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  مقدمة

قال الشيخ اإلمام العامل العالمة أقضى القضاة عالء الدين أبو احلسن على بن عباس البعلى احلنبلى رمحه اهللا تعاىل 
  ورضى عنه 

لدين واساسه املبني معىن جممل الكتاب واملبدع أنواعه وأجناسه املانع أوىل اجلهل من احلمد هللا اجلاعل التقوى أصل ا
  اتباعه واملانح العلماء اقتباسه 

وأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة عبد أدأب ىف طاعة مواله جوارحه وأنفاسه وأشهد أن معمدا 
عنهم كيد الشيطان وأرجاسه صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه عبده ورسوله الذى طهر باتباعه املؤمنني وأذهب 

  صالة دائمة تبوىء قائلها اتباع احلق وتوضح له التباسه 
أما بعد فهذا خمتصر ىف أصول الفقه على مذهب اإلمام الرباىن أىب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباىن رضى اهللا 

  عنه أجتهدت ىف اختصاره وحتريره 

وزه وحتبريه حمذوف التعليل والدالئل مشريا اىل اخلالف والوفاق ىف غالب املسائل مرتبا ترتيب ابناء زماننا وتبيني رم
جميبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا واهللا سبحانه املسؤول أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي نافعا صوابا وأن يثبت 

  فنقول وباهللا التوفيق أمورنا وجيعل التقوى شعارا لنا وجلبابا مبنه وكرمه 
أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إمجاىل لقىب وباعتبار كل 

  من مفرداته تفصيلي 
فأصول الفقه باالعتبار األول العلم بالقواعد الىت يتوصل هبا اىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 

  ىن األصول اآلتى ذكرها التفصيلية وبالثا
وهى مجع أصل وأصل الشىء ما منه الشىء أو ما استند الشىء ىف وجوده اليه أو ما ينبىن عليه غريه أو ما احتيج 

  اليه أقوال 

  والفقه لغة الفهم والفهم إدراك معىن الكالم بسرعة قاله ابن عقيل ىف الواضح 
العلم باألحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية واألظهر ال حاجة اىل قيد السرعة وحد الفقه شرعا 

  باالستدالل 
  والفقيه من عرف مجلة غالبة وقيل كثرية منها عن أدلتها التفصيلية باالستدالل 

  واصول الفقه فرض كفاية 
  وقيل فرض عني حكاه ابن عقيل وغريه 



  واملراد االجتهاد قاله ابو العباس وغريه 
  بنا وغريمها تقدم معرفتها وأوجب ابن عقيل وابن ال

  وأوجب القاضى وغريه تقدم معرفة الفروع 

  الدليل لغة املرشد واملرشد الناصب والذاكر وما به اإلرشاد 
  واصطالحا ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه اىل مطلوب خربى عند أصحابنا وغريهم 

بني الرسول صلى اهللا عليه و سلم واملستدل أولو قال أمحد رضى اهللا عنه الدال اهللا عز و جل والدليل القرآن وامل
  العلم هذه قواعد االسالم 

  وقيل يزاد ىف احلد اىل العلم باملطلوب فتخرج األمارة وجزم به ىف الواضح 
  وذكره اآلمدى قول األصوليني وأن األول قول الفقهاء 

  وقيل قوالن فصاعدا يكون عنه قول آخر 
  ة وقيل يستلزم لنفسه فتخرج األمار

  والنظر الفكر الذى يطلب به علم أو ظن 
  والعلم حيد عند أصحابنا قال ىف العدة والتمهيد 

  هو معرفة املعلوم على ما هو به 
  واألصح صفة توجب متييزا ال حيتمل النقيض فيدخل إدراك احلواس كاألشعرى وإال زيد ىف األمور املعنوية 

  يز ببحث وتقسيم ومثال وقيل ال حيد قال أبو املعاىل لعسره قال لكن مي

  وقال صاحب احملصول ألنه ضرورى من وجهني 
  أحدمها أن غري العلم ال يعلم أال بالعلم فلو علم العلم بغريه كان دورا 

  والثاىن أن كل أحد يعلم وجود ضروره 
  وعلم اهللا تعاىل قدمي ليس ضروريا وال نظريا وفاقا 
  عا ووصفه الكرامية بذلك وال يوصف سبحانه بأنه عارف ذكره بعضهم إمجا

  وعلم املخلوق حمدث ضرورى ونظرى 
  وفاقا فالضرورى ما علم من غري نظر واملطلوب خبالفه ذكره ىف العدة والتمهيد 

  والذكر احلكمى إما أن حيتمل متعلقه النقيض بوجه أوال والثاىن العلم 
  عتقاد فإن طابق فصحيح وإال ففاسد واألول إما أن حيتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أوال والثاىن اال

  واألول إما أن حيتمل النقيض وهو راجح أو ال والراجح الظن واملرجوح الوهم واملساوى الشك 
  وقد علم بذلك حدودها 

  والعقل بعض العلوم الضرورية عند اجلمهور 
  قال امحد العقل غريزة يعىن غري مكتسب 

  قاله القاضى 



  اب وذهب بعض الناس اىل أنه اكتس
  وبعضهم أنه كل العلوم الضرورية 

  وبعضهم أنه جوهر بسيط 
  وبعضهم أنه مادة وطبيعة 

  والعقل خيتلف فعقل بعض الناس اكثر من بعض قاله أصحابنا 

  وخالف ابن عقيل واملعتزله واألشعرية 
  قلب والقلب العقل وحمله القلب عند أصحابنا واألشعرية وحكى عن األطباء حىت قال ابن األعراىب وغريه العقل ال

  واشهر الروايتني عن أمحد رمحه اهللا تعاىل هو ىف الدماغ 
  ومن لطف اهللا تعاىل إحداث املوضوعات اللغوية لتعرب عما ىف الضمري 

  وهى أفيد من االشارة واملثال وايسر فلنتكلم على حدها واقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها 
  احلد كل لفظ وضع ملعىن 

  مفرد ومركب أقسامها 
  واملفرد اللفظ بكلمة واحدة 

  وقيل ما وضع ملعىن وال جزء له يدل فيه 
  واملركب خبالفه فيهما 

  فنحو بعلبك مركب على األول ال الثاىن وحنو يضرب بالعكس 
  ويلزمهم ان حنو ضارب وخمرج مما ال ينحصر مركب 

  وينقسم املفرد اىل اسم وفعل وحرف 
  عناها داللة مطابقة وداللته اللفظية ىف كمال م

  وىف بعض معناها داللة تضمن كداللة اجلدران على البيت 
  وغري اللفظية داللة التزام كداللته على املباىن 

  ومل يشترط األصوليون ىف كون الالزم ذهنيا واشترطه املنطقيون 
  واملركب مجلة وغري مجلة 

  فاجلملة ما وضع إلفادة نسبة 
  فعل واسم وال يتاتى إال ىف امسني أو 

  وال يرد حيوان ناطق وكاتب ىف زيد كاتب ألهنا مل توضع إلفادة نسبة 

  وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله أربعة اقسام 
  فاألول إن اشترك ىف مفهومه كثريون فهو الكلى 

  فإن تفاوت كالوجود للخالق واملخلوق فمشكك واال فمتواطىء 
  وأن مل يشترك فجزئى 

  ا جزئى ويقال للنوع أيض



  والكلى ذاتى وعرضى 
  والثاىن من األربعة متقابلة متباينة 

  الثالث إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك واال فحقيقة وجماز 
  الرابع مترادفة 

  وكلها مشتق وغري مشتق صفة وغري صفة 
  مسألة املشترك واقع عند أصحابنا واحلنفية والشافعية 

  ومنع منه ابن الباقالىن وثعلب 

  ى والبلخى واألهبر
  ومنع منه بعضهم ىف القرآن 

  وبعضهم ىف احلديث ايضا 
  قال بعض أصحابنا وال جيب ىف اللغة 

  وقيل بلى 
  مسألة املترادف واقع عند أصحابنا واحلنفية والشافعية خالفا لثعلب وابن فارس مطلقا ولإلمام ىف األمساء الشرعية 

  على األصح واحلد واحملدود وحنو عطشان نطشان غري مترادفني 
ويقوم كل مترادف مقام اآلخر إن مل يكن تعبد بلفظه خالفا لإلمام مطلقا وللبيضاوي واهلندى وغريمها اذا كانا من 

  لغتني 
  مسألة احلقيقة اللفظ املستعمل ىف وضع أول 

  وهى لغوية وعرفية وشرعية كاالسد والدابة والصالة 
  ه يصح واجملاز اللفظ املستعمل ىف غري وضع اول على وج

  وال بد من العالقة 

  وقد تكون بالشكل كاالنسان للصورة 
  أو ىف صفة ظاهرة كاالسد على الشجاع ال على األخبر خلفائها 

  أو ألنه كان عليها كالعبد على العتيق 
  أو آئل كاخلمر للعصري 

  أو للمجاورة مثل جرى امليزاب 
  وال يشترط النقل ىف اآلحاد على األصح 

  ماله ليس حقيقة وال جمازا واللفظ قبل استع
  ويعرف اجملاز بوجوه 

  بصحة النفى كقوله للبليد ليس حبمار عكس احلقيقة وبعدم اطراده وال عكس 
  وجبمعه على خالف مجع احلقيقة كأمور مجع أمر للفعل وامتناع أوامر وال عكس 



  وبالتزام تقييده مثل جناح الذل ونار احلرب 
  ومكروا ومكر اهللا وبتوقفه على املسمى اآلخر مثل 

  واحلقيقة ال تستلزم اجملاز 
  وبالعكس األصح االستلزام 

  مسألة واجملاز واقع خالفا لالستاذ وأىب العباس وغريمها 
  وعلى األول اجملاز أغلب وقوعا 

  قال ابن جىن أكثر اللغة جماز 
  قال أبو العباس املشهور أن احلقيقة واجملاز من عوارض األلفاظ 

  عند أكثر أصحابنا وغريهم  وهو ىف القرآن
  قال إمامنا ىف قوله تعاىل انا حنن هذا من جماز اللغة 

وأوله أبو العباس على اجلائز ىف اللغة ومنع منه بعض الظاهرية وابن حامد وحكاه الفخر إمساعيل رواية وحكاه أبو 
  الفضل التميمى من أصحابنا 

