػػن ٦تػػا يقػػػرأ (؛ فػػلف ظػػػاىره بقػػػاء كقػػد تكلمػػػوا ُب قو٢تػػا قػػػاؿ اغبػػػافظ السػػػيوطي:

الػػػتبلكة كلػػػيس كػػػذل ؛ كأجيػػػب أبف ا١تػػػراد: قػػػارب الوفػػػاة أك أف الػػػتبلكة نسػػػخت أيضػػػا كٓب يبلػػػ  
، فتػػوُب كبعػػػا النػػاس يقرؤىػػا. كقػػػاؿ أبػػو موسػػػى ملسو هيلع هللا ىلصذلػػ  كػػل النػػػاس إال بعػػد كفػػاة رسػػػوؿ هللا 

لػو كالناسػ  أيضػا غػػَت األشػعرم: نزلػت ٍب رفعػت. كقػاؿ مكػي: ىػذا ا١تثػاؿ فيػو ا١تنسػوخ غػَت مت
 .(ِٗٔ)متلو كال أعلم لو نظَتا

 أم قراءة متتابعات. « علك أنٌه قيل: إٌّنا»قولو: 
قراءتػو أنٌػو مػن القػػر ف، كيوافقػو مػا تقػٌدـ عػػن « هنع هللا يضر ال تثبػ  عػػن ابػن مسػػعود»قولػو: 

ضػػي هللا أٌف الشػافعي ر  ـََِٔالزركشػي ، دمحم بػن هبػػادر ، مؤسسػة قرطبػة ، الطبعػػة الثانيػة ، 
 . (َِٕ)عنو أجراىا ٣ترل التأكيل كٓب يثبت عنده أٌنو قالو على أٌنو قر ف كهللا أعلم

 كىو قوؿ أىل السنة. « كاألصحٌ »قولو: 
إْب أم ال ٬تػوز القػوؿ بػذل ؛ ألٌف  «أنٌه ال رنوز كركد ما أم لفظ ال معىن له»قولػو: 

بػ)ػػػبل ٮتاطػب هللا ٔتهمػػل( كىػػو أكٔب، كإف « ا١تنهػاج»الػوركد كعدمػػو لػيس ُب قػػدرتنا، كتػػرجم ُب 

                                                 
 (ُِْٓاإلماـ مسلم، اٞتامع الصحير  رقم ) (ِٖٔ)
 (ْْٔ)صـََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ، السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر  (ِٗٔ)
 (ِٕٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالطبعة الثانية ، الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ،  (َِٕ)



 

 

استلزمو كبلـ ا١تؤلف ّتهة عمومو فلف كركد ما ال معٌت لو ُب القػر ف شػامل ألف يكػوف خطػااب 
 . (ُِٕ)أك غَته أفاده العطار

لو سواء ا١تهمل كىػو الػذم ٓب يوضػع ١تعػٌت أصػبل  كمػا ال  أم ما ال معٌت« ألنٌه»قولو: 
 ٯتكن فهمو. 
أم فلػو فػرض كقوعػو ُب القػر ف للػـز إفحػػاـ « كاؽبػذايف; فػبل يليػق بعاقػػل إخ»قولػو: 

، كلػػػػو كقػػػػع فيػػػػو لسػػػػارع ا١تشػػػػركوف إٔب الطعػػػن فيػػػػو، كبػػػػذل  علػػػػم أٌف إٟتػػػػاؽ السػػػػنة ملسو هيلع هللا ىلصالرسػػػوؿ 
. -«ػػأصلو» كػػ-، فتبعػو ا١تؤلػف «اصػوؿ»غػَت ابلكتػاب صػحير. كإف قيػل: إنٌػو ٓب يوجػد ُب 

قيل: إٌنو قياس مع الفارؽ؛ إذ ال يلـز من كوف الشيء نقصا ُب حقو تعػأب أف يكػوف نقصػا ُب 
يتكلم هبذ ف ملسو هيلع هللا ىلص ، كىو مردكد هبذا الدليل؛ إذ ال ٯتكن أحدا أف يقوؿ: إٌف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصحقو 

ًإالَّ كىحيه ييوحىى﴾، تدبر كعبم، كيف كىو ﴿الى يىنًطقي عىًن ا٢تىوىل* ًإف ىيوى 
(ِِٕ) . 

ىم طائفة من ا١تبتدعة ٝتػوا هبػا مػن قػوؿ اٟتسػن البصػرم ١تػا « كقال  اغبشوية»قولو: 
كجػػػد كيػػػػبلِّ مػػػنهم سػػػػاقطا، ككػػػانوا ٬تلسػػػػوف ُب حلقتػػػو إمامػػػػو ردكا ىػػػؤالء إٔب حىشىػػػػى اٟتلقػػػػة أم 

بفػػػتر السػػػػُت لكوهنػػػا منسػػػػوبة إٔب اٟتشػػػى ابلقصػػػػر كػػػالفىت، كتسػػػػكن أيضػػػػا  جانبهػػػا؛ فاٟتشػػػػوية
الزركشػػي ، دمحم بػػن نسػبة إٔب اٟتشػػو لتجػػويزىم كقوعػو ُب القػػر ف كاٟتػػديم، كابلػوجهُت ضػػبطو 

كالربمػاكم، خػبلؼ قػوؿ ابػن الصػبلح: إٌف  ـََِٔهبػادر ، مؤسسػة قرطبػة ، الطبعػة الثانيػة ، 
 . (ِّٕ)الفتر غلط

 أم القر ف. « يف الكتاب»أم ال معٌت لو. كقولو: «  رنوز كركد»قولو: 
أم « كػػاغبركؼ اؼبقطٌعػػػة»دليػػل للحشػػوية فيمػػا قػػالوه. قولػػػو: « لوجػػود  فيػػػه»قولػػو: 

 أٝتائها؛ إذ ا١توجود ىو األٝتاء. 
إٌف التمثيػل هبػذه اٟتػركؼ فيػو  قيػل:أم التسع كالعشرين سػورة. « أكائل السور»قولو: 

 نظر؛ إذ ا١تراد منها اٟتركؼ اليت ىي معانيها كإف ٓب يكن للفظ ا١تنتظم منها معٌت. 

                                                 
 (ّّٓ/ُكمنهاج الوصوؿ للبيضاكم ) (ْٔىامش )ص (َُّ/ُاٟتاشية ) ، حسن بن دمحم بن ٤تمود العطار ، (ُِٕ)
 (ِِ)ص ( ك عبارة األصل)كال ٬توز كركد ماال معٌت لو ُب الكتاب كالسنة( التاج السبكي ، ٚتع اٞتوامعَّٗ/ُالرازم ، اصوؿ ) (ِِٕ)
( زكر  األنصارم ، اٟتاشية ِٕٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِّٕ)
( كرٌده شي  اإلسبلـ فقاؿ: )قولو ٦تنوع، نعم، ٬توز اإلسكاف ّتعل النسبة إٔب اٟتشو الذم ال معٌت لو؛ لقو٢تم: بوجوده ُب ْٕٔ/ُ)

 (.الكتاب كالسنة



 

 

 
أبٌف ىذا اإليراد ال معٌت لو فلنو ليس الكبلـ ُب ا١تعاين اليت كضعت ٢تا إذ ال  كأجيب:

هػا، كلػذل  اختلػف ُب يراتب أحد ُب ذل  فليس ىذا ٤تل ا٠تبلؼ بل ا١تػراد ا١تعػاين ا١تػرادة من
بياهنا ا١تفسركف؛ فقولو: )إذ ا١تراد منها إْب( غَت مستقيم بل ىي دالة عليها، كلكنها غَت مرادة 

 . (ِْٕ)منها، كفرؽ بُت ما دؿ عليو اللفظ كبُت ما يراد منو، تدبر
 عطف على )ُب الكتاب(. « كيف السنة ابلقياس علك الكتاب»قولو: 
 أم ا١تقطعة أكائل السور. « اؼبذكورةكأجيب اٌف اغبركؼ »قولو: 
 أم ُب الكتاب، كاختلف ُب تعيينها على أقواؿ كثَتة؟ « ؽبا معافو »قولو: 

 .(ِٕٓ)على ثبلثُت قوال قاؿ الشيخ خالد األزهرم:
أم الػػػيت ابتػػػدئت هبػػا. قػػػاؿ البيضػػػاكم: )كعليػػػو إطبػػػاؽ « منهػػػا أظبػػػا  للسػػػور»قولػػو: 

معركفػػػػة الًتكيػػػب، فلػػػو ٓب تكػػػػن كحيػػػا مػػػن هللا تعػػػػأب األكثػػػر( ٝتيػػػت هبػػػا إشػػػػعارا أبهٌنػػػا كلمػػػات 
تتسػػاقط مقػػٌدمتهم دكف معارضػػتها. كاسػػتدؿ عليػػو أبهٌنػػػا لػػو ٓب تكػػن مفهمػػة  كػػاف ا٠تطػػاب هبػػػا  
كا٠تطاب اب١تهمل كالػتكلم ابلز٧تػي مػع العػريب، كٓب يكػن القػر ف أبسػره بيػاان كىػدل، ١تػا أمكػن 

سور اليت ىي مستهلها على أهٌنا ألقاهبػا أك غػَت التحدم بو كإف كاف مفمهة فلٌما أف يراد هبا ال
ذل ، كالثاين ابطل؛ ألنٌػو إٌمػا أف يكػوف ا١تػراد: مػا كضػعت لػو ُب لغػة العػرب، كظػاىر أنٌػو لػيس  
كذل ، أك غَته فهو ابطل؛ ألٌف القر ف نػزؿ علػى لغػتهم لقولػو  تعػأب: ﴿بًًلسىػافو عىػرىيبٌو ميبًػُتو﴾ 

 . (ِٕٔ)ليس ُب لغتهم، أتٌمل [؛ فبل ٭تمل على مآُٗةالشعراء: 
 أم من العلماء. « كاألكثركف»قولو: 
سػواء كػاف حرفػا أك فعػبل « علػك جػواز أف يقػاؿ يف الكتػاب كالسػنة زائػد إخ»قولػو: 

 أك اٝتا إالَّ أف األكؿ كثَت كالثاين قليل كالثالم أقٌل. 

                                                 
 (ْٔراجع ىامش )ص (َِّ/ُاٟتاشية ) ، حسن بن دمحم بن ٤تمود العطار ، (ِْٕ)
 ( لكن ذكر أنٌو زاد على ثبلثُت.ٖٕ/ُخالد األزىرم ، الثمار اليوانع ) (ِٕٓ)
 لبناف ، الطبعة األكٔب –دار الكتب العلمية ، بَتكت  (ُْ/ُالبيضاكم ، أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ) (ِٕٔ)



 

 

أمػػا اٟتػركؼ فيػػزاد منهػا إف كأف كإذ كإذا كإٔب كأـ كالبػػاء كالفػػاء  :(ِٕٕ)قػػاؿ اعبػػبلؿ السػػيوطي
كَب كالكػػاؼ كالػػبلـ كال كمػػا كمػػن كالػػواك، كأىمػػا األفعػػاؿ فزيػػد منهػػا: كػػاف كخػػرج عليػػو ﴿كىيٍػػػفى 

[، كأصػبر كخػرج عليػو: ﴿فىأىٍصػبىحيوا خىاًسػرًينى*﴾ ِٗنيكىلًٌمي مىٍن كىافى ًُب اٍلمىٍهًد صىبًيِّا*﴾ ةمرًن: 
[، كأىمػػا األٝتػػاء فػنص أكثػػر النحػػويُت علػى أىهنػػا ال تػػزاد، ككقػع ُب كػػبلـ ا١تفسػػرين ّٓة: ةا١تائػد

قولػػو: ﴿فىػػػًلٍف  مىنيػػػوا ٔتًثٍػػػًل مىػػػا  مىنٍػػػػتيٍم بًػػػو﴾  ُب« مثػػػل»ابلػػػز دة مػػػع مواضػػػع كلفػػػظ  اٟتكػػم عليهػػػا
 ، ككمثاؿ ا١تؤلف. (ِٖٕ)[ أم ٔتإُّةالبقرة: 

أم فكلمة فوؽ ىنا زائدة، كىػو قػوؿ ٚتاعػة، « ﴾فإف كٌن نسا  فوؽ اثنتني﴿»قولو: 
كقػػػاؿ  خػػػركف: إهٌنػػػا غػػػَت زائػػػدة، كأٌمػػػا توريػػػم البنتػػػُت للثلثػػػُت فمسػػػتفاد مػػػن السػػػنة، كقيػػػل: ىػػػو 

ًر ًمثٍػػلي حىػظًٌ اأٍلينٍػثػىيىػُتى﴾ ةالنسػػاء:  [؛ ُُمفهػـو أيضػا مػن القػػر ف؛ ألنٌػو قػاؿ ُب األكالد: ﴿لًلػذَّكى
تػنقص عنػػو فػؤلف ال يػنقص عنػو مػع األخػت أكٔب، فيكػػوف  فالواحػدة أتخػذ مػع األخ الثلػم كال

 لكل كاحدة هبذا االستدالؿ، أتٌمل. 
 تعليل للجواز. « بنا  علك تفسري الزائد إخ»قولو: 
يقاؿ: اختٌل الشيء إذا تغَت كاضطرب، كمنو ا٠تل؛ « دبا ال سنتٌل الكبلـ بدكنه»قولو: 

 ألٌنو اختل منو طعم اٟتبلكة. 
أم كأٌما إذا فٌسر الزائد هبذا فػبل ٬تػوز أف يقػاؿ ُب القػر ف أك « معىن له أصبل ال دبا ال»قولو: 

 .(ِٕٗ) ٬توز كركد ما ال معٌت لو فيهما ال أهنم صرحوا بوالسنة زائد؛ ١تا تقٌرر أٌنو ال
كذا « الظاهرة يف العقاب»إْب مقوؿ القوؿ. قولو: « اؼبراد ابآلايت كاألخبار»قولو: 

 . (َِٖ)هاقتصر عليو الي كغَت 

                                                 
كمن  ىػ ُُٗق كتوُبْٖٗكلد سنة  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكرعبد الرٛتن بن أيب بكر بن دمحم ابن سابق الدين ا٠تضَتم (ِٕٕ)

 مؤلفاتو :تدريب الراكم ،
. األعبلـ للزركلي  في علوـ القر ف ،األلفية ُب مصطلر اٟتديممََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، 

(ّ/َُّ) 
 (ُِِ/ّ)ـََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ، السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ِٖٕ)
 (ِّّ/ُالبناين، اٟتاشية ) (ِٕٗ)
 (َُٖالي ، شرح ٚتع اٞتوامع )ص (َِٖ)



 

 

مػا نٌصػو: ىػم ذىبػوا إٔب أف   ت «[ شػرح ا١تنهػاج»ةُب  كنقػل العطػار عػن اعبػاربردم
الوعد كالوعيد للًتغيب ُب اإلحساف كالشفقة كالًتىيب من ا١تبلىي كالظلػم كػي ال ٮتتػل نظػاـ 

 .(ُِٖ)العآب، كليس ا١تراد الثواب كالعقاب
فػيفهم منػو أف اإلرجػاء كقػع ُب   ت الوعػد كالوعيػد ال الوعيػد فقػط كمػا  قػاؿ العطػار:

 . (ِِٖ)يو٫تو االقتصار عليو، فلَتاجع
كال  قػاؿ العطػار:أم ا١ترجئػة، تعليػل لقولػو: )ا١تػراد إْب( « بنا  علك معتقػدهم»قولو: 

ٮتفػػػػى أنػػػػو يلػػػػـز علػػػػى مػػػػا ذكػػػػركه ارتفػػػػػاع الوثػػػػوؽ ٓتػػػػربه تعػػػػأب إذ ال كػػػػبلـ إال ك٭تتمػػػػل خػػػػػبلؼ 
 . (ِّٖ)ظاىره

 كأيضا فقو٢تم ذل  خاؿ عن كجو الداللة كما علم ٦تٌا قرران سابقا. 
ٔتعػػػٌت أخػػره؛ ألهنػػػم  )أرجػػاه(مػػػن  -اب٢تمػػز-كٝتػػوا مرجئػػػة  «:البػػػدر الطػػػالع»قػػػاؿ يف 

: وقيػػل. ار ُب اسػػتحقاؽ فاعلهػػا العػذاب، كىػػم طائفػػة مػن القدريػػةيػؤخركف ا١تعصػػية عػػن االعتبػ
 .(ِْٖ)أم أتخَتىم إ ه ُب الرتبة عنها ؛ إلرجائهم العمل عن النيةمسوا بذلك

أم الكتػػػاب « ال رنػػػوز أف يػػػرد فيهمػػػا»أم الشػػػأف. قولػػػو: « كاألصػػػٌح أنٌػػػه»قولػػػو: 
 كالسنة. 

أم معنػػا  »ظػػاىره. قولػو: أم لفػظ يقصػػد بػو غػَته « مػا يعػػىن بػػه غػري  ػػاهر »قولػو: 
 تفسَت لغَت الظاىر. « اػبفي

أم الػذم ٓب يوضػع ١تعػٌت أصػبل، بػل قػاؿ بعضػهم: « ألنٌه ابلنسبة إليه كاؼبهمػل»قولو: 
 إٌف اللفظ ا٠تإب عن البياف ابلنسبة إٔب معٌت ىو خبلؼ الظاىر مهمل. 

١تطلػػوب أبف أم مػع شػيء ٯتكػن التوٌصػل بصػحير النظػر فيػو إٔب ا« إاٌل بػدليل»قولػو: 
 . (ِٖٓ)يكوف مشتمبل على كجو  الداللة

                                                 
 (ْٔراجع ىامش )ص (َّْ/ُ)  العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُِٖ)
 (َّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِِٖ)
 (ْٔراجع ىامش )ص (َّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِّٖ)
 (.ُِٓا٠تطيب الشربيٍت، البدر الطالع )ص (ِْٖ)
 (ُىامش )ص (َّّ/ُالشربيٍت، التقريرات )( ِٖٓ)



 

 

أم يصرؼ اللفظ عن ظاىره سواء كاف معػو تعيػُت ا١تػراد كمػا « يبني اؼبراد منه»قولو: 
 ىو مذىب ا٠تلف أك ال كما ىو مذىب السلف. 

أم ٔتتأخر أك مقػارف أك متقػٌدـ، فمػن اقتصػر علػى « كما يف العاـ اؼبخصوص»قولو: 
ا١تتأخر فلكونو أظهر ُب التمثيل؛ إذ ا١تخصوص بغػَته ال يفهػم مػن علػم ا١تخصػص حػُت كركده 

 إاٌل غَت ظاىره بقرينة ذل  ا١تخصص؛ ففي كونو عٌت بو غَت ظاىره خفاء. 
 . (ِٖٔ)ىم طائفة من القدرية« كقال  اؼبرجئة»قولو: 

 ال يضر مع اإلٯتاف معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة.  وف:قاؿ السيد: يقول
 أم ما يعٌت بو غَت ظاىره ُب الكتاب كالسٌنة. « رنوز كركد »قولو: 
 أم يبٌُت ا١تراد منو. « من غري دليل»قولو: 

علػى أف ذلػ  يؤخػػذ  -كمػا قالػو البنػػاين-أم ىػػؤالء ا١ترجئػة، ففيػو تنبيػػو « حيػػث قػالوا»قولػو: 
 .(ِٕٖ)مان ال أهنم صرحوا بومن كبلمهم لزك 
كذا « الظاهرة يف العقاب»إْب مقوؿ القوؿ. قولو: « اؼبراد ابآلايت كاألخبار»قولو: 

 اقتصر عليو الي كغَته. 
مػا نٌصػو: ىػم ذىبػوا إٔب أف   ت «[ شػرح ا١تنهػاج»ةُب  كنقػل العطػار عػن اعبػاربردم

الوعد كالوعيد للًتغيب ُب اإلحساف كالشفقة كالًتىيب من ا١تبلىي كالظلػم كػي ال ٮتتػل نظػاـ 
 .(ِٖٖ)العآب، كليس ا١تراد الثواب كالعقاب

فػيفهم منػو أف اإلرجػاء كقػع ُب   ت الوعػد كالوعيػد ال الوعيػد فقػط كمػا  قػاؿ العطػار:
 ، فلَتاجع. (ِٖٗ)االقتصار عليويو٫تو 

كال  قػاؿ العطػار:أم ا١ترجئػة، تعليػل لقولػو: )ا١تػراد إْب( « بنا  علك معتقػدهم»قولو: 
ٮتفػػػػى أنػػػػو يلػػػػـز علػػػػى مػػػػا ذكػػػػركه ارتفػػػػػاع الوثػػػػوؽ ٓتػػػػربه تعػػػػأب إذ ال كػػػػبلـ إال ك٭تتمػػػػل خػػػػػبلؼ 

 . (َِٗ)ظاىره
                                                 

من )أرجأ( كػ)ػأقرأ(، أك بغَته من )أرجى( كػ)ػأعطى(، كهبما قرلء قولو تعأب: ﴿قىاليوا أىرًجو كىأىخىاهي﴾ ةاألعراؼ:  -اب٢تمز–لفظ )ا١ترجئة(  (ِٖٔ)
 (ِّّ/ُالبناين، اٟتاشية ) (ِّّ/ ُ[. حاشية البناين على شرح ٚتع اٞتوامع )ُُُ

 (ِّّ/ُالبناين ، اٟتاشية ) (ِٕٖ)
 (ْٔراجع ىامش )ص (َّْ/ُ) بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ، حسن  (ِٖٖ)
 (َّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِٖٗ)
 (َّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َِٗ)



 

 

 كأيضا فقو٢تم ذل  خاؿ عن كجو الداللة كما علم ٦تٌا قرران سابقا. 
ٔتعػػػٌت أخػػره؛ ألهنػػػم  )أرجػػاه(مػػػن  -اب٢تمػػز-كٝتػػوا مرجئػػػة  «:البػػػدر الطػػػالع»قػػػاؿ يف 

: وقيػػل. يػؤخركف ا١تعصػػية عػػن االعتبػار ُب اسػػتحقاؽ فاعلهػػا العػذاب، كىػػم طائفػػة مػن القدريػػة
 . (ُِٗ)أتخَتىم إ ه ُب الرتبة عنهاأم  ؛ إلرجائهم العمل عن النيةمسوا بذلك

أم الكتػػػاب « أنٌػػػه ال يبقػػك فيهمػػػا»أم مػػن ثبلثػػة أقػػػواؿ. قولػػو: « كاألصػػػحٌ »قولػػو: 
 كالسنة. 

عػدؿ إليػو عػػن تعبػَت األصػل بقولػو: )األصػػٌر ال « ؾبمػل كلػػف ابلعمػل بػػه إخ»قولػو: 
: إٌف ذلػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػواب كمػػػػػػػػػػا ُب (ِِٗ)يبقػػػػػػػػػى ا١تكلػػػػػػػػػف بعرفتػػػػػػػػػو(؛ لقػػػػػػػػػػوؿ اٞتػػػػػػػػػبلؿ الػػػػػػػػػي

. كُب بعػا نسػخو: )ابلعلػم بػو( كىػو ٖتريػف مػن انسػ  مشػى عليػو ا١تصػػنف؛ (ِّٗ)«الربىػاف»
 بقولو:  (ِْٗ)«الكوكب»إذ كقع لو من غَت أتمل اىػ، كلذا أصلر العبارة ُب 

 
ػػلً  ػػا ي اؼبيجمى  مثيَّ أىصىػحُّهىا بًقى

 
ػػلً  * ػػا اًبلعىمى ػػن ميكىلَّفن  ًإف ملى يىكي

 
أبٌف ا١تعرفػة كالعلػم سػبب للعمػل، « األصػل»أجيب عن  «:اإلسعاؼ»لكن قل  يف  

فغايتػػػو أنٌػػػو عػػػرٌب ابلسػػػبب عػػػن ا١تسػػػبب، كال بػػػدع فيػػػو، بػػػل العلػػػم عمػػػل ُب اٞتملػػػة؛ فلنٌػػػو عمػػػل 
أحسػػن؛ إذ ا١تػػراد: مػػا  « األصػل»ابلقلػب، كىػػو األصػػل علػى أٌف بعضػػهم قػػاؿ: إٌف مػا عػػرب بػػو 

لتعبَت ابلعمػل؛ فلنٌػو قاصػر إاٌل إف أريػد مػا كلف ٔتعرفتو سواء كاف ليعمل بو أك ليعلم، ٓتبلؼ ا
 يشمل القليب، فتساك ، فليتأٌمل. 

أم ُب مبحم اجململ حيم قاؿ ٌٍب: )كاألصٌر « بنا  علك األصٌح اآلي»قولو: 
 كقوعو ُب الكتاب كالسٌنة(، كسيأٌب ُب شرحو: أٌف ا١تانع لوقوعو ىو اإلماـ داكد الظاىرم.  

 لى اٟتالية كما يدؿ تفسَته بػ)ابقيا على إٚتالو(. منصوب ع« غري مبنٌي »قولو: 

                                                 
 (.ُِٓا٠تطيب الشربيٍت، البدر الطالع )ص (ُِٗ)
 (ُٖالي ، شرح على ٚتع اٞتوامع )ص (ِِٗ)
 ()كا١تختار عندان أف كل ما يثبت التكليف ُب العمل بو يستحيل استمرارِْٓ)ص ِّٔإماـ اٟترمُت ، عبارة الربىاف فقرة  (ِّٗ)

 اإلٚتاؿ فيو فلف ذل  ٬تر إٔب تكليف ااؿ(
 (ُٔٗ/ُ، الكوكب الساطع )السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ِْٗ)



 

 

« للحاجػػػة إىل بيانػػػه»تفسػػَت لئلٚتػػػاؿ. قولػػو: « إْب اف مل يٌتضػػػح اؼبػػراد منػػػه»قولػػو: 
 تعليل لعدـ بقاء اجململ الذم كلف ابلعمل بو غَت مبُت. 

 تعليل للتعليل. « حذرا من التكليف دبا ال يطاؽ»كقولو: 
 أم فلٌنو ٬توز بقاؤه غَت مبُت؛ إذ ال ٤تذكر. « لعمل بهخببلؼ غري اؼبكلف اب»قولو: 

كعبػػػػارة الربىػػػػاف بعػػػػد حكايػػػػة القػػػػولُت علػػػػى األثػػػػر: كا١تختػػػػار عنػػػػدان أف كػػػػل مػػػػا يثبػػػػت 
التكليف ُب ةالعمل بو يستحيل[ استمرار اإلٚتاؿ فيو فلف ذل  ٬تر إٔب تكليف اػاؿ كمػاال 

فيػػو كاسػتئثار هللا تعػػأب بسػر فيػػو كلػػيس ُب  يتعلػق أبحكػػاـ التكليػف فػػبل يبعػد اسػػتمرار اإلٚتػاؿ
 . (ِٓٗ)العقل ما ٭تيل ذل  كٓب يرد الشرع ٔتا يناقضو اىػ نقلو العطار

أم سػػواء كلػػػف « مطلقػػا»أم غػػَت مبػػُت. كقولػػػو: « كقيػػل: ال يبقػػػك كػػذلك»قولػػو: 
 ابلعمل بو أك ال. 

، كا١تػراد ككمالػو فيػػو: ملسو هيلع هللا ىلصأم النػيب « ألٌف هللا تعػاىل أكمػػل الػدين قبػل كفاتػػه»قولػو: 
 استيعاب أصولو كما بُت بعده من فركع تل  األصوؿ، كما سيأٌب عن البيضاكم. 

ػػم ًديػػنىكيم﴾»قولػػو:  أم ابلنصػػر كاإلظهػػار علػػػى « لقولػػه تعػػاىل: ﴿اليىػػوـى أىكمىلػػػ ي لىكي
انُت األد ف كلهػػػػػا أك ابلتنصػػػػػػيص علػػػػػػى قواعػػػػػد العقائػػػػػػد كالتوقيػػػػػػف علػػػػػى أصػػػػػػوؿ الشػػػػػػرائع كقػػػػػػو 

 . (ِٔٗ)االجتهاد قالو البيضاكم
أم سػػػواء كلػػػػف « مطلقػػػا»أم غػػػَت مبػػػُت. كقولػػػو: « كقيػػػل: يبقػػػك كػػػذلك»كقولػػػو: 

 ابلعمل بو أـ ال. 
 ـََِٔالزركشػي ، دمحم بػػن سػادر ، مؤسسػة قرطبػػة ، الطبعػة الثانيػػة ، كاسػتظهر 

، (ِٕٗ)لأٌف التفصػػػػيل الػػػػػذم ذكػػػػػره إمػػػػػاـ اٟتػػػػػرمُت تنقػػػػير ٢تػػػػػذا القػػػػػوؿ ال مػػػػػذىب اثلػػػػػم مفٌصػػػػػ
 فليتأٌمل. 

أم ُب شػػأف ا١تتشػػابو ا١تصػػػرح بػػو ُب قولػػػو: « قػػػاؿ تعػػاىل يف متشػػػابه الكتػػػاب»قولػػو: 
﴾ ة ؿ عمػراف:  ته ٤تيٍكىمىاته ىينَّ أيُّ اٍلًكتىاًب كىأيخىػري ميتىشىػاهًبىاته [. قػاؿ ٚتاعػة مػنهم ٕ﴿ًمٍنوي   ى

 .  (ِٖٗ)ؤمن بو كال يعمل بوعكرمة كقتادة: إٌف اكم ىو الذم يعمل بو، كا١تتشابو ىو الذم ي
                                                 

 (َّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية( ك ِْٓ/ُإماـ اٟترمُت ، الربىاف ) (ِٓٗ)
 (ُُٓ/ِالبيضاكم، تفسَت معآب التنزيل ) (ِٔٗ)
 (َِٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِٕٗ)



 

 

 أم التأكيل الذم ٬تب أف ٭تمل ا١تتشابو عليو. « ﴿كما يعلم أتكيله إاٌل هللا﴾»قولو: 
أم الوقػف التػاـ علػػى لفػظ اٞتبللػػة، فيكػوف ﴿كالرَّاًسػػخيوفى﴾ « إ  الوقػػف هنػػا»قولػو: 

 مستأنف. 
كىػػو أصػػٌر الػػركايتُت عػػن ابػػن عبػػاس رضػػػي هللا « كمػػا عليػػه صبهػػور العلمػػػا »قولػػو: 

عنهما، بل ركل عبد الرزاؽ كاٟتاكم عػن ابػن عبػاس كػاف يقػرأ ﴿كمػا يعلػم أتكيلػو إاٌل هللا كيقػوؿ 
 الراسخوف ُب العلم  منٌا بو﴾  

فهػذا يػػدؿ علػػى أف الػواك لبلسػػتئناؼ؛ ألف ىػذه الركايػػة كإف ٓب تثبػػت  قػػاؿ السػػيوطي:
ا أف يكػػوف خػػػربا كسػػناد صػػحير إٔب ترٚتػػػاف القػػر ف فيقػػدـ كبلمػػػو ُب هبػػا القػػراءة فأقػػػل درجاهتػػ

 . (ِٗٗ)ذل  على من دكنو، أتٌمل
ىذا إ٪ٌتػا يفيػد اٞتػواز، كا١تػٌدعى إ٪ٌتػا ىػو « كإ ا ثب  يف الكتاب ثب  يف السنة»قولو: 

 . (ََّ)الوقوع قالو الشربيٍت
 أم بُت الكتاب كالسنة. « إ  ال قائل ابلفرؽ»قولو: 

 فيو أف نفي القائل ابلفرؽ ال يقتضي ثبوت القائل ابلتساكم.  ب:قاؿ ابن يعقو 
نعػػػػػم، احتمػػػػػاؿ الوقػػػػوع بػػػػػُت علػػػػػى تقػػػػدير تسػػػػػليم احتمػػػػػاؿ الوقػػػػػوع ُب  قػػػػػاؿ العطػػػػػار:

 . (َُّ)الكتاب
 

                                                                                                                                            
( كانظر ٓ/ّ)ـََِٖ، سور  ،الطبعة األكٔب ، اإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ِٖٗ)

 األقواؿ األخر فيو؛ فقد بسط األقواؿ فيو جٌدا.
(  ٍبٌ قاؿ: ٕ/ّ)ـََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ، السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ِٗٗ)

ـ متبعي ا١تتشابو  ككصفهم ابلزي  كابتغاء الفتنة كعلى مدح الذين فوضوا العلم إٔب هللا كسلموا إليو كما مدح كيؤيد ذل  أف اآلية دلت على ذ
 هللا ا١تؤمنُت ابلغيب كحكى الفراء أف ُب قراءة أيب بن كعب أيضا: ﴿يقوؿ الراسخوف﴾.

 (ُراجع ىامش )ص (َّٓ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ََّ)
 (َّٓ/ُ) بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ، حسن  (َُّ)



 

 

 أم كفاقا للمحققُت كاإلماـ كاآلمدم كالعضد كغَتىم. « كاألصحٌ »قولو: 
ىػػو لغػػػة طمأنينػػة القلػػػب علػػى حقيقػػػة « أٌف األدلػػػة النقليػػػة قػػػد تفيػػػد اليقػػػني»قولػػو: 

 الشيء، كعرفا: علم بعد الشٌ ، كلذا ال يوصف العلم القدًن بو كال الضركرية. 
اعتقػاد الشػيء أبنٌػو كػذا، مػع أنٌػو ال ٯتكػن إاٌل كػذا  كقاؿ السيد: هو يف االصػطبلح:

ٮترجػػػػو،  مطابقػػػا للواقػػػع غػػػػَت ٦تكػػػن الػػػػزكاؿ، فالقيػػػد األٌكؿ جػػػنس يشػػػػمل الظػػػٌن أيضػػػػا، كالثػػػاين
كالثالػم ٮتػػرج اٞتهػػل، كالرابػع ٮتػػرج اعتقػػاد ا١تقلػد ا١تصػػيب، ٌٍب ىػػو مراتػب: علػػم كعػػُت كحػػق؛ 
فاألٌكؿ: ما حصل عن نظػر كاسػتدالؿ، كالثػاين: مػا حصػل عػن مشػاىدة كعيػاف، كالثالػم: مػا 

 . (َِّ)حصل عن العبارة مع ا١تباشرة
 أم ال بذاهتا. « ابنضماـ غريها»قولو: 
بيػاف للغػَت ا١تنضػػٌم إليػو، فػاألٌكؿ ابلنسػبة لغػَت الصػػحابة، « شػاهدةمػن تػػواتر كم»قولػو: 

 . (َّّ)كالثاين ابلنسبة ٢تم أبف نقل لنا التواتر أٌف الصحابة مهنع هللا يضر شاىدكا تل  القرائن
 أم كلفادة اليقُت ُب أدلة إْب. « كما يف أدلة كجوب الصبلة إخ»قولو: 
مع عدـ ا١تعػارض العقلػي؛ لصػادؽ القائػل؛ إذ « وا إخفإٌف الصحابة مهنع هللا يضر علم»قولو: 

علمهم على الوجو ا١تذكور يستلـز علمهم بعػدـ ا١تعػارض؛ إذ لػو ٓب يعلمػوه مػا حصػل ٢تػم العلػم 
 . (َّْ)ا١تذكور قالو العطار

 أم ا١تعاين ا١تذكورة. « كحنن علمناها»قولو: 
أم فأفػػػػػػاد ذلػػػػػ  اليقػػػػػُت، كال عػػػػػػربة « بواسػػػػػطة نقػػػػػػل القػػػػػرائن إلينػػػػػػا تػػػػػواترا»قولػػػػػو: 

 ابالحتماؿ؛ فلٌنو إذا ٓب ينشأ عن دليل ٓب يعتب، كإاٌل ٓب يوثق ٔتحسوس. 
ُب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػاؿ بعضػػػػهم: فػػػػلاٌن نعلػػػم اسػػػػتعماؿ األرض كالسػػػػماء ك٨تو٫تػػػا ُب زمػػػػن الرسػػػػوؿ 

 معانيها اليت يراد منها اآلف كالتشكي  فيو سفسطة. 
أم سواء انضٌم إليها ٨تو « مطلقا»ية تفيد اليقُت. قولو: أم األدلة النقل« كقيل: تفيد »قولو: 

 التواتر أـ ال.

                                                 
 (ِّّ/ُاٞترجاين ، التعريفات ،حرؼ )الياء( )ص (َِّ)
 (ُىامش )ص (َّٔ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات( َّّ)
 (َّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َّْ)



 

 

أم عزل اآلمدم ىذا القوؿ إٔب اٟتشوية. قاؿ: حىٌت ابلغوا « كعزم للحشوية»قولو: 
 . (َّٓ)كقالوا: ال يعلم بشيء بغَت الكتاب كالسنة

ىذا منقوؿ عن الفبلسفة، كعن مقتضى كبلـ اإلماـ « كقيل: ال تفيد  مطلقا»قولو: 
 «. ا١تعآب»ُب 

أم مػػن األدلػػة النقليػػة؛ ألنٌػو يتوقػػف علػػى انتفػػاء « النتفػػا  العلػػم ابؼبػػراد منهػػا»قولػو: 
، كىو ظٍت؛ ألٌف غايتو عدـ الوجداف لبلحتماؿ، كىو ال يفيد (َّٔ)االحتماالت العشرة ا١تشهورة
 ظٌن ظٍت. إاٌل ظٌن عدمو، كا١تبٍت على ال

 أم ا١تراد منها. « يعلم»قولو: 
ٔتػػٌد ا٢تمػز كقصػػرىا أم قريبػػا، كىػػو مػػا انضػػٌم إليهػػا مػػن التػػواتر « دبػػا  كػػر ننفػػا»قولػو: 
 كا١تشاىدة. 

 ىذا، كقسم بعا اققُت األدلة النقلية تقسيما حسنا؛ فغَت النقلية ثبلثة أضرب: 
 كىو اإلٚتاع ا١تتفق عليو. ما اتفق علك أنٌه قطعي: 
: كاالستصػحاب كشػػرع مػن قبلنػػا إذا قلنػا ْتجيتهمػػا ككػػذل  كمػػا اتفػػق علػػك أنٌػػه  ػػ 

 داللة اإلشارة كالتنبيو كمفهـو ا١تخالفة أبنواعو. 
 : كالقياس اٞتلي كمفهـو ا١توافقة. كما اختلف فيه

  فهي علك أربعة أضرب: -كاؼبراد سا الكتاب كالسنة-كأما النقلية 
مػػا ىػػو قطعػػي السػػند كا١تػػنت كػػاآل ت الصػػر٭تة، كاألحاديػػم ا١تتػػواترة اجملمػػع  )أحػػدها(

 على أف ا١تراد هبا مدلوالهتا. 
مػػا ىػػػو ظنيهمػػا، كأخبػػار اآلحػػػاد الػػيت ٓب يقػػًتف بسػػندىا شػػػيء ٦تػػا قيػػل: إنػػػو  )كاثنيهػػا(

 يفيد العلم، كليست متوهنا نصوصان ُب مواردىا. 
 ت العامة كا١تطلقة اليت دخلهػا التخصػيص أك قطعي السند ظٍت ا١تنت، كاآل )كاثلثها(

 التقييد. 

                                                 
، حكاه عن اآلمدم ُب كتابو أبكار األفكار ُب تشنيف  ـََِٔالثانية ، الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة   (َّٓ)

 (َِٖ/ُا١تسامع )
 (ّْٕ/ُكمنها: نقل األلفاظ عن معانيها كالتخصيص كاجملاز كالنس  كاإلضمار كالتقدًن كالتأخَت كغَتىا. حاشية شي  اإلسبلـ ) (َّٔ)



 

 

عكسػػػو، كأخبػػػػار اآلحػػػاد الػػػيت متوهنػػػا نصػػػػوص ال ٖتتمػػػل غػػػَت مػػػػدلو٢تا، كٓب  )كرابعهػػػا(
 يقًتف بسندىا شيء ٦تا قيل: إنو يفيد العلم. 

 فهذه األربعة قطعها كظنها ميتػَّفىقه عىلىٍيًو، ككراءه ضرابف: 
عػػػي أك ظػػػٍت، كالعػػػاـ الػػػذم ٓب ٮتػػػص، فػػػلفَّ مػػػذىب أحػػػد٫تا: مػػػا اختلػػػف ُب متنػػػو: قط

اٟتنفيػة أف داللتػػو علػػى أفػػراده بطريػػق النصػػوص فتكػػوف نقليػػة، كعنػػدان بطريػػق الظهػػور أبهنػػا مػػا 
 اختلف ُب سنده، ىل يفيد القطع أك الظن؟ كا٠ترب اتف ابلقرائن. 

 . (َّٕ) أعلمكالذم تلقتو األمة ابلقبوؿ، كاتفقوا على العمل بو، كهللا سبحانو كتعأب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 (ِٖٓ-ِِٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع )ـََِٔالثانية ،  الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعةالبدر  (َّٕ)



 

 

 (﴾اؼبنطوؽ كاؼبفهـو﴿)
١تا كاف االستدالؿ ابلقر ف لكونو عربيا يتوقف على معرفة أقساـ اللغة شرع ُب سردىا، 
، كابعتبػار داللتػػو للفػػظ  كىػي تقسػػيم ابعتبػػارات، فباعتبػار ا١تػػراد مػػن اللفػظ إٔب منطػػوؽ كمفهػػـو
علػى الطلػب ابلػذات إٔب أمػر كهنػي، كابعتبػار عوارضػو كىػي إٌمػا متعلقاتػو إٔب عػاـ كخػػاص، أك 

متعلقاتو إٔب ٣تمل كمبػُت أك بقػاء داللتػو أك رفعهػا إٔب انسػ  كمنسػوخ، كقػد  ُت ذاتو كابلنسبة ب
 . (َّٖ)على ىذا الًتتيب -«ػاألصل» كػ-ذكرىا ا١تؤلف 
فيو إشارة إٔب أٌف ُب الًتٚتػة مبتػدأ كمضػافا ٤تػذكفُت، كال ٮتفػى « هذا مبحثهما»قولو: 

، ككمػا أٌف النسػػ  أمػر خػارجي عػػن مػا ُب تقدٯتػو مػن ا١تناسػػبة؛ إذ معػٌت سػابق علػػى كػل شػيء
اللفظ أتٌخر عن اٞتميػع، كتقػدًن األمػر علػى العػاـ تقػدًن ابلػذات علػى مػا ابلعػرض، كبػو يظهػر 

 . (َّٗ)أٌف أتخَت بعضهم ىذا ا١تبحم ليس بذاؾ اٟتسن
أم ا١تنطػػػوؽ بػػػو: اسػػػم مفعػػػوؿ مػػػن النطػػػق، قػػػاؿ الراغػػػب: ىػػػػو ُب « اؼبنطػػػوؽ»قولػػػو: 

أم غػػَت -الػيت يظهرىػػا اللسػاف كتعيهػا اآلذاف، كال يقػاؿ للحيػواف األصػوات ا١تقطعػة :التعػارؼ 
 .(َُّ): انطق إاٌل مقيدا أك على التشبيو؛ إذ ال يكوف النطق إاٌل ١تن عرب عن معٌت-اآلدمي

كإطبلؽ ا١تنطػوؽ علػى ا١تعػٌت حقيقػة اصػطبلحية كإال فػا١تعٌت ال ينطػق بػو  قاؿ العطار:
 . (ُُّ)كإ٪تا ينطق ابللفظ

أكقػػع علػػػى معػػػٌت كٓب ٬تعلهػػػا مصػػػدرية؛ ألٌف « معػػػىن دؿ عليػػػه اللفػػػظمػػػا أم »قولػػو: 
بػن اٟتاجػب ، عثمػاف بػن عمػر بػن أيب ا١تنطوؽ كا١تفهـو من أقساـ ا١تدلوؿ ال الداللػة خبلفػا ال

 كما سيأٌب توضيحو.   (ُِّ)بكر
متعلق ٔتحذكؼ حاؿ من ضمَت عليو كالنطق ىو التلفظ ك٤تلو « يف ؿبل النطق»قولو: 

 . (ُّّ)عٌت دؿ عليو اللفظ حالة كونو مستقرا ُب ٤تل النطق أم التلفظ ابٝتوىو اللفظ أم م

                                                 
 (ِٔراجع ىامش )ص (ِٖٓ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (َّٖ)
 (ِٖٓ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (َّٗ)
 (ُُٖ/ُالراغب األصفهاين ، مفردات غريب القراف ) (َُّ)
 (ْٔراجع ىامش )ص (َّٔ/ُالعطار، اٟتاشية ) (ُُّ)
 (َّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية( ُّ/ّابن اٟتاجب ، ٥تتصره مع شرحو رفع اٟتاجب ) (ُِّ)
 (َّٕ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُّّ)



 

 

كيصػػػٌر تعلقػػػػو بػػػدؿ كا١تػػػػراد بكػػػوف ا١تعػػػػٌت مػػػػدلوالن عليػػػو ُب ٤تػػػػل النطػػػق: أنٌػػػػو ال تتوقػػػػف 
 . (ُّْ)استفادتو من اللفظ إاٌل على ٣ترد النطق بو ال على انتقاؿ من معٌت إٔب  خر، أتٌمل

أم كلمػة « كتحػرمي التػأفيف للوالػدين»ا١تعٌت. قولو: أم ذل  « حكما كاف»قولو: 
 أؼ، كىي كلمة نكرة. 

 أم ُب سورة اإلسراء. « بقوله تعاىل»قولو: 
بكسػر الفػاء منونػة كغػَت منونػة، كبفتحهػا بغػَت تنػوين، ىػذه « فبل تقل ؽبمػا أؼٌو »قولػو: 
 :بقولو (ُّٓ)«الطيبة»هبٌن ُب العشر، كإليها أشار ُب  ئثبلث لغات قر 

  
ػػػدىا   * كىحىٍيثي أيؼًٌ نػىوًٌٍف عىٍن مىدىا ػػػٍتحي فىائًػػػًه دىانى ً ػػػلُّ كى  كىفػى

 
كلغاهتػػا، أربعػػػوف: أؼ، ابلضػػم، كتثلػػم الفػػاء، كتنػػوف، كٗتفػػػف  «:القػػاموس»قػػاؿ يف 

فيهما. أؼ، كطف، أؼ، مشددة الفاء، أَب بغَت إمالة، كابإلمالة اضة، كابإلمالة بُت بُت، 
يػػم، أُب بكسػػر الفػػاء، أفػػوه أفػػو، ابلضػػم مثلثػػة الفػػاء مشػػددة، كتكسػػر كاأللػػف ُب الثبلثػػة للتأن

ا٢تمزة، إؼ، كمن، إؼ مشددة، إؼ بكسرتُت ٥تففة، إؼ منونة ٥تففة كمشددة كتثلم، إؼ 
بضم الفاء مشددة، إفا، كلان، إَب ابإلمالة، إُب ابلكسر كتفتر ا٢تمزة، أؼ، كعن، أؼ مشددة 

كاستقصػاىا شػارحو كأهناىػا إٔب سػػبعة  (ُّٔ)ونتُت اىػػػالفػاء مكسػورة،  ؼ ٦تػدكدة، أؼ  ؼ منػ
 ، فراجعو. (ُّٕ)كأربعُت

 عطف على )حكما( أبف يكوف ٤تل اٟتكم. « أك غري حكم»قولو: 
أم كىػػو مػا دؿ عليػػو اللفػػظ ال ُب ٤تػل النطػػق، كلػػذا قػػاؿ: « خبػػبلؼ اؼبفهػػـو»قولػو: 

بػػػػن أقسػػػاـ ا١تػػػدلوؿ خبلفػػػا ال)فػػػلٌف إْب(، ٌٍب كبلمػػػو كأصػػػلو ظػػػاىر ُب أٌف ا١تنطػػػوؽ كا١تفهػػػػـو مػػػن 
حيػػم جعلهمػػػا مػػػن أقسػػػاـ الداللػػػة حيػػػم قػػػاؿ ُب  اٟتاجػػب ، عثمػػػاف بػػػن عمػػػر بػػػن أيب بكػػػر

                                                 
 (ِّٓ/ُاٟتاشية )البناين،  (ُّْ)
 (.ِٖ)ص النشر ُب القراءات العشر ، بَتكت ، لبناف، طيبة  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف (ُّٓ)
( )ص (ُّٔ)  (ِٕٗالفَتكز  ابدم ، القاموس ايط كلمة )أؼَّ
 (ِّ/ِّالزبيدم ، اتج العركس ) (ُّٕ)



 

 

)الداللػػػػػػػػة : منطػػػػػػػوؽ ، كىػػػػػػػػو مػػػػػػػػا دؿ عليػػػػػػػو اللفػػػػػػػػظ ُب ٤تػػػػػػػل النطػػػػػػػػق، كا١تفهػػػػػػػػـو «: ٥تتصػػػػػػػره»
 . (ُّٖ)ٓتبلفو(

ابػن اٟتاجػب ، فقػد صػرٌح السػعد أبٌف ُب صػنيع  أحسػن; -كأصػله–كصنيع اؼبؤلف 
ما ٭توج إٔب تكلف عظيم ُب تصحير عباراهتم؛ لكوهنا صر٭تة ُب  بن عمر بن أيب بكر عثماف

ابػػن اٟتاجػػب ، كوهنمػا مػػن أقسػػاـ ا١تػدلوؿ؛ ففػػي تعبػػَته ٔتػػا دؿ عليػو اللفػػظ إشػػارة للػرٌد علػػى 
ُب قولػػػو: )إف ا١تنطػػوؽ داللػػة( أبنٌػػػو مػػدلوؿ ال داللػػة؛ ألٌف معػػػٌت  عثمػػاف بػػن عمػػػر بػػن أيب بكػػر

عليو إْب( أٌف الداللة على ذل  ا١تدلوؿ اثبتة ُب اللفظ الذم ىو ٤تل النطق أم قولو: )ما دؿ 
ا١تنطوؽ بو ٔتعٌت أهٌنا انشئة من كضعو ال من خارج، ٓتبلؼ داللػة االقتضػاء كاإلشػارة؛ فلهٌنمػا 
مػػن توقػػف صػػػٌحة ا١تنطػػوؽ علػػػى ا١تقتضػػى أك لػػزـك ا١تعػػػٌت للمػػدلوؿ، ٌٍب أٌف ىػػػذا ا١تنطػػوؽ الػػػذم 

ال يكوف إاٌل صر٭تا، كأٌما ا١تدلوؿ اقتضاء أك إشارة فلػيس مػن ا١تنطػوؽ  -كأصلو- أراده ا١تؤلف
فػلٌف ا١تنطػوؽ عنػده الداللػة ال  ابن اٟتاجب ، عثماف بػن عمػر بػن أيب بكػرعند أحد. أٌما عند 

ا١تدلوؿ. كأٌما ا١تؤلف كغَته فليس من ا١تنطوؽ عندىم؛ إذ الداللػة عليػو ليسػت ُب ٤تػل النطػق، 
نػػػػػدىم مػػػػن توابػػػػػع ا١تنطػػػػػوؽ؛ فا١تػػػػدلوالت ثػػػػػبلث: منطػػػػػوؽ كتوابعػػػػو كمفهػػػػػـو بتثليػػػػػم كإ٪ٌتػػػػا ىػػػػػو ع

 . (ُّٗ)األقساـ صرٌح اآلمدم كغَته
: أٌف ا١تفهػـو يقصػد اب١تنطػوؽ التنبيػو عليػو إٌمػا بتنبيػو كالفرؽ بني اؼبفهـو كتوابع اؼبنطػوؽ

للمناسبة بينهما، األعلى على األدىن، أك ابلعكس أك بتنبيو الشيء على ما يساكيو، ككل ذل  
ٓتػػػػبلؼ توابػػػػع ا١تنطػػػػػوؽ كمػػػػا يعلػػػػم ذلػػػػػ  ابلتأٌمػػػػل الصػػػػػادؽ، كبػػػػو يعػػػػرؼ إتقػػػػػاف ا١تؤلػػػػف كعلػػػػػٌو 

 . (َِّ)شأنو
 
 
 

                                                 
 (ُّ/ّابن اٟتاجب ، ٥تتصره مع شرحو رفع اٟتاجب ) (ُّٖ)
 راجع ( َّٔ/ُحاشية ) حسن بن دمحم بن ٤تمود( ، العطار ، ُٕٓ/ّالتفتازاين ، حاشيتو على شرح ٥تتصر ا١تنتهى للعضد اإل٬تي ) (ُّٗ)

 (ُراجع ىامش )ص (َّٕ/ُالشربيٍت ، تقريرات )( ، ْٔىامش )ص
 (ُىامش )ص (َّٕ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ُّٗ)

 
 



 

 

 
 

 
 

 ﴾(النص كالظاهر)﴿
 

 تقسيم للمنطوؽ إٔب نٌص كظاىر. « إْب كهو إف أفاد»قولو: 
أفػاد بػو أف اإلفػادة إ٪تػا  قاؿ العطػار:أم كزيد قائم. « كزيد يف حنو: جا  زيد»قولو: 
 .  (ُِّ)تكوف ابلًتكيب
 أم زيدا ُب ذل  الًتكيب. « فإنٌه»قولو: 
إْب أم كلػو كػاف ىنػاؾ ٣تػاز عقلػي أك حػذُب؛ إذ ال « مفيد للذات اؼبشخصة»قولو: 

ٮترج لفظ زيد أبحد٫تا عن مدلولو العلمي، كأٌما التجٌوز ابالستعارة فبل يكوف ُب ٨تػو: زيػد ٦تٌػا 
صػػػف يلحقػػػو ابسػػػم اٞتػػنس، كمػػػن أجػػػل ىػػػذا قػػاؿ ُب )٨تػػػو: جػػػاء زيػػػد( كإاٌل فزيػػػد ٓب يشػػتهر بو 

 .  (ِِّ)كحده نٌص ُب مدلولو
 أم فالنٌص: ما أفاد معٌت ال ٭تتمل غَته من األلفاظ ُب الداللة. « فنصٌ »قولو: 
: كػافى حقػو ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، قاؿ 

مػػػا كإف أفػػادا معػػػٌت كال ٭تػػػتمبلف غػػػَته التقييػػد ٓتطػػػاب  كاحػػػد، ليخػػػرج: اجملمػػل مػػػعى ا١تبػػػُت؛ فلهنَّ
 .(ِّّ)لكنهما ليسا ٓتطاب، فبل يسمياف نصا، تدبر

أفػػػاد بػػػو أٌف ىػػذا اٟتمػػػل ٛتػػػل تسػػػمية كال ٛتػػػل كصػػػف قالػػػو « أم يسػػػٌمك بػػػه»قولػػو: 
 . (ِّْ)العطار

                                                 
 (ْٔراجع ىامش )ص (َّٗ/ُالعطار ،اٟتاشية ) (ُِّ)
 (ُىامش )ص (َّٗ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ِِّ)
 (ِٖٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِّّ)
 (َّٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِّْ)



 

 

ق معٌت ٭تتمل اللفظ أم أك أفاد اللفظ الذم ُب ٤تل النط« أك أفاد ما زنتمل»قولو: 
معػٌت  خػر مرجوحػا بػػدؿ ذلػ  ا١تعػٌت الػذم أفػػاده، ٌٍب البدليػة ْتسػب اإلرادة، كإاٌل فهػو ٤تتمػػل 

 . (ِّٓ)٢تما معا ُب  ف كاحد بناء على اٞتمع بُت اٟتقيقة كاجملاز
أم مع صٌحة االحتماؿ فيػو؛ إذ ال يشػًتط مقارنػة القرينػة « كهو معىن مرجوح»قولو: 

أهٌنػػا إ٪ٌتػػػا ٕتػػب عنػػد تعػػػُت اجملػػاز ال عنػػد احتمالػػو؛ فػػػبل يقػػاؿ: إٌف ذلػػ  غػػػَت علػػى أٌف التحقيػػق 
 . (ِّٔ)صحير؛ لعدـ القرينة، فليتأٌمل

أم اٟتيػواف ا١تفػًتس معػػٌت حقيقػي لؤلسػد؛ ألنٌػػو ىػو ا١تتبػػادر « كاألٌكؿ حقيقػػي»قولػو: 
 إٔب الذىن بدكف سببية االشتهار بل بنفسو أم الوضع فقط. 

الظاىر: ما أفاد معٌت مع أٌنو ٭تتمل غَته احتماال مرجوحا؛  أم فحدٌ « فظاهر»قولو: 
كػػػاٞتنس يتنػػاكؿ اٟتقػػائق الثبلثػػػة منفػػردة كانػػت أك مشػػػًتكة، كاجملػػاز راجحػػػا أك « أفػػاد»فقولػػو: 
 .  (ِّٕ)مرجوحا

ٮتػػرج عنػػو اٟتقػػػائق ا١تشػػًتكة كاجملػػازات الغػػَت الراجحػػػة؛ إذ « احتمػػل مرجوحػػػا»قولػػو: 
ز الراجر دكف اٟتقيقة ا١ترجوحة كاألسد؛ فلٌف داللتو على اٟتيواف اللفظ ظاىر ابلنسبة إٔب اجملا

أرجر من داللتو على الرجل الشجاع، كا١تراد ابلظاىر: ما يتبادر الذىن إليو إٌما لكونو حقيقة 
ال يعارضػػها مقػػاـك ٢تػػا أك لكونػػو ٣تػػػازا مشػػهورا صػػار حقيقػػة عرفيػػػة، ككػػذا إف ٓب يصػػر عنػػد مػػػن 

الزركشػػي ، دمحم بػػػن هبػػادر ، مؤسسػػػة قرطبػػة ، الطبعػػػة رة اىػػػ مػػػن يرجحػػو علػػػى اٟتقيقػػة ا١تهجػػػو 
 . (ِّٖ)ـََِٔالثانية ، 

 مقابل قولو: )ما ٭تتمل مرجوحا(. « أٌما اتمل دبعىن مساكو لآلخر»قولو: 
أم ألنو موضوع ٢تما؛ إذ ىو من أٝتاء األضداد كػذا « فإنٌه زنتمل ؼبعنييه إخ»قولو: 
  (ِّٗ)قٌرره غَت كاحد.

                                                 
 (َّٗ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ِّٓ)
 (َّٗ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ِّٔ)
 (ِٕٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،   (ِّٕ)
 (ِٖٖ-ِٖٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔطبعة الثانية ، الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، ال (ِّٖ)
 (َُّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِّٗ)



 

 

اٞتػػػػوف يطلػػػق ابالشػػػًتاؾ علػػػػى األبػػػيا كاألسػػػػود كقػػػاؿ بعػػػػا  «:اؼبصػػػػباح»قػػػاؿ يف 
 . (َّّ)الفقهاء كيطلق أيضا على الضوء كالظلمة بطريق االستعارة

اٞتوف: النبات يضرب إٔب السواد من خضػرتو، كاألٛتػر، كاألبػيا،  «:القاموس»كيف 
 . (ُّّ)-ابلضم–كاألسود، كالنهار ٚتعو: جوف 

أم ألٌنو ٓب تتضر داللتػو علػى أحػد٫تا؛ فػبل يسػٌمى ظػاىرا فيػو « فيسٌمك ؾبمبل»قولو: 
 فضبل عن أف يسٌمى نٌصا فيو. 

ىػػو ُب اللغػة: رفعػػ  الشػيء، كمنػػو: نصػت الظبيػػة جيػػدىا « كاعلػػم أٌف الػػنصٌ »قولػو: 
 . (ِّّ)أم رفعها، كمنصة العركس: ما  ترتفع عليو

 
. قولػو: « يقاؿ»قولو:  ا ال زنتمػل أتكيػبل كمػا ؼبػ»أم ُب االصطبلح علػى أربعػة معػافو

 أم ا١تقابل للظاىر. « هنا
 . (ّّّ)أم التأكيل احتماال مرجوحا« كؼبا زنتمله»قولو: 
ىذا ىو القوؿ الغالب ُب استعماؿ الفقهاء كقػو٢تم: نػص « كهو دبعىن الظاهر»قولو: 

 الشافعي هنع هللا يضر على كذا. 
كيطلػػق الػنص ُب كتػػب الفػركع كزاء القػػوؿ ا١تخػػرج فػَتاد ابلػػنص قػػوؿ  كعبػػارة العطػػار:

أعم من أف يكوف نصا ال احتماؿ فيو أك ظاىر أك يراد ابلقوؿ ا١تخرج ما « ا١تذىب»صاحب 
 . (ّّْ)خرج أم استنبط من نصو ُب موضع  خر

الزركشػي ، دمحم بػن سػادر ، مؤسسػة عبػارة « كؼبا دؿ علك معػىن كيػف كػاف»قولو: 
مػػػا يػػػدؿ علػػػى معػػػٌت قطعػػان ك٭تتمػػػل معػػػو غػػػَته، كصػػػي   :ـََِٔ، الطبعػػػة الثانيػػػة ، قرطبػػػة 

، فلفَّ داللتها على أصل ا١تعٌت قطعية، كعلى األفراد ظاىرة، كما سيأٌب  .(ّّٓ)العمـو

                                                 
 (ُُٓ/ُ« )ج ك ف »الفيومي ، ا١تصباح ا١تنَت  (َّّ)
 (ُُٕٖص«)فصل اٞتيم»الفَتكز  ابدم ، القاموس ايط  (ُّّ)
 (ِٕٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالثانية ، الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة  (ِّّ)
 (.ّٔالقراُب ، ُب شرح تنقير الفصوؿ )ص (ّّّ)
 (َّٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّّْ)
 (ِٕٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّّٓ)



 

 

أم كقػػػو٢تم ُب ابب القيػػاس: )لنػػػا الػػػنٌص؛ « كلػػػدليل مػػػن كتػػػاب أك سػػػنة إخ»قولػػو: 
 فا١تراد بو الكتاب كالسنة مطلقا(؛ فيشمل الظاىر. 

: كىػػػو اصػػطبلح كثػػػَت مػػػن متػػػأخرم ا٠تبلفيػػػُت كمػػػا ذكػػػر «شػػػرح الكوكػػػب»قػػاؿ ُب 
 . (ّّٔ)الشي  تقي الدين

 
غٌت ا١تػراد ابللفػظ الػذم مػورد القسػمة ىػو ا١توضػوع ١تعػٌت، كاسػت« مٌث اللفظ ينقسم إخ»قولػو:  

 عنو بقولو: )جزء معناه(. 
الزركشػػػي ، دمحم بػػػن ىػػػذا ىػػو األشػػػهر. كذكػػر « إىل مركػػػب كمفػػػرد; ألنٌػػػه إخ»قولػػو: 

أٌف بعػا متػأخرم ا١تناطقػة ثلَّػم القسػػمة،  ـََِٔهبػادر ، مؤسسػة قرطبػة ، الطبعػة الثانيػػة ، 
: إما أف ال يدؿ جزؤه على شيء أصػبلن فػػ فػلفَّ كػافى علػى ، أك يػدؿ علػى شػيء «ػػا١تفرد» كقاؿى

، كا١تشػػهور أف ا١تؤلػػف كا١تركػػب «ػػػا١تؤلف» ، أك ال علػػى جػػزء معنػػاه فػػػ«ػػػا١تركب» جػزء معنػػاه فػػػ
 .(ّّٕ)كاحد

 أم كل كاحد من أجزائو؛ ألٌف اسم اٞتنس يعٌم. « إف دؿ جزؤ  إخ»قولو: 
أم فهو مركب، ٌٍب ال شٌ  « فمركب»ا١تستفاد منو. قولو: « علك جز  معنا »قولو: 

لفظ إ٪ٌتا عرض لو الًتكيب حُت االستعماؿ كقصد إفادة ا١تعاين الكثَتة؛ إذ الواضع ابتداء أٌف ال
إ٪ٌتػػػا كقػػػع األلفػػػاظ ١تعانيهػػػا متفرقػػػػة، كا١تركػػػب مػػػن حيػػػم إنٌػػػو مركػػػػب إ٪ٌتػػػا صػػػار موضػػػوعا بوضػػػػع 
األجزاء، كاالستعماؿ عبارة عن ذكر اللفػظ كإرادة ا١تعػٌت، فعلػم أٌف القصػد معتػرب ُب الًتكيػب، 

ا كػػػاف اإلفػػػراد عبػػػارة عػػػػن عػػػدـ الًتكيػػػب كػػػاف معنػػػػاه عػػػدـ القصػػػد كأٌف الًتكيػػػب كاإلفػػػػراد ال ك١تػػػ
٬تتمعػػاف ُب اللفػػػظ ُب حالػػػو كاحػػدة، فلػػػذا اعتػػػرب ا١تتػػػأخركف القصػػد ُب تعريفهمػػػا، كلػػػيس مبنػػػاه 
علػػى أٌف اإلرادة معتػػربة ُب الداللػػػة علػػى مػػا كىػػػم؛ إذ لػػو كػػاف كػػػذل  ١تػػا احتػػيج إٔب اعتبار٫تػػػا، 

 .  (ّّٖ)تدبر
 سواء كاف الًتكيب إسناد  إْب فهو تعميم للمركب. « تركيبا إسناداي»قولو: 
 أم أك مزجيا كخمسة عشر. « أك إضافيا كغبلـ زيد»قولو: 

                                                 
 (َِْ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) بكر السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب ( ّّٔ)
 (ِٖٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّّٕ)
 (َُّ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ّّٖ)



 

 

أكرد عليػو أنٌػو إذا جعػل علمػا فهػو مفػرد مػػع أٌف « أك تقييػداي كػاغبيواف النػاطق»قولػو: 
جزؤه(، كدفع إيػراده أبٌف ا١تػتلفظ جزء لفظو يدؿ على جزء معناه، كلذا زاد بعضهم )حُت ىي 

بػو حػػاؿ كونػػو علمػػا ال يقصػد شػػيئا مػػن جزئيػػو بقيػد الوحػػدة، بػػل قصػػده اجملمػوع فػػبل فػػرؽ بينػػو 
كبػُت عبػد هللا العلػػم مػثبل. كمػػن ٌٍب قػاؿ بعػػا اققػُت: ىػػذا اإليػراد ال كجػػو لػو؛ إذ الكػػبلـ ُب 

العتبػار ال داللػة لػو  كإف جػاز أف عدـ داللة ما ىو جػزء ابعتبػار أنٌػو جػزء ا١تركػب، كىػو هبػذا ا
 . (ّّٗ)يدؿ ُب حالة أخرل، أتٌمل

إْب أم جػػػزؤه األٌكؿ؛ إذ ال يقػػاؿ: إنٌػػو يصػػػدؽ « كإاٌل أم كإف مل يػػػدؿ جػػزؤ »قولػػو: 
على ا١تركب شاملة لكل من حركفو ا٢تجائية ككلماتو، كال داللة لواحد من حركفو على شيء؛ 

 . (َّْ)ألٌف اٟتركؼ أجزاء اثنوية
أم ألٌف السػػػالبة تصػػػدؽ نبػػػٍت ا١توضػػػوع، كىػػػػذا « اف ال يكػػػوف لػػػه جػػػػز  إخ»قولػػػو: 

ٓتػػػبلؼ جػػػػزء ٓب يػػػػدؿ؛ فلنٌػػػػو ال يصػػػدؽ إاٌل بوجػػػػود اٞتػػػػزء لكوهنػػػػا معدكلػػػة، كمػػػػن ٌٍب عػػػػدؿ عنػػػػو 
 (.  (ُّْ)ا١تؤلف إٔب قولو: )كإف ٓب يدؿ إْب

 أم كابء اٞتر ككاك العطف ك٨تو ذل . « كهمزة االستفهاـ»قولو: 
أم فػلٌف أجػػزاءه ال داللػة ٢تػػا « لػه جػػز  غػػري داؿ علػػك معػىن كزيػػد أك يكػػوف»قولػو: 

ابلوضػػع اللغػػػوم، ٓتػػبلؼ قولنػػػا: غػػبلـ زيػػػد؛ فلنٌػػػو مركػػب كمػػػا تقػػٌرر؛ ألٌف كػػػبل مػػن جزئيػػػو ك٫تػػػا 
ال يقاؿ: )زه( جزء من زيد « غبلـ زيد»غبلـ كزيد داؿ على جزء ا١تعٌت الذم دٌؿ عليو ٚتلة 

؛ ألٌف ا١تػػراد ابٞتػزء: مػا كػاف بغػَت كاسػطة كجزئيػة )زه( لزيػػد قػائم، كال يػدؿ علػى جػزء مػن ا١تعػٌت
قائم بواسطة كونو جزأ لزيد الذم ىو جزء لزيد قائم؛ فبل يرد نقضا؛ إذ ا١تراد ّتزئية ما صار بو 

 . (ِّْ)اللفظ مركبا كػ)ػزيد( كحده ك)قائم( كحده كما أشران إليو ٦تٌا مرٌ 
 )غَت داؿ(. عطف على « أك داؿ علك معىن غري إخ»قولو: 
أم فلف كبل من جزأيو يدؿ على معٌت، لكنو ليس جزء الذات « كعبد هللا علما»قولو: 

ا١توضوع ٢تا بل العبودية من عوارضها كداللة )عبد هللا( بعد جعلو علما إ٪تا ىي بقطع النظر عن 

                                                 
 (ِٖٗ/ُيف ا١تسامع )، تشن ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّّٗ)
 (ُُّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َّْ)
 (ْٔراجع ىامش )ص (ُُّ/ُاٟتاشية )،  حسن بن دمحم بن ٤تمودالعطار ،  (ُّْ)
 (ِٖٗ/ُ، تشيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِّْ)



 

 

، ٓتبلؼ ما (ّّْ)العلمية، كإال فقد صار )عبد( كالزام من )زيد( ال داللة لو على شيء أصبل
 إذا كاف )عبد هللا( غَت علم؛ فلٌنو مركب إضاُب كما ال ٮتفى. 