  وحكى عن ابن داؤود منعه ىف احلديث ايضا 
  اجملاز ىف االسناذ خالفا لقوم  وقد يكون

  وىف األفعال واحلروف وفاقا البن عبد السالم والنقشواىن 
  ومنع اإلمام احلرف مطلقا والفعل واملشتق اال بالتبع 

  وال يكون ىف األعالم قال ابن عقيل ىف الواضح خالفا للغزاىل ىف متلمح الصفة 
  ابن الزاغوىن وجيوز االستدالل باجملاز ذكره القاضى وابن عقيل و

  وال يقاس على اجملاز فال يقال سل البساط ذكره ابن عقيل 
  وذكر ابن الزغوىن فيه خالفا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسا 

  مسألة إذا دار اللفظ بني اجملاز واالشتراك فاجملاز اوىل ذكره بعض أصحابنا وغريهم 
  ح أقوال ثالثها جممل واللفظ حلقيقته حىت يقوم دليل اجملاز وىف تعارض احلقيقة املرجوحة واجملاز الراج

  مسألة احلقيقة الشرعية واقعة عندنا وقيل ال شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا فهى حقيقة لغوية وجماز شرعى 
  مسألة ىف القرآن املعرب عند ابن الزاغوىن واملقدسى ونفاه األكثر 

  مسألة املشتق فرع وافق أصال 
  االسم عند البصريني  وهو

وعند الكوفيني الفعل حبروفه األصول ومعناه كخفق من اخلفقان فيخرج ما وافق مبعناه كحبس ومنع وما وافق 
  حبزوفه كذهب وذهاب 

  واالشتقاق األصغر اتفاق القولني ىف احلروف وترتيبها 
  واألوسط ىف احلروف 

  حروف احللق واألكرب اتفاق القولني من جنس احلروف كاتفاقهما ىف 



  وقد يطرد املشتق كاسم الفاعل واملفعول والصفة املشبهة هبما وقد خيتص كالقارورة والدبران 
مسألة إطالق االسم املشتق قبل وجود الصفة املشتق منها جماز ذكره مجاعة إمجاعا واملراد إذا أريد الفعل فإن اريدت 

  لقاضى وغريه هو حقيقة لعدم صحة النفى وقيل جماز الصفة املشبهة بالفاعل كقوهلم سيف قطوع وحنوه فقال ا
  فأما أمساء اهللا تعاىل وصفاته فقدمية وهى حقيقة عند إمامنا وأصحابه ومجهور أهل السنة 

  وحال وجود الصفة حقيقة إمجاعا 
  واملراد حال التلبس ال النطق قاله القاضى وأبو الطيب 

  مل يكن بقاء املعىن كاملصادر السيالة أقوال وبعد انقضاء الصفة حقيقة أو جماز أو حقيقة إن 
  وقيل إن طرأ على اجململ وصف وجودى يناقض األول مل يسم باألول إمجاعا 

  مسألة شرط املشتق صدق أصله خالفا ألىب على وابنه فإهنما قاال بعاملية اهللا تعاىل دون علمه وعلالها به فينا 
  غريه خالفا للمعتزلة مسألة ال يشق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم ب

مسألة األبيض وحنوه من املشتق يدل على ذات متصفة بالبياض ال على خصوص من جسم وغريه بدليل صحة 
  األبيض جسم 

  مسألة تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا 

  ونفاه أبو اخلطاب وأكثر احلنفية 
  وللشافعية قوالن واختلفوا ىف الراجح 

  وللنحاة قوالن اجتهادا 
  اإلمجاع على منعه ىف األعالم واأللقاب قاله ابن عقيل وغريه وكذا مثل إنسان ورجل ورفع الفاعل و

وحمل اخلالف االسم املوضوع ملسمى مستلزم ملعىن ىف حمله وجودا وعدما كاخلمر للنبيذ لتخمري العقل والسارق 
  للنباش لألخذ خفية والزاىن لالئط للوطء احملرم 

  مسائل احلروف 
  ملطلق اجلمع ال لترتيب وال معية عند األكثر الواو 

  وكالم أصحابنا يدل على أن اجلمع املعية 
وذكر ىف التمهيد وغريه ما يدل على أنه إمجاع أهل اللغة إلمجاعهم أهنا ىف األمساء املختلفة كواو اجلمع وياء التثنية 

  ىف املتماثلة واحتج به ابن عقيل وغريه وفيه نظر 
  علب من أصحابنا وغريمها من النحاة والشافعية أهنا للترتيب وقال احللواىن وث

  وقال أبو بكر إن كان كل واحد من املعطوف عليه شرطا ىف صحة اآلخر كآية الوضوء فللترتيب واال فال 

  والفاء للترتيب وللتعقيب ىف كل شىء حبسبه 
  ومن البتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة 

  التبعيض وقاله ابن عقيل وقيل ىف التبيني وقيل حقيقة ىف 
  واىل النتهاء الغاية وابتداء الغاية داخل ال ما بعدها ىف األصح وفاقا ملالك والشافعى 



  وقال أبو بكر إن كانت الغاية من جنس احملدود كاملرافق دخلت واال فال 
  وحكاه القاضى عن أهل اللغة 

  وغريهم  وعلى لالستعالء وهى لالجياب قاله أصحابنا
  وىف للظرف قال بعض أصحابنا حىت ىف والصلبنكم ىف جذوع النخل كقول البصريني 

  وأكثر أصحابنا مبعىن على كقول الكوفيني 
  قال بعض أصحابنا وللتعليل حنو ملسكم ىف ما أخذمت وللسببية حنو دخلت امرأة النار ىف هرة حبستها 

  وضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة 

  حاة لالم أقسام وىف التمهيد هى حقيقة ىف امللك ال يعدل عنه إال بدليل وذكر أصحابنا والن
  مسألة ليس بني اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية عند األكثر خالفا لعباد بن سليمان املعتزىل 

  مسألة مبدأ اللغات توقيف من اهللا تعاىل باهلام أو وحى أو كالم عند أىب الفرج املقدسى وصاحب الروضة وغريمها 

  البهشمية وضعها البشر واحد أو مجاعة 
  األستاذ القدر احملتاج اليه ىف التعريف توقيف وغريه حمتمل 

ابن عقيل بعضها توقيف وبعضها اصطالح وذكره عن احملققني وعنده االصطالح بعد خطابه تعاىل وأبطل القول 
  بسبقه له 

  األحكام ال حاكم إال اهللا تعاىل 
  وال يوجب وال حيرم عند أكثر أصحابنا فالعقل ال حيسن وال يقبح 

  وقال ابو احلسن التميمى العقل حيسن ويقبح ويوجب وحيرم 
  مسألة فعل اهللا تعاىل وأمره لعله وحكمه ينكره كثري من أصحابنا واملالكية والشافعية 

  وقاله اجلهمية واالشعرية والظاهرية 
  ويثبته آخرون من أصحابنا وغريهم 

  سلف وذكر بعضهم امجاع ال
  مسألة شكر املنعم من قال العقل حيسن ويقبح أوجبه عقال 

  ومن نفاه أوجبه شرعا وذكره أبو اخلطاب ومعناه البن عقيل 
  مسألة األعيان املنتفع هبا قبل السمع على االباحة عند التميمى واىب الفرج املقدسى وأىب اخلطاب واحلنفية 

  اح تنفس وسد رمق وعلى احلظر عند ابن حامد واحللواىن فعلية يب
  ذكره بعضهم امجاعا 

  وعلى الوقف عند اىب احلسن اجلزرى 

  والصريىف وهو املذهب عند ابن عقيل وغريه 
  فعليه ال إمث بالتناول كفعل البهيمة 

  وىف افتأله بالتناول خالف لنا 
  وفرض ابن عقيل املسألة ىف األقوال واألفعال قبل السمع 



  احلكم الشرعى 
  املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع  قيل خطاب الشرع

  وقيل مقتضى خطاب الشرع إىل آخره 
  وىف تسمية الكالم ىف األزل خطابا خالف 

  مث اخلطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع اجلزم وهو االجياب 
  أو ال مع اجلزم وهو الندب 

  أو باقتضاء الترك مع اجلزم وهو التحرمي 
  اجلزم وهو الكراهة  أو ال مع

  أو بالتخيري وهو اإلباحة فهى حكم شرعى إذ هى من خطاب الشرع خالفا للمعتزلة 
  وىف كوهنا تكليفا خالف 

  فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد جبواز العفو 
  وقيل ما توعد على تركه بالعقاب 

  ورد بصدق ايعاد اهللا تعاىل 
سع والكفاية حافظ على عكسه فاخل بطرده أذ يرد النامي والناسى وقيل ما يذم تاركه شرعا مطلقا ليدخل املو

  واملسافر 
  فان قيل يسقط الوجوب قلنا ويسقط بفعل البعض فاملختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا 

  والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعا ىف اصح الروايتني واختارها 
  ة واختارها ابن عقيل وغريه وقاله الشافعي

  والثانية الفرض آكد واختارها ابن شاقال واحللواىن 
  وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله احلنفية 

  فقيل هو ما ثبت بدليل مقطوع به 
  وقيل ما ال يسقط ىف عمد وال سهو 

  وذكر ابن عقيل رواية عن امحد رمحه اهللا تعاىل 
  الفرض مالزم بالقرآن 

  والواجب ما لزم بالسنة 
  ء ما فعل ىف وقته املقدر له أوال شرعا مسألة األدا

  والقضاء ما فعل بعد وقت األداء استدراكا ملا سبق بأن أخره عمدا 
فإن أخره لعذر متكن منه كمسافر ومريض أو ال ملانع شرعى كصوم حايض فهل هو قضاء ينبىن على وجوبه عليه 

  وفيه أقوال لنا وقيل روايات 

  د واختيار أصحابنا قال أبو الربكات جيب وذكره نص امح
  وقيل ال جيب وحكاه القاضى عن احلنفية 



  وقيل جيب على مسافر وحنوه ال حائض 
  فإن وجب كان قضاء واال فال 

  واالعادة ما فعل مرة بعد أخرى أو ىف وقته املقدر له أو فيه خللل ىف األول أقوال 
  مسألة فرض الكفاية واجب على اجلميع عند األكثر ونص عليه إمامنا 

  وقيل جيب على بعض غري معني 
  ويسقط بفعل البعض كما يسقط اإلمث امجاعا 

  وتكفى غلبه الظن بأن البعض فعله قاله القاضى وغريه 
  وان فعله اجلميع دفعه واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل حمل وفاق 

   ولنا فيما أذا فعل بعضهم بعد بعض يف كون الثاىن فرضا وجهان جزم ىف الواضح بالفرض
  وال فرق بينه وبني فرض العني ابتداء قاله ىف الروضة 

  ويلزم بالشروع 

  وفرض العني أفضل منه ىف األظهر فيهما 
  مسألة األمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد ال بعينه قاله األكثر 

  واختار القاضى وابن عقيل الواجب واحد ويتعني بالفعل 
  الواجب واحد معني عند اهللا تعاىل  واختار أبو اخلطاب

  وعن املعتزلة كالقاضى 
  وبعضهم معني يسقط به وبغريه 

  وعن اجلبائى وابنه مجيعها واجب على التخيري مبعىن أن كل واحد منها مراد 
  فلهذا قيل اخلالف معنوى وقيل لفظى 

  مهور مسألة إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصالة تعلق جبميعه أداء عند اجل
  ولنا ىف وجوب العزم واذا أخر وجهان 

وقال بعض املكلمني يتعلق الوجوب جبزء غري معني كخصال الكفارة واختاره ابن عقيل ىف موضع ومجل أبو 
  الربكات مراد أصحابنا عليه 

  قلت صرح القاضى وغريه بالفرق 
  مسألة من أخر الواجب املوسع مع ظن مانع موت أو غريه أمث إمجاعا 

  اذا بقى على حالة ففعله فاجلمهور أداء مث 
  وقال القاضيان أبو بكر واحلسني قضاء 

مسألة ما ال يتم الوجوب اال به ليس بواجب امجاعا قدر عليه املكلف كاكتساب املال للزكاة او ال كاليد ىف الكتابة 
  وحضور اإلمام والعدد ىف اجلمعة 

ملسافة اىل العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند األكثر خالفا وأما ما ال يتم الواجب اال به كالطهارة وقطع ا
  لبعض املعتزلة 

  وأوجب بعض أصحابنا وغريهم ما كان شرطا شرعيا 



  واذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه قاله القاضى وغريه 
  وىف الروضة ال يعاقب تاركه 

ىب ال يقوله فقيه والوجوب الطلىب حمل وذكره أبو العباس وقال أيضا ووجوبه عقال وعادة ال ينكر والوجوب العقا
  النزاع وفيه نظر 

مسألة اذا كىن الشارع عن العبادة ببعض ما فيها حنو وقرآن الفجر و حملقني رؤوسكم دل على فرضه جزم به 
  القاضى وابن عقيل 

  مسالة جيوز أن حيرم واحد ال بعينه عند األكثر خالفا للمعتزلة 
  واب وعقاب خالفا للمعتزلة مسألة جيتمع ىف الشخص الواحد ث

  ويستحيل كون الشىء واجبا حراما من جهة واحدة إال عند بعض من جيوز تكليف احملال 
  وأما الصالة ىف الدار املغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغريهم عدم الصحة خالفا لألكثرين 

  وقيل يسقط الفرض عندها ال هبا 
  فتصح توبته فيها مسألة وأما من خرج من أرض الغصب تائبا 

  ومل يعص حبركة خروجه عند ابن عقيل وغريه خالفا ألىب اخلطاب 
  مسألة الندب لغة الدعاء اىل الفعل 

  وشرعا ما أثيب فاعله ومل يعاقب تاركه 
  وقيل مأمور به جيوز تركه ال اىل بدل 

  وهو مرادف السنة واملستحب 
  وهو مأمور به حقيقة عند األكثر 

  و اخلطاب جمازا وقال احللواىن وأب
  وذكر أبو العباس أن املرغب فيه من غري أمر هل يسمى طاعة وامرا حقيقة فيه أقوال ثالثها يسمى طاعة ال مأمورا 

  مسألة الندب تكليف ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة وغريمها 

  ومنعه األكثر 
فل عند امحد وأكثر أصحابه خالفا مسألة اذا طال واجب ال حد له كطمأنينة وقيام فما زاد على قدر اإلجزاء ن

  لبعض الشافعية 
  مسألة املكروه ضد املندوب 

  وهو ما مدح تاركه ومل يذم فاعله 
  وهو ىف كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كاملندوب 

  ويطلق أيضا على احلرام وعلى ترك األوىل 
  وذكر بعض أصحابنا وجهالنا أن املكروه حرام وقاله حممد بن احلسن 

  أىب حنيفة واىب يوسف  وعن



  هو اىل احلرام أقرب 
  وإطالقه ىف عرف املتأخرين ينصرف اىل التنزيه 

  مسألة األمر املطلق ال يتناول املكروه عند األكثر خالفا للرازى احلنفى 
  مسألة املباح غري مأمور به خالفا للكعىب وعلى األول إذا أريد باالمر اإلباحة فمجاز عند األكثر 

  الفرج الشريازى وبعض الشافعية حقيقة وقال أبو 
  مسألة خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا حلكمه لتعذر معرفة خطابه ىف كل حال 

  وللعلم املنصوب أصناف 
  أحدها العلة وهى ىف األصل العرض املوجب خلروج البدن احليواىن عن االعتدال الطبيعى 

  كم العقلى لذاته كالكسر لالنكسار مث استعريت عقال ملا أوجب احل
  مث استعريت شرعا ملعان 

  أحدها ما أوجب احلكم الشرعى ال حمالة وهو اجملموع املركب من مقتضى احلكم وشرطه وحمله وأهله 
  الثاىن مقتضى احلكم وان ختلف لفوات شرط أو وجود مانع 

  واالبوة ملنع القصاص الثالث احلكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين ملنع الزكاة 
  الصنف الثاىن السبب وهو لغة ما توصل به اىل الغرض واستعري شرعا ملعان 

  أحدها ما يقابل املباشرة كحفر البئر مع التردية فاألول سبب والثاىن علة 
  الثاىن علة العلة كالرمى هو سبب القتل وهو علة االصابة الىت هى علة الزهوق 

  كالنصاب بدون احلول الثالث العلة بدون شرطها 
  الرابع العلة الشرعية كاملة 

  الصنف الثالث الشرط وهو لغة العالمة ومنه جاء أشراطها 
  وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غري جهة السببية كاإلحصان واحلول ينتفى الرجم والزكاة النتفائهما 

  وهو عقلى كاحلياة للعلم 
  الق املعلق عليه ولغوى كدخول الدار لوقوع الط

  وشرعى كالطهارة للصالة 

  وعكسه املانع وهو ما يلزم من وجوده عدم احلكم 
  والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع 

  وقيل معىن الصحة اإلباحة والبطالن احلرمة 
  وقيل مها أمر عقلى 

  فالصحة ىف العبادات وقوع الفعل كافيا ىف سقوط القضاء عند الفقهاء 
  تكلمني موافقة األمر وعند امل

  فصالة من ظن الطهارة صحيحة على الثاىن ال األول 
  والقضاء واجب على القولني عند األكثر 

  وىف املعامالت ترتب أحكامها املقصودة هبا عليها 



  والبطالن والفساد مترادفان يقابالهنا على الرأيني 
   وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا ومسى احلنفية ما مل يشرع بأصله ووصفه كبيع املالقيح باطال

  والعزمية لغة القصد املوكد 
  وشرعا احلكم الثابت بدليل شرعى خال عن معارض راجح 

  وقيل ما لزم بالزام اهللا تعاىل من غري خمالفة دليل شرعى 
  وقيل طلب الفعل الذى مل يشتهر فيه منع شرعى 

  والرخصة لغة السهولة 

  عى ملعارض راجح وشرعا ما ثبت على خالف دليل شر
  ومنها ما هو واجب كأكل امليتة عند الضرورة ومندوب كالقصر ومباح ككلمة الكفر اذا أكره عليها 

  وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خالفا لبعض أصحابنا 
  احملكوم فيه األفعال 

  االمجاع على صحة التكليف باحملال لغريه 
  الن وىف صحة التكليف باحملال لذاته قو

  مسألة األكثر على أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطا ىف التكليف 
  وهى مفروضة ىف تكليف الكفار بالفروع 

والصحيح عن أمحد واكثر اصحابه الوقوع كاإلميان امجاعا خالفا ألىب حامد االسفرائيىن وأكثر احلنفية مطلقا 
  عدا اجلهاد  ولطائفة ىف األوامر فقط وألخرى فيما عدا املرتد وأخرى فيما

  مسألة ال تكليف إال بفعل ومتعلقة ىف النهى كف النفس وقيل ضد املنهى عنه 
  وعن أىب هاشم العدم األصلى 

  مسألة األكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل خالفا لألشعرى 
  مسالة شرط املكلف به أن يكون معلوم احلقيقة للمكلف 

   معلوما كونه مأمورا به معدوما عند األكثر
  احملكوم عليه 

  مسألة شرط التكليف العقل وفهم اخلطاب ذكره اآلمدى اتفاق العلماء 
  وذكره غريه أن بعض من جوز املستحيل قال به لعدم االبتالء 

  فال تكليف على جمنون وطفل عند األكثر 
  صا وقيل بلى كسكران على نص امامنا والشافعى خالفا البن عقيل وأكثر املتكلمني وكمغمى عليه ن

  وال تكليف على مميز عند األكثر كالنائم وناس 
  وعن إمامنا تكليفه لفهمه 

  وعنه يكلف املراهق واختاره ابن عقيل 
مسألة املكره احملمول كاآللة غري مكلف عند األكثر خالفا للحنفية وهو مما ال يطاق وذكر بعض أصحابنا عنا 

  كاحلنفية وبالتهديد والضرب مكلف عند 



  افعية خالفا للمعتزلة أصحابنا والش
  مسألة تعلق األمر باملعدوم مبعىن طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه حمال باطل باالمجاع 

  أما مبعىن تقدير وجوده فجائز عندنا خالفا للمعتزلة 
  مسألة األمر مبا علم األمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خالفا للمعتزلة واإلمام 