 أم ا١تفرد. « كقدـ علك تعريفه»أم عن الًتكيب. قولو: « فمفرد»قولو: 
 ئ( مبنيػػا للمجهػػوؿ، كابلنصػػب إف قػػػر )قػػػٌدـ ئابلرفػػع إف قػػر  «تعريػػف اؼبركػػػب»قولػػو: 
 .  مبنيا للمعلـو
 أم ا١تفرد كا١تركب. « ألٌف التقابل بينهما»قولو: 

ـ على ا١تفرد؛  كعبارة العطار: ـ على ا١تركب مع أف مقتضى الطبع تقدًن الكبل قدـ الكبل
 . (ّْْ)لكونو جزءا للمركب؛ لشرفو يكوف مفهومو كجود 
 

 ﴾(مبحث الداللة)﴿
أم اللفظ الوضعية، ىذه ا١تسألة من مباحم علم اللغة، يذكرىا أىل « كداللته»قولو: 

كالبيػػػاف، كيتعػػػرض ٢تػػػػا أىػػػل ا١تنطػػػق مصػػػػرحُت أبهٌنػػػا ليسػػػت مػػػػن عملهػػػم كأهٌنػػػا لغويػػػػة؛ األصػػػوؿ 
 . (ّْٓ)«شرح الكوكب»الحتياجهم إليها ُب تصرفات كبلمهم، كذا ُب 

ٓب يقػػل علػى ٘تػػاـ معنػػاه كال ٚتيػع إشػػارة إٔب أٌف قيػػد )التمػػاـ( أك « علػػك معنػػا »قولػو: 
مػن ذكػػره لرعايػػة حسػػن التقابػػل مػػع الشػػق )اٞتميػع( غػػَت ضػػركرم ُب التعريػػف، بػػل إ٪ٌتػػا ذكػػره 

 . (ّْٔ)الثاين، كلفظ )ٚتيع( يشعر ابلًتكيب؛ فبل يشمل ا١تعٌت البسيط كالنقطة كالعقل
 أم تسٌمى هبا. « مطابقة»قولو: 
، كىكػػػػػذا ُب (ّْٕ)أم فلهػػػػا اٝتػػػػاف مفػػػػرد كمركػػػػب« كتسػػػػٌمك داللػػػػة مطابقػػػػػة»قولػػػػو: 

 األخريُت. 

                                                 
 (ُُّ/ُ) ٤تمود ، اٟتاشية العطار ، حسن بن دمحم بن (ّّْ)
 (ُُّ/ُالعطار ،اٟتاشية ) (ّْْ)
 (َِٔ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ّْٓ)
 (ُِّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّْٔ)
 (ُِّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّْٕ)



 

 

أم فهػػػو مػػػػن قػػػو٢تم: )طػػػابق الفعػػػػل « للمػػػدلوؿؼبطابقػػػة أم موافقػػػػة الػػػػداؿ »قولػػػو: 
الفعل( إذا توافقا، كذل  لكوف الداؿ بقدر ا١تدلوؿ ال أنقص عنػو كمػا ُب داللػة التضػمن، كال 

 . (ّْٖ)أزيد منو كما ُب االلتزاـ
مػن حيػػم إنٌػػو جػزء، ككػػذا القػػوؿ ُب )علػى معنػػاه(، كعلػػى « كعلػػك جزئػػه إخ»قولػو: 

زئو كلبلزمو بطريق االشًتاؾ إذا أطلق على اٞتزء من حيم الزمو؛ فاللفظ ا١توضوع للمعٌت، كٞت
ىو جزء كانت داللتػو عليػو داللػة تضػمن، أك مػن حيػم كضػع اللفػظ لػو كانػت مطابقػة، ككػذا 

 . (ّْٗ)القوؿ ُب إطبلقو على البلـز
 . (َّٓ)أم الذم كضع لو اللفظ، كىو ا١تعٌت ا١تطابقي« لتضمن اؼبعىن إخ»قولو: 

أٌف الداللة على اٞتزئي إ٪ٌتا ىي بواسػطة تضػمن ا١تعػٌت اٞتزئػي، فينتقػل الػذىن  كتوضيح  لك:
من اللفظ إٔب ا١تعٌت، كمنو إٔب جزئو بطريق التحليل، ٌٍب ال ٮتفى أٌف فهم اٞتزء مقٌدـ على فهم 
الكل؛ ألٌف ىذا ٤تتاج إٔب فهم اٞتزء ُب نفسو، أٌما فهمو من اللفظ الذم الكػبلـ فيػو فمتػأخر 

الكل منو ٭تصػل بعػد ٖتليػل الكػل إٔب األجػزاء ضػركرة أٌف الفهػم اتبػع للوضػع، كىػو ٓب عن فهم 
٭تصل إاٌل ابلنسبة إٔب الكل؛ إذ ما يتبادر إٔب الػذىن عنػد ٝتػاع اللفػظ إ٪ٌتػا ىػو ا١تعػٌت ا١توضػوع 
لو اللفظ ال غَت، كقو٢تم: )اٞتزء سابق على فهم الكل( معناه: أٌنو ال ٬تب أف يفهم اٞتزء من 

فػػظ ا١توضػػػوع كزائػػػو أٌكال، ٌٍب يفهػػػم الكػػل مػػػن اللفػػػظ ا١توضػػػوع كزائػػو؛ فػػػلٌف اللفػػػظ مػػػىت كػػػاف الل
موضوع ١تفهـو أمكن أف يدؿ عليو ْتكم الوضػع، كمػىت كػاف ١تفهومػو تعلػق ٔتفهػـو  خػر أمكػن 
أف يدؿ عليو بواسطة ذلػ  التعلػق سػواء كػاف ذلػ  ا١تفهػـو اآلخػر داخػبل ُب مفهومػو األصػلي 

فتبُت من ىذا أٌف اٟتاصل من داللة التضمن ىو فعل اٞتزء القصدم بعد فهم  أك خارجا عنو،
الكل يلـز عدـ ا٨تصار الداللة اللفظية الوضعية ُب الثبلث؛ ألٌف فهم كل جزء ُب ضمن الكل 
لػيس شػػيئا منهػا؛ ألاٌن نقػػوؿ: ال نسػٌلم أٌف اللفػػظ داؿ عليػو، بػػل ىػو الـز لفهػػم الكػل كضػػع لػػو 

 . (ُّٓ)لة للفظ عليو كإف اجتمعت معو، أفاده بعا اققُتاللفظ أك ال؛ فبل دال

                                                 
 (ُِّ/ُ) اٟتاشية العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، (ّْٖ)
 (ُِّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّْٗ)
 (ُِّ/ُالعطار ،اٟتاشية ) (َّٓ)
 (ُِّ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ُّٓ)



 

 

ا١تػراد بػو ىنػا مػا يلػـز مػن حصػوؿ ا١تعػٌت ا١توضػوع لػو ُب « كعلك الزمػه الػذه »قولػو: 
الػذىن حصػولو فيػو إٌمػػا علػى الفػور أك بعػػد التأٌمػل ُب القػرائن؛ إذ ال ريػػب ُب فهػم ىػذا ا١تعػػٌت، 
كلػيس ا١تػراد بػذل  مػػا ال ٯتكػن انفكاكػو عػن ا١تلػػزـك كىػو الػذم يلػـز مػػن تصػور ملزكمػو تصػػوره 

ا١تناطقػة. كإاٌل ٠تػػرج اجملػازات كالكنػا ت عػن ا١تػػدلوالت  كىػو الػبلـز البػُت اب١تعػػٌت األخػص عنػد
 . (ِّٓ)االلتزامية أفاده الناصر

أم كمػػا لزمػو ُب الػػذىن، فيكػوف اللػػزـك ذىنيػػا « سػػوا  ألزمػػه يف اػبػػارج أيضػػا»قولػو: 
 خارجيا كلزـك الزكجية لؤلربعة. 

عمػى؛ فػػلٌف أم ٓب يلزمػو ُب ا٠تػػارج بػل ُب الػػذىن فقػط كلػزـك البصػػر لل« أـ ال»كقولػو: 
 اللزـك بينهما ذىٍت فقط كما سيأٌب إيضاحو. 

 أم ا١تطابقي. « اللتزاـ اؼبعىن إخ»أم تسٌمى بو. قولو: « التزاـ»قولو: 
  ا١تدلوؿ عليو ابللفظ التزاما. أم ا١تعٌت« للمدلوؿ»قولو: 

بػػػُت الػػدالالت الػػثبلث عمػػـو كخصػػػوص؛ فا١تطابقػػة أعػػٌم مػػن األخػػػَتين  قػػاؿ القػػرايف:
ألٌنو كلمػا كجػدت داللػة التضػمن كااللتػزاـ كجػدت داللػة التضػمن، أك االلتػزاـ كجػدت مطلقا؛ 

داللػة ا١تطابقػػة؛ ألٌف ٌٍب مسػٌمى حينئػػذو؛ فػاللفظ يػػدؿ علػػى ا١تطابقػة. كقػػد توجػد داللػػة ا١تطابقػػة 
كال يوجػداف ُب اللفػػظ ا١توضػوع للبسػػائط الػيت ليسػػت ٢تػػا لػواـز بينػػة. كأٌمػا ٫تػػا فكػل كاحػػد أعػػٌم 

ر كأخػٌص مػن كجػو؛ فيوجػد التضػػمن بػدكف االلتػزاـ ُب اللفػظ ا١توضػوع للمركبػات الػػيت مػن اآلخػ
 ليسػت ٢تػػا لػواـز بينػػة، كااللتػزاـ بػػدكف التضػمن ُب اللفػػظ ا١توضػوع للبسػػائط الػيت ٢تػػا لػواـز بينػػة.

 . (ّّٓ)، أتٌملك٬تتمعاف ُب اللفظ ا١توضوع للمركبات اليت ٢تا لواـز بينة
مثػػاؿ شػامل للػثبلث، لكػن الشػٌق األٌكؿ فقػط ابلنسػػبة « كداللػة اإلنسػاف إخ»قولػو: 

 للثالم. 
 أم داللة ا١تطابقة. « يف األٌكؿ»قولو: 

                                                 
 (ُّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِّٓ)
، شرح الكوكب الساطع السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكرلو اٞتبلؿ ( نقّٔٓ/ِشهاب الدين القراُب، نفائس الوصوؿ ) (ّّٓ)
(ُ/َِٔ-َِٕ) 



 

 

اٟتيػواف كحػػده أك النػػاطق  أم كداللػة اإلنسػػاف ىػػل «علػػك اغبيػػواف أك النػػاطق»قولػو: 
 .  (ّْٓ)كحده

 أم داللة التضمن. « يف الثاين»قولو: 
أم داللػػػػة اإلنسػػػاف علػػػػى قابػػػل العلػػػػم كصػػػنعة الكتابػػػػة « علػػػػك مقابػػػػل العلػػػػم»قولػػػو: 
 كالضح . 

أم داللػػة االلتػػزاـ، كالتمثيػػل لػو ٔتػػا ذكػػر مػػن حيػػم إنٌػػو الـز بػػُت « يف الثالػػث»قولػو: 
 .  اب١تعٌت األعٌم؛ ١تا تقٌرر أٌف ا١تراد ابلبلـز الذىٍت ىنا: مطلق البلـز

 ة االلتزاـ. مثاؿ للشٌق اآلخر من دالل« ككداللة العمك إخ»قولو: 
أشػار بػو إٔب أٌف العمػى ىػػو العػدـ ا١تقيػد ابلبصػر كالقيػػد « أم عػدـ البصػػر إخ»قولػو: 

خػارج، كلػػيس مػن ٚتلػػة ا١تسػػٌمى كإاٌل كانػت داللتػػو عليػو تضػػٌمنا؛ فالتقابػػل بػُت العمػػى كالبصػػر 
 .(ّٓٓ)تقابل العدـ كا١تلكة

 متعلق ابلداللة. « علك البصر»قولو: 
أم مػن حيػم إنٌػو مفيػد ابإلضػافة إليػو؛ فالتقييػد ابلبصػر «  هناالبلـز للعمك »كقولػو: 

 داخل ُب مفهومو العينواين كخارج عن حقيقتو البسيطة. 
العمػى صػفة بسػيطة قائمػة ابألعمػى، كحقيقتػو عػدـ خػاص يعػػرب  قػاؿ بعػق اققػني:

ُب  عنو بعدـ البصر، كقػد اشػتهر الفػرؽ بػُت جػزء الشػيء كجػزء مفهومػو فالتقييػد ابلبصػر داخػل
مفهـو العمى العينواين، كخارج عن حقيقتو البسيطة ك١تا كانت األلفاظ موضػوعة للمعػاين دكف 
عنواهنا كانت داللة العمى على البصر داللة على خارج عن ا١توضوع لو ككاف إسناده إليو على 

 .(ّٔٓ)سبيل اٟتقيقة غَت ٕتريد أك ٣تاز، فافهم
إشارة إٔب جواب الشمس األصبهاين عن إيراد القراُب على « كداللة العاـ إخ»قولو: 

 حصر الدالالت ُب الثبلث بداللة العاـ على بعا أفراده. 
، كىػػػػػو مػػػػادة اإليػػػػػراد كمػػػػا أيٌب. قولػػػػػو: « كجػػػػػا  عبيػػػػػدم»قولػػػػو:  أم فػػػػلٌف لفػػػػػظ )عبيػػػػدم( عػػػػـا

 خرب قولو: )كداللة(. « مطابقة»
                                                 

 (َِٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّْٓ)
 (ُّّ/ُالعطار ، حاشية ) (ّٓٓ)
 مَت زاىد ا٢تندم. (  كأراد ببعضهمُّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّٔٓ)



 

 

ألٌف الػػػذم ُب قػػػوة قضػػػا  ىػػػو )جػػػػاء إْب ىػػػذا ٦تنػػػوع؛ « ألنٌػػػه يف قػػػوة قضػػػااي»قولػػػو: 
عبيدم(، كليس الكبلـ فيو على أٌنو لو سٌلم جدال أٌنو ُب قوة قضا  فػبل يلػـز مػن كػوف الشػيء 
ُب قوة الشيء أف يكوف مثلو ُب الداللة؛ فاٟتٌق أٌف ذل  من داللة التضمن؛ ألٌنو جػزء ابلنظػر 

 . (ّٕٓ)إٔب أٌف داللة العاـ ابعتبار اٞتزئية خارجة
ُب داللػػػػة العػػػػاـ علػػػػى بعػػػػا أفػػػػراده كتلػػػػ  األفػػػػراد ابعتبػػػػار اٞتزئيػػػػة  اٌف الكػػػػبلـ كرٌد:

 . (ّٖٓ)العارضة كالـز للعاـ أفاده العطار
أم داللػة العػاـ « أٌّنػا»كقائلو القراُب كما أشػران إليػو. قولػو: « فسق  ما قيل:»قولو: 

 على بعا أفراده. 
أم ألٌف بعػا أفػراده لػػيس ٘تػاـ ا١تعػٌت حػػىٌت « خارجػػة عػن الػػدالالت الػػثبلث»قولػو: 

 تكوف داللتو عليو مطابقة، كال جزأ حىٌت تكوف تضمنٌا، كال خارجا حىت تكوف التزاما.  
أم حيػػػم قػػاؿ فيػػػو: ىػػػو أم « كقػػػد أكضػػػح   لػػػك يف شػػػرح إيسػػػاغوجي»قولػػو: 

 اىػ  (ّٗٓ)الكلبعا أفراد العاـ جزئي ُب مقابلة الكلي؛ ألٌف داللة العاـ من ابب الكلية ال 
كىػػذا ٦تنػػػوع أيضػػا؛ ألٌف العػػاـ لػػػو اعتبػػاراف فباعتبػػار اٟتكػػػم عليػػو يكػػػوف   قػػاؿ العطػػػار:

كليا، كليس الكبلـ فيو، كابعتباره ُب حٌد ذاتو الذم ىو ا١تراد ىنا يكوف كبل. قػاؿ: ألٌف لفػظ 
)عبيػػػد( كضػػػع  للمجمػػػػوع مػػػن حيػػػػم ىػػػو ٣تمػػػػوع، فهػػػو كػػػل، ككػػػػل كاحػػػد مػػػػن األفػػػراد جػػػػزء، 

 .  (َّٔ)تدبر
ىذه اٟتالة ىي: كضع اللفػظ كزاء ا١تعػٌت لػيفهم « كالداللة: كوف الشي  حبالة»قولو: 

 .  (ُّٔ)منو عند إطبلقو فهم ابلفعل أك ٓب يفهم
أم لزكمػػػا بينػػا أك غػػػَت بػػُت أم بسػػػبب تلػػ  اٟتالػػػة « يلػػػـز مػػػن العلػػػم بػػػه إخ»قولػػو: 
 كبواسطتها. 

                                                 
 (ِِالعطار ، اٟتاشيتو على شرح إيساغوجي )ص  (ّٕٓ)
 (ُّٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّٖٓ)
 (.ّّزكر  األنصارم، شرح إيساغوجي ا١تسمى اب١تطلع كعليو حاشية اٟتفٍت  )ص  (ّٗٓ)
 (ِّالعطار ، حاشية على شرح إيساغوجي )ص  (َّٔ)
 (ِّعلى شرح إيساغوجي )ص  دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ، حسن بن  (ُّٔ)



 

 

الثاين ا١تدلوؿ، كاألٌكؿ الداؿ، ك أم العلم بشيء  خر كلو عدميا، « العلم آبخر»قولو: 
يلػػـز مػػن العلػم بػػو العلػػم بشػػيء  خػػر، كا١تػدلوؿ: ىػػو الػػذم يلػػـز مػػن العلػػم فالػداؿ: ىػػو الػػذم 
 . (ِّٔ)بشيء  خر العلم بو

كالػدليل مػن حيػم ىػػو إٌمػا نقلػي أك عقلػي أك مركػػب  :(ّّٔ)«فػتح الوهػػاب»قػاؿ يف 
منهما، كالنقلي غَت ٤تصور؛ العتبار صدؽ الناقل فيو، كىو ال يثبت إاٌل ابلعقل، كإاٌل لػدار أك 
تسلسػػػل؛ فا٨تصػػػػر الػػػػدليل ُب قسػػػػمُت: عقلػػػػي ٤تػػػػا كالقيػػػػاس القطعػػػػي كمركػػػػب مػػػػن العقلػػػػي 

 كالنقلي كالكتاب كالسنة كاإلٚتاع كقياسات الفقهاء. 
أم الضػػػػمَت الراجػػػػع إٔب « للفػػػػظ»أم الداللػػػة. قولػػػػو:  « كخػػػػرج تضػػػػافتها»ولػػػو: ق
 اللفظ. 

أراد هبا الوضعية غَت اللفظية بدليل التمثيل بعده، قيل: كقػد « الداللة الفعلية»قولو:  
خػالف القػـو ُب تسػميتها فعليػة، كإ٪ٌتػػا تسػٌمى كضػعية، ككأنٌػو ١تػػا كػاف الوضػع جعػبل للفػػظ أبداء 

 . (ّْٔ)فعل أطلق عليو فعلية لذل ا١تعٌت فهو 
أم النقػػوش كمػػدلوؿ تلػػ  النقػػوش األلفػػاظ كمػػدلوؿ األلفػػاظ « كداللػػة اػبػػ ٌ »قولػػو: 

 . (ّٓٔ)ا١تعاين؛ فهذه الثبلثة أمور مرتب بعضها على بعا
، كىػي «األصػل»أم كخرج بقيد الوضػعية الػيت زادىػا علػى « كزايدي الوضعية»قولو: 

ُب العػػػرؼ جعػػل الشػػػيء كزاء ا١تعػػػٌت ليػػػدؿ عليػػػو بنفسػػػو،  نسػػبة إٔب الوضػػػع، كىػػػو: إذا أطلػػػق 
 كعليو تنبٍت األحكاـ اللفظية من الدالالت الثبلث كالًتادؼ كاالشًتاؾ كغَتىا. 

 كاٟتاصل: أٌف الداللة الوضعية كوف اللفظ ْتيم مىت أطلق فهم منو ا١تعٌت. 
هػا، كإاٌل لػػـز  ىػي مػػا لػيس للوضػػع كال للطبػع مػػدخل في« داللػػة اللفػػظ العقليػػة»قولػو: 

 . (ّٔٔ)كوف الدالالت كلها عقلية؛ إذ للعقل مدخل ُب ٚتيعها

                                                 
 (ّّزكر  األنصارم ، شرح إيساغوجي ا١تسمى اب١تطلع )ص  (ِّٔ)
 أم فتر الوىاب بشرح اآلداب لشي  اإلسبلـ زكر  األنصارم كال يزاؿ ٥تطوطا. (ّّٔ)
 (ِْالعطار ، حاشية على شرح إيساغوجي )ص  (ّْٔ)
 (ِٓي )ص العطار ، حاشية على شرح إيساغوج (ّٓٔ)
 (ِٓالعطار ، حاشية على شرح إيساغوجي )ص  (ّٔٔ)



 

 

« كالطبيعيػػة». قولػو: (ّٕٔ)أم اللفػظ ا١تسػموع مػػن كراء جػدار مػثبل« كداللتػه»قولػو: 
 أم الداللة الطبيعية. 

أم كػ)ػػػآح( علػػى كجػػع الصػػدر، كإ٪ٌتػػا خػػرت « كداللػػة األنػػني  علػػك الوجػػع»قولػو: 
ىذه كاليت قبلها لعدـ انضػباطها، ٓتػبلؼ الداللػة الوضػعية؛ فلهٌنػا منضػبطة فػاختٌص النظػر هبػا، 
ك١تػػا كانػػت نسػػبة بػػُت اللفظػػُت كا١تعػػٌت بػػل بينهمػػا كبػػُت السػػامع اعتػػرب إضػػافتها اترة إٔب اللفػػظ؛ 

ا١تعٌت منو أم انفهامػو، كاترة إٔب السػامع فتفسػر   فتفسر ٔتا تقٌدـ، كاترة إٔب ا١تعٌت فتفسر بفهم
بفهمو ا١تعٌت أم انتقاؿ ذىنو إليو، ٌٍب ال بٌد ل  أف تعرؼ الفرؽ بُت داللة اللفظ الػيت الكػبلـ 

 فيها، كالداللة ابللفظ:
فاألكٔب: فهم السامع من كبلـ ا١تتكلم كماؿ ا١تسٌمى أك جزؤه أك الزمو أك كونػو ْتيػم 

 سامع منو ذل ، إذا أطلق فهم  ال
كالثانيػػة: اسػػػتعماؿ اللفػػػظ ُب موضػػػوعو أك غػػػَته لعبلقػػػة؛ فالبػػػاء لبلسػػػتعانة؛ إذ ا١تػػػتكلم 

 استعاف بلفظو على إفهامنا ـ ُب نفسو، فهذا تعريفهما. 
 كأٌما الفرؽ بينهما فيقع من كجو  كثرية، منها: 

 أٌف األكٔب صفة السامع كالثانية صفة ا١تتكلم. 
سػػػبب كاألكٔب مسػػػببة عنهػػػػا، ككلمػػػا كجػػػدت األكٔب كجػػػدت الثانيػػػػة؛ كمنهػػػا: أٌف الثانيػػػة 

ألٌف فهػػم مسػػٌمى اللفػػظ منػػػو فػػرع النطػػق بػػػو، كال عكػػس؛ فقػػد يوجػػػد النطػػق كال يفهػػم ا١تػػػدلوؿ 
 ١تانع ُب السامع من غفلة أك جهل ابللغة. 
 ، فراجعو. «(ّٖٔ)اإلسعاؼ»منها: كغَت ذل ، كقد استوفيتها ُب 

أم منسوبتاف إٔب اللفظ، أٌما األكٔب فباالتفاؽ، كأٌمػا الثانيػة « األكلياف لفظيتاف»قولو: 
 ففيها ا٠تبلؼ كما سيأٌب. 

أم مػػن غػػَت توقػػف علػػى  انتقػػاؿ إٔب الػػبلـز كمػػػا ُب « ألٌّنمػػا دبحػػق اللفػػظ»قولػػو: 
األخػػَتة، فهمػػا كاٟتصػػر اإلضػػاُب؛ فػػبل ينػػاُب أنٌػػو ال بػػٌد فيهمػػا مػػن العقػػل؛ إذ الفهػػم بػػو كالعلػػػم 

  .(ّٗٔ)ابلوضع
                                                 

 (ِٓالعطار ، حاشية على شرح إيساغوجي )ص  (ّٕٔ)
 يقصد بو إسعاؼ ا١تطالع للمؤلف نفسو شرح البدر اآلمع نظم ٚتع اٞتوامع لؤلمشوين حقق ىذا الكتاب ُب رسالة الدكتوراه ُب جامعة  (ّٖٔ)

ـ القرل ُب مكة ا١تكرمة قسم ىذا الكتاب على عدة ابحثُت   أ



 

 

أٌف الداللػػػة ا١تطابقيػػة كالتضػػمنية شػػػيء  حاصػػله:« كال تغػػاير بينهمػػػا ابلػػػذات»قولػػو: 
علػػى أنٌػػو لػػيس  -كمػا قالػػو بعػػا اققػُت–كاحػد ابلػػذات ٗتتلػػف ابالعتبػار، لكػػن ىػػذا مبػػٍت 

ىنػاؾ إاٌل فهػم كانتقػػاؿ كاحػد، ٝتٌػي ابعتبػػار اإلضػافة إٔب ٣تمػوع اٞتػػزئُت مطابقػة، كإٔب أحػػد٫تا 
 التضػػمن انتقػػاؿ إٔب معػٌت الكػػل ٌٍب منػػو إٔب اٞتػػزء كمػا ُب االلتػػزاـ ينتقػػل مػػن تضػمنا، كلػػيس ُب

اللفػػظ إٔب ا١تلػػزـك كمنػػو إٔب الزمػػو. كمبػػٍت أيضػػا علػػى أٌف التضػػمن فهػػم اٞتػػزء ُب ضػػمن الكػػل، 
، ككل منهما ٦تنوع؛ أٌما األٌكؿ فلما أنٌػو ال بػٌد مػن االنتقػاؿ  كااللتزاـ: فهم البلـز بعد فهم ا١تلزـك

الكػل إٔب اٞتػزء، كأٌمػا الثػاين فلمػا أٌف ا١تػراد: الفهػم مػن اللفػظ، كىػو ٓب يوضػع للداللػة علػى  مػن 
كل جزء ُب ضمن الكل، بل ذل  الـز لفهم الكل سواء كضع لو اللفظ أـ ال كما أشران إليو 

 .  (َّٕ)فيما تقٌدـ، تدبر
ال يقاؿ: كيف قاؿ فيمػا تقػٌدـ: )داللػة اللفػظ ٕتعػل الػثبلث « كاألخرية عقلية»قولو: 

لفظيػػة( ٌٍب فٌصػػل اثنيػػا أبٌف بعضػػها عقلػػي؛ ألاٌن نقػػوؿ: ال خػػبلؼ أٌف الػػدالالت الػػثبلث لفظيػػػة 
ٔتعػػػػٌت: أٌف للفػػػػظ فيهػػػػا مػػػػدخبل، كىػػػػو شػػػػرط ُب اسػػػػتفادهتا منػػػػو، كإ٪ٌتػػػػا ا٠تػػػػبلؼ ُب أٌف اللفػػػػػظ 

، دمحم بػػػػن هبػػػػادر ، مؤسسػػػة قرطبػػػػة ، الطبعػػػػة الثانيػػػػة ،  الزركشػػػػيموضػػػوع ٢تػػػػا أـ ال، نبٌػػػػو عليػػػو 
 . (ُّٕ)ـََِٔ

أم « التضػػمنية»أم داللػػة االلتػػزاـ حيػػم جعلػػت عقليػػة. كقولػػو: « كفارقػػ »قولػو: 
 حيم جعلت لفظية. 

 أم من أٌف التضمنية ٔتحا اللفظ كا١تطابقة. « دبا مرٌ »كقولو: 
 فرؽ  خر بينهما كبُت االلتزامية. « كاٌف اؼبدلوؿ يف التمضنية إخ»قولو: 
أم ٓتبلؼ ا١تدلوؿ ُب الداللة االلتزامية؛ فلٌنو غَت داخل « خببلفه يف االلتزامية»قولو: 

 فيما كضع لو اللفظ. 
 أم ما ذكر من أٌف األكليُت لفظيتاف كاألخَتة عقلية.« إْب كهذا»قولو: 
كغريذنػا مػن  بػن أيب بكػرابن اغباجػب ، عثمػاف بػن عمػر ما عليه اآلمدم ك »قولػو: 

كتسٌمى ا١تطابقة كالتضػمنية «: حاشية ا١تختصر»أم كالعضد كالسعد حيم قاؿ ُب « اققني
                                                                                                                                            

 (ُّّ/ُالعطار  ، حاشية على شرح ٚتع اٞتوامع ) (ّٗٔ)
 (ُّّ-ُِّ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (َّٕ)
 (ِْٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُّٕ)



 

 

لفظيػة؛ ألهٌنمػا ليسػتا بتوسػط االنتقػاؿ مػن معػٌت، بػل مػن نفػس اللفػظ، ٓتػبلؼ االلتػزاـ، فلهػذا 
 . (ِّٕ)حكم أبهٌنا كاحد ابلذات

ىػػو العبلمػة اقػػق الفهامػػة « (ّّٕ)كجػػرل عليػػه شػػيخنا الكمػػاؿ ابػػن اؽبمػػاـ»قولػو: 
مػاـ الػػدين عبػد الػرٛتن بػػن عبػد اٟتميػد بػػن مسػعود السيواسػػي ا٢ت ا١تػدقق كمػاؿ الػػدين دمحم بػن 

ىػ تقريبػا، كطلػب العلػـو ّتػٌد كتشػمَت كتقػٌدـ علػى أقارنػو، كبػرع فيهػا، ٌٍب َٕٗاٟتنفي، كلد سنة 
نقوؿ كا١تعقوؿ جدليا  نظارا، ككاف تصٌدل لنشرىا فانتفع بو خلق كثَت، ككاف لو يد طؤب ُب ا١ت

يقػوؿ: أان ال أقلٌػد ُب ا١تعقػوالت أحػدا. كقػاؿ األبناسػي مػػن أقرانػو: لػو طلبػت حجػج الػدين مػػا  
كػػاف ُب بلػػدان مػػػن يقػػـو هبػػػا غػػَت ابػػن ا٢تمػػػاـ. ككػػاف لػػػو نصػػيب كافػػر ٦تٌػػػا ألرابب األحػػواؿ مػػػن 

طريػق: ارجػع فػلٌف للنػاس حاجػة الكشف كالكرامات، ككاف ٕتٌرد أٌكال ابلكليػة. فقػاؿ لػو أىػل ال
بعلم . ككاف أيتيو الوارد إاٌل أٌنو يقلع عنػو بسػرعة ألجػل ٥تالطتػو للنػاس، كٮتفػف الصػبلة كمػا 

التحرير ُب أصوؿ »ىو شأف األبداؿ، فقد ذكركا أٌف صبلة األبداؿ خفيفة. كلو من ا١تؤلفات: 
، كغَت ذل . توُب «ة ُب الفقوفتر القدير شرح ا٢تداي»، ك«ا١تسامرة ُب أصوؿ الدين»، ك«الفقو
 ىػ رٛتو هللا تعأب كنفعنا بو. ُٖٔسنة 

 «.ٚتع اٞتوامع»أم التاج السبكي ُب « كاألصل»قولو: 
ـ فخر الدين الرازم، ك« (ّْٕ)تبع صاحب اصوؿ»قولو:  كتاب « اصوؿ»أم اإلما

اإلسبلـ الغزإب ٟتٌجة « ا١تستصفى»ُب األصوؿ. ذكر اٞتماؿ اإلسنوم: أٌف استمداده فيو من 
أليب اٟتسُت البصػرم، كأنٌػو ال يكػاد ٮتػرج عنهمػا غالبػا أحػد٫تا حػىت أنٌػو ينقػل « ا١تعتمد»كمن 

 . (ّٕٓ)منهما الصفة أك قريبا منها بلفظها كسببو على ما قيل أنو كاف ٭تفظهما
 كابن التلمساين كالصفي ا٢تندم. « كغري »قولو: 

                                                 
ك التفتازاين ، حاشية شرح ا١تختصر ( َٗراجع ىامش )صابن اٟتاجب ، ٥تتصره كالعضد اإل٬تي ،شرح ا١تختصر ،   (ِّٕ)
 (ُّْ/ُ( ك العطار حاشية )ِّ/ُكاآلمدم ، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ )(  ُْٓػَْٓ/ُ)
 (ُٖ/ُ)  الكماؿ ابن ا٢تماـ ، التحرير مع الشرح ا١تسمى تيسَت التحرير ا١تعركؼ أبمَت ابد شاه (ّّٕ)
 ( كعبارتو :)الداللة الوضعية ىي داللة ا١تطابقة كأما الباقيتاف فعقليتاف ألف اللفظ إذا كضع للمسمىُِٗ/ ُاصوؿ ) (ّْٕ)

  ا١تسمى فهو التضمن كاف كاف خارجا فهو االلتزاـ(انتقل الذىن من ا١تسمى إٔب الزمو كالزمو إف كاف داخبل ُب
 (ْ/ُاإلسنوم ، هناية السوؿ ) (ّْٕ)
( ُب نسخة تشنيف ا١تسامع )الآلـز ِِٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّٕٓ)

 ابلعقل(



 

 

أم ١تا تقٌرر أهٌنا ٔتحا اللفظ من غَت توقف على انتقاؿ « يف اؼبطابقة لفظية»قولو: 
 إٔب جزء أك الـز كما ُب اللتُت بعدىا. 

 أم التضمنية كااللتزامية. « كاألخرايف»قولو: 
أم إ٪ٌتا تدالف على ابلعقػل؛ ألٌف اللفػظ ا١توضػوع للمجمػوع ٓب يوضػع ٞتزئػو؛ « عقليتاف»قولو: 

ٌف فهػػم اجملمػػوع بػػدكف فهػػػم جزئػػو ٤تػػاؿ عقػػبل، ككػػػذل  فػػبل يػػدؿ عليػػو ابلوضػػع، بػػػل ابلعقػػل؛ أل
 ابلعقل. (ّٕٔ)اللفظ يدؿ على ا١تلزـك ابلوضع، ٌٍب ينتقل الذىن من ا١تلزـك إٔب البلـز ابلفعل

أم حيم قاؿ فيو: كداللة ا١تطابقة لفظية؛ ألهٌنا « كتبعتهم يف شرح إيساغوجي»قولو: 
قػػػػاؿ الػػػػذىن مػػػػػن ا١تعػػػػٌت إٔب جزئػػػػػو أك ٔتحػػػػا اللفػػػػظ كاألخػػػػػر ف عقليتػػػػاف؛ لتوقفهمػػػػا علػػػػػى انت

كىذا اليناُب فهم اٞتزء ُب نفسو سابق على فهم الكل، لكٌن  قاؿ بعق اققني:. (ّٕٕ)الزمو
الكبلـ ُب الفهم من اللفظ، كتقٌدـ أٌف ا١تفهـو عند ٝتاع اللفظ ىو ا١تعٌت ا١توضوع لو؛ غذ الفهم 

 . (ّٖٕ)اتبع للوضع، ىذا ىو التحقيق
أم كوف دالليت ا١تطابقة كالتضمن لفظيتُت كداللة االلتزاـ عقلية « أقعدكما هنا »قولو: 

 . (ّٕٗ)أكفق ابلقاعدة، لكن قاؿ بعضهم: إٌنو خبلؼ التحقيق، فلَتاجع
ألٌف كضع اللفظ للمجموع كما أٌنو « كأكثر اؼبناطقة علك أٌف الثبلث لفظيات»قولو: 

الزركشي ، دمحم بن سادر ، كقاؿ . (َّٖ)ـكاسطة لفهم اجملموع منو، ككذل  ىو لفهم اٞتزء كالبلز 
كاٟتػػق أف لكػل مػن الوضػػع كالعقػل مػػدخبلن ُب  :ـََِٔمؤسسػة قرطبػػة ، الطبعػػة الثانيػة ، 

التضمن كااللتزاـ، فيصر أف يقاؿ: إهنما عقليتاف ابعتبار أف االنتقاؿ من ا١تسمى إٔب اٞتزء البلـز 
إ٪تػا حصػل ابلعقػػل ككضػعيتاف، ابعتبػػار أف الوضػع سػبب النتقػػاؿ العقػل إليهمػػا، فهمػا عقليتػػاف 

 .(ُّٖ)ككضعيتاف ابعتبارين
أنٌػو لػػيس ٖتػت ىػذا ا٠تػبلؼ طائػل كمنشػؤه أٌف الوضػع سػػبب ُب  ك كػر بعػق اققػني

فهم ا١تعٌت مػن اللفػظ، كفهػم ا١تعػٌت سػبب ُب فهػم جزئػو أك الزمػو؛ فالوضػع ابلنسػبة لفهػم ا١تعػٌت 
                                                 

 (.ّٔا١تسمى اب١تطلع كعليو حاشية اٟتفٍت  )ص شرح إيساغوجي (ّٕٔ)
 (ُّْ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ّٕٕ)
 (ُّْ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ّٖٕ)
 
 (ِّٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (َّٖ)
 (ِّٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُّٖ)



 

 

من اللفظ سبب مباشر كابلنسبة لفهم اٞتزء أك البلـز سبب سبب؛ فقد ٖتقق قضيتاف األكٔب:  
كلمػػا فهػػم ا١تعػػٌت فهػػم جػػزؤه أك الزمػػو؛ فا١تطابقػػة ١تػػػا ٓب   كلمػػا أطلػػق اللفػػظ فهػػم معنػػاه. الثانيػػة:

تستند إاٌل إٔب األكٔب قالوا: إهٌنا كضعية؛ الستنادىا ١تقدمة مبنية على الوضع، كاألخػر ف مسػند 
اثف إٔب كلتػػا القضػػيتُت، فمػػن نظػػػر إٔب اسػػتناد٫تا لػػؤلكٔب قػػاؿ: كضػػػعيتاف أيضػػا، كمػػن نظػػػر إٔب 

 عقليتاف؛ الستناد٫تا إٔب مقٌدمة منشؤىا العقل:  استناد٫تا للثانية قاؿ: إهٌنما
 

 (ِّٖ)سول أف صبعنا فيه قيل كقالوا * كمل نستفد يف حبثنا طوؿ عمران
 

 أم األخَتة أم داللة االلتزاـ.  «مٌث هي»قولو: 
اعلػػم أٌف اللفػػػظ يػػدؿ  علػػػى ا١تعػػػٌت « إف توقػػػف صػػػدؽ اؼبنطػػػوؽ أك صػػػٌحته»قولػػو: 

كاضحة. كالثانية: ابقًتاف أمر بو إذا ٟتظو ا١تتكلم استغٌت عن بطريقُت: أحد٫تا بصيغتو، كىذه 
التعبَت عنو ابلتعبَت عن مبلزمو. كتنقسم إٔب داللة اقتضاء كإشارة كإٯتاء. كىذه ىي اليت ذكرىا 

 . (ّّٖ)ىنا
راجعػػػػاف للصػػػػحة فقػػػػط كالصػػػػحة العقليػػػػة ىػػػػي اإلمكػػػػاف، « عقػػػػبل أك شػػػػرعا»قولػػػػو: 

 عية موافقة الفعل ذم الوجهُت الشرع كما تقدـ. كالشر 
 متعلق بػ)ػتوقف(. « علك إضمار»قولو: 
أم ُب اللفظ الذم دؿ عليو يقاؿ: أضمر ُب قلبو « أم تقدير فيما دؿ عليه»قولو: 

 شيئا إذا عـز عليو بقلبو كقٌدر فيو، كاإلضمار: ترؾ شيء مع بقاء أثره. 
فهػم عنػػد اللفػظ كال يكػػوف منطوقػا بػػو، كلكػػن أم كىػػو مػػا ي« فداللػػة اقتضػػا »قولػو: 

يكوف من ضركرة ا١تنطوؽ بو، إٌما من حيم إٌنو ال ٯتكن أف يكوف ا١تتكلم بو صػادقا إاٌل بػو أك 
 . (ّْٖ)أٌنو ال يثبت ا١تنطوؽ بو عقبل إاٌل بو

ىذا صػرير ُب جعػل ا١تػدلوؿ ُب داللػة االقتضػاء « علك معىن اؼبضمر اؼبقصود»قولو: 
ٔتعػػٌت اللفػػظ ا١تقػػدر فيفيػػد أٌف ا١تقتضػػى ىػػو ا١تعػػٌت، لكػػن ُب التلػػوير مػػا يفيػػد أٌف ا١تقتضػػى عنػػد 

                                                 
 (ُّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِّٖ)
 (ِْٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّّٖ)
 (ِْٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔهبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  الزركشي ، دمحم بن (ّْٖ)



 

 

الشافعي هنع هللا يضر ىو اللفظ ا١تقدر، كعند أيب حنيفة هنع هللا يضر ىو ا١تعٌت، كمن ٌٍب كاف يقبل التخصيص 
فػػة؛ ألنٌػو لفػػظ يعرضػػو العمػـو كا٠تصػػوص، ٓتبلفػػو علػى القػػوؿ أبنٌػػو عنػد الشػػافعي دكف أيب حني

ا١تعػٌت إاٌل أف يقػاؿ: ١تػا كػاف التوقػف إ٪ٌتػا ىػو علػى ا١تعػٌت جعلػو ا١تؤلػف ا١تػدلوؿ كإف كػاف اللفػػظ 
 . (ّٖٓ)أيضا مدلوال تبعا لو، فليتأٌمل

لطبعة الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، اذكر « يف األحواؿ الثبلثة»قولو: 
: أف تسػمية الكػػل داللػة اقتضػاء ىػػو قػوؿ أصػحابنا كذىػػب ٚتػع مػن اٟتنفيػػة  ـََِٔالثانيػة ، 
إٔب أف ا١تقتضػػػي ىػػػو الثالػػػم فقػػػط، كٝتػػػػى البػػػاقي ٤تػػػذكفان كمضػػػمران كفرقػػػوا بػػػػُتى  (ّٖٔ)كػػػالبزدكم

اذكؼ كا١تقتضي أبف ا١تقتضي ال يتغَت ظاىر الكبلـ عن حالو كإعرابو عندى التصػرير بػو، بػل 
 . (ّٕٖ)يبقى كما كافى قبلو، ٓتبلؼ اذكؼ

 . (ّٖٖ)كحاصلو: أٌف ا١تقتضى منوم مقدر، كاذكؼ منوم غَت مقدر
 ما توقف صدقو على التقدير. أم « فاألٌكؿ»ولو: ق

 «. مسند أيب عاصم التيمي»ىو ُب « كما يف اغبديث اآلي»قولو: 
ىػػػػذا ٘تػػػػاـ « كمػػػػا اسػػػػتكرىوا عليػػػو»أم « رفػػػػع عػػػػن أٌمػػػػيت اػبطػػػػأ كالنسػػػػياف»قولػػػو: 

 . (ّٖٗ)اٟتديم
 الزركشػي ، دمحم بػػن سػادر ، مؤسسػػة قرطبػػة ،كعبػػارة ، «أم اؼبؤاخػذة سمػػا»قولػو: 

فلنَّو ال بد من تقدير اٟتكم أك ا١تؤاخذة لتعذر ٛتلو على حقيقتو،  :ـََِٔالطبعة الثانية ، 
 ، كسيأٌب للمؤلف قولو: )قدران ا١تؤاخذة لتعذر ٛتلو عرفا من مثلو(. (َّٗ)فلهنما كاقعاف
 أم ا٠ترب على ذل  التقدير.« لتوقف صدقه»قولو: 
 أم ا٠تطأ كالنسياف قطعا، كىذا تعليل للتعليل. « لوقوعهما»قولو: 

                                                 
 (ُّٓ-ُّْ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ّٖٓ)
 (ُُٖ/ُعبلء الدين البخارم ، كشف األسرار ُب أصوؿ البزدكم ) (ّٖٔ)
 (ِٓٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّٕٖ)
 (ُّٓ/ُنقبل عن الشريف اٞترجاين ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ّٖٖ)
 كابن حباف ُب صحيحو  َِّْحديم رقم   «إف هللا قد ٕتاكز عن أميت ا٠تطأ، كالنسياف، كما استكرىوا عليو»أما ركاية ابن ماجو :  (ّٖٗ)

 ٕٓٔكالطرباين ُب ا١تعجم الصغَت رقم   ُِٕٗرقم 
 (ِْٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّٖٗ)
 (ََٓ/ِالفيومي، ا١تصباح ا١تنَت ) (َّٗ)
 (ُّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َّٗ)



 

 

 ما توقف على التقدير صحتو عقبل. أم « كالثاين»قولو: 
 أم حكاية عن أكالد يعقوب خطااب لو. « كما يف قوله تعاىل»قولو: 
الَّيًت كينَّا فًيهىا كىاٍلًعَتى الَّيًت أىقٍػبػىٍلنىا فًيهىا كىًإانَّ لىصىاًدقيوفى*﴾ ةيوسف: « كىاسأىًؿ القىريىةى ﴿»قولو: 

 [ ىذا ٘تاـ اآلية. ِٖ
قيػػل: إٌف الصػٌحة كمػػا  ٖتصػػل بتقػدير ىػػذا ا١تضػاؼ ٖتصػػل ّتعػػل « أم أهلهػػا»قولػو: 

ا١تراد: جعلو مثاال لو، القرية مستعملة ُب أىلها ٣تازا.  كرٌد أبٌنو حينئذو ال يكوف من اإلضمار، ك 
 كال ٯتكن إاٌل ٔتا قالو. 

ٚتلة معًتضة « كىي األنبية اجملتمعة»تعليل ٢تذا التقدير. قولو: « إ ا القرية إخ»قولو: 
 لبياف معٌت القرية. 

القريػػة كػل مكػاف اتصػلت بػو األبنيػة كاٗتػػذ «: كفايػة ا١تػتحفظ»عػن «: اؼبصػباح»كيف 
مع قرل علػى غػَت قيػاس قػاؿ بعضػهم ألف مػا كػاف علػى فعلػة قرارا كتقع على ا١تدف كغَتىا كاٞت

من ا١تعتل فبابو أف ٬تمػع علػى فعػاؿ ابلكسػر مثػل ظبيػة كظبػاء كركػوة كركػاء كالنسػبة إليهػا قػركم 
 .(ُّٗ)بفتر الراء على غَت قياس

أم جر  على العادة فبل بٌد مػن ىػذا القيػد؛ إذ ٬تػوز « كال يصٌح سؤاؽبا عقبل»قولو: 
كنطقهػػػػا ابٞتػػػواب خرقػػػػا للعػػػادة، فػػػػبل يتػػػأٌتى اٟتكػػػػم بعػػػدـ الصػػػػٌحة عقػػػبل كػػػػذا  سػػػؤاؿ اٞتػػػداراف

 . (ِّٗ)قيل
 لكن الظاىر أٌنو غَت ٤تتاج إليو؛ ألٌف ا٠تطاب ا١تذكور ُب اآلية غَت مسوؽ للتحٌدم. 

قاؿ  ـََِٔالزركشي ، دمحم بن سادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، مٌث رأي  
، ٞتػواز اإلعجػاز، فػلان نقػوؿ: اإلعجػاز بعد ٨تو ما ُب الشرح ما ن ٌصو: ال يقاؿ: ىذا غَت الـز

 .(ّّٗ)٭تصل أبم ٚتاد كافى فالتخصيص ابلقرية يدؿ على معٌت غَت إظهار ا١تعجزة، فليتأٌمل
 . أم ما توقف عليو صحتو شرعا« كالثالث»قولو: 
فيػػػو أم ىػػػذا الػػذم يسػػمى اب٢تبػػػة الضػػمنية إف ٓب يػػذكر « كمػػػا يف قولػػك: إخ»قولػػو: 

 .العوض، كإال فبيع ضمٍت
                                                 

 
 
 (ِٓٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔقرطبة ، الطبعة الثانية ، الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة  (ّّٗ)



 

 

ُب اإلتياف ابلفاء إشارة إٔب أٌنو يضٌر الفصل، كمثلو الكبلـ األجنيب قالو « ففعل»قولو: 
 . (ّْٗ)ابن قاسم

 ؛ ألٌن  ا١تعتق ُب اٟتقيقة. كالوالء فيو ل أم العتق يصٌر عن  « فإنٌه»قولو: 
كال يلتحق ابلعتػق ُب ذلػ  غػَته مػن القػرب؛ ألٌف تشػوؼ الشػارع إٔب  قاؿ ابن حجر:

 . (ّٓٗ)نفوذه أكثر
أم فقو٢تم: )ال ٕتب الصيغة ُب الضمنية( اكتفاء عنها اباللتماس « بتقدير ملكه»قولو: 

كاٞتواب أم لفظا، كإاٌل فهي مقدرة؛ فبل منافاة بينو كبُت قو٢تم: إٌف اعتبار الصيغة جار حىٌت ُب 
 الضمنية؛ ألٌف ىذا ُب التقدير كذاؾ ُب اللفظ. 

 أم ال ا١تنطوؽ؛ فلٌنو من ا١تعٌت. « فإٌف دٌؿ اللفظ»قولو: 
ُب تقػدير )بػو( إشػارة إٔب أٌف ا١تعػٌت ا١تػذكور مقصػود ُب « علػك مػا مل يقصػد بػه»ولػو: ق

نفسػو كلكنػػو لػػيس مقصػػودا ابللفػػظ كإال فػػالبلئق أف كػل مػػا دؿ عليػػو الكتػػاب العزيػػز ٦تػػا كافػػق 
 . (ّٔٗ)الواقع مقصود اىػ العطار

 أم ألٌف ثبػػوت ذلػػ  بػػػنفس الصػػيغة مػػن أف يسػػاؽ لػػػو« تسػػٌمك داللػػػة إشػػارة»قولػػو: 
، كىو العمل ٔتا ثبت بنظم الكبلـ لغة، لكٌنو غػَت «إشارة النصٌ »الكبلـ ، كرٌٔتا يقاؿ لذل : 

﴾ سػيق إلثبػات النفقػة، ّٕٗمقصود كال سيق لو النٌص كقولو تعأب: ﴿كىعىلىى اٍلمىٍوليػوًد لىػوي ًرٍزقػيهيػنَّ 
 كفيو إشارة إٔب أٌف النسب إٔب اآلابء. 

لىػةى ال»قولػو:  ػػٍم لىيػٍ ﴾﴿أيًحػلَّ لىكي ػػيىاـً ىػي الليلػة الػػيت يصػبر منهػا صػائما؛ ألٌف الليػػل « صًٌ
 سابق على النهار. 

كناية عن اٞتماع، ألنو ال يكاد ٮتلو من رفم كىو اإلفصاح ٔتا ٬تب « الرفث»قولو: 
 . (ّٖٗ)أف يكٌت عنو، كعدم كٔب لتضمنو معٌت اإلفضاء، قالو البيضاكم

 متعلق بػ)ػداللة(. « علك صٌحة صـو من أصبح جنبا»قولو: 

                                                 
 ٓب أجده منصوصا ُب اآل ت كال ُب حاشيتو على التحفة. (ّْٗ)
 (ُِٔ/ْلعلو يقصد حاشية الشركاين على ٖتفة ابن حجر عند قولو ُب البيع الضمٍت ) (ّٓٗ)
 (ُّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّٔٗ)
 [ِّّةالبقرة:  (ّٕٗ)
 (ُِٔ/ُالبيضاكم، أنوار التنزيل ) (ّٖٗ)



 

 

 :ـََِٔالزركشي ، دمحم بن سادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعػة الثانيػة ، قاؿ البدر 
 . (ّٗٗ)كىذا االستنباط ٤تكي عن ٤تيىمَّد بن كىٍعب القرظي من أئمة التابعُت

 أم الصٌحة. « للزكمها»قولو: 
﴿أيًحلَّ لىكيم لىيلىةى أم ا١تنطوؽ ا١تقصود ابللفظ أعٍت قولو تعأب: « للمقصود به»كقولو: 

 .﴾ يىاـً  الصًٌ
 بياف للمقصود. « من جواز صباعهٌن يف الليل»قولو: 
أم من الليل، قيل: إٌف قولو: )آبخر جزء منو( مبٍت « الصادؽ آبخر جز  منه»قولو: 

علػػػى الليػػػل صػػػادؽ ابلوقػػػػت ا١تمتػػػٌد مػػػن غػػػركب الشػػػػمس إٔب طلػػػوع الفجػػػر كأببعاضػػػو، كلػػػػيس  
كػػػذل ، بػػػػل حقيقتػػػػو األكؿ فقػػػػط، فلػػػػو قػػػػاؿ: )الصػػػادؽ ابٞتمػػػػاع ُب  خػػػػر جػػػػزء منػػػػو( لكػػػػاف 

 صحيحا. 
ل متحقق آبخر جزء منو أم مع كأجيب: أبٌف ا١تراد ابلصدؽ التحقق، كا١تعٌت: أٌف اللي

 خر جزء؛ إذ يصدؽ لغة كعرفا عند بقاء جزء منو أٌف الليل متحقق موجود، كأٌف الفاعل حينئذو 
فاعل ُب الليل على أٌنو ال مانع من اعتبار ٕتزئتو، قاؿ تعػأب: ﴿ًإفَّ رىبَّػ ى يػىٍعلىػمي أىنَّػ ى تػىقيػوـي أىٍدىنى 

 . (ََْ)[ كقد اعترب الفقهاء ٕتزئتو ُب كقت العشاءَِكىثػيليثىوي﴾ ةا١تزمل: ًمٍن ثػيليثىًي اللٍَّيًل كىًنٍصفىوي 
إهٌنػػػن انقصػػػات عقػػل كديػػػن أغلػػػب لػػػذكم »ُب النسػػػاء: ملسو هيلع هللا ىلص كمػػن داللػػػة اإلشػػػارة قولػػو 

نقصاف »، قيل: كما نقصاف دينها كعقلها   رسوؿ هللا؟، قاؿ: « األلباب، كذكم الرأم منكن
 « (َُْ)دينكن، اٟتيضة ٘تكم إحداكن شطر دىرىا

أم نصف دىرىا، فدؿ على أٌف أكثر اٟتيا ٜتسة عشر يوما، ككذا أقٌل الطهر؛ إذ ال شٌ  
أٌف بياف ذل  غَت مقصود، لكن يلـز من حيم إٌنو قصد بو ا١تبالغة ُب نقصاف ديػنهٌن كا١تبالغػة 

                                                 
 (ِٔٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّٗٗ)
 (ُّٕ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ََْ)
 ، قلن: كما نقصاف ديننا كعقلنا  « من إحداكن ما رأيت من انقصات عقل كدين أذىب للب الرجل اٟتاـزأخرجو البخارم بلفظ ) (َُْ)
 فذل  من نقصاف عقلها، أليس إذا حاضت ٓب تصل »قلن: بلى، قاؿ: « أليس شهادة ا١ترأة مثل نصف شهادة الرجل»رسوؿ هللا؟ قاؿ:  

 (َّْابب ترؾ اٟتائا الصوـ ( رقم اٟتديم :)( «فذل  من نقصاف دينها»قلن: بلى، قاؿ: « كٓب تصم
 اية "٘تكم إحداكن شطر دىرىا ال تصلي" ال أصل لو هبذا اللفظ ذكره ابن حجر ُب التلخيص اٟتبَت كىذه عبارتو :كأما رك 

 قاؿ اٟتافظ أبو عبد هللا بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد ُب اإلماـ عنو ذكر بعضهم ىذا اٟتديم كال يثبت بوجو من الوجوه
 كقاؿ البيهقي ُب ا١تعرفة ىذا اٟتديم يذكره بعا فقهائنا كقد طلبتو كثَتا فلم أجده ُب شيء من كتب اٟتديم كٓب أجد لو إسنادا

 (ِّْ/ُ) كقاؿ ابن اٞتوزم ُب التحقيق ىذا لفظ يذكره أصحابنا كال أعرفو



 

 

تقتضي أكثر ما يتعلق بو الفرض، فلو كاف زمن ترؾ الصبلة، كىو زمن اٟتيا أكثر من ذل  
 . (َِْ)زمن الصبلة كىو زمن الطهر أقٌل من ذل  لذكره، أتٌملأك 

ىػػي مػػػن توابػػع ا١تنطػػػوؽ؛ ألهٌنػػا يقػػػًتف ا١تنطػػوؽ ْتكػػػم أم « كإاٌل فداللػػػة إشنػػػا »قولػػو: 
كصف لو ٓب يكن ذل  الوصف لتعليل ذل  ا١تنطوؽ لكاف اقًتانو بو بعيدا، فيفهم منو التعليل 

 كيدؿ عليو كإف ٓب يصرٌح بو. 
أم كإٯتػػاء كىػو ُب األصػػل: اإلشػارة ا٠تفيػة، كأٌمػػا التنبيػو فهػػو « ك تنبيهػاكيسػػمٌ »قولػو: 

 الداللة عٌما غفل عنو ا١تخاطب. 
 قد بينتو فيما مٌر  نفا. « كسيأي بيانه إخ»قولو: 
ىػو كثػَت كػػالتفريق بػُت حكمػُت بصػفة إٌمػػا مػع ذكر٫تػا أك ذكػػر « مػع مثالػػه إخ»قولػو: 

 أحد٫تا: 
 -أم صػػػػاحبو-جعػػػػل للفػػػػرس كللرجػػػػل ملسو هيلع هللا ىلص أنٌػػػو »(َّْ)عليػػػػو كػػػػا٠ترب ا١تتفػػػػق   فػػػػاألٌكؿ:

، فتفريقو بُت ىذين اٟتكمػُت هبػاتُت الصػفتُت لػو ٓب يكػن لعليػة كػل منهمػا لكػاف بعيػدا «سهما
 من الشارع ال يليق بفصاحتو كإتيانو ابأللفاظ ْتا٢تا. 

أم ٓتػبلؼ غػَته ا١تعلػػـو إرثػو فػػالتفريق « (َْْ)القاتػل ال يػػرث»كخػػرب الًتمػذم   كالثػاين:
بػػػُت عػػػػدـ اإلرث ا١تػػػػذكور كاإلرث ا١تعلػػػـو بصػػػػفة القتػػػػل ُب األكؿ لػػػػو ٓب يكػػػن لعليتػػػػو لػػػػو لكػػػػاف 

 .(َْٓ)بعيدا
، كاعتػذر منػو أبٌف اإلٯتػاء إ٪ٌتػا «ٚتع اٞتوامع»أم على « ك كر  هنا من زايدي»قولو: 

يفهم من سياؽ الكبلـ ال من اللفظ على أٌنو سيذكره مفصبل ُب القياس، كٓب يذكره حػذرا مػن 
 التكرار. 

 أم الراجع لؤلخَتة، كىي داللة االلتزاـ. « كعلم من تعبريم بػ)هي(»قولو: 
 بقولو: )ٌٍب ا١تنطوؽ( إْب. « ٚتع اٞتوامع»أم « دكف تعبري »قولو: 

                                                 
 (ّّ/ّرح ختصر ابن اٟتاجب )( التاج السبكي ، رفع اٟتاجب شُُٔ/ّالعضد اإل٬تي ، شرح ٥تتصر ا١تنتهى ) (َِْ)
 (كأخرجو مسلم ُب صحيحو )ابب كيفية قسمة الغنيمة بُت اٟتاضرين( ِّٖٔأخرجو البخارم ُب صحيحو )ابب سهاـ الفرس( رقم ) (َّْ)

 (ُِٕٔرقم اٟتديم )
 (َُِٗأخرجو الًتمذم ُب سننو )ابب ما جاء ُب إبطاؿ مَتاث القاتل( رقم اٟتديم : )  (َْْ)
 (ُِٔشي  زكر  األنصارم ، غاية الوصوؿ )ص (َْٓ)



 

 

داللػػػة االقتضػػػاء أبقسػػامو كداللػػػة اإلشػػػارة أم « إٌف هػػػذ  الػػػدالالت الػػػثبلث»قولػػو: 
 كداللة اإلٯتاء. 
 أم ال من مطلق ا١تنطوؽ الشامل ٢تا كلغَتىا. « من قسم داللة االلتزاـ»قولو: 
ٚتػع مػن اققػُت: أٌف ا١تنطػوؽ  إيضػاحو حسػبما قػٌرره« إ  اؼبنطوؽ ينقسػم إخ»قولو: 

ينقسم إٔب صرير كغَت صرير؛ فالصرير:  ما كضع لو اللفظ فيدؿ عليو اب١تطابقة أك ابلتضمن، 
كغَت الصرير: ما ٓب يوضع اللفظ لو بل يلـز ٦تا كضػع لػو فيػدؿ عليػو اباللتػزاـ، كىػذا ىػو الػذم 

 إٌما أف يكوف مقصودا للمتكلم أك ال:  ينقسم إٔب: داللة اقتضاء كداللة إشارة كداللة إٯتاء؛ ألٌنو
 )فاألٌكؿ( حبكم االستقرا  قسماف: 

داللػػػػػػة »أحػػػػػػد٫تا: مػػػػػػا يتوقػػػػػػف الصػػػػػػدؽ كالصػػػػػػحة العقليػػػػػػة كالشػػػػػػرعية عليػػػػػػو، كتسػػػػػػٌمى 
 «. اقتضاء

كاثنيهمػػا: مػػا يقػػًتف بوصػػف لػػو ٓب يكػػن للتعليػػػل لكػػاف بعيػػدا فػػيفهم منػػو التعليػػل كيػػػدؿ 
 «تنبيها»ك« اءإٯت»عليو كإف ٓب يصرٌح بو، كيسٌمى 

، كقػد تقػػٌدـ «داللػة إشػػارة»يسػػٌمى  )كالثػاين( كهػػو الػػذم مل يكػػن مقصػػودا للمػتكلم
 . (َْٔ)أمثلة ذل  كٌلو، أتٌمل

 أم كصفة الكتابة.  «فإف قل : داللة اإلنساف علك قابل العلم مثبل»قولو: 
أم الػػثبلث االقتضػػاء كاإلشػػارة كاإلٯتػػاء الػػيت ىػػي أقسػػاـ « مػػن أم الػػدالالت»قولػو: 
 داللة االلتزاـ. 
أم النطبػاؽ تعريفهػا علػى ذلػ ، كىػو « قل : من داللة اإلشارة فيما يظهر»قولػو: 

 داللة اللفظ على معٌت ٓب يقصد بو؛ فلفظ اإلنساف الـز بُت اب١تعٌت األعٌم لقبوؿ الكتابة مثبل. 
 ثة: كإيضاحو: أٌف اللواـز ثبل

 : كقابل العلم كصنعة الكتابة لئلنساف. الـز  هنا كخارجا معا .ُ
 كسواد الغراب كالز٧تي.   كالـز خارجا فق : .ِ
 كالبصر للعمى.   كالـز  هنا فق : .ّ

 مٌث البلـز الذه : إٌما بنٌي أك غري بنٌي: 
                                                 

 (َُٔ/ّالعضد اإل٬تي ، شرح ٥تتصر ا١تنتهى ) (َْٔ)



 

 

ما ٭تتاج اٞتـز ابللزـك فيو بعد تصور ا١تلزـك كالبلـز لوسط، كىػو  «:ػغري البنٌي » فػ -ُ
 ألٌنو متغَت مثبل. 

ما ال ٭تتػاج لػذل ، ٌٍب اترة يكفػي ُب اٞتػـز ابللػزـك تصػور ا١تلػزـك كىػو  فهو:« البني»كأٌما  -ِ
ُت الػبلـز البػُت ا١تعػٌت األخػٌص كلػزـك الزكجيػة لؤلربعػة كالبصػر للعمػى، كاترة ٭تتػاج لتصػور الطػػرف

صنعة الكتابة كقبوؿ العلم لئلنساف؛ فلٌف اٞتـز ابللزـك بينهما ٭تتاج لتصور ا١تلزـك كالبلـز كلزـك 
الطػػػرفُت، كيسػػػٌمى الزمػػػا بيٌنػػػا اب١تعػػػٌت األعػػػٌم، كينطبػػػق عليػػػو تعريػػػف داللػػػة اإلشػػػارة كمػػػا تقػػػػٌرر، 

 .(َْٕ)تدبر
 
 

(مسألة )﴿  ﴾اؼبفهـو
أم من الفهم كىو سرعة انتقاؿ النفس عن األمور ا٠تارجية إٔب غَتىا. « كاؼبفهـو»قولو: 

 كقيل: تصور ا١تعٌت من اللفظ. كقيل: ىيئة للنفس يتحقق هبا ما ٭تسن. 
فصػل ٮتػرج « ال يف ؿبل النطػق»جنس. قولو: « ما أم معىن دؿ عليه اللفظ»قولو: 

كضػػعية؛ ال٨تصػار داللػػة اللفػظ الػػيت بػو ا١تنطػػوؽ، كفيػو إشػػارة إٔب أف الداللػة ُب ا١تفهػػـو ليسػت 
للوضع مدخل فيها ُب الداللة على ا١تعٌت أك جزئو أك الزمة، كىذه ليست كػذل  بػل انتقاليػة؛ 
فلف الذىن ينتقل من حرمة التأفيف مػثبل إٔب حرمػة الضػرب كحرمػة أكػل مػاؿ اليتػيم إٔب حرمػة 

 . (َْٖ)إحراقو مثبل
للجمػػوع ا١تركػب مػػن األمػرين، كىػػو أم فػػا١تفهـو اسػم « مػػن حكػػم كؿبلػػه معػا»قولػو: 

أحد إطبلقاتو، كيطلق على اٟتكم كحده كعلى ٤تلو كحده، بل قيػل: إٌف إطبلقػو علػى اجملمػوع 
 . (َْٗ)قليل

مثاؿ للحكم، ك٤تلو األٌكؿ لؤلٌكؿ كالثاين للثاين؛ فاٟتكم ُب  يػة « كتحرمي كذا»قولو: 
 التأفيف مثبل ٖترًن الضرب ك٨توه، كحكمو الضرب ك٨توه. 

                                                 
 (ِٕشرح إيساغوجي ا١تسمى اب١تطلع للشي  زكر  األنصار كحاشية العطار عليو )ص  (َْٕ)
 (ّّٖ/ُ(، ك البناين ، اٟتاشية )ُّٕ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َْٖ)
 (ُّٕ/ُ) ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار  (َْٗ)



 

 

كٝتػي  :ـََِٔالزركشي ، دمحم بن سادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعػة الثانيػة ، اؿ ق
مفهومػا؛ ألنػو ال يفهػم غػَته كإال لكػاف ا١تنطػوؽ أيضػا مفهومػا، بػل ١تػا فهػم مػن غػَت تصػرير بػو، 
كقضػية ىػذا أف يسػمى داللػة االقتضػاء كاإلشػارة مفهومػا، كعليػو جػرل بعضػهم، لكػن اٞتمهػػور 

 . (َُْ)طق على كجو يناقا ا١تنطوؽ بو أك يوافقو اىػ، فليتأٌملخصوه ٔتا فهم عند الن
 أم حكم ا١تفهـو ا١تشتمل ىو عليو. « فإف كافق اؼبفهـو»قولو: 
أم حكم ا١تنطوؽ بو، كزاد لفظ )بػو( إشػارة إٔب أنٌػو مػن اٟتػذؼ « اؼبنطوؽ به»قولو: 
 كاإليصاؿ. 