  سنة واإلمجاع والقياس األدلة الشرعية الكتاب وال
  وسيأتى بيان غريها أن شاء اهللا تعاىل 

  االصل الكتاب 
  والسنة خمربة عن حكم اهللا 

  واالمجاع مستند اليهما 
  والقياس مستنبط منهما 

  الكتاب كالم اهللا املنزل لإلعجاز بسورة منه املتعبد بتالوته وهو القرآن 
  را دورى وحتريفه مبا نقل بني دفىت املصحف نقال متوات

  وقال قوم الكتاب غري القرآن وهو سهو 
  والكالم عند األشعرية مشترك بني احلروف املسموعة واملعىن النفسى 

  وهو نسبة بني مفردين قائمة باملتكلم وعندنا الشتراك 
  قال إمامنا مل يزل اهللا تعاىل متكلما اذا شاء 

  وقال القرآن معجز بنفسه 
  د يقتضى أنه معجز ىف لفظه ونظمه ومعناه وفاقا للحنفية وغريهم قال مجاعة من أصحابنا كالم أمح

  وخالف القاضى ىف املعىن 
  قال ابن حامد األظهر من جواب امحد أن اإلعجاز ىف احلروف املقطعة باق خالفا للمعتزلة 

  وىف بعض آية اعجاز ذكره القاضى وغريه 
  وىف التمهيد ال وقاله احلنفية 
  صل التحدى بآية أو آيتني وىف واضح ابن عقيل ال حي

  مسألة ما مل يتواتر فليس بقرآن لقضاء العادة بالتواتر ىف تفاصيل مثله 
  وقوة الشبهة ىف بسم اهللا الرمحن الرحيم منعت من التكفري ىف اجلانبني 

  الوهى بعض آية ىف النمل إمجاعا وآية من القرآن عند األكثر 

  من قبيل األداء مسألة القراءات السبع متواترة فيما ليس 
مسألة ما صح من الشاذ ومل يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان حنو فصيام ثالثة أيام متتابعات ففى صحة الصالة 

  هبا روايتان 
  وقال البغوى من الشافعية هو ما وراء العشرة 

  قال أبو العباس قول أئمة السلف أن مصحف عثمان هو أحد احلروف السبعة ال جمموعها 



  حجة عند إمامنا واحلنفية والشاذ 
  وذكره ابن عبد الرب إمجاعا 

  وعن أمحد ليس احلجة وحكى عن الشافعى وال يصح عنه بل نصه واختيار أكثر أصحابه كقولنا 
  مسألة ىف القرآن احملكم واملتشابه وللعلماء فيها أقوال كثرية 

  أو ظهور تشبيه  واألظهر احملكم املتضح املعىن واملتشابه مقابله الشتراك أو امجال
  وال جيوز أن يقال ىف القرآن ما ال معىن له عند عامة العلماء 

  وفيه ما ال يفهم معناه اال اهللا تعاىل عند اجلمهور 
  وال يعىن به غري ظاهره إال بدليل خالفا للمرجئة 

  وال جيوز تفسريه برأى واجتهاد بال أصل 
  وىف جوازه مبقتضى اللغة روايتان 

  ريقة والسنة لغة الط

  وشرعا اصطالحا ما نقل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوال أو فعال أو تقريرا 
  مسألة ما كان من أفعاله عليه السالم جبليا أو بيانا أو خمصصا به فواضح 

  وفيما اذا تردد بني اجلبلى والشرعى كاحلج راكبا تردد 
  فته فروايتان الوجوب والندب وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه سواء وما مل تعلم ص

  مسألة فعل الصحاىب مذهب له ىف وجه لنا 
  االمجاع لغة العزم واالتفاق 

  واصطالحا اتفاق جمتهدى عصر من هذه األمة بعد وفاة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم على أمر ديىن 
  وهو حجة قاطعة عند األكثر خالفا للنظام ىف آخرين 

  وقيل العقل أيضا  وداللة كونه حجة الشرع
  مسألة وفاق من سيوجد ال يعترب اتفاقا 

  واجلمهور أن املقلد كذلك 
  وميل ابن الباقالىن واآلمدى اىل اعتباره 

  وال عربة مبن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند اجلمهور 
  وال عربة بقول كافر متأول أو غريه 
  غريه  وقيل املتأول كالكافر عند املكفر دون

  وىف الفاسق باعتقاد أو فعل النفى عند القاضى وابن عقيل واالثبات عند اىب اخلطاب 
  وقيل يسال فإن ذكر مستند صاحلا اعتد به 

  وقيل يعترب ىف حق نفسه فقط دون غريه 
  مسألة ال خيتص االمجاع بالصحابة بل إمجاع كل عصر حجة عند األكثر خالفا لداود 

  وعن أمحد مثله 



  و العباس ال يكاد يوجد عند أمحد احتجاج بامجاع بعد عصر التابعني أو بعد القرون الثالثة قال أب
  مسألة ال إمجاع مع خمالفة واحد أو اثنني عند اجلمهور كالثالثة جزم به ىف التمهيد وغريه خالفا البن جرير 

  وعن أمحد مثله 
  امجاع  وىف الروضة وغريها اخلالف ىف األقل لكن األظهر أنه حجة ال

  مسألة التابعى اجملتهد معترب مع الصحابة عند األكثر خالفا للخالل واحللواىن 
  وعن امحد مثله 

  فإن نشأ بعد امجاعهم فعلى انقراض العصر 
  وتابعى التابعي كالتابعى مع الصحابة ذكره القاضى وغريه 

  مسألة إمجاع أهل املدينة ليس حبجة خالفا ملالك 
  راشدين مع خمالفة جمتهد صحاىب هلم ليس بامجاع عند األكثر خالفا البن البناء مسألة قول اخللفاء ال

  وعن أمحد مثله 
  وقول أحدهم ليس حبجة فيجوز لغري اخللفاء الراشدين خالفه رواية واحدة عند أىب اخلطاب 

  وذكر القاضى رواية ال جيوز واختاره الربمكى وغريه 
  دهم عند األكثر خالفا للشيعة والقاضى ىف املعتمد مسألة ال ينعقد اإلمجاع باهل البيت وح

  مسألة ال يشترط عدد التواتر لإلمجاع عند األكثر فلو مل يبق إال واحد ففى كونه حجة إمجاعية قوالن 
مسألة إذا أفىت واحد وعرفوا به قبل استقرار املذاهب وسكتوا عن خمالفته فإمجاع عند أمحد وأكثر أصحابه خالفا 

  للشافعى 
  يل حجة ال إمجاع وق

  وقيل مها بشرط انقراض العصر 
  وقيل حجة ىف الفتيا ال احلكم وقيل عكسه 

  وأن مل يكن القول ىف تكليف فال امجاع قاله ىف التمهيد والروضة ومل يفرق آخرون 
  وأن مل ينشر القول فليس حبجة عند األكثر 

  تهدين ىف ذلك واألكثر على أنه ال فرق بني مذهب الصحاىب أو جمتهد من اجمل
  مسألة ال يعترب لصحة االمجاع انقراض العصر عند األكثر وأومأ اليه أمامنا 

  واعتربه أكثر أصحابنا وهو ظاهر كالم إمامنا فعليه هلم ولبعضهم الرجوع لدليل ال على األول 
  وقال اإلمام يعترب إن كان عن قياس 

  ه عند األكثر وحترم خمالفته عند األكثر مسألة ال إمجاع إال عن مستند عند األكثر قياس أو غري

مسألة اذا أمجع على قولني ففى إحداث ثالث أقوال ثالثها املختار أن رفع الثالث االمجاع امتنع واال فال وجيوز 
  إحداث دليل آخر وعله عند األكثر وكذا إحداث تأويل 

قر خالفهم ليس إمجاعا عند امامنا وأكثر مسألة اتفاق العصر الثاىن على أحد قوىل أهل العصر األول بعد أن است
  أصحابه خالفا ألىب اخلطاب وغريه 



مسألة اتفاق جمتهدى عصر بعد اخلالف واالستقرار فمن اشترط انقراض العصر عدة امجاعا ومن مل يشترطه فقيل 
  حجة وقيل ممتنع 

  وقيل االستقرار مل خيالف فيه اال شرذمة 
  مة خبرب أو دليل راجح اذا عمل على وفقه مسألة اختلفوا ىف جواز عدم علم األ

  وارتداد االمة جائز عقال ال مسعا ىف األصح لعصمتها من اخلطأ والردة أعظمه 
  ويصح التمسك باالمجاع فيما ال تتوقف صحة االمجاع عليه 

  وىف الدنيوية كاآلراء ىف احلروب خالف 
  فقط اذ األقل جممع عليه دون نفى الزيادة وىف أقل ما فيل كدية الكتاىب الثلث به وباالستصحاب ال به 

  ويثبت االمجاع بنقل الواحد عند األكثر 
  مسألة منكر حكم االمجاع الظىن ال يكفر 

  وىف القطعى أقوال ثالثها املختار أن حنو العبادات اخلمس يكفر واهللا أعلم 
  ويشترك الكتاب والسنة واالمجاع ىف السند واملنت 

  املنت  فالسند االخبار عن طريق

  واخلرب صيغة تدل مبجردها عليه قاله القاضى وغريه وناقشه ابن عقيل 
  واألصح أنه حيد 

  فحده ىف العدة مبا دخله الصدق والكذب 
  وىف التمهيد مبا يدخله الصدق والكذب وىف الروضة مبا يتطرق اليه التصديق أو التكذيب 

  وغري اخلرب إنشاء وتنبيه 
  واالستفهام والتمىن والترجى والقسم والنداء ومن التنبيه األمر والنهى 

  وبعت واشتريت وطلقت وحنوها إنشاء عند األكثر وعند احلنفية إخبار 
  وينقسم اخلرب اىل ما يعلم صدقه واىل ما يعلم كذبه واىل ما ال يعلم واحد منهما 

  فاألول ضرورى بنفسه كاملتواتر 
  وبغريه كاملوافق للضرورى 

  ىل وخرب رسوله صلى اهللا عليه و سلم وخرب اإلمجاع واخلرب املوافق للنظر ونظرى كخرب اهللا تعا
  والثاىن املخالف ملا علم صدقه 