 أم يسٌمى هبا. « فموافقة»قولو: 
أم فلػو اٝتػاف اٝتػاف مفػرد كمركػب، كذلػ  حكمػي ا١تنطػوؽ « مفهػـو موافقػة»كقولػو: 

 .  كا١تفهـو
كأقسامو ستة بعدد أقساـ حكم ا١تنطوؽ؛ ألنو إما كاجػب أك منػدكب أك  قاؿ العطار:

حػػراـ أك مكػػػركه أك خػػبلؼ األكٔب أك مبػػػاح. كأمػػػا أقسػػاـ مفهػػػـو ا١تخالفػػػة فثبلثػػوف مػػػن ضػػػرب 
 . (ُُْ)للمنطوؽ الستة ُب ا٠تمسة الباقية بعد إسقاط ا١توافق

أم ُب حكمػػػو؛ فػػبل يشػػػًتط أف يكػػوف حكػػػم « كلػػػو كػػػاف مسػػػاكاي للمنطػػػوؽ»قولػػو: 
 . -«(ُِْ)ػأصلو» كػ–مفهـو ا١توافقة أكٔب من حكم ا١تنطوؽ على ما صٌححو ا١تؤلف 

 أم معٌت ا٠تطاب. « فحول اػبطاب»أم مفهـو ا١توافقة. قولو: « مٌث هو»قولو: 
 .(ُّْ)كفحول الكبلـ كفحواؤه كفحواؤه، كغلوائو: معناه، كمذىبو«: القاموس»ُب 

يقاؿ: فهمت من فحول كبلمو أم ٦تٌا تنسمت من مراده أم كجدت  قاؿ الشربي :
 . (ُْْ)أم كجدكا نسيمها« تنسموا ركح اٟتياة»رائحتو، كُب اٟتديم: 

                                                 
 (ِٕٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (َُْ)
 (ُّٕ/ُالعطار ،حاشية ) (ُُْ)
 (ِِالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ُِْ)
 (َُِّالفَتكز  ابدم ، القاموس ايط )ص (ُّْ)
 (ُّٕ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ُْْ)



 

 

أم ألٌف الفحػػػول مػػػا يعلػػػم مػػػن الكػػػبلـ بطريػػػق « إف كػػػاف أكىل مػػػن اؼبنطػػػوؽ»قولػػو: 
، كفيػػو (ُْٓ)ـََِٔالزركشػي ، دمحم بػػن هبػادر ، مؤسسػة قرطبػػة ، الطبعػة الثانيػة ، القطػع قالػو 

 نوع ٥تالفة ١تا قررتو  نفا، لكٌنو أظهر ُب ا١تقصود ىنا، فليتأٌمل. 
أم معنػػػػػاه مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػأب:  «كغبنػػػػػه أم غبػػػػػن اػبطػػػػػاب أم يسػػػػػٌمك بػػػػػه»قولػػػػو: 

ٍػػػػػًن اٍلقىػػػػػٍوًؿ﴾ ةدمحم:  [ أم معنػػػػاه؛ إذ اللحػػػػػن يطلػػػػػق علػػػػى معػػػػػافو كاللغػػػػػة َّ﴿كىلىتػىٍعػػػػرًفػىنػَّهيٍم ًُب ٟتى
 . (ُْٔ)كالفطنة كا٠تركج عن الصواب

كفهمتػو مػن ٟتػن كبلمػو كفحػواه كمعاريضػو ٔتعػٌت. قػاؿ األزىػرم: ٟتػن  «:اؼبصباح»يف 
 .(ُْٕ) هبا؛ فيفطن ا١تخاطب لغرض القوؿ كالعنواف كىو كالعبلمة تشَت

 أم حكمو، بقي عليو األدكف. « إف كاف مساكاي للمنطوؽ»قولو: 
 ليس ٢تم مفهـو أدكف.  قاؿ اؼبؤلف:
كقػد يقػػاؿ بػو ُب ٨تػو: عػػدـ إجابػة الوالػدين ابلنسػػبة للتػأفيف؛ فلنػو لػػيس  قػاؿ العطػػار:

 . (ُْٖ)أبكٔب كال مساك . ك٬تاب: أبنو غَت ٤تتج بو
 مثاؿ مفهـو ا١توافقة األكٔب من ا١تنطوؽ. « كاؼبفهـو األكىل»قولو: 
كمػا -أم ال ١تػا دؿ لػو اللفػظ، كا١تػراد اب١تعػٌت ىنػا « الداؿ عليػه نظػرا للمعػىن»قولػو: 

: ما علق بو اٟتكم كاإليذاء ُب التأفيف كاإلتبلؼ ُب أكل ماؿ اليتػيم، كلػذا أجػرل  -قالو ٚتع
 . (ُْٗ)لة ا١تفهـو قياسية أك لفظيةكما سيأٌب ُب كبلمو ا٠تبلؼ ُب كوف دال

عطػػػػػػف علػػػػػى األكٔب أم كمثػػػػػػاؿ مفهػػػػػػـو ا١توافقػػػػػػة ا١تسػػػػػػاكم « كاؼبسػػػػػػاكم إخ»قولػػػػػو: 
 للمنطوؽ. 

 أم ٖترًن اإلحراؽ. « فهو»قولو: 
أكرد عليػو أبٌف التحػرًن غػَت منطػوؽ، كإ٪ٌتػا ا١تنطػػوؽ « مسػاك لتحػرمي األكػل إخ»قولػو: 

 ُب اآلية: الوعيد كإف لـز منو التحرًن فهو من ا١تنطوؽ غَت الصرير. 

                                                 
 (ِٕٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُْٓ)
 (ُّٕ/ُالشربيٍت ، تقريرات ) (ُْٔ)
 (ُٓٓ/ِالفيومي ، ا١تصباح ا١تنَت ) (ُْٕ)
 (ُّٕ/ُ) اٟتاشيةالعطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ،  (ُْٖ)
 (ُّٕ/ُحاشية العطار ) (ُْٗ)



 

 

بتمحػػل أنٌػػو مػػذكور كنايػػة؛ فػػلٌف التوعٌػػد علػػى الشػػيء يسػػتلـز ٖترٯتػػو علػػى أٌف  كأجيػػب:
 . (َِْ)٘تحل، تدبرل  أف تقوؿ: ٬تعل ذل  من قبيل اجملاز، كىو من ا١تنطوؽ  الصرير فبل 

مقابػػػل قػػػػوؿ ا١تػػػػنت: )ُب « كقيػػػػل: ال يسػػػػٌمك اؼبسػػػػاكم  لػػػػك ابؼبوافقػػػػة إخ»قولػػػو: 
 األصٌر(؛ ألٌف شرطها األكلوية؛ فبل تكوف ُب ا١تساكم. 

كىػو  :ـََِٔالزركشي ، دمحم بػن سػادر ، مؤسسػة قرطبػة ، الطبعػة الثانيػة ، قاؿ 
قضية ما نقلو إماـ اٟترمُت عن الشافعي، كعزاه ا٢تندم لؤلكثرين، كا٠تبلؼ راجع إٔب االسم، 

 . (ُِْ)كال خبلؼ ُب االحتجاج اب١تساكم كاألكٔب
البػػػدر »كمػػػا أشػػػار إليػػػو ا١تؤلػػػف بقولػػػو: )كإف كػػػاف إْب(، فلػػػذا قػػػاؿ النػػػور األمشػػػوين ُب 

  : (ِِْ)«البلمع
: فىذىا ًلؤلىكثىرًينى   كىاػبيلفي يًف تىسًميىتًه، كىأمَّا  *  يينمىكقيل ي

 .............................  *ا حًتجىاًج فىالًوفىاؽى قىد رىعىو يًف اال    
 
التعبَت عن ىػذا القػوؿ بقولػو: )كقيػل: ال يكػوف مسػاك ( كىػي كمػا « األصل»ككقع ُب  

ا١توافقػػة االصػطبلحية؛ لكونػػو فػػردا منهػػا قالػو ٚتػػع عبػػارة مقلوبػػة؛ إذ النػزاع ُب أٌف ا١تسػػاكم مػػن 
فسمي ابٝتها أك ليس منهػا؛ فػبل يسػٌمى بػذل  ال ُب أٌف ا١توافقػة مػن ا١تسػاكم أك ال؛ إٌمػا ألهٌنػا 
أعٌم منو أك مباينة لو، كمعلـو أٌف األعٌم ال يكوف فردا من األخػٌص كال ا١تبػاين فػردا مػن مقابلػو؛ 

، «(ِّْ)شػرح ا١تختصػر»ُب « األصػل»لف ىنػا كصػاحب فا١تطابق ُب ٤تل النزاع ما عرٌب بو ا١تؤ 
 تدبر. 

 أم كإذا جرينا على ىذا القوؿ. « كعليه»قولو: 
 أم فقط، كا١تساكم ٌٝتي مفهـو مساكاة. « فمفهـو اؼبوافقة هو األكىل»قولو: 

                                                 
 (ُّٖ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َِْ)
 (ِٖٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُِْ)
 (ُّالبدر البلمع لؤلمشوين )ص (ِِْ)
 ( قاؿّٕ( كزكر  األنصارم ، غاية األصوؿ )صّٓ/ّكالتاج السبكي ، رفع اٟتاجب )( ِِالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ِّْ)

كا٠تبلؼ راجع إٔب االسم كال خبلؼ ُب االحتجاج اب١تساكم كاألكٔب  ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، 
 (ِٖٗ/ُتشنيف ا١تسامع )



 

 

فيػػػو إشػػػعار بػػػػًتادؼ « كتسػػػٌمك األكىل بفحػػػول اػبطػػػاب كبلحػػػن اػبطػػػاب»قولػػػو: 
 الفحول كاللحن، ا١تراد ىنا كما مٌر عن ا١تصباح ما يوافقو.  

الزركشػي ، دمحم بػن هبػػادر ، ، كمػػٌر عػن (ِْْ)كػذا ُب الػي« كفحػول الكػػبلـ»قولػو: 
مثلو، كال ٮتفى عليػ  بعػد مػا قػرران فيمػا تقػٌدـ كجػو  ـََِٔمؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، 

 . (ِْٓ)ا١تناسبة
أم كمػػػا يطلػػق علػػى اٟتكػػػم ك٤تلػػو معػػػا كتػػرؾ مػػػن « كفبٌػػػا يطلػػػق فيػػه اؼبفهػػػـو»قولػػو: 

 إطبلقات اٟتكم لشيوعو فيو. 
أم فلٌنو يطلق على ٤تل اٟتكم كما يطلق على اٟتكم كما تقٌدـ، « كاؼبنطوؽ»قولو: 

كأٌمػػا إطبلقػػو علػػى اجملمػػوع كػػػا١تفهـو فػػبل، كمػػا قيػػل: ال يبعػػػد التزامػػو كػػا١تفهـو فغػػَت مسػػػٌلم؛ ألٌف 
ىػػػػػػذه أمػػػػػػور مصػػػػػػػطلحية ال سػػػػػػبيل للػػػػػػرأم فيهػػػػػػػا كال االسػػػػػػتظهار، كإ٪ٌتػػػػػػا سػػػػػػػبيلها النقػػػػػػل أفػػػػػػػاده 

 . (ِْٔ)العطار
 . (ِْٕ)«شرح ا١تنهاج»أم األصوليُت منهم صاحب « قوؽبم»قولو: 

ألٌف األكٔب ابلشػػيء كا١تسػػاكم لػػو ُب اٟتكػػم « اؼبفهػػـو إٌمػػا أكىل مػػن اؼبنطػػوؽ ابغبكػػم»قولػو: 
 مغاير لو. 

متعلق بقولو: )نشأ خبلؼ( إْب ال معطػوؼ علػى )مػن ا١تنطػوؽ(  « اؼبعىنكمن »قولو: 
 كما قد يتوىم، كىو دخوؿ على ا١تنت. 

أم داللػة الػدليل علػى ا١تعػٌت ا١توافػق للمنطػوؽ، « يف أٌف الداللة علػك اؼبوافقػة»قولػو: 
ٟتكم ا١توافق عند فا١تراد اب١توافقة ىنا: اٟتكم ا١توافق للمنطوؽ ال مفهـو موافق لو، كإاٌل لـز أٌف ا

القائػػػل ابلقياسػػػػية مػػػدلوؿ اللفػػػػظ  لكونػػػو  مفهومػػػػا كمػػػدلوؿ القيػػػػاس بػػػدكف شػػػػرطو، كىػػػػو أف ال 
 . (ِْٖ)يكوف دليل حكم األصل شامل ٟتكم الفرع، تدبر

                                                 
 (ُّٖ/ُشية العطار )شرح الي على ٚتع اٞتوامع مع حا (ِْْ)
 (ِٕٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِْٓ)
 (ُّٕ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِْٔ)
 (ّٕٔ/ُالتاج السبكي ، شرح ا١تنهاج ) (ِْٕ)
 (ُّٗ/ُالعطار ،حاشية ) (ِْٖ)



 

 

أم بعػػد مػػا علمػػػت أٌف ا١توافقػػة مػػػن أقسػػاـ ا١تفهػػػـو « فالداللػػػة علػػػك اؼبوافقػػػة»قولػػو: 
 أخربؾ أبٌنو خولف ُب ذل ، كذا قٌرر. 

 )الداللة علك اؼبوافقة(
 أم ال قياسية كال لفظية كما تفيده ا١تقابلة اآلتية.« مفهومية»قولو: 
كبػػو قػاؿ كثػَت مػػن العلمػاء مػنهم اٟتنفيػػة؛ فػلهٌنم ذكػركا أٌف ا١توافقػػة « يف األصػحٌ »قولػو: 

 .(ِْٗ)مفهـو ال منطوؽ كال قياسي، كيسٌمونو داللة النص
ىػػي عبػػػارة عٌمػػا ثبتػػت ٔتعػػػٌت الػػنٌص لغػػة ال اجتهػػػاد أم يعػػرؼ كػػل مػػػن قػػاؿ السػػػيد: 

يعرؼ ىذا اللساف ٔتجرد ٝتاع اللفظ من غَت أتٌمل كالنهي عن التأفيف ُب قولػو تعػأب: ﴿فىػبلى 
﴾ ةاإلسػراء:  [ يوقػػف بػو علػػى حرمػة الضػػرب كغػَته ٦تٌػػا فيػو نػػوع مػػن األذل ِّتػىقيػٍل ٢تىيمىػػا أيؼٌو

 بدكف االجتهاد.
؛ ألنٌػو إ٪ٌتػا صػرٌح «ٚتػع اٞتوامػع»أم علػى « لتصريح سذا القػوؿ مػن زايديكا»قولػو: 

 ابألقواؿ اآلتية ا١تقابلة ٢تذا القوؿ الذم صٌححو ىنا. 
التػػػػػػػػاج  أم : كىػػػػػػػذا أكٔب كإف ٓب يتعػػػػػػػرض لػػػػػػػو ا١تصػػػػػػػنف«البػػػػػػػدر الطػػػػػػػػالع»قػػػػػػػاؿ يف 

 .(َّْ)السبكي
نقلػػو األصػػل عػػػن اإلمػػاـ الشػػػافعي هنع هللا يضر كاإلمػػامُت أم إمػػػاـ « كقيػػػل: قياسػػػية»قولػػو: 

 اٟترمُت كاإلماـ الرازم. 
ال يضػر ُب النقػػل عػػن الشػػافعي كإمػػاـ  :-تبعػػا للمحلػػي-« البػػدر الطػػالع»قػػاؿ يف 

اٟتػرمُت عػدـ جعلهمػا ا١تسػاكم مػن ا١توافقػة ألف ىػذا ابلنظػر إٔب اٟتكػم فػلف حكمهمػا عنػػد٫تا 
إف الداللة علػى ادلفهػـو قياسػية ومل ينقػل : وأما الرازي فقاؿ. للتسمية فقطكاحد كذل  ابلنظر 

 . (ُّْ)، ىذا كبلموعنو تصريح بتسصية ذلك مفهـو موافقة وال ف وى وطاب وال حلنو

                                                 
 (ِِّ/ُالعطار ،حاشية ) (ِْٗ)
 (ُِّا٠تطيب الشربيٍت، البدر الطالع )ص (َّْ)
 (ُِّا٠تطيب الشربيٍت، البدر الطالع )ص (ُّْ)



 

 

تقتضػي أنٌػو قائػل أبهٌنػا داللػة « الربىػاف»إٌف عبػارة اإلمػاـ ُب  لكن قاؿ بعق اققني:
الفحػػػول  يلػػػػة إٔب معػػػٌت األلفػػػاظ كليسػػػػت مسػػػتقلة بػػػل ىػػػػي لفظيػػػة ال قياسػػػية؛ فلنٌػػػػو قػػػاؿ: إٌف 

 . (ِّْ)، فلَتاجع«الربىاف»مقتضى لفظ على نظم ٥تصوص، فلعلو قاؿ ذل  ُب غَت 
ىذا ما نقلو الرافعي عن األكثرين ُب مراد الشافعي رضي « أم بطريق القياس»قولو: 

 هللا عنو أبهٌنا قياسية. 
كقيػل  :ـََِٔقرطبػة ، الطبعػة الثانيػة ، الزركشي ، دمحم بن سادر ، مؤسسػة قاؿ 

﴾ ةاإلسػػراء:  بػل أراد أف يشػػبهو؛ ألف الضػرب ١تػػا ٓب يػػذكر ُب قولػو تعػػأب: ﴿فىػػبلى تػىقيػٍل ٢تىيمىػػا أيؼٌو
[، كإ٪تا استفيد علمو من انحية ا١تذكور أشبو علمنا ابلفرع من انحية أصلو، كإليو ماؿ ابن ِّ

 . (ّّْ)السمعاين
قاؿ ا١تؤلف: سكت عن األدكف ١تا قدمتو من أنو لػيس ٢تػم « األكىل كاؼبساكم»قولو: 

مفهػـو األدكف حػىت تكػوف الداللػة عليػو بطريػػق القيػاس األدكف. يعػٍت القائػل اب١تفهػـو ال مفهػػـو 
أدكف عنػػػػده حػػػػػىت يكػػػػػوف ا٠تػػػػػبلؼ بينػػػػػو كبػػػػػُت غػػػػَته كإف كػػػػػاف ىنػػػػػاؾ قيػػػػػاس أدكف، كبػػػػػو ينػػػػػدفع 

، بػل بطريػق القيػاس؛ فانتفػاء االعًتاض عليو أبٌف الداللة على ىذا القوؿ ليس ت بطريػق ا١تفهػـو
 . (ّْْ)كوف ا١تفهـو أدكف ال يقتضي انتفاء كوف القياس أدكف، تدبر

أم « كمػػا سػػيأي». قولػو: (ّْٓ)أم بقسػميو« اؼبسػػٌمك  لػك ابلقيػػاس اعبلػػي»قولػو: 
ُب خا٘تػة القيػػاس أم: )اٞتلػػي: مػػا قطػػع فيػػو بنفػػي الفػػارؽ أك كػػاف ثبوتػػو فيػػو ضػػعيفا بعيػػدا كػػل 

 (.  (ّْٔ)البعد
أم الداللػة علػى ا١توافقػة، كذكػر الضػمَت؛ ألٌف « لصدؽ تعريػف القيػاس عليػه»قولو: 

ا١توافقػػة ىنػػا ىػػو اٟتكػػم ا١توافػػق للمنطػػوؽ، كسػػيأٌب أٌف تعريػػف القيػػاس ىػػو: )ٛتػػل معلػػـو علػػػى 
 معلـو ١تساكاتو ُب علة حكمو عند اٟتامل(، كال ٮتفى صدؽ ىذا على ذل . 

 أم ٖترًن ضرب الوالدين. « ثاؿ األٌكؿكالعلة يف اؼب»قولو: 
                                                 

( كعبارة إماـ اٟترمُت ُب التلخيص: كأما ما يستقل بنفسو من حيم ُّٖ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ِّْ)
 مصرح بو لفظا. كىذا قريب ٦تا ُب الربىاف.اللحن كالفحول فنحو قولو تعأب: ﴿فبل تقل ٢تما أؼ﴾ فالتأفيف 

 (ِٗٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّّْ)
 (ُّٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّْْ)
 (ُّٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّْٓ)
 (ُّٗ/ُ) دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ، حسن بن  (ّْٔ)



 

 

أم ٖتػػػرًن إحػػػراؽ مػػػاؿ اليتػػػيم، ٌٍب إنٌػػػو ال منافػػػاة بػػػُت ىػػػذا القػػػوؿ « كيف الثػػػاين»كقولػػو: 
كالػذم قبلػو، كلػذا جعػل البيضػاكم ا١توافقػػة ُب ْتػم اللغػات مفهومػا كُب كتػاب القيػاس قياسػػا، 

 تعديػػػػة اٟتكػػػػم إليػػػػو كذلػػػ  ألٌف ا١تفهػػػػـو مسػػػػكوت كالقيػػػػاس: إٟتػػػػاؽ مسػػػكوت ٔتنطػػػػوؽ، ٔتعػػػػٌت
ابعتبار كصف مناسب كإف كاف ذل  الوصف ا١تناسػب ىنػا شػرطا لتناكلػو لغػة ال أنٌػو يثبػت بػو 
اٟتكم حىٌت يكوف قياسا شرعيا؛ فمعٌت كونو مسكوات: أٌنو غَت منطوؽ بو كإف دٌؿ عليو اللفػظ 

 . (ّْٕ)بواسطة العلة ا١تناسبة
أنٌػو شػبيو ابلقيػاس الشػرعي ُب كجػوه اإلٟتػاؽ ُب كػل كإف اختلفػوا ىػل لوجػود ىػػذا  كاغباصػل: 

 اإلٟتاؽ مسٌمى قياسا كيطلق عليو اٝتو أك ال؟ فهو لفظي راجع إٔب التسمية ىكذا حقق. 
؛ ألٌف ا١تفهػػـو مػدلوؿ اللفػػظ كا١تقػيس غػػَت مػػدلوؿ؛ إذ  كبػو ينػػدفع مػا قيػػل: بينهمػا تنػػاؼو

حكػػم األصػػل الفػػػرع، كإذا كػػاف كػػذل  فػػػبل يكػػوف ا١تفهػػـو قياسػػػا؛ شػػرط القيػػاس أف ال يتنػػػاكؿ 
للػزـك التنػاقا؛ ألنٌػو يكػوف مػػدلوال للفػظ كغػَت مػدلوؿ لػو، ككجػػو االنػدفاع: أنٌػ  قػد عرفػػت أٌف 
معٌت كونو قياسا أٌنو تعٌدل فيػو اٟتكػم ابعتبػار معػٌت مناسػب، لكػن ذلػ  ا١تعػٌت شػرط للتعػدم 

 يثبت بو اٟتكم، فليتأٌمل.  لغة أم تناكؿ اللفظ لو لغة ال أٌنو
أم على ا١توافقة ٔتعٌت اٟتكم ا١توافق للمنطوؽ، كلذا ذكر « قيل: الداللة عليه»قولو: 

 الضمَت، كما أشران إليو. 
هػا، كىػػذا أم مسػػتندة للفػظ الػػداؿ علػى ا١تفهػػـو ال مػدخل للقيػػاس في« لفظيػػة»قولػو: 

أبػػػػػو حامػػػػػػد: الصػػػػػحير مػػػػػن ا١تػػػػػػذىب، ك٢تػػػػػذا قػػػػػػاؿ بػػػػػو منكػػػػػػرك  القػػػػػوؿ علػػػػػى مػػػػػػا قالػػػػػو الشػػػػػػي 
 . (ّْٖ)القياس

نعػػػم، اختلػػػف القػػػائلوف بػػػػذل  ىػػػل ىػػػي ٣تازيػػػة أك حقيقيػػػػة كمػػػا ذكػػػره ا١تؤلػػػف بقولػػػػو: 
 )لكن(؟ 

كألنػو لػو كػاف قياسػا، لكنػا ال نفهمػو « لفهمه من اللفظ من غري اعتبار قياس»قولو: 
الزركشي ، دمحم بن هبادر ، قبل كركد الشرع ابلقياس، كأىل اللغة يفهموف من السياؽ ذل  قالو 

 . (ّْٗ)ـََِٔمؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، 
                                                 

( ك ِِّٔ/ٔ( كُب مبحم القياس )ّٔٗ/ّراجع منهاج األصوؿ للبيضاكم كشرحو اإلهباج للتاج السبكي ُب مبحم اللغات ) (ّْٕ)
(ٔ/ِِِْ) 

 (ِٗٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّْٖ)



 

 

 أم ما سيق الكبلـ ألجلو. « لكن ال دبجرد اللفظ بل مع السياؽ»قولو: 
العػػػاـ علػػى ا٠تػػػاص. قػػاؿ ٚتػػػع: فلػػوال داللػػػتهم ُب  يػػػة مػػػن عطػػف « كالقػػػرائن»قولػػو: 

الوالدين على أٌف ا١تطلوب هبا تعظيمهػا كاحًتامهػا مػا فهػم مػن منػع التػأفيف فيهػا منػع الضػرب؛ 
إذ يقػوؿ: ذك الفػػرض الصػحير لعبػػده: ال تشػتم فػػبلان كلكػػن اضػربو لػػوال داللتهمػا ُب  يػػة مػػاؿ 

ا فهػم مػن منػػع أكلػو منػو إحراقػو؛ إذ قػد يقػػوؿ: اليتػيم علػى أٌف ا١تطلػوب هبػا حفظػػو كصػيانتو: مػ
 .(َْْ)كهللا ما أكلت ماؿ فبلف كيكوف قد أحرقو؛ فبل ٭تنم اىػ

إذ يقوؿ إْب ١تنع القوؿ أبهٌنا مفهـو بطرؽ التنبيػو كمنػع القػوؿ أبهٌنػا  قاؿ بعق اققني:
٪ٌتػا تتوقػف علػى فهػم قياس: أٌما األٌكؿ فلتوقفها على السياؽ كالقػرائن كالداللػة بطريػق التنبيػو، كإ

علػة اٟتكػػم ُب ا١تنطػػوؽ مػن الػػنظم لغػػة، كأٌمػا الثػػاين: فلوجػػود الفػارؽ، كىػػو عػػدـ كفايػػة األدكف  
كالشتم ابلنسبة للبليد؛ فبل يطلب مع طلب األعلى كالضرب لو. كفيو أٌف القرينة ىػي انسػياؽ 

ذاء مػثبل، كىػذا ال يلػـز الكبلـ  على ىذا االنتظاـ إ٪ٌتا إلفػادة أٌف العلػة ىػي اإلكػراـ كعػدـ اإليػ
منػػػػو أف يكػػػػػوف اللفػػػػػظ مسػػػػػتعمبل ُب معػػػػػٌت ٣تػػػػػازم، بػػػػػل ٬تػػػػػوز أف يكػػػػػوف مسػػػػػتعمبل ُب  معنػػػػػاه 
اٟتقيقػػػػي، كينتقػػػػل منػػػػو بواسػػػػطة تلػػػػ  العلػػػػػة إٔب معػػػػٌت  خػػػػر، كىػػػػذا أكٔب لتعيػػػػُت اٟتقيقػػػػة مػػػػػىت 

فهػػم العلػػة  أمكنػت، كأٌمػػا القػوؿ بوجػػود الفػارؽ فػػرىم؛ فػلٌف القائػػل أبنٌػػو قيػاس، إ٪ٌتػػا قػاؿ بػػو بعػد
 .  (ُْْ)ا١تناسبة من السياؽ القرائن، أتٌمل

أم منسػوبة إٔب « ؾبازيػة»أم علػى ىػذا القػوؿ. قولػو: « فتكوف الداللػة عليػه»قولػو: 
 اجملاز. 

فػػاؼبراد مػػن منػػع التػػأفيف »بيػاف لعبلقػػة اجملػاز. قولػػو: « مػػن إطػػبلؽ األخػػصٌ »قولػو: 
أم فػػأطلق ا١تنػػع مػػن التػػأفيف ُب  يػػػة الوالػػدين كأريػػد ا١تنػػع مػػػن اإليػػذاء، كأطلػػق ا١تنػػع مػػػن « إخ

أكػػل مػػػاؿ اليتػػيم ُب  يتػػػو، كأريػػد ا١تنػػػع مػػػن إتبلفػػو؛ فيكػػػوف ا١تػػراد بقولػػػو تعػػأب: ﴿كىالى تػىقيػػػل ٢تىيمىػػػا 
﴾ ال تؤذ٫تا، كعلى قياسو القوؿ ُب  ية اليتيم، كقرينػة ىػذا التجػوز، كػذا قػٌرر، ك  تقػٌدـ كأيٌب أؼٌو

 ما فيو. 
 أم الداللة عليو لفظية نظَت ما قبلو. « كقيل: لفظية»قولو: 

                                                                                                                                            
 (ِٗٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔدمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، الزركشي ،  (ّْٗ)
 (َِّ/ُاٞتبلؿ الي، البدر الطالع ) (َْْ)
 (َِّ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ُْْ)



 

 

يعٍت أٌف اللفظ كإف  كاف ُب األصل موضوعا « لكن بنقل اللفظ عرفا إىل األعمٌ »قولو: 
، نقلػػو عنػو إٔب ثبػوت اٟتكػم ُب ا١تػػذكور ئ١تػدلوؿ ال غػػَت، لكػن الفػرؽ الطػار لثبػوت اٟتكػم ُب ا
 ىذا ما سيأٌب ُب مبحم العاـ. كا١تسكوت معا، ك 

فتكػػوف الداللػػة »علػػى قػػوؿ مػػٌر. قولػػو: « كقػػد يعػػٌم اللفػػظ عرفػػا كػػالفحول»قولػو: 
 أم على ىذا القوؿ. « عليه

 أم ال ٣تازا. « حقيقة عرفية»قولو: 
 أم القوؿ أبٌف الداللة ٣تازية كالقوؿ أبهٌنا حقيقة عرفية. « علك هذين القولني»قولو: 
مبتػػػدأ خػػربه قولػػو: )مػػن ا١تنطػػػوؽ( أم منطػػوؽ اآليتػػُت؛ ألٌف منطوقهمػػػا « ربػػرمي»قولػػو: 

 .(ِْْ)حينئذو ٖترًن اإليذاء كٖترًن اإلتبلؼ، كمن أفراد٫تا الضرب كاإلحراؽ قالو العطار
أم ال بػٌد للمجػاز مػن القرينػة، كىػي ىنػا « كإف كاان بقرينة علك األٌكؿ منهمػا»قولو: 

 السياؽ أبٌف ا١تراد: التعظيم مثبل. 
زعمػػػػو ا١تصػػػػنف مػػػػن أف الداللػػػػة ا١تػػػػذكورة ٣تازيػػػػة غػػػػَت  :(ّْْ)قػػػػاؿ العبلمػػػػة الكػػػػوراين

﴾ ةاإلسػػػػػراء:  [ مسػػػػػتعمل ُب معنػػػػػاه ِّمسػػػػػتقيم؛ ألف قػػػػػوؿ هللا تعػػػػػأب: ﴿فىػػػػػبلى تػىقيػػػػػل ٢تىيمىػػػػػا أيؼٌو
اٟتقيقػي غايتػػو أنػػو علػػم منػػو حرمػػة الضػرب بقػػرائن األحػػواؿ كسػػياؽ الكػػبلـ، كاللفػػظ ال يصػػَت 

ٓب يفػػرؽ بػُت القرينػة ا١تفيػػدة للداللػة كالقرينػة ا١تانعػػة عػن إرادة ا١تعػٌت اٟتقيقػػي بػذل  ٣تػازا فكأنػو 
 . (ْْْ)كالثانية ىي البلزمة للمجاز دكف األكٔب

كىو كبلـ حق متُت. نعػم، إف بػٌت الكػبلـ علػى عػدـ إرادة ا١تعػٌت  قاؿ بعق اققني:
ا تشػػرط عنػػد تعػػُت اجملػػاز دكف اجملػازم علػػى التعيػػُت صػػٌر ذلػػ  بنػػاء علػػى أٌف القرينػة ا١تانعػػة إ٪ٌتػػ

احتمالو، لكن الكبلـ ىنا ليس ُب ذلػ ، كابٞتملػة القػوؿ أبنٌػو ٣تػاز ال دليػل عليػو، بػل الػدليل 
 على خبلفو. 

 فمىت أمكنت اٟتقيقة ال يعدؿ إٔب اجملاز كىي ٦تكنة ىنا كما تقٌدـ بيانو.  أٌما أٌكال:

                                                 
 (ُِّ/ُالعطار ،اٟتاشية  ) (ِْْ)
الدرر اللوامع ُب شرح ٚتع اٞتوامع ىػ كمن مؤلفاتو :  ّٖٗق كتوُب سنة  ُّٖ ، كلد سنة أٛتد بن إٝتاعيل بن عثماف الكوراين (ّْْ)

 (ٕٗ/ُ . األعبلـ للزركلي )كغاية األماين ُب تفسَت السبع ا١تثاين ، للسبكي
 (َِّ/ُالعطار ،اٟتاشية  ) (ْْْ)



 

 

مػن اآليتػُت ىػػو النهػي عػن التػػأفيف  فػلٌف ا١تتبػادر للفهػم ُب مقػػاـ التخاطػب كأٌمػا اثنيػػا:
كالتوعػد علػػى أكػل مػػاؿ اليتػػيم، كىػو مػػن أمػارات اٟتقيقػػة، كمػػا جعلػوه معػػٌت ٣تػاز  مفهػػـو مػػن 

 . (ْْٓ)عرض الكبلـ كانحيتو، كال يلـز من ذل  أف يكوف ٣تازا؛ لعدـ استعماؿ اللفظ فيو
 ـََِٔ،  الزركشػػي ، دمحم بػػن سػػادر ، مؤسسػػة قرطبػػة ، الطبعػػة الثانيػػةمٌث رأيػػ  
بػػػػذل  يقػػػػوؿ: إف صػػػػي  التنبيػػػػػو ابألدىن علػػػػى األعلػػػػى موضػػػػوعة ُب األصػػػػػل   كػػػػر أٌف القائػػػػػل

للمجمػوع ا١تركػػب مػػن األمػػرين، كىػػو ثبػػوت اٟتكػػم ُب ذلػػ  األدىن الػػذم ىػػو مػػذكور كأتكيػػد 
 . (ْْٔ)ثبوتو ُب األعلى  ا١تسكوت عنو، فليتأٌمل

 ﴾)مفهـو اؼبخالفة(﴿
. « كإف خالفه»قولو:   شركع ُب اثين قسمي ا١تفهـو
 ابلرفع تفسَت للضمَت ا١تستًت ُب )خالفو(.  «أم اؼبفهـو»قولو: 
ابلنصب تفسَت للضمَت البارز فيو، ىذا ىو ا١توجود ُب النس  « أم اؼبنطوؽ به»قولو: 

ا١تطبوعػػة، لكػػن الػػذم رأيتػػػو ُب النسػػخة الػػيت ٓتػػٌط ا١تؤلػػػف ىكػػذا: )أم حكػػم ا١تفهػػـو اٟتكػػػم 
 . (ْْٕ)بو(، كىي عبارة اٞتبلؿ اليا١تنطوؽ 

ا١تتبػادر مػن ىػذا أنػو أراد اب١تفهػـو اػل كا١تناسػب لقولػو: اٟتكػم ا١تنطػوؽ  قاؿ العطار:
 . (ْْٖ)أف يريد بو اٟتكم، كقد ٬تاب ّتعل اإلضافة بيانية

أم يسػػٌمى هبػػا اصػػطبلحا كمػػا أشػػار إليػػو؛ فػػبل يلػػـز اٖتػػاد الشػػرط « فمخالفػػة»قولػو: 
 . (ْْٗ)الشرط نظر فيو اب١تعٌتكاٞتزاء؛ فلٌف 
، (َْٓ)«حاشيتو على شرح األصل»جـز بو ا١تؤلف ُب « كقيل: كغبن اػبطاب»قولو: 

ػلحن » ، كعليو فػ(ُْٓ)«شرح ا١تنهاج»، كسبقو اٞتماؿ اإلسنوم؛ فلٌنو صرٌح ُب (َْٓ)«األصل

                                                 
 (ُِّ/ُ)  الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ْْٓ)
 (ِٗٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔهبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، الزركشي ، دمحم بن  (ْْٔ)
 (ِِّ/ُالي ، البدر الطالع شرح ٚتع اٞتوامع ) (ْْٕ)
 (ِِّ/ُالعطار ،حاشية ) (ْْٖ)
 (ِِّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْْٗ)
 (ْٕٗ/ُمع  )الشي  زكر  األنصارم ، حاشية على شرح الي ٞتمع اٞتوا (َْٓ)
 (ُّٔ/ُاٞتماؿ اإلسنوم، هناية السوؿ ) (ُْٓ)



 

 

اسم للمفهومُت ا١توافقة كا١تخالفة معا، كتقٌدـ أٌف اللحن يطلق على معافو منها: «: ا٠تطاب
ًن اٍلقىٍوًؿ﴾ ةدمحم: ا١تعٌت  [ أم معناه.َّ كىو ا١تراد ىنا، كمنو قولو تعأب: ﴿كىلىتػىٍعرًفػىنػَّهيٍم ًُب ٟتٍى

 
 ﴾(شرط مفهـو اؼبخالفة)﴿

أم ْتيػم إذا انتفػػى الشػػرط انتفػػى « ليتحقػػق»أم مفهػـو ا١تخالفػػة « كشػػرطه»قولػو: 
كغػػَته،  (ِْٓ)العطػار ا١تفهػـو مػن أصػلو، كلػيس الشػػرط لبلحتجػاج بػو  مػع كونػػو موجػودا كػذا ُب

كلكػن مقتضػى قػوؿ السػػيوطي: )كالعتبػاره شػركط( إْب أنٌػو شػػرط االحتجػاج بػو، كلعلػو األقػػرب 
 .(ّْٓ)بل سيأٌب عن العطار نفسو ما يصرٌح بو

أم أخػرل أم ٦تٌػػا يقتضػػي « أف ال يظهػػر لتخصػػيص اؼبنطػػوؽ ابلػػذكر فائػػدة»قولػو: 
 التخصيص ابلذكر، فمىت ظهر ذل  انتفى العمل اب١تفهـو كمىت ٓب يظهر عمل بو. 

نبػػو بػو علػػى أف ضػابط العمػػل اب١تفهػـو أف ال يظهػػر لتخصػيص ا١تنطػػوؽ  قػاؿ العطػػار:
ابلذكر فائدة غَت نفي اٟتكم عن ا١تسكوت ٓتبلؼ ما إذا ظهرت لو فائدة كاألمثلة اليت ذكرىا 

، كىػػذا صػػرير ُب خػػبلؼ مػػا قػػرره أٌكال مػػن أٌف الشػػرط ألصػػل ا١تفهػػـو لبلحتجػػاج بػػػو، (ْْٓ)إْب
 فليتأٌمل. 

القيػػد ا١تنطػوؽ بػو للغالػب، ٍب أنٌػو ال فػرؽ بػُت قولنػػا: « كػأف خػرج اؼبػذكور إخ»قولػو: 
 )خرج للغالب( كقولنا: )إٌنو موافق للغالب(، كأٌما تفرقة بعضهم بينهما ابعتبار القصد ُب األٌكؿ
دكف الثػاين، كدعػواه: أٌف ا٠تػبلؼ ُب الثػاين فقػط فكػبلـ ال سػند لػو؛ فػبل يغػًٌت بػو فقػد قػاؿ ابػػن 

 . (ْٓٓ)قاسم: إٌنو ٣ترد اخًتاع لشيء ٓب يقل بو أحد من األصوليُت، تدبر
أم كوصف الرابئب بػ)ػالبلٌب ُب حجػوركم( ُب ىػذه « كما يف قوله تعاىل: إخ»قولو: 

اآليػة، ك)ىػػٌن( ٚتػع ربيبػػة: بنػػت زكجػة الرجػػل مػػن  خػر ٝتٌيػػت بػو؛ ألنٌػػو يربيهػػا غالبػا كمػػا يػػريب 
كلده، ٌٍب اٌتسع فيو حىٌت ٝتيػت بػو كإف ٓب يػرد هبػا، كإ٪ٌتػا ٟتقتػو ا٢تػاء مػع أنٌػو فعيػل ٔتعػٌت مفعػوؿ؛ 

 ألٌنو صار اٝتا. 

                                                 
 (ِِّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِْٓ)
 (ُِٓ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ّْٓ)
 (ِّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْْٓ)
 (ِّّ/ُ)  اٟتاشيةالعطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ،  (ْٓٓ)



 

 

أم: فكػػػػوهنن ُب حجػػػػور أزكاج األمهػػػػات ىػػػػو الغالػػػػب مػػػػن « الػػػػب إخإ  الغ»قولػػػو: 
حا٢تن، فوصفهن بو؛ لكونو الغالب؛ فبل يدؿ ما ذكر ا١تفيد لتحرٯتهن عليهم على عدـ ٖترٯتهن 

: تقويػة العلػػة -كمػا قالػو البيضػػاكم-علػيهم عنػد عػػدـ كػوهنن ُب حجػورىم. كلعػػل فائػدة ذكػػره 
خلتم أبمهاهتن، كىن ُب احتضانكم أك بصدده قوم الشبو كتكميلها، كا١تعٌت: أٌف الرابئب إذا د

؛ ففيو ٖتريا على معإب األمور كأٌنو (ْٔٓ)بينها كبُت أكالدكم فصارت أحقاء أبف ٕتركىا ٣تراىم
مػن ملسو هيلع هللا ىلص: »ينبغي للرجل أف يريب بنت زكجتو ُب حجره كال يفرؽ بينهمػا كال يفػرؽ بينهمػا لقولػو 

 .(ْٖٓ)ملسو هيلع هللا ىلصأك كما قاؿ  (ْٕٓ)«بُت أحبتو يـو القيامةفرؽ بُت كالدة ككلدىا فرؽ هللا بينو ك 
قائلو إماـ اٟترمُت؛ فلٌنو قاؿ بعد نقل « كقيل: ال يشرتط انتفا  موافقة الغالب»قولو: 

مػػػا ذكػػػػر عػػػن الشػػػػافعي هنع هللا يضر: كالػػػػذم أراه أف خػػػركج الكػػػػبلـ علػػػػى العػػػرؼ ال يسػػػػقط التعليػػػػق 
، لكن ظهوره أضعف من ظهوره غَته  .(ْٗٓ)اب١تفهـو

أم مػػدلوالهتا، تعليػػل ٢تػػذا القػػوؿ، كقػػد « ألٌف اؼبفهػػـو مػػن مقتضػػيات اللفػػظ: »قولػو
كافقو ابن عبد السػبلـ بػل زاد عليػو، كقػاؿ: القاعػدة تقتضػي العكػس، كىػو أنػو إذا خػرج ٥تػرج 
الغالب يكوف لو مفهـو ال إذا ٓب يكن غالبا ألف الغالب على اٟتقيقة تدؿ العادة على ثبوتو ٢تا 

بداللتها على ثبوتو ٢تا عن ذكره فل٪تا ذكػره ليػدؿ علػى نفػي اٟتكػم عمػا عػداه فا١تتكلم يكتفي 
ال٨تصار غرضو فيو فلذا ٓب يكن عادة فغرض ا١تتكلم بتل  الصفة إفهاـ السامع ثبوهتا للحقيقة، 
كأجاب أبف القوؿ اب١تفهـو ٠تلو القيد عن الفائدة لواله، كىو إذا كاف الغالب يفهم من النطق 

لغلبتػػو فػػذكره بعػػده يكػػوف أتكيػػدا لثبػوت اٟتكػػم للمتصػػف بػػو. كىػػذه فائػػدة أمكػػن ابللفػظ أكال 
اعتبار القيد فيها فبل حاجة إٔب ا١تفهـو ٓتبلؼ غَت الغالب كأجػاب القػراُب أبف الغالػب مػبلـز 
للحقيقػػة ُب الػػذىن فػػذكره معهػػا عنػػد اٟتكػػم عليهػػا ٟتضػػوره ُب ذىنػػو ال لتخصػػيص اٟتكػػم بػػو 

 . (َْٔ)إماـ اٟترمُت الذم أراه إْب، تدبرٓتبلؼ غَته فاندفع قوؿ 
 توضيحو مع ز دة: « كإدٌنا اشرتطوا إخ»أم ىذا التعليل. قولو: « كهو»قولو: 

                                                 
 (ُُٓ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ْٔٓ)
 (ِْ/ّركاه أٛتد كالًتمذم كحسنو كالدارقطٍت كاٟتاكم كصححو. التلخيص اٟتبَت ) (ْٕٓ)
 (ِّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْٖٓ)
 (ْٕٕ( ص )ُّٖاإلماـ اٟترمُت ، الربىاف فقرة ) (ْٗٓ)
 (ُُٓ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (َْٔ)



 

 

لو خالف إماـ اٟترمُت ُب خصوص ىذا الشرط دكف غَته مع أٌف توجيهػو  فإف قل :
 ا١تذكور ٯتكن إجراؤه ُب ٚتيع ما أيٌب. 

عػػن ىػػذا السػؤاؿ أبٌف الفػػرؽ بينهمػا الئػػر كىػػو أٌف  قلػػ : أجػػاب العبلمػػة ابػػن قاسػػم
التقييػد ُب غػَت ىػذا مضػػطر إليػو كمػا ُب صػػورة اٞتهػل مػن ا١تػتكلم أك ٤تتػػاج إليػو كمػا ُب صػػورة 
اٞتهل من ا١تخاطب ْتكم ا١تنطوؽ دكف ا١تسكوت؛ فلٌنو ٤تتاج إٔب التقييد لبلحًتاز عن العبم 

لمػػو أك عػػن اإليهػػاـ عليػػو كإيقاعػػو ُب حكػػم أك مػا ىػػو ُب حكمػػو كىػػو إخبػػار ا١تخاطػػب ٔتػا يع
الشػٌ ، فلنٌػو لػو أطلػق لػػو تػردد ُب عمػـو اٟتكػم كٗتصيصػػو أبحػد القسػمُت، كال كػذل  موافقػػة 
الغالب؛ فلٌنو ال ضركرة كال حاجة كال فائػدة معتػٌدا سػبها ُب التقييػد بػو، فكػاف اٟتمػل علػى أٌف 

ه علػػػػى أنٌػػػػو  لنفػػػػي اٟتكػػػػم ا١تػػػػػذكور، القيػػػػد ١توافقػػػػة الغالػػػػب بعيػػػػدا ضػػػػعيفا، ككػػػػاف األظهػػػػر عنػػػػد
 . (ُْٔ)فليتأٌمل
أم أك خػػػػػرج اب١تػػػػذكور ٠تػػػػرؽ هتمػػػػػة كىػػػػي بضػػػػٌم التػػػػػاء كفػػػػتر ا٢تػػػػػاء « أك ػبػػػػػوؼ  مػػػػة»قولػػػػو: 

 كإسكاان: الشٌ  كالريبة، كأصل التاء كاك؛ ألٌنو من الوىم. 
أم بطريػػق موافقتػػو للمنطػػوؽ أبف يعطػػف عليػػو، كىػػذا « مػػن  كػػر اؼبسػػكوت»قولػو: 

 الشرط إ٪ٌتا يظهر ابلنسبة لغَت هللا تعأب، كلذا مٌثل لو بكبلـ ا٠تلق. 
العهد ىنا مستعمل ُب االتصاؼ ٣تػازا عػن « إْب كقوؿ قريب عهد ابإلسبلـ»قولو: 

 العلم كا١تعرفة البلـز لبلتصاؼ. 
كىو قريب العهػد بكػذا أم  كما عرفت.  كاألمر كما عهدت أم «:اؼبصباح»قاؿ يف 

 .(ِْٔ)قريب العلم كاٟتاؿ
 مقوؿ القوؿ. « تصدؽ سذا علك اؼبسلمني»قولو: 
 أم كاٟتاؿ أٌنو يريد كغَت ا١تسلمُت. « كيريد كغريهم»كقولو: 
 أم كإ٪ٌتا ترؾ قولو: )كغَتىم( خوفا من أف يتٌهم أبٌنو منافق. « كتركه خوفا»قولو: 

اب٠تػػػػػػوؼ حصػػػػػػػوؿ ا١تخػػػػػػػوؼ منػػػػػػو ألنػػػػػػػو ا١تتسػػػػػػبب عػػػػػػػن الػػػػػػػذكر كأراد  قػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػاين:
 .(ّْٔ)اب١توافقة

                                                 
 (ُّ/ِاآل ت البينات البن القاسم على ٚتع اٞتوامع) (ُْٔ)
 (ّْٓ/ُالفيومي، ا١تصباح ا١تنَت ) (ِْٔ)
 (ِْٓ/ُالبناين، اٟتاشية ) (ّْٔ)



 

 

 أم كوصف بدكف ا١تؤمنُت ُب ىذه اآلية. « كما يف قوله تعاىل: »قولو: 
 . (ْْٔ)أم كما قالو الواحدم كغَته. ٤تلي« نزؿ»قولو: 
( نقلػػػت أم مػػػن ا١تػػػواالة النصػػػرة كا١تتابعػػة، فأصػػػلو: )كىالىييػػػوا« كالػػػوا اليهػػػود إخ»قولػػو: 

 ضٌمة الياء إٔب البلـ بعد سلب حركتها، ٌٍب حذفت الياء اللتقاء الساكنُت. 
 أم أك خرج ٞتواب سؤاؿ عن القيد ا١تنطوؽ. « أك عبواب سؤاؿ»قولو: 
تتعلػػق بػػو، استشػػكل الفػػرؽ بػػُت ىػػذا كمػػا تقػػٌدـ ٦تٌػػا « أك لبيػػاف حكػػم حادثػػة»قولػػو: 

 ىذا أيضا كما يفيده قولو: )نزؿ إْب(. خرج ١توافقة الواقع، بل قد يقاؿ: إٌف ذاؾ من 
أبٌف الشأف ُب اٟتادثة بياف حكمها ا١تضاؼ إليها؛ ألٌف بياف اٟتكم ُب نفسو  كأجيب:

كإف كاف عاما ٢تا ك١تا ٭تدث من ضٌدىا مثبل، كال يصٌر فيو كوف القيػد لبيػاف الواقػع؛ فػلٌف الغػنم 
افقة الواقع فالشأف بياف اٟتكم ُب نفسو، مثبل ال ٗتٌص ابلواقع ابلسائمة كما ىو كاضر، كأٌما مو 

كال نظر فيو للمحكـو عليو، ككاف الظػاىر عػدـ التقييػد لعمػـو اٟتكػم، لكنٌػو قيػد علػى كفػق مػا 
كقػع منػو ككجػد ُب ا٠تػارج، ككػوف ا١تقصػود بيػاان اٟتكػم ُب نفسػو، ال ينافيػو قولػو: )نػزؿ إْب(؛ إذ 

ما لصاحب الواقعة كغَته؛ فحاصػل الفػرؽ سبب النزكؿ ال يناُب قصد بياف اٟتكم ُب نفسو عا
بُت اٟتادثة كموافقة الواقع: أٌف اٟتادثة يقصد فيهػا اٟتكػم علػى خصػوص ا١تخصػوص، ٓتػبلؼ 

 موافقة الواقع؛ فلٌف ا١تقصود اٟتكم العاـ، أتٌمل. 
أم كخػػػػرج ٞتهػػػػل ا١تخاطػػػػب ْتكػػػػم ا١تػػػػذكور دكف حكػػػػم « أك عبهػػػػل غبكمػػػػه»قولػػػو: 

ُب الغػػػنم »الشػػػارع بػػػذل ، فلػػػذا يقػػػاؿ ُب عكسػػػو: كقولػػػ : ا١تسػػكوت أك جهػػػل ا١تػػػتكلم غػػػَت 
 ، كأنت ٕتهل حكم ا١تعلوفة. «السائمة زكاة

 أم مثاؿ ما ذكر ُب ا١تسائل األربعة. « ك لك»قولو: 
 راجع لقولو: )أك لسؤاؿ(. « إخملسو هيلع هللا ىلص كما لو سئل رسوؿ هللا »قولو: 
راجع لقولو: « أك خاطب إْب»قولو: راجع لقولو: )أك حادثة(. « أك قيل: إخ»قولو: 

 «. أك ٞتهل ْتكمو»
راجػع لؤلمثلػػة األربعػة؛ فالسػائمة فيػو ال يعمػل ٔتفهومػو، ك٦تٌػػا « أك كػاف هػو إخ»قولػو: 

دخػػل ٖتػػت الكػػاؼ ُب قػػوؿ ا١تػػػنت: )كػػأف خػػرج للغالػػب( سػػػوؽ ا١تػػذكور للكشػػف عػػن معػػػٌت 
                                                 

 (ُِٗ/ُالي ، البدر الطالع ) (ْْٔ)



 

 

ٍنسىػػافى خيلًػػػ قى ىىليوعنػػػا* ًإذىا مىسَّػػوي الشَّػػػرُّ جىزيكعنػػػا* كىًإذىا ا١توصػػوؼ، كمثلػػػو لػػو بقولػػػو تعػػػأب: ﴿ًإفَّ اإٍلً
[، كمػن ٙتػة قػاؿ ثعلػب مػد بػن عبػد هللا بػن ظػػاىر ُِ-ُٗمىسَّػوي ا٠ٍتىيٍػػري مىنيوعنػا *﴾ ةا١تعػارج: 

١تا سألو ما ا٢تلع: قد فسره هللا تعأب كال يكوف تفسَت أبُت من تفسَته كىػو الػذم إذا انلػو شػر 
، كسػوقو لػز دة االمتنػاف كقولػو تعػأب: (ْٓٔ)لو خَت ٓتػل بػو كمنػع النػاسأظهر شدة اٞتزع كإذا ان

﴾ ةالنحػػػػل:  منػػػػا طىػػػػرً ِّ [؛ فػػػػبل ٯتتنػػػػع أكػػػػل القديػػػػد. ككػػػػاف بسػػػػياؽ ا١تػػػػذكور ُْ﴿لًتىػػػأكيليوا ًمنػػػػوي ٟتى
ال ٭تػػل المػػرأة تػػؤمن اب كاليػػػـو اآلخػػر أف ٖتػػد علػػى ميػػػت »للتفخػػيم كالتأكيػػد للنهػػي كخػػػرب: 

 .(ْٔٔ)ذل  للكافرة أيضا؛ فبل ٭تل «فوؽ ثبلث
إشػػػارة إٔب اٞتػػواب عٌمػػػا أكرد علػػػيهم: كيػػػف جعلػػػوا ىنػػػا « كإدٌنػػػا مل رنعلػػػوا إخ»قولػػو: 

، كٓب ٬تعلػوه صػارفا عػن إعمػاؿ العػاـ، بػل قػدموا اللفػظ  السبب قرينة صارفة عن إعمػاؿ ا١تفهػـو
علػى السػػبب، كبتقػػدير أف يكػػوف كمػػا قػػالوه. فهػبل جػػرل فيػػو خػػبلؼ العػػربة بعمػػـو اللفػػظ، أك 

الزركشػػػػي ، دمحم بػػػػن هبػػػػادر ، مؤسسػػػػة قرطبػػػػة ، الطبعػػػػة الثانيػػػػة ، ٓتصػػػػوص السػػػػبب كػػػػذا قػػػػرره 
 . (ْٕٔ)ـََِٔ

أم العػػاـ، ىػػذا ىػػو اٞتػػواب، كحاصػػلو: أٌف داللػػة ا١تفهػػـو « لقػػوة اللفػػظ فيػػه»قولػػو: 
ضػعيفة، فجعػل مػا ذكػر مانعػا مػػن العمػل بػو، ٓتػبلؼ داللػة العػػاـ فلهٌنػا قويػة؛ فلػم ٬تعػل ذلػػ  

 مانعا من العمل بو. 
استشػػهاد علػػى كػػوف داللػػػة « حػػٌ  عػػزم إىل اإلمػػاـ الشػػافعي ة كاغبنفيػػة»قولػػو: 

، كإ٪ٌتػػا عػرٌب بػ)ػػػعزم( ا١تشػعر بضػػعفو؛ ألٌف ا١تشػهور عػػن الشػػافعي العػاـ أقػػول مػن داللػػة ا ١تفهػـو
 هنع هللا يضر أهٌنا ظنية، كسيأٌب بسط الكبلـ على ذل . 

أم كلػػػػػزـك معػػػػػٌت اللفػػػػػظ لػػػػػو قطعػػػػػا حػػػػػىٌت يظهػػػػػر خبلفػػػػػو مػػػػػن قرينػػػػػة  « قطعيػػػػػة»قولػػػػو: 
 كتخصيص. 
 رران فيما تقٌدـ. أم لتحققو أك للعمل بو على ما ق« إدٌنا اشرتطوا للمفهـو»قولو: 
 أم التخريج للغالب كما بعده. « انتفا  اؼبذكورات»قولو: 

                                                 
 (ُُٓ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ْٓٔ)
 (ِّّ/ُحاشية العطار ) (ْٔٔ)
 (َّّ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، ( ْٕٔ)



 

 

ُب ٗتصيصػػو ابلػػذكر دكف ا١تسػػكوت، « فوائػػد  ػػاهرة» ا١تػػذكورات «ألٌّنػػا أم»قولػو: 
 كىكذا البواقي، كإ٪ٌتا كانت ظاىرة فلقياـ قرائن األحواؿ كا١تقاـ عليها. 

؛ ألف اسػػػػػتفادتو بواسػػػػػطة أف «فائػػػػػدة خفيػػػػػة»أم مفهػػػػػـو ا١تخالفػػػػػة  «كهػػػػػو»قولػػػػو: 
 . (ْٖٔ)التخصيص ابلذكر ال بد لو من فائدة، كغَت التخصيص ابٟتكم منتف متعُت

أىف استفادة كوف ا١تسكوت ٥تالف للمنطوؽ ُب اٟتكػم يتوقػف علػى ىػذين  كإيضاحه:
األمػرين كػػوف التخصػيص ابلػػذكر ال بػػد لػو مػػن فائػػدة، كانتفػاء مػػا عػػدا التخصػيص ابٟتكػػم مػػن 
بقية الفوائد؛ فيتعُت حينئذ كوف التخصيص ابٟتكم النتفاء غَتىا من الفوائػد. كأمػا إذا ظهػرت 

 . (ْٗٔ)داللة؛ لتطرؽ االحتماؿ، تدبرىناؾ فائدة أخرل فيبطل كجو ال
 أم قولو: )ألهٌنا فوائد ظاىرة إْب(. « كبذلك»قولو: 
أم القوؿ أبنٌػو ال يشػًتط انتفػاء موافقػة الغالػب، « اندفع توجيه الوجه السابق»قولو: 

 كأراد بتوجيهو قولو فيما مٌر: )ألٌف ا١تفهـو من مقتضيات اللفظ فبل يسقطو موافقة الغالب(. 
اندفاعو: أٌنو كإف كاف من ا١تقتضيات إاٌل أنٌػو مػن ا١تقتضػيات ا٠تفيػة، كالغالػب كتوضير 

 من ا١تقتضيات الظاىرة؛ فيقٌدـ عليو. 
- ـََِٔالزركشػػي ، دمحم بػػن سػػادر ، مؤسسػػة قرطبػػة ، الطبعػػة الثانيػػة ، كقػػاؿ 

ال بػد  : كإ٪تا صػار الشػافعي إٔب ذلػ  بنػاء علػى أصػلو: أف القيػد-«اٟتاشية»كتبعو ا١تؤلف ُب 
لػو مػػن فائػػدة، كالفائػػدة منحصػػرة ُب نفػػي اٟتكػم عمػػا عػػدا ا١تنطػػوؽ، فػػلذا الح ُب التخصػػيص 
، كعلػػى ىػػذا فيصػػَت عنػػده ٣تمػػػبل،   فائػػدة أخػػرل غػػَت نفػػي اٟتكػػم تطػػرؽ االحتمػػػاؿ إٔب ا١تفهػػـو

 . (َْٕ)«الرسالة»كاللفظ اجململ، حىت ال ٭تكم ٔتخالفة كال موافقة أشار إٔب ذل  ُب 
 كبو اندفع ذل  التوجيو أيضا، كتقٌدـ أٌف ىذا الوجو إلماـ اٟترمُت. 

كقاؿ ٚتع: على أٌنو ُب النهاية كافق ُب  ية الربيبة على أٌف القيد فيها ١توافقة الغالب ال 
، كنقػػل عػػن اإلمػػاـ مالػػ  قػػوؿ: ال يسػػتمر عليػػو أٌف الربيبػػػة (ُْٕ)مفهػػـو لػػو، كىػػو قػػوؿ اٞتمهػػور

                                                 
 (ِْٕ/ُالبناين ، اٟتاشية ) (ْٖٔ)
 (ِّّ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ْٗٔ)
( كحاشية شي  اإلسبلـ َّّ-َِّ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔثانية ، الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة ال (َْٕ)

(ُ/َّٓ) 
 كرأل الشافعي ٛتل ىذا التقييد على الغالب ُب الوجود كالعادة(إماـ اٟترمُت ، هناية ا١تطلب كدراية ا١تذىب كعبارتو :) (ُْٕ)



 

 

ال ٖتػػـر علػى الػػزكج؛ إذ ليسػت ُب حجػػره كتربيتػو، كنقلػػو الغػزإب كابػػن الكبػَتة كقػت التػػزكج هبػا 
الصباغ كا١تاكردم عن داكد الظاىرم، ككذا نقل عن علي كـر هللا كجهو أف البعيػدة عػن الػزكج 

، قػػػاؿ: حػػدثنا أبػػػو (ِْٕ)ال ٖتػػـر عليػػػو ألهنػػا ليسػػػت ُب حجػػره كركاه عنػػػو ابلسػػند ابػػػن أيب حػػاًب
خػػػربان ىشػػاـ يعػػػٍت ابػػن يوسػػػف عػػن ابػػػن جػػريج قػػػاؿ حػػػدثٍت زرعػػة حػػػدثنا إبػػراىيم بػػػن موسػػى أ

إبػراىيم بػن عبيػد بػن رفاعػػة قػاؿ أخػربين مالػ  بػن أكس بػػن اٟتػداثف. قػاؿ: كانػت عنػدم امػػرأة 
فتوفيػػػت كقػػػد كلػػػدت ٕب فوجػػػدت عليهػػػا فلقيػػػٍت علػػػي بػػػن أيب طالػػػب فقػػػاؿ: مػػػا لػػػ ؟ فقلػػػت: 

طػائف. قػاؿ: كانػت ُب حجػرؾ؟ توفيت ا١ترأة. فقاؿ علي: ىل ٢تا ابنة؟ فقلت: نعم، كىي ابل
ٌب ًُب  ئًػػبيكيمي الػػػبلَّ قلػػت: ال، ىػػي ابلطػػائف. قػػػاؿ: فانكحهػػا؟ قلػػت: فػػأين قػػػوؿ هللا تعػػأب ﴿كىرىابى

[؟ قاؿ: إهنا ٓب تكن ُب حجرؾ إ٪تا ذل  إذا كانت ُب حجرؾ. قاؿ ِّحيجيورًكيم﴾ ةالنساء: 
 . (ّْٕ)لم كىو غريب جدااٟتافظ العماد ابن كثَت: إسناده قوم اثبت إٔب علي على شرط مس

 .(ْْٕ)كمرجع ذل  إٔب أف القيد ليس ١توافقة الغالب قاؿ اعببلؿ الي:
أم بػل لبلحػًتاز فيثبػت للمسػكوت خػبلؼ حكػم ا١تنطػوؽ عمػبلن ٔتفهػـو  قاؿ البناين:

 .(ْٕٓ)ا١تخالفة؛ لتحققو حينئذ
يعػػػػٍت أنٌػػػو لػػػيس الغػػػرض ا١تقصػػػود أف ال يعمػػػل ٔتػػػا يوافػػػػق « كاؼبقصػػػود فبٌػػػا مػػػرٌ »قولػػػو: 

، كقػػػد يعمػػػل علػػػى كفقػػػو أك  ا١تفهػػـو ابلكليػػػة بػػػل ا١تقصػػػود عػػػدـ االسػػػتناد ُب العمػػل إٔب ا١تفهػػػـو
 ٥تالفتو لدليل. 
 أم كحكم ا١تفهـو حينئذ مسكوت عنو. « أنٌه ال مفهـو للمذكور»قولو: 
 لة ا١تذكورة. أم ُب األمث« كيعلم حكم اؼبسكوت فيها»قولو: 

أم متعلػػػػػػق « ابؼبخالفػػػػػػة»أم متعلػػػػػػق بػ)ػػػػػػػيعلم(. قولػػػػػػو: « مػػػػػػن خػػػػػػارج إخ»كقولػػػػػو: 
 بػ)ػحكم(. 

 أم اٟتكم الذم فيها كىو عدـ كجوب زكاهتا. « كما  يف الغنم اؼبعلوفة»قولو: 

                                                 
 (ِّْ/ُاٞتبلؿ الي، البدر الطالع ) (ِْٕ)
 (ِّْ/ُ) ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ، حسن بن دمحم بن  (ّْٕ)
 (ِّْ/ُاٞتبلؿ الي، البدر الطالع ) (ْْٕ)
 (ِْٕ/ُالبناين، اٟتاشية ) (ْٕٓ)



 

 

أم ُب شػػػرح قولػػو: )كا١تفػػػاىيم حٌجػػة لغػػة ُب األصػػػٌر( مػػن قولػػػو: « ؼبػػػا سػػيأي»قولػػو: 
( كإف قػػػػاؿ ُب ا١تسػػػػكوت ٓتػػػػبلؼ حكػػػػم (ْٕٔ)يم ا١تخالفػػػػة كلهػػػػا مطلقػػػػا)كأنكػػػػر بعضػػػػهم مفػػػػاى

ا١تنطػػػوؽ فؤلمػػػر  خػػػر كمػػػا ُب انتفػػػاء الزكػػػاة عػػػن ا١تعلوفػػػة. قػػػاؿ: األصػػػل عػػػدـ الزكػػػاة كردت ُب 
 السائمة فبقيت ا١تعلوفة على األصل. 

أم العلػة كىػذا علػػة « للمعػػىن»أم ك يػة ا١تػػواالة. قولػو: « كمػػا يف نيػة الربيبػػة»قولػو: 
 . (ْٕٕ)للموافقة قالو العطار

أم ا١تعػػػٌت ُب  يػػة الربيبػػػة، كأٌمػػػا ُب  يػػة ا١تػػػواالة فهػػو: أف مػػػواالة ا١تػػػؤمن « كهػػػو»قولػػو: 
للكػػافر حرمػػت؛ لعػػداكة الكػػافر لػػو كىػػي موجػػودة سػػواء كأب ا١تػػؤمن أـ ال، كقػػد عػػٌم مػػن كااله 

الَّػًذينى اٗتَّىػذيكا ًديػنىكيٍم ىيػزيكنا كىلىعًبنػا ًمػنى الَّػػًذينى  كمػن ٓب يوالػو قولػو: ﴿ ى أىيػُّهىػا الَّػًذينى  مىنيػوا الى تػىتًَّخػذيكا
[ أم كٓب يقػػػػل إال أف تولػػػػػوا معهػػػػػم ٕٓأيكتيػػػػوا اٍلًكتىػػػػػابى ًمػػػػٍن قػىػػػػػٍبًلكيٍم كىاٍلكيفَّػػػػػارى أىٍكلًيىػػػػاءى﴾ ةا١تائػػػػػدة: 

 . (ْٖٕ)ا١تؤمنُت، أتٌمل
« ك األصحٌ فالداللة مفهومية عل»أم إشارة إليو. قولػو: « كتقٌدـ خبلؼ إخ»قولو: 

 كىذا دخوؿ على ا١تنت. 
 أم ككأٌف القيد ٓب يذكر ُب ا١تنطوؽ. « قياسية أك ال»قولو: 
 أم أشرت إٔب حكاية ا٠تبلؼ كمفهـو ا١تخالفة. « كقد حكيته هنا»قولو: 
أم فلنػػػو نشػػػأ مػػػن النظػػر ُب العلػػػة ا١تعلػػػـو هبػػػا موافقػػػة « مػػػع مػػػا يرتتػػػب عليػػػه»قولػػو: 

ا١تسػػػكوت للمنطػػػػوؽ خػػػػبلؼ ُب أف الداللػػػػة علػػػػى ا١تسػػػػكوت قياسػػػػية أكال فيكفػػػػي أخػػػػذه مػػػػن 
 اللفظ. 

مػرتبط بقولػو: )كشػرطو: أف « كال شننػع إخ»)ػحكيتو(. قولػو:  متعلق بػ« بقويل»قولو: 
 ال يظهر(. 

« قيػػػػاس اؼبسػػػػكوت» )ٯتنػػػػع(. قولػػػػو: تفسػػػػَت للضػػػمَت ُب« مػػػػا يقتضػػػػي إخ»قولػػػو: 
 ابلنصب  مفعولو. 

                                                 
 (ِْيقصد أاب حنيفة كما ُب ٚتع اٞتوامع )ص (ْٕٔ)
 (ِّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْٕٕ)
 (ِّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْٖٕ)



 

 

أف كجػػود مػػا يقتضػػي التخصػػيص ابلػػذكر مػػن األمػػور السػػػابقة   كإيضػػاح معػػىن كبلمػػه:
، كلكػػػن ال ٯتنػػػع إٟتػػػػاؽ  كموافقػػػة الغالػػػب كخػػػوؼ التهمػػػة كجػػػواب السػػػػؤاؿ ٯتنػػػع ٖتقػػػق ا١تفهػػػـو

دمحم بن هبادر ، مؤسسة الزركشي ، ا١تسكوت اب١تنطوؽ بطريق القياس عند كجود شرطو، كجٌوز 
عػود ضػمَت )ٯتنػع( علػى التخصػيص. قػاؿ: كا١تعػٌت: كال ٯتنػع  ـََِٔقرطبة ، الطبعة الثانية ، 

ابلػػذكر أف يلحػػق ا١تسػػكوت اب١تنطػػوؽ، إذا اقتضػػى القيػػاس إٟتاقػػو  -كاٟتالػػة ىػػذه-التخصػيص 
 . (ْٕٗ)إْب، أتٌمل

 أم عليو أك ضمن القياس معٌت الربط أك اإلٟتاؽ فعٌداه. « ابؼبنطوؽ»قولو: 
بل ٬توز قياسو إذا كاف بينهما علة جامعة لعدـ معارضتو لػو  «:البدر الطالع»كعبارة 

، كىػػػي أكضػػػر، فلػػػػو قػػػاؿ ا١تؤلػػػف: )إف كػػػػاف( إْب ْتػػػذؼ البػػػاء كبكسػػػػر ا٢تمػػػزة لكػػػػاف (َْٖ)إْب
 أظهر. 
 ٯتنػػع( إْب، كالضػمَت اجملػػركر ابإلضػافة بعػػود مػػا تعليػػل لقولػو: )كال« لعػػدـ معارضػػته لػػه»قولػو: 

 يقتضي كابلبلـ يعود للقياس. 
تفريػػع علػػػى قولػػو: )كال ٯتنػػػع( ىػػذا ىػػػو القػػوؿ ا١تشػػػار إليػػو بقولػػػو: « فػػػبل يعٌمػػػه»قولػػو: 

 )قياسية(. 
ابلرفػع فاعػل « اؼبعػركض»ابلنصب تفسَت للضمَت ا١تفعػوؿ. قولػو: « اؼبسكوت»قولو: 

 )يعٌم(. 
 متعلق بػ)ػا١تعركض(. « ورللمذك»قولو: 

 بياف للمذكور. « من صفة أك غريها»كقولو: 
أم ُب اللفظ، تعليل لػ)ػبل يعٌمو( إْب؛ فا١تعركض ىػو: اللفػظ « لوجود العارض»قولو: 

ا١تقيػػد بصػػػفة أك غَتىػػػا، كالعػػػارض ىػػو: القيػػػد مػػػن صػػػفة أك غَتىػػا؛ فػػػا١تعركض ُب  يػػػة الربيبػػػة: 
 الرابئب، كالعارض: صفتها كىي البلٌب ُب حجوركم إْب، فقس عليها البواقي. 

 . أم عند كجود شرطو« كإدٌنا يلحق به قياسا»قولو: 

                                                 
 (َّٓ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔدمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، الزركشي ،  (ْٕٗ)
 (ُّٓا٠تطيب الشربيٍت ، البدر الطالع )ص (َْٖ)



 

 

كعدـ العمـو ىو اٟتق كال سٌيما كقد اٌدعى بعضهم اإلٚتاع عليو، كلذا فٌرعو  قاؿ صبع:
ا١تؤلف على قولو: )كال ٯتنع( إْب، ٓتبلؼ مفهـو ا١تخالفػة؛ فػبل يقػاؿ فيػو: إٌف عػدـ العمػـو ىػو 
اٟتػق، بػل ٤تتمػل، كذلػ  ألٌف ا١تسػكوت ىنػا أدكف حكمػا مػن ا١تنطػوؽ؛ فيكػوف ا١تنطػػوؽ أكٔب؛ 

يػػاس ا١تسػػػكوت عارضػػو ظػػػاىر التقييػػد كصػػػرؼ مػػا يقتضػػػي التخصػػيص ابلػػػذكر عػػن ىػػػذا ألٌف ق
الظاىر موضع نزاع ُب اٞتملة بدليل ا٠تػبلؼ ُب الربيبػة الػيت ليسػت ُب حجػر الػزكج، كإف كػاف 

 الراجر ىو الصرؼ عن الظاىر، كأٌما مفهـو ا١توافقة فلف ا١تسكوت إٌما أكٔب أك مساكو. 
ا١تػراد ابألدكنيػة مػن حيػم اٟتكػم ال ُب العلػة اٞتامعػة؛  أفٌ  كعلػم مػن قولنػا: )حكمػا(

ألنو مقيس، كشرطو: أف يساكم األصل ُب ٘تاـ العلػة؛ فيكػوف ا١تػراد مقيسػا قيػاس األدكف كىػو 
 . (ُْٖ)ما كانت العلة فيو ظنية ٓتبلؼ القياس اٞتلي كىو ما كانت العلة فيو قطعية، تدبر

كوت ا١تشػػػتمل علػػػى العلػػة، كىػػػذا ىػػػو أم ا١تعػػركض يعػػػٌم ا١تسػػ« كقيػػػل: يعٌمػػػه»قولػػو: 
 القوؿ الثاين ا١تشار إليو بقولو: )أك ال(. 

تعليل ٢تذا القوؿ، كتقٌدـ أٌف ا١تعركض ىو اللفظ ا١تقيد بنحو الصفة « إ  عارضه»قولو: 
 كأٌف العارض ىو القيد. 

 أم ا١تشتمل على العلة. « ابلنسبة إىل اؼبسكوت»قولو: 
« كمػػن دكف ا١تػػؤمنُت»، «كرابئػػبكم مػػن نسػػائكم»ككأنٌػػو قيػػل:  «كأنٌػػه مل يػػذكر»قولػػو: 

 كأٌنو ٓب يذكر ُب  ية ا١تواالة، كٚتيع األمثلة السابقة. 
 أم لعدـ اٟتاجة إليو. « فيمتنع القياس»قولو: 

أٌف كجػػود مػا يقتضػػي أٌف التخصػيص ابلػػذكر لػػيس لقصػر اٟتكػػم علػػى  كتوضػػيح هػػذا:
ر ُب اٟتكػػػم، كيكػػوف ذكػػره ابلنسػػبة للحكػػم كالعػػػدـ، ا١تػػذكور يػػدؿ علػػى أٌف ا١تسػػكوت كا١تػػذكو 

أفػػػػػػاد  بعػػػػػػق كحينئػػػػػذو فيمتنػػػػػػع القيػػػػػػاس؛ ألنٌػػػػػػو منصػػػػػوص إاٌل عنػػػػػػد مػػػػػػن ٬تػػػػػػٌوز كجػػػػػػود دليلػػػػػُت 
 . (ِْٖ)اققني

أم « ابؼبعػػػركض»كقولػػو: «. ٚتػػع اٞتوامػػع»أم « -كاألصػػل-كإدٌنػػا عػػربت »قولػػو: 
 . (ّْٖ)اللفظ ا١تقيد بنحو الصفة

                                                 
 ( مع ز دة من شرح الي ُب أكؿ الكبلـ.ِّٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُْٖ)
 (ِّٓ/ُ) التقريراتالشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد  (ِْٖ)
 (ِّالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ّْٖ)



 

 

 يعٍت كٓب أعرٌب اب١توصوؼ كإف كاف ُب ا١تعٌت موصوفا. « دكف اؼبوصوؼ»قولو: 
 تعليل لقولو: )كإ٪ٌتا عربت( إْب. « لئبٌل يتوٌهم»قولو: 
أم عػػػدـ عمػػػـو ا١تعػػػػركض للمسػػػكوت كعمومػػػو لػػػو علػػػػى « اختصػػػاص  لػػػػك»قولػػػو: 

 القولُت. 
أم كىػػو ال ٮتػػتٌص بػو؛ إذ ىػػذه األمػػور ٘تنػػع « دبفهػػـو الصػػفة، كلػػيس كػػذلك»قولػو: 

القوؿ اب١تفهـو ُب الصفة كالشرط كغَت٫تا، كٓب يقل: )ا١تقيد(؛ ألٌف من يٌدعي أٌف اللفػظ عػاـ أك 
؛ فيجوز اإلٟتاؽ قياسا، ال يسلم كجود قيد كيقوؿ: لفظ السائمة مثبل لػيس  أٌنو ال يناُب العمـو

الزركشي ، دمحم بن سادر ، من ا جاء لغرض كراء التقييد اىػ بقيد، إاٌل أٌنو ما جاء للتقييد، كإ٪تٌ 
 . (ْْٖ)ـََِٔمؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، 

 ﴾(مفهـو الصفةمسألة )﴿
 أم مفهـو ا١تخالفة. « كهو»قولو: 
ٛتلو عليػو مػع قلػة اسػتعماؿ كمػا مػر إلضػافتو إٔب الصػيغة، « دبعىن ؿبل اغبكم»قولو: 

فلهنا ال تدؿ على اٟتكم بل على ٤تلو؛ فلف السائمة مثبل إ٪تا تدؿ على ا١تعلوفػة ال علػى نفػي 
الزكاة، قيل: كيصر أف يػراد اٟتكػم كإضػافتو إٔب الصػفة كغَت٫تػا؛ ألهنػا ابعتبػار ٗتصػيص اٟتكػم 

 . (ْٖٓ)ُب مقابلها، فليتأٌملا١تنطوؽ هبا تدؿ على نفي الزكاة 
(؛ ألجػل صػٌحة اٟتمػل علػػى؛ إذ « أم مفهػػـو صػفة صػفة»قولػو:  قػٌدر لفػظ )ا١تفهػػـو

 . (ْٖٔ)الصفة لفظ كا١تفهـو معٌت
أم الصػفة، كىػػذا بيػاف للمعػٌت ا١تػػراد هبػا عنػػد األصػوليُت؛ فلهٌنػػا ُب « اؼبػػراد سػػا»قولػو: 

كُب اصػػػطبلح أىػػل النحػػػو: التػػػابع اصػػطبلح أىػػػل الكػػبلـ: عبػػػارة عػػن ا١تعػػػٌت القػػػائم ابلػػذات، 
 . (ْٕٖ)ا١تشتق

أم مقلػل لشػػيوعو فػػبل يػرد النعػػت جملػرد ا١تػػدح أك الػػذـ أك « لفػػظ مقيػػد آلخػػر»قولػو: 
الػػًتحم أك التأكيػػد للمنعػػوت ٨تػػو: جػػاء زيػػػد العػػآب أك اٞتاىػػل أك ا١تسػػكُت إذا كػػاف متعينػػا قبػػػل 

                                                 
 (َّٓ/ُ، تشنيف ا١تسامع )ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ْْٖ)
 (ِّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْٖٓ)
 (ِّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْٖٔ)
 (ِّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية( ْٕٖ)



 

 

هتػػا ٦تػػن  كػػم عٌمػػا عػػدا منعػػواتذكرىػا، ك٨تػػو: أمػػس الػػدابر ال يعػػود؛ فػػلٌف ىػػذه ليسػػت لنفػػي اٟت
لػػيس لػػػو أحػػػدىا بػػػل لقصػػد إفػػػادة اتصػػػافها هبػػػذه ا١تعػػػاين مػػن ا١تػػػدح كالػػػذـ كالػػػًتحم  كالتأكيػػػد، 

 .  (ْٖٖ)تدبر
إ٪ٌتا أخرجت ىذه الثبلثة عن ذل ؛ ألٌف « كليس بشرط كال استثنا  كال غاية»قولو: 

يلػػػػـز مػػػػػن انتفائػػػػو انتفػػػػػاء ا١تفهػػػػـو فيهػػػػا لػػػػػيس خارجػػػػا اب١تعػػػػٌت ا١تقيػػػػػد بػػػػل ُب الشػػػػرط مػػػػػن أنٌػػػػو ال 
ا١تشركط، كُب االستثناء من إخراج ٤تل اٟتكم من ا١تنفي قبل، كُب الغاية من كوهنا النتهػاء مػا 
قبلها من اٟتكم، كمن ٌٍب انفردت الثبلثة بدالئل ٩تصػها ز دة علػى دالئػل الصػفة؛ فالػدليل ُب 

؛ فػلٌف ذلػ  معػٌت الشػرط، كُب الشػرط: أنٌػو إذا ثبػت كونػو شػرطا لػـز مػن انتفائػو انتفػاء ا١تشػركط
االستثناء: أٌف اإلخراج فيو ليس من جهة الوصف كما ال ٮتفى، كُب الغاية: أف يقػوؿ القائػل: 

؛ فلو قٌدران ثبوت الوجوب بعدىا ٓب تكن  خرا لػو، ككػل ذلػ  «صوموا إٔب أف تغيب الشمس»
« إ٪ٌتػا»٪ٌتػا ٓب ٮتػرج عػن ذلػ  ال يناُب أٌف التقييد اثبت ُب اٞتميع، لكن ابلطرؽ ا١تذكورة فيو، كإ

كتقػػػػدًن ا١تعمػػػػوؿ « إ٪ٌتػػػا»؛ ألنٌػػػػو ال لفػػػظ ٙتٌػػػػة مقيػػػػد آلخػػػر أٌمػػػػا «تقػػػػدًن ا١تعمػػػوؿ»ك« الفصػػػل»ك
فظاىر، كأٌما ضمَت الفصل فؤلٌف ا١تراد ابلتقييد: تقليل الشيوع، كلػيس ذلػ  ٔتوجػود فيػو، أفػاده 

 ، فتأٌملو لتعلم اندفاع ما ٞتمع ىنا. (ْٖٗ)بعا اققُت
أم لػػيس ا١تػػراد ابلصػفة ىنػػا النعػت كحػػده كمػا ىػػو ا١تتبػػادر « ال النعػػ   فقػػ » قولػو:

 :(َْٗ)حيم قاؿ فيو« الكوكب»ىنا، كقد أحسن صاحب 
 فىالوىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي كىالنَّحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومُّ الى يػيرىاعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

 
 فجعلوا الغٍت صفة، كالتقييد فيو ابإلضافة. « مطل الغٍت ظلم»كمن ٌٍب مثٌلوا ْتديم 

ذه العبػػارة الظػاىرة ُب أٌف الصػػفة ىػي اجملمػػوع إشػػارة أم هبػػ« كػػالغنم السػػائمة»قولػو: 
قالػػػػػػػه مػػػػػػن أٌكؿ األمػػػػػػػر إٔب أنٌػػػػػػػو ال عمػػػػػػػل ابلصػػػػػػػفة كالسػػػػػػػائمة كحػػػػػػدىا كأهٌنػػػػػػػا ليسػػػػػػػت بصػػػػػػػفة 

 .  (ُْٗ)الشربي 

                                                 
 (ّٓ/ِ( ابن قاسم العبادم ، اآل ت البينات )ّٔٗ/ُ( ك البناين ، اٟتاشية )ِّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية( ْٖٖ)
 (ِّٕ-ِّٔ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ْٖٗ)
 (ُّْ/ُ، الكوكب الساطع ) عبد الرٛتن بن أيب بكرالسيوطي ، اٞتبلؿ  (َْٗ)
 (ِّٕ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ُْٗ)



 

 

بػ)ػػأك( إٔب الػواك؛ ١تػا سػيأٌب ُب « (ِْٗ)األصػل»عدؿ عن تعبػَت « كسائمة الغنم»قولو: 
 قولو: )كما ذكرتو إْب(. 

دفػػع بػػػو مػػا يتبػػادر مػػن ظػػاىر العبػػارة أٌف ٣تمػػوع الغػػػنم « كالسػػائمة إخالصػػفة  »قولػػو: 
كالسائمة ىو الصفة؛ إذ القاعدة أٌف ما بعد الكاؼ ىػو ا١تثػاؿ، كٓب يقػل: )يعػٍت(؛ ألٌف مػا قالػو 
ىػػػو ا١تتعػػػػُت إرادتػػػو مػػػػن العبػػػارة كال يصػػػػٌر غػػػػَته فكػػػأٌف العبػػػػارة حينئػػػذو نػػػػٌص فيػػػو فػػػػأتى بػ)ػػػػػأم(، 

 . (ّْٗ)أتٌمل
 «. سائمة الغنم زكاة»أم ككالسائمة ُب « يف الثاينك »قولو: 
ـٌ مػن أتخػػري»قولػو:  أم لفػظ السػائمة ُب الثػاين كأضػيف إٔب ا١توصػوفة فسػػقطت « قػد

منػػػػػو الـ التعريػػػػػف كهبػػػػػذا ينػػػػػدفع مػػػػػا يقػػػػػاؿ ُب ا١توجػػػػػود ُب الثػػػػػاين سػػػػػائمة ابلتنكػػػػػَت ال السػػػػػائمة 
أف تعريفػػػػػو منظػػػػور فيػػػػو لؤلصػػػػػل،  ابلتعريػػػػف كمػػػػا يقتضػػػػيو قولػػػػػو: )كُب الثػػػػاين(، ككجػػػػو االنػػػػدفاع

 . (ْْٗ)أتٌمل
« ُب سػائمة الغػنم الزكػاة»قػاؿ السػيوطي: كحػديم « ككل منهما يػركل حػديثا»قولو: 

كُب »مػػن حػديم العػذرم، كىػػو ُب الصػحير لفػػظ: « معجمػو»ركاه هبػذا اللفػظ ابػػن قػانع ُب 
 . (ْٓٗ)إْب« الغنم بسائمتها إذا كانت أربعُت إٔب عشرين كمائة شاة

أم اجملػردة عػن ا١توصػوؼ، كأعػاد الكػاؼ فيػو للخػبلؼ ىنػا؛ « ككالسائمة إخ»قولػو: 
الزركشػي ، دمحم بػن هبػادر ، مؤسسػة قرطبػة ، كمػا قالػو -فلٌف صورة مفهػـو الصػفة ا١تتفػق عليػو 

: أف تػػػػػذكر الػػػػػذات العامػػػػػة، ٍب تػػػػػذكر إحػػػػػدل صػػػػػفتيها، كا١تثػػػػػالُت -ـََِٔالطبعػػػػػة الثانيػػػػػة ، 
الشػي  أبػو  ة فقػط، مثػل السػائمة فقػط؟ علػى قػولُت، حكاىػاا١تػذكورين، أمػا إذا ذكػرت الصػف
 . (ْٔٗ)حامد، كابن السمعاين كغَت٫تا

                                                 
 ( عبارة األصل )كالغنم السائمة أك سائمة الغنم( كعبارة غاية األصوؿ )كالغنم السائمة كسائمةِّالتاج السبكي ،ٚتع اٞتوامع )ص (ِْٗ)

 الغنم(
 (َِٓ/ُ) البناين ، اٟتاشية (ّْٗ)
 (ِّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْْٗ)
 (ُِِ/ُ، الكوكب الساطع  ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ْٓٗ)
 (َّٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع )ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، البدر  (ْٔٗ)



 

 

أم إف ركم قالو الي، نبو بو علػى أنػو ٓب ٬تػده. قػاؿ « من: يف السائمة زكاة»قولو: 
 . (ْٕٗ)الكماؿ: كقد تتبعت مظانو ُب كثَت من الكتب اٟتديثية فلم أظفر بذل 

، مػػنهم الكػػػوراين قػػاؿ: كبػػػو «األصػػػل»ٞتماعػػػة مػػن شػػرٌاح كفاقػػا « يف األصػػػحٌ »قولػػو: 
يتجو ما قالو الكوراين أف الظاىر لػيس بظػاىر بػل مػردكد قطعػا؛ ألف تعريػف الوصػف صػادؽ، 

، ىػػػذا  (ْٖٗ)غايتػػو أف ا١توصػػوؼ مقػػدر كذكػػر ا١توصػػوؼ كتقػػديره ال دخػػل لػػو فيمػػا ٨تػػن بصػػدده
 كبلمو، كستسمع ما فيو. 

أصحابنا أخذا من كبلـ ابػن السػمعاين حيػم قػاؿ: أم من « اؼبعزٌك للجمهور»قولو: 
 (ْٗٗ)االسػم ا١تشػتق كا١تسػلم كالكػافر كالقاتػل كالػػوارث ٬تػرم ٣تػرل ا١تقيػد ابلصػفة عنػد اٞتمهػػور

الزركشػػي ، دمحم بػن هبػػادر ، مؤسسػػة قرطبػػة ، الطبعػػة أم مػن أصػػحاب الشػػافعي هنع هللا يضر كمػػا ُب 
 . (ََٓ)ـََِٔالثانية ، 

 أم لفظ السائمة اجملرد عن ا١توصوؼ. « لداللته»قولو: 
أم فيفيد نفي الزكاة عن ا١تعلوفة مطلقػا كمػا « علك السـو الزائد علك الذات»قولو: 

 يفيد إثباهتا ُب السائمة مطلقا. 
أم فلنػو لػيس فيػو داللػة علػى زائػد عػن الػذات، ٌٍب علػى ىػذا « خببلؼ اللقػب»قولػو: 

 -ـََِٔدر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعػة الثانيػة ، الزركشي ، دمحم بن ساكما قاله -القػوؿ 
فػبل ينبغػػي أف يفهػم تسػػاكيهما، بػل الصػػفة ا١تقيػدة بػػذكر موصػوفها أقػػول ُب الداللػة مػػن الصػػفة 
ا١تطلقػػة؛ ألف ا١تقيػػػدة بػػػذكر موصػػوفها كػػػالنص. كقػػػاؿ ا٢تنػػدم: ا٠تػػػبلؼ ُب ىػػػذا أبعػػػد؛ ألف ُب 

ف الباعػم للتخصػػيص ىػو عػػدـ صػورة التخصػيص ابلصػػفة مػن غػَت ذكػػر العػاـ، ٯتكػػن أف يكػو 
خطػػػػػوره ابلبػػػػػاؿ، كىػػػػػذا االحتمػػػػػاؿ إف ٓب ٯتنػػػػػع ُب العػػػػػاـ ا١تػػػػػرادؼ ابلصػػػػػفة ا٠تاصػػػػػة ُب معػػػػػرض 

 .(َُٓ)االستدراؾ فبل ش  ُب بعده جدا، فليتأٌمل

                                                 
 (ِّٕ/ُ) اٟتاشيةالعطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ،  (ْٕٗ)
 (ِّٕ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْٖٗ)
 (ِّٕ/ُالي، البدر الطالع ) (ْٗٗ)
، ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، ( كالبدر ُِٓ/ُأبو ا١تظفر ابن السمعاين، قواطع األدلة ) (ََٓ)

 (َّٕ/ُتشنيف ا١تسامع )
 (َّٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع )ـََِٔ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، الزركشي  (َُٓ)



 

 

أم أٌف لفػظ السػائمة اجملػرد مػن ا١توصػوؼ لػيس مػن « كقيل: ليس مػن الصػفة»قولػو: 
 .  الصفة اليت ٢تا مفهـو

أم التػػاج السػػبكي ُب ٚتػػع اٞتوامػػع حيػػم قػػاؿ: )ال ٣تػػرد « األصػػلكرٌجحػػه »قولػػو: 
 (. (َِٓ)السائمة على األظهر

 أم لفظ السائمة اجملرد عن ا١توصوؼ. « الختبلؿ الكبلـ بدكنه إخ»قولو: 
فذكره يكوف لعدـ االختبلؿ؛ ألهٌنػا فائػدة ظػاىرة، ٓتػبلؼ ا١تفهػـو   قاؿ بعق اققني:

على السـو الزائد على الذات إاٌل أٌنو ال يعمل بػو؛ ١تػا تقػٌدـ أنٌػو كما مر، كىذا ال يناُب داللتو 
، كهبذا ظهر كجو كوف ىذا أظهر  . (َّٓ)إذا ظهرت فائدة أخرل بطل كجو الداللة على ا١تفهـو

 فلف قلت: ا١تصٌحر ىو ا١تقدر ا١توصوؼ هبذا. 
كصػػػف، قلػػت: ا١تقػػدر إ٪ٌتػػا يقػػدر بعػػد الوصػػػف الػػداؿ عليػػو، كإاٌل لصػػٌر الكػػبلـ بػػدكف 

 . (َْٓ)كليس كذل ؛ فالداللة على ا١تقدر تكوف ىي الفائدة، تدبر
أم قريبا من قولو: )لداللتو على السـو الزائد على الذات(، « كدفع دبا مٌر ننفا»قولو: 

كيعلػم دفػع ىػػذا الػدفع ٦تٌػا نقلتػػو عػن بعػا اققػػُت  نفػا. كابٞتملػة، إذا أتٌملػػت توجيػو القػػولُت 
ُب الًتجػير أقػول، ككػوف اٞتمهػور علػى خبلفػو ال يلػـز منػػو   كجػدت أف مػدرؾ صػاحب األصػل

 كونو أصٌر؛ ألٌف الًتجير بقوة ا١تدرؾ ال بكثرة القائلُت، تبصر. 
 أم ا١تخرج عن كونو ٤تبل للزكاة. « كاؼبنفي عن ؿبلية الزكاة»قولو: 
أم ُب )الغػػػنم السػػػػائمة زكػػػػاة( ك)ُب سػػػائمة الغػػػػنم زكػػػػاة(. قولػػػػو: « يف اؼبثػػػػالني»قولػػػو: 

 أم فقط. « معلوفة الغنم»
أم نظرا إٔب أٌنو يعترب مفهـو السـو مضافا للغنم؛ فتنتفي « علك اؼبختار فيهما»قولو: 

 . (َٓٓ)الزكاة عن غَت سائمتها. أفاده العطار

                                                 
 (ِّالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (َِٓ)
 (ِّٕ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (َّٓ)
 (ِّٕ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (َْٓ)
 (ِّٕ/ُ) دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ، حسن بن  (َٓٓ)



 

 

أم كالشػػػػػي  أيب حامػػػػػد « كغػػػػػري  (َٔٓ)كهػػػػػو مػػػػػا رجحػػػػػه اإلمػػػػػاـ الػػػػػرازم»قولػػػػو: 
، ككػػذا اعتمػػده «الكوكػب»السػػيوطي ُب ، كجػػـز بػو (َٕٓ)اإلسػفرايٍت، كإليػػو مػاؿ اٞتػػبلؿ الػي

 :(َٖٓ)«البدر البلمع»النور األمشوين حيم قاؿ ُب 
  

ـي أىكَّؿى القىولىنًي قىد : اإلما  رىجَّحىهي كىغىريي  فىلييعتىمىدٍ    *   قيل ي
 
أم ا١تنفػػي عػػن ٤تليػة الزكػػاة ُب الثالػم كىػػو )ُب السػػائمة « كيف اؼبثػػاؿ الثالػػث»قولػو:  
 زكاة(. 
 ىذا ٥تالف ١تا نقلناه عن الي  نفا. « معلوفة الغنم إخ»قولو:  

قػػاؿ: الظػاىر: أنٌػػو إف كجػػدت قرينػػة علػػى كونػػو أم الوصػػف  مٌث رأيػػ  بعػػق اققػػني
أمػرا خاصػا كػالغنم تعػٌُت، كجػػاء فيػو مػن ا٠تػبلؼ مػا فيػو إذا كػاف مػػذكورا. اجملػرد عػن ا١توصػوؼ 

ف الظػػػاىر القصػػػد إٔب مػػػا يعػػػٌم األجنػػػاس  قػػػاؿ: كإف لػػػو توجػػػد قرينػػػة علػػػى كونػػػو أمػػػرا خاصػػػا كػػػا
كاألنعػاـ؛ لصػبلحية القصػد كفقػد ا١تػانع منػو ككجػػود مػانع مػن غػَته؛ إذ لػيس كػوف جػنس معػػُت 
مرادا دكف اآلخر أبكٔب من العكس، كحينئذو فيفيد نفي اٟتكم عن ا١تعلوفة كغَتىػا مػن سػائرىا 

 اىػ 
 كليحمل كبلـ ا١تؤلف على األٌكؿ ككبلـ الي على الثاين، فليتأٌمل. 

 أم )ُب الغنم السائمة زكاة( ك)ُب سائمة الغنم(. « كقيل: اؼبنفي يف األٌكلني»قولو: 
مػػن إبػل كبقػر كغػػنم ال خصػوص معلوفػة الغػػنم نظػرنا إٔب السػػـو « معلوفػػة الػنعم»قولػو: 

ا١تعلوفػػة مطلقػػػا كيوجػػػب الزكػػاة ُب السػػػائمة أفػػػاده  فقػػط غػػػَت مضػػاؼ للغػػػنم؛ فينفػػػي الزكػػاة عػػػن
 . (َٗٓ)العطار

 أم كاحد. « شيئا»أم القولُت « كمل يرجح األصل منهما»قولو: 
 أم عن ٤تلية الزكاة ُب األكلُت ا١تتفق عليهما. « بل قاؿ: كهل اؼبنفي»قولو: 

                                                 
 (ُْٖ/ِالرازم ، اصوؿ ) (َٔٓ)
 (ِّٖ/ُالي ، شرح ٚتع اٞتوامع كمعو حاشية العطار) (َٕٓ)
 (ُْالنور األمشوين، البدر البلمع )ص (َٖٓ)
 (ِّٖ/ُالعطار ،اٟتاشية ) (َٗٓ)



 

 

 كىي معلوفة الغنم فقط. « غري سائمتها»قولو: 
 أم كىي معلوفة الغنم كالبقر كاإلبل. « ائمأك غري معلوفة السو »قولو: 
الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة أم ٤تكياف عن أصحابنا كما ُب « قوالف»قولو: 

 . (َُٓ)ـََِٔقرطبة ، الطبعة الثانية ، 
فقاؿ ما معناه: إٌف طائفػة مػنهم قػالوا: إٌف ذلػ  يفيػد نفػي  كقد أكضحه بعق اققني

عػن ذلػ  النػوع ا٠تػاص أم الغػنم؛ ألٌف ا١تنطػوؽ ال يػدؿ علػى إثبػات اٟتكػم  الزكاة عن ا١تعلوفػة
ُب نػوع  خػػر؛ فػا١تفهـو أكٔب أف ال يػػدؿ علػى نفيػػو عنػو؛ ألنٌػػو كػالتبع لػػو. كإٌف  خػرين قػػالوا: إٌف 
ذلػػ  يفيػػػد نفيهػػا عػػػن ا١تعلوفػػة مػػػن ٚتيػػػع األجنػػاس؛ ألٌف اٟتكػػػم مػػىت علٌػػػق بصػػفة نزلػػػت منزلػػػة 

 تو ُب طرُب الوجود كالعدـ اىػ. العلة، كاٟتكم يتبع علٌ 
 أم من  ا١تنفي فيهما معلوفة الغنم فقط. « فالرتجيح يف اؼبنفي يف األكلني»قولو: 
 أم ا١تنفي عن ٤تلية الزكاة. « مع  كر »قولو: 
أم كىو السائمة اجملرد عػن ا١توصػوؼ بنػاء علػى مػا عليػو اٞتمهػور « يف الثالث»قولو: 

 أٌنو من الصفة. 
 خرب )فالًتجير(  إْب. « ٚتع اٞتوامع»أم  على « زايديمن »قولو: 
م مػن أٌف ا١تنفػي فيػػو: معلوفػة الػنعم مػن إبػل كبقػػر « كقػد بيٌنػ  مػػا يف الثالػث»قولػو: 

 كغنم، كىو أحد االحتمالُت كما قررانه فيما تقٌدـ. 
أم )ُب الغػػػنم السػػائمة( ك)ُب سػػػائمة « كمػػػا  كرتػػه مػػػن اعبمػػػع بػػػني األكلػػني»قولػػو: 

 . الغنم(
، لكن فيو نوع «(ُِٓ)ٚتع اٞتوامع»ُب  (ُُٓ)أم التاج السبكي« كاألصل هنا»قولو: 

الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، إشارة إٔب التفرقة بينهما؛ فقد قاؿ 
كإ٪تػػػػػا غػػػػػاير بينهمػػػػػا ابلعطػػػػػف بػ)ػػػػػػأك( لينبػػػػػو علػػػػػى تغاير٫تػػػػػا فػػػػػلف كػػػػػبلـ «: شػػػػػرحو»ُب  ـََِٔ

                                                 

 (َّٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، ( َُٓ)
 ، ٚتع اٞتوامع طبقات الشافعية الكربل ق كمن مؤلفاتو : ُٕٕق كتوُب  ِٕٕكلد  عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب السبكي (ُُٓ)

 (ُْٖ/ْ، كمنع ا١توانع ، كرفع اٟتاجب شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب .األعبلـ للزركلي )
 (ِّالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ُِٓ)



 

 

يقتضي تساكيهما ك٥تتػار ا١تصػنف خبلفػو، كإف لكػل منهمػا مفهومػا غػَت ا١تفهػـو مػن « ا١تنهاج»
 . (ُّٓ)، تدبر«منع ا١توانع»اآلخر. ٌٍب بيٌنو بنحو ما أيٌب عن 

 أم بُت األكلُت. « بينهما»أم التاج السبكي. قولو: « أكىل من فرقه إخ»قولو: 
ا٠تػػبلؼ ٥تصػػػوص أم حيػػػم قػػاؿ: كلعػػػل « اٌف اػبػػػبلؼ خػػػاص يف األكلػػػني»قولػػو: 

بصورة )ُب الغنم السائمة( أما صورة سائمة الغنم، فقد قلنا: إف ا١تنفي فيهػا سػائمة غػَت الغػنم، 
 . (ُْٓ)إْب

 أم )ُب سائمة الغنم(. « كاٌف اؼبنفي يف الثاين»قولو: 
كإذا كػاف ا١تعػٌت ابلصػػفة أم فإنٌػػه قػاؿ: « سػائمة غػري الغػػنم ال غػري بنػا  إخ»قولػه: 
ُب الغػػػنم »إ٪تػػا ىػػػو الغػػػنم ُب قولنػػػا:  «يف الغػػنم السػػػائصة زكػػػاة» :قيػػػد ُب قولنػػػاالتقييػػد كػػػاف ا١ت
فصفهػػـو . إ٪تػا ىػػو السػائمة «ُب سػػائمة الغػنم زكػػاة»إ٪تػػا ىػو الغػػنم، كُب قولنػا: « السػائمة زكػاة

. : عػػػػدـ كجػػػػوب الزكػػػػاة ُب الغػػػػنم ا١تألوفػػػػة الػػػػيت لػػػػوال التقييػػػػد ابلسػػػػـو لشػػػػملها لفػػػػظ الغػػػػػنماألوؿ
عػدـ كجػػوب الزكػاة ُب سػػائمة غػػَت الغػنم: كػػالبقر مػثبل الػػيت لػوال تقييػػد السػػائمة  :ومفهػـو الثػػاا

 . (ُٓٓ)كضافتها إٔب الغنم لشملها لفظ السائمة اىػ
إنو بعيػد؛ ألنٌػو خػبلؼ ا١تتبػادر إٔب األذىػاف، كذلػ ؛ ألٌف  كهو جيد خبلفا ؼبن قاؿ:

ائمة ابعتبار إضافتها إليػو كمػا الصفة كما تقٌدـ ىو اللفظ ا١تقيد ابآلخر، كلفظ الغنم مقيد للس
أٌف لفظ السائمة مقيد للسائمة ابعتبػار إضػافتها إليػو كمػا أٌف لفػظ السػائمة مقيػد للسػائمة زكػاة 
ابعتبػار الوصػػف؛ فالتقييػػد لػػيس قاصػػرا علػػى ا١تشػتٌق؛ فالتػػاج السػػبكي اعتػػرب التقييػػد ابلغػػنم مػػن 

كغَتىػا، فػلذا ذكػر الغػنم كػاف السػـو  حيػم إضػافتو إٔب السػائمة؛ فػلٌف السػائمة بدكنػو تعػٌم الغػنم
 خاصا هبا، تدبر. 

أم فػػػلف مفهومػػو: أف مطػػػل غػػَت الغػػػٍت لػػػيس « ل الغػػػ   لػػػمعلػػػك كزاف مطػػػ»قولػػو: 
ُب سػػػائمة »بظلػػم، ال أفَّ غػػَت ا١تطػػل لػػيس بظلػػم، فعلػػى مػػػا قالػػو التػػاج السػػبكي يفيػػد حػػديم 

                                                 
 (َّٔ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُّٓ)
( نقلو عن منع ا١توانع للتاج َّٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُْٓ)

 (َِٓالسبكي )ص
 (ُْٓ-ُّٓالتاج السبكي، منع ا١توانع )ص (ُٓٓ)



 

 

التقييػػػد ابإلضػػػافة، كإف ثبػػػػت نفػػػي الزكػػػاة عػػػن سػػػائمة غػػػػَت الغػػػنم كمػػػا يػػػدؿ عليػػػو « الغػػػنم زكػػػاة
 . (ُٔٓ)كجوب الزكاة فيها بدليل  خر ال هبذا اٟتديم

كأٌما اعًتاض بعضهم على قولو: )كزاف إْب( أبف الفػرؽ بينهمػا جلػي؛ فػلف الغػٍت مشػتق 
يصػػر كقوعػػػو نعتػػػا كالغػػػنم ٓتبلفػػػو، فمنػػػدفع ٔتػػػا قػػرران  نفػػػا أٌف التػػػاج السػػػبكي إ٪ٌتػػػا اعتػػػرب التقييػػػد 

فتو إٔب السػائمة، ككػأٌف ا١تعػًتض فهػم مػن ظػاىر تعبػَت ا١تؤلػف بلفػظ الغػنم ابلغػنم مػن حيػم إضػا
أنٌػو ُب االشػتقاؽ كعدمػو، كلػيس كػذل ، بػل التػاج السػبكي نظػر إٔب إضػافة السػائمة إٔب الغػػنم 

 ال إٔب لفظ الغنم فقط.
أٌف النظػػر ىنػػػا إٔب القيػػد كعدمػػػو ال إٔب االشػػتقاؽ كعدمػػػو؛ فقػػوؿ ا١تؤلػػػف:  كاغباصػػػل:

( إْب أم ُب تقييده اب١تضاؼ إليو، كظاىر أٌف الغنم ُب ا١تثػاؿ ا١تػذكور مقيػد للسػائمة )على كزاف
 إلضافتها إليها، تدبر. 

الزركشي ، دمحم بن سادر ، مؤسسة قرطبة ،  كر « إْب كمنها أم من الصفة»قولػو: 
ا١تغػػايرة بػػػُت الصػػػفة كبػػُت ىػػػذه ا١تػػػذكورات،  أٌف عػػػادة األصػػػوليني ـََِٔالطبعػػػة الثانيػػػة ، 

أقساما من الصفة كراجعو إليها فقاؿ: كلو عػرب معػرب عػن ٚتيػع ىػذه  (ُٕٓ)كجعلها إماـ اٟترمُت
األنػػػػواع ابلصػػػػفة، لكػػػػػاف ذلػػػػ  منقػػػػدحا، فػػػػػلف اػػػػدكد كا١تعػػػػدكد موصػػػػػوفاف بعػػػػدد٫تا كحػػػػػد٫تا، 

زيػػػػد ُب »فقػػػػوؿ القائػػػل: كا١تخصػػػوص ابلكػػػوف ُب زمػػػػاف أك مكػػػاف موصػػػػوؼ ابالسػػػتقرار فيهػػػا، 
أم: مسػػتقر فيهػػػا ككػػائن فيهػػػا ككػػذا القتػػػاؿ يػػـو اٞتمعػػة أم: كػػػائن فيػػو، كقػػػد صػػرح بػػػو « الػػدار

القاضي أبو الطيب ُب العدد، كقاؿ: إنو قسم من الصػفة ألف قػدر الشػيء صػفتو، كأشػار إليػو 
 .(ُٖٓ)أيضا، كجرل عليو ا١تؤلف، فاعرفو ابن اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكر

 أم كىو لفظ مقيد آلخر إْب. « ابؼبعىن السابق»ولو: ق

                                                 
 (ِّٖ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُٔٓ)
 (ْْٓ( )صّٗٓالربىاف ، إماـ اٟترمُت ، فقرة ) (ُٕٓ)
 (َّٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُٖٓ)



 

 

أم مفهومهػػػا، كفػػرؽ القػػػراُب بينهػػا كبػػػُت الصػػفة: أف الصػػػفة قػػد تكػػػوف « العلػػػة»قولػػو: 
، كإال  تكملة العدد ال علػة، كىػي أعػم مػن العلػة؛ فػلف الزكػاة ٓب ٕتػب ُب السػائمة لكوهنػا تسػـو

ا كجبت لنعمة ا١تل   . (ُٗٓ)كىو مع السـو أًب منها مع العلف لوجبت الزكاة ُب الوحوش، كإ٪تَّ
ما أسكر كثَته »٘تثيل ١تفهـو العلة، كمنو حديم: ٨تو: « أع  السائل غباجته»قولو: 
،  كذا ُب «فقليلو حراـ الزركشي ، ك « شرح الكوكب»، مفهومو: أف ما ال يسكر كثَته ال ٭تـر

 . (َِٓ)ـََِٔدمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، 
أشار بو إٔب التأكيػل حػىٌت ينػدرج ُب الصػفة؛ فيخػرج مػا « أم اتاج دكف غري »قولو: 

 انتفى عنو االحتياج. 
 أم مفهومو. « كالظرؼ»قولو: 
﴾ ةالبقرة: « زماان أك مكاان»كقولو:  [ كمػن ُٕٗكمن األكؿ: ﴿اٍٟتىجُّ أىٍشهيره مىٍعليومىاته

﴾ ةالبقرة:  [، كاألمر فيو للندب ال للوجوب كما ُٖٗالثاين: ﴿فىاذٍكيريكا هللاى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر اٍٟتىرىاـً
 . (ُِٓ)أشار إليو البيضاكم بقولو: كمعٌت عند ا١تشعر اٟتراـ: ٦تا يليو كيقرب منو فلنو أفضل

﴿كىالى تػيبىاًشػريكىينَّ  مفهومو أم تقييد ا٠تطػاب ابٟتػاؿ كقولػو تعػأب:« كاغباؿ إخ»قولو: 
 . (ِِٓ)[ كقاؿ: إٌنو كالصفةُٕٖكىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى ًُب اٍلمىسىاًجد﴾ ةالبقرة: 

أم مفهومو، كا١تراد بو: ما فهم من تعليق اٟتكم على شيء أبداة « كالشرط إخ»قولو: 
 نفػا، كأٌمػا  الػيت حكيناىػا ِّٓشرط كاف كإذا، ٌٍب صنيعو ىذا يتمٌشػى علػى طريقػة إمػاـ اٟتػرمُت

 اٞتمهور فأخرجوا الشرط عن الصفة كما تقٌدـ توجيو ذل . 
اليت ٓتٌطو ىكذا: )كشرط عطف على صفة ٨تو إْب(، لكٌنو ُب  مثٌ رأي  عبارة النسخة

ٓب يرتا ذل  اإلخراج، كذكر أٌنو غَت صحير. قاؿ: كعلى ىذا؛ فا١تعطوفات  « حاشية األصل»

                                                 
، تشنيف  ـََِٔهبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، الزركشي ، دمحم بن (  ٔٓالشهاب القراُب، شرح تنقير  الفصوؿ )ص (ُٗٓ)

 (َّٗ/ُا١تسامع )
السيوطي ، عبد الرٛتن ( كاٞتبلؿ َّٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (َِٓ)

 (ُِِ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) بن أيب بكر
 (ُُّ/ُ)البيضاكم، أنوار التنزيل  (ُِٓ)
 (ُِٓ/ُأبو ا١تظفر ابن السمعاين، قواطع األدلة ) (ِِٓ)
 هناية ا١تطلب كدراية ا١تذىب ، :كمن مؤلفاتو ىػ ْٖٕق كتوُب   ُْٗعبد ا١تل  بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم اٞتويٍت كلد سنة  (ِّٓ)

 (َُٔ/ْالربىاف ُب أصوؿ الفقو ، غياث األمم ُب ارتياث الظلم .األعبلـ للزركلي )



 

 

ا١تعموؿ فعلى )صفة(؛ ألٌنو ليس بلفظ؛ فبل يدخل ُب تعريف كلها معطوفة على العلة إاٌل تقدًن 
كدعواه أٌنو غَت صحير يعلم جواهبا ٦تٌا نقلناه سابقا عن بعا اققُت،  (ِْٓ)الصفة ٔتا ذكر إْب

 فراجعو. 
أم من ا١تباينات كما ىو مفهـو الشرط « أم فغريهٌن ال رنب اإلنفاؽ عليهنٌ »قولو: 

الذم ىو كجوب النفقة ا١تعلق على شرط كىو كوف ا١تباينة ذات  ٢تذه اآلية؛ ألٌنو نقيا اٟتكم
 ٛتل ١تذكور، كىو ذات اٟتمل ُب ا١تسكوت، كىو ا١تباينة عند عدـ الشرط ا١تذكور. 

كمفهـو الشرط  :ـََِٔالزركشي ، دمحم بن سادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، قاؿ 
اٟتكم قبل كجود الشرط، كىو معٌت قو٢تم: ىو تعليق اٟتكم على شرط، كىو يدؿ على انتفاء 

ا١تعلق ابلشرط عدـ، قبل كجود الشرط، كإال لكاف التعليق ابلشرط قبيحا، كاقتضى كبلـ اإلماـ 
فخػر الػدين أف ا٠تػبلؼ ُب أف عػدـ ا١تشػركط مسػتفاد مػن عػدـ الشػرط أك ال؟، كلػيس كػذل ؛ 

عدمػو استصػحاب األصػل،  فلف القاضي مػن ا١تنكػرين لػو، كىػو قائػل بعػدـ الشػرط، لكػن علػة
كغَته يعللو بعدـ الشرط؛ فػا٠تبلؼ إ٪تػا ىػو ُب داللػة حػرؼ الشػرط علػى العػدـ عنػد العػدـ ال 

الناطق بكبلـ، ككذا القوؿ  على أصل العدـ عن العدـ؛ فلف ذل  اثبت ابألصل، قبل أف ينطق
 .(ِٓٓ)ُب سائر ا١تفاىيم
 تقييػػد اٟتكػػم أبداة غايػػة كػػػأم مفهومهػػا، كىػػو مػػا فهػػم مػن « ككػػذا الغايػػة إخ»قولػو: 

 «. إٔب»ك« ػحىت»
الزركشػي ، دمحم بػن أم كىو ا١تنصوص عليو ُب األـٌ كما صرٌح بو « يف األصحٌ »قولو: 

 فيفيد نفي اٟتكم عٌما بعدىا.  ـََِٔهبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، 
ـى ًإٔبى اللَّيٍػًل﴾  مثػاؿ للغايػة بػ)ػػحىٌت(، كمثا٢تػا بػ)ػػلٔب(: ﴿ٍبيَّ « إْبحنو: »قولو:  ػيىا أى٘تُّػوا الصًٌ

 [. ُٕٖةالبقرة:
 . (ِٔٓ)بياف آلخر كقتو، الليل عنو فينفي صـو الوصاؿ قاؿ البيضاكم:
ككجهو أنو جعل الليػل غايػة للصػـو كغايػة الشػيء منقطعػو كمنتهػاه كمػا  قاؿ الشهاب:

 .(ِٕٓ)بعد الغاية ٥تالف ما قبلو كإ٪تا يكوف كذل  إذا ٓب يبق بعده صـو
                                                 

 (ُِٓ/ُزكر  األنصارم ، حاشية شي  اإلسبلـ ) (ِْٓ)
 (َّٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِٓٓ)
 (َُٕ/ُالبيضاكم ، تفسَته أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ) (ِٔٓ)



 

 

أم كما ىو مفهـو الغاية ٢تذه اآلية؛ ألهٌنا بعػد « فإ ا نكحته ربٌل لؤلٌكؿأم » قولو: 
 خركجها من عٌدة الثاين بعد الغاية اٟتل نقيا اٟتكم ا١تمدكد إليها. 

أم داللتهػػا علػػػى نفػػي اٟتكػػم عٌمػػػا بعػػدىا منطػػػوؽ، « كقيػػػل: الغايػػة منطػػػوؽ»قولػػو: 
 الكية كابن الساعاٌب من اٟتنفية. كىذا قوؿ القاضي أيب بكر الباقبلين من ا١ت

أم ألٌف تعليق اٟتكم ابلغاية موضوع للداللة على أٌف ما بعدىا « أم ابإلشارة»قولو: 
خػػػبلؼ مػػػػا قبلهػػػا، كىػػػػي ليسػػػت كبلمػػػػا مسػػػػتقبل اتفاقػػػا؛ فػػػػبل بػػػٌد مػػػػن إضػػػمار الضػػػػركرة تفهػػػػيم 

ابطل؛ إذ لػيس ُب الكػبلـ مػا يػدؿ  الكبلـ، كذل  ا١تضمر إٌما ضد ما قبلها أك  غَته، فالثاين:
[؛ أم فتحػػػل َِّعليػػو؛ فتعػػُت األٌكؿ فيضػػمر ُب قولػػو: ﴿حىػػػىتَّ تىػػنًكرى زىكجنػػا غىػػَتىه﴾ ةالبقػػرة: 

أفػاده ٚتػع نقػبل عػػن القاضػي أيب بكػر البػػاقبلين قػاؿ: كا١تضػمر ٔتنزلػة ا١تلفػػوظ؛ فلنػو إ٪تػا يضػػمر 
 .(ِٖٓ)لسبقو إٔب فهم العارؼ ابللساف

أم ابػن السػػاعاٌب: أف مفهػػـو الغايػػة « البػػديع»عػػن صػػاحب « اؽبمػػاـ شػػرح ربريػػر ابػػن»كيف 
عندان من قبيػل اإلشػارة؛ ألف غايػة الشػيء انتهػاء لػو، كىػو إ٪تػا يكػوف ٔتقابلػة فلفػظ الغايػة أفػاد 
انتهػاء اٟتكػػم ا١تقيػد بػػو كلػـز منػػو عػدـ اٟتكػػم فيمػػا بعػدىا هبػػذا الطريػق، كىػػو غػَت مقصػػود مػػن 

 .(ِٗٓ)د مفهـو الغاية من مفهـو ا١تخالفة، أتملسوؽ الكبلـ كعلى ىذا فبل يع
تعليل لكوف الغاية منطوقا ابإلشػارة كمػا علػم ٦تٌػا قػررانه، « لتبادر  إىل األ هاف»قولو: 

 ٓتبلؼ ا١تنطوؽ الصرير؛ فلٌف علٌتو سرعة التبادر، تدبر. 
. قولو: « كأجاب األٌكؿ»قولو:  «  لكانٌه ال يلـز من »أم األصٌر القائل أبٌنو مفهـو

 أم التبادر إٔب األذىاف. 
أم بل قد يكوف مفهوما، كذل  ألٌف معٌت الغاية إ٪ٌتػا ىػو « أف يكوف منطوقا»كقولو: 

أٌف اٟتكم الذم قبلها ينتهي هبا، فلو قٌدر ثبوتو بعدىا، ٓب تكن ىي ا١تنتهى؛ فا١تخالفة ُب اٟتكم 
 . (َّٓ)إ٪ٌتا لزمت من كوهنا ا١تنتهى ال من الوضع ٢تا، أتٌمل

 أم على عاملو كا١تفعوؿ كاٞتار كاجملركر كا٠ترب. « كتقدمي اؼبأموؿ»ولو: ق

                                                                                                                                            
 (ُِٖ/ِالشهاب ا٠تفاجي، حاشية تفسَت البيضاكم ) (ِٕٓ)
 (ِّّ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، الزركشي  (ِٖٓ)
 (ُُٖ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ِٗٓ)
 (ّّٕ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (َّٓ)



 

 

أم ُب ٚتيػػع التقػدٯتات، كٓب يبػػٌُت ٤تػًتزه، كيعلػػم ٦تٌػا سػػنقرره « بقيػػد زدتػػه غالبػػا»قولػو: 
 إف شاء هللا تعأب. 

ىو ا١تعتمد الذم عليو أىل البياف قاطبة؛ فػلهٌنم ذكػركا أٌف التقػدًن « يف األصحٌ »قولو: 
على االختصاص بواسطة مدلوؿ الكبلـ كمفهومو ا٠تطايب كحكم الذكؽ ٠تواص الًتاكيب  يدؿ

كلطػائف االعتبػارات كفادتػو التخصػيص مػػن غػَت كضػع لػذل  كجػـز عقػػل بػو، كإ٪ٌتػا كػاف ذلػػ  
مفهوما خطابيا؛ ألٌنو ال خبلؼ الًتكيب الطبيعي؛ فيفهم من العدكؿ إليو قصد النفي عن الغَت 

 . (ُّٓ)لو، ٓتبلفو عند نبٌوه عنو مع صبلحية ا١تقاـ
ٔبى هللًا ٖتيٍشىػػػػريكفى*﴾ ة ؿ « أم ال غػػػػَتؾ حنػػػػو: ﴿إاٌيؾ نعبػػػػد﴾»قولػػػو:  أم ك٨تػػػػو: ﴿إلًى

 أم ال قيسي. « ٘تيمي أان»[ أم ال إٔب غَته، كُٖٓعمراف: 
 ابػن اٟتاجػػب ، عثمػاف بػػن عمػر بػػن أيب بكػػرقائلػػو « كقيػػل: ال يفيػػد اغبصػػر»قولػو: 

 . (ِّٓ)«الفل  الدائر»كأبو حياف كصاحب 
[ علػػػى ٔٔكأٌمػػا األٌكؿ فػػاحتٌج أبنٌػػو لػػػو دؿ التقػػدًن ُب ٨تػػو: ﴿بىػػػًل هللاى فىاعبيػػٍد﴾ ةالزمػػر:

 اٟتصر، لدؿ التأخَت ُب ٨تو ﴿فىاعبيًد هللاى﴾ على عدـ اٟتصر؛ لكونو نقيضو كىو ابطل.
ى نفيػو كال يلػػـز مػػن أبف نقػيا الداللػػة علػى اٟتصػػر ىاىنػا عػػدـ الداللػة علػػ كأجيػػب:

 .(ّّٓ)عدـ لزـك إفادة اٟتصر إفادة نفيو
ميػريكينٌ كأٌما الثاين : فلنٌػو رٌد علػى مػن قػاؿ ابالختصػاص بنحػو قولػو تعػأب: ﴿أىفػىغىػَتى هللًا أتى

 [. ْٔأىعبيدي﴾ ةالزمر:
كأجيػب: أبنٌػو ١تػا كػاف مػػن أشػرؾ اب غػَته كأنٌػو ٓب يعبػده كػػأف أمػرىم ابلشػرؾ كأنٌػو أمػػر 

 بتخصيص غَت هللا تعأب ابلعبادة. 
اٟتػػػق أٌف تقػػػدًن ا١تعمػػوؿ علػػػى االختصػػػاص أم اٟتصػػػر إال  كأٌمػػػا الثالػػػث فإنٌػػػه قػػػاؿ:

 ى أىالَّ ٕتىيػوعى فًيهىػا كىالى ابلقرائن فقد كثر ُب القر ف التصرير بو مع عدـ االختصاص ٨تو: ﴿ًإفَّ لىػ
 [ كٓب يكن ذل  خاصا بو، فلف حواء كذل .ُُٖتىعرىل﴾ ةطو: 

                                                 
 (ّّٖ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ُّٓ)
 أم كىو ابن أيب اٟتديد. (ِّٓ)
 (ّّٖ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّّٓ)



 

 

كأجيػػب: أبٌف أىػػل البيػػاف ٓب يػػٌدعوا اللػػزـك بػػػل الغلبػػة، كقػػد ٮتػػرج الشػػيء عػػن اٟتقيقػػػة، 
 . (ّْٓ)ا١تؤلف ىنا بقولو: )غالبا( كإليو أشار

لبلىتمػاـ خاصػة، كقػد ينضػٌم : أهٌنم يػركف أٌف التقػدًن -كما قاله السيوطي-كاغباصل 
إليو اٟتصر ٠تارج، كإ٪ٌتا كرد اإلشكاؿ على أىل البياف حيم جعلوا التقدًن ُب ابب متعلقات 

. (ّٓٓ)الفعػل لبلختصػاص، كعػٌدكه ُب اٟتصػر مػن طػػرؽ اٟتصػر فٌسػوا بػُت اٟتصػر كاالختصػػاص
 كالتحقيق خبلفو كما سيأٌب  نفا. 

وذ من كبلـ التقي السبكي بعد التفرقة بػُت اٟتصر، ىذا مأخ« كإدٌنا أفاد  إخ»قولو: 
 اٟتصر كاالختصاص. 

أٌف االختصاص: إعطاء اٟتكم للشيء كالسكوت عٌما عداه، كاٟتصر: إعطاء  كحاصلها:
 اٟتكم للشيء كالتعرض لنفيو عٌما عداه؛ ففي االختصاص قضية كاحدة كُب اٟتصر قضيتاف. 
ؾى نىعبيدي﴾ للعلم أبٌف قائليو ال يعبدكف غَت هللا تعأب، كلذا  قاؿ: كإ٪ٌتا جاء النفي ُب ﴿ًإ َّ

[ لو ّٖٓب يٌطرد ذل  ُب بقية اآل ت؛ فلٌف قولو تعأب: ﴿أىفػىغىيٍػرى ًديًن اَّللًَّ يػىبٍػغيوفى﴾ ة ؿ عمراف: 
لـز أف يكوف اٟتصر ال ٣ترد  جعل ُب معٌت: يبغوف إاٌل غَت دين هللا، ك٫تزة اإلنكار داخلة عليو

 . (ّٔٓ)بغيهم غَت دين هللا، كال شٌ  أف ٣ترد بغيهم غَت دين هللا منكر، ككذل  بقية اآل ت
أم مفهـو العدد كىو تقيد اللفظ ا١تفيد ٟتكم ابلعدد؛ فلنو يدؿ على « كالعدد»قولو: 

 نقيا اٟتكم فيما عدا العدد ُب األصر. 
أم فلنػو يػدؿ علػػى نفػي الزائػػد علػى الثمػػانُت « شبىىػػاًننيى جىلػػدىةن﴾﴿فىاجًلػػديكهيم »قولػو: 

 كالناقص عنها، كلذا قاؿ ا١تؤلف: )أم ال أكثر كال أقٌل(. 
، «إذا بل  ا١تاء قلتُت )إذا بل  ا١تػاء قلتػُت ٓب ٭تمػل خبثػا: »كمٌثل بعضهم أيضا حبديث

أبٌف ابػػػػن  ـََِٔانيػػػػة ، الزركشػػػػي ، دمحم بػػػػن هبػػػػادر ، مؤسسػػػة قرطبػػػػة ، الطبعػػػػة الثكنظػػػر فيػػػػو 
مذىب الشافعي أف مفهـو العدد حجة إال إذا كاف ُب ذكر ا١تعدكد «: العدة»الصباغ قاؿ ُب 

، فلنػو ينبػو علػى أف مػا زاد «إذا بلػ  ا١تػاء قلتػُت ٓب ٭تمػل خبثػا»تنبيو على ما يزاد عليو، كقولو: 
كُب اٟتػػػػديم «: ماخػػػتبلؼ اٟتػػػػدي»عليهمػػػا أكٔب أبف ال ٭تمػػػػل؛ فقػػػػد قػػػاؿ الشػػػػافعي عنػػػػو ُب 

                                                 
 (ّّٖ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّْٓ)
 (ِِٕ/ُ، الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ّٓٓ)
 (ِّٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّٔٓ)



 

 

داللتػػػػاف: إحػػػػػدا٫تا: أف مػػػػا بلػػػػػ  قلتػػػػُت فػػػػػأكثر ٓب ٭تمػػػػل ٧تسػػػػػا؛ ألف القلتػػػػُت إذا ٓب يتنجسػػػػػا، ٓب 
يػنجس أكثػر منهمػا، كىػػذا يوافػق حػديم بئػػر بضػاعة، كالثانيػة: أنػػو إذا كػاف دكف القلتػُت ٛتػػل 

كن كذا ٛتلها، النجاسة؛ ألف قولو: إذا كاف ا١تاء كذا ٓب ٭تمل النجاسة، دليل على أنو إذا ٓب ي
 .(ّٕٓ)تدبر

 أم كوف العدد من الصفة. « كهذا»قولو: 
ىػو أٛتػد بػن دمحم بػن أٛتػد اإلسػفرايٍت، شػي  « ما نقله الشػيخ أبػو حامػد إخ»قولو: 

طريقة أصحابنا العراقيُت، حافظ ا١تذىب كإمامو، انتهت إليو ر سة الدين كالدنيا ببغداد مدينة 
عبلـ، كاتفق ا١توافق كا١تخالف على تفضيلو كتقدٯتػو ُب السبلـ، كطبق األرض ابألصحاب كاأل

جػودة الفقػو كحسػػن النظػر كنظافػػة العلػم، لػػو مؤلفػات عديػػدة ُب األصػوؿ كالفػػركع، كىػو ا١تػػراد 
 أطلق فيهما أبو حامد ال الغزإب، خبلفا ١تن كىم فيو، كمن شعره: 

 
 كىًإف أٙتنت ابلغإبفػىلىٍيسى ٛتد      *      الى يغلوف عىلىٍي  اٍٟتىمد ًُب ٙتن
ـ مىا بقيت   كالدىر يذىب ابألحواؿ كىاٍلمىاؿ     *    اٍٟتىمد يٍبقى على اأٍلى َّ

 
 ىػ. َْٔىػ، ك توُب سنة ّّْكلد أبو حامد سنة 

يبعػػم هللا ٢تػػػذه األمػػػة »قػػاؿ التػػػاج السػػبكي: كعليػػػو أتكؿ ٚتاعػػة مػػػن العلمػػاء حػػػديم 
 . (ّٖٓ)هنع هللا يضر كنفعنا بو« دينهاعلى رأس كل مائة سنة من ٬تدد ٢تا أمر 

 منهم ابن الصباغ كالغزإب كا١تاكردم. « كغري »قولو: 
؛ فلٌنو (ّٗٓ)أم كنقلو إماـ اٟترمُت عن الشافعي كعن اٞتمهور« كإماـ اغبرمني»قولو: 

ذكر أهٌنم يقولوف هبذه األشياء أم الصفة كالزماف كا١تكاف كالعدد، كضٌم إٔب ذل  أيضا مفهـو 
 . (َْٓ)اٟتٌد يعٍت الغاية أفاد اٞتماؿ اإلسنوم

                                                 
 (ُُّ-َُّ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّٕٓ)
 (ٓٔ/ْالتاج السبكي، طبقات الشافعية ) (ّٖٓ)
 (ّٗٓ(فقرة )ّْٓإماـ اٟترمُت ، الربىاف )ص (ّٗٓ)
 (َّٕ/ُاإلسنوم ، هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ  ) (َْٓ)



 

 

، كبػػػػو جػػػػـز « كقيػػػػل: لػػػػيس منهػػػػا»قولػػػو:  أم لػػػػيس العػػػػدد مػػػػن الصػػػػفة؛ فػػػػبل مفهػػػػـو
كػػم ا١تتعلػػق بعػػدد ال يػػدؿ : السادسػػة: اٟت-كمػػا شػػرحو اٞتمػػاؿ اإلسػػنوم-البيضػػاكم؛ فقػػاؿ 

 . (ُْٓ)ٔتجرده على حكم الزائد كالناقص عنو ال نفيا كال إثباات
كقد يدؿ عليو لدليل منفصل كما إذا كػاف العػدد علػة لعػدـ أمػر  «:اصوؿ»قاؿ يف 

فلنو يدؿ على امتناع ذل  األمر ُب الزائد أيضا لوجود العلة، كعلى ثبوتو ُب الناقص النتفائها: 
كحديم القلتُت، ككذل  إف ٓب يكن علة، كلكن أحد العددين إما الزائد أك الناقص داخل ُب 

مػا إذا كػػاف اٟتكػم حظػرا أك كراىػػة؛ فلنػو يػػدؿ علػى ثبوتػػو ُب العػدد ا١تػذكور علػػى كػل حػػاؿ، ك
الزائد، فلف ٖترًن جلد ا١تائة مثبل أك كراىتو يدؿ على ذل  ُب ا١تائتُت، كال يدؿ على شيء ُب 
الناقص عن ا١تائة؛ فلف كاف اٟتكم كجواب أك نداب أك إابحة؛ فلنو يدؿ على ثبوت ذلػ  اٟتكػم 

 .(ِْٓ)على نفيو كال على إثباتو اىػ ملخصا ُب الناقص كال يدؿ ُب الزائد ال
 . (ّْٓ)أم حيم قاؿ: مفهـو العدد ابطل عند األصوليُت« كعزا  النوكم»قولو: 
أم أبٌف مفهػػػـو العػػدد ىػػػو العمػػدة عنػػػدان ُب عػػػدـ « لكػػػن تعقبػػػه ابػػػن الرفعػػػة»قولػػو: 

الشػػرط أم: تنقػيص األحجػار ُب االسػػتنجاء عػن الثبلثػػة، كعػدـ الػػز دة علػى الثبلثػػة ُب خيػار 
ركاه  عبػد الػػرزاؽ « ا٠تيػار ثبلثػة أ ـ»كحػديم « (ْْٓ)كليسػتنج بثبلثػة أحجػػار»١تفهػـو حػديم 
 .  (ْٓٓ)عن أنس مرفوعا
 أم مع أٌف ما نقلو النوكم عن األصوليُت. « علك أٌف ما نقله»قولو: 
أم إمػاـ اٟتػرمُت مػن كػوف العػدد مػن الصػفة قػوؿ « معارض دبا مٌر عن اإلمػاـ»قولو: 

فلػيس ْتٌجػة،  « أحلت لنا ميتتاف كدماف»ٌٍب الكبلـ ُب العدد أٌما مفهـو العدد ٨تو:  اٞتمهور،
 . (ْٔٓ)كما ذكره التقي السبكي

                                                 
 (َّٕ/ُاإلسنوم ، هناية السوؿ شرح منهاج البيضاكم )( ُْٓ)
 (ُُّ/ِ( كالفخر الرازم، اصوؿ )ِِّ-ُِِ/ِاٞتماؿ اإلسنوم، هناية السوؿ ) (ِْٓ)
 (ٖٖ/ُّاإلماـ النوكم، شرح مسلم ) (ّْٓ)
  الغائط فبلأخرجو البيهقي ، ُب سننو . كلفظو )عن أيب ىريرة، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: إ٪تا أان لكم مثل الوالد فلذا ذىب أحدكم إٔب (ْْٓ)

 (ُٔٔ/ ُيستقبل القبلة، كال يستدبرىا لغائط كال بوؿ، كليستنج بثبلثة أحجار، كهنى عن الركث كالرمة، كأف يستنجي الرجل بيمينو( )
 (ّّٔ/ُالعطار ، حاشية ) (ْٓٓ)
 (ٕٕٗ/ِاإلسنوم ، اإلهباج شرح ا١تنهاج ) ( ْٔٓ)



 

 

ُب قوة قول : « ُب ٜتس من اإلبل»ألف قول :  قاؿ: كالفرؽ أٌف العدد شبه الصفة;
ٕتعل ا٠تمس صفة لئلبل كىي إحدل صفيت الذات؛ ألف اإلبل قد تكوف « ُب إبل ٜتس»
كجوب الشاة اب٠تمس فهم أف غَتىا ٓتبلؼ ما إذا  ا كقد تكوف أقل أك أكثر، فلما قيدتٜتس

قدمت لفظ العدد كاف اٟتكم كذل  كا١تعدكد ٓب يذكر معو أمر زائد يفهم منهم انتفاء اٟتكم 
عما عداه، فصار كاللقب كاللقب ٓب ال فرؽ فيو أف يكوف كاحدا أك مثٌت، أال ترل أن  لو 

يتوىم أف صيغة اٞتمع عدد كال يفهم منها ما يفهم من التخصيص ابلعدد،  ٓب« رجاؿ»قلت: 
.(ْٕٓ)فكذل  ا١تثٌت؛ ألنو اسم موضوع الثنُت كما أف الرجاؿ اسم موضوع ١تا زاد اىػ فاحفظو

 ﴾غبصر(ا مسألة)﴿ 
تقٌدـ عن حاصل كبلـ السبكي أٌف اٟتصر: إعطاء اٟتكم « كيفيد اغبصر إخ»قولو: 

لنفيو عٌما عداه، كيعرب عنو أبٌنو إثبات اٟتكم للمذكور كنفيو عٌما عداه ففيو للشيء أك التعرض 
قضػيتاف، ٓتػػبلؼ االختصػاص؛ فلنٌػػو إعطػاء اٟتكػػم للشػيء كالسػػكوت عٌمػا عػػداه؛ ففيػو قضػػية 

 . (ْٖٓ)كاحدة، فهما متغايراف، كىو التحقيق
 أم بكسر ا٢تمزة. « إدٌنا ابلكسر»قولو: 
شػػي  أبػو إسػػحاؽ الشػػَتازم كالغػػزإب كإلكيػػا ا٢تراسػػي كبػػو قػػاؿ ال« يف األصػػحٌ »قولػو: 

كاإلماـ الرازم كغَتىم. بل ذكر السيوطي: أٌنو قوؿ األكثرين من أصحاب العلـو الفقو كأصولو 
 . (ْٗٓ)كالبياف كالنحو
 «. إ٪ٌتا»أم كلمة « الشتماؽبا»قولو: 
أم ففيػو اٟتصػر ا١تشػػتمل علػى نفػي اٟتكػم عػػن « علػك نفػػي كاسػتثنا  تقػػديرا»قولػو: 

ا١تػذكور ُب قصػػر الصػفة علػػى ا١توصػػوؼ أك نفػي غػػَت اٟتكػم عػػن ا١تػػذكور ُب قصػر الصػػفة عػػن 
 الصفة. 