  والثالث قد يظن صدقه كخرب العدل وقد يظن كذبه كخرب الكذاب وقد يشك 

  فيه كخرب اجملهول 
  سه العلم وينقسم اىل متواتر وآحاد فاملتواتر لغة املتتابع واصطالحا خرب مجاعة مفيد بنف

  وخالف السمنية ىف إفادة املتواتر العلم وهو هبت 
  والعلم احلاصل به ضرورى عند القاضى ونظرى عند أىب اخلطاب ووافق كال آخرون واخلالف لفظى 

مسألة شروط التواتر املتفق عليها أن يبلغوا عددا ميتنع معه التواطو على الكذب لكثرهتم أو لدينهم وصالحهم 
  حلس مستوين ىف طرىف اخلرب ووسطه مستندين اىل ا



  وىف اعتبار كوهنم عاملني مبا أخربوا به ال ظانني قوالن 
  ويعترب ىف التواتر عدد معني واختلفوا ىف قدره 

  والصحيح عند احملققني ال ينحصر ىف عدد 
  وضابطه ما حصل العلم عنده فيعلم اذا حصول العدد وال دور 

  وال يشترط غري ذلك 
  فعية اإلسالم والعدالة وشرط بعض الشا

  وقوم أن ال حيويهم بلد 

  وقوم اختالف الدين والنسب والوطن 
  والشيعة املعصوم فيهم دفعا لكذب 
  واليهود أهل الذلة واملسكنة فيهم 

  وإذ اختلف التواتر ىف الوقائع كحامت ىف السخاء فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو املعلوم 
خربهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيد ىف غريها لشخص آخر صحيح إن تساويا من  وقول من قال كل عدد أفاد

  كل وجه وهو بعيد عادة 
  خرب الواحد ما عدا املتواتر ذكره ىف الروضة وغريها 

  وقيل ما أفاد الظن ونقض طرده بالقياس وعكسه خبرب ال يفيده 
  ثالثة مسى  وذكر اآلمدى ومن وافقه من أصحابنا وغريهم أن زاد نقلته على

  مستفيضا مشهورا 
  وذكر األسفرائيىن وأنه يفيد العلم نظرا واملتواتر ضرورة 

مسألة قيل عن أمحد ىف حصول العلم خبرب الواحد قوالن واألكثر ال حيصل وقول ابن أىب موسى ومجاعة من احملدثني 
  وأهل النظر حيصل 

  لته وثقتهم واتقاهنم من طرق متساوية وتلقته األمة بالقبول ومحلة احملققون على ما نقله آحاد األئمة املتفق على عدا
  ومن جحد ما ثبت خبرب اآلحاد ىف كفره وجهان ذكرمها ابن حامد 

  مسألة إذا أخرب واحد حبضرته عليه السالم ومل ينكر دل على صدقه ظنا ىف ظاهر قول أصحابنا وغريهم وقيل قطعا 
ومل يكذبوه وقال ابن احلاجب إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه وال  وكذا اخلالف لو أخرب واحد حبضرة خلق كثري
  حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة 

مسألة إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعى على نقله وقد شاركه خلق كثري كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على 
  املنرب ىف مدينة فهو كاذب قطعا خالفا للرافضة 

  العمل خبرب الواحد عقال خالفا لقوم مسألة جيوز 
  ولكن هل ىف الشرع ما مينعه أو ليس فيه ما يوجبه قوالن 

وجيب العمل به مسعا عند األكثر واختار طائفة من أصحابنا وغريهم وعقال واشترط اجلبائى لقبول خرب الواحد أن 
  يرويه اثنان ىف مجيع طبقاته كالشهادة أو يعضده دليل آخر 



  الراوى منها العقل إمجاعا الشرائط ىف 
  ومنها البلوغ عند اجلمهور 

  وعن أمحد تقبل شهادة املميز فههنا أوىل 
  فإن حتمل صغريا عاقال ضابط وروى كبريا قبل عند إمامنا وغريه 

  ومنها اإلسالم إمجاعا الهتام الكافر ىف الدين 
  ة ليس معها بدعة ومنها العدالة وهى حمافظة دينية حتمل على مالزمة التقوى واملروء

  وتتحقق باجتناب الكبائر وترك االصرار على الصغابر وبعض املباح 

  واملعاصى كبائر وصفائر عند األكثر خالفا لألستاذ 
  فالكبرية ما فيه حد ىف الدنيا أو وعيد ىف األخرة نص عليه إمامنا وقال أبو العباس أو لعنه أو غضب أو نفى إميان 

  ء وأن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته مطلقا واملبتدعة هم أهل األهوا
  وأن كانت متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية 

  وأن كانت خفيفة كاإلرجاء فهل تقبل معها مطلقا أو ترو عن الداعية روايتان 
  هذا حتقيق مذهبنا 

  والفقهاء ليسوا من أهل األهواء عند أبن عقيل واألكثر خالفا للقاضى 
  من شرب نبيذا خمتلفا فيه فاألشهر عندنا حيد وال يفسق وفيه نظر وغريه ف

  واحملدود ىف القذف أن كان بلفظ الشهادة قبلت روايتة دون شهادته عند أصحابنا 
  وىف التفرقة نظر 

  وإذا حتمل فاسقا أو كافر وروى عدال مسلما قبلت روايته 
القرابة وال معرفة نسبه وال إكثاره من مساع احلديث وال وال تشترط روية الراوى وال ذكوريته وال عدم العداوة و

  علمه بفقه أو عربية أو معىن احلديث 
  واعترب مالك الفقه 

  ونقل عن أىب حنيفة مثله وعنه أيضا إن خالف القياس 
  وال البصر 

فال بأس واذا مل  قال أمحد رمحه اهللا تعاىل ورضى عنه ىف رواية عبد اهللا ىف مساع الضرير اذا كان حيفظ من احملدث
  يكن حيفظ فال 

  مسألة جمهول العدالة ال يقبل عند األكثر خالفا للحنفية 
  وعن أمحد قبوله واختاره بعض أصحابنا قال وأن مل تقبل شهادته 

  وىف الكفاية تقبل ىف زمن مل تكثر فيه اخليانة 
  اية دون الشهادة مسألة مذهب أصحابنا واألكثرين أن اجلرح والتعديل يثبت بالواحد ىف الرو

  وقيل ال فيهما وقيل نعم فيهما 
  مسألة مذهب األكثرين يشترط ذكر سبب اجلرح ال التعديل وقيل عكسه 

  وقال بعض أصحابنا وغريهم يشترط فيهما وعن امحد عكسه 



  واملختار وفاقا ألىب املعاىل واآلمدى إن كان عاملا كفى اإلطالق فيهما واال مل يكف 
  اسم جمروح رد خربه حىت يعلم حاله ومن اشتبه امسه ب

  وتضعيف بعض احملدثني اخلرب خيرج عندنا على اجلرح املطلق قاله أبو الربكات 
  مسألة اجلرح مقدم عند األكثر وقيل التعديل اذا كثر املعدلون واختاره أبو الربكات مع جرح مطلق إن قبلناه 

  أما عند إثبات معني ونفيه باليقني فالترجيح 
  كم احلاكم املشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق وليس ترك احلكم هبا جرحا مسألة ح

  وعمل العامل بروايته تعديل أن علم أن ال مستند للفعل غريه واال فال عند األكثر 
  وقاله أبو املعاىل واملقدسى اال فيما العمل فيه احتياطا 

  جمهول احلال أو ال أو جيهل مذهبه وقال أبو الربكات يفرق بني من يرى قبول قول 
  وإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول من غري ذكر السبب قاله ىف الروضة 

وىف رواية العدل عنه أقوال ثالثها املختار وهو املذهب تعديل ان كانت عادته أنه ال يروى اال عن عدل وأذا قال 
  بل وأن رددنا املرسل عند أىب الربكات الراوى حدثىن الثقة او عدل أو من ال أهتم فإنه يق

وذكره القاضى وأبو اخلطاب وابن عقيل ىف صور املرسل على اخلالف فيه وتزول جهالة الراوى املعني برواية واحد 
  عنه وقيل بل باثنني 

  مسألة اجلمهور على أن الصحابة عدول وهو احلق 
  ري معني وقيل اىل حني زمن الفنت فال يقبل الداخلون ألن الفاسق غ

  وقالت املعتزلة عدول إال من قاتل عليا 
  وقيل هم كغريهم 

  مسألة والصحاىب من رآه عليه السالم عند األكثر مسلما أو اجتمع به 

  وقيل من طالت صحبته له عرفا 
  وقيل وروى عنه 

  وال يعترب ىف ثبوت الصحبة عند األكثر خالفا لبعض احلنفية 
  ل عند األكثر فلو قال معاصر عدل أنا صحاىب قب
  مسألة ىف مستند الصحاىب الراوى 

  فإذا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا محل كالمه على مساعه منه عند األكثر 
  وعند ابن الباقالىن وأىب اخلطاب ال حيمل 

  املتكلمني  مسألة إذا قال أمر عليه السالم بكذا أو أمرنا أو هنانا وحنوه فهو حجة عند األكثر خالفا لبعض
  ونقل عن داؤد قوالن 

  مسألة إذا قال أمرنا أو هنينا فحجة عند األكثر خالفا لقوم 
  ومثل ذلك من السنة 

  واختار أبو املعاىل ال يقتضى سنته عليه السالم 
  وذكر ابن عقيل رخص حجة بال خالف 



ذلك فحجة عند أىب اخلطاب مسألة إذا قال كنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نفعل كذا وحنو 
  واملقدسى خالفا للحنفية 

  وأطلق ىف الكفاية احتمالني 

  وقال الشافعى أن كان مما يشيع كان حجة واال فال 
  وقوله كانوا يفعلون نقل لإلمجاع عند القاضى واىب اخلطاب وليس حبجة عند آخرين 

صحابنا لكنه كاملرسل وقوله كانوا كالصحاىب ذكره مسألة قول التابعى أمرنا أو هنينا او من السنة كالصحاىب عند أ
  القاضى وأبو اخلطاب وابن عقيل 

ومال أبو الربكات اىل أنه ليس حبجة ألنه قد يعىن به ىف إدراكه كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد اهللا 
  بن مسعود 