 ك٨تو: ﴿ًإ٪تَّىا هللاي إًلىوه كىاًحده﴾. « حنو: ﴿إؽبىيكيمي هللاي﴾»قولو: 

                                                 
 (ٖٕٗ/ُاإلسنوم ، اإلهباج شرح منهاج الوصوؿ ) (ْٕٓ)
 (ِّٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع ، ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ْٖٓ)
( ك الغزإب ، ِِْ/ُ، شرح الكوكب الساطع  ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر(ك ْٕ-ّٕأبو إسحاؽ الشَتازم ، اللمع )ص (ْٗٓ)

 (ِّٖا١تستصفى )ص
 (ُّٖ/ُكالرازم ، اصوؿ )



 

 

ية، فمحل ا١تنطوؽ فيها أم فغَته ليس كلو، كىذا بياف ١تفهـو اآل« أم ال غري »قولو: 
ىػػػػػػو هللا تعػػػػػػػأب، كا١تنطػػػػػػػوؽ ىػػػػػػػو األلوىيػػػػػػػة، ك٤تػػػػػػػل ا١تسػػػػػػػكوت: غػػػػػػػَت هللا، كا١تسػػػػػػػكوت: انتفػػػػػػػاء 

 . (َٓٓ)األلوىية
إذ لػو أريػد مطلػق ا١تعبػود ٓب يصػٌر؛ إذ ا١تعبػودات غػَت هللا  « كاإلله: اؼبعبود حبػقٌ »قولػو: 

 كثَتة. 
 ٘تثيل لػ)ػل٪ٌتا( ُب قصر ا١توصوؼ على الصفة. « كحنو: إدٌنا زيد قائم»قولو: 

، كىػػػػو قػػػػوؿ ٚتهػػػػور القػػػػائلُت هبػػػػا، « إ٪ٌتػػػػا»كعلػػػػم ٦تٌػػػػا تقػػػػٌرر أٌف إفػػػػادة  للحصػػػػر اب١تفهػػػػـو
« (ُٓٓ)إ٪تػا الػراب ُب النسػيئة»كاستدؿ ابن دقيق العيد لػذل : أبٌف ابػن عبػاس فهػم مػن حػديم: 

تضػي ٖتػػرًن راب الفضػل؛ ففػػي ذلػػ  اٟتصػر، كٓب يعػػارض ُب فهمػو، كإ٪ٌتػػا عػورض بػػدليل  خػػر يق
الزركشػػي ، دمحم بػػػن هبػػادر ، مؤسسػػػة قرطبػػػة ، اتفػػاؽ مػػػنهم علػػى أهٌنػػػا للحصػػر، كانقشػػػو البػػػدر 

أبٌف ابن عباس ركل اٟتػديم بػذاؾ اللفػظ، كركاه عػن أسػامة بػن زيػد  ـََِٔالطبعة الثانية ، 
الزركشػي أعػٍت: –، قػاؿ «صحير مسػلم»، ككبل٫تا ُب «(ِٓٓ)ليس الراب إال ُب النسيئة»بلفظ: 

: كىػذه الصػػيغة الثانيػػة، صػػيغة -ـََِٔ، دمحم بػن هبػػادر ، مؤسسػػة قرطبػة ، الطبعػػة الثانيػػة ، 
حصػر ابإلٚتػػاع، فمػا ا١تػػانع أف يكػوف ابػػن عبػػاس إ٪تػا فهمػػو مػن ىػػذه الصػيغة ا١تتفػػق عليهػػا، ال 

و كتدقيقػػو ال يسػػػامر بتسػػاكم الصػػػيغتُت. صػػيغة إ٪تػػػا ا١تختلػػف فيهػػػا؟ كمثػػل الشػػػي  علػػى ٖتقيقػػػ
انفصػػػاؿ الضػػػمَت « إ٪تػػػا»ككػػاف بعػػػا مشػػػاٮتنا يقػػػوؿ: أحسػػن مػػػا يسػػػتدؿ بػػػو علػػى اٟتصػػػر ُب 

 .  (ّٓٓ)بعدىا، تدبر
قائلػػػػػػو اآلمػػػػػػػدم كأبػػػػػػو حيػػػػػػاف كمػػػػػػػا صػػػػػػرح بػػػػػػػو « كقيػػػػػػػل: ليسػػػػػػ  للحصػػػػػػػر»قولػػػػػػو: 

 «. إ٪ٌتا»أم « ألٌّنا». قولو: (ْٓٓ)«األصل»
أم عن عملها كيقػاؿ ٢تػا: ا٢تيئػة للػدخوؿ علػى « الكافةأٌف اؼبؤكد كما الزائدة »قولو: 

 األفعاؿ. 

                                                 
 (ِّٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َٓٓ)
 (ُّْٕأخرجو مسلم ُب صحيحو ،رقم ) (ُٓٓ)
 (ُْْٕرقم)« ال راب فيما كاف يدا بيد » كُب ركاية  « لنسيئةأال إ٪تا الراب ُب ا»  اٟتديم ُب صحير مسلم : (ِٓٓ)
 (ُّّ-َّّ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّٓٓ)
 (ِْالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ْٓٓ)



 

 

أم كاستفادة النفي ُب بعا ا١تواضع من خارج كما ُب ﴿ًإ٪تَّىػا  « فبل نفي فيها»قولو: 
إ٢تىيكيمي هللاي﴾؛ فلٌنو سيق للرٌد على ا١تخاطبُت ُب اعتقاد ألوىية غَت هللا تعػأب، كاشػتٌد إنكػار أيب 

الزركشػػي ، كنظػر فيػه البػدر حيػاف مػن قػاؿ: كفادتػو للحصػر، كنقػل مػا ذكػره عػػن البصػريُت، 
أبٌف األزىػػرم نقػػل ُب كتابػػػو  :ـََِٔؤسسػػػة قرطبػػة ، الطبعػػػة الثانيػػة ، دمحم بػػن سػػادر ، م

« إ٪تػا ا١تػرء أبصػغريو»عن أىل اللغة: إهنا تقتضي إ٬تاب شيء كنفي غَته، كقولػ : « الزاىر»
 . (ٓٓٓ)أم: كمالو هبذين العضوين ال برؤيتو كمنظره

أصػػػلو: إٌف « إ٪ٌتػػػا» ؛ فػػػػ(ٔٓٓ)كال بعػػػد ُب إفػػػادة ا١تركػػػب مػػػا ٓب تفػػػده أجػػػزاؤه قػػػاؿ صبػػػع:
ا١تؤكػدة كمػػا الزائػػدة، لكنٌهػػا ركبػػت منهمػا ككضػػعت ١تعػػٌت مسػػتقل غػػَت مػا يفيػػده كػػل جػػزء علػػى 

 حدتو، تدبر.  
قائلػػو أبػو زيػد ا١تػػركزم مػن أصػحابنا مػػع نفيػو لػػدليل « كقيػػل: للحصػر منطوقػػا»قولػو: 

 . (ٕٓٓ)ا٠تطاب حكاه عنو أبو إسحاؽ
كتقػٌدـ أٌف ا١تنطػػوؽ ابإلشػػارة مػػا ٓب يتوقػػف أم لتبػػادر إٔب األذىػػاف، « ابإلشػػارة»قولػو: 

الصدؽ أك الصحة على إضمار، كلكن دؿ اللفظ ا١تفيد للمنطوؽ علػى مػا لػيس مقصػودا منػو 
ُب األصل، بل من توابعو كما ُب الغاية بناء على أهٌنا من ا١تنطوؽ، كىو قوؿ القاضي أيب بكر 

 : (ٖٓٓ)«عالبدر البلم»الباقبلين كابن الساعاٌب، كمن ٌٍب قاؿ ُب 
 

: أىرىادى  يك اؼبىقىاًؿ النُّطقىا     *      تيًفيدي  ًفيهىا كىًقيلى: نيطقىا  قيل ي
اًبإًلشىارىةٍ   (ٗٓٓ)فػىقىد بىدىا أىنػُّهىما ًمن دىارى      *      هينىا كىيًف الغىايىة ً

 

                                                 
 (ِّٗ/ُف ا١تسامع )، تشني ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ٓٓٓ)
 (ِّٗ/ُاٞتبلؿ الي، البدر الطالع ) (ٔٓٓ)
 (ِّٗ/ُالشي  أبو إسحاؽ الشَتازم، التبصرة ُب أصوؿ القفو ) (ٕٓٓ)
 (ُٔالنور األمشوين، البدر البلمع )ص (ٖٓٓ)
 ًمن دىارىه أم  من دائرة ا١تنطوؽ. ىامش البدر البلمع. (ٗٓٓ)



 

 

، «كعمػرك»، ٍب قػاؿ: «إ٪تػا قػاـ زيػد»كتظهػر فائػدة ا٠تػبلؼ فيمػا لػو قػاؿ:  قػاؿ صبػع:
ٗتصيصػا أك نسػخا؟ فمػن قػاؿ: إنػو اب١تنطػوؽ يػدؿ علػى عػدـ قيػاـ « كعمػرك»فهل يكوف قولػو: 

 . (َٔٓ)غَته كاف نسخا، كمن قاؿ: إنو اب١تفهـو كاف ٗتصيصا، أتٌمل
أم بفػتر ا٢تمػػزة، مقابػػل قػػوؿ ا١تػنت: )كتفيػػد اٟتصػػر إ٪ٌتػػا « أٌمػػا أدٌنػػا ابلفػػتح إخ»قولػو: 
 ابلكسر( إْب . 
 ٘تثيل للمفتوحة. « إْب ﴿اىعلىميوا أىدنَّىا﴾»قولو: 
ًد كىمىثىػػػػًل غىيٍػػػػمو « اآليػػػػة»قولػػػو:  ٘تامهػػػػا: ﴿كىتػىفىػػػػاخيره بػىيٍػػػػنىكيٍم كىتىكىػػػػاثػيره ًُب اأٍلىٍمػػػػوىاًؿ كىاأٍلىٍكالى

ٍبيَّ يىًهػيجي فػىتػىػرىاهي ميٍصػفىرِّا ٍبيَّ يىكيػوفي حيطىامنػا كىًُب اآٍلًخػرىًة عىػذىابه شىػًديده كىمىٍغًفػرىةه أىٍعجىػبى اٍلكيفَّػارى نػىبىاتيػوي 
 [ًَِمنى هللًا كىًرٍضوىافه كىمىا اٍٟتىيىاةي الدُّنٍػيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلغيريكًر*﴾ ةاٟتديد: 

 . (ُٔٓ)-هكما صرٌح بو السيوطي كغَت -أم عند اٞتمهور « فليس  للحصر»قولو: 
 أم بقاء أٌف بفتر ا٢تمزة ُب كلمة )إ٪ٌتا(. « بنا  علك بقا  أٌف فيها إخ»قولو: 
 أم على ٣ترد ذل  كإال فا١تصدرية ال تناُب اٟتصر. « علك مصدريتها»قولو: 
 أم معٌت اآلية ا١تذكورة. « كاؼبعىن»قولو: 
صػود، كال يقتضػػيو إْب ىػذا اٟتػل مػأخوذ مػػن ا١تعػٌت ا١تق« اعلمػوا حقػػارة الػػدنيا»قولػو: 

السب ؛ ألٌنو إذا كاف خرب اسم جامد أضيف إليو الكوف، فيقػاؿ ىنػا: اعلمػوا أٌف اٟتيػاة الػدنيا 
 . (ِٔٓ)إْب. عطار

ابلفتر تفيد اٟتصر؛ إذ ما ثبت لؤلصل ثبت « أ٪ٌتا»يعٍت أٌف « كقيل: للحصر»قولو: 
األقصى القريب ُب صناعة »ُب  للفرع، كىذا قوؿ الز٥تشرم كتبعو البيضاكم، كبو صرٌح التنوخي

 :(ّٔٓ)«البدر البلمع»كنقلو الطييب، كاستحسنو األمشوين حيم قاؿ ُب « األديب
 
ػ جىرىل« ػًإدنَّىا» كى

 فىرعه عىًن اؼبىكسيوًر يًف األىصىحًٌ   *  اًبلفىتحً « أىدنَّىا» (ْٔٓ)

                                                 
 (ِّّ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالطبعة الثانية ،  الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، (َٔٓ)
 (ِِٔ/ُ، شرح الكوكب الساطع )السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ُٔٓ)
 (ُّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِٔٓ)
 ( األمشوينُّالنور األمشوين، البدر البلمع )ص (ّٔٓ)
 كُب األصل: )ٙتٌة جسرم أ٪ٌتا..( (ْٔٓ)



 

 

:  ىا حىسىنٍ هىًذم تيًفيدي   *       شىًرمُّ أىفَّ ك الزىـبى كىًمن هينىا ادَّعى    اغبىصرى قيل ى
 

، ككجو كوف ا١تفتوحة فػرع ا١تكسػورة أٌف حػرؼ «شرحه»كقد بسط  الكبلـ عليه يف 
ا١تكسػػػػػػورة، فهػػػػػػي األصػػػػػػل؛ « إفٌ »فػػػػػرع « أفٌ »ُب ا١تفتوحػػػػػة مػػػػػػن حيػػػػػػم إنٌػػػػػو مػػػػػػن أفػػػػػػراد « أفٌ »

فػبل تسػتغٍت الستفائها ٔتعموليها ُب اإلفادة، ٓتبلؼ ا١تفتوحة؛ فلهٌنا مػع  معموليهػا ٔتنزلػة مفػرد؛ 
 . (ٓٔٓ)ُب اإلفادة؛ إذ ا١تفرد ال يفيد

؛ ألٌف ا١تفرد أصل للمركب. كقيػل: كػل أصػل برأسػو؛ ألٌف كقيل: اؼبفتوحة هي األصل
 لو ٤تاؿ يقع فيها بدكف اآلخر كإف كاف ٢تما ٤تاؿ يشًتكاف فيها، أتٌمل. 

 أم من اآلية ا١تذكورة على ىذا القوؿ. « كاؼبراد»قولو: 
أم اللعػػػػب كاللهػػػػو كالزينػػػػة « يا ليسػػػػ  إاٌل هػػػػذ  األمػػػػور اقػػػػراتإٌف الػػػػدن»قولػػػو: 

 كالتفاخر كالتكاثر ُب األمواؿ كاألكالد. 
كضٌمها أصبل  بضٌم القاؼ كفتر الراء ٚتع )قيرًبة( بسكوف الراء« أم ال القرب»قولو: 

 : (ٔٔٓ)[. قاؿ الشاطيبُٗٗب السبعة قولو تعأب: ﴿أىالى إًنػَّهىا قػيٍربىةه﴾ ةالتوبة:  ئكاتباعا، كهبما قر 
 

 كىٖتىٍرًيػػػػ ي كىٍرشو قػيٍربىػػػػةه ضىػػػػمُّوي جىػػػػػبلى  *
 

 : ما يتقرب بو إٔب هللا تعأب من العبادات. -أعٍت القربة-كىي  
فػػرؽ غػػَت كاحػػد بػػُت الطاعػػة كالقربػػة كالعبػػادة أبف الطاعػػة امتثػػاؿ األمػػر  قػػاؿ العطػػار:

كالنهػي كالقربػة مػػا تقػرب بػػو بشػرط معرفػػة ا١تتقػرب إليػو كالعبػػادة مػا تعبػػد بػو بشػػرط النيػة كمعرفػػة 
ا١تعبود فالطاعة توجد بدكهنما ُب النظر ا١تؤدم إٔب معرفػة هللا تعػأب إذ معرفتػو إ٪تػا ٖتصػل بتمػاـ 

ربة توجد بدكف العبادة ُب القرب اليت ال ٖتتاج إٔب نية كالعتق كالوقف. قاؿ العطار: النظر كالق
كاٟتق أف ىذه التفرقة ٖتكم فنحو الصػبلة يقػاؿ لػو طاعػة كقربػة كعبػادة ابعتبػارات ككػذا الوقػف 

 .(ٕٔٓ)ك٨توه، فتأمل
                                                 

 يقصد إسعاؼ ا١تطالع شرح البد البلمع (ٓٔٓ)
 (ٖٓالشاطيب ، حرز األماين )ص (ٔٔٓ)
 (ُّٖ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٕٔٓ)



 

 

مقػػػوؿ « يف األصػػحٌ »كقولػػو: «. ٚتػػع اٞتوامػػع»أم علػػى « فقػػويل مػػن زايدي»قولػػو: 
 ؿ. القو 

أم الػيت بعػد )كػذا( كىػي الغايػة كالتقػدًن ا١تعمػوؿ « راجع إىل اؼبسائل األربػع»كقولو: 
كالعدد كإ٪ٌتا، ككلها فيها خػبلؼ يعلػم مػن قولػو: )ُب األصػٌر( كإف كػاف مقابلػو فيهػا غػَت كاحػد  
كما قٌرره ُب الشرح مفصبل، كبػو ينػدفع مػا قػد يتػوىم أٌف ُب صػنيع ا١تػنت خلػبل؛ ألٌف ا١تفهػـو إذا   

  كاف فيو تفصيل ال يعًتض بو، تدبر.
أم كيفيد اٟتصر ٨تو: ضمَت الفصل، فهو عطف علػى « كحنو ضمري الفصل»قولو: 

أم ال غَته، « ػزيد ىو أفضل من عمرك» كفصل ا٠ترب ا١تنكر عن ا١تبتدأ كػ  -ابلكسر-« إ٪ٌتا»
ٓتبلؼ ا٠ترب ا١تعركؼ ببلـ اٞتنس، كإٌنو كإف أفاد اٟتصر، لكٌنو مستفاد من ا٠ترب ال من ضمَت 

كاف ضمَت الفصل أتكيدا للحصر كما ذكره « زيد ىو الفاضل»بينهما ٨تو: الفصل؛ فلف ٚتع 
 السعد. 

كمنػػػػو يعلػػػػم أٌف ُب ٘تثيػػػػل ا١تؤلػػػػػف كغػػػػَته بقولػػػػو: )٨تػػػػو: ﴿فىػػػػػاي ىيػػػػوى الػػػػوىًٕبُّ﴾( تسػػػػػمحا، 
 .(ٖٔٓ)فليتأٌمل

 أم من كل ما اشتمل على نفي كاستثناء. « االستثنائية« إاٌل » ك« ال»كحنو » قولو:
ك٘تثيلو ابالسػتثناء ا١تفػرغ يقتضػي أٌف التػاـ ٓتبلفػو كمػا لػو « ال عامل إاٌل زيدحنو: »قولو: 

الزركشػػػي ، دمحم بػػػن هبػػػادر ، مؤسسػػػة قرطبػػػة ، كال فػػػرؽ. قالػػػو « مػػػا قػػػاـ أحػػػد إال زيػػػد»قلػػت: 
 . (ٗٔٓ)ـََِٔالطبعة الثانية ، 
ىذا ىو ا١تشهور كسػيأٌب  نفػا التنبيػو علػى ا٠تػبلؼ « كمفهومهما: إثبات العلم»قولو: 

 فيو بقولو: )إذ قيل: إْب(. 
أم مػن كػػل ٚتلػة مػػن معرفػة الطػػرفُت أك « كفبٌػػا يفيػػد اغبصػر حنػػو: العػػامل زيػػد»قولػو: 

بعمػـو األٌكؿ كخصػوص الثػاين كمػا ُب )العػآب زيػد( ك)زيػد العػآب( ك)الكػـر ُب العػرب( ك)األئٌمػة 
 من قريش(. 

                                                 
 (ِّٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٖٔٓ)
 (ُّْ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ٗٔٓ)



 

 

إذا قلت: )زيد ا١تنطلق( فالبلـ تفيد ا٨تصار ا١تخرب بػو ُب ا١تخػرب عنػو مػع  ماـ:قاؿ اإل
 قطع النظر عن كونو مساك  أك أخٌص منو إْب. 

كقػاؿ: ٓب يقػل  :ـََِٔالزركشي ، دمحم بن سادر ، مؤسسة قرطبػة ، الطبعػة الثانيػة ، قاؿ 
ٖترٯتهػػا التكبػػػَت، ملسو هيلع هللا ىلص: »بػػو أحػػد، كاحػػتج أصػػحابنا علػػى تعيػػػُت لفظػػيت التكبػػَت كالتسػػليم بقولػػو 

 أبفَٕٓفػػاىيم، كزيفػو إمػاـ اٟتػػرمُت كمنعتػػو اٟتنفيػة معتقػدين أنػػو مػن قبيػل ا١ت«. كٖتليلهػا التسػليم
ُب التكبػػػػَت:  التعيػػػُت يسػػػػتفاد مػػػػن اٟتصػػػر ا١تػػػػدلوؿ عليػػػػو اب١تبتػػػدأ كا٠تػػػػرب، فػػػػلف التحػػػرًن ينحصػػػػر 

كا٨تصار زيد ُب صداقت ، إذا قلت: )صديقي زيد(، كقرر الشي  هباء الدين ابن النحاس أبف 
ا١تبتدأ ال يكوف أعم من ا٠ترب، ال تقػوؿ: )اٟتيػواف اإلنسػاف(، فػلف قلػت: )زيػد صػديقي(، كػاف 

لصػداقة ا٠ترب صاٟتا ألف يكوف أعم من ا١تبتدأ فيجعلو كػذل ، ككػذل  قػالوا: ال يلػـز ا٨تصػار ا
ُب زيػد ٓتػػبلؼ قولػػ : )صػػديقي زيػد(؛ فػػلان ال ٯتكننػػا أف ٧تعػػل ا٠تػػرب الػذم ىػػو زيػػد أعػػم مػػن 
ا١تبتػدأ، فمػا بقػي إال أف ٧تعلػػو مسػاك ، كإال كػاف ا٠تػػرب أخػص مػن ا١تبتػػدأ كأنػو غػَت جػػائز، كإذا  

 .(ُٕٓ)كاف مساك  يلـز اال٨تصار ضركرة صدؽ أف كل من ىو صديقي زيد حينئذ
 أم كوف ٨تو: )العآب زيد( إْب ٦تٌا يفيد اٟتصر. « (ِٕٓ)فاد[]ك لك م»قولو: 
ُب قولػػػػو: )ك٨تػػػػو ال كإاٌل االسػػػػػتثنائية (، « ٨تػػػػو»أم كلمػػػػة « مػػػػن زايدي حنػػػػو»قولػػػػو: 
 )كمثل ال عآب إاٌل زيد(؛ فلٌنو ال يفاد منو ذل ، أتٌمل. «: األصل»ٓتبلؼ قوؿ 
 أم ذل . « إْب كقد يفاد»قولو: 

فيو للتبعيا؛ فيستفاد بقاء شيء غػَت « من»أم فلٌف « كمنها (ّٕٓ)كاألصلمن قويل  »قولو: 
 ما صرٌحا بو. 

، سيأٌب قريبا أٌف الشرط قبل الصفة ا١تناسبة، فيكوف ما ذكر قبلها «كرتبته قبل الشرط»قولو: 
 من ابب أكٔب
شركع ُب بياف مراتب ا١تفاىيم قوة كضعفا، كمن فوائده: « كهو أم األخري إخ»قولو: 

 الًتجير عند التعارض؛ فلذا تعارض مفهـو الغاية كالشرط قدـ الغاية كىكذا البواقي. 

                                                 
 (ّّٖإماـ اٟترمُت ، الربىاف فقرة ) (َٕٓ)
 (ُّٔ-ُّٓ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُٕٓ)
 كُب األصل: )كقد يفاد ذل (، كىو سبق قلم. (ِٕٓ)
 (ِّٗ/ُعبارة األصل )كمثل ال عآب إال زيد( مع حاشية العطار) (ّٕٓ)



 

 

موضػػػػوعة لبلسػػػػتثناء، كىػػػػػو اإلخػػػػراج فداللتػػػػو علػػػػػى « إال»أم ألف « أعبلهػػػػػا»قولػػػػو: 
، كلكػن اإلخػراج مػن عػدـ القيػ اـ ُب ا١تثػاؿ السػابق مػثبل لػيس ىػو اإلخراج اب١تنطوؽ ال اب١تفهػـو
 ، الزركشػي ، دمحم بػن سػادر ، كػذا يف عػُت القيػاـ، بػل كقػد يسػتلزمو، فلػذل  كػاف مػن ا١تفهػـو

 . (ْٕٓ)كغري  ـََِٔمؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، 
إذ ىػػػو منقػػػوؿ عػػػن أيب اٟتسػػػن ابػػػن القطػػػاف كغػػػَته، « إ  قيػػػل: إنٌػػػه منطػػػوؽ»قولػػػو: 

قاؿ: بدليل أنو لو قاؿ: ما لػو علػي « شرح ألفيتو»كالربماكم ُب « قواعده»كرٌجحو القراُب ُب 
إال دينػػػػار كػػػػاف ذلػػػػ  إقػػػػرارا ابلػػػػدينار كلػػػػو كػػػػاف اب١تفهػػػػـو ٓب يؤاخػػػػذ بػػػػو لعػػػػدـ اعتبػػػػار ا١تفهػػػػـو ُب 

 .(ٕٓٓ)األقارير
م ينػثلج لػو الصػدر إذ كيػف يقػاؿ ُب )ال إلػو إال هللا(: كىػو الػذ كافقه الكماؿ كقاؿ:

 .(ٕٔٓ)إف داللتها على إثبات األلوىية  اب١تفهـو
أبنػػو ال بعػد ُب ذلػ ؛ ألف القصػد أكال كابلػػذات نفػي مػا خالفنػا فيػػو  كأجػاب اؼبؤلػف:

دـ ا١تشػركوف ال إثبػػات مػػا كافقػػوان عليػػو فكػػاف ا١تناسػػب لػػؤلكؿ ا١تنطػػوؽ كللثػػاين ا١تفهػػـو ك٤تػػل عػػ
 . (ٕٕٓ)اعتبار ا١تفهـو ُب األقارير إذا كاف بغَت اٟتصر كما يفهمو كبلـ الفقهاء

إشػػػارة إٔب اٞتػػواب عٌمػػػا يقػػػاؿ: إٌف مػػػا قيػػل منطػػػوؽ، رتبتػػػو بعػػػد « أم صػػػراحة»قولػػو: 
ىذا، فدفعو أبٌف ا١تراد ىنا منطوؽ صراحة، معلبل لو أبٌنو منطوؽ فحسب مشػاركتهما ُب أصػل 

 . (ٖٕٓ)التبادر، أتٌمل
 أم بقولو: )إذ قيل إٌنو منطوؽ(. « كبه»و: قول

 أم األخَت، كىو )٨تو: ال كإاٌل االستثنائية(. « يعلم أٌف هذا»قولو: 
« يف األصحٌ »أم كسوابقو، كعليو فانظر كجو عدـ أتخَته قولو: « خبلفا أيضا»قولو: 

 إٔب ىنا حىٌت يفهم ا٠تبلؼ منو. 

                                                 
 (ُّٔ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، ( ْٕٓ)
 (َُٖ/ُٓب البحر ايط ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، نقل ىذا الكبلـ عن شيخو البدر  (ٕٓٓ)
 (ِّٗ/ُ( كنقل عنو العطار ُب حاشيتو )ِْٗ/ُحرير)الكماؿ ابن ا٢تماـ ، التحرير مع شرحو تيسَت الت (ٕٔٓ)
 (ِّٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٕٕٓ)
 (َّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٖٕٓ)



 

 

أم فهػػػذا دكف ٨تػػػو: )ال كإاٌل االسػػػتثنائية( ُب « فمػػػا قيػػػل فيػػػه إنٌػػػه  منطػػػوؽ»قولػػو: 
 القوة.  

أم فيػػػػػو تنبيػػػػو علػػػػػى أنٌػػػػو لػػػػػيس مػػػػراد القائػػػػػل بكونػػػػو منطوقػػػػػا أنٌػػػػػو « أم إشػػػػػارة»قولػػػػو: 
منصػوص، فػػذل  بعيػػد، بػػل مػراده: إشػػارة الػػنٌص، كال شػػٌ  أنٌػػو هبػذا االعتبػػار مرتفػػع عػػن رتبػػة 

أم -ة إٔب قولػػػػو السػػػػابق  نفػػػػا )كىػػػػو ا١تفػػػاىيم؛ إذ داللػػػػة الػػػػنٌص أقػػػػول مػػػػن مفهومػػػػو، ال حاجػػػػ
أعبلىػػػا(؛ فػػػلٌف مػػػن يقػػػوؿ إنٌػػػو منطػػوؽ، فهػػػو داخػػػل ىنػػػا؛ ألاٌن نقػػػوؿ: ال بػػػٌد منػػػو؛ إذ  -األخػػَت

القائػػل اب١تنطػػوؽ ُب ا١تنفػػي قػػد ال يػػدعى أنٌػػو منطػػوؽ ابلػػنٌص، ٓتػػبلؼ ٨تػػو: )إ٪ٌتػػا(، كلػػذا قػػػاؿ: 
، كإاٌن كإف )أم إشػػػػارة(، كالػػػػػذم أحوجػػػػػو إٔب ىػػػػذا أنٌػػػػػو بصػػػػػدد بيػػػػاف تفػػػػػاكت رت بهػػػػػا ُب ا١تفهػػػػػـو

 . (ٕٗٓ)جعلناه من ا١تفهـو فليست داللتها لو على السواء، تدبر
 أم مفهومهما. « كالغاية كإدٌنا»قولو: 

منطوقػػػا فػػؤلف قولػػػ : )إ٪تػػا زيػػػد قػػائم( أك )إ٪تػػػا « إ٪تػػا»أمػػػا كػػوف مفهػػػـو  قػػاؿ العطػػػار:
القػػػائم زيػػػػد( معنػػػاه: ال قاعػػػػدا كال عمػػػرك، فمحػػػػل النطػػػق ُب األكؿ: زيػػػػد، كُب الثػػػاين: القػػػػائم، 
كا١تنفي حاؿ من أحوالو، فيكوف ا١تنفي منطوقا؛ ألنػو معػٌت دؿ عليػو اللفػظ ُب ٤تػل النطػق. ٍب 

اللفػػػظ بػػػل الـز عػػن ا١توضػػػوع لػػػو فيكػػػوف غػػػَت صػػػرير ٍب ىػػػو غػػػَت  ىػػذا النفػػػي غػػػَت موضػػػوع لػػػو
مقصود للمتكلم ال يتوقف عليو الصػدؽ كال الصػحة فيكػوف إشػارة، كأمػا الغايػة، فلنػو ٓب يصػرح 

 .(َٖٓ)ْتكم الغَت فيو إال أنو ١تا كاف اٟتكم ينقطع ابلغاية لـز من ذل  ثبوت خبلفو، فليتأٌمل
 ـو ٨تو الغاية. أم مفهومو يلي مفه« فالشرط»قولو: 
أم فكػاف جػوف مػا قبلػو، ككجػو عػدـ القػوؿ أبنٌػو « إ  مل يقل أحػد إنٌػه منطػوؽ»قولػو: 

؛ للػػزـك  منطػوؽ: إٌف الشػػرط إ٪ٌتػػا كضػػع للػػربط كترتػػب العػػدـ علػى العػػدـ، إ٪ٌتػػا ىػػو بطريػػق اللػػزـك
 انتفاء ا١تسبب ابنتفاء السبب. 

 أم مفهومها يلي مفهـو الشرط. « فصفة مناسبة للحكم إخ»قولو: 
أم كػػابن سػػريج؛ فلنػػػو قػػاؿ ٔتفهػػـو الشػػرط كٓب يقػػػل « ألٌف بعػػق القػػػائلني إخ»قولػػو: 
 ٔتفهـو الصفة. 

                                                 
 (ُّٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ٕٗٓ)
 (َّّ/ُ) حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ،  (َٖٓ)



 

 

فيػػو ٕتُّػوز ْتػذؼ ا١تضػاؼ، كالتقػدير ابقػي مطلػػق « إخ (ُٖٓ)فمطلػق الصػفة[»ةقولػو: 
الصفة أك من إطبلؽ اسم ا١تطلق على ا١تقيد، كذل  شامل للصفة ا١تناسبة كغَتىا، كا١تراد هبا: 
غَت ا١تناسبة كما نٌبو عليو ُب الشػرح؛ إذ ال معػٌت ألف تلػي ا١تناسػبة ا١تناسػبة؛ فيلػـز الًتتيػب بػُت 

 الشيء كنفسو. 
 : )كصػػفة غػػَت ا١تناسػػبة( كىػػي كاضػػحة إاٌل أٌف األكٔب ىػػي الػػػيت كىػػذا كُب بعػػا النسػػ
 رأيتها ٓتٌط ا١تؤلف، فليتأٌمل. 

 أم النعت كاٟتاؿ كالظرؼ كالعلة. « كاؼبذكورات»قولو: 
فيػػػو أٌف العلػػة ال بػػٌد كأف تكػػػوف مناسػػبة. كأجيػػب: أبٌف الػػػذم « الغػػػري اؼبناسػػبة»قولػػو: 

 بلـ ُب العلة اللغوية. يشًتط فيو ا١تناسبة: العلة العقلية، كالك
لكػػن قػػػاؿ أم ُب أهٌنػػا تلػػي الصػػػفة ا١تناسػػبة، كػػذا ذكػػره ٚتػػػع، « فهػػي سػػػوا »قولػػو: 

ينبغػػي أف يكػػوف  :ـََِٔالزركشػػي ، دمحم بػػن سػػادر ، مؤسسػػة قرطبػػة ، الطبعػػة الثانيػػة ، 
 .(ِٖٓ)، فهي قريبة من النص«إ٪تا»أعبلىا ينبغي أف يكوف أعبلىا العلة لداللتها على 

 أم مفهـو العدد يلي ا١تذكورات. « فالعدد»قولو: 
أم من القائلُت ٔتفهـو ا١تخالفة؛ فقالوا: ال يدؿ على ٥تالفة « إلنكار كثري له»قولو: 

 حكم الزائد عليو أك الناقص عنو إاٌل بقرينة فتكوف الداللة حينئذو لتل  القرينة. 
كالعلػػػة؛ فػػػػلٌف  يعػػػٍت ا١تػػػػذكورات مػػػن النعػػػت كاٟتػػػاؿ كالظػػػرؼ« دكف مػػػا قبلهػػػا»قولػػػو: 

 القائلُت اب١تفهـو اتفقوا على أهٌنا من الصفة. 
أم ُب شرح قولو: )كالعدد ُب األصٌر( حيم قاؿ ٙتٌة: )كقيل: ليس « كما مرٌ »قولو: 
 منها(  إْب. 

« ألنٌه»أم فهو أدانىا. قولو: « نخر اؼبفاهيم»أم على عاملو. قولو: « فتقدمي اؼبعموؿ»قولو: 
 أم تقدًن ا١تعموؿ.

أم بػل ُب أغلػب صػوره، كأيضػا فػلٌف « ال يفيد اغبصػر يف كػل صػورة كمػا مػرٌ »قولو: 
أىل البياف نوزعوا ُب إفادتو االختصاص، كلئن سٌلم ذل  ففي كونو ٔتعٌت اٟتصر نزاع، كالػذم 

                                                 
 كُب األصل: )فمفهوـ الصفة(، فهو سبق قلم. (ُٖٓ)
(، لكن الذم ُب األصل: )قريبة من ِّْ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِٖٓ)

 ا١تنطوؽ(، كا١تثبت من التشنيف.



 

 

حققو التقي السبكي التغاير بينهما قاؿ: فليس االختصاص ىػو اٟتصػر، بػل ىػو نػوع اىتمػاـ، 
 الختصاص: افتعاؿ من ا٠تصوص، كا٠تصوص مركب من شيئُت: كالفرؽ بينهما أٌف ا

 أحد٫تا: عاـ مشًتؾ بيت شيئُت أك أشياء. 
 كالثاين: معٌت ينضٌم إليو يفصلو عن غَته كضرب زيد؛ فلٌنو أخٌص من مطلق الضرب. 
فلذا قلت: )ضربت زيدا(، أخربت بضرب عاـ، كقع من  على شخص خاص، فصار 

١تا انضم إليو من  كمن زيد، كىذه ا١تعاين الثبلثة، أعٍت: مطلػق ذل  الضرب ا١تخرب بو خاصا 
الضػرب، ككونػػو كاقعػػا منػػ ، ككونػػو كاقعػا علػػى زيػػد قػػد يكػػوف مقصػود ا١تػػتكلم ٢تػػا ثبلثتهػػا علػػى 
السػػواء، كقػػد يػػرجر قصػػده لبعضػػػها علػػى بعػػا، كيعػػرؼ ذلػػ  ٔتػػػا ابتػػدأ كبلمػػو؛ فػػلف االبتػػػداء 

 ابلشيء يدؿ على االىتماـ بو. 
 ت: زيد ضربت، علم أف خصوص الضرب على زيد ىو ا١تقصود. فلذا قل

كال شػ  أف الكػل مركػب مػن خػاص كعػاـ لػػو جهتػاف، فقػد يقصػد مػن جهػة عمومػػو، 
كقػد يقصػد مػن جهػة خصوصػو، فقصػده مػن جهػة خصوصػو ىػو االختصػاص، كأنػو ىػو األعػػٌم 

بػات كال نفػي. عند ا١تتكلم، كىو الػذم قصػد إفادتػو السػامع مػن غػَت تعػرض كال قصػد لغػَته كث
؛ «ػػػل٪ٌتا»كبػػ« إاٌل »ك« ػػما»كأمػا اٟتصػر فمعنػاه: كنفػي غػَت ا١تػذكور كإثبػات ا١تػذكور، كيعػرب عنػو بػػ

فلذا قلت: )ما ضربت إاٌل زيدا( كنت نفيت الضرب عن غَت زيد، كأثبٌتو لزيد، كىذا ا١تعٌت زائد 
 . (ّٖٓ)على االختصاص إْب، فاحفظو فلٌنو نفيس

 ﴾(مفهـو اؼبخالفةحجية )﴿
بكسػػػر الػػبلـ؛ فلهٌنػػا تكسػػػر حيػػم كقعػػت نعتػػػا كمػػا ىنػػػا « كاؼبفػػػاهيم اؼبخالفػػة»قولػػو: 

كحيػػم أطلقػػت علػػى ا١تفهػػـو أك أضػػيف إليهػػػا كقولػػو فيمػػا  تقػػٌدـ: )كإف خالفػػو فمخالفػػػة إْب( 
كقولو: )كىو أم مفهـو ا١تخالفػة صػفة( فتحػت، كإ٪تػا ٓب يقػل ىنػا: ا١تفػاىيم؛ ألف ا١تفػاىيم ٚتػع  

 . (ْٖٓ)كثرة لغَت العاقل

                                                 
 (ِّٖ-ِّٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔهبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، الزركشي ، دمحم بن  (ّٖٓ)
 (َّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْٖٓ)



 

 

يعػػػػػٍت أف الػػػػدليل الػػػػػداؿ علػػػػى حجيتهػػػػػا ىػػػػو الوضػػػػػع « حٌجػػػػة لغػػػػػة ُب األصػػػػرٌ »و: لػػػػقو 
اللغوم: كأف كضػع لفػظ السػائمة لغػة إلخػراج ا١تعلوفػة أك الوضػع الشػرعي: أبف كضػعت شػرعا 

 . (ٖٓٓ)لذل  بعد ما كانت ُب اللغة إلفادة معناىا فقط أك أٌف الدليل ىو العقل، كسيأٌب بيانو
، كبعضػػػػهم أنكرىػػػػا ُب الػػػػػبعا فقػػػػط كمػػػػػا (ٖٔٓ)اٟتجيػػػػة مطلقػػػػػا كبعػػػػا العلمػػػػاء أنكػػػػػر

 سيأٌب، فتحٌرر من ذل  أٌف قولو: )ُب األصٌر( راجع لكل من حجة كلغة، أتٌمل. 
 تعليل لكوف حجيتها لغة. « لقوؿ كثري من أئٌمة اللغة إخ»قولو: 
عبيػد ثػٌت كأيب ا١ت بػن  أم مػن أئٌمػة اللغػة كػأيب عبيػدة معمػر« فقػاؿ صبػع مػنهم»قولػو: 

 . (ٕٖٓ)القاسم بن سبلـ
متفػق « كإذا أتبع أحدكم على ملػيء فليتبػع»٘تامو: « يف خرب مطل الغ   لم»قولو: 

 . (ٖٖٓ)عليو
« ٕب الواجػد ٭تػل عقوبتػو كعرضػو»مقوؿ القػوؿ، كُب حػديم  خػر: « إنٌه يدؿ»قولو: 

. قػػػػاؿ أبػػػػو عبيػػػػدة: يػػػػػدؿ علػػػػى أف ٕب مػػػػن لػػػػيس بواجػػػػد ال ٭تػػػػل عرضػػػػػو (ٖٗٓ)ركاه أٛتػػػػد كغػػػػَته
ألف ٯتتلػػػػػئ جػػػػوؼ أحػػػػػدكم قيحػػػػا حػػػػػىت يريػػػػو خػػػػػَت مػػػػن أف ٯتتلػػػػػئ ملسو هيلع هللا ىلص: »، كقولػػػػو (َٗٓ)كعقوبتػػػػو
؛ فجعػػل االمػتبلء مػػن الشػػعر ُب (ُٗٓ)، كىػػذا يػدؿ علػػى تػوبي  مػػن ال يعتػٍت بغػػَت الشػعر«شػعرا

 قوة الشعر الكثَت يوجب ذل ، ففهم منو أٌف غَت الكثَت ليس كذل . 
 . أم أئٌمة اللغة« كهم إدٌنا يقولوف إخ»قولو: 
، كال يضػػٌر ُب ذلػػػ  ٥تالفػػػة (ِٗٓ)أم لغػػػتهم« مػػػا يعرفونػػػه مػػػن لسػػػاف العػػػرب»قولػػو: 

األخفش؛ ألٌنو أصغر من ىؤالء كال سٌيما كقد كافقهم اإلماـ الشافعي هنع هللا يضر، كما قيل: ال نسٌلم 
أهٌنم قد فهموا ذل  لغة؛ الحتمػاؿ أف يكونػوا بنػوىم علػى االجتهػاد أم النظػر كاالسػتدالؿ ُب 

                                                 
 (َّّ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ٖٓٓ)
 (ِْيقصد أاب حنيفة  كما صرح التاج السبكي ٚتع اٞتوامع )ص (ٖٔٓ)
 (َّّ/ُ) حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية العطار ، (ٕٖٓ)
 (.ُْٔٓ( رقم )ُُٕٗ/ّ(، كمسلم، اٞتامع الصحير )ِِٕٖ( رقم )ْٗ/ّالبخارم، اٞتامع الصحير ) (ٖٖٓ)
كعقوبتو اٟتبس(،  ( معلقا. قاؿ سفياف: )عرضو يقوؿ: مطلتٍتُُٖ/ّ( البخارم، اٞتامع الصحير )ْٓٔ/ِٗاإلماـ أٛتد، ا١تسند ) (ٖٗٓ)

 كقاؿ ككيع: )عرضو: شكايتو(.
 (َُِ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (َٗٓ)
 (َّٔ( الفقرة)ْٓٓإماـ اٟترمُت ، الربىاف )ص (ُٗٓ)
 (ُّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِٗٓ)



 

 

ا١تباحػػم اللغويػػة مػػػدفوع كمػػا ُب العضػػد كغػػػَته أبٌف ىػػذا ا١تنػػع ال يضػػػران؛ ألاٌن ال نػػٌدعي القطػػػع 
، بل الظٌن، كىو حاصل بقوؿ ىؤالء؛ لكوهنم من أئٌمة اللغة، كىي تثبت بقوؿ أئٌمتهػا  اب١تفهـو

تنا: سواء  استند قو٢تم إٔب اجتهاد أك ٝتاع ك غَت ذل ؛ فلٌف طريق معرفة أكثر اللغات قوؿ أئمٌ 
)إٌف معٌت ىذا اللفظ كذا ككذا(، كالتواتر قليل، كبو يندفع أيضا ما قيل: إٌنو بعد تسليم النقل لو 

 . (ّٗٓ)يوجد فيو تواتر، تدبر
 أم من جهة الشرع بتصرؼ منو زائد على كضع اللغة. « كقيل: حٌجة شرعا»قولو: 

غًفر ٢تىيػم سىػػبًعُتى مىػػرَّةن فهػػم مػػن قولػو تعػػأب: ﴿ًإف تىسػػتى ملسو هيلع هللا ىلص كاسػتدؿ ٢تػػذا القػػوؿ أبٌف النػيب 
[ أف حكم ما زاد على السبعُت ٓتػبلؼ حكمػو؛ إذ قػاؿ كمػا َٖفػىلىن يىغًفرى هللاي ٢تىيم﴾ ةالتوبة: 

 . (ْٗٓ)«خربين هللا كسأزيده على السبعُت»ركاه الشيخاف: 
فهػم مػن مقتضػى اللسػاف العػريب. كأٌمػا ملسو هيلع هللا ىلص كفيو أٌف ىذا يصٌر دليبل لػؤلٌكؿ أيضػا؛ ألنٌػو 

زعػػػػػم بعضػػػػػهم أٌف ىػػػػػذا اٟتػػػػػديم غػػػػػَت صػػػػػحير كإف نقػػػػػل ُب االسػػػػػتغفار كػػػػػذب قطعػػػػػا، فلػػػػػػيس 
 ةبصحير[؛ ١تا تقٌرر أٌنو ُب الصحيحُت، تدبر. 

 أم كوف ا١تفاىيم حجة. « ؼبعرفة  لك»قولو: 
ٚتػع مػورد مصػدر ميمػي ٔتعػٌت اسػم الفاعػل أك اسػم « لشػارعمن موارد كبلـ ا»قولػو: 

  ا١تكاف. 
كأجيب عن ىذا: أبٌنو ال يلـز من ذل  كوف الداللة اللفظ، كاللفظ عريب، كال يلزمهم 
مػػن فهػػم الشػػارع ُب اآليػػػة أف يكػػوف ذلػػ  شػػػرعيا، بػػل ٬تػػوز أف يكػػػوف اسػػتند ُب ذلػػ  لداللػػػة 

قف على أمر زائد على مدلوؿ اللفظ كدكنو خرط اللفظ كاللفظ عريب، كإثبات كونو شرعيا يتو 
 .(ٓٗٓ)القتاد

فلٌف الوضع اللغوم كالتعويل عليو ىو األصل حىٌت يثبت ا٠تركج عنو بدليل،  كابعبملة،
 فمجرد ذل  الفهم ال يثبت أٌف ذل  ابلشرع، تدبر. 

                                                 
 (َّّ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ّٗٓ)
 (ُّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْٗٓ)
 (ُّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٓٗٓ)



 

 

أم من جهة ا١تعٌت، كقد يعرب عنػو ابلعقػل ابلعػرؼ العػاـ، « كقيل: حٌجة معىن»قولو: 
كال منافػاة بينهمػا؛ غػذ كػل مػن العقػل كالعػرؼ العػػاـ كا١تعػٌت كنايػة عػن ا١تعػٌت الػذم ذكػره؛ فلنٌػػو 

 . (ٔٗٓ)عن العقل، فصٌر التعبَت عنو ابلعبارات الثبلث ئانش معقوؿ ألىل العرؼ العاـ ك
 أم ا١تعٌت. « كهو»قولو: 
لنفػػي  ىػذا مبػٍت علػى جػواز إثبػات كضػع التخصػيص« لػو مل ينػف اؼبػذكور إخ»قولػو: 

اٟتكم عن ا١تسكوت عنو ٔتا فيو من الفائػدة، كال نسػٌلم بطبلنػو، كالسػند أنٌػو إذا جػاء ذلػ  ُب 
إثبات دليل التنبيو كاإلٯتاء، كىػو أف يػذكر مػا لػو ٓب يػرد بػو التعليػل لكػاف بعيػدا؛ حػذرا مػن لػزـك 

 . (ٕٗٓ)البعد، فؤلف يثبت ا١تفهـو كحذرا من لزـك غَت ا١تفيد أجدر
عليػػو بػػو مػػن لػػزـك الػػدكر؛ لتوقػػف الوضػػع علػػى الفائػػدة ا١تتوقفػػة علػػى  كأٌمػا مػػن اعػػًتض

الوضػع فمػدفوع أبٌف مػػا يتوقػف عليػو الداللػػة تعقػل الفائػدة ال حصػػو٢تا، كا١توقػوؼ علػى الداللػػة 
 . (ٖٗٓ)حصوؿ الفائدة ال  تعقلها، قرره بعا اققُت أخذا من العضد كحواشيو

، «(ٗٗٓ)األصػل»هنع هللا يضر كمػا صػرح بػو ُب  كىو اإلماـ أبػو حنيفػة« كأنكر بعضهم»قولو: 
من  اقتصاره  ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، لكن تعجب 

 . كبو  تعلم سٌر تعبَت ا١تؤلف ابلبعا. (ََٔ)عليو كحده مع أٌنو كجو عندان صار إليو الغزإب
 أم قاؿ بعدمها فضبل عن االحتجاج هبا. « مفاهيم اؼبخالفة كلها»قولو: 
 ألجل التفصيل الذم ُب األقواؿ اآلتية. « مطلقا»قولو: 
إشارة إٔب اٞتواب أٌنو ٓب يقل بو، كإ٪ٌتا قاؿ بذل  « كإف قاؿ يف اؼبسكوت إخ»قولو: 
 لدليل  خر. 
أم كىػػو عنػػدان ٔتفهػػـو ا١تخالفػػة  كمػػػا « كمػػا يف انتفػػا  الزكػػػاة عػػن اؼبعلوفػػػة»قولػػو: 

 تقٌدـ. 

                                                 
 (ِّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٔٗٓ)
 (ُّّ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ٕٗٓ)
 (ّّّ-ِّّ/ُ) التقريراتالشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد  (ٖٗٓ)
 (ِّالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ٗٗٓ)
( ُٖٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، ( ُْٓ/ّالغزإب ، ا١تستصفى ) (ََٔ)

 طبعة دار الكتب.



 

 

األصػل عػػدـ »أم ذلػ  الػبعا ا١تنكػر ٟتجيػػة مفهػـو ا١تخالفػة. قولػو: « قػاؿ»قولػو: 
 مقوؿ القوؿ. « الزكاة

أنٌػػػو قػػػػاؿ: ال ٕتػػػب الزكػػػاة ُب ا١تعلوفػػػػة؛ ألٌف الزكػػػاة ٓب تكػػػن ُب السػػػػائمة كال ُب  كبيانػػػه:
كسػكت  ائمة ُب السائمة كما ثبت ُب اٟتديم الصػحيرا١تعلوفة، ٌٍب أٌف الشارع أكجبها ُب الس

أٌف  (َُٔ)يوجػب خبلفػو، كتػوٌىم بعػا أصػحابنا ما كاف لفقد ماعن ا١تعلوفة فبقي حكمو على 
أاب حنيفػة يقػوؿ ٔتفهػـو الصػفة؛ إلسػػقاطو الزكػاة عػن ا١تعلوفػة، كلػػيس كػذل ، بػل إ٪ٌتػا ٓب يوجبهػػا 

 فيها ٘تٌسكا ابألصل، تدبر. 
أم أنكػػر مفػػاىيم ا١تخالفػػػة كلهػػا لكػػن ُب الكػػػبلـ « م يف اػبػػػربكأنكػػر بعضػػػه»قولػػو: 

 ا٠تربم ال اإلنشائي، فليس ا١تراد اب٠ترب ُب كبلمو اٟتديم النبوم فقط كما قد يتوىم. 
 ٘تثيل للخربم. « حنو: يف الشاـ الغنم السائمة»قولو: 
 لشاـ. يعٍت ال ينفي كجود الغنم ا١تعلوفة ُب ا« فبل ينفي اؼبعلوفة عنها»كقولو: 
يعٍت أٌف ا١تعٌت ا١توضوع لو ا٠ترب، كىو: اٟتكػم النفسػي « ألٌف اػبرب له خارجي»قولو: 

ا١تعرب عنو ابلذكر اللفظي أعٍت ىذا ا١تفهـو ُب ذاتو، كمن حيم ىو ١تا كاف لو متعلق خارجي، 
كىػو النسػبة الواقعػة ُب نفػس األمػر ا١تعػرب عنػو ابٟتكػم ا٠تػارجي أمكػن أف يػؤتى ٓتػرب متعلػق فيػو 

، كإف يػؤتى ٓتػرب تعلػق فيػو اٟتكػم )يف الشػاـ الغػنم(كػأف يقػاؿ: اٟتكم ابلنسبة الواقعػة بتمامهػا  
، كفائػػػدة التخصػػػيص ابلوصػػػف: ٥تالفػػػػة )يف الشػػػاـ الغػػػنم السػػػائمة(ْتصػػػة منهػػػا كػػػأف يقػػػاؿ: 

ا١تسكوت عنو للمذكور ُب اٟتكم النفسي، كانتفاؤه ُب ا١تسكوت عنػو، كإف تعػُت مػراد اقتضػاء 
ا٠تارجي الذم ىو ا١تفهـو ُب ا٠ترب؛ ألٌف ا٠ترب ال يدؿ  ابالستقراء، لكٌنو ال يستلـز انتفاء اٟتكم

عليػو؛ ١تػػا عرفػػت أنٌػػو يػػدؿ اب١تنطػػوؽ علػػى اٟتكػػم النفسػػي كاب١تفهػػـو علػػى انتفائػػو، كال يلػػـز مػػن  
انتفاء اٟتكم النفسي انتفاء النسبة الواقعة ُب نفس األمر؛ ٞتواز أف ٭تصل ُب ا٠تارج ما ال ٮترب 

 . (َِٔ)بو قط
أم نفي ا ٟتكم ا٠تارجي عن ا١تسكوت، بل ىو «  القيد فيه للنفيفبل يتعني»قولو: 

 متعُت لنفي اٟتكم النفسي الذم ىو مدلوؿ ا٠ترب كما تقرر. 
                                                 

، تشنيف ـََِٔ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، الزركشي كىو ابن الرفعة ُب ا١تطلب العلي كما حكاه عنو البدر  (َُٔ)
 (َِّ/ُا١تسامع )

 (ّّْ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (َِٔ)



 

 

حنػػػػو: زٌكػػػػوا عػػػػن الغػػػػنم »أم اٟتكػػػم اإلنشػػػػائي. قولػػػػو: « خبػػػػبلؼ اإلنشػػػػا »قولػػػو: 
 ٘تثيل لئلنشاء. « السائمة

ة(؛ فلنٌػو خػرب لفظػا م السػائمة زكػاأم مػن ٨تػو: )ُب الغػن« كما يف معنا  فبٌػا مػرٌ »قولػو: 
 إنشاء معٌت. 
أم حػػىٌت ٬تػػرم فيػػو مػا ذكػػر؛ فػػلٌف كجػوب الزكػػاة ىػػو نفػػس « فػػبل خػػارجي لػػه»قولػو: 

)أكجبػػػت( بنػػػاء علػػػى اٖتػػػػاد اإل٬تػػػاب كالوجػػػوب، أك حاصػػػل بػػػػو بنػػػاء علػػػى أٌف اٖتػػػاد اإل٬تػػػػاب 
فائػػدة للقيػػد فيػػػو إاٌل كالوجػػوب أك حاصػػل بػػو بنػػاء علػػى اختبلفهمػػا، فػػلذا انتفػػى الوجػػوب؛ فػػبل 

 . (َّٔ)النفي، ىكذا قرر
، بل ىو مسكوت عنو  قيل: إٌنو نفيس دقيق. كرٌد أبٌف فيو اعًتافا أبنو ال حكم للمفهـو

كال ابإلثبات؛ إذ سٌلم أٌف غَت ا١تذكور كا١تمعلوفة ُب ا٠تػرب ٓب ٭تكػم عليػو  غَت متعرض لو ابلنفِت
ىو )أكجبت(؛ فعدـ كجوبػو بنػاء علػى عػدـ دليػل  كٓب ٮترب عنو، كُب اإلنشاء انتفى القوؿ الذم

 . (َْٔ)كجوبو ال على دليل عدـ كجوبو
أٌف طريق حجيػة ا١تفهػـو سػواء ُب اإلنشػاء كا٠تػرب أنٌػو ا١تفهػـو لغػة   (َٓٔ)ٌٍب ال ٮتفى بعد 
إٌف االقتصػار علػى اإلخبػػار ابلػبعا ال لفائػدة غػػَت  قػاؿ بعػػق اققػػني:كمػا تقػٌدـ، كمػن ٙتٌػػة 

الئق بكبلـ العاقػل فضػبل عػن الكتػاب كالسػنة؛ فنفػي ا١تفهػـو بػبعا األخبػار لقرينػة تقتضػيو ال 
 . (َٔٔ)يستلـز نفيو عن كل خرب، فليتأٌمل

ىذا قريب من الذم قبلو أعػٍت التفصػيل « كأنكرها بعضهم يف غري الشرع إخ»قولو: 
٠تػرب؛ ألٌف ا١تصػنٌفُت ٥تػربكف عػن حكػم هللا تعػأب ال منشػوؤف، كقػد عكسػو بعػا بُت اإلنشاء كا

اٟتنفيػة فقػاؿ: إٌف ٗتصػيص الشػػيء ابلػذكر ال يػدؿ علػػى نفػي اٟتكػم عٌمػػا عػداه عمػا عػػداه ُب 
خطػػػػػػػػاابت الشػػػػػػػػػارع؛ فأمػػػػػػػػا ُب متفػػػػػػػػػاىم النػػػػػػػػاس كعػػػػػػػػػرفهم، فػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػ  ُب ا١تعػػػػػػػػػامبلت 

 . (َٕٔ)كالعقليات

                                                 
 (ّّْ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات َّٔ

 ٓب يكن كاضحا ُب ا١تخطوط، كلفظو كذا: )التساؤليت( (َْٔ)
 (ّّْ/ُالشربيٍت، التقريرات ) (َٓٔ)
 (ّّٓ/ُكأراد ببعا اققُت ىنا الكماؿ ابن أيب شريف كما ُب حاشية العطار ) (َٔٔ)
 (ُُٕ/ُكأراد ببعا اٟتنفية: جبلؿ الدين ا٠تبازم ُب حاشية ا٢تداية كما ُب التقرير كالتحبَت ) (َٕٔ)



 

 

مػػا نٌصػو: كاٟتنفيػة( أم  معظمهػػم )ينفونػو( أم اعتبػار مفهػػـو  «ٖتريػر ابػن ا٢تمػاـ»كُب 
 ا١تخالفة )أبقسامو ُب كبلـ الشارع فقط(. 

نعػػم، تعقبػػػو شػػػارحو أبٌف ظػػاىره يفيػػػد ٔتفهػػػـو ا١تخالفػػػة أهنػػم ال ينفونػػػو ُب اللغػػػة كمػػػا ال 
ككػػاف ٢تػػذا ٓب  (َٖٔ)ينفونػو ُب العػػرؼ كىػػو خػػبلؼ ظػػاىر كبلمهػػم ُب النضػاؿ ُب ىػػذا اجملػػاؿ اىػػػ

 ىذا القوؿ.  -«ػأصلو» كػ–يذكر ا١تؤلف 
 بياف لغَت الشرع. « من كبلـ اؼبؤلفني كالوافقني»قولو: 
 أم فبل يعمل ٔتفهـو كبلمهم. « لغلبة الذهوؿ عليهم»قولو: 

ُب داللتو لغة، كالداللة: التفات النفس من اللفظ إٔب ا١تعٌت كال  كاعرتض: اٌف الكبلـ
 فظ فيها كال لشعوره كالتخلف ُب بعا الصور، إ٪ٌتا ىو بواسطة معارض أقول. دخل إلرادة البل
أبٌف حاصل كبلـ صاحب ىذا القوؿ أٌف ا١تفهـو معٌت يقصد تبعا للمنطػوؽ؛  كأجيب:

فبل يعترب ٦تن غلب عليو الذىوؿ؛ إذ األمور التابعة إ٪ٌتا يعتٌد هبا ٦تن قصدىا كالحظها كمن غلب 
عليو الذىوؿ ال كثوؽ بقصػده كمبلحظتػو، كلػيس ُب ىػذا ا١تعػٌت توقػف الداللػة علػى اإلرادة بػل 

عتبارىػا ُب ا١تعػاين التابعػة ال مطلقػا علػى مػن يوثػق فيػو كرادتػو كشػتاف مػا بػُت الذم فيو توقػف ا
 . (َٗٔ)ا١تقامُت، تدبر
 أم فا١تفاىيم حجة فيو. « خببلفه يف الشرع»قولو: 
ن األمػػور كظواىرىػػا ال أم لعلمػػو تعػأب بػػواطملسو هيلع هللا ىلص«  رسػػوله كػػبلـ هللا تعػػاىل ك»قولػو: 
، كالرسػػػوؿ ا١تبلػػػ  عنػػػو ﴿كىمىػػػا يػىٍنًطػػػقي عىػػػًن ا٢ٍتىػػػوىل* ًإٍف ىيػػػوى ًإالَّ كىٍحػػػيه ييػػػػوحىى*﴾ ئيغيػػػب عنػػػو شػػػ

 [ . ْ-ّةالنجم: 
؛ فلٌنو صرٌح أبٌف ا١تفهـو «األصل»أم كالد صاحب « (َُٔ)كاعتمد  السبكي»قولو: 

 إ٪ٌتا ىو حٌجة ُب خطاب الشرع كليس ْتٌجة ُب كبلـ غَته، كقاؿ ُب موضػع  خػر: ا١تختػار أنٌػو
 . (ُُٔ)ال يكوف حٌجة ُب حكم مبتدأ

                                                 
 (ُُٖ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (َٖٔ)
 (ّّْ/ُ) سن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ، ح (َٗٔ)
 السيف:ىػ كمن مؤلفاتو  ٕٔٓق كتوُب سنة  ّٖٔعلي بن عبد الكاُب بن علي بن ٘تاـ السبكي األنصارم ا٠تزرجي كلد سنة  (َُٔ)

 (َِّ/ْشفاء السقاـ ُب ز رة خَت األانـ ، ك االبتهاج ُب شرح ا١تنهاج .األعبلـ للزركلي ) ، الصقيل
 (َِْالي ، شرح ٚتع اٞتوامع )ص (ُُٔ)



 

 

ُب ٗتصػػيص عػػاـ أك تقييػػد مطلػػق كبيػػاف امػػػل،  نعػػم، يصػػلح أف يكػػوف حٌجػػػة فيػػه
، كىػػو ُب اٟتقيقػػػة  فيكػػوف العمػػل ُب اٟتقيقػػة بػػذل  اللفػػظ العػػػاـ الػػذم علػػم ٗتصيصػػو اب١تفهػػـو
لػيس عمػػبل اب١تفهػـو إلثبػػات حػػق ٓب يكػن بػػل عمػبل اب١تنطػػوؽ فيمػػا سػواه. ك٢تػػذا لػو كقػػف علػػى 

ف اب١تفهػػػػـو بػػػل عػػػػدـ اسػػػػتحقاقو فهػػػػم أكالده األغنيػػػاء ال ٯتكننػػػػا أف نقػػػػوؿ: إٌف األغنيػػػاء خػػػػارجو 
 ابألصل، أتٌمل. 
 .(ُّٔ)أم اعتمده أيضا كقاؿ: إٌنو ظاىر ا١تذىب« (ُِٔ)كالربماكم»قولو: 
الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، ك-« شرح الكوكب»كُب 

ال يطالػب هبػػا؛ ألف اإلقػػرار ال  يػػو عشػرة، فقػػاؿ: ال تلػزمٍت اليػػـو : أنػو لػػو ادعػى عل-ـََِٔ
، كمػا حكػاه إلكيػا ا٢تراسػي مػن ا٠تػبلؼ ُب أف قواعػد أصػوؿ الفقػو ا١تتعلقػػة  (ُْٔ)يثبػت اب١تفهػـو

ابأللفػػػػػاظ كػػػػػالعمـو كا٠تصػػػػػوص كغػػػػػَت ذلػػػػػ ، ىػػػػػل ٮتػػػػػتص بكػػػػػبلـ الشػػػػػارع أك ٕتػػػػػرم ُب كػػػػػبلـ 
 . (ُٓٔ)اآلدميُت

 :ـََِٔيػػػػة ، الزركشػػػي ، دمحم بػػػن سػػػادر ، مؤسسػػػة قرطبػػػة ، الطبعػػػة الثانكزاد 
كالراجر: االختصاص، كيشهد لو مناط قو٢تم: إف مفهـو الصفة إ٪تا كاف حجة ١تا فيو من معٌت 
العلة، كالعلل ال نظػر إليهػا ُب كػبلـ اآلدمػي، إذ ال قيػاس فيهػا قطعػا كقػو٢تم ال ٯتكػن أف يكػوف 

هللا تعأب،  ا١تخصص ا١تذكور ابلذكر خطوره ابلباؿ دكف صيغة؛ ألف ذل  ال يتأتى إال ُب كبلـ
كيعلم من ىذا أف ٗتريج ا١تتأخرين مسائل الفركع على القواعد األصولية ال ٮتلو من نزاع، ىذا  

 . (ُٔٔ)كبلمو
ىو إماـ اٟترمُت كمػا صػرٌح بػو ٚتػع؛ « كأنكر بعضهم صفة ال تناسب اغبكم»قولو: 

فلنٌػو قػػاؿ: اٟتػق الػػذم نػراه أف كػػل صػػفة ال يفهػم هبػػا مناسػبة للحكػػم فا١توصػوؼ هبػػا كا١تلقػػب 

                                                 
 ق كمن مؤلفاتو: الفوائد السنية ُب شرح ُّٖكتوُب سنة  ّٕٔكلد سنة  دمحم بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقبلين الربماكم (ُِٔ)

 (ُُٖ/ٔ. األعبلـ للزركلي ) األلفية  شرح منظومة لو ُب أصوؿ الفقو
 (ُِٖٓ/ٔالربماكم، الفوائد السنية ) (ُّٔ)

 ىػ من مؤلفاتو  َْٓق كتوُب سنة َْٓعلي بن دمحم بن علي، أبو اٟتسن الطربم ا١تعركؼ ابلكيا ا٢تراسي فقيو شافعي مفسر. كلد سنة  ُْٔ
 (ِّٗ/ْأحكاـ القراف. األعبلـ للزركلي )

، الفوائد السنية ( الربماكمِِّ/ُ، تشنيف ا١تسامع )ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُٓٔ)
 (ِّٕ/ُ، شرح الكوكب الساطع )السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر( كاٞتبلؿ ُٖٓٓ/ٔ)
 (ِِّ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُٔٔ)



 

 

بلقبػو، كالقػوؿ ُب ٗتصيصػػو ابلػذكر كػػالقوؿ ُب ٗتصػيص ا١تسػػميات أبلقاهبػا فقػػوؿ القائػل: )زيػػد 
اض فيما ذكر كما ال أثر للتسمية يشبع إذا أكل( كقولو: )األبيا اللوف يشبع(؛ إذ ال أثر للبي

الصػفة كٓب يفصػلها كاسػتقر أم علػى  -هنع هللا يضر-بزيد فيو ٍب قاؿ بعد كبلـ طويل: كاعتػرب الشػافعي 
 .(ُٕٔ)تقسيمها كإٟتاؽ ما ال يناسب منها ابللقب كحصر ا١تفهـو فيما يناسب. نقلو العطار

ء: ٚتػع عفػػراء: كىػػي الػػيت بضػػٌم العػػُت ا١تهملػة كإسػػكاف الفػػا« يف الغػػنم العفػػر»قولػو: 
 يعلو بياضها ٛترة، كالبيضاء ليست ابلشديدة البياض. 

أم ُب « كالسػػػـو». قولػػو: (ُٖٔ)أم لعػػػدـ مناسػػبتها للحكػػم« فهػػي كاللٌقػػب»قولػػو: 
 «. ُب الغنم السائمة زكاة»قولو: 

أم فخفػة ا١تؤنػػة ابلسػػـو ظػاىرة ُب اإل٬تػػاب كعػػدمها ُب « ػبفػػة مؤنػػة السػػائمة»قولػو: 
 عدمو. 

 قػػػاؿ الػػػي:. (ُٗٔ)أم فلهػػا مفهػػػـو كاٟتكػػم يػػػدكر مػػػع العلػػة« فهػػػي كالعلػػػة»قولػػو: 
عنو أم عن (َِٔ)كلكوف العلة غَت الصفة ْتسب الظاىر خبلؼ ما تقدـ أطلق اإلماـ الرازم 

ابػن اٟتاجػب ، عثمػػاف إمػاـ اٟتػرمُت إنكػار الصػفة كلكػوف غػَت ا١تناسػػبة ُب معػٌت اللقػب أطلػق 
. كأمػا غَتىػا ٦تػا تقػدـ فصػرح منػو ابلعلػة كالظػرؼ (ُِٔ)وؿ ابلصػفةعنو القػ بن عمر بن أيب بكر

أم إف اٟتػػاؿ ُب معػػػٌت  (ِِٔ)كالعػػدد كالشػػرط كإ٪تػػػا كمػػا كإال كسػػػكت عػػن البػػػاقي كىػػو ا١تػػػذكور
الصفة يفصل فيو بُت ا١تناسب كغَته كالغاية ُب معٌت الظرؼ، فلف أجرت  الدار إٔب  خر ىذا 

« مػػػػػا»الشػػػػػهر بكػػػػػذا ُب معػػػػػٌت أجرهتػػػػػا بقيػػػػػة ىػػػػػذا الشػػػػػهر كفصػػػػػل ا١تبتػػػػػدأ مػػػػػن ا٠تػػػػػرب ُب معػػػػػٌت 
  . (ِّٔ)«إال»ك

 أٌنو ٓب ينكر إاٌل الصفة غَت ا١تناسبة. كاغباصل:

                                                 
 (ّّٔ/ُ( كحاشية العطار )ّْٕ(فقرة)ْٗٔالربىاف إماـ اٟترمُت )ص (ُٕٔ)
 (ّّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية ( ُٖٔ)

 (ّّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُٗٔ)
 (َِٓالبدر الطالع شرح ٚتع اٞتوامع )ص ( الي،ُّٔ/ِالرازم ، اصوؿ ) (َِٔ)
 (َْٓ/ّابن اٟتاجب ، ٥تتصره مع شرحو رفع اٟتاجب ) (ُِٔ)
 (ّّٔ/ُالي ، البدر الطالع شرح ٚتع اٞتوامع ) (ِِٔ)
 (ّّٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِّٔ)



 

 

أم االحتجػػاج اب١تفػػاىيم ا١تخالفػػة عنػػد القػػائلُت « ؿبػػل العمػػل إخ ك ػػاهر أفٌ »قولػػو: 
 بو، كىذا تقييد ّتميع األقواؿ السابقة ٦تٌا عدا القوؿ ا١تنكر لكل ا١تفاىيم. 