  ند األكثر مسألة مستند غري الصحاىب أعاله قراءة الشيخ عليه ال هو على الشيخ ع
  وقيل عكسه وقيل مها سواء 

  مث أن قصد إمساعه وحده أو مع غريه قال حدثنا وأخربنا وقال ومسعته 
  وان مل يقصد قال حدث وأخرب وقال ومسعته 

  وله إذا مسع مع غريه قول حدثىن 

  واذا مسع وحده حدثنا عند األكثر 
  أدرى وأحب اىل أن يقول حدثنا ونقل الفضل بن زياد اذا مسع مع الناس يقول حدثىن قال ما 

وإذا قرأ على الشيخ فقال نعم أو سكت بال موجب من غفلة أو غريها فله الرواية عند األكثر ويقول حدثنا 
وأخربنا قراءة عليه وبدون قراءة عليه روايات ثالثها جواز أخربنا ال حدثنا ورابعها جوازمها فيما أقر به لفظا ال حاال 

  فقط لفظا ال حاال  وخامسها جواز أخربنا
  وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوى من روايته عنه ومل يسند ذلك اىل خطأ او شك ال يؤثر وصرح به بعضهم 

  ومن شك ىف مساع حديث مل جتز روايته مع الشك إمجاعا 
  ولو اشتبه بغريه مل يرو شيئا مما اشتبه به 

ضى جواز الرواية اعتماد على غلبة الظن خالف األصح فإن ظن أنه واحد منهما بعينه أو أن هذا مسموع له ق
  املنصوص جوازه 

  وهل جيوز للراوى ابدال قول الشيخ أخربنا حبدثنا أو عكسه فيه روايتان 
  وجتوز الرواية باالجازة ىف اجلملة عند األكثر خالفا إلبراهيم احلرىب وغريه 

  وجيب العمل به ألنه كاملرسل 

وز أن جييز مجيع ما يرويه ملن أراده قاله أبو بكر وابن منده من أصحابنا وغريمها خالفا مث اإلجازة معني ملعني وجي
  آلخرين 

  وال جتوز ملعدوم تبعا ملوجود كفالن ومن يؤلد له ىف ظاهر كالم مجاعة من أصحابنا 
  وقاله غريهم ألهنا حمادثة وإذن ىف الرواية 



  ل ال مساع له ىف أصح قوىل العلماء وكما جتوز للغائب وأجازها أبو بكر بن أىب داؤد وغريه كما جتوز لطف
  وال جتوز ملعدوم أصال كأجزت ملن يولد لفالن وقاله الشافعية كالوقف عندنا وعندهم 

  وأجازها القاضى وبعض املالكية ويقول أجاز ىل فالن ويقول حدثنا وأخربنا إجازة وبدون إجازة ال جيوز عند األكثر 
  جزت ملن يشاء فالن خالفا للقاضى أىب الطيب وغريه وحكى عن القاضى جواز أ

  واملناولة واملكاتبة املقترنة باإلذن جتوز الرواية هبا كاإلجارة 

  وجمرد قول الشيخ للطالب هذا مساعى أو روايىت ال جتوز له روايته عنه عند األكثر 
ى الوجادة وجيب العمل مبا ظن ولو وجد شيئا خبط الشيخ مل جتز روايته عنه لكن يقول وجدت خبط فالن وتسم

  صحته من ذلك فال يتوقف على الرواية عند األكثر 
  مسألة األكثر على جواز نقل احلديث باملعىن للعارف مبقتضيات األلفاظ الفارق بينها خالفا البن سريين 

  وعن أمحد مثله 
  هذا إن أطلق 

  القرآن وإن بني النىب صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا أمر به أو هنى فك
  وقال ابن أىب موسى وحفيد القاضى وغريمها ما كان خربا عن اهللا تعاىل أنه قاله فحكمه كالقرآن 

  ومنع أبو اخلطاب إبداله مبا هو أظهر منه معىن أو أخص 
وجيوز للراوى إبدال قول الشيخ قال النىب صلى اهللا عليه و سلم بقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نص عليه 

  ا إمامن
مسألة إذا كذب األصل الفرع سقط العمل به لكذب واحد غري معني فإن قال ال أدرى عمل به عند األكثر خالفا 

  لبعض احلنفية 

  وعن أمحد مثله 
مسألة الزيادة من الثقة املنفرد هبا مقبولة لفظية كانت أو معنوية إلمكان انفراده بان عرض لراوى الناقص شاغل أو 

  أو ذكرت الزيادة ىف أحد اجمللسني  دخل ىف أثناء احلديث
فإن علم احتاد اجمللس فإن كان غريه ال يغفل مثلهم عن مثلها عادة مل تقبل واال قدم قول األكثر مث األحفظ 

  واألضبط مث املثبت 
  وقال القاضى فيه مع التساوى روايتان 

بط على غريه ممن مل يذكر الزيادة ومل يتابع والتحقيق ىف كالم أمحد أن راوى الزيادة أن مل يكن مربزا ىف احلفظ والض
  عليها فال يقبل تفرده 

  وأن كان ثقة مربزا ىف احلفظ والضبط على من مل يذكرها فروايتان 
مسألة حذف بعض اخلبز جائز عند األكثر إال ىف الغاية واالستثناء وحنوه مثل حىت تزهى وإال سواء بسواء فإنه ممتنع 

  اتفاقا 
  فيما تعم به البلوى كرفع اليدين ىف الصالة ونقض  مسألة خرب الواحد



  الوضوء مبس الذكر وحنوها مقبول عند األكثر خالفا ألكثر احلنفية 
  مسألة خرب الواحد ىف احلد مقبول عند األكثر خالفا للكرخى والبصرى 
  مسألة جيب العمل حبمل ما رواه الصحاىب على أحد حمملية عند األكثر 

  اهرة فاألكثر على الظهور فإن محله على غري ظ
  وعن امحد رواية يعمل بقوله 

  وإن كان نصا ال حيتمل التاويل وخالفه فاألظهر عندنا ال يرد اخلرب وفاقا للشافعية 
  وعن أمحد ال يعمل به وفاقا للحنفية 

  وإن كان الظاهر عموما فسيأتى ىف التخصيص 
  وان عمل خبالف خرب أكثر األمة مل يرد أمجاعا 

   بعضهم امجاع املدينة على أنه إمجاع واستثىن
  مسألة خرب الواحد املخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند األكثر 

  وعند املالكية القياس 
  وقال احلنفية يرد خرب الواحد إن خالف األصول أو معىن األصول ال قياس األصول 

   تعاىل فأما إن كان أحدمها من اآلخر خص باآلخر على ما يأتى إن شاء اهللا
  مرسل غري الصاحيب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطلق مجاعة ىف قبوله قولني 

واعترب الشافعى لقبوله ىف الراوى أن ال يعرف له رواية إال عن مقبول وأن ال خيالف الثقات إذا أسند احلديث ىف ما 
  أسندوه وان يكون من كبار التابعني 

أمونون عن النىب صلى اهللا عليه و سلم من وجه آخر معىن ذلك املرسل أو يرسله غريه وىف املنت أن يسند احلفاظ امل
  وشيوخهما خمتلفة أو يعضده قول صحاىب أو قول عامة العلماء 

  وكالم أمحد ىف املرسل قريب من كالم الشافعى رضى اهللا عنهما 
  ا وقال السرخسى يقبل ىف القرون الثالثة وابن أبان ومن أئمة النقل ايض

  أما مرسل الصحاىب فحجة عند اجلمهور 
  وخالف بعض الشافعية إال أن يعلم بنصه أو عادته أنه ال يروى إال عن صحاىب 

  األمر حقيقة ىف القول املخصوص اتفاقا 
  وعند األكثر جماز ىف الفعل 

  وىف الكفاية مشترك بينه وبني الشأن والطريقة وحنو ذلك 
  واختار اآلمدى متواط 

  قيل هو القول املقتضى طاعة املأمور بفعل املأمور به حد األمر 
  وقيل استدعاء الفعل بالقول 

  واملختار استدعاء إجياد الفعل بالقول أو ما قام مقامه 
  وهل يشترط العلو واالستعالء أو ال أو العلو دون االستعالء أو عكسه أقوال 

  وت واالستعالء هو الطلب ال على وجه التدليل بل بغلظة ورفع ص



  والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة قاله القراىف 
  وال يشترط ىف كونه اآلمر آمر إرادته خالفا للمعتزلة 

  فاعترب اجلبائى وابنه إرادة الداللة وبعضهم إرادة الفعل 
  وال يشترط اإلرادة لغة إمجاعا 

  ولألمر عند األكثر صيغة تدل مبجردها عليه لغة 
  ىف كون األمر له صيغة ختصه  القائلون بالنفسى اختلفوا

  واخلالف عند احملققني منهم ىف صيغة افعل 
وترد صيغة افعل لستة عشر معىن الوجوب اقيموا الصالة الثاىن الندب فكاتبوهم الثالث االرشاد وأشهدوا الرابع 

ا رزقكم اهللا السابع اإلباحة فاصطادوا واخلامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل متتعوا السادس االمتنان كلوا مم
اإلكرام ادخلوها بسالم الثامن التسخري كونوا قردة التاسع التعجيز فأتوا بسورة العاشر اإلهانة ذق إنك أنت العزيز 

  الكرمي احلادى عشر التسوية اصربوا أوال تصربوا الثاىن عشر 

  ... لى أال أيها الليل الطويل أال اجن... الدعاء اللهم اغفر ىل الثالث عشر التمىن 

  الرابع عشر االحتقار ألقوا ما أنتم ملقون اخلامس عشر التكوين كن فيكون

  السادس عشر اخلرب فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أوالدهن 
  مسألة األمر اجملرد عن القرينة احلق أنه حقيقة ىف الوجوب وهو قول األكثر شرعا أو لغة أو عقال مذاهب 

  هو للوجوب أم ال ذكره أصحابنا وغريهم  وال حيسن االستفهام هل
  وقيل حقيقة ىف الندب وقيل اإلباحة 

  وقد ذكرت ىف املسألة مخسة عشر مذهبا ىف القواعد 

فإن ورد بعد حظر فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور ال بلفظه افعل أو اإلباحة أو 
  االستحباب أو كما كان قبل احلظر أقوال 