مثػاؿ ١تػا يعارضػػو ابألقػول، فمفهػـو ىػػذا « كخػػربم: إدٌنػا الػػراب يف النسػػيئة إخ»قولػو: 
؛ ألنٌػػػو معػػارض بثبػػوت راب الفضػػل إٚتاعػػػا، اٟتػػديم: عػػدـ الػػراب ُب غَتىػػػا، كلكػػن ال يعمػػل بػػو

؛ فيقٌدـ عليو؛ ألٌف ا١تفهـو ظٍت اتفاقا، كاإلٚتاع قطعي.   كاإلٚتاع أقول من ا١تفهـو
مقابػػل قولػػو السػػابق: )كا١تفػػاىيم ا١تخالفػػة حٌجػػة لغػػة ُب « أٌمػػا مفهػػـو اؼبوافقػػة»قولػو: 

 األصٌر(. 
 أم العلماء على أٌنو حٌجة. « فاتفقوا إخ»قولو: 

كمػا رٌجحػػو -أم مػن أهٌنػا مفهوميػة « كإف اختلفػوا يف طريػق الداللػة كمػا مػرٌ »لػو: قو 
كفاقا لكثَت من اٟتنفية، أك قياسػية كمػا ىػو ا١تنقػوؿ عػن الشػافعي هنع هللا يضر كمػن اتبعػو، أك  -ا١تؤلف

 ُب ا١تذىب، كقد تقٌدـ ٙتة توضير كل، فراجعو. (ِْٔ)لفظية كما صٌححو الشي  أبو حامد 
كىػو تعليػق اٟتكػم ابالسػم « اللقلػب»أم مػن ا١تفػاىيم ا١تخالفػة « كليس منهػا»قولو: 

اٞتامػد، كعرٌفػو ابػن ا٢تمػاـ بقولػو: )إضػافة نقػػيا حكػم معػرب عنػو ابٝتػو علمػا أك جنسػا إٔب مػػا 
 .(ِٓٔ)سواه، كقد يقاؿ: العلم كا١تراد األعم(

ابصػطبلح إشارة إٔب مغايرة اللقب ابصطبلح األصػوؿ للقػب « علما كاف إخ»قولو: 
 .(ِٔٔ)النحو؛ فالعلم أبنواعو الثبلثة لقب أصوٕب

أم إفػػػراد  كػػاف: كرجػػل كمػػاء، أك ٚتعيػػا: كتمػػر، أك مشػػػتقا « أك اسػػم جػػنس»قولػػو: 
ال تبيعػػػوا الطعػػػػاـ »غلبػػػت عليػػػو االٝتيػػػػة؛ فاسػػػتعمل اسػػػػتعماؿ األٝتػػػاء: كالطعػػػاـ ُب حػػػػديم: 

الػذم ٓب تقلػب عليػو االٝتيػة  اؼبشتقٌ كأٌما للقػب،  (ِٕٔ)«ا١تستصفى»كما مثل بو ُب « ابلطعاـ
 فداخل ُب قوؿ ا١تؤلف سابقا: )ككالسائمة ُب األصٌر(. 

. « أك اسم صبع»قولو:   أم: كرىط كقـو

                                                 
 ق كمن مؤلفاتو شرح ٥تتصر ا١تزين كفياتِّٔتوُب سنة  أبو حامد أٛتد بن عامر بن بشر بن حامد ا١تركركذم، الفقيو الشافعي (ِْٔ)
 (ٗٔ/ُاألعياف ) 
 (ُُْ/ُابن  أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ِٓٔ)
 (ّّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِٔٔ)
 (ّّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية( ك َِٕ/ُالغزإب ،ا١تستصفى ) (ِٕٔ)



 

 

أم كمػا قػاؿ بػػو أم ٔتػا ذكػر مػػن كػوف اللقػب لػػيس مػن ا١تفػػاىيم « يف األصػػحٌ »قولػو: 
 ا١تخالفة. 

ة األربعػة كغػَتىم، فهػم أم من أىل السنة أصحاب األئمٌ « صباهري األصوليني»قولو: 
)ا١تفػػاىيم إاٌل اللقػػب حٌجػػة «: األصػػل»انفػػوف لكػػوف اللقػػب مػػن ا١تفػػاىيم؛ فاالسػػتثناء ُب قػػوؿ 

( منقطػع أك ا١تػػراد: ا١تفػاىيم مػن حيػػم ىػي فيكػوف متصػػبل، ككقػع ألصػحابنا ُب بعػػا (ِٖٔ)لغػة
االسػػتدالالت اعػػًتاض عليهػػػا أبهٌنػػا اسػػػتدالؿ ٔتفهػػـو اللقػػب مػػػع أنٌػػو لػػػيس ْتٌجػػة كاالسػػػتدالؿ 

كاسػتدال٢تم علػى تعػُت الػًتاب للتػيمم « على تعُت ا١تاء إلزالة النجاسة ٟتػديم ٍب اقرصػيو اب١تػاء
 كأجيب: أبف ذل  ليس من االستدالؿ ٔتفهـو اللقب. «. طهورا كتربتها»بقولو 

فمػػػن جهػػػػة أف األمػػػػر إذا تعلػػػق بشػػػػيء بعينػػػػو ال يقػػػع االمتثػػػػاؿ إال بػػػػذل   أمػػػػا األكؿ 
 الشيء فبل ٮترج عن العهدة بغَته سواء كاف الذم تعلق بو األمر صفة أك نعتا.

فؤلف قرينة االمتناف تدؿ على اٟتصر فيو كألف العدكؿ عػن أسػلوب التعمػيم  كأما الثاين
 مع اإل٬تاز إٔب التخصيص مع ترؾ اإل٬تاز ال بد لو من نكتة كىي اختصاص الطهورية.

أبف مفهػػػػػػـو اللقػػػػػػب حجػػػػػة مػػػػػػع قػػػػػػرائن  «اؼبنخػػػػػػوؿ»يف  (ِٗٔ)كقػػػػػػد صػػػػػػرح الغػػػػػػزايل
 . (َّٔ)األحواؿ

إٔب أف التحقيق أف يقاؿ اللقب ليس ْتجػة مػا ٓب يوجػد فيػو  (ُّٔ)كأشار بعق اققني
إذا اسػتأذنت امػرأة »رائحة التعليق، فلف كجدت كاف حجة، فلنو قاؿ ُب حديم الصػحيحُت 

٭تتج بو على أف الزكج ٯتنع امرأتو من ا٠تركج إال كذنػو ألجػل « أحدكم إٔب ا١تسجد فبل ٯتنعها
ـ لقػػب ١تػا ُب ا١تسػػجد مػػن ا١تعػٌت ا١تناسػػب كىػػو  ٗتصػيص النهػػي اب٠تػركج للمسػػجد، فلنػػو مفهػو 

 . (ِّٔ)كونو ٤تو العبادة فبل ٘تنع منو ٓتبلؼ غَته
أم أٌف اللقػػب مػػن ا١تفػػاىيم ا١تخالفػػة، فيحػػتٌج بػػو مثلهػػا، كىػػػذا « كقيػػل: منهػػا»قولػػو: 

منقػوؿ عػن أيب بكػر دمحم بػن جعفػر ا١تشػهور اب١تشػهور بلقبػو الػدقاؽ كأيب بكػر عبػد هللا الصػػَتُب 
                                                 

 (ِْالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ِٖٔ)
 ق كمن مؤلفاتو : ا١تستصفى ك ا١تنخوؿ ُب أصوؿ الفقو ،كإحياءَٓٓق كتوُب سنة َْٓكلد سنة  دمحم بن دمحم بن دمحم الغزإب الطوسي (ِٗٔ)

 (ِِ/ٕعلوـ الدين . األعبلـ للزركلي )
 (َُّاإلماـ الغزإب ، ا١تنخوؿ )ص  (َّٔ)
 كأراد بو ابن دقيق العيد كما صرٌح بو العطار. (ُّٔ)
 (ّّْ-ّّّ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِّٔ)



 

 

كأيب حامد ا١تركزم من الشافعية كأيب عبد هللا دمحم بن أٛتد بن خويز « رسالة الشافعي»شارح 
 كغَتىم.  (ّّٔ)منداد ا١تالكي
أتى اب١تثالُت إشػارة إٔب أٌف ال فػرؽ عنػد القػائلُت بػو بػُت « حنو:  علك زيد حجٌ »قولو: 

 اسم الشخص كاسم اٞتنس، كىو ا١تشهور عنهم. 
قوال اثلثا ُب مفهـو « الوجيز»ُب  (ّْٔ)كحكى ابن برىاف األصوٕب قاؿ التاج السبكي:

اللقب عن بعا علمائنا أٌنو إف كاف اسػم ذات: كقولػو: )قػاـ زيػد( فهػو غػَت حٌجػة، كإف كػاف 
 . (ّٓٔ)اسم نوع كقولو: )ٕتب الزكاة ُب النعم( فحٌجة

 أم اللقب، تعليل للحٌجة. « فبل فائدة لذكر »قولو: 
أم كما ُب الصفة؛ فلٌف كجو االحتجاج هبا أٌنو ال « اغبكم عن غري إاٌل لنفي »قولو: 

 فائدة لذكرىا إاٌل نفي اٟتكم عن غَتىا. 
 أم من طرؼ اٞتماىَت. « كأجيب: إخ»قولو: 
كػػػذا ُب النسػػػخة « اٌف نفػػػي اغبكػػػم عػػػن غػػػري  إدٌنػػػا كػػػاف للقرينػػػة كاٌف إخ»قولػػو: 

ط ا١تؤلف إ٪تا ىو االقتصار على اٞتواب الثاين، ا١تطبوعة، كلكن الذم رأيتو ُب النسخة اليت ٓت
 كلعلو األصوب؛ ألف اٞتواب األكؿ جواب عن دليل  خر ٢تم غَت ما ذكره ا١تؤلف. 

قػالوا: لػو قػاؿ  :بن اغباجب ، عثماف بػن عمػر بػن أيب بكػرشرحا ال« العضد»ففي 
ـٌ ا٠تصػم ؛ تبػادرت منػو إٔب الفهػم نسػبة «ليسػت أٌمػي بزانيػة كال أخػيت»١تن ٮتاصمو:  الػزان إٔب أ

كأختػو؛ فلػػذل  كجػب عليػػو اٟتػػٌد عنػد مالػػ  كأٛتػػد رضػي هللا عنهمػػا، كلػػوال مفهػـو اللقػػب ١تػػا 
 . (ّٔٔ)تبادر ذل 

أٌف ذلػػ  مفهػػػـو مػػن القػػرائن اٟتاليػػة، كىػػػي ا٠تصػػاـ كإرادة اإليػػذاء كالتقبػػػير  اعبػػواب:
 . (ّٕٔ)ظ ظاىرا ُب لغة اىػفيما كرد فيو غالبا، كليس فيما ٨تن فيو من ا١تفهـو الذم يكوف اللف

                                                 
)فائدة( ابن خويز منداد اشتهر على األلسنة اب١تيم، كعن ابن عبد الرب أنو ابلباء ا١توحدة ا١تكسورة. تشنيف ا١تسامع للزركشي  (ّّٔ)

(ُ/ُّٗ) 
.  كمن مؤلفاتو : البسيط ك الوسيط ك الوجيز ُب الفقو كاألصوؿ ىػ ُٖٓق كتوُب سنة  ْٕٗمولده سنة  أٛتد بن علي بن برىاف ( ّْٔ)

 (ُّٕ/ُاألعبلـ للزركلي )
 (َّٕ/ُالتاج السبكي ، اإلهباج ) (ّٓٔ)
 (ُِٗ/ُالعضد اإل٬تي ، شرح ٥تتصر ا١تنتهى ) (ّٔٔ)
 (ُْٗ-ُّٗ/ّالعضد اإل٬تي ، شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب ) (ّٕٔ)



 

 

، كزاد: كإ٪تا ٓب ٭تد عنػد اٟتنفيػة كالشػافعية؛ ألف مفيػد نسػبة «شرح التحرير»كمثله يف 
 . (ّٖٔ)الزان إليها ليس بقطعي فكاف ُب ثبوهتا شبهة يندرئ اٟتد ٔتثلها، تدبر

أم اللقػػب ُب الكػػػبلـ مػػع كػػػوف الغػػػرض إ٪ٌتػػا تعلػػػق هبػػػذا « كاٌف فائػػػدة  كػػػر »قولػػو: 
 ا٠تاص؛ فبل يرد أٌنو كاف يكفي اإلتياف ابٟتكم العاـ. 

. « استقامة الكبلـ»قولو:   أم كمىت كجدت فائدة بطل ا١تفهـو
أم الكػػبلـ، قيػػل: إٌف الػػدقاؽ نػػوظر ُب ذلػػ  كألػػـز علػػػى « إ  تسػػقاطه سنتػػلٌ »قولػػو: 

٬تػاب الصػبلة يكػػوف دلػيبل علػػى عػدـ كجػوب الزكػػاة كالصػـو كغَت٫تػػا، قولػو ٔتفهػـو اللقػػب كأٌف إ
فباف غلطو، كتوقف فيو، كألـز أيضا تكفَت من قػاؿ: إٌف عيسػى رسػوؿ هللا أبنٌػو علػى قولػو يػدؿ 

 على نفي الرسالة عن غَته.  
كالعجػػػب مػػن الػػػدقاؽ كيػػػف تركعػػػو ىػػػذه  «[:الطبقػػػات»قػػػاؿ التػػػاج السػػػبكي ]يف 

: إذا كػػاف مأخػػذم الػػذم عليػػو أانظػػر أف ٗتصػػيص االسػػم ابلػػذكر يػػدؿ التهػػويبلت كٓب ال يقػػوؿ
علػى فائػدة كليسػت إاٌل نفػػي اٟتكػم عٌمػا عػػداه فهػذا مسػتمر ُب كػل حكػػم، كلػو تركنػا ككجػػوب 
الصػبلة كحػدىا لقلنػا: ال ٕتػػب الزكػاة، كلكػن ا١تفهػػـو مػن الصػبلة بطػػل حكمػو ابلقػاطع الػػداؿ 

فلهٌنا ال تقاكل ا١تنطوؽ، كإ٪ٌتا تعمل حيم ال يكوف  على الزكاة، كىكذا تفعل ُب كل ا١تفاىيم؛
 . (ّٗٔ)اىػ

كاٟتاصػػػػل: أٌف لػػػػو أف يلتػػػػـز ك٬تيػػػػػب أبٌف ا١تفهػػػػـو اللقػػػػيب ٭تػػػػتج بػػػػػو عنػػػػد عػػػػدـ معارضػػػػػة 
كإاٌل ، كمػػا تقػػٌدـ أٌف ٤تػػل العمػػل هبػػا إذا ٓب يعارضػػها معػػػارض، (َْٔ)ا١تنطػػوؽ كغػػَته مػػن ا١تفػػاىيم
 قٌدـ األقول، كهللا أعلم. 

 
 (﴾مسألة﴿)

 ُب ْتم ا١توضوعات اللغوية 
 كىي ُب اٟتقيقة ترٚتة ١تسائل متعددة كما يعلم ٦تٌا أيٌب.  

 بفتر ا٢تمزة. « كمن األلطاؼ»قولو: 
                                                 

 (ُّْ/ُابن أمَت اٟتاج ، التقرير كالتحبَت ) (ّٖٔ)
 (ِّّ-ِِّ/ُُب شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكرنقلو عنو  (ّٗٔ)
 (ُّٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (َْٔ)



 

 

بضػػٌم ا٢تمػزة كسػكوف الطػػاء كبفتحتػُت، كىػو لغػػة: الرأفػة كالرفػػق، « صبػػع لطػف»قولػو: 
 كا١تراد بو ُب حقو تعأب: غاية ذل  من إيصاؿ أك إرادتو. 

إ٪ٌتا أٌكؿ ا١تصدر ٔتعٌت اسم ا١تفعوؿ ليصٌر ٛتل قولو: )حدكث « دبعىن ملطوؼ»قولو: 
ٓب ٭تتج  ابن اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكرإْب( عليو كابلعكس، كلو عرٌب ابإلحداث ك

إٔب التأكيػػل ٔتػػػا ذكػػره لصػػػٌحة اٟتمػػل حينئػػػذو؛ ألٌف اإلحػػػداث كػػاللطف مػػػن أكصػػافو تعػػػأب كػػػذا 
 و. ، كسيأٌب ما في(ُْٔ)قٌرر

أم بسببها ٔتعػٌت أهنػا سػبب ٟتصػوؿ أثػر « أم من األمور اؼبلطوؼ ابلناس سا»قولو: 
اللطػف كىػػو إفهػاـ مػػا ُب الػػنفس ابأللفػاظ، فلنػػو نعمػة مًتتبػػة علػػى حػدكث ا١توضػػوعات ترتػػب 

 ا١تسبب على السبب. 
إٔب أف اللطػػػف الـز يتعػػدل إٔب مفعػػػولُت ابلبػػاء، ىػػػي ُب األكؿ: جملػػػرد  كأشػػػار بػػػذلك

التعديػػػة، كُب الثػػػاين: ٢تػػػا مػػػع السػػػببية؛ ١تػػػا تقػػػرر أف الفعػػػل الواحػػػد ال يتعػػػدل إٔب اثنػػػُت ْتػػػرفُت 
 . (ِْٔ)متحدم ا١تعٌت

)ٔتعػػٌت ملطػوؼ بػو( ْتيػم أيٌب اب١تفعػػوؿ؛ ألٌف ا١تػراد ٙتٌػة اللفػػظ،  كمل يقػل فيمػػا تقػٌدـ:
و ىنػا، فػػلٌف ا١تػراد بػو: بيػػاف ا١تعػٌت ا١تقصػػود، كبػو ينػدفع مػػا قػد يقػاؿ: إٌف فيػػو حػذؼ اٞتػػار ٓتبلفػ

 كاجملركر الذم ىو انئب الفاعل كىو كأصلو ٦تتنع اٟتذؼ، أتٌمل. 
أم العربيػة كغَتىػا؛ ألٌف  كػل إنسػاف ٭تتػاج إٔب « حدكث اؼبوضوعات اللغويػة»قولػو: 

 . (ّْٔ)لغتو
قيػػػػػق للواقػػػػػع؛ ألٌف اٟتػػػػػدكث ال يكػػػػػوف إاٌل كحداثػػػػػو ٖت« تحػػػػػداث هللا تعػػػػػاىل»قولػػػػػو: 

 . (ْْٔ)تعأب
إشػارة إٔب ا٠تػبلؼ ُب الواضػع، « كإف قيل: كاضعها غري هللا تعاىل من العبػاد»قولػو: 

 كسيأٌب الكبلـ عليو. 

                                                 
 (ُِٔ/ُ( البناين ، اٟتاشية )ُّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُْٔ)
 (ُِٔ/ُالبناين ، اٟتاشية )( ِّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِْٔ)
 (ِّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّْٔ)
 (ِّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْْٔ)



 

 

أٌنو عٌز كجٌل كضع لعباده األلفاظ ١تعانيها ككفقهم على ذل  بناء على قوؿ  كاغباصل:
، أك جعلهم قادرين على كضع األلفاظ ١تعانيها على قوؿ االصطبلح، -كىو األصرٌ -التوقيف 

ابٟتػدكث تنبيهػا علػى أنٌػو لطػف علػى كػبل القػولُت، ٓتػبلؼ  -«ػػأصلو» كػػ-فلهذا عرٌب ا١تؤلػف 
 . (ْٓٔ)و يوىم التخصيص ابلتوقيف، فليتأٌملالتعبَت ابإلحداث؛ فلنٌ 

 أم ا١توضوعات اللغوية. « كفائد ا»قولو: 
بيانػو: أٌف هللا عػٌز كجػل ١تػا خلػق اإلنسػاف مػدنيا « أف يعرٌب كل أحػد مػن النػاس»قولو: 

أم ٭تتػػاج إٔب أىػػل مدينػػة غػػَت مسػػتقلة ٔتصػػاٟتو ُب معاشػػو مػػن ا١تآكػػل كا١تشػػارب كغَتىػػا مػػن 
األمػور ا٠تارجيػة، كُب معػاده مػن اسػتفادة ا١تعرفػػة كاألحكػاـ التكليفيػة عػن ربٌػو سػبحانو ا١توجبػػة 

ٍت نوعو على ذل ، ككانت  ا١تعاضدة ال تتأٌتى لو ٠تَتم الدارين مفتقر إٔب معاضدة غَته من ب
إاٌل بتعريػػف مػػا ُب الضػػمَت ككضػػع األلفػػاظ كزاء ا١تعػػػاين الذىنيػػة لػػدكراهنا معهػػا فهػػي فائػػػدة أٌم 
فائػػدة كلطػػػف أم لطػػػف؛ فػػػبل جػػػـر أٌف العلمػػػاء تكلمػػػوا ُب حػػػدكد األلفػػػاظ كأقسػػػامها كابتػػػداء 

ليها يستلـز التفكر فيها كالتفطر ُب ألطاؼ هللا كضعها كطريق معرفتها كغَت ذل ؛ ألٌف التكلم ع
تعأب كالتكلم هبا شكر أعٍت التفكر فيها كالتكلم هبا من حيم ألطاؼ هللا تعأب ال اجملرد عن 
ىذه اٟتيثية؛ فلٌنو ٓب يكن شكرا على أٌف اٟتاجة ماسة ُب ىذا الفٌن ُب التكلم ُب تل  األمور؛ 

 . (ْٔٔ)ربية، تدبر١تا تقٌدـ ُب بياف استمداده من الع
أم « ٦تػا ٭تتاجػو»أم ضمَته كقلبو، متعلق بػ)ػيعرب( إْب. قولػو: « عٌما يف نفسه»قولو: 

 من أمور ا١تعاش كا١تعاد.
 تعليل لو. « ليعاكنه عليه»متعلق بػ)ػيعرب( أيضا. كقولو: « لغري »قولو: 
 راجع ١تا ٭تتاجو. « بو»تعليل ٢تذا التعليل. كضمَت « لعدـ استقبلله»كقولو: 
 أم ا١توضوعات اللغوية أم داللتها، كلذا قاؿ: )ُب الداللة( إْب. « كهي»قولو: 
 أم أكثر فائدة من اإلشارة بنحو: اليد ك اٟتاجب. « أفيد من اإلشارة»قولو: 

( إ٪ٌتػا يصػاغ مػن ثبلثػي، بػ)ػػأفيد(: أبنٌػو غػَت مسػتقيم عربيػة؛ ألٌف )أفعػل كاعرتض التعبري
 كفعل )أفيد( أفاد، كىو رابعي. 

                                                 
 (ّّْ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ْٓٔ)
 (ِّٗ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) أيب بكرالسيوطي ، عبد الرٛتن بن اٞتبلؿ  (ْٔٔ)



 

 

أبنٌػو مصػػوغ مػن الثبلثػػي. قػاؿ اٞتػػوىرم: الفائػدة: مػػا اسػتفدت مػػن علػػم أك  كأجيػػب:
 . (ْٕٔ)قالو شي  اإلسبلـ« فادت لو فائدة»ماؿ تقوؿ: 

: أبف الرابعػػي ا١تبػدكء اب٢تمػػزة ُب جػواز الصػػوغ منػو ثبلثػػة أقػواؿ للنحػػاة، كأجيػب أيضػػا
 .(ْٖٔ)رابعي مبدكء هبا فيجوز الصوغ منو على أحد األقواؿ كأفاد

: كأٌمػػا مػػن عػػرٌب ُب تصػانيفو مػػن مهملػػي عصػػران بػ)ػػػأفود(؛ «شػػرح الكوكػػب»قػػاؿ يف 
 .(ْٗٔ)فقد ارتكب غلطا على غلط، كعرفنا أٌنو من أىل اٞتهالة كالغباكة كالسقط، ىذا كبلمو

ـ ا١توضوع على شكل الشيء أم كأفيد من ا١تثاؿ، كىو « كاؼبثاؿ أم الشكل»قولو:  اٞتر
 . (َٓٔ)ليكوف عبلمة عليو

 أم ا١توضوعات اللغوية، تعليل لكوهنا أفيد من اإلشارة كا١تثاؿ. « ألٌّنا»قولو: 
 . (ُٓٔ)أم اسوس كا١تعقوؿ كما ينبو عليو« تعٌم اؼبوجود كاؼبعدـك»قولو: 
أفيػد؛  -أم اللفػظ-أمػا كونػو  كعبارة اإلسػنوم:« سنٌصاف اؼبوجود كاسوس»قولو: 

فلعمومو من حيػم إنػو ٯتكػن التعبػَت بػو عػن الػذات كا١تعػٌت ا١توجػود كا١تعػدـك كاٟتاضػر كالغائػب 
كاٟتػػػادث كالقػػػػدًن: كالبػػػػارئ سػػػػبحانو كتعػػػػأب، كال ٯتكػػػػن اإلشػػػػارة إٔب ا١تعػػػػٌت، كال إٔب الغائػػػػب 

، كال للبػػارئ سػػ ، كال ٯتكػػن أيضػػا كضػػع مثػػاؿ لػػدقائق العلػـو بحانو كتعػػأب كغػػَت ذلػػ ، كا١تعػدـك
 .(ِٓٔ)قاؿ اإلماـ: كألف ا١تثاؿ قد يبقى بعد اٟتاجة فيقف عليو من ال يريد الوقوؼ عليو

 أم من اإلشارة كا١تثاؿ. « كأيسر منهما»قولو: 
أم ا١توضػػوعات اللغويػػة لؤلمػػر الطبيعػػي، كىػػو الػػنفس بفػػتر الفػػاء، « ؼبوافقتهػػا»قولػػو: 

 ٓتبلؼ اإلشارة كا١تثاؿ. 
 بكسر الراء. « ألٌّنا كيفيات تعرض»قولو: 

                                                 
 (ِْٓػُْٓ/ُالشي  زكر  األنصارم ،حاشية ٚتع اٞتوامع ) (ْٕٔ)
 (ٓٔ/ِ( كابن قاسم، اآل ت البينات )ِْٓ/ُ( كشي  اإلسبلـ، اٟتاشية )ُِٔ/ُالبناين، نقبل عن ابن قاسم ) (ْٖٔ)
 (َِْ/ُ، شرح الكوكب الساطع )السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ْٗٔ)
 (ٗٔ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (َٓٔ)
 (ِّْ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ُٓٔ)
 (َُٖ/ُاإلسنوم ، هناية السوؿ ) (ِٓٔ)



 

 

أم دخػػػوال كخركجػػػا؛ فػػػلٌف األلفػػػاظ مركبػػػة مػػػن اٟتػػػػركؼ « للػػػنفس الضػػػركرم»قولػػػو: 
اٟتاصػػػػلة مػػػػػن الصػػػػػوت، كذلػػػػػ  إ٪ٌتػػػػا يتولػػػػػد مػػػػػن كيفيػػػػػات ٥تصوصػػػػة تعػػػػػرض للػػػػػنفس كإخراجػػػػػو 

 . (ّٓٔ)ضركرم، فصرؼ ذل  األمر الضركرم إٔب كجو ينتفع بو الشخص انتفاعا كليا
 كىي كاأللفاظ.  -«ػأصلو» كػ–الكتابة؛ كٓب يذكرىا ا١تؤلف  الطرؽ:كبقي من صبلة 

نعػػم، األلفػػاظ أيسػػر منهػػا، كلػػػذا قػػاؿ بعضػػهم: كالكتابػػة فيهػػػا مػػن اٟتػػرج مػػا ال ٮتفػػػى. 
كٖتػٌرر مػن ذلػ  أربعػة طػرؽ: اللفػػظ كالكتابػة كاإلشػارة كا١تثػاؿ، كأٌف أيسػرىا كأفيػدىا: اللفػػظ ٌٍب 

 «. القلم أحد اللسانُت»نو أمكن كتابتو غالبا، كلذا قيل: الكتابة؛ ألٌف ما صٌر التعبَت ع
 أم ا١توضوعات اللغوية أم تعريفها. « كهي»قولو: 
 . (ْٓٔ)ٚتع لفظ، كىو صوت معتمد على ٥ترج حرؼ فصاعدا« ألفاظ»قولو: 
أم كالضػػمائر ا١تسػػتًتة؛ فلهٌنػػا ملفػػوظ هبػػا حكمػػا بػػدليل اسػػػتناد « كلػػو مقػػدرة»قولػػو: 

 الفعل إليها كجواز توكيدىا كالعطف عليها. 
أم فهػػػو مػػن اػػػدكد علػػى ا١تختػػػار اآلٌب أٌف « أك مركبػػػة كلػػػو تركيبػػػا إسػػػناداي»قولػػو: 

 داللتو كضعية.  
نػػت أك ألفاظػػا؛ ا١تػراد اب١تعػػاين: مػدلوالت األلفػػاظ معػاين كا« دالػػة علػػك معػػافو »قولػو: 

 . (ٓٓٔ)فبل يناُب تقسيمو بعد مدلوؿ اللفظ إٔب معٌت كإٔب لفظ
 ىو جنس قريب، فخرج بو ما دؿ على معٌت كليس بلفظ. « خرج ابأللفاظ»قولو: 
أم إذ ال داللة ٢تا على ا١تعٌت أصبل؛ فلٌف ا١تعٌت ما عٌت من « األلفاظ اؼبهملة»قولو: 

ىػذا ال ينػػاُب داللتهػا علػػى حيػػاة ا١تػتكلم، فػػلٌف تلػػ  اللفػظ كقصػػد بػو، كال كػػذل  ا١تهمػػبلت، ك 
 . (ٔٓٔ)الداللة عقلية

كأكرد علػػى التعريػػػف أف فيػػػو ٕتديػػػد اٞتمػػع كاٟتػػػد إ٪تػػػا يكػػػوف للماىيػػػة.  قػػػاؿ العطػػػار:
 كاللفظ الداؿ عليها مفرد كأف فيو أتخَت اٟتد عن اٟتكم أبيها أفيد. 

                                                 
 (ُْ/ُاٞتماؿ اإلسنوم، هناية السوؿ ) (ّٓٔ)
 (ٖٔ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ْٓٔ)
 (ّّْ/ُ)  ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ، حسن بن دمحم بن  (ٓٓٔ)
 (ّّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٔٓٔ)



 

 

: أبنو حد للماىية ابعتبػار كجودىػا ُب ضػمن األفػراد ال مػن حيػم كأجيب عن األكؿ
ىػي ىػي أك أنػػو ٓب يػرد تعريػػف ا١تاىيػة بػػل ىػو حػد لفظػػي للموضػوعات اللغويػػة ُب قولػ  مػػثبل: 
ا١توضوعات اللغوية توقيفية؛ فالسامع عرؼ ا١توضوعات بوجػو مػا، كيعػرؼ األلفػاظ الدالػة علػى 

 هذا اٟتد يفيده ما كاف ٬تهلو.ا١تعاين، كلكن ٬تهل التطبيق بينهما ف
؛ إذ الغػػرض أنػػو ٓب ٭تكػم علػػى ا١توضػػوعات إال بعػػد كسػػذا زنصػػل اعبػػواب عػػن الثػػاين

 . (ٕٓٔ)معرفتها بوجو ما، أتٌمل
أم األلفاظ الدالة على ا١تعاين، كىذا بيػاف لطريػق معرفػو اللغػات « كإدٌنا تعرؼ»قولو: 

منهما، ك١تػا ٓب ٯتكػن اسػتقبلؿ العقػل كدراؾ كطرؽ االستفادة مطلقا ثبلثة: نقل كعقل كمركب 
 . (ٖٓٔ)ا١توضوعات اللغوية حصر الطرؽ ُب اثنُت: نقل كمركب منو كمن العقل

 أم ٣تردا، ليس ا١تراد: أهٌنا تعرؼ من حيم داللتها على ا١تعاين. « ابلنقل»قولو: 
 . (ٗٓٔ)أم نقل تواتر فهو مفعوؿ مطلق على حذؼ مضاؼ« تواترا»قولو: 
. قولػػػػػػػو: (َٔٔ)أم ٦تٌػػػػػػا ال يقبػػػػػػػل التشػػػػػػكي ، كىػػػػػػو يفيػػػػػػػد القطػػػػػػع« سػػػػػػػما كال»قولػػػػػػو: 

 أم أك نقل  حادا. « كنحادا»
أم ككػػأكثر اللغػات، كىػػو يفيػد الظػػٌن فيتمٌسػ  بػػو « كػػالقر  للطهػػر كاغبػػيق»قولػو: 

 . (ُٔٔ)ُب ا١تسائل الظنية دكف القطعية
 أم استخراجو من النقل. « كابستنباط العقل»قولو: 
أم كمػػػا إذا نقػػل إلينػػا؛ إذ اٞتمػػع ا١تعػػػرؼ « اؼبعػػرؼ ابلػػػبلـ عػػاـحنػػو اعبمػػػع »قولػػو: 

 أك أحدل أخواهتا. « ػلاٌل » ابلبلـ يدخلو االستثناء، كأٌف االستثناء إخراج بعضو بػ
 .  (ِٔٔ)أم إٔب ما نقل، كىذا تفسَت  لبلستنباط« اف يضٌم إليه»قولو: 
 مفعوؿ )بضٌم(، كفاعلو ضمَت العقل. « ككل ما صحٌ »قولو: 

                                                 
 (ّّْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٕٓٔ)
 (ّْْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٖٓٔ)
 (ّْْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٗٓٔ)
 (ّّٓ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔهبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، الزركشي ، دمحم بن  (َٔٔ)
 (ّّٓ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُٔٔ)
 (ّْْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِٔٔ)



 

 

لفػػػبلف علػػٌي عشػػػرة إاٌل »احػػًتاز عػػػن العػػدد ٨تػػػو قولػػ : « فبػػػا ال حصػػػر فيػػػه»قولػػو: 
 ؛ فلٌنو يصٌر االستثناء منو، كليس بعاـ. «ثبلثة

: االستثناء. « فهو عاـ»قولو:   كما سيأٌب أٌف معيار العمـو
 أم مع كونو ال حصر فيو كما تقٌرر.« للزـك تناكله للمستثىن»قولو: 
أم مع كونو ال حصر فيو كما تقٌرر، كقد اعػًتض علػى ىػذا ا١تثػاؿ « للمستثىن»قولو: 

الذم ذكره أبٌف ا١تتقٌدمتُت نقليتاف، كإذا تركػب الػدليل منهمػا ٓب يصػٌر أف يقػاؿ: إنٌػو مػن العقػل 
 كالنقل، إ٪ٌتا غايتو: أٌف العقل يفطن نتيجتهما. 

األكسػط فيهمػا، كإ٪ٌتػا من نقليُت ضركرة عدـ تكرر اٟتػٌد  كرٌد: اٌف الدليل ليس مركبا
خراج بعا ما يتناكلو اللفظ كعقلية ٤تضة الزمػة امن نقلية ٤تضة، كىي االستثناء:  ىو مركب

ألخػرل كىػي أٌف كػل مػا دخلػو االسػتثناء عػاـ؛ ألنٌػو لػو ٓب يكػن عامػا ٓب يػدخل ا١تسػتثٌت فيػػو، ٌٍب 
 : اٞتمػع الػى بػػجعل ىذه القضية كربل للمقدمة األخرل النقلية، فصار صورة الدليل ىكذا

 .(ّٔٔ)، تدبرـعا« ػأؿ» يدخلو االستثناء ككل ما يدخلو اإلنشاء عاـ ينتج أٌف الى بػ« ػأؿ»
أم األلفػػػاظ الدالػػػة علػػػػى « أٌّنػػػػا ال تعػػػػرؼ»أم مػػػػن اٟتصػػػر بقولػػػو: « فعلػػػم»قولػػػو: 

 ا١تعاين. 
أم العقػػل الصػػرؼ أم ا٠تػػػالص؛ فلنٌػػو ٔتعػػزؿ عػػن أف يسػػػتقٌل « دبجػػرد العقػػػل»قولػػو: 
 ٔتعرفة اللغات. 
 أم ال مدخل للعقل اجملرد ُب معرفة اللغات. « إ  ال ؾباؿ له يف  لك»قولو: 

كبيانػػػػػػػػو: أٌف العقػػػػػػػػل إ٪ٌتػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػتقٌل بوجػػػػػػػػوب الواجبػػػػػػػػػات كجػػػػػػػػواز اٞتػػػػػػػػائزات كاسػػػػػػػػػتحالة 
ليػو، كاللغػات مػن ىػذا القبيػل ألهنػا متوقفػة ا١تسػتحيبلت، كأمػا كقػوع أحػد اٞتػائزين فػبل يهتػدم إ

؛ فػلف اللغػػات أمػور كضػػعية ٦تكنػة كالعقػػل إذا الحػظ ا١تمكػػن مػن حيػػم ىػػو  (ْٔٔ)علػى الوضػػع
كذل  مع قطع النظر عن غَته تردد ُب كجوده كعدمو؛ الستوائهما ابلقياس إٔب ذاتػو، فػبل بػد 

بصػػدده إال النقػػػل علػػػى  مػػن انضػػػماـ أمػػر  خػػػر إليػػو ليجػػػـز أبحػػػد طرفيػػو كال يتصػػػور فيمػػا ٨تػػػن
 . (ٓٔٔ)أسلوب ما تقدـ فكاف الطريق فيو ذل 

                                                 
 (َُٕ/ِا١ترداكم ، التحبَت شرح التحرير ) (ّٔٔ)
 (ُُٗ/ُاإلسنوم ، هناية السوؿ ) (ْٔٔ)
 (ٕٕ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ٓٔٔ)



 

 

 ﴾ (مدلوؿ اللفظ)﴿ 
 . (ٔٔٔ)أراد بو ما يشمل ا١تاصدؽ كما سيأٌب ُب الشرح« كمدلوؿ  اللفظ»قولو: 
اٞتزئػي نسػبة للجػزء كىػو كلػي؛ ألنٌػو جػزء مػن كلػو، « إٌما معىن جزئػي أك كلػي»قولػو: 

ألنٌػو جػزء منػو، كُب كبلمػو إشػعار أبٌف ا١توصػوؼ ابٞتزئيػة  كالكلػي نسػبة إٔب الكػل كىػو اٞتزئػي؛
 . (ٕٔٔ)كالكلية ىو  ا١تعٌت كأٌف كصف اللفظ بذل  تبعي على ما سيأٌب

 . (ٖٔٔ)أم ما يصدؽ عليو لفظ زيد من الذات ا١تشخصة« كمدلوؿ زيد»قولو: 
 أم فاٞتزئي: ما ٯتنع تصوره من الشركة فيو. « فجزئي»قولو: 
 أم تصوره من الشركة فيو. « فيهاكإف مل شننع »قولو: 
أم مفهومػػو، كىػو اٟتيػػواف النػػاطق ا١تػػدلوؿ علػػى مػػا يعػػٌم « كمػػدلوؿ اإلنسػػاف»قولػو: 

 صدؽ. اا١ت ا١تفهـو ك
أم فهػو مػا ال ٯتنػع الشػركة فيػو كمػا سػيأٌب مػا يؤخػذ مػن حػٌده اٞتزئػي « فكلي»قولػو: 

أك كلي إ٪ٌتا يناسب اختيار التقي كالكلي ال يقاؿ: ما ذكره ىنا أٌف مدلوؿ اللفظ ما معٌت جزئي 
السبكي أٌف اللفظ موضوع للمعٌت الذىٍت؛ فلٌنو كإف صٌر التقسيم للجزئي كالكلػي ال يوصػف 
ذلػػ  ا١تعػػٌت الػػذىٍت بكونػػو لفظػػا فػػبل يصػػٌر تقسػػيم ا١تػػدلوؿ إٔب ا١تعػػٌت كاللفػػظ؛ ألاٌن نقػػوؿ: إنػػػو 

كرة كما سيأٌب، كالكبلـ ىنا فيما يناسب كبل منهما أيضا؛ ألف ا٠تبلؼ ا١تذكور إ٪تا ىو ُب الن
 . (ٗٔٔ)يشمل ا١تعرفة كسيأٌب أف منها ما كضع للخارجي كمنها ما كضع للمعٌت الذىٍت

 بل التحقيق أٌنو ال حاجة إٔب ىذا اٞتواب؛ لعدـ استقامة ذل  اإلشكاؿ. 
أٌف الكليػػػػة كاٞتزئيػػػػة مػػػػن العػػػػوارض الذىنيػػػػة أم الػػػػيت تعػػػػرض األشػػػػياء ابعتبػػػػار  كبيانػػػػه:

الػػػذىٍت؛ فالكليػػة ىػػػي كػػوف الشػػػيء إذا حصػػل ُب العقػػػل أمكػػن صػػػدقو علػػى كثػػػَتين،  الوجػػود
كاٞتزئية ىي كونو إذا حصل فيو ال ٯتكن صدقو على ذل ، كىذا جار سواء كاف ا١توضػوع لػو 
ا١تعػػٌت ا٠تػػػارجي أك الػػذىٍت؛ فقػػػوؿ ا١تؤلػػف: )كمػػػدلوؿ اللفػػظ( موافػػػق لكػػل مػػػذىب؛ فػػبل كجػػػو 

                                                 
 (ّْْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٔٔٔ)
 (ّْْ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٕٔٔ)
 (ِّٔ/ُالبناين ، حاشية ) (ٖٔٔ)
 (ّْْ/ُا )  العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٗٔٔ)



 

 

ف يسػػتقيم ذلػ  اإلشػػكاؿ مػع قػػوؿ ا١تؤلػف ىنػػا؛ ألنٌػػو )إف لئلشػكاؿ. كاٞتػػواب ٔتػا ذكػػر، ككيػ
 . (َٕٔ)منع تصوره( إْب، أتٌمل

 معطوؼ على معٌت أم إٌما لفظ مفرد. « كلفظ مفرد»قولو: 
 أم كا١تفرد: إٌما مستعمل كإٌما مهمل. « إٌما مستعمل»قولو: 
أم مػن اسػػم كفعػػل كحػرؼ؛ فػػلٌف الكلمػػة قػوؿ مفػػرد كمػػا « كمػػدلوؿ الكلمػػة»قولػو: 

 «. (ُٕٔ)األصل»عرٌفو ُب 
إ٪تػػا  :ـََِٔالزركشػي ، دمحم بػػن سػادر ، مؤسسػة قرطبػػة ، الطبعػة الثانيػة ، قػاؿ 

قاؿ: )قوؿ( كٓب يقل: لفظ؛ ألف القوؿ جنس قريػب، الختصاصػو اب١تسػتعمل، ٓتػبلؼ اللفػظ، 
ك٢تػػذا ٓب يقػػل: كضػػع ١تعػػٌت مفػػرد، كمػػا قالػػػو غػػَته؛ ألف أكلئػػ  أخػػذكا اللفػػظ جنسػػا، فاحتػػػاجوا 
لبلحػًتاز عػن ا١تهمػل بػذكر الوضػع، كا١تصػنف ١تػا أخػذ القػوؿ جنسػا كىػو خػاص ابلوضػع أغنػػاه 

 .(ِٕٔ)ٔب الوضععن اشًتاط إ
أم األفػراد الػيت يصػدؽ لفػظ كلمػة علػى كػل منهػا اٝتػا كػاف « دبعىن ماصػدقها»قولو: 

 أك فعبل أك حرفا كما مٌثل ذل  بقولو: )كرجل كضرب كىل(. 
 عطف  على )مستعمل(. « أك مهمل»قولو: 
صػػدقها، كا٢تجػػاء: تقطيػػع الكلمػػػة  أم مػػا« كمػػدلوؿ أظبػػا  حػػػركؼ اؽبجػػا »قولػػو: 
 . (ّٕٔ)حركفهابذكر أٝتاء 

؛ فلٌف مدلولػو لفػظ مفػرد مهمػل، أال تػرل أف حػركؼ جلػس «كحركؼ جلس»قولو: 
ٓب يوضع ١تعٌت، مع أف كبل منها قد كضع لو اسم، فاألكؿ اٞتيم، كالثػاين الػبلـ، كالثالػم السػُت 

 . (ْٕٔ)اىػ زركشي
ا٢تاء ُب كل منها للسػكت، جػيء هبػا للوقػف؛ ألنٌػو ال يوقػف « أم جه له سه»قولو: 

 ى متحرؾ كال ٯتكن تسكُت حرؼ كاحد؛ فاٟتركؼ )ج ؿ س(. عل

                                                 
 (ّّْ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (َٕٔ)
 (ِٓالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ُٕٔ)
 (ّّٔ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِٕٔ)
 (ّْٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ّٕٔ)
 (ّّٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ْٕٔ)



 

 

نبو بو على أٌف قولو: )أك مركب( عطف على )مفرد( فينقسم  « أك لفظ مركب»قولو: 
 . (ٕٓٔ)كمتبوعو إٔب القسمُت: ا١تستعمل كا١تهمل، كما صرٌح بو ُب الشرح

« اػبػػربكمػػدلوؿ لفػػظ »أم ا١تركػػب إٌمػا مسػػتعمل إْب. قولػو: « إٌمػػا مسػػتعمل»قولػو: 
 أم ا١تقابل لئلنشاء. 

تعمل سػػليػو؛ فمػدلوؿ  ا٠تػػربم: لفػظ مركػب مأم مػا ٭تمػػل ع« أم مػا صػػدقه»قولػو: 
 يصدؽ على ٨تو: )قاـ زيد( ك)عمرك قاعد(. 

أم أك مركب مهمل، ال يقاؿ: ال يصدؽ على ا١تركب ا١تهمل حٌد « أك مهمل»قولو: 
معػٌت للمهمػل، كإاٌل ٓب يكػن مهمػػبل؛ ألٌف ا١تركػب، كىػو: مػا دٌؿ جػزؤه علػى جػػزء معنػاه؛ إذ ال 

 .(ٕٔٔ)نقوؿ: ا١تراد اب١تركب ىنا: ما فيو كلمتاف فأكثر
( مػػػثبل، كإاٌل  كػػػػ« كمػػػدلوؿ لفػػػظ اؽبػػػذايف»قولػػو:  )ػػػػديز مػػػركم( مقلػػػوب )زيػػػد مكػػػـر

فمػدلوؿ ا٢تػػذ ف ىػو ال معػػٌت لػو، كىػػو معػػٌت كلػي ال يصػػدؽ عليػو أنٌػػو لفػظ مركػػب مهمػػل، كٓب 
 بقولو: )بعد إطبلؽ ا١تدلوؿ(.  يصرٌح بذل  اكتفاء

ىػذل يهػػذم ىػػذ  كىػذ ان: تكلػػم بغػػَت معقػوؿ ١تػػرض أك غػػَته، «: القػػاموس»قػاؿ ُب 
 .(ٕٕٔ)ىذاءة: كثَته كاالسم: كدعاء. كرجل ىذاء ك

 أم التصرير بقسمي ا١تركب. « كسيأي  لك»قولو: 
اللفػظ إمػا مػن « ا١تركب)»أم حيم قاؿ ٙتٌة: « يف مبحث األخبار مع زايدة»قولو: 

مهمػل: أبف ال يكػوف لػو معػٌت، كلػيس موضػوعا اتفاقػا، كىػو موجػود ُب األصػر: كمػدلوؿ لفػػظ 
ا٢تػذ ف؛ فلنػػو لفػظ مركػػب مهمػػل: كضػرب مػػن ا٢تػػوس، أك غػَته ٦تػػا ال يقصػػد بػو الداللػػة علػػى 
شػػيء، كنفػػاه اإلمػػاـ الػػرازم قػػائبل: إف الًتكيػػب إ٪تػػػا يصػػار إليػػو لئلفػػادة، فحيػػم انتفػػت انتفػػػى 

خبلفػػػػػو إٔب أف مثػػػػػل مػػػػا ذكػػػػػر ال يسػػػػػمى مركبػػػػػا. أك مسػػػػتعمل: أبف يكػػػػػوف لػػػػػو معػػػػػٌت.  فمرجػػػػع
كا١تختػػار: أنػػو موضػػػوع أم ابلنػػوع، كقيػػل ال. كا١توضػػػوع مفرداتػػو كا١تركػػب ا١تسػػػتعمل ا١تفيػػد يعػػػرب 

 . (ٖٕٔ)عنو ابلكبلـ اىػ ابٟترؼ

                                                 
 الشي  زكر  األنصارم ، غاية الوصوؿ شرح لب األصوؿ (ٕٓٔ)
 (ّْٓ/ُالعطار ، حاشية ) (ٕٔٔ)
 (ُّْٔالفَتكز   دم، القاموس ايط )ص (ٕٕٔ)
 (ٖٗ-ٕٗزكر  األنصارم ، غاية الوصوؿ شي  اإلسبلـ )ص (ٖٕٔ)



 

 

كحده حىٌت  أم مع ا١تفهـو أيضا ال ا١تاصدؽ« صدؽ كإطبلؽ اؼبدلوؿ علك ما»قولو: 
ا١تاصدؽ إٌما على سبيل اٞتمع بُت  ال يفسد التقسيم ُب كبلمو؛ فا١تراد اب١تدلوؿ: ما يعٌم ا١تفهـو ك

 . (ٕٗٔ)اٟتقيقة كاجملاز أك على سبيل عمـو اجملاز
ابلسُت ا١تهملة كالغُت ا١تعجمػة  خػره أم جػائز يقػاؿ: سػاغ سػوغا مػن  «سائغ»قولو: 

و يقػاؿ: سػػاغ فعػل الشػيء ٔتعػٌت اإلابحػة، كذلػ  ألنٌػػو ابب قػاؿ: سػهل مدخلػو ُب اٟتلػق، كمنػ
مدلوؿ لغة، كأصلو: مدلوؿ عليو، كاللفظ يدؿ على ماصدقو من حيػم اشػتمالو علػى ا١تفهػـو 

 . (َٖٔ)الذم كضع لو
 . (ُٖٔ)أم اٟتقيقة االصطبلحية إطبلؽ ا١تدلوؿ على ا١تفهـو« كاألصل»قولو: 
 أم كرجل. « كهو ما كضع له اللفظ»قولو: 
اعلػػم أٌف ا١تلجػػأ إٔب كػػػوف ا١تػػدلوؿ ىػػو ا١تاصػػدؽ ىػػو أخػػذ االسػػػتعماؿ  الشػػربي :قػػاؿ 

كاإل٫تػاؿ ُب التقسػػيم ال كػوف ا١تػػدلوؿ لفظػػا ألٌف ا١تاىيػة اللفظيػػة ال ٗتػػرج عػن كوهنػػا لفظػػا ال ُب 
 . (ِٖٔ) الذىن كال ُب ا٠تارج

كتسػمية مػػا كضػػع لػو اللفػػظ مفهومػػا ابعتبػػار فهػم السػػامع لػػو مػن اللفػػظ كمعػػٌت ابعتبػػار 
 عناية ا١تتكلم أم قصده من اللفظ، فهما متحداف ذاات ٥تتلفاف اعتبارا، أتٌمل. 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 (ّْٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٕٗٔ)
 (ّْٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َٖٔ)
 (ّْٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُٖٔ)
 (ّّْ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ِٖٔ)



 

 

 (الوضع)
أم ا١تتقػػٌدـ فػ)ػػػأؿ( للعهػػد بقرينػػة قولػػو: )كجعػػل اللفػػظ( إْب؛ إذ لػػػو  « كالوضػػع»قولػػو: 
 . (ّٖٔ)مطلق الوضع، لقاؿ: جعل الشيء إْبكاف ا١تراد: 

إشػػارة إٔب رٌد قػوؿ القػػراُب: إٌف األخػػَتين « الشػػامل للغػػوم كالعػػريف كالشػػرعي»قولػو: 
 . (ْٖٔ)ُب اٟتقيقة كثرة استعماؿ اللفظ ُب ا١تعٌت ْتيم يصَت فيو األشهر من غَته

أف الوضػػػع جعػػل اللفػػػظ كزاء ا١تعػػػٌت كاالسػػتعماؿ عبلمػػػة علػػػى  كحاصػػػل الػػػرٌد عليػػػه:
اٟتقيقػة كأمػػارة تعريػف هبػػا إذ ا١تػراد ابٞتعػػل عنػدىم تعيػػُت اللفػظ كزاء ا١تعػػٌت كال يلػـز أف يكػػوف 
ذلػ  بقػػوؿ أىػػل العػػرؼ اعلمػػوا أف كػػذا اسػػم لكػػذا أك أان عينػػا كػػذا لكػػذا ك٨تػػو ذلػػ  أك قػػوؿ 

بتكػػرر اسػػتعماؿ أىػػل العػػرؼ كتكػػرر كركد اللفػػظ ُب  الشػػارع كػػذل  بػػل ٖتصػػل معرفػػة التعيػػُت
 . (ٖٓٔ)الشرع لذل  ا١تعٌت كفهم الرسوؿ ذل  ا١تعٌت منو كفهم األمة ذل  عنو

كيزيػد العػرُب ا٠تػاص ابلنقػل عػن الػذم ىػو  نعم، يعلماف يف اغبقيقػة ابلكثػرة اؼبػذكورة
 . (ٖٔٔ)األصل ُب اللغوم، كأٌما استنباط العقل فخبلؼ األصل، أتٌمل

أم جعلػػػػو متهيػػػػأ ألف يفيػػػػد ذلػػػػ  ا١تعػػػػٌت عنػػػػد « جعػػػػل اللفػػػػظ دليػػػػل اؼبعػػػػىن: »قولػػػو
اسػتعماؿ ا١تػتكلم لػػو علػى كجػو ٥تصػػوص كتسػمية الولػػد دمحما، كذلػ  شػامل لوضػػع  غػَت اللغػػة 

، (ٕٖٔ)حسػػن متعػػػُت -«اآل ت البينػػات»كمػػا قػػاؿ ابػػن قاسػػػم ُب -العربيػػة كال مػػانع منػػو، بػػػل 
شػػػػػيء بشػػػػػيء ْتيػػػػػم إذا فهػػػػػم منػػػػػو األٌكؿ فهػػػػػم ككػػػػػذا علػػػػػى مػػػػػا عرفػػػػػو بعضػػػػػهم أبنٌػػػػػو ٗتصػػػػػيص 

 ، أتٌمل. (ٖٖٔ)الثاين
أم ا١تعٌت من ذل  اللفظ ببل كاسطة كما ُب اٟتقيقة أك هبا كما « فيفهمه إخ»قولو: 

ُب اجملاز؛ ألٌف القرينة الشخصية أك النوعية إ٪ٌتا ىي حاؿ شرط االستعماؿ، كليست معتػربة ُب 
الوضػع؛  فػػلٌف الوضػػع النػػوعي ٓب يعتػػرب  فيػػو كجػػود القرينػػة؛ فػػبل منافػػاة بػػُت قولػػو: )فيفهمػػو منػػو( 

                                                 
 (ّْٔ/ُالعطار ، حاشية ) (ّٖٔ)
 (َِالقراُب ، شرح تنقير الفصوؿ الشهاب )ص (ْٖٔ)
 (ّْٕ-ّْٔ/ُالعطار ، حاشية ) (ٖٓٔ)
 (ّْٕ/ُالي، البدر الطالع )  (ٖٔٔ)
 (ّٓ/ِابن قاسم ، اآل ت البينات ) (ٕٖٔ)
، هناية السوؿ  ( اإلسنومّّٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ٖٖٔ)
 (َِٓ/ُ( ك ا١ترداكم، التحرير ُب أصوؿ الفقو )ُٕٗ/ُ)



 

 

خبلفػػػا ١تػػػن زعمهػػػا، ككأنٌػػػو ٓب يفػػػرؽ بػػػُت حػػػاؿ الوضػػػع كحػػػاؿ الفهػػػم مػػػع كإدراجنػػػا كضػػػع اجملػػػاز 
 كضوح الفرؽ بينهما؛ فلٌف الثاين حاؿ االستعماؿ كالقرينة تعترب عنده دكف األٌكؿ، تدبر. 

 أم لوضع اللفظ لذل  ا١تعٌت لغة أك عرفا أك شرعا. « العارؼ لوضعه له»قولو: 
ُب اجملػػاز، ككلهػػا مندرجػػة ُب اٟتػػٌد ثبلثػػة  فتحػػرر مػػن  لػػك أٌف الوضػػع سػػتة أقسػػاـ:

ا١تذكور؛ إذ جعل اللفظ دليػل ا١تعػٌت يشػمل الثػاين كػاألٌكؿ، يصػدؽ بكػوف اٞتاعػل كاضػع اللغػة 
أك أىل العرؼ أك الشارع؛ ١تا سيأٌب من ذكر الوضع ُب حٌد اٟتقيقة مع تقسيمها إٔب األقساـ 

 . (ٖٗٔ)ٌملالثبلثة، كُب حٌد اجملاز مع انقسامو إٔب مثل ذل  أيضا، أت
أم فػػبل يشػػػًتط مناسػػػبة اللفػػػظ للمعػػٌت ُب كضػػػعو لػػػو، كعػػػدـ « كإف مل يناسػػػبه»قولػػو: 

 اشًتاطها ال يقتضي اشًتاط العدـ؛ فيصدؽ ذل  بوجود ا١تناسبة اترة كعدمها أخرل. 
 أم الذم عليو اٞتمهور. « يف األصحٌ »قولو: 
لعبلمػة ال يشػػًتط أم معلػػـو أٌف ا« ألٌف اللفػػظ عبلمػػة للمعػػىن بطريػػق الوضػػع»قولػو: 

 مناسبتها ١تا يعلم هبا. 
اعتبػار التناسػب بػُت اللفػظ كا١تعػٌت ْتسػب خػواص اٟتػركؼ  كلذا قاؿ بعق اققني:

كالًتكيبػػات يتػػأتى ُب بعػػا الكلمػػات، كأمػػا اعتبػػاره ُب ٚتيػػع كلمػػات لغػػة كاحػػدة فالظػػاىر أنػػو 
 . (َٗٔ)متعذر فما الظن ابعتباره ُب ٚتيع كلمات اللغات، تدبر

 أم اللفظ ا١توضوع للمعنيُت ا١تتضادين. « كألٌف اؼبوضوع إخ» قولو:
 . -بفتر اٞتيم-« كاعبوف: لؤلسود كاألبيق»قولو:  

اٞتػػػػوف يطلػػػق ابالشػػػًتاؾ علػػػػى األبػػػيا كاألسػػػػود كقػػػاؿ بعػػػػا  «:اؼبصػػػػباح»قػػػاؿ يف 
 .(ُٗٔ)الفقهاء كيطلق أيضا على الضوء كالظلمة بطريق االستعارة اىػ

أم الضدين، كٔتناسبتو ألحػد٫تا ال يكػوف مناسػبا  لآلخػر؛ ألٌف « ال يناسبهما»قولو: 
 الضدين ال ٬تتمعاف. 

                                                 
 (ِٓٔ/ُ( ك البناين ، اٟتاشية )ّْٔ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٖٗٔ)
 (ٕٓ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (َٗٔ)
 (ُُٓ/ُالفيومي ، ا١تصباح ا١تنَت ) (ُٗٔ)



 

 

بفػػػتر العػػػُت -ىػػػو أبػػو سػػػهل عبػػاد « كاشػػػرتط عبػػػاد الصػػػيمرم مػػػن اؼبعتزلػػػة»قولػػو: 
ابػن السػػليماف الصػػيمرم بفػتر ا١تػػيم أشػػهر مػن ضػػٌمها نسػػبة إٔب قريػة مػػن قػػرل  -كتشػديد البػػاء

 . (ِٗٔ)من معتزلة البصرة، كذا نقل عن ا١تؤلفالعجم كأٌكؿ عراؽ العرب، كىو 
 أم مناسبة اللفظ للمعٌت مناسبة طبيعية. « مناسبته»قولو: 

لكن صػرٌح ، (ّٗٔ)كشركحو أٌف عباد انفرد بذل  -«ػأصله»كػ-ك اهر كبلـ اؼبؤلف 
أبٌف عبػػاد ٓب ينفػرد بػذل  إذ قػاؿ: كقػد نقػػل غػَت كاحػد مػن الثقػات أف أىػػل « التحريػر»شػارح 

التكسػػػر كبعػػػا ا١تعتزلػػػػة مػػػنهم عبػػػاد بػػػػن سػػػليماف الصػػػيمرم ذىبػػػػوا إٔب أف بػػػُت اللفػػػظ كا١تعػػػػٌت 
مناسبة طبيعية موجبة لداللتو عليو فبل ٭تتاج إٔب الوضع، يدرؾ ذلػ  مػن خصػو هللا بػو كمػا ُب 

 .(ْٗٔ)القافة كيعرفو غَته منو
 أم عباد ا١تذكور. «  قاؿ»قولو: 
يعػػٍت بػػػو أنٌػػو ال بػػػٌد مػػن ٥تصػػػص كإاٌل لػػـز التخصػػػيص « كإاٌل فلػػػم اخػػػتٌص بػػػه»قولػػو: 

 بدكف ٥تصص، كىو ىنا ا١تناسبة. 
٬تػػاب: أبف ا١تخصػػص ال ينحصػػر ُب ا١تناسػػبة إذ إرادة الواضػػع ا١تختػػار  قػػاؿ اؼبؤلػػف:

ء كػػاف الواضػػع ىػػو هللا تعػػأب كلرادتػػو تصػػلر ٥تصصػػان مػػن غػػَت انضػػماـ شػػيء  خػػر إليهػػا، سػػوا
ٗتصيص حدكث اٟتادث بوقت فلهنا ٥تصصة ٟتدكثو بذل  الوقت مع استواء نسبتو إٔب ٚتيع 

 . (ٓٗٔ)األكقات إلمكانو. أـ البشر كلرادهتم ٗتصيص اإلعبلـ ابألشخاص. نقلو البناين
 أم كعلى قوؿ عباد اختلف ُب ا١تراد اب١تناسبة. « كعليه»قولو: 
أم ابعثة للواضع على كضع اللفظ لذل  على كفاؽ « فقيل: أراد أّنا حاملة»قولو: 

 ا١تناسبة الطبيعية. 
أم الوضػػع، كىػذا مقتضػػى نقػل اآلمػػدم عػن عبػػاد، كإ٪ٌتػا عػػرٌب « فيحتػػاج إليػػه»قولػو: 

ابٟتاملة كإف كاف الواضع ىو هللا عز كجل؛ ألٌنو مبٍت على مذىب أىل االعتزاؿ كمقوؿ علػى 

                                                 
 (ْٕٓ/ُشرح ٚتع اٞتوامع)زكر  األنصارم، حاشية على  (ِٗٔ)
(ك الي البدر ّّٖ/ُ، تشنيف ا١تسامع شرح ٚتع اٞتوامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّٗٔ)

 (ُِٔ/ُالطالع شرح ٚتع اٞتوامع )
 (ْٕ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ْٗٔ)
 (ِٓٔ/ُ( ك البناين اٟتاشية ، )َٓٓ/ُزكر  األنصارم ، حاشية  على شرح ٚتع اٞتوامع ) (ٓٗٔ)



 

 

و منهم، ٌٍب أفسده اآلمدم أباٌن نعلم أٌف الواضع ُب ابتداء الوضع لو كضع لفظ لساف عباد، كى
 . (ٔٗٔ)الوجود للعدـ  كابلعكس ١تا كاف ٦تتنعا اىػ كسيأٌب ما فيو

 أم عباد بذل . « كقيل: أراد»قولو: 
 أم ال أهنا حاملة على الوضع على كفق ا١تناسبة. « إٌّنا كافية يف داللة اللفظ»قولو: 
أم مع كجوده فػبل ينػاُب ا١توضػوع؛ إذ ال يلػـز مػن نفػي « فبل زنتاج إىل الوضع»قولو: 

 اٟتاجة لو عدـ الوجود. 
 أم كفاية ا١تناسبة بُت اللفظ كا١تعٌت ُب الداللة. « يدرؾ  لك»قولو: 
ٚتػع قػائف، كىػو مػن يعػرؼ اآلاثر مػن القيافػة كىػي علػى ضػربُت: « يف القافة»قولو: 

قيافة البشر كىي االستدالؿ بصفات أعضاء اإلنساف. قيل: إٌنو ٥تتٌص ببٍت مدِب فمنهم: ٣تزز 
، ٕٗٔملسو هيلع هللا ىلص، فسٌر بذل  النيب «إف ىذه األقداـ بعضها من بعا»ا١تدٞتي قاؿ ُب أسامة ككالده: 

ملسو هيلع هللا ىلص قداـ كاٟتوافر كا٠تفاؼ، كقد ذكر ُب قصة خركج النيب كقيافة األثر كىي االستدالؿ ألثر األ
كأيب بكر ُب  غار ثور أٌف كاحدا من القافة تتبع  اثر أقدامهما، فلما كصل إٔب فػم الغػار. قػاؿ 

 ١تن معو من قريش: ىهنا انتهت األقداـ.  
دفع بو ما يقاؿ إذا كاف قاصرا على مػن خصػو هللا ضػاعت « كيعرفه منه غري »قولو: 

 . (ٖٗٔ)ة الوضع قالو العطارٙتر 
أم بعػػػا العػػػرب، ىػػػذا كأنٌػػو تقويػػػة أك استشػػػهاد ٢تػػػذا « كحكػػػي أٌف بعضػػػهم»قولػػو: 

 القيل. 
ٔتٌد ا٢تمػزة كإسػكاف الػذاؿ ا١تعجمػة كابلغينػُت ا١تعجمتػُت كألػف بينهمػا  « ن غاغ»قولو: 

 كذا كجدتو بقلم ا١تؤلف. 
 أم ىذا اللفظ. « كهو»قولو: 
ىػم قػـو مػن أىػل ا١تغػرب كػاألعراب ُب القػوة كالغلظػة كاٞتمػع: « من لغة الرببر»قولو: 

 برابرة. 

                                                 
 (َُُ/ُاآلمدم ، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ) (ٔٗٔ)
 (ُّّٕأخرجو البخارم ُب صحيحو رقم ) (ٕٗٔ)
 (ّْٕ/ُالعطار اٟتاشية ) (ٖٗٔ)



 

 

أٌمػػة أخػرل كىػي بػُت اٟتبػػوش كالػزنج، يقطعػوف مػذاكَت الرجػػاؿ  «القػاموس»ك كػر يف 
. كاألشػهر: أنٌػو مػن بقيػة قػـو جػالوت ككانػت بفلسػطُت، فلمػا قتػل (ٗٗٔ)ك٬تعلوهنا مهور نسائهم

 جالوت تفرقوا ُب ا١تغرب.  
 بضٌم ا٢تمزة أم أظٌنو اسم حجر، كىو كذل  ُب لغة الرببر. « ا كأر »قولو: 

 .(ََٕ)كيلـز عليو أف كل ما فيو يبس كذل  قاؿ العطار:
مشػس الػدين أبػو عبػد هللا  كىػو العبلمػة اقػق الفهامػة ا١تػدقق« قاؿ األصبهاين»قولو: 

ىػػ كخػػرج منهػػا ٤ُٔٔتمػػود بػن دمحم بػػن عيػاد األصػػبهاين الشػافعي، كلػػد أبصػبهاف سػػنة دمحم بػن 
، فصار إماما ُب ا١تنطق كالكبلـ كاألصوؿ  شااب كدخل بغداد فاشتغل هبا كجٌد ُب طلب العلـو
كاٞتػدؿ فارسػػا ال يسػبق غبػػاره متػدينا لينػػا كرىػػا نزىػا ذا نعمػػة كافػرا كثػػَت العبػادة كا١تراقبػػة حسػػن 

و علػم الفلسػفة ينهػاه العقيػدة كقػورا ُب تدريسػو، ككػاف مػن دينػو أٌف الطالػب إذا أراد أف يقػرأ عليػ
« كتػاب القواعػد»كيقوؿ: ال حىٌت ٘تتزج ابلشرعيات امتزاجا حقيقيػا جيػدا، كلػو مػن ا١تؤلفػات: 

حسػػن  قػاؿ التػاج السػبكي:«. شػرح اصػوؿ»مشػتمل علػى األصػولُت كا١تنطػق كا٠تػبلؼ، ك
، كأكدعػو الكثػػَت مػن ٤تاسػنو لكنػػو أكردىػا علػػى «شػػرح القػراُب»جػدا كإف كػاف قػػد كقػف علػى 

أحسن أسلوب كأجود تقرير ْتيم إن  ترل الفائدة مػن كػبلـ القػراُب كإف كػاف ىػو ا١تبتكػر ٢تػا  
كالعجمػاء كتراىػا مػن كػبلـ ىػذا الشػي  األصػبهاين قػد تنقحػت كجػرت علػى أسػلوب التحقيػػق 

ىػػػػ رٛتػػػػو هللا تعػػػأب كنفعنػػػػا ٖٖٔكلكػػػن الفضػػػل للقػػػػراُب أم لسػػػبقو هبػػػػا. تػػػوُب األصػػػبهاين سػػػػنة 
 . (َُٕ)بو

عن عباد، مقوؿ القوؿ، كلكن حكاه اب١تعٌت؛ فلٌنو بعػد « الثاين هو الصحيحك »قولو: 
نقلو األٌكؿ، كأنكر على من ٛتل مذىب عباد على أف شرط كضع اللفظ كزاء ا١تعٌت ا١تناسبة 
الذاتية. كقاؿ: ا١تذاىب ال تنتقل ابالحتماؿ، كا١تنقوؿ عنو ما ذكران، ٍب ذل  ابطل ابلضػركرة، 

لفػػػػاظ ا١تعػػػاين مػػػن غػػػَت مراعػػػػاة ا١تناسػػػبة الذاتيػػػة قطعػػػا، كلػػػػو كػػػاف شػػػرطا ١تػػػػا فلنػػػو ٯتكننػػػا كضػػػع أ

                                                 
 (ّْٗالفَتز ابدم، القاموس ايط )ص (ٗٗٔ)
 (ّْٕ/ُ) بن ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ، حسن بن دمحم  (ََٕ)
 (َُُ/ٖالتاج السبكي ، طبقات الشافعية الكربل ) (َُٕ)



 

 

يعػٍت أنٌػو لػو كػاف كػذل  المتنػع نقػل اللفػظ عػن معنػاه الػذاٌب إٔب معػٌت  خػر ْتيػػم  (َِٕ)أمكػن
 . (َّٕ)ال يفهم منو الذاٌب أصبل كالبلـز ابطل فا١تلزـك مثلو

كالػػذم يػدؿ علػػى فسػػاد قػػوؿ عبػػاد أف داللػة اللفػػظ لػػو كانػػت ذاتيػػة ١تػػا  قػػاؿ اإلمػػاـ:
الىتدل كل إنساف إٔب كل لغة، كبطػبلف الػبلـز يػدؿ علػى بطػبلف  اختلفت ابختبلؼ األمم ك

 .(َْٕ)ا١تلزـك
قيػػل: كلعػػل عبػػادا يػػػدعي مػػا يدعيػػو االشػػػتقاقيوف مػػن مبلحظػػة الواضػػع مناسػػػبة مػػا بػػُت اللفػػػظ 

أم كمػػػػا ذكػػػركا أٌف الفصػػػم ابلفػػػػاء الػػػذم ىػػػػو  (َٕٓ)بطبلنػػػػو ضػػػركرمكمدلولػػػو ُب الوضػػػع، كإال ف
حػرؼ رخػو لكسػر الشػيء مػن غػَت أف يبػُت، كالقصػم ابلقػاؼ الػذم ىػو حػرؼ شػديد لكسػػر 
الشػيء حػىت يبيػت، كالفعػبلت كالفعلػى ابلتحريػ  ١تػا ُب مسػٌمى كثػرة حركػة كػالنزكاف كالسػيبلف 

كػػػبلـ العاقػػل خصوصػػػا مػػن كػػػاف ُب   كاٟتيػػدل، كينبغػػي ٛتػػػل كػػبلـ عبػػػاد عليػػو حػػػذرا مػػن إلغػػاء
 . (َٕٔ)عداد العلماء

ىذا إ٪تا يتم إذا كػاف عبػاد كمػن كافقػو قػائلُت أبنػو ال بػد مػع ذلػ   قاؿ بعق اققني:
من الوضع. أما إذا كػانوا مصػرحُت أبنػو يفيػد ا١تعػٌت بذاتػو ١تناسػبة ذاتيػة بينهمػا مػن غػَت احتيػاج 

 . (َٕٕ)إٔب كضع كما تقرر فبل يتٌم، تدبر
بيػػػاف للخػػبلؼ ُب أٌف اللفػػػظ موضػػػوع ١تػػاذا؟ كفيػػػو ثبلثػػػة « كاللفػػػظ الػػػداؿ إخ»قولػػو: 

 أقواؿ. 
فيو إشارة إٔب أٌف ا١تعٌت ا١توضوع لو كاحد ابلذات، « علك معىن  ه  خارجي»قولو: 

كأٌف ا٠تػػبلؼ ُب أنٌػػػو ىػػػل الوضػػػع لػػػو مػػػن حيػػم كجػػػوده الػػػذىٍت أك ا٠تػػػارجي أك ال مػػػن حيػػػم 
 . (َٖٕ)شيء

 فيو تصرير ابلوجود الذىٍت، كفيو خبلؼ. « كجود يف الذهن أم له»قولو: 

                                                 
 (َّْ-ّّٗ/ُ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، تشنيف ا١تسامع  (َِٕ)
 (ْٕ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (َّٕ)
 (ِٔٔ-ِٓٔ/ُشية )( البناين ، اٟتاُّٖ/ُالرازم ، اصوؿ ) (َْٕ)
 (ّّٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (َٕٓ)
 (ّّ/ِ، البحر ايط ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (َٕٔ)
 (ٕٓ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (َٕٕ)
 (ّْٖػّْٕ/ُ) حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشيةالعطار ،  (َٖٕ)



 

 

أفػػاد بػػو أٌف ا١تػػراد ابلوجػػود ُب ا٠تػػارج: التحقػػق « ككجػػود يف اػبػػارج ابلتحقػػق»قولػػو: 
ٔتعٌت الثبوت ُب الواقع ال ما رادؼ األعياف؛ فلٌف لفظ نسبة اسم جنس نكرة، كال كجود لو ُب 

ؿ، أك الثبػػوت ُب الواقػػع شػػامل لػو، كاٟتقػػائق الكليػػة مػػن ا٠تػارج اب١تعػػٌت الثػػاين، بػػل اب١تعػٌت األكٌ 
 . (َٕٗ)ىذا القبيل، كىذا القدر كاؼ ىنا كأكفق ٔتسائل العربية

فيػػو للجػػنس كمػدخو٢تا ُب معػػٌت النكػػرة؛ فػبل ينػػاُب مػػا أيٌب « أؿ« »كاإلنسػػاف»قولػو: 
 لكاف أنسب. « أؿ»أٌف ا٠تبلؼ ُب النكرة، فلو حذؼ 

ف الكلي يتحقق ُب ا٠تارج ُب ضمن جزئياتو كىو كبلـ كىو مبٍت على أ قاؿ الناصر:
ظاىرم، كاٟتق: أنو ال يتحقق فيو كإال لكاف جزئيا لعدـ قبوؿ ما يتحقق فيػو لبلشػًتاؾ. نعػم، 

 . (َُٕ)يتحقق فيو جزئيات مطابقة لو ُب اٟتقيقة
؛ فليس مػن ٤تػل « خببلؼ اؼبعدـك»قولو:  يعٍت ٓتبلؼ اللفظ الداؿ على معٌت معدـك

 . (ُُٕ)إذ ال كجود لو إال ُب الذىن، كالكبلـ فيما لو الوجوداف: الذىٍت كا٠تارجي ا٠تبلؼ؛
الزئبػق: معػركؼ، كػػدرىم كزبػرج، معػرب، كمنػػو: مػا يسػتقى مػػن  «:القػػاموس»قػاؿ يف 

 . (ُِٕ)معدنو، كمنو: ما يستخرج من حجارة معدنية ابلنار
 أم سواء طابق ا٠تارج أـ ال. « موضوع للمعىن الذه »قولو: 
 مقابلو قوالف كما سيأٌب ُب الشرح.« علك اؼبختار»قولو: 
 .(ُْٕ)«منهاجو»أم كالبيضاكم ُب « كغري  (ُّٕ)كفاقا لئلماـ الرازم»قولو: 

                                                 
 (ّْٖ/ُالعطار ، حاشية )( َٕٗ)
 (ّْٖ/ُالعطار ، حاشية ) (َُٕ)
 (ّْٖ/ُالعطار ، حاشية ) (ُُٕ)
 (ٖٖٗالفَتكز ابدم، القاموس ايط )ص (ُِٕ)
 (ََِ/ِالرازم ، اصوؿ لئلماـ ) (ُّٕ)
 (َّالبيضاكم ، منهاج الوصوؿ )ص (ُْٕ)



 

 

: أف الوضع للشيء فرع عن تصوره فبل كحاصله «:شرحه»قاؿ اعبماؿ اإلسنوم يف 
الصػورة الذىنيػػة بػد مػن استحضػار صػورة اإلنسػاف مػثبل ُب الػػذىن عنػد إرادة الوضػع لػو، كىػذه 

ىػي الػيت كضػع ٢تػػا لفػظ اإلنسػاف ال ا١تاىيػة ا٠تارجيػػة، ٌٍب بيٌنػو ٔتثػل مػا ذكػػره ا١تؤلػف ىنػا بقولػػو: 
 . (ُٕٓ))ألاٌن إذا رأينا إْب(

اعًتض فيػو أبٌف فيػو اعًتافػا ٔتػا قالػو ا١تخػالف القائػل: أبٌف ا١تسػٌمى ىػو « ظبينا »قولو: 
ارجي؛ إذ الرؤية إ٪ٌتػا تتعلػق بػو خجسم ا١ترئي، كىو ( ُب ا١تواضع للا٠تارجي؛ ألٌف ضمَت )ٝتٌناه

 كإف انطبعت بسببها صورة ُب اٟتس ا١تشًتؾ. 
، بػدليل بقيػة العبػارة، ك٢تػذا قػػاؿ: كأجيػب: اٌف اؼبعػىن ظبٌينػا  ابعتبػار صػػورته الذهنيػة

)فػاختلف االسػػم( إْب كاٟتكػػم بتسػػمية اٞتسػػم ا١ترئػػي ال يقتضػػي أٌف تلػػ  التسػػمية ابعتػػرب كونػػو 
 . (ُٕٔ)جيا كما ال ٮتفىخار 

كا١تعٌت ا٠تارجي ٓب يتغَت مع تغَت اللفظ، فدؿ على أٌف الوضع « فاختلف االسم»قولو: 
ليس لو بل للػذىيب، كىػو ا١تطلػوب، كأيضػا فػلٌف الواضػع لػو كضػع مػا ُب ا٠تػارج، فلٌمػا أف ٬تعػل 

كالتقػػدير أنٌػػػو فػػظ مشػػػًتكا، التعيػػُت جػػزأ مػػػن ا١تسػػٌمى  أك ال؛ فػػػلف جعلػػو جػػػزأ لػػـز أف يكػػػوف الل
كإف ٓب ٬تعلو جزأ فبل يبقى بعدد التعيينات إاٌل ا١تشًتكات، كال نعٍت ابألمور الذىنية إاٌل  ئمتواط

 . (ُٕٕ)الكليات، كذا قيل
للقػوؿ الثػاين اآلٌب، أبنٌنػا ٩تتػار أنٌػو ٓب ٬تعلػو جػزأ، كال يلػـز  كلكػن رٌد  بعػق اؼبنتصػرين

إفػادة ا١تعػػٌت ابنضػػماـ الصػورة ا٠تارجيػػة إليػػو، مػن ذلػػ  أف ال يكػػوف القػدر ا١تشػػًتؾ كاسػػطة ُب 
 فليتأٌمل.  

عػػن ىػذا الػػدليل مػػن طػػرؼ القائػل أبٌف ا١توضػػوع لػػو ىػػو ا١تعػػٌت « كاعبػػواب إخ»قولػو: 
 ا٠تارجي. 

لظػػٌن »أم الخػتبلؼ ا١تعػػٌت ُب الػػذىن. قولػو: « اٌف اخػػتبلؼ االسػػم لػػذلك»قولػو: 
 خرب )أٌف(. « إخ

 أم كا١تعٌت الذم ُب الذىن ال ٔتجرد اختبلفو ُب الذىن. « كذلك»قولو: 
                                                 

 (ُُٖ/ُ، هناية السوؿ ) اإلسنوم (ُٕٓ)
 (ِٕٔ/ُ( البناين ، اٟتاشية )ٔٓ/ِابن قاسم ، اآل ت البينات )( ُٕٔ)
 (ّْٖ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ُٕٕ)



 

 

 من تتٌمة اٞتواب. « فاؼبوضوع له يف ما اػبارج»قولو: 
 أم عٌما ُب ا٠تارج اتبع إلدراؾ الذىن لو. « كالتعبري عنه»قولو: 
خػرب اثفو لػ)ػػلتعبَت( أك نعػت لػ)ػػتابع( أم التعبػَت قػدر مػا أدركػو « حسبما أدركػه»قولػو: 
 أك اتبع قدره. 
أم فاألكجو مػا قالػو « انٌه ال يلـز إخ»خرب قولو: )كاٞتواب(. قولو: « مردكد»قولو: 

 اإلماـ. 
: كاٟتق أف ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، كقاؿ 
ا١تعاين ا٠تارجية إ٪تا ىو بتوسط داللتها على ا١تعاين الذىنية، كداللتها علػى ا١تعػاين  داللتو على

 . (ُٖٕ)«البدر الطالع»الذىنية بغَت كسط، كينبغي تنزيل كبلـ اإلماـ عليو، كذا ُب 
ىػو قػوؿ الشػي  أيب إسػحاؽ الشػَتازم « كقيل: موضوع للمعػىن اػبػارجي إخ»قولو: 

 . (َِٕ)«الفيصل»ابن مال  ُب  انتصره ك (ُٕٗ)«شرح اللمع»ُب 
 «. (ُِٕ)ٚتع اٞتوامع»أم التاج السبكي ُب « كرٌجحه األصل»قولو: 

مػن حيػم ىػي كالنكػرة ا١توضػوعة للفػرد  كاعرتض: اٌف اسم اعبنس اؼبوضوع للماهيػة
 ا١تنتشر كليات، كالكلية كاٞتزئية من العوارض الذىنية فبل يوجداف ُب ا٠تارج. 

أبٌف الكلية ىي كوف الشيء ْتيم إذا حصل ُب العقل ٓب ينمػع  كدفعه بعق اققني:
نفس تصوره من فرض كقوع الشركة ال أٌف الشركة موجودة ُب ا٠تارج، كأيٌب ُب الشرح أٌف اسم 
اٞتنس ىو ا١تطلق، كتقٌدـ أٌف ا١تاىية ال بشرط أف تكوف مقارنة للعوارض أك ٣تردة عنها، بل مع 

قػػوال علػػى اجملمػػػوع حػػاؿ ا١تقارنػػة، كىػػي ا١تاىيػػة الػػيت ال بشػػػرط ٕتػػويز مقارنتهػػا كعػػدمها تكػػوف م
كجودىػػػا ُب ا٠تػػارج، لكػػػن ال مػػػن حيػػػم كوهنػػػا جػػػزأ مػػػن  -كمػػػا قالػػػو السػػػعد-شػػيء، كاٟتػػػٌق 

اٞتزئيات اققة، بل من حيم إنٌػو يوجػد شػيء تصػدؽ عليػو كتكػوف عينػو ْتسػب ا٠تػارج كإف 
، فليتأٌمل  . (ِِٕ)تغايرا ْتسب ا١تفهـو

                                                 
البدر الطالع ( كا٠تطيب الشربيٍت، ُّْ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُٖٕ)

 (ُّٓ)ص
 (ُٕٔ/ُأبو إسحاؽ الشَتازم، شرح اللمع ) (ُٕٗ)
 (: )ا١تفضل ُب ا١تفصل(ُّْ/ُكذا كرد ُب األصل ا١تخطوط، كُب التشنيف )  (َِٕ)
 (ِٓالتاج السبكي ٚتع اٞتوامع )ص (ُِٕ)
 (ّْٖ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ِِٕ)



 

 

أم األعػٌم مػػن الػػذىٍت كا٠تػػارجي، « موضػػوع للمعػػىن مػػن حيػػث هػػو كقيػػل:»قولػو: 
فاإلنسػػػاف مػػػػثبل موضػػػوع ٟتيػػػػواف انطػػػػق أعػػػٌم مػػػػن أف يكػػػػوف موجػػػودا ُب الػػػػذىن أك ُب ا٠تػػػػارج، 
كالوجود عينا أك خارجا خارج عن مفهومو زائد على ا١تاىية كما أٌف كونو كاحػدا أك أكثػر زائػدا 

  كاإلنساف على اٞتسم عليو، كما تقٌدـ من إطبلؽ اٟتجر كالطُت
الواحد ا١ترئي من بعيد ٌٍب قريب إ٪ٌتا ىو ابعتبار اعتقاد أٌنو ُب نفس األمر كذل  ال ابعتبار أنٌػو 

 . (ِّٕ)موجود ُب الذىن أك ُب ا٠تارج قٌرره بعا اققُت
أم فاسػتعمالو ُب ا١تعػٌت ُب ذىػن كػاف أك « من غػري تقييػد بػذه  أك خػارجي»قولو: 

 ىذا دكف األكلُت، كذا ُب الي. خارج حقيقي على 
أف القػوؿ األٌكؿ يػرل اسػػتعماؿ اللفػظ ُب ا٠تػارجي ا١تشػتمل علػػى  كلكػن نػوقش فيػػه:

 الذىٍت حقيقيا كما ُب اسم اٞتنس. 
مػػػػن حيػػػم كونػػػػو خارجيػػػا، كالقػػػػوؿ األٌكؿ ال يػػػػرل  كدفػػػػع: اٌف الكػػػػبلـ يف اػبػػػػارجي

استعمالو فيو حقيقيا من حيم كونو خارجيان بل من حيم اشتمالو على الذىيب كليس الكبلـ 
  .(ِْٕ)فيو، تدبر

حيث قاؿ يف أم التقي السبكي، ككذا اٞتماؿ اإلسنوم، « كاختار  السبكي»قولو: 
زاء ا١تعػػٌت مػػن حيػػم ىػػو، أم: مػػػع كيظهػػر أف يقػػاؿ: إف اللفػػظ موضػػوع ك «:شػػرح اؼبنهػػاج»

قطػع النظػر عػػن كونػو ذىنيػػا أك خارجيػا، فػػلف حصػوؿ ا١تعػػٌت ُب ا٠تػارج كالػػذىن مػع األكصػػاؼ 
الزائػدة علػى ا١تعػٌت، كاللفػظ إ٪تػػا كضػع للمعػٌت مػن غػَت تقييػػده بوصػف زائػد، ٍب إف ا١توضػوع لػػو 

 . (ِٕٓ)قد ال يوجد إال ُب الذىن فقط كالعلم ك٨توه إْب
أنٌػػو ْتػػم منػو، ككأنٌػػو ٓب يستحضػػر قػػوؿ بػو، فبحػػم مػػا ىػػو « أف يقػػاؿ كيظهػػر»قولػو: 

موافق لو، ٌٍب ىو التحقيق ُب ا١تسألة كما صرٌح بػو بعضػهم؛ ١تػا أٌف منػاط التعلػيم كالػتعلم اتػاج 
إليهمػػػا ُب التمػػػٌدف إ٪ٌتػػػا ىػػػػو ا١تعػػػاين مطلقػػػا ال ا٠تصوصػػػيات الذىنيػػػػة أك ا٠تارجيػػػة فلهٌنػػػا ملغػػػػاة؛ 

ٟتقيقػػػة نفػػػس الشػػػيء مػػػن حيػػػم ىػػػو عينػػػا كػػػاف أك ذىنيػػػا، كأٌمػػػا القػػػوؿ أبهٌنػػػا فا١توضػػوع لػػػو ُب ا

                                                 
 (ٕٔ/ُابن أمَت اٟتاج ، التقرير كالتحبَت ) (ِّٕ)
 (ِٕٔ/ُ(حاشية البناين )ٖٓ/ِاآل ت البينات ، البن قاسم ) (ِْٕ)
 (ُُٖ/ُاإلسنوم ، هناية السوؿ ) (ِٕٓ)



 

 

موضوعة لؤلمور ا٠تارجية فمصركؼ عن الظاىر أبٌف ا١تراد بو نفس الشيء مع قطع النظر عن  
 . (ِٕٔ)كونو ُب الذىن، أتٌمل

 أم ا١تذكور. « كاػببلؼ»أم كىو التاج السبكي. قولو: « قاؿ ابنه»قولو: 
( أم يف النكػػرةأم ا١تقابػل للمعرفػػة كمػا أشػار إليػػو بقولػو: )« نسيف اسػم اعبػػ»قولػو: 

فليس مراده ابسم اٞتنس خصوص ما كضػع للماىيػة، بػل يشػمل مػا كضػع للفػرد ا١تنتشػر، كإ٪ٌتػا 
أعاد لفظ  )ُب( ىنا لئبٌل يتوٌىم أٌف النكرة نعت السم اٞتنس؛ فػبل يفيػد أٌف ا١تػراد هبػا مػا يقابػل 

 . (ِٕٕ)ىو ما كضع لغَت معُت سواء كاف ماىية أك فردا شائعا، أتٌملا١تعرفة مع أٌنو ا١تقصود ك 
أم مػػػن ا١تعرفػػػة، « منػػػه»تعليػػل لكػػػوف ا٠تػػػبلؼ ىنػػا. كقولػػػو: « إ  اؼبعرفػػػة إخ»قولػػو: 

 كذٌكر ابعتبار أهٌنا لفظ. 
« كمنػه مػا كضػع للػذه »أم كعلػم الشػخص. كقولػو: « ما كضػع للخػارجي»قولػو: 
 . (ِٖٕ)أم كعلم اٞتنس
أم مػػػن أٌف علػػػػم الشػػػخص مػػػا كضػػػع ١تعػػػٌُت ُب ا٠تػػػارج، كعلػػػػم « سػػػيأي كمػػػا»قولػػػو: 

 . (ِٕٗ)اٞتنس: ما كضع ١تعُت ُب الذىن؛ فبل ٯتكن إجراء ا٠تبلؼ ا١تذكور فيها
 أم تقييد ا٠تبلؼ ىنا بكونو ُب اسم اٞتنس أم ُب النكرة. « كهذا التقييد»قولو: 
 للفظ موضوع للمعٌت الذىٍت. أم كفاقا لئلماـ كغَته من أٌف ا« يؤيد ما اخرتته»قولو: 
 توجيو للتأييد. « إ  النكرة موضوعة لفرد شائع»قولو: 
 أم ال يوجد ُب ا٠تارج. « كهو كلي ال يوجد مستقبل إاٌل يف الذهن»قولو: 

أٌف ا٠تبلؼ ١تػا كػاف مقيػدا أبنٌػو ُب النكػرة أم مػا لػيس ٔتعرفػة كىػو إٌمػا اسػم  كإيضاحه:
جنس كىو: موضوع للماىية من حيم ىػي، كأٌمػا نكػرة: كىػو ا١توضػوع للفػرد ا١تنتشػر، ككبل٫تػا  
كلػي ٯتتنػػع ٖتققػو ُب ا٠تػػارج، فهمػا موضػػوعاف للػػذىٍت كإف صػٌر إطبلقهمػػا حقيقػة علػػى الفػػرد 

علػػى ا١توضػوع لػػو أم علػى مػػا يطابقػو، كػػاف ىػذا مؤيػػدا ١تػا اختػػاره ا١توجػود مػن حيػػم اشػتمالو 
اإلماـ التابع لو ا١تؤلف، فما رٌجحو التاج السبكي ٥تالف ١تا أيٌب، كيلـز عليو اشًتاؾ اللفظ بُت 

                                                 
 (ّْٗ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِٕٔ)
 (ِٕٔ/ُالبناين ، اٟتاشية ) (ِٕٕ)
 (َّٓ/ُ) اٟتاشيةالعطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، ( ِٖٕ)
 (َّٓ/ُالعطار حاشية ) (ِٕٗ)



 

 

اٞتزئيػػػات ا٠تارجيػػػة أك كونػػػػو حقيقػػػة فيهػػػا ٣تػػػػازا ُب ابقيهػػػا كال قائػػػل بواحػػػػد منهمػػػا أفػػػاده بعػػػػا 
 سيأٌب ما فيو. ، ك (َّٕ)ا١تنتصرين لئلماـ
، كٓب تكػػن حاضػػرة «حاشػػية شػػرح األصػػل»أم « كمػػا أكضػػحته يف اغباشػػية»قولػو: 

عنػػػػػدم حػػػػػاؿ كتػػػػػابيت ٢تػػػػػذا ا١توضػػػػػػع؛ فػػػػػلف كػػػػػاف فيهمػػػػػا غػػػػػَت مػػػػػػا قػػػػػررانه عػػػػػن بعػػػػػا ا١تنتصػػػػػػرين 
 . (ُّٕ)لئلماـ

كإاٌل فقػد أجػػاب عنػػو بعػػا ا١تنتصػػرين للتػػاج السػبكي أبنٌػػو ٓب ٬تعػػل ا٠تػػارج قيػػدا، كإ٪ٌتػػا 
ظػػا للواضػع ٔتعػػٌت أنٌػو كضػػعو للمعػػٌت ا١تشػًتؾ بػػُت الػذىن كا٠تػػارج يعػٍت أنٌػػو ٓب يعتػػرب جعلػو ملحو 

تعينػػو ُب الػػذىن كا٠تػػارج قيػػػدا ُب ا١توضػػوع لػػو، كىػػػذا ال ينػػاُب أنٌػػو يعتػػػرب أف يكػػوف الوضػػع ٢تػػػذا 
 ا١تعٌت ا١تشًتؾ كاسطة ُب الداللة على ا١تعٌت ا٠تارجي. 

ىػو  ا١تعػٌت ا١توضػوع لػو، كبتوسػٌطو يػدؿ اللفػظ أنٌػو علػى رأيػو ا١تعػٌت ا١تشػًتؾ  كاغباصػل:
علػػى ا١تعػػػٌت ا٠تػػػارجي؛ فػػػاعتربه الواضػػع كػػػذل ، كإ٪ٌتػػػا ٓب يعتػػػرب بواسػػطة ُب الداللػػػة علػػػى ا١تعػػػٌت 
الػذىٍت؛ ألٌف ا١تعػٌت ا٠تػارجي ىػػو ا١تلتفػت إليػو ابلػػذات، كلػو قيػل: ٔتثػػل ذلػ  علػى رأم اإلمػػاـ 

و  اعتبػػػار التعيػػُت ُب ا١توضػػػوع لػػو، كىػػػو ظػػػاىر فالواسػػطة ىػػػو ا١تعػػٌت الػػػذىٍت ال ا١تشػػًتؾ، كيلزمػػػ
 الفساد. 

أف يعػػػرض للشػػػػيء ُب الػػػذىن نسػػػبة كاحػػػػدة  مٌث أٌف العمػػػـو معنػػػػا  يف اسػػػم اعبػػػػنس:
متشػػاهبة إٔب أمػػػور عػػٌدة ٭تملهػػػا العقػػل علػػػى كاحػػد كاحػػػد، كلػػيس ا١تػػػراد الشػػركة اٟتقيقيػػػة؛ ألٌف 

 ُت أمور عٌدة. ا١ترتسم ُب نفس شخصية ٯتتنع أف يكوف ىو بعينو مشًتكا ب
أف يكػػوف الفرديػة ال علػػى التعيػػُت معتػربة ُب حقيقتػػو، فهػػو  كمعػػىن العمػػـو يف النكػػرة:

 يصدؽ ُب نفسو على كثَتين على كجو البدلية. 
إنٌػػو يػرد علػػى رأيػو أٌف ا١توضػػوع لػو ٬تػػب أف يكػوف معلومػػا  كدبػا تقػػٌرر انػػدفع مػػا يقػػاؿ:

 . (ِّٕ) النتفى العلم ابنتفائوابلذات، كا٠تارجي معلـو ابلعرض ال ابلذات، كإاٌل 
بعػػػد ذكػػػر أٌف قػػػوؿ اٞتمهػػػور: كػػػوف اللفػػػظ موضػػػػوعا   «اغباشػػػية»مٌث رأيػػػ  عبارتػػػه يف 

 للمعٌت ا٠تارجي ىكذا: 
                                                 

 (، كأراد ببعا ا١تنتصرين لئلماـ أم الناصر.ّْٗ-ّْٖ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َّٕ)
 كىو العبلمة الناصر كما تقٌدـ عن العطار. (ُّٕ)
 ( ابختصار.ّْٗ-ّْٖ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ِّٕ)



 

 

ألف ا١تصنف صرح أبف ٤تل ا٠تػبلؼ ُب االسػم النكػرة كقػد لكٌن األكجو: قوؿ اإلماـ؛ 
اٟتقيقػة كىػي كلػي ال يوجػد ذكػر ٤تققػو أئمػة العربيػة أف اسػم النكػرة موضػوع لفػرض شػائع مػن 

مسػػػتقبل إال ُب الػػػػذىن، إذ كػػػل موجػػػػود خػػػػارجي جزئػػػي حقيقػػػػي، كال ريػػػب أف اإلنسػػػػاف مػػػػثبل 
موضوع للحيواف الناطق كأف داللتو عليهما مطابقة كىي مفسرة بداللة اللفظ على ٘تاـ ما كضع 

 ىملو كأف ٣تموعهما صورة ذىنية كا٠تارج إ٪تا ىو األفراد من زيد كعمرك كبكر كغَت 
، كال (ّّٕ)كإف كانػت الصػورة منطبقػة عليهػا؛ فا١توضػوع لػو ا١تعػٌت الػذىٍت كفاقػا لئلمػاـ البيضػاكم

ا٠تارجي، كال ا١تعٌت من حيم ىو، مع أٌنو قد ال يوجد إاٌل ُب الذىن كالعىلىم، كىذه ا١تسألة قد 
 . (ّْٕ)ابن اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكرأ٫تلها اآلمدم ك 
أم ال ٬تػػػب أف يكػػوف لكػػػل معػػٌت لفػػػظ، بػػل ٬تػػػوز، كػػذا عػػػرٌب بػػػو « كال زنػػػب»قولػػو: 

 اإلماـ، كتبعو ا١تؤلف. 
( إْب كلعػػل (ّٕٓ))كلػيس لكػل معػػٌت لفػظ«: األصػػل»أم « هػػو أكىل مػن قولػػه»قولػو: 

؛ فلنػػػػو ٤تتمػػػل لنفػػػػي «األصػػػل»كجػػػو األكلويػػػة: التنصػػػػيص علػػػى نفػػػػي الوجػػػوب، ٓتػػػبلؼ تعبػػػػَت 
مػػػن حيػػم إٌف فيػػػو إشػػػارة إٔب القػػولُت؛ فقػػػد اقتصػػػر ُب  الوجػػوب كاٞتػػػواز. كقػػػد يقػػاؿ: إنٌػػػو أكٔب

علػػػى نفػػػػي اٞتػػػػواز، كا١تصػػػنف أتػػػػى بلفػػػػظ « ا١تنتخػػػػب»علػػػػى نفػػػي الوجػػػػوب، كُب « اٟتاصػػػل»
 .(ّٕٔ)٭تتملهما

أم اللفػظ « بل إدٌنا رنب»أم لفظ مفرد ٥تصوص بذل  ا١تعٌت. قولو: « لفظ»قولو: 
 ا١تخصوص. 
أم ا٠تػػاص بػػػو: أبف ٘تكػػػن إفادتػػو بعينػػػو؛ فػػػلف ٓب ٯتكػػػن « ؼبعػػػىن ؿبتػػػاج للفػػػظ»قولػػو: 

ذل ؛ لعدـ انضباطو؛ فيتصوره الواضع ليضع لو كا١تخاطب فيتعقلو، فليس ٔتحتاج؛ إذ اٟتاجة 
فرع اإلمكاف، كبو يظهر استقامة كبلمو ُب التعليل بعدـ االنضباط كتفريع عدـ اٟتاجػة كعمػـو 

 . (ّٕٕ)، أتٌملالكبلـ ١تا إذا كاف الواضع ىو هللا تعأب

                                                 
 (َّمنهاج الوصوؿ للبيضاكم )ص (ّّٕ)
 (ُٓٓ-ْٗٓ/ُحاشية شي  اإلسبلـ ) (ّْٕ)
 (ِٓالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ّٕٓ)
 (ِّْ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ّٕٔ)
 (َّٓ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ّٕٕ)



 

 

أم جػػٌدا، كٖتريػػر الكػػػبلـ فيهػػا أٌف ٢تػػا أجناسػػػا « إ  أنػػواع الػػػركائح مػػع كثر ػػػا»قولػػو: 
كأجناس أجناس كأنواعا، فاٞتنس العإب ىو مقوؿ الكيف كٖتتو رائحة، كىي تنقسم إٔب عطرة 

لة، كمنتنة، كالعطرة تنقسم إٔب رائحة مسػ  كعنػرب ككرد ك٨توىػا، فرائحػة ا١تسػ  مػثبل أنػواع سػاف
فوضعت العرب للجنس العإب منها رائحة، كللمتوسطة عطرة كمنتنة، كاكتفوا ُب األنواع السافلة 
كضافة اسم اٞتنس إٔب ٤تلو، فقالوا: رائحة مس  كرائحػة عنػرب ك٨تػو ذلػ ، كٓب يضػعوا لؤلنػواع 

 اٝتا ٮتصها، كإٔب ىذا أشار ا١تؤلف بقولو: )كيدؿ عليها ابلتقييد( إْب. 
ذاتياهتػا حػىٌت ٘تكػن إفػادة عينهػا، كحينئػػذو  أم ٔتشخصػػاهتا ك« انضػباطهالعػدـ »قولػو: 

، ك بو اندفع مػا قيػل: ىػذا التعليػل يقتضػي (ّٖٕ)فليست ٤تتاجة؛ إذ اٟتاجة فرع إمكاف اإلفادة
 . (ّٕٗ)تعذر الوضع كتعسره أك تعسره ال عدـ اٟتاجة إليو، أتٌمل

 أم داللة كفاية ُب الغرض. « كيدؿ عليها»قولو: 
أم ا١تسػػػػػ ، كىػػػػػو أطيػػػػػب الطيػػػػػب كمػػػػػا ثبػػػػػت ُب اٟتػػػػػديم « كرائحػػػػػة كػػػػػذا» قولػػػػػو:

 . (َْٕ)الصحير
كمػػا صػرح بػػو -أم ا١تخصوصػة، كمثػػل ذلػ  « فليسػػ  ؿبتاجػػة إىل األلفػػاظ»قولػو: 

أنواع اآلالـ، قيل: ا١تراد: معظمها، كإال فلبعضها أٝتاء خاصة: كالصداع  -اٞتبلؿ الي كغَته
ليسػت موضػػوعة لػؤلٓب، فالرمػد مػػثبل موضػوع ٢تيجػاف العػػُت،  كالرمػد، أك يقػاؿ: إف ىػػذه األٝتػاء

 . (ُْٕ)كإال ٓب ينشأ عنو كيضاؼ إليو فيقاؿ: أٓب الرمد كما يقاؿ: رائحة ا١تس ، أتٌمل
أم لبلنتقػػاؿ مػػن حكػػم  إٔب حكػػم  خػػر، كىػػو ىنػػػا « إْب كبػػل هنػػا: انتقاليػػػة»قولػػو: 

 قاؿ اإلماـ: اؼبعاين قسماف: كجوب كضع اللفظ للمعٌت اتاج إليو ألجل اإلفهاـ. 
مػػػػػا تشػػػػػػتٌد اٟتاجػػػػػة  إٔب التعبػػػػػَت عنػػػػػو فيجػػػػػػب الوضػػػػػع لػػػػػو ألجػػػػػل اإلفهػػػػػػاـ  )أحػػػػػدذنا(

 اب١تخاطبة.

                                                 
 (َّٓ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ّٖٕ)
 (ِٖٔ/ُالبناين ، اٟتاشية ) (ّٕٗ)
ذكر امرأة من بٍت إسرائيل، حشت خا٘تها ملسو هيلع هللا ىلص أف رسوؿ هللا »(: عن أيب سعيد ا٠تدرم، ُٕٔٔ/ ْكنٌصو كما ُب صحير مسلم ) (َْٕ)

 «.مسكا، كا١تس  أطيب الطيب
( ك البناين ، اٟتاشية َّٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية( ك ْٓٓ-ّٓٓ/ُزكر  األنصارم ، اٟتاشية ) (ُْٕ)
(ُ/ِٖٔ) 



 

 

ما ال تشتد اٟتاجة إليو، فيجوز فيو األمراف، يعٍت: الوضػع كعدمػو، أمػا عػدـ  )كالثاين(
 . (ِْٕ)الوضع فلنو ليس ٦تا ٭تتاج إليو، كأما الوضع فللفوائد اٟتاصلة بو، تدبر

 
 

 اكم كا١تتشابو
شركع ُب تقسيم  خػر للفػظ كمػا أشػار إليػو بقولػو: )مػن اللفػظ( « كاكم إخ»قولو: 

 ك)ُب القر ف ٤تكم كمتشابو( كما أيٌب ُب اآلية ككذا األحاديم فيها ٤تكم كمتشابو. 
 : (ّْٕ)«ألفية اؼبصطلح»قاؿ اغبافظ السيوطي يف 

 
كًيليهي، فىبل تىكىلٍَّم تىٍسلىمً  * يػيٍعلىمً كىًمٍنهي  يك تىشىابيهو ملٍى   أتٍى

 «أيٍنًزؿى اٍلقيٍرنفي »كىذىا حىًديثي  «*إًنَّهي يػيغىافي »ًمٍثلي حىًديًث      
 

ْتيم ال يتطرؽ إليو إشكاؿ، فهو اسم مفعوؿ من األحكاـ، « اؼبتضح اؼبعىن»قولو: 
 كىو اإلتقاف لوضوح مفرداتو كإتقاف تركيبها. 

 بياف للمٌتضر. « أك  اهرمن نٌص »قولو: 
٥ترج للمجمل مع أنو ال يدخل ُب ا١تتشابو ألنو يطلع عليو ابلقرائن،  قاؿ ابن قاسم:

كقضػية ذلػ  أنػو كاسػطة بػُت اكػم كا١تتشػابو كال مػانع مػن ذلػ ، ك٭تتمػل أف يػراد ابلظػاىر ُب  
ن اكػػم كإال كبلمػو: مػا يشػمل الظػاىر ابلقػرائن كحينئػذ فاجملمػل إف قامػت عليػو قػرائن فهػو مػ

 . (ْْٕ)فمن ا١تتشابو
أم غػَت ا١تٌتضػر ا١تعػٌت أم فهػو « غػري »أم من اللفػظ. قولػو: « كاؼبتشابه منه»قولو: 
 نقيا اٟتكم. 

، «الػنصٌ »ألٌف اللفػظ الػذم يقبػل معػٌت إٌمػا ٭تتمػل غػَته أك ال، كالثػاين:  قػاؿ الطيػيب:
، كالثاين إٌما أف «الظاىر»كاألٌكؿ: إٌما أف تكوف داللتو على ذل  الغَت أرجر أكال، كاألٌكؿ ىو 

                                                 
 (ٔٔ/ُ( كالفخر الرازم، اصوؿ )ِّْ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ِْٕ)
 (َُٓألفية ا١تصطلر )ص، السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ّْٕ)
 (ُّٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية( ك ِٖٔ/ُ( البناين ، اٟتاشية )َٔ/ِابن القاسم ، اآل ت البينات ) (ْْٕ)



 

 

، كا١تشًتؾ بُت النٌص كالظاىر «ا١تؤٌكؿ»، كالثاين ىو «اجململ»يكوف مساكيو أك ال، كاألٌكؿ ىو 
، كيؤيػد ىػذا التقسػيم أٌف هللا تعػأب «ا١تتشػابو»، كا١تشًتؾ بُت اجململ كا١تػؤكؿ ىػو «كما»ىو: 

أكقع اكم مقاببل للمتشابو؛ فالواجب أف يفسر اكم ٔتا يقابلػو كأسػلوب اآليػة، كىػو اٞتمػع 
 . (ْٕٓ)مع التقسيم، ٌٍب أطاؿ ُب بيانو، فراجعو

« يف األصػػحٌ »لقيػػل اآلٌب. قولػػو: إشػػارة للػػرد علػػى ا« كلػػو للراسػػخ يف العلػػم»قولػو: 
راجػػػع لكػػػػل مػػػػن تعريفػػػي اكػػػػم كا١تتشػػػػابو خبلفػػػا ١تػػػػا أك٫تػػػػو صػػػنيعو ُب الشػػػػرح مػػػػن  ٗتصػػػػيص 

 ا٠تبلؼ الثاين فقط. 
 كقد اختلف ُب تعيُت اكم كا١تتشابو على أقواؿ:  «:اإلتقاف»قاؿ يف 

ابو مػػا اسػػػتأثر هللا فقيػػل: اكػػم مػػا عػػرؼ ا١تػػػراد منػػو إمػػا ابلظهػػور كإمػػػا ابلتأكيػػل كا١تتشػػ
 بعلمو: كقياـ الساعة كخركج الدجاؿ كاٟتركؼ ا١تقطعة ُب أكائل السور. 

 كقيل: اكم ما كضر معناه كا١تتشابو نقيضو.
 كقيل: اكم ما ال ٭تتمل من التأكيل إال كجها كاحدا كا١تتشابو ما احتمل أكجها.

 قيل: اكم ما كاف معقوؿ ا١تعٌت كا١تتشابو ٓتبلفو. 
 كقيل: اكم ما استقل بنفسو كا١تتشابو ما ال يستقل بنفسو إال برده إٔب غَته.

 كقيل: اكم ما أتكيلو تنزيلو كا١تتشابو ما ال يدرم إال ابلتأكيل.
 كقيل: اكم ما ٓب تتكرر ألفاظو كمقابلو ا١تتشابو.

 كقيل: اكم الفرائا كالوعد كالوعيد كا١تتشابو القصص كاألمثاؿ.
 . (ْٕٔ)كقيل: اكم ما يعمل بو كا١تتشابو ما ال يعمل بو اىػ ملخصا

إشػارة إٔب خػبلؼ  خػر حاصػلو: أنٌػو اختلػف ىػل « بنا  علػك أٌف الوقػف إخ»قولو: 
ا١تتشابو ٦تٌا ٯتكن االطبلع على علمو أك ال يعلمو إاٌل هللا تعأب قوالف: منشػؤ٫تا االخػتبلؼ ُب 

 العًلػػػػػًم﴾ ىػػػػل ىػػػػو معطػػػػوؼ؟ كيقولػػػػػوف: حػػػػاؿ، أك مبتػػػػدأ خػػػػػربه قولػػػػو تعػػػػأب: ﴿كىالرَّاًسػػػػخيوفى ًُب 
﴿يػىقيٍوليٍوفى﴾، كالواك لبلستئناؼ، فذىب ٚتاعة إٔب األٌكؿ، كاألكثركف على الثاين
(ْٕٕ)  . 

                                                 
في علوـ مََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ْٕٓ)
 (ِْٖلقر ف )صا
في علوـ مََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ، السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ْٕٔ)

 (ِْٓالقر ف )ص
 (ِْٔ)صـََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ْٕٕ)



 

 

أم كقولػػػػو: كالراسػػػػػخوف إْب مسػػػػتأنف؛ فػػػػبل يعلػػػػم أتكيػػػػػل « علػػػػك ﴿إاٌل هللا﴾»كقولػػػػو: 
 ا١تتشابو غَته تعأب. 

قػػوؿ األكثػػرين مػن الصػػحابة كمػػن بعػػدىم  -السػيوطي كغػػَتهكمػػا قالػػو اٞتػػبلؿ -كىػذا 
خصوصا أىل السنة، كىو أصٌر الػركا ت عػن ابػن عبػاس، كقػد قػاؿ أبػو منصػور البغػدادم أنٌػو 

أعػٍت: –األصٌر؛ ألٌنو قوؿ الصػحابة كابػن السػمعاين أنٌػو ا١تختػار علػى طريقػة أىػل السػنة. قػاؿ 
لػػرزاؽ كاٟتػػاكم كسػػناد صػػحير عػػن ابػػػن : كيػػدؿ لصػػٌحة مػػذىبهم مػػا أخرجػػو عبػػد ا-السػػيوطي

ٍكًيلىػوي ًإالَّ هللاي كىيػىقيػوؿي الرَّاًسػخيوفى ًُب اٍلعًلٍػًم:  مىنَّػا  عبػاس رضػي هللا عنهمػا انٌػو كػاف يقػرأ )كىمىػا يػىٍعلىػمي أتى
بًػػًو(؛ فهػػػذا يػػدؿ علػػػى أٌف الػػواك لبلسػػػتئناؼ؛ ألٌف ىػػػذه الركايػػة كإف ٓب تثبػػػت هبػػا القػػػراءة، فأقػػػٌل 

وف خػػربا كسػػػناد صػػحير إٔب ترٚتػػػاف القػػر ف، فيقػػػٌدـ كبلمػػو ُب ذلػػػ  علػػى مػػػن درجتهػػا أف تكػػػ
 . (ْٖٕ)دكنو

 أم من األنبياء كالرسل كاألكلياء. « كقد يوٌضح هللا لبعق أصفيائه»قولو:  
على سبيل ا٠ترؽ للعادة، كبو اندفع االعًتاض أبٌف ىذا يناقا « معجزة أك كرامة»قولو: 

للبعا يناُب اختصاصو تعأب لعلمو. ككجو االندفاع: أٌنو تعأب ٓب أٌكؿ كبلمو؛ ألٌف إيضاح ذل  
٬تعل العباد إٔب كسبو طريقا من الطرؽ ا١تعهودة ُب الكسب، كىذا ال يناُب االطبلع على غَت 

 .(ْٕٗ)الوجو ا١تعتاد؛ ألنو ليس من الطرؽ ا١تعهودة
 أم ا١تتشابو من اللفظ. « كقيل»قولو: 
أم كأٌمػا الراسػ  فيػو فيٌتضػر لػو « لغري الراسخ يف العلمهو غري مٌتضح اؼبعىن »قولػو: 

معٌت ا١تتشابو، كعلى ىذا ٚتاعة من العلماء، كىو إحدل الركايتُت عن ابػن عبػاس، فقػد ركل 
كًيلىوي ًإالَّ هللاي كىالرَّاًسػخيوفى ًُب العًلػًم﴾ أنٌػو قػاؿ: أان ٦تٌػن يعلػم  ابن ا١تنذر عنو ُب قولو: ﴿كىمىا يىعلىمي أتى

، كقاؿ الضحاؾ: الراسخوف ُب العلم يعلموف أتكيلو كلو ٓب يعلموا أتكيلو ٓب يعلموا انسخو أتكيلو
ابن اٟتاجب ، عثماف بن من منسوخو كال حبللو من حرامو كال ٤تكمو من متشاهبو، كاستظهره 

قػاؿ: ألنٌػػو يبعػد أف ٮتاطػب هللا تعػػأب «. شػػرح مسػلم»كصػٌححو النػوكم ُب  عمػر بػن أيب بكػػر
 . (َٕٓ)ال سبيل ألحد من ا٠تلق إٔب معرفتوعباده ٔتا 

                                                 
 (ِّْ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ْٖٕ)
 (ِٖٔ/ُالبناين ، حاشية ) (ْٕٗ)
 (ِْٓ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر( ك اٞتبلؿ ُِٖ/ُٔاإلماـ النوكم ، شرح مسلم ) (َٕٓ)



 

 

أم ككأنٌػػو « بنػػا  علػػك أٌف الوقػػف يف اآليػػة علػػك ﴿كىالرَّاًسػػخيوفى يًف الًعلػػًم﴾»قولػػو: 
قػػػػػاؿ: كإاٌل الراسػػػػػخوف، فيكونػػػػػوف عػػػػػا١تُت بتأكيػػػػػل ا١تتشػػػػػابو، كذكػػػػػر الراغػػػػػب أٌف ا١تتشػػػػػابو ثبلثػػػػػػة 

دابػػة ك٨تػػو ذلػػ  كضػػػرب أضػػرب: ضػػرب ال سػػبيل إٔب الوقػػوؼ عليػػو كوقػػػت السػػاعة كخػػركج ال
لئلنساف سبيل إٔب معرفتو كاأللفاظ الغريبة كاألحكاـ الغلقة كضرب مػًتدد بػُت األمػرين ٮتػتص 

البػػػن ملسو هيلع هللا ىلص ٔتعرفتػػو بعػػػا الراسػػخُت ُب العلػػػم كٮتفػػػى علػػى مػػػن دكهنػػم، كىػػػو ا١تشػػػار إليػػو بقولػػػو 
وقف على ، كإذا عرفت ىذه اٞتهة عرفت أف ال«اللهم فقهو ُب الدين كعلمو التأكيل»عباس: 

كًيلىػػػػو ًإالَّ هللاي﴾ كىكىصىػػػػلىو بًقولػػػو: ﴿كىالرَّاًسػػػػخيوفى ًُب العًلػػػػًم﴾ جػػػػائز كأف لكػػػػل  قولػػػو: ﴿كىمىػػػػا يىعلىػػػػمي أتى
 .(ُٕٓ)كاحد منهما كجها حسبما دؿ عليو التفصيل ا١تتقدـ، فليتأٌمل

 أم أٌف اكم: ا١تٌتضر ا١تعٌت، كا١تتشابو: غَته. « كاالصطبلح اؼبذكور»قولو: 
علػى ا١تعػػٌت  ئو إشػارة إٔب أٌف ىػػذا ا١تعػٌت طػػار فيػػ« مػػأخو  مػػن قولػػه تعػػاىل إخ»قولػو: 

اللغػوم، فػلف اكػم معنػػاه لغػة: ا١تػتقن الػػذم ال يتطػرؽ إليػو خلػل، كمنػػو قولػو تعػأب: ﴿ًكتىػػابه 
تيو﴾ ةىود: [، كا١تتشابو لغة: ما ٘تاثلت أبعاضو ُب األكصاؼ، كمنو قولو تعػأب: ُأيحًكمىت   ى

[ أم: متماثػػػػػل األبعػػػػػاض ُب اإلعجػػػػاز كصػػػػػٌحة ا١تعػػػػػٌت ِّتىشىػػػػػاهًبنا مىثىػػػػػاينى﴾ ةالزُّمىػػػػر: ﴿ًكتىػػػػاابن مي 
 . (ِٕٓ)كالداللة

ػػػاته »قولػػو:  كىمى ته ؿبي ته « ﴾﴿ًمنػػػهي نايى أم ﴿ىيػػوى الَّػػػًذم أىنٍػػػزىؿى عىلىيٍػػػ ى اٍلًكتىػػابى ًمنٍػػػوي   ى
الَّػػػًذينى ًُب قػيليػػوهًبًٍم زىيٍػػ ه فػىيػىتَّبًعيػػوفى مىػػا تىشىػػابىوى ًمنٍػػػوي  ٤تيٍكىمىػػاته ىيػػنَّ أيُّ اٍلًكتىػػاًب كىأيخىػػري ميتىشىػػاهًبىاته فىأىمَّػػا

ٍكًيلىػوي ًإالَّ هللاي كىالرَّاًسػخيوفى ًُب اٍلعًلٍػًم يػىقيوليػ ٍكًيلًػًو كىمىػا يػىٍعلىػمي أتى وفى  مىنَّػا بًػًو كيػلّّ ًمػٍن اٍبتًغىاءى اٍلًفتٍػنىًة كىاٍبتًغىاءى أتى
 [ ىذا ٘تاـ اآلية. ًٕإالَّ أيكليو اأٍلىٍلبىاب*﴾ ة ؿ عمراف: ًعٍنًد رىبًٌنىا كىمىا يىذَّكَّري 

أم ُب تعريفي اكم كا١تتشابو معا كما قررانه فيما تقٌدـ ككما « ك كر اػببلؼ»قولو: 
 ىو ا١تتبادر من ا١تنت، كإف أكىم صنيع شرحو قصره على ا١تتشابو. 

 ؛ فلٌنو ٓب ذكر ا٠تبلؼ ُب ذل . «ٚتع اٞتوامع»أم على « من زايدي»قولو: 
 أم أٌنو غَت مٌتضر ا١تنت. « كتعريفي للمتشابه دبا  كر»قولو: 
 ُب تعريفو لو. « (ّٕٓ)األصل»أم « أكىل من قوله»قولو: 

                                                 
 (ِْٔ)صـََِٖاإلتقاف ، مؤسسة الرسالة انشركف دمشق ، سور  ،الطبعة األكٔب ، ،  السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ُٕٓ)
 (ِٗٔ/ُالبناين ، اٟتاشية ) (ِٕٓ)
 ( عبارة األصل: ا١تتشابو ما استأثر هللا بعلموِٓالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ّٕٓ)



 

 

أم تفػٌرد بػو يقػاؿ: اسػتأثر ابلشػيء اسػتبٌد بػو « : مػا اسػتأثر هللا بعلمػوكاؼبتشابه»قولػو: 
 .  كخٌص بو نفسو
 للمتشابو ٔتا ذكر. « األصل»أم تعريف « ألٌف  لك»قولو: 
كمػػػػا نبَّػػػػو عليػػػو الػػػػي ُب شػػػرحو بقولػػػػو: )فلػػػم يتضػػػػر لنػػػػا « تعريػػػػف ابؼبلػػػػزـك»قولػػػو: 

 . (ْٕٓ)معناه(
نبػو بػػو علػى أف تعريػف ا١تصػنف للمتشػػابو ٔتػا اسػتأثر هللا بعلمػػو  قػاؿ العطػػار كالبنػاين:

تعريػػف ٔتلػػػزـك ذلػػػ  عػػػدؿ إليػػو عػػػن تعريفػػػو ٔتػػػا ٓب يتضػػػر معنػػاه ا١تناسػػػب لتعريػػػف مقابلػػػو كىػػػو 
كًيلىػػوي ًإالَّ هللاي﴾ ة ؿ عمػػراف:  اكػم ٔتػػا ذكػػره ليشػػَت إٔب مأخػػذه كىػػو قولػو تعػػأب: ﴿كىمىػػا يىعلىػػمي أتى

 . (ٕٓٓ)ؿ التأديب ابلنسبة لكبلـ هللا، أتٌمل[ ك١تا فيو من كمإ
 أم الفاشي ا١تتداكؿ بُت خواص الناس كعوامهم ١تعٌت. « كاللفظ الشائع»قولو: 
 أم جٌدا ْتيم ال يعرفو إاٌل ا٠تواص. « ال رنوز كضعه ؼبعىن خفي»قولو: 
يعػٍت أف الغػرض مػن ا٠تطػاب اإلفهػاـ، فيسػتحيل عػادة « المتناع زبػاطبهم إخ»قولو: 

التخاطب مع عدـ اإلفهاـ، ٓتبلؼ خطاب هللا تعأب للناس ال يتعُت أف الغرض منو: اإلفهاـ، 
 .(ٕٔٓ)فيجوز خطابو إ ىم ٔتا استأثر هللا بعلمو كما سبق قالو: الناصر

« كما سيأي أكاخر الكتاب»أم من ا١تتكلمُت. قولػو: « كقوؿ مثبيت اغباؿ»قولو: 
عرفتو حيػم قػاؿ ٙتٌػة: )كاألصػر: أنػو ال حػاؿ أم: ال أم ُب مبحم ما ال يضٌر جهلو كتنفع م

، كقيل: إهنا اثبتة كالعا١تية كاللونية للسواد مثبلن، كعلى األكؿ ذلػ   كاسطة بُت ا١توجود كا١تعدـك
؛ ألنو أمر اعتبارم، كالقائل ابلثاين عرفها أبهنا صفة ١توجود ال توصف بوجود  ك٨توه من ا١تعدـك

 . (ٕٕٓ)ة ُب األعياف كال معدكمة ُب األذىاف اىػ ابٟترؼكال عدـ، أم: أهنا غَت موجود
فػػبل »أم كػػوف الػذات متحركػػة. قولػو: « اغبركػػة: معػػىن يوجػػب ربػػرؾ الػػذات»قولػو: 

 أم ىذا ا١تعٌت. « يكوف

                                                 
 (ُّٓ/ُالي ، على شرح ٚتع اٞتوامع ) (ْٕٓ)
 (ِٗٔ/ُاين ،اٟتاشية )( البنُّٓ/ُالعطار ،اٟتاشية ) (ٕٓٓ)
 (ُّٓ/ُالعطار، اٟتاشية ) (ٕٔٓ)
 (ُِٖزكر  األنصارم ، غاية الوصوؿ )ص (ٕٕٓ)



 

 

أم بػُت ا٠تػواص كالعػواـ يعػٍت ٯتتنػع أف تكػوف موضػوعة « معىن اغبركػة الشػائعة»قولػو: 
 لذل  ا١تعٌت؛ إذ يتعذر تعقلو على غَت ا٠تواص. 

 أم: ا٠تواص كالعواـ. « للجميع «معناها الظاهر»قولو: 
أم مػن  موضػػع إٔب  خػر. كىػػذه ا١تسػألة عػػن اإلمػػاـ « ربػػرؾ الػػذات كانتقاؽبػػا»قولػو: 

ل، كالفػرض منهػا: الػرٌد علػى مثبػيت األحػواؿ كمػا كسكت عليو ، ككمػا جػـز بػو ا١تؤلػف كمػا تػر 
 أشار إليو ابلتمثيل. 

أبٌنو قد يدرؾ اإلنساف معاين خفية لطيفػة،  كقد رٌد الشمس األصفهاين علك اإلماـ:
كال ٬تد ٢تا لفظا داال عليها؛ ألف ذل  ا١تعٌت مبتكر، ك٭تتاج إٔب كضع لفظ كزائو؛ ليفهم ذل  

اللفظ من األلفاظ ا١تشهورة أك ال، كال حجر ُب االصطبلحات،  الغَت ذل  ا١تعٌت، سواء أكاف
كالكتػػب العلميػػة مشػػحونة، أبمثػػاؿ ىػػذه األلفػػاظ، كذلػػ  ٯتكػػن رده ابلػػدليل، نعػػم، إف ادعػػػى 
ا٠تصم أف ىذا اللفظ ا١تشهور موضوع كزاء ا١تعٌت ا٠تفي أك ال فممنوع، قاؿ: كأٝتاء هللا تعأب 

ف منهػػػا ألفاظػػا مشػػهورة، ككزائهػػا معػػاين دقيقػػة غامضػػػة ال ا١تقدسػػة مػػن قبيػػل القسػػم األكؿ، فػػل
 . (ٖٕٓ)يفهمها إال ا٠تواص، كهللا أعلم

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
السيوطي ، عبد ( كاٞتبلؿ ّْٔ-ّْٓ/ُ، تشنيف ا١تسامع )ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ٖٕٓ)

 (ِّٓ-ُِٓ/ُ، شرح الكوكب )الرٛتن بن أيب بكر



 

 

 
  

 (﴾مسألة﴿)
 ُب الكبلـ على كاضع اللغة

 ١تا ثبت أٌف داللة األلفاظ ابلوضع ا٧تر الكبلـ لبياف الواضع كما يتبع ذل .  
 أم من مذاىب. « اؼبختار»قولو: 
أم كمنهم األشعرم كابن فورؾ من أكابر أصحابو، كاٝتو: « اعبمهورما عليه »قولو: 

دمحم بػن اٟتسػن األصػػبهاين، صػٌنف ُب األصػلُت كمعػػاين القػر ف ٨تػو مائػػة مصػٌنف، كمػات سػػنة 
شػػرح »، كػػذا ُب -تصػػغَت شػي -ىػػ، كفػػورؾ بضػػٌم ا لفػاء: لفػػظ أعجمػػي معنػاه: شػػوي   َْٔ

 (. (َٕٔ)قولو: )كعزم إٔب األشعرم، لكن عرٌب التاج السبكي ب(ٕٗٓ)«الكوكب الساطع
إ٪ٌتا ٓب ٬تـز بػو؛ ألٌف ٤تققػي أصػحابو كالقاضػي كإمػاـ اٟتػرمُت «: اإلسعاؼ»كقلت ُب 

 كغَت٫تا ٓب يذكركه ُب ا١تسألة أصبل. 
عػػن   ـََِٔالزركشػي ، دمحم بػن سػادر ، مؤسسػة قرطبػة ، الطبعػة الثانيػة ، كنقػل 

مػػػػا نٌصػػػو: )الػػػػذم يصػػػر مػػػن ذلػػػػ  قػػػوؿ مػػػػن قػػػاؿ: إنػػػو تػػػػوقيفي؛ كذلػػػ  ألنػػػػو لػػػو كقػػػػع  كتابػػػه
اصطبلحا، ٓب يقع كذل  إال بلغة أخرل أك إشارة أك كتابة أخرل، ككاف ٭تتاج من االصطبلح 
مثػل مػا ٭تتػاج إليػو مػػا كراءىػا إٔب أف ينتهػي إٔب أمػر غػَت مصػػطلر عليػو، فنقػوؿ: األمػر فيػػو إٔب 

 . (ُٕٔ)التوقيف(
 أم العربية كغَتىا. « أٌف اللغات»قولو: 
أم تعليميػػػة أم عٌلمهػػػا هللا تعػػأب لنػػػا. ىػػػذا معػػٌت التوقيػػػف كا١تؤلػػػف « توقيفيػػػة»قولػػو: 

فٌسػره ابلوضػػع؛ إذ قػػاؿ: أم كضػػعها هللا تعػأب كبػػُت أنٌػػو ٣تػػاز بقولػو: )فعػػربكا إْب( أشػػار لعبلقػػة 
التعلػػيم سػػبب ُب إدراؾ الوضػػع.  ( فالعبلقػػة ىػػي السػببية؛ ألفٌ إلدراكػػه بػػهذلػ  اجملػػاز بقولػػو: )

                                                 
 (ِّٓ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ٕٗٓ)
 (ِٔالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (َٕٔ)
 (ّْٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُٕٔ)



 

 

كحاصػػػػل ىػػػػػذه ا١تسػػػػػألة مػػػػػا اشػػػػػتهر ىػػػػػل الواضػػػػػع ىػػػػػو هللا تعػػػػػأب أك البشػػػػػر؟ كيعػػػػػرب عػػػػػن األٌكؿ 
 . (ِٕٔ)ابلتوقيفية، كعن الثاين ابالصطبلحية

 ىذا ىو معٌت التوقيف كما قررانه.« علمها هللا عباد »قولو: 
ى االسػػتدالؿ ابآليػػة أم كىػػو  دـ كمػا ىػػو مقتضػػ« ابلػػوحي إىل بعػػق أنبيائػػه»قولػو: 

 . (ّٕٔ)اآلتية
ك٭تتمل أف ذل  البعا ٚتلة من األنبياء إذ ال مانع من تكرر النزكؿ أبف  قاؿ العطار:

يعلػم هللا  دـ شػػيئا، ٍب يعلػم اآلخػػر ذلػػ  الشػيء بتوقيػػف ليكػػوف ٕتديػدا ال أتسيسػػا، أك يكػػوف 
 . (ْٕٔ)ا١توحى إٔب النيب الثاين لغات أخر، فليتأٌمل

 أم كوف التعليم ابلوحي لبعا األنبياء. « الظاهركهو »قولو: 
تعليػػػػػل ١تػػػػا اسػػػػػتظهره، كقػػػػد سػػػػػبقو إليػػػػػو « ألنٌػػػػػه اؼبعتػػػػػاد يف تعلػػػػػيم هللا تعػػػػػاىل»قولػػػػو: 

، كإ٪ٌتػػا ٓب ينسػػبو إليػو؛ ١تػػا تقػػٌدـ ُب ا٠تطبػة أنٌػػو ُب ىػػذا الشػرح سػػل  مسػػلكو غالبػػا، (ٕٓٔ)الػي
  : (ٕٔٔ)«البلمعالبدر »ككذا كافقو النور األمشوين حيم قاؿ ُب 

 
 الظَّاًهري األىكَّؿي ًعندى العيقىلً  * كىقىوًؿ شىيًخنىا اؼبىحىلًٌي- قيل ي 

 
 

أم ُب بعػػػا أجسػػاـ أبف ٮتلػػق هللا تعػػػأب ُب « أك خبلػػق أصػػػوات يف أجسػػاـ»قولػػو: 
البػػدر »ذلػ  الػػبعا إٝتػاع اسػػم بقصػد الداللػػة علػػى ا١تعػٌت فػػيفهم السػامع منػػو ذلػ ، كػػذا ُب 

 . (ٕٕٔ)«الطالع

                                                 
 (ِّٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِٕٔ)
 (َِٕ/ُالبناين ، اٟتاشية ) (ّٕٔ)
 (ِّٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ْٕٔ)
 (َِِ/ُالي ، البدر الطالع شرح ٚتع اٞتوامع ) (ٕٓٔ)
 (ُٕاألمشوين ، البدر البلمع نظم ٚتع اٞتوامع )ص (ٕٔٔ)
 (ُٓٓا٠تطيب الشربيٍت، البدر الطالع )ص (ٕٕٔ)



 

 

أم علػى اللغػات، أك  علػى ا١تعػاين؛ « اف تدؿ من يسمعها من العباد عليهػا»قولو: 
فاألصػػوات ا١تخلوقػػػة علػػى األٌكؿ ىػػػو قػػوؿ: لفػػػظ كػػذا ككػػػذا، كعلػػى الثػػػاين ىػػي نفػػػس األلفػػػاظ 

 . (ٖٕٔ)ا١توضوعة، كعلى كل ال بٌد من العلم الضركرم اب١تدلوؿ أم ا١تعٌت قالو الناصر
  بعا العباد أم كاحد أك ٚتع. ُب« أك خلق علم ضركرم»قولو: 
أم الضػػركرات؛ فالضػػركرم علػػى ىػػذا نفػػس اللػػذات، كعلػػى الػػذم قبلػػػو « سػػا»قولػػو: 

 اب١تدلوؿ دكهنا؛ ألهٌنا مسموعة أم مع كضعها للذات؛ ألٌنو ا١توضوع كما تقٌدـ. 
أم بكػوف اللغػػات توقيفيػػة أم تعليميػة، كىػػو قػػوؿ « كاحػػتٌج للقػػوؿ ابلتوقيػػف»قولػو: 

 كما تقٌدـ.  اٞتمهور،  
 متعلق بػ)احتٌج(. « بقوله تعاىل إخ»قولو: 
ـى األىظبىا ى كيلَّهىا﴾»قولو:   -عليو الصبلة كالسبلـ  -فلف تعليمو تعأب  دـ « ﴿كىعىلَّمى ندى

ٚتيعها على سبيل اإلحاطة هبا ظاىر ُب إلقائها عليو مبينا لو معانيها إما ٓتلق علم ضركرم هبا 
كأ  ما كاف فهو غَت مفتقر إٔب سابقة اصطبلح ليتسلسل بل يفتقػر إٔب  فيو أك إلقاء ُب ركعو،

سابقة كضع، كاألصل ينفي أف يكوف ذل  الوضع ٦تن كاف قبل  دـ، ك٦تن عسى أف يكوف معو 
 . (ٕٗٔ)«شرح التحرير»ُب الزماف من ا١تخلوقات فيكوف من هللا تعأب، كىو ا١تطلوب. 

ا١تعاين تفسَت لؤلٝتاء ُب اآلية، كذل  يشمل  أم ا١توضوعة كزاء« أم األلفاظ»قولو: 
 األٝتاء كاألفعاؿ كاٟتركؼ ا١تصطلر عليها. 

 تعليل لشموؿ األلفاظ لتل  الثبلثة. « ألٌف كبل منها اسم»قولو: 
أم بنػاء علػى أنٌػو مػن السػمو ٔتعػٌت العلػو، كىػو « اؿ دبسػٌما  إىل الػذهنأم ع»قولو: 

مذىب البصريُت، كاألفعاؿ كاٟتركؼ كذل ، كٗتصيص االسم ببعضها أم كىو ما قبل الفعل 
 كاٟترؼ. 

أم  اصطبلح حدث لعلماء النحو كاللغة؛ فبل ينزؿ القر ف عليو، « عرؼ طرأ»قولو: 
 ١تراد ابألٝتاء: ما قبل األفعاؿ كاٟتركؼ. كىذا جواب عٌما يقاؿ: الدليل ال يطابق ا١تٌدعى؛ إذ ا

                                                 
 (َِٕ/ُ( ك البناين ، اٟتاشية )ِّٓ/ُ) اٟتاشيةالعطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ،  (ٖٕٔ)
 (َٕ/ُابن أمَت اٟتاج ، التقرير كالتحبَت ) (ٕٗٔ)



 

 

سلمنا أف االسم ْتسب اللغة ٮتتص هبذا القسم لكن التكلم  قاؿ اعبماؿ اإلسنوم:
ابألٝتاء كحدىا متعذر، سلمنا أنو غَت متعػذر لكػن ثبػت أف األٝتػاء توقيفيػة، فيثبػت البػاقي إذ 

 . (َٕٕ)ال قائل ابلفرؽ اىػ
ىػػو اللفػػظ الػػداؿ ابلوضػػع، كىػػذا شػػامل لؤلنػػػواع  كإيضػػاح  لػػك: أٌف اؼبػػراد ابالسػػػم:

الثبلثػة، كأٌمػػا ٗتصيصػػو ابلنػػوع ا١تقابػػل للفعػػل كاٟتػػرؼ فاصػػطبلح حػػدث مػػن أىػػل العربيػػة بعػػد 
كضػع اللغػات، فػبل ٭تمػل القػػر ف عليػو علػى أنػو لػو سػػلم أف االسػم لغػة ٮتػتص ابلنػوع ا١تػػذكور، 

ض من الوضع كالتعليم يتعذر بدكهنما، على فالتكلم ابألٝتاء إلفادة ا١تعاين ا١تركبة؛ إذ ىي الغر 
أنو لو سلم عدـ التعذر، فحيم ثبت أف الواضع لؤلٝتاء ىو هللا، فكذا األفعاؿ كاٟتركؼ؛ إذ 
ال قائػل أبف األٝتػػاء توقيفيػة دكف مػػا عػػداىا، كالقائػل ابلتوزيػػع ٓب يػػذىب إليػو، كإف أمكػػن علػػى 

 . (ُٕٕ)مذىبو أف يقاؿ بو، أتٌمل
. قولػو: ِٕٕبيػاف لوجػو الداللػة مػن اآليػة« تعاىل داؿ علك أنٌػه الواضػعكتعليمه »قولو: 

 أم كدكف ا١تبلئكة. « دكف البشر»
دلت اآلية على أف  دـ ٓب يضعها كال ا١تبلئكة فتكوف توقيفية،  قاؿ اعبماؿ اإلسنوم:

 . (ّٕٕ)أما  دـ فؤلنو تعلم من هللا تعأب، كأما ا١تبلئكة فؤلهنم تعلموا من  دـ
 . (ْٕٕ)نقلو ُب األصل عن أكثر ا١تعتزلة« كقيل: هي اصطبلحية ال توقيفية»قولو: 
 . (ٕٕٓ))عن أصحاب أيب ىاشم( قاؿ شارحو: كيعرب عنهم ابلبهشمية«: التحرير»كُب 

أم  دـ كغػَته أبف انبعثػت داعيػتهم إٔب كضػع « كضعها البشر كاحػد أك أكثػر»قولػو: 
 ىذه األلفاظ كزاء معانيها. 