  رود النهى بعد األمر فالتحرمي أو الكراهه أو اإلباحة أقوال أما و
  قال ابن عقيل وشيخه واالمام واألمر بعد االستيذان لإلباحة 

  وظاهر كالم مجاعة خالفه 
  واخلرب األمر كاألمر 

  قال بعض أصحابنا ال حيتمل الندب 
  واطالق القواعد على ترك الفعل 

  ب ال حيتمل التأويل عند اىب الربكات خالفا للقاضى واطالق الفرض أو الوجوب نص ىف الوجو
وكتب عليكم نص ىف الوجوب ذكره القاضى واذا حرف األمر عن الوجوب جاز االحتجاج به ىف الندب واإلباحة 

  خالفا للتميمى 



  مسألة األمر املطلق للتكرار حسب اإلمكان ذكره ابن عقيل مذهب امحد وأصحابه 
  وقال األكثر ال يقتضيه 

لى عدم التكرار ال يقتضى إال فعل مرة أو حيتمل التكرار أوال يدل على املرة واملرات أو الوقف فيما زاد على فع
  مرة واملرات أقوال 

  مسألة اذا علق األمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا 
  وأن علق على شرط أو صفة فكاملسالة قبلها 

  التكرار هنا واختار القاضى وأبو الربكات وغريمها 
  مسألة من قال األمر للتكرار قال للفور 

  واختلف غريهم فذهب األكثر للفور وللتراخى عند أكثر الشافعية وعن أمحد مثله 
  وقال اإلمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل 

  وقيل بالوقف وان بادر 
  مسألة األمر بشىء معني هنى عن ضده من حيث املعىن ال اللفظ عند األكثر 

د اكثر األشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن األمر والنهى ال صيغة هلما وعند املعتزلة ال يكون هنيا عن ضده ال وعن
  لفظا وال معىن بناء على 

  إرادة املتكلم وليست معلومة 

  وأمر الندب كاالجياب عند األكثر أن قيل مأمور به حقيقة 
  الف والنهى عن الشىء هل هو أمره بأحد أضداده على اخل

مسألة اإلجزاء امتثال األمر ففعل املأمور به بشرطه حيققه أمجاعا وكذا ان فسر اإلجزاء بسقوط القضاء عند األكثر 
  خالفا لعبد اجلبار وابن الباقالىن 

  مسألة الواجب املوقت يسقط بذهاب وقته عند األكثر خالفا للقاضى واملقدسى واحللواىن وبعض الشافعية 
  على األول وباألمر السابق على الثاىن وان مل يقيد األمر بوقت  فالقضاء بأمر جديد

  وقيل هو على الفور فالقضاء باألمر األول عند األكثر 
  وقال أبو الفرج املالكى والكرخى هو كاملؤقت 

  مسألة األمر باألمر بشىء ليس امرا بذلك الشىء عند األكثر 
  ا عند ابن اخلطيب وغريه خالفا لآلمدى مسألة األمر باملاهية ليس امرا بشىء من جزئياهت

مسألة األمران املتعاقبان مبتماثلني وال مانع عادة من التكرار من تعريف أو غريه والثاىن غري معطوف مثل صل 
  ركعتني قيل معمول هبما واختاره القاضى وأبو الربكات واكثر الشافعية 

  وقيل تأكيد واختاره أبو اخلطاب واملقدسى 
   وقيل بالوقف

  مسألة جيوز أن يرد األمر معلقا باختيار املأمور ذكره القاضى وابن عقيل 
  مسألة جيوز أن يرد األمر والنهى دائما اىل غري غاية فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند األكثر خالفا للمعتزلة 



  مسألة األمر بالصفة أمر باملوصوف نص عليه أمامنا 
  مر وان له صيغة ختصه وما ىف مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا النهى مقابل األمر فما قيل ىف حد األ

وصيغة ال تفعل وان احتملت حتقريا كقوله ال متدن عينيك وبيان العاقبة وال حتسنب اهللا غافال والدعاء ال تؤاخذنا 
  والياس ال تعتذروا اليوم واالرشاد ال تسألوا عن اشياء فهى حقيقة ىف طلب االمتناع 

  لتان وختتص به مسأ

إحدامها إطالق النهى عن الشىء لعينه يقتضى فساد املنهى عنه عند األكثر شرعا وقيل لغة وقال بعض الفقهاء 
  واملتكلمني ال يقتضى فساده 

  وعند أىب احلسني يقتضى فساد العبادات فقط 
  وكذا النهى عن الشىء لوصفه عند أصحابنا والشافعية 

الشىء وفساد وصفه وكذا ملعىن ىف غري املنهى عنه كالبيع بعد النداء  وعند احلنفية وأىب اخلطاب يقتضى صحة
  للجمعة عند أمحد وأكثر أصحابه والظاهرية خالفا لألكثرين 

  فان كان النهى عن غري العقد كتلقى الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه واخلطبة على خطبة أخيه 

  والتدليس فال يقتضى فساد العقد على األصح 
  نية النهى يقتضى الفور والدوام عند األكثر خالفا البن الباقالىن وصاحب احملصول الثا

  فإن قال ال تفعل هذا مرة فيقتضى الكف مرة 
  فإذا ترك مرة سقط النهى ذكره القاضى 

  وقال غريه يقتضى تكرار الترك واهللا أعلم 
  ه العام واخلاص أجود حدوده اللفظ الدال على مجيع أجزاء ماهية مدلول

  واخلاص خبالفه 
  وينقسم اللفظ اىل ما ال أعم منه كاملعلوم أو الشىء ويسمى العام املطلق وقيل ليس مبوجود 

  واىل ما ال أخص منه كزيد وعمرو 
واىل ما بينهما كاملوجود واجلوهر واجلسم النامى واحليوان واإلنسان فيسمى عاما وخاصا إضافيا أى هو خاص 

  باإلضافة اىل ما حتته  باالضافة اىل ما فوقه عام
  مسألة العموم من عوارض األلفاظ حقيقة وأما ىف املعاىن فثالثها الصحيح كذلك 

  مسألة للعموم صيغة عند األئمة األربعة خالفا لألشعرية 
  فهى حقيقة ىف العموم جماز ىف اخلصوص 

  وقيل عكسه وقيل مشتركة وقيل بالوقف ىف األخبار ال األمر والنهى 
  ا على معىن ال ندرى وإما نعلم أنه وضع وال ندرى أحقيقة أم جماز والوقف إم

  ومدلوله كلية أى حمكوم فيه على كل فرد مطابقه اثباتا وسلبا ال كلى وال كل 
  وداللته على أصل املعىن قطيعة وقاله الشافعى وعلى كل فرد خبصوصه ظنيه عند األكثر 



  محد ونقله األنبارى عن الشافعى قطعية وقال ابن عقيل والفخر امسعيل وحكى رواية عن أ
  وعموم األشخاص يستلزم عموم األحوال واألزمنة والبقاع عند األكثر خالفا للقراىف وأىب العباس وغريمها 

  مسألة صيغ العموم عند القائلني هبا هى أمساء الشروط واالستفهام كمن فيمن يعقل وما فيما ال يعقل 
 اخلرب واالستفهام وأين وحيث للمكان ومىت للزمان وأى للكل وتعم من وأى وىف الواضح عن آخرين ما هلما ىف

املضافة اىل الشخص ضممريمها فاعال كان أو مفعوال واملوصوالت واجلموع املعرفة تعريف جنس وقيل ال تعم وقيل 
  تعم فقط 

  فقال القاضى وغريه التعريف يصرف االسم اىل ما اإلنسان به أعرف 
هو به أعرف فينصرف اليه وال يكون جمازا واالنصراف اىل اجلنس النه به أعرف من أبعاضه وقاله فإن كان معهودا ف

  أبو اخلطاب وقال لو قيل يصري االسم جمازا بقرينه العهد جلاز وجزم به غريه 
املفرد واجملموع املضافة وامساء التأكيد مثل كل وأمجعني واسم اجلنس املعرف تعريف جنس ويعم عند األكثر االسم 

  احمللى باأللف والالم إذا مل يسبق تنكري 

واملفرد املضاف يعم كزوجىت وعبدى عند أمحد وأصحابه ومالك تبعا البن عباس خالفا للحنفية والشافعية والنكرة 
املنفية تعم وقيل ال عموم فيها اال مع من ظاهرة أو مقدرة والنكرة ىف سياق الشرط تعم ذكره أبو الربكات وإمام 

رمني وىف املغىن ما يقتضى خالفه وهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل فيه نظر قاله أبو العباس أما اجلمع احل
املنكر فليس بعام عند األكثر وقال اجلبائى وبعض احلنفية والشافعية وذكره ىف التمهيد وجها وابن عقيل واحللواىن 

  لوهاب ليست رواية أنه عام انتهت وأما سائر فقال القاضى عبد ا

  للعموم إذ معناها بعض الشيء ال مجلته 
  وىف الصحاح وغريها هى جلملة الشىء فتكون عامة واهللا سبحانه أعلم 

  ومعيار العموم االستثناء 
  لثالثة حقيقة عند األكثر  مسألة أبنية اجلمع

  وحكى عن املالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة الثنني حقيقة 
  وعلى األول هل يصح ىف االثنني والواحد جمازا فيه أقوال ثالثها يصح ىف االثنني ال الواحد 
ريه ابو بكر الرازى مسألة العام بعد التخصيص حقيقة عند القاضى وابن عقيل وغريمها جماز عند أىب اخلطاب وغ

  حقيقة إن كان الباقى مجعا 
  الكرخى وأبو احلسني حقيقة ان خص مبا ال يستقل من شرط أو صفة أو استثناء 

  ابن الباقالىن إن خص بشرط أو استثناء 
  عبد اجلبار إن خص بشرط أو صفة 

  وقيل ان خص بدليل لفظى 
  اإلمام حقيقة ىف كناوله جماز ىف االقتصار عليه 

  العام بعد التخصيص مببني حجة عند األكثر  مسألة
  وعن بعض أصحابنا وغريهم ليس حبجة 



  واملراد إال ىف االستثناء مبعلوم فإنه حجة باالتفاق ذكره القاضى وغريه 
  وفهم اآلمدى وغريه االطالق 