جػواب عٌمػا يقػاؿ: لػو كانػت اصػطبلحية الحتػيج « عرفاّنا منه لغػري كحصل »قولػو: 
 . (ٕٕٔ)إٔب اصطبلح  خر، فيدكر أك يتسلسل

                                                 
 (ُْٖ/ُاٞتماؿ اإلسنوم ، هناية السوؿ ) (َٕٕ)
 (ْٕ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ُٕٕ)
 (ّٖٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ِٕٕ)
 (ُْٖ/ُاؿ )اإلسنوم ، هناية السوؿ اٞتم (ّٕٕ)
 (ِٔالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص( ْٕٕ)
 (َٕ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ٕٕٓ)
 (ّّٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٕٕٔ)



 

 

أم كػػػػ)ىات الكتػػػاب مػػػن ا٠تزانػػػة( مػػػثبل كٓب يكػػػن فيهػػػا غػػػَته؛ فلنٌػػػو « كالقرينػػػة»قولػػو: 
 . (ٕٕٕ)يعرؼ بذل  أٌف الكتاب اسم ٢تذا الشيء ا١تخصوص

أم اإلشػػارة كالقرينػػػة، كفٌسػػػر بعضػػػهم « سمػػػاكالطفػػػل; إ  يعػػػرؼ لغػػػة أبويػػػه »قولػػو: 
االصطبلح أبنو ال يبعد أف ٭تػرؾ هللا بػو نفػوس العقػبلء لػذل ؛ أم: يعلػم بعضػهم مػراد بعػا، 
ٍب ينشػؤكف علػػى اختيػػار مػػنهم صػػيغا لتلػػ  ا١تعػػاين الػػيت يريػػدكهنا، أال تػػرل أف اإلنسػػاف يولػػد لػػو 

ة، فتصػػػػي  للصػػػػفة اٝتػػػػا كلآللػػػػػة مولػػػػود فينشػػػػئ لػػػػو اٝتػػػػا، ككػػػػذا ٬تػػػػوز أف تسػػػػػتحدث صػػػػيغة دالػػػػ
 .(ٖٕٕ)اٝتا

 أم أٌف اللغات اصطبلحية. « كاحتٌج ؽبذا القوؿ»قولو: 
 [«. ْ﴿كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ بًًلسىاًف قػىٍوًمو﴾ ةإبراىيم: بقوله تعاىل: »قولو: 

كجػو االسػتدالؿ هبػذا الػنٌص أنٌػو  أفػاد نسػبة اللغػة إٔب القػـو سػابقة  قرر بعق اققػني
علػػػى اإلرسػػػاؿ إلػػػيهم كنسػػػبتها إلػػػيهم، كػػػذل   يتعػػػُت ظػػػاىرا أف تكػػػوف بوضػػػعهم؛ ألهنػػػا النسػػػبة 
الكاملػة، كاألصػل ُب اإلطػػبلؽ اٟتمػل علػى الكامػػل، كىػذا الوجػو اتـ علػػى إثبػات أف الواضػػع 

 البشر. 
ُب قولو تعػأب: ﴿بًًلسىػاًف قىوًمػًو﴾ لبلختصػاص، كىػي ال يسػتلـز أبٌف اإلضافة  مٌث جوابه:

اختصاصػػػهم هبػػػا، كضػػػعهم أف يكونػػػوا ىػػػم الواضػػػعُت ٢تػػػا، بػػػل يثبػػػت مػػػع تعلػػػيم  دـ بنيػػػو إ ىػػػػا 
كتػػوارث األقػػػواـ فػػػاختص كػػػل بلغػػة بػػػل ٬تػػػوز أف يكونػػػوا ٥تتصػػػُت هبػػا بعػػػدـ كضػػػعو تعػػػأب إ ىػػػا 

عها، كعلمهػػػػا آلدـ ٍب  دـ علمهػػػػا لبنيػػػػو ٍب مػػػػا زاؿ كتػػػػوقيفهم عليهػػػػا: أبف يكػػػػوف هللا تعػػػػأب كضػػػػ
 ا٠تلف منهم يتوارثها من السلف إٔب أف ٘تيز كل منهم كرث لغة كاختص هبا دكف من سواه. 
كال ريػػب أف مثػػػل ىػػذا ٦تػػػا يسػػػوغ اإلضػػافة كال سػػػيما كالكػػػبلـ الفصػػير طػػػافر كضػػػافة 

ئز معػػػارض لػػػذل  اٞتػػػائز ٍب الشػػػيء إٔب غػػػَته أبدىن مبلبسػػػة فمػػػا الظػػػن ٔتثػػػل ىػػػذا، كىػػػذا اٞتػػػا
ـى األىٝتىاءى﴾ ةالبقرة:  [ ، ك٥تالفة ذاؾ ٢تذا الظاىر؛ إذ ُّيًتجر ىذا ٔتوافقتو لظاىر ﴿كىعىلَّمى  دى

األصػػل عػػػدـ ا١تخالفػػػة، كاٞتمػػػع بػػػُت ا١تتعارضػػػُت كاجػػب مػػػا أمكػػػن، كقػػػد أمكػػػن هبػػػذا الوجػػػو، 
 . (ٕٕٗ)أتٌمل

                                                 
 (ّّٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ٕٕٕ)
 (ّْٕ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔ الزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ، (ٖٕٕ)
 (ُٕ-َٕ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ٕٕٗ)



 

 

الػػػذم ىػػػػو مػػػنهم كبعػػػم فػػػػيهم، تفسػػػػَت للسػػػاف، فػػػا١تعٌت: بلغػػػػة قومػػػو « بلغػػػتهم»قولػػػو: 
كإطػبلؽ اللسػاف علػى اللغػة ٣تػاز شػائع مػن تسػمية الشػيء ابسػم سػببو العػادم، كىػو مػراد ىنػا 

 .(َٖٕ)اتفاقا
 أم اللغة بياف لوجو الداللة من اآلية. « فهي»قولو: 
أم كمػا ىػو الظػاىر ا١تعتػاد ُب تعلػيم هللا « كلو كان  توقيفية كالتعليم ابلوحي»قولو: 

 ه. تعأب لعباد
أم البعثة، كالفرض أهٌنا سابقة كما تدؿ عليو اآلية، فيلـز أهٌنا « لتأخرت عنها»قولو: 

متقٌدمة كمتأخرة كذل  دكر كأٌنو ٤تاؿ، كأجيب عنو مػن طػرؼ اٞتمهػور: أبف هللا تعػأب علمهػا 
 .  (ُٖٕ) دـ، ٌٍب علمها لنبيو، ٍب يبعم هللا إليهم بلغتهم

كأحسػػن مػن ىػػذا أيضػػا أف يقػاؿ: الػػوحي قػد يكػػوف إٔب نػػيب  قػػاؿ اعبمػػاؿ اإلسػػنوم:
كىػو الػذم أيكحػي إليػػو لكػن ال للتبليػ ، كقػػد يكػوف إٔب رسػوؿ كىػو ا١تبعػػوث لغػَته؛ ك٢تػذا قػػالوا:  
كػػػل رسػػػوؿ نػػػػيب كال يػػػنعكس، كاآليػػػػة إ٪تػػػا تنفػػػي تعلمهػػػػا ابلػػػوحي إٔب رسػػػػوؿ فيجػػػوز أف يكػػػػوف 

 .(ِٖٕ)حصل التعليم ابلوحي إٔب نيب
على تسػليم تقريػر االسػتدالؿ ٔتػا ذكػر، كغػبٌل فقػد ذكػر بعضػهم أٌف ذلػ   ىذا كلو بناء

غلط؛ لظهور أف كػوف التوقيػف لػيس إال ابإلرسػاؿ إ٪تػا يوجػب سػبق اإلرسػاؿ علػى التوقيػف ال 
أنػػو يوجػػب سػػبق اللغػػات علػػى اإلرسػػاؿ، كال يلػػـز مػػن سػػبقها عليػػو سػػبق التوقيػػف عليػػو أيضػػا 

 .(ّٖٕ)ٞتواز كجودىا بدكنو فبل دكر
نئػذ فكػل مػن اٞتػوابُت ضػائع؛ ألٌف دعػول الػدكر ٓب يػتٌم، ككأنٌػو ٢تػذا سػكت ا١تؤلػػف كحي

 عن ذكر اٞتواب، فللو دره. 
 أم من اللغات. « كقيل: القدر اتاج إليه»قولو: 

                                                 
 (َٕ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (َٖٕ)
 (ّّٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُٖٕ)
 (َُٗ/ُاإلسنوم ، هناية السوؿ ) (ِٖٕ)
 (َٕ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ّٖٕ)



 

 

أم تعليمػػي يعػٍت أٌف القػػدر الػذم ٭تتػػاج إليػػو « يف التعريػػف سػػا للغػػري تػػوقيفي»قولػو: 
فقػػو عليػػػو تػػوقيفي مػػػن هللا تعػػأب فضػػبل منػػػو ١تػػٌس اٟتاجػػػة الواضػػع تعريػػف النػػػاس اصػػطبلحو ليوا

 إليو.  
( بدكف  ء بعد الفاء، فزادىا ا١تؤلف؛ ألٌف اتاج إليػو (ْٖٕ))توقيف«: األصل»كعبارة 

األمػر التػوقيفي ال التوقيػػف كليصػٌر اٟتمػل ُب كبلمػػو؛ إذ ال يقػاؿ: اللغػات توقيػػف بػل توقيفيػػة، 
 فاعرفو؛ فلٌنو من ٤تاسنو. 

 أم غَت القدر اتاج إليو ُب التعريف. « كغري » قولو:
كىذا القوؿ منقػوؿ عػن  األسػتاذ أيب « ؿبتمل ألف يكوف توقيفيا كاصطبلحيا»قولو: 

 إسحاؽ إبراىيم بن دمحم اإلسفرايٍت من أئٌمتنا الشافعية. 
 . (ٖٕٓ)فعلى ىذا يكوف مذىبو مركبا من الوقف كالتوقيف قاؿ اعبماؿ اإلسنوم:

ذىبػػػػو أف غػػػَته اصػػػػطبلحي. كاألٌكؿ ىػػػو األثبػػػػت ُب النقػػػل عػػػػن األسػػػػتاذ، كقيػػػل: إف م
 كعلى كل فمذىب معركؼ ٔتذىب التوزيع. 

ـى األىٝتىػػػاءى كيلَّهىػػػا﴾ ينفػػػػي كقػػػد رٌد  بعػػػػق اققػػػػني : أبٌف لفػػػظ )كلهػػػا( ُب ﴿كىعىلَّػػػػمى  دى
ألٌنو عاـ اقتصار اٟتكم على كوف ما كضعو سبحانو القدر اتاج إليو ُب تعريف االصطبلح؛ 

( مػن صػي  العمػـو كمػا ال ٮتفػى، فػانتفى بػو توقػف األسػتاذ ُب  للمحتاج إليو كغَته؛ ألٌف )كبلِّ
غَت اتاج ُب بيػاف االصػطبلح ابلنسػبة إٔب مػا ىػو الواقػع بعينػو فيػو مػن التوقيػف كاالصػطبلح؛ 

 . (ٖٕٔ)لعدـ موجب التوقف ُب ذل  على النقل الثاين، فليتأٌمل
عػػػن ىػػذا القػػػوؿ بقولػػػو: « األصػػػل»عػػرٌب ُب « إْب اتػػػاج إليػػػه كقيػػػل: القػػػدر»قولػػو: 

 . (ٖٖٕ)كفٌسره اٞتبلؿ الي ٔتا ذكره ا١تؤلف ىنا« (ٕٖٕ)كقيل عكسو»

                                                 
 (ِٔالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ْٖٕ)
 (َُٗ/ُاإلسنوم ، هناية السوؿ ) (ٖٕٓ)
 (ّٕ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ٖٕٔ)
 (ِٔالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ٕٖٕ)
 (ّّٓ/ُالي ، شرح ٚتع اٞتوامع ) (ٖٖٕ)



 

 

كغػَته، « اصػوؿ»فسػر عكسػو ٔتػا ذكػر ليوافػق ا١تنقػوؿ عنػو ُب  «:اغباشػية»قػاؿ يف 
كإاٌل فعكسو إ٪ٌتا ىو  القدر اتاج إليو ُب التعريف ٤تتمل للتوقيػف كاالصػطبلح كغػَته تػوقيفي  

 . (ٖٕٗ)كما فٌسر بذل  بعا الشراح منبها على ما فيو
م ىػو قولػػو: رد لػػدليل األسػتاذ الػػذ« كاغباجػػة إىل األٌكؿ تنػػدفع ابالصػػطبلح»قولػو: 

 .(َٕٗ))لدعاء اٟتاجة إليو( كٓب يذكر ٢تذا القوؿ دليبل
أم مػنهم القاضػي أبػو بكػر كاإلمػاـ الػرازم كأتباعػو  « كتوقف كثري من العلمػا »قولػو: 

 . (ُٕٗ)كالبيضاكم، بل نقلو بعضهم عن اققُت أك ٚتهورىم
 أم األربعة ا١تتقٌدمة. « عن القوؿ بواحد من هذ  األقواؿ»قولو: 

ألنو ٭تتمل أف تكوف اٞتميػع توقيفيػة، كأف تكػوف اصػطبلحية،  قاؿ اعبماؿ اإلسنوم:
كأف يكػػػوف الػػػبعا ىكػػػذا كالػػػبعا ىكػػػذا. فػػػلف ٚتيػػػع ذلػػػ  ٦تكػػػن كاألدلػػػة متعارضػػػة فوجػػػػب 

 .(ِٕٗ)التوقف
 أم تل  األقواؿ، لكٌنو ٓب يذكر دليل الرابع كما رأيت. « لتعارض أدلتها»قولو: 
كىو قوؿ اٞتمهور السابق، كلذا كتػب اٞتػوىرم « التوقيف مظنوفاؼبختار أٌف »قولو: 

ىنػا: قػد يقػاؿ: ال حاجػػة إٔب ىػذا بعػد قولػو ُب صػػدر ا١تبحػم: )ا١تختػار أٌف اللغػات توقيفيػػة(، 
؛ ألٌف عبارتػػػػو ىكػػػػذا: (ّٕٗ)فلػػػػم يػػػػذكر االختيػػػػار األٌكؿ؛ فاحتػػػػاج إٔب ىػػػػذا اىػػػػػ« األصػػػػل»كأٌمػػػػا 

ات توقيفيػػة. ٌٍب قػػاؿ بعػػد ذكػػر األقػػواؿ: كأف التوقيػػػف )مسػػألة: قػػاؿ ابػػن فػػورؾ كاٞتمهػػور: اللغػػ
 (. (ْٕٗ)مظنوف

 أم التوقيف، تعليل الختيار كونو مظنوان. « لظهور دليلو»قولو: 
«  إ  ال يلـز من تقدـ اللغة»أم فلٌنو غَت ظاىر. قولو: « دكف دليل االصطبلح»قولو: 

 تعليل لقوؿ: )دكف(إْب. 

                                                 
 (، كأراد ببعا الشراح الوٕب العراقي، كعبارتو ُب الغيم ا٢تامع:...ٓٔٓ/ُحاشية شي  اإلسبلـ ) (ٖٕٗ)
 (ُِٕ/ُالبناين، اٟتاشية ) (َٕٗ)
(ك اإلسنوم ، هناية السوؿ ُِٖ/ُ(حيم قاؿ:)كٓب يثبت تعيُت الواضع( كالرازم ، اصوؿ )َّالبيضاكم ،منهاج الوصوؿ )ص (ُٕٗ)

 (ُّٖ/ُشرح ا١تنهاج )
 (ِٖ/ُاإلسنوم، هناية السوؿ ) (ِٕٗ)
 (ْْاٞتوىرم حاشية غاية الوصوؿ )ص( ّٕٗ)
 (ِٔالتاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع )ص (ْٕٗ)



 

 

أم فػػػلٌف غايػػة مػػػا تقتضػػيو اآليػػة تقػػػدـ اللغػػة علػػػى « عبػػػواز أف تكػػػوف توقيفيػػة»قولػػو: 
 . (ٕٓٗ)إرساؿ الرسل، كىو موجود حينئذو 

أم بناء علػى أٌف نبػوة الرسػوؿ مقٌدمػة علػى رسػالتو، كإ٪ٌتػا « بني النبوة كالرسالة»قولو: 
اختػػار ىػػذا؛ لقولػػو فيمػػا تقػػٌدـ )علمهػػا هللا عبػػاده ابلػػوحي إٔب بعػػا أنبيائػػو( فػػاعترب كػػوف النبػػوة 

 . سابقة
إف كػاف ا١تطلػوب اليقػُت فػاٟتٌق: قػوؿ القاضػي، أك الظػٌن فػالقوؿ: قػػوؿ  قػاؿ اآلمػدم:

 . (ٕٔٗ)األشعرم. كقاؿ غَته: ٬توز الكل مع ظهور قوؿ األستاذ
« الربىػاف»شارح  (ٕٕٗ)فمنهم من نفاىا كاألبيارم مٌث اختلفوا يف فائدة هذا اػببلؼ:

كقاؿ: ذكرىا ُب األصوؿ فضوؿ، ككاف بعضهم يقوؿ: ا٠تبلؼ فيها طويػل الػذيل كقليػل النيػل، 
كإ٪ٌتػا ذكػػر ُب األصػوؿ؛ ألهٌنػػا ٕتػرم ٣تػػرل الر ضػػات. كمػنهم مػػن أثبتهػا كا١تػػاكردم إذا قػػاؿ ُب 

لعقػػل، فائػدة ا٠تػبلؼ أف مػػن جعػل الكػبلـ توقيفػا جعػػل التكليػف مقػاران لكمػاؿ ا«: تفسػَته»
كمن جعلو اصطبلحا جعل التكليف متأخرا عػن العقػل مػدة االصػطبلح علػى معرفػة الكػبلـ، 

 . (ٖٕٗ)كمنهم من قاؿ: فائدهتا قلب اللغة
 كرتب على ىذا ما لو عقد النكاح ْتضور الناس على ألفُت مرادا بو ألفا. 

أٌمػا  إٌف ا٠تػبلؼ ُب اللغػات ا١توجػودة ىػل ىػي توقيفيػة أك اصػطبلحية؟ قاؿ السيوطي:
 . (ٕٗٗ)اصطبلح اثنُت اآلف على تسمية األلف ألفُت أك الثوب فرسا فبل ٬توز قطعا

كٓب يبػُت كجهػو، ككأنٌػو مػا ذكػره بعضػهم أٌف قلػب اللغػة إف أٌدل  كنظٌػر فيػه ابػن قاسػم،
إٔب ٗتلػيط ُب الشػػرائع حػػـر لػػذل ، ال لكونػػو قلػػب اللغػػة؛ فػػلٌف هللا تعػػأب لػػو يوجػػب اسػػتعماؿ 

 . (ََٖ)اهتا، كإاٌل المتنع اجملاز كالكناية كإف ٓب تؤد إٔب ذل  فبل حرمة، أتٌملاأللفاظ ُب موضوع
 أم كا١تختار أٌف اللغة ال تثبت قياسا. « كأٌف اللغة»قولو: 

                                                 
 (ّّٓ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (ٕٓٗ)
 (ّْٗ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ٕٔٗ)
 ىػ كمن مؤلفاتو :البياف كالتعريف شرح الربىاف  ُٔٔكتوُب سنة  ٕٗٓحسن بن عطية األبيارم كلد سنة علي بن اٝتاعيل بن علي بن  (ٕٕٗ)

 (ّٕ/ّ.معجم ا١تؤلفُت )
 (ُٕ/ُاآلمدم، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ )( ٖٕٗ)
 (ِٔٔ-ِٓٓ/ُ، شرح الكوكب الساطع )السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكراٞتبلؿ  (ٕٗٗ)
 (َٖ/ِابن قاسم ، اآل ت البينات ) (ََٖ)



 

 

« بقيػػػػد زدتػػػػه»أم ابلقيػػػاس إشػػػارة إٔب أٌف )قياسػػػػا( منصػػػوب ينػػػزع ا٠تػػػػافا. قولػػػو: « بػػػػه»كقولػػػو: 
 «.  ٚتع اٞتوامع»أم على 

سػيأٌب بيػاف ٤تًتزاتػو، كذلػ  ألٌف اللغػة نقػل ٤تػػا، كألٌف « كصػػففيمػا معنػا  »قولػو: 
 القياس فيها إثبات بدكف علة؛ إذ ا١تناسبة ليست علة؛ لصٌحة اإلطبلؽ. 

فلف قلت: ما الفػرؽ بػُت ىػذا كمػا مػر مػن أف ا١توضػوعات اللغويػة تعػرؼ  قاؿ اؼبؤلف:
 ابستنباط العقل من النقل. 

بقياس أصوٕب ٥تتلف فيو، كٙتة اسػتنباط كصػف قلت: الغرض ىنا استنباط اسم آلخر 
السػم بقيػاس منطػػق متفػق عليػو، كال يلػػـز مػن جػػواز اإلثبػات بػو جػػوازه ابألٌكؿ، كبتقػدير تسػػليم 

 . (َُٖ)تساكيهما ال يلـز من جواز إثبات االسم لكونو أصبل كالوصف فرعا، فليتأٌمل
لػف عػدـ ثبوتػو، كىػػو بيػاف للقيػاس اللغػوم الػذم اختػػار ا١تؤ « فػإ ا اشػػتمل إخ»قولػو: 

 . (َِٖ)٥تالف للقياس الشرعي كما أيٌب
أم فاالسػم كػا٠تمر معنػاه: ا١تسػكر مػن عصػػَت « معػىن اسػم علػك كصػػف إخ»قولػو: 

 . (َّٖ)العنب، كالوصف: تغطيتو للعقل
 أم كىو تغطيتو للعقل. « ككجد  لك الوصف»قولو: 
الػي: )ُب معػػٌت  ُب ز دة اسػم ىنػػا إشػارة إٔب أٌف قػػوؿ« يف معػػىن اسػػم نخػػر»قولػو: 

 . (َْٖ) خر( يقرأ كضافتو معٌت إٔب  خر كما ىو األنسب
كيصٌر تنوينو، ك) خر( نعت لو، كما قيل: إذا كاف معٌت ُب عبارتو « معىن اسم»قولو: 

منػوان ك خػػر نعتػا لػػو كػاف قولػػو: )كالنبيػذ( علػػى حػذؼ مضػػاؼ أم كمعػٌت النبيػػذ؛ ففيػو أنٌػػو ال 
ابلنبيذ: معناه ال لفظو، كلذا قاؿ: أم ا١تسكر إْب نظَت ما  حاجة إٔب حذؼ مضاؼ؛ إذ ا١تراد

مػػػػػٌر ُب قولػػػػػو: )كػػػػػػا٠تمر(. كظػػػػػاىر أٌف ا١تػػػػػػراد ابأللفػػػػػاظ إذا أطلقػػػػػت معانيهػػػػػػا ال ذكاهتػػػػػا أفػػػػػػاده 
 .  (َٖٓ)البناين

                                                 
 (ْٓ-ْْ(، كنقل ىذا الشي  اٞتوىرم ُب حاشية غاية الوصوؿ )صٗٔٓ/ُزكر  األنصارم ، اٟتاشية ) (َُٖ)
 (ْْٓ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (َِٖ)
 (ّْٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َّٖ)
 (ّٓٓ/ُع اٞتوامع )الي ، شرح ٚت (َْٖ)
 (ِِٕ/ُالبناين ، اٟتاشية ) (َٖٓ)



 

 

أم اسػم ا٠تمػر «  لػك االسػم»أم النبيػذ بطريػق القيػاس. قولػو: « مل يثب  له»قولو: 
 ُب اللغة. 

منو يعلم ٥تالفة القياس اللغوم للقياس الشرعي؛ فػلٌف « النبيذ طبرافبل يسٌمك »قولو: 
اٞتػامع ىنػا: مناسػػبة  ا١تعػٌت لفػػظ األصػل؛ لتعلػق القيػػاس ال اب١تعػٌت، ٓتػػبلؼ القيػاس الشػػرعي؛ 

 فلٌف اٞتامع ىناؾ بُت ا١تعنيُت، كىو ٙتٌة علة ال ٣ترد مناسبة. 
ط ا١تؤلف، كمعناه ظاىر ةإاٌل أف لنسخة اليت ٓتآب أر ُب « إ  ما من شي  إخ»قولو: 

 . (َٖٔ)قولو:  )ٓب يثبت لو حكم  خر( لعل الصواب حذؼ )ٓب(، تدبر[
أم تثبػػت اللغػػػة ابلقيػػاس؛ ألٌف االشػػتقاؽ ُب االسػػم ٔتنزلػػػة « كقيػػل: يثبػػػ  بػػه»قولػػو: 

التعليػػل؛ فكػػأهٌنم جعلػػوا ا١تشػػتٌق ٔتنزلػػة الفػػرع، كا١تشػػتق منػػو ٔتنزلػػة األصػػل، كا١تعػػٌت الػػذم اشػػػتٌق 
 ألجلو ٔتنزلة العٌلة. 

أم على ىذا القوؿ، ٌٍب  ىذا ا٠تبلؼ مٌطرد ُب اٟتقيقػة « فيسٌمك النبيذ طبرا»قولو: 
، أٌمػػا ُب اٟتقيقػػػة فقػػػد بيٌنػػو ا١تؤلػػػف، كأٌمػػػا اجملػػاز فكمػػػا لػػػو اسػػتعمل لفػػػظ الدابػػػة ُب كاجملػػاز معػػػا

الفػػرس مػػػن حيػػم إنٌػػػو مػػن أفػػػراد ذكات األربػػع؛ فلنٌػػػو ٣تػػاز لغػػػة؛ ألٌف اللفػػظ ٓب يوضػػػع ُب اللغػػػة 
للمفيػد ٓتصوصػو، كالعبلقػة ىػي التقييػد؛ فػلذا اسػتعمل ُب حيػواف  خػر مػن ذكات األربػع لتلػ  

علػى اجملػػاز األٌكؿ لوجػود ا١تناسػبة ُب الثػػاين بػُت لفظػو كمعنػػاه كػاألٌكؿ كػاف قياسػػا  العبلقػة قياسػا
للمجاز، ٓتبلؼ ّتامع ا١تناسبة بُت اللفظ كا١تعػٌت فيهمػا، كحينئػذ فػبل يكػوف ٤تػبل للخػبلؼ ُب 
أٌنو يشًتط ٝتاع شخص العبلمة أك يكفي ٝتاع نوعها؛ ألٌف ىذا بطريق القياس، فهو ُب منزلػة 

تكلم بػػو،  كأخػػٌص مػػػن اجملػػاز ا١تبػػٍت علػػػى ٝتػػاع نػػوع العبلقػػػة؛ إذ ال يشػػًتط مناسػػػبة مػػا ٝتػػع ا١تػػػ
ا١تعػػٌت لبلسػػم بػػل مػػداره علػػػى العبلقػػة بػػُت ا١تعنيػػُت، كأٌمػػا ىنػػػا فا١تسػػوغ فيػػو العبلقػػة مػػع مناسػػػبة 
ا١تعػػٌت لبلسػػػم، كأيضػػا بنػػػاء علػػى القيػػػاس لػػو رتٌػػػب حكػػم علػػػى لفػػظ ٣تػػػازم فيػػو مناسػػػبة ا١تعػػػٌت 

كل ما أطلق عليو لغة ٣تاز من غَت احتياج لقياس شػرعي كمػا ذكػره ا١تؤلػف ُب   للتسمية تناكؿ
اٟتقيقػػػة، ٓتػػػبلؼ مػػػا لػػػو قلنػػػا: إنٌػػػو ٣تػػػاز مبػػػٍت علػػػى نػػػوع العبلقػػػة، كإ٪ٌتػػػا كػػػاف القيػػػاس ُب اللغػػػة 
ضعيفا؛ ألٌنو يلػـز علػى إثبػات اللغػة ابتمػل كىػو غػَت جػائز، أٌمػا األكٔب فؤلنٌػو ٭تتمػل التصػرير 

                                                 
ٓتطو: لعل « نيل ا١تأموؿ»كعبارتو: )قاؿ ُب « طريقة اٟتصوؿ»ُب األصل عبلمة اإلضراب على ىذا الكبلـ، كلكن أثبتو صاحب  (َٖٔ)

 الصواب حذؼ ٓب تدبر اىػ ابٟترؼ، كفيو ما فيو(، فلَتاجع.



 

 

٭تتمل اعتباره بدليل منعهم طرد  األدىم كاألبلق كالقاركرة كاألجدؿ كاألخيل كغَتىا ٔتنعو كما 
٦تٌػػا ال ٭تصػػػى فعنػػد السػػػكوت عنهػػا تبقػػػى علػػى االحتمػػػاؿ، كأٌمػػا الثانيػػػة فؤلنٌػػو ٔتجػػػرد احتمػػػاؿ 
كضػػع اللغػػػة للمعػػػٌت ال يصػػػٌر اٟتكػػم ابلوضػػػع؛ فلنٌػػػو ٖتكػػػم ابطػػل؛ فعلػػػم أٌف اعتبارىػػػا ُب بعػػػا 

صػػٌحة اإلطػػبلؽ حػػػىٌت إٌف كػػل مػػا كجػػدت فيػػو ا١تناسػػػبة يسػػٌمى ذلػػ  االسػػم بػػػل ا١تواضػػع لػػيس ل
 . (َٕٖ)لؤلكلوية فقط فليست مدارا حىٌت يصٌر القياس، ىكذا حققو العبلمة الشربيٍت فاحفظو

أم بػنٌص ىػذه « ﴿ًإدنَّىػا اػبىمػري كىاؼبىيسػري﴾»أم النبيػذ. قولػو: « فيجب اجتنابػه»قولػو: 
ـي رًٍجػػسه ًمػٍن عىمىػًل الشَّػػٍيطىاًف اآليػة ﴿ ى أىيػُّهىػا الَّػػًذي نى  مىنيػوا ًإ٪تَّىػا ا٠ٍتىٍمػػري كىاٍلمىٍيًسػري كىاأٍلىٍنصىػابي كىاأٍلىٍزالى

 [َٗفىاٍجتىنًبيوهي لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى*﴾ ةا١تائدة: 
أم قياسػػا شػرعيا. كىػذا إشػػارة إٔب بيػاف الفائػػدة ُب « ال ابلقيػػاس علػك اػبمػػر»قولػو: 

كىػو االسػتغناء ُب النبيػذ مػثبل عػن قياسػو علػى ا٠تمػر شػرعا، كعػن النظػر  ثبوت اللغة ابلقيػاس،
ُب شػػػػرائط القيػػػػاس الشػػػػرعي ىػػػػل كجػػػػدت أـ ال، ٓتػػػػبلؼ مػػػػن ال يقػػػػوؿ بثبػػػػوت اللغػػػػة قياسػػػػػا، 

 . (َٖٖ)فيحتاج إٔب ذل  كإٔب دليل من السنة مثبل
الزركشػػي ، دمحم بػػػن هبػػادر ، مؤسسػػػة قرطبػػة ، الطبعػػػة عػػػن « اإلسػػػعاؼ»كعبػػاري يف 

: كفائػػدة ا٠تػػبلؼ فيهػػا: أف مػػن أثبػػت عمػػـو االسػػم بطريػػق القيػػاس اللغػػوم، ـََِٔالثانيػة ، 
انػدرجت ا١تسػميات ٖتػػت العمػـو كٓب ٭تػتج إٔب القيػػاس الشػرعي كشػرائطو، فيػػدخل ٖتػت قولػػو: 

 ﴿كىالسَّارًؽي كالسَّارًقىةي فىاقطىعيوا﴾. كمن ٓب يثبتو ابلقياس اللغوم احتاج إٔب ذل : 
 يقطع النباش بنص ﴿كىالسَّارًؽي كالسَّارًقىةي فىاقطىعيوا﴾. كعلك األكؿ:
 .(َٖٗ)ابلقياس الشرعي على السرقة كعلك الثاين:

 أم ىذا القوؿ أبٌف اللغة تثبت ابلقياس. « فإف قل : ينبغي ترجيحه»قولو: 
 -أم التػاج السػبكي-قاؿ: كظاىر كبلمػو  «.البدر الطالع»كعلك ترجيحه جرل يف 

ابػن ، لكػن مقتضػى كبلمػو ُب القيػاس تػرجير الثػاين كىػو األصػر كإف رجػر أنػو ال تػرجير عنػده

                                                 
 (ّْٓ/ُ) الشربيٍت ، عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد التقريرات (َٕٖ)
 (ّٓٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (َٖٖ)
 (ِِٓ/ُ، تشنيف ا١تسامع  ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (َٖٗ)



 

 

رضي هللا تعأب عنو حيم  فقد قاؿ بو الشافعي؛ األكؿ اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكر
 ما ذكره ا١تؤلف.  (َُٖ)إْب قاس

أم من أيخذ كفن ا١تيػت خفيػة مػن القػرب بعػد دفنػو، « حيث قاس النباش إخ»قولو: 
نبشػػا مػن ابب قتػػل: اسػػتخرجو مػػن األرض، كنػبش األرض نبشػػا: كشػػفها، كمنػػو: يقػاؿ: نبشػػو 

 . (ُُٖ)بنش الرجل القرب، كالفاعل نباش مشٌددة للمبالغة
 أم قطع يد النباش بشركطو. « فأكجب القطع»قولو: 
أم « فأكجػػب اغبػػدٌ »قولػو: عطػف علػػى )قػاس النبػاش(. « كقػاس النبيػػذ إخ»قولػو: 

 على شارب النبيذ. 
 أم ككبلمنا ىنا ُب الثاين ال األٌكؿ.« قلنا: قاس شرعا ال لغة»قولو: 

   
 (ُِٖ)اإلبلٍ  عدي تيورىدمىا هىكىذىا ايى سى   *   أىكرىدىهىا سىعده كىسىعدي ميشتىًملٍ 

 
تعليػػػل لكػػػػوف قيػػػػاس الشػػػافعي هنع هللا يضر ُب الصػػػػورتُت ا١تػػػػذكورتُت « إ  زكاؿ العقػػػػل»قولػػػو:      

 شرعيا لغو . 
أم ال أٌف الشافعي هنع هللا يضر فيهمػا قػاس كصػف النبػاش إْب، كبػو « أنٌه قاس إخإاٌل »قولو: 

 يظهر أٌنو ليس ا١تعٌت ا١توجب للقياس ُب الشرعي اللغوم كاحدا كمٌر توضيحو. 
 أم قياسا. « كقيل: تثب  اغبقيقة»قولو: 
 أم قػػبل تثبػػػت بػػو، كىػػذا منقػػوؿ عػػػن ٗتػػريج القاضػػي عبػػد الوىػػػاب« ال اوػػاز»قولػػو: 

 . (ُّٖ)عن قـو« الكوكب»ا١تالكي، كنقلو ُب 
أم فػبل ٭تتمػل التوسػع فيػو، كػذا عللػو ٚتاعػة، لكػػن « ألنٌػه أخفػق رتبػة منهػػا»قولػو: 

األكٔب تعليلو أبٌنو إذا أمكن أف يقاس على ا١تعٌت اٟتقيقي ال يقاس فيو على ا١تعٌت اجملازم؛ إذ ال 
حاجػة إليػػو؛ فػػلٌف ذلػػ  التعليػل قػػد يعكػػس، فيقػػاؿ: حيػػم توسػع فيػػو أٌكال جػػاز أف يثبػػت اثنيػػا 

                                                 
 (ِْٓ/ّاٟتاجب مع رفع اٟتاجب)(ك٥تتصرا بن ُٔٓا٠تطيب الشربيٍت، البدر الطالع )ص (َُٖ)
 (َٗٓ/ِالفيومي، ا١تصباح ا١تنَت ) (ُُٖ)
 (ُّ/ُىذا ا١تثل يضرب ١تن تكلف أمرا ال ٭تسنو، كما  أكرده الدمَتم ُب حياة اٟتيواف ) (ُِٖ)
 (ِٔٓ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ُّٖ)



 

 

، ٍبٌ ىو ضعيف؛ ١تا أٌف إثبات اللغة ٔتجرد االحتماؿ غَت جائز اتفاقا  (ُْٖ)لصَتكرتو ٤تبل للتوسع
 كما صرٌح بو غَت كاحد. 

أم كأنٌػو أراد بػو مػا ذكػره ابػن السػمعاين مػن أٌف األكٔب أف « كقيػل: غػري  لػك»قولػو: 
يقاؿ: ٬توز إثبات األسامي شرعا كال ٬توز إثباهتا لغة. قاؿ: كالدليل على جواز ذل  أاٌن نعلم 

الشػػريعة أ٪ٌتػػػا أٌٝتػػػت الصػػػبلة صػػػبلة  لصػػػفة مػػىت انتفػػػت عنهػػػا ٓب تسػػػم صػػػبلة، ففعلػػػو إف مػػػا  أفٌ 
شاركها ُب تل  الصفة يكوف صبلة، فبػاف هبػذا ثبػوت األٝتػاء الشػرعية ابلعلػل، كإذا ثبػت ىػذا 
االسػػم ١تعػػاف، جػػاز قيػػػاس كػػل ٤تػػل كجػػد فيػػػو ذلػػ  ا١تعػػٌت كتسػػميتو بػػػذل  االسػػم، ٌٍب مثػػل ٔتػػػا 

 . (ُٖٓ)يذ على ا٠تمر كاللواط على الزان كالنباش على السارؽتقٌدـ ُب النب
كحاصػػل دليلػػو: أٌف القيػػاس ثبػػت شػػرعا فثبػػت لغػػة؛ ألٌف ا١تعػػٌت ا١توجػػب للثبػػوت فيهمػػػا 

 كاحد كىو االشًتاؾ ُب معٌت يظٌن ابلدكراف. 
أبف كػػوف القيػػاس طريقػػا صػػحيحا ُب الشػػرعيات للحكػػم الشػػرعي ال يسػػتلـز   كأجيػػب:

ا ُب تعدية االسم ١تسمى لغة إٔب  خر ٓب تعلم تسميتو بو لغػة أيضػا؛ ١تػا أنٌػو كونو طريقا صحيح
قيػػػاس مػػػػا ٓب يػػػنص عليػػػػو مػػػػن الشػػػرعيات العمليػػػػات علػػػػى مػػػا نػػػػص عليػػػػو منهػػػا إلثبػػػػات اٟتكػػػػم 
ا١تنصوص فيما ٓب ينص عليو ١تشاركتو إ ه ُب ا١تعٌت ا١تصحر لتعديتو إليو ٝتعي تعبدان الشارع بو 

أمر عقلي يستوم فيػو ا١تمكنػات مػن الشػرعيات كاللغػو ت كغَت٫تػا فػبل  ُب ذل  بشركط ال أنو
 . (ُٖٔ)يكوف دليبل إال ُب الشرعيات العمليات خاصة، أتٌمل

أم ألٌكؿ ىػػػػػذه األقػػػػػواؿ األربعػػػػػة: ا١تنػػػػػع مطلقػػػػػا اإلثبػػػػػات كػػػػػذل  « كالرتجػػػػػيح»قولػػػػو: 
 اإلثبات ُب اٟتقيقة دكف اجملاز اإلثبات ابلشرع ال اللغة. 

على األصل؛ ألٌف عبارتو: )مسألة: قاؿ القاضي، كإماـ اٟترمُت، « زايديمن »قولو: 
اآلمدم: ال تثبت اللغة قياسا، كخػالفهم ابػن سػريج، كابػن أيب ىريػرة، كأبػو إسػحاؽ  كالغزإب ك

( إْب، كزيػػد ُب األٌكلػػُت: أبػػو بكػػر الصػػرُب، ُب األخػػَتين: القاضػػي أبػػو (ُٕٖ)الشػػَتازم، كاإلمػػاـ

                                                 
 (ّٓٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُْٖ)
 (ِِٓ/ُ، تشنيف ا١تسامع ) ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ،  (ُٖٓ)
 (ٕٗ/ُابن أمَت اٟتاج ، التقرير كالتحبَت ) (ُٖٔ)
 (ّْٓ/ُالي ، شرح ٚتع اٞتوامع ) (ُٕٖ)



 

 

بػػػذكر قػػائلي القػػولُت إٔب اعتػػدا٢تما خػػػبلؼ مػػا قيػػل: إٌف األكثػػر علػػػى  الطيػػب الطػػربم، كأشػػَت
 النفي. 

أبٌنو  أريد  التساكم من حيم القائل، ففيو أٌف ا١تثبت مقدـ على الناُب فمن  كاعرتض:
أثبت األكثرية ألحد القػولُت مقػدـ، كإف أراد التسػاكم مػن حيػم القػوؿ، فػالًتجير ابلػدليل ال 

 ابلقائل.
ل كوف ا١تثبت مقدما علػى النػاُب عنػد جهػل الواقػع أمػا إذا علػم الواقػع أبف ٤ت كأجيب:

كأف القػائلُت متسػػاكيُت ابالسػػتقراء، فالنػػاُب ألكثريػػة القػائلُت ألحػػد القػػولُت مقػػدـ علػػى ا١تثبػػت 
كأف ٤تػػػل الًتجػػػير ابلػػػدليل ال ابلقػػػائلُت إذا أبػػػػدل أحػػػد القػػػائلُت مطعنػػػا. كإاٌل فػػػالًتجير بعػػػػدد 

 . (ُٖٖ)سيأٌب القائلُت معترب كما
، كلػػذا أصػػػوب، فمػػن ذكػػػر ُب «التقريػػب»ىػػو ا١توجػػػود ُب  كنقػػل اؼبنػػػع عػػػن القاضػػػي

، كعػن اٞتػواز عػن اإلمػاـ الػرازم، كىػو الصػحير عنػو. قػاؿ ٚتػع: (ُٖٗ)ا١تثبتُت ٓب ٬تز النقل عنػو
كال ينافيػػو قولػػػو ُب مواضػػػع: ىػػػذا قيػػػاس ُب اللغػػػة فػػػبل نقػػػوؿ بػػػو؛ ألٌف ا١تنػػػاظرة قػػػد يرتكػػػب فيهػػػا 

 . (َِٖ)، تدبر مذىب ا٠تصم كاالعتماد على ا١تذكور ُب مظنتو دكف ا١تستطرد
أم ُب قولو: )فلذا اشتمل معٌت اسم على كصف مناسب( إْب، كقوؿ  «كدبا تقرر»قولو: 

 ا١تنت: )قياسا( إْب. 
 أم على أربعة أقواؿ. « علم أٌف ؿبل اػببلؼ»قولو: 
أم ابعتبػار ا١تعػٌت العلمػي كإف اشػتمل بعضػها علػى مناسػػبة  « يف غػري األعػبلـ»قولػو: 

 كأف كاف منقوال. 
أم لفػظ ٓب يثبػت تعميمػو ٞتميػع ا١تعػاين « قرا كفيما إ ا مل يثبػ  تعميمػه ابسػت»قولو: 

 بنقل كاستقراء، كإ٪ٌتا اقتصر عليو؛ للعلم بذل  بطريق األكٔب. 
أم ألهٌنػػا غػػَت معقولػة ا١تعػػٌت، كالقيػػاس فػػرع « فػػاألعبلـ ال قيػػاس فيهػػا اتفاقػػا»قولػو: 

 ا١تعٌت. 

                                                 
 (ّٔٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُٖٖ)
 (ُّٔ/ُالباقبلين ، التقريب كاإلرشاد )  (ُٖٗ)
 (ِٗٓ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (َِٖ)



 

 

 ٦تٌػا ٖتقػق أم مػن اللغػة أبف عػٌم ٚتيػع ا١تعػاين« كمػا ثبػ  تعميمػه ابسػتقرا  إخ»قولػو: 
فيو الوضع النوعي ال يعترب فيو ٝتاع ماصدقاتو من الوضع، بل يكفي ٝتاعو منػو، كاالسػتعماؿ 

 موكوؿ إٔب ا١تتكلم. 
أم فقد حصل لنػا ابسػتقراء جزئيػات الفاعػل مػثبل قاعػدة كليػة « كرفع الفاعل»قولو: 

 ندراجو فيها.  ؛ الىي أٌف كل فاعل مرفوع، فلذا رفعنا فاعبل أٝتع رفعو منهم ٓب يكن قياسا
خػرب )كمػػا ثبػت تعميمػػو(، كأكرد عليػو أبنٌػػو « ال حاجػػة يف ثبػػوت مػػا مل يسػػمع»قولػو: 

 جعل العمـو من عوارض ا١تعٌت مع أٌنو من عوارض األلفاظ كما أيٌب. 
كأجيػب: أبنٌػو ىنػا مسػتعمل ٔتعنػاه اللغػوم، أم: الشػموؿ كالػذم مػن عػوارض األلفػاظ 

ى أنو ال مانع من إرادتو اب١تعٌت االصػطبلحي ككصػف ا١تعػٌت بػو العمـو اب١تعٌت االصطبلحي عل
 . (ُِٖ)٣تاز اىػ عطار
 أم بل يثبت ذل  ببل خبلؼ. « حٌ  سنتلف يف ثبوته»قولو: 

ككػػذل  الصػػفات كاسػم الفاعػػل كاسػػم ا١تفعػػوؿ ك٨تو٫تػػا؛  «:شػػرح الكوكػػب»قػػاؿ يف 
ألنٌػػػو ال بػػػٌد ُب القيػػػاس مػػػػن أصػػػل، كىػػػو غػػػػَت متحقػػػق فيهػػػا؛ فلنٌػػػو لػػػػيس جعػػػل الػػػبعا أصػػػػبل، 
كالػبعا فرعػا أبكٔب مػػن العكػس. كاطرادىػػا ُب ٤تا٢تػا مسػتفاد مػػن الوضػع لوضػػعهم القػائم مػػثبل 

 لكل من قاـ. 
 « صل كفرع إخمع أنٌه ال يتحقق يف جزئياته أ»قولو: 

أنٌػػو أفػػاد االسػتقراء لكبلمهػػم كالنقػػل عػػنهم أٌف  إيضػػاح هػػذا مػػا قػػٌرر  بعػػق اققػػني:
االسػم ١تشػًتؾ معنػوم ينطبػق عليهػػا كىػو مػا فيػو ذلػ  ا١تعػػٌت كمػا ُب تسػمية زيػد ُب ضػرب زيػػد 
فاعبل لكوف تتبع كبلـ العرب أفاد أف كل ما أسند الفعل أك شبهو إليو، كقدـ عليػو علػى جهػة 

 قيامو بو يسمى فاعبل كتسميتو ضاراب لنقلهم أف اسم الفاعل اسم لذات قاـ هبا الفعل.
كىػػذا ال نػػزاع ُب صػػحة إطبلقػػو علػػى مػػػا كجػػد فيػػو ذلػػ  ا١تعػػٌت، كإف ٓب يسػػمع إطبلقػػػو 
على ذل  الفػرد بعينػو؛ ألف ىػذا كضػع كتوقيػف مػنهم علػى ذلػ  ال أف بعػا أفػراده مسػكوت 

 .(ِِٖ)اعن تسميتو فيقاس على غَته منه

                                                 
 (ّٔٓ/ُ) العطار ، حسن بن دمحم بن ٤تمود ، اٟتاشية (ُِٖ)
 (ٖٕ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ِِٖ)



 

 

 بقولو:  (ِّٖ) «الكوكب»كإٔب ىذا كما مٌر ُب األعبلـ أشار ُب 
 

ـ بى   *  عىلىك جىوىاًز مىا اًبالستًقرىا ثػىبى ٍ   تىعًميميه، كىاؼبنعي يًف األىعبلى
 
بقولػػػػو: )كلفػػػػظ القيػػػػاس يغػػػػٍت عػػػػن قولػػػػ : ٤تػػػػل ا٠تػػػػبلؼ مػػػػا ٓب يثبػػػػػت « األصػػػػل»كُب  

 ابالستقراء( اىػ. 
ككجو اإلغناء عن ذل : أٌف لفظ القياس الذم ىػو موضػوع ا١تسػألة يعطػي ذلػ ؛ فػلٌف 
اطػػػراد ذلػػػ  ُب كػػػل مػػػا أسػػػند إليػػػو فعػػػل معلػػػـو ابلػػػنٌص ال ابلقيػػػاس، كلػػػذا ٓب ٭تػػػتٌج إٔب اسػػػػتثناء 
األعػبلـ؛ فلنٌػو ال يتصػور دخػوؿ القيػاس فيهػا اتفاقػا؛ فلنٌػو ال يتصػور دخػوؿ القيػاس فيهػا اتفاقػػا؛ 

 معقولة ا١تعٌت كالقياس فرع ا١تعٌت فهي كحكم تعبدم ال يعقل.  ألهٌنا غَت
أم بكونػو « ليس اكىل من بعػق بػذلك»أم اٞتزئيات. قولػو: « ألٌف بعضها»قولو: 
 أصبل أك فرعا. 

ال يسوغ بسماع دعول قيػاس تسػمية بعػا أفػراد مسػٌمى  كمن مٌث قاؿ بعق اققني:
 التسػمية بػذل  االسػم ّتػامع أف لػيس أحػدىا ابسم موضوع للمعٌت الشائع فيها على بعػا ُب

أبكٔب مػػن اآلخػػػر ُب ذلػػ  ُب الفصػػػلُت مػػع انتفػػػاء شػػرط القيػػػاس، كىػػو أف يكػػػوف ا١تقػػيس غػػػَت 
 منصوص عليو فلف كبل من ىذين األمرين ُب ىذين 

 . (ِْٖ)الفصلُت اثبت بعُت اللفظ، أتٌمل
كمػا مػٌر « األصػل»أم كىػو القيػد الػذم زاده علػى « كخرج دبا معنا  كصػف»قولو: 
 التنبيو عليو. 
أم فلػيس « فبل يقػاس فيػه اتفاقػا»أم غَت ما ُب معناه كصف. قولػو: « غري »قولو: 

 من ٤تل ا٠تبلؼ أيضا. 
 تعليل لعدـ القياس فيو. « لعدـ اعبامع»قولو: 

                                                 
 (ِٔٓ/ُ، شرح الكوكب الساطع ) السيوطي ، عبد الرٛتن بن أيب بكر (ِّٖ)
 (ٕٗ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ِْٖ)



 

 

االسػػم علػػػى  فاٟتاصػػػل: أٌف ٤تػػل ا٠تػػػبلؼ فيمػػا إذا اشػػػتمل قػػاؿ اعبػػػبلؿ السػػػيوطي:
 . (ِٖٓ)كصف كاعتقدان أٌف التسمية لذل  الوصف كما تقٌدـ ُب ا٠تمر

ا١تفػركض ٤تػػبل لػو أف االسػػم إذا كػاف موضػػوعا ١تسػمى ٍب رأينػػا  كعػرب عنػػه غػػري  بقولػػه:
فيػو معػػٌت يناسػػب أف يكػوف سػػبب تسػػميتو بػذل  االسػػم ككجػػدان ذلػ  ا١تعػػٌت ُب مسػػمى غػػَته 

، كهللا سػػبحانو كتعػػػأب (ِٖٔ)حكمػػػا علػػى اللغػػػة أـ ال فهػػل يعػػدل ذلػػػ  االسػػم إٔب الغػػػَت أيضػػا
 أعلم.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (ِٖٓ/ُشرح الكوكب ا لساطع للسيوطي ) (ِٖٓ)
 (ٖٕ/ُابن أمَت اٟتاج، التقرير كالتحبَت ) (ِٖٔ)



 

 

 الفصل اػبامس :

 اػباسبة

 اػباسبة - أ

إف علم أصوؿ الفقو ىو العلم الذم أيكم إليو األعبلـ عند ٖترير ا١تسائل كتقرير 

الدالئل ُب غالب األحكاـ فهو علم جليل قدره عليو تبٌت الفركع كالقواعد كمن أىم 

الكتب األصولية كتاب نيل ا١تأموؿ حاشية غاية الوصوؿ للشي  ٤تفوظ الًتمسي رٛتو هللا 

 .تعأب

 النتائج –ب 

 :استنتج الباحم  عدة نتائج أال كىيكقد 

ا١تخطوط : ىو كتاب ٓب يتم طبعو بعدي أم أنو مازاؿ ٓتط ا١تؤلف أك ٓتط انس   -ُ

غَته أك أيخذت عنو صور فوتو غرافية أك أف يكوف مصوران عن ٥تطوط 

 .(ِٕٖ)أصلي

قراءتو على الوجو الذم أراده مؤلفو أك على كجو يقرب من أصلو التحقيق :  -ِ

 . (ِٖٖ)ا١تؤلف الذم كتبو ىذا

 نيل ا١تأموؿ يشتمل فيو على عدة عنواين: طوط٥ت اقق من  تولا -ّ

                                                 
 ـُّٗٗعآب الكتب ، بَتكت ، الطبعة األكٔب ، (ُّص)فهمي سعد ، طبلؿ ٣تذكب ، ٖتقيق ا١تخطوطات بُت النظرية كالتطبيق  ِٕٖ
ِٖٖ

 ـُٖٓٗمكتبة اخلاصلي ، القاىرة ، الطبعة األوىل ، ( ٓ)التواب ، مناىج ٖتقيق الًتاث بُت القدامى كادثُت ص رمضاف عبد 



 

 

 القرا ت السبع - أ

 القراءة الشاذة كحكم قرائتها ُب الصبلة - ب

 معرفة ا١تنطوؽ كا١تفهـو - ت

 معرفة النص كالظاىر - ث

 حجية مفهـو ا١تخالفة - ج

 شركط مفهـو ا١تخالفة - ح

 ا١توضوعات اللغوية - خ

 اكم كا١تتشابو - د

 كاضع اللغة - ذ

 اآلٕب ابٟتاسب ا١تخطوط نص كتابة إعادة   - ِ

 حىت اآلٕب ابٟتاسب طباعتو بعد ا١تأموؿ نيل ٥تطوط قراءة القارئ على ليسهل  - ّ

 ٥تطوطا كاف ما بعد سريعة بصورة منو االستفادة كتكوف الكتاب صورة ُب ينتهي

 كاؼبقرتحات التوصيات -ج

إبراىيم اٟتكومية اإلسبلمية إنشاء نتمٌت من جامعتنا العريقة جامعة موالان مال   -ُ

 مراكز علمية ُب ٖتقيق ا١تخطوطات

 نقًتح لطبلب ا١تاجستَت أف يكوف ْتم ٗترجهم ٖتقيق ٥تطوط علمي  -ِ

 نقًتح ٞتامعتنا إضافة مادة تعليم ٖتقيق ا١تخطوطات -ّ



 

 

 أكصي إخواين الطلبة اإلكثار من قراءة كتب ا١تتقدمُت   -ْ

 ليس أبقل من كتابة  ْتم ُب نفس ا١توضوعإف ٖتقيق تراث علمي مليء ابلفوائد  -ٓ

 كأرجوا من هللا سبحانو كتعأب القبوؿ كأف يعفو عنا السيئات إنو غفور رحيم

 إٔباللهم صل على سيدان دمحم الفاتر ١تا أغلق كا٠تاًب ١تا سبق انصر اٟتق ابٟتق كا٢تادم 

 صراط  ا١تستقيم كعلى  لو حق قدره كمقداره العظيم

 العزة عما يصفوف كسبلـ على ا١ترسلُت كاٟتمد  رب العا١تُتسبحاف رب  رب 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اؼبراجع كاؼبصادر

 النشر ُب القراءات العشر ، ، دمحم بن دمحم ،  ابن اٞتزرم، دمحم بن دمحم بن يوسف

 ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف بَتكت ، لبناف

 ناف ، الطبعة ، عآب الكتب ، بَتكت ، لب ابن اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكر

 ـُٗٗٗاألكٔب ، 

 ٖتفة اتاج شرح ا١تنهاج  ، أٛتد بن دمحم بن علي بن حجر ا٢تيتمي، بن حجر ا

 ـ ُّٖٗ -ىػ  ُّٕٓ ، ،ا١تكتبة الكربل ، مصر

 التلخيص اٟتبَت ،دار الكتب العلمية العسقبلين  أٛتد بن دمحم بن علي، بن حجر ا ،

 ـُٖٗٗىػ. ُُْٗالطبعة األكٔب  بَتكت ،لبناف ، ،

 ، ـُٕٗٗالباقبلين ، أبو بكر دمحم بن الطيب ، إعجاز القراف ، دار ا١تعارؼ ، مصر 

 ، ـََُِ، االنتصار ، دار ابن حـز ، بَتكت ، أبو بكر دمحم بن الطيب الباقبلين 

  ، الباقبلين ، أبو بكر دمحم بن الطيب ، التقريب كاالرشاد ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت

 ـ  ُٖٗٗلبناف ، الطبعة الثانية ، 

  ، جامعة  دار النشر سنن الصغرل ،، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسىالبيهقي

 ـُٖٗٗ -ىػ َُُْالطبعة: األكٔب، ، الدراسات اإلسبلمية، كراتشي ػ ابكستاف

 



 

 

  أٛتد بدر، أصوؿ البحم العلمي كمناىجو، الطبعة السادسة، الناشر ككالة

 ـُِٖٗا١تطبوعات، الكويت، 

  األبيارم ، علي بن إٝتاعيل ، التحقيق كالبياف شرح الربىاف ، دار الضياء ، الكويت

 ـَُِّ،الطبعة األكٔب ، 

 ، ، دار ابن  اإلسنوم ، عبد الرحيم بن اٟتسن ، هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ

 ـُٗٗٗحـز ،الطبعة األكٔب ،

 حاشية على شرح ٚتع اٞتوامع ، مكتبة الرشد ،  زكر  بن دمحم بن أٛتد ، األنصارم ،

 ـ ََِٕا١تملكة العربية السعودية ، الر ض ، الطبعة األكٔب ،

  تيسَت التحرير ، دار الكتب العلمية ،  دمحم أمُت بن ٤تمود البخارم، أمَت ابدشاه ،

  بَتكت ، لبناف ، 

  ، حاشية على ٚتع اٞتوامع ، دار الفكر ، بَتكت ، عبد الرٛتن بن جاد هللاالبناين ،  

  البيضاكم ، عبد هللا بن عمر ،  منهاج الوصوؿ ،مؤسسة الرسالة الناشركف ، بَتكت

 ـََِٔ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 

 بد هللا بن عمر ، أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ، دار الكتب العلمية ، البيضاكم ، ع

 ـ ََِّبَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 

 ، ابن ، حاشية على شرح العضد ١تختصر  سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين

 ـََِْ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ،  اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكر



 

 

 ، بَتكت ، لبناف ، التلوير على التوضير ، بن عمرسعد الدين مسعود  التفتازاين ، 

 

  ل ، مكة األٛتد ، عبد هللا ،إسعاؼ ا١تطالع ، رسالة دكتوراه ، أـ القر

 .ـََِٓا١تكرمة

  ، األنصارم ، زكر  بن دمحم بن أٛتد  ، حاشية على ٚتع اٞتوامع ،مكتبة الرشد

 ـََِٕالر ض ، الطبعة األكٔب ، 

  أبو شامة ، عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم ، ا١ترشد الوجيز ، دار صادر ، بَتكت

 ـُٕٓٗ، 

 ، ق ػػػػ َُْٕالبخارم ، دمحم بن إٝتاعيل ، دار ابن كثَت ، بَتكت ، الطبعة الثالثة

 .ـُٕٖٗ

  ، التاج السبكي ، ٚتع اٞتوامع ،  دار الكتب العلمية ، لبناف ، الطبعة الثانية

 ـََِِ

 ، رفع اٟتاجب شرح ٥تتصر  عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب التاج السبكي ،

، عآب الكتب ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة  ابن اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكر

 ـُٗٗٗاألكٔب ، 

 ، طبقات الشافعية الكربل عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب التاج السبكي ، 



 

 

 ، منع ا١توانع ، دار البشائر  الوىاب بن علي بن عبد الكاُبعبد  التاج السبكي ،

 ـُٗٗٗاإلسبلمية ، بَتكت ،لبناف ، الطبعة األكٔب ، 

  ، مطبعة مصطفى البايب اٟتليب الًتمذم ، دمحم بن عيسى بن سورة ، سنن الًتمذم– 

 ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗالطبعة: الثانية،  ، مصر

  يوسف ، الربىاف ُب أصوؿ الفقو ،الطبعة األكٔب اٞتويٍت ، عبد ا١تل  بن عبد هللا بن

 ـُّٗٗ،

  اٟتاكم ، دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٛتدكيو بن نيعيم ، ا١تستدرؾ على الصحيحُت 

 ـَُٗٗ – قُُُْاألكٔب،  الطبعةبَتكت ، ، لبناف ، دار الكتب العلمية 

 ، جدة ، الطبعة  دحبلف ، عبد هللا صدقة بن زيٍت ، موىبة ذم الفضل ، دار ا١تنهاج

 .ـَُُِق ػػػػ ُِّْاألكٔب ، 

  رمضاف عبد التواب ، مناىج ٖتقيق الًتاث بُت القدامى كادثُت ، مكتبة ا٠تا٧تي

 .ـُٖٓٗىػ   ػػػػػ َُْٔالقاىرة ، الطبعة األكٔب ، 

  ، دمحم بن هبادر  ـََِٔالزركشي ، دمحم بن هبادر ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية،

 ـََِٔبن عبدهللا ، تشنيف ا١تسامع ، مكتبة قرطبة ، الطبعة الثانية ،

 ، دار العلم ، األعبلـ ، خَت الدين بن ٤تمود بن دمحم بن علي بن فارس الزركلي

 ـََِِ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة ا٠تامسة عشرة ،  للمبليُت



 

 

 ، عبد الكاُب بن علي بن ٘تاـ بن حامد تقي الدين أبو اٟتسن علي بن السبكي كابنو التاج

، بَتكت ، لبناف ،  اإلهباج شرح ا١تنهاج ، بن ٭تيي  ككلده اتج الدين أبو نصر عبد الوىاب

 ـََِْالطبعة األكٔب ،

  ، السخاكم ، علم الدين علي بن دمحم ، ٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء ، دار ا١تأموف للًتاث ،بَتكت

 ـُٕٗٗالطبعة األكٔب ، 

  طي ، عبدالرٛتن بن أيب بكر ، شرح الكوكب الساطع ، مكتبة اإلٯتاف ،مصر ، السيو

 ـَََِا١تنصورة ، 

 ، دار  السيوطي ، عبدالرٛتن بن أيب بكر ، حسن ااضرة ُب اتري   مصر كالقاىرة

 ـ ُٕٔٗ -ىػ  ُّٕٖالطبعة : األكٔب ، مصر ،  إحياء الكتب العربية

  الشَتازم ، إبراىيم بن علي بن يوسف ،التبصرة ُب أصوؿ الفقو ،دار الفكر ، دمشق

 ـُّٖٗ، الطبعة األكٔب ، 

  الشَتازم ، إبراىيم بن علي بن يوسف ، اللمع ُب أصوؿ الفقو ، دار الكتب

 ـ َُُِاإلسبلمية ، إندكنيسيا ، جاكرات ، 

 بَتوت ‘ تاب اٞتديد دار الك ا١تنجد ، قواعد ٖتقيق ا١تخطوطات صبلح الدين ‘

 ـُٕٖٗ، الطبعة السابعة ،  لبناف

  ق ُُّْصيٍت ، سعيد إٝتاعيل ، قواعد أساسية ُب البحم العلمي ، الطبعة الثانية

 ـ.ََُِػػػػ 



 

 

  العطار ، حسن بن دمحم ، حاشية العطار على شرح ٚتع اٞتوامع ، دار الكتب

 ـُٗٗٗالعلمية ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ،

  العطار ، حسن بن دمحم ، حاشية العطار على ا١تطلع شرح إيساغوجي ، مطبعة

 قُّْٕمصطفى البايب اٟتليب ، مصر ، 

 ( مكتبة الثقافة الدينية ، القاىرة ، ُٔعباس ىاين ، مناىج ٖتقيق ا١تخطوطات ،)ص

 ـََُِالطبعة األكٔب ، 

 القاىرة ، الطبعة  عبد السبلـ ىاركف ، ٖتقيق النصوص كنشرىا ، مكتبة ا٠تا٧تي ،

 .ـُٖٗٗق  ػػػػ ُُْٖالسابعة ، 

  العبادم ، أٛتد بن قاسم ، اآل ت البينات حاشية على ٚتع اٞتوامع ، دار الكتب

 ـ َُِِالعلمية ، بَتكت ،  لبناف ،

  العراقي ، أٛتد بن عبد الرحيم ، الغيم ا٢تامع شرح ٚتع اٞتوامع ، دار الكتب

 ـََِْالعلمية ، الطبعة األكٔب ، 

  ، دار الكتب العلمية  حاشية على ٚتع اٞتوامع ،حسن بن دمحم بن ٤تمود العطار ،

 ،بَتكت ، لبناف 

  دار  ابن اٟتاجب ، عثماف بن عمر بن أيب بكرالعضد اإل٬تي ، شرح ٥تتصر،

 ـ ،  ََِْالكتب العلمية ،  بَتكت ، لبناف، الطبعة األكٔب ، 



 

 

 أكـر ضياء ، مناىج البحم كٖتقيق الًتاث ، مكتبة العلـو كاٟتكم، ا١تدينة  العمرم ،

 .ـُٓٗٗىػ  ػػػ ُُْٔا١تنورة ، الطبعة األكٔب ، 

  ، ق َُّْعمر عبد اٞتبار ، سَت كتراجم ، مكتبة هتامة ، جدة ،الطبعة الثالثة

 ـ.ُِٖٗػػػ

  ، شركة ا١تدينة ا١تنورة للطباعة  ٖتقيق زىَت حافظ الغزإب ، ا١تستصفى 

  مانع اٟتمَتم ، مقدمة ٖتقيق كتاب منع ا١توانع ، ، دار البشائر ، بَتكت ، الطبعة

 (ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ)األكٔب ، 

  الي ، جبلؿ دمحم أٛتد ، البدر الطالع شرح ٚتع اٞتوامع ، مؤسسة الرسالة انشركف

 ـََِٓٔب ،،بَتكت ، لبناف ، الطبعة األك 

 ـََِٕ ا١تـز ، عبد هللا ، إسعاؼ ا١تطالع ، رسالة دكتوراه ، أـ القرل ، مكة ا١تكرمة 

   مسلم بن حجاج النيسابورم ، صحير مسلم ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت 

  ، الفاضلي ، عبد ا٢تادم ٖتقيق الًتاث ، مكتبة العلم ، جدة ، الطبعة األكٔب

 .ـُِٖٗق ػػػػ َُِْ

  الفلمباين ، دمحم ٥تتار ، بلوغ األماين ُب التعريف بشيوخ كأسانيد الفاداين ، دار قتيبة

 .ـُٖٖٗق ػػػػ َُْٖ، دمشق ، الطبعة األكٔب ، 

 ، دار البشائر ،  كفاية ا١تستفيد ، الفاداين ، دمحم  سُت بن عيسى 



 

 

 عاجم ك الكتاين ، عبد اٟتي بن عبد الكبَت ، فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ا١ت

ق َُِْا١تشيخات كا١تسلسبلت ، دار الغرب اإلسبلمي ، بَتكت ، الطبعة الثانية ،

 ـُِٖٗػػػػػػػ

  ، التحبَت شرح التحرير ُب أصوؿ ، عبلء الدين أبو اٟتسن علي بن سليمافا١ترداكم

 ـَََِ -ىػ ُُِْ، الطبعة: األكٔب،  الر ض ،السعودية  ،مكتبة الرشد  الفقو

 عبد الفتاح ، ىداية القارم إٔب ٕتويد كبلـ البارم ، دار طيبة ، ا١تدينة  ا١ترصفي ،

 .ا١تنورة

 ، دمشق ،الطبعة  دار الكتيب ، أصوؿ الفقو كمدارس البحم فيو ، الزحيلي ، كىبة

 ـَََِق ػػػػػػػ َُِْ  األكٔب،

  مهدم فضل هللا ، أصوؿ كتابة البحم كقواعد التحقيق ، دار الطليعة ، بَتكت

 .ـُٖٗٗ،الطبعة الثانية ، 

 