  وقيل حجة ىف أقل اجلمع 
اللفظ ال خبصوص السبب عند امحد مسألة العام املستقبل على سبب خاص بسؤال وبغري سؤال العربة بعموم 

  واصحابه واحلنفية 
  وروى عن امحد وقاله بعض أصحابنا العربة خبصوص السبب 

  وللمالكية والشافعية قوالن 
  وصورة السبب قطعية الدخول عند األكثر فال ختص باالجتهاد 

  مسألة جيوز أن يراد باملشترك معنياه معا واحلقيقة واجملاز من لفظ واحد 
عليهما عند القاضى وابن عقيل واحللواىن وغريهم مث هل هو ظاهر ىف ذلك مع عدم قرينه كالعام أم جممل وحيمل 

  فريجع اىل خمصص خارج االول قول الشافعى وهو كثري ىف كالم القاضى وأصحابه ىف املباحث 

  لكن صرح القاضى وابن عقيل بالثاىن 
  وقيل ال جيوز 

  ملفرد وجيوز ىف التثنية واجلمع لتعدده وقيل ميتنع ىف املشترك ىف اللفظ ا
  وقيل جيوز ىف النفى ال االثبات 

  مسألة نفى املساواة مثل ال يستوى أصحاب النار وأصحاب اجلنة للعموم عند أصحابنا والشافعية 
  وعند احلنفية يكفى نفيها ىف شىء واحد 

  الشافعية واحلنفية  مسألة داللة اإلضمار عامة عند أصحابنا وأكثر املالكية خالفا ألكثر
مسألة الفعل املتعدى اىل مفعول حنو واهللا ال آكل أو إن أكلت فعبدى حر يعم مفعوالته فيقبل ختصيصه فلو نوى 

  مأكوال معينا مل حينث بغريه باطنا عند األكثر خالفا البن البنا وأىب حنيفة 
  فعلى األول ىف قبوله حكما روايتان 

  سامه وجهاته كصالته عليه السالم داخل الكعبة ال تعم الفرض والنفل مسألة الفعل الواقع ال يعم أق

مسألة اخلطاب اخلاص بالنىب صلى اهللا عليه و سلم حنو يا أيها املزمل عام لألمة إال بدليل خيصه عند األكثر خالفا 
  للتميمى واىب اخلطاب وأكثر الشافعية 

م وىف الواضح النفى هنا عن األكثر بناء على أنه ال يأمر وكذا عند توجه خطاب اهللا للصحابة هل يعمه عليه السال
  نفسه كالسيد مع عبيده 

  وحكم فعله عليه السالم ىف تعديه اىل أمته خيرج على اخلالف ىف اخلطاب املتوجه اليه عند األكثر 
  وفرق أبو املعاىل وغريه وقالوا يتعدى فعله 

  غريه فيه اخلالف السابق مسالة خطابه عليه السالم لواحد من األمة هل يعم 
  وعند احلنفية ال يعم ألنه عم ىف الىت قبلها لفهم االتباع ألنه متبع وهنا متبع 

  واختار أبو املعاىل يعم هنا 
  مسألة مجع الرجال ال يعم النساء وال بالعكس إمجاعا 



  ويعم الناس وحنوه اجلميع إمجاعا وحنو 
  لنساء تبعا عند أصحابنا وأكثر احلنفية خالفا ألىب اخلطاب واألكثر املسلمني وفعلوا مما يغلب فيه املذكر يعم ا

  واحتج أصحابنا بأن قوله احلر باحلر عام للذكر واألنثى 
  وىف القياس من الواضح ال يقع مؤمن على أنثى 

  فالتكفري ىف قتلها قياسا 
  وخص اهللا تعاىل احلجب باألخوة فعداه القياسون اىل األخوات باملعىن 

  وقف من املعىن األخوة والعمومة للذكر واألنثى وىف ال
  مسألة من الشرطية تعم املؤنث عند األكثر ونفاه بعض احلنفية 

  مسألة اخلطاب العام كالناس واملؤمنني وحنومها يشمل العبد عند األكثر 
  وقال الرازى احلنفى إن كان حلق اهللا 

  ألكثر مسألة مثل يا أيها الناس يا عبادى يشمل الرسول عند ا
  وقال الصريىف واحلليمى إال أن يكون معه قل 

  مسألة ىف تناول اخلطاب العام من صدر منه من اخللق فيه ثالثة أقوال 

  ثالثها يتناول إال ىف األمر واختاره أبو اخلطاب 
  مسألة مثل خذ من أمواهلم صدقة يقتضى أخذ الصدقة من كل نوع من املال عند األكثر 

من مدحا أو ذما مثل إن األبرار لفى نعيم وأن الفجار لفى جحيم ال مينع عمومه عند األئمة مسألة العام إذا تض
  األربعة 

  ومنعه قوم ونقل عن الشافعى أيضا 
  مسألة قول الشافعى ترك االستفصال من الرسول عليه السالم ىف حكاية األحوال ينزل منزلة العموم ىف املقال 

  أمحد قال أبو الربكات وهذا ظاهر كالم 
  التخصيص قصر العام على بعض أجزائه 
  وهو جائز عند األكثر خربا كان أو أمرا 

  وقيل ال جيوز ىف اخلرب 
  مسألة ختصيص العام اىل أن يبقى واحد جايز عند أصحابنا 

  ومنع أبو الربكات وغريه النقص من أقل اجلمع 

  واختار بعض اصحابنا وغريهم بقاء مجع يقرب من مدلول اللفظ 
  خصص املخرج وهو إرادة املتكلم واستعماله ىف الدليل املخصص جماز امل

  وهو متصل ومنفصل 
وخصه بعض أصحابنا باملنفصل وقال هو اصطالح كثري من األصوليني ألن االتصال منعه العموم فلم يدل اال 

  منفصال فال يسمى عاما خمصوصا 
  عضهم بدل البعض ومل يذكره األكثر واملتصل االستثناء املتصل والشرط والصفة والغاية وزاد ب



مسألة االستثناء اخراج بعض اجلملة باال أو قام مقامها وهو غري وسوى وعدا وليس وال يكون وحاشا وخال من 
  متكلم واحد وقيل مطلقا وهو إخراج ما لواله لوجب دخوله لغة عند األكثر وقال قوم جلاز 

كثر املراد بعشرة ىف قولك عشرة إال ثالثة سبعة واال قرينه وقد اختلف ىف تقدير الداللة ىف االستثناء فاأل
  كالتخصيص بغريه 

  وقال ابن الباقالىن عشرة إال ثالثة بازاء سبعة كامسني مركب ومفرد 
  فاالستثناء على قول األكثر ختصيص وعلى قول ابن الباقالىن ليس بتخصيص 

  خالفا لبعض الشافعية ومالك  مسألة ال يصح االستثناء من غري اجلنس عند امحد وأصحابه
  واالشهر عن أىب حنفية صحته ىف مكيل أو موزون من أحدمها فقط 

  وىف صحة أحد النقدين من اآلخر روايتان 
  وىف املغىن ميكن محل الصحة على ما إذا كان أحدمها يعرب به عن اآلخر أو 

  يعلم قدره منه 
  مطلقا وخرج أبو اخلطاب منها صحة االستثناء من غري اجلنس 

  وال يصح االستثناء من مجع منكر عند األكثر 
  وسلم القاضى وابن عقيل صحته 

  وجيوز االستثناء ىف كالم اهللا تعاىل وكالم املخلوق عند األكثر 
  وشد بعضهم وقال ال جيوز االستثناء إال ىف كالم اهللا خاصة 

  ل وحنوه عند األكثر كسائر التوابع مسألة شرط االستثناء االتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعا
وعن ابن عباس اىل شهر وقيل سنة وقيل أبدا وعن سعيد بن جبري أربعة أشهر وعن عطاء واحلسن ىف اجمللس وأومأ 

  اليه إمامنا ىف االستثناء ىف اليمني وقيل ما مل يأخذ ىف كالم آخر 

  ىن منه أو من أول الكالم أو تصح ولو بعده أقوال وتشترط نية االستثناء عند األكثر وهل تشترط قبل تكميل املستث
  مسألة ال يصح االستثناء إال نطقا عند األكثر إال ىف اليمني خلائف من نطقه 

وقال بعض املالكية قياس مذهب مالك صحته بالنية وجيوز تقدميه عند األئمة األربعة كقوله عليه السالم واهللا أن 
  متفق عليه شاء اهللا ال أحلف على ميني احلديث 

  مسألة استثناء الكل باطل إمجاعا 
مث إذا استثىن بعده فهل يبطل اجلميع ألن الثاىن فرع األول أم يرجع اىل ما قبله ألن الباطل كالعدم أو يعترب ما يؤول 

  اليه االستثناءات فيه أقوال 
  بكر اخلالل واألكثر واستثناء األكثر من عدد مسمى باطل عند أمحد وأصحابه وأكثر النحاة خالفا ألىب 

  وىف صحة استثناء النصف وجهان 
  مسألة االستثناء إذا تعقب مجال بالواو العاطفة عاد اىل مجيعها عند األكثر 

  واىل األخرية عند احلنفية 
  وقال مجاعة من املعتزلة ومعناه قول القاضى ىف الكفاية إن تبني إضراب عن األوىل فلألخرية وإال فللجميع 



  شعرية الوقف وحكى عن األ
  قال أبو الربكات وعندى حاصل قول األشاعرة يرجع اىل قول احلنفية 

  وقال املرتضى باالشتراك اللفظى كالقرء والعني 
  مسألة مثل بىن متيم وربيعة أكرمهم إال الطوال للجميع جعله ىف التمهيد أصال للمسالة قبلها 

  مث ساير قريش واكرمهم فالضمري للجميع  قال بعض أصحابنا ولو قال أدخل بىن هاشم بىن املطلب
  مسألة االستثناء من النفى إثبات وبالعكس عند األكثر خالفا للحنفية ىف األوىل 

  وسوى بعض احلنفية بينهما 

  مسألة والشرط خمصص خمرج ما لواله لدخل كاكرم بىن متيم إن دخلوا فيقصره الشرط على من دخل 
  جميع ذكره ىف التمهيد إمجاعا وىف الروضة سلمه األكثر والشرط اذا تعقب مجال متعاطفة فلل

  وخصه بعض النحاة باجلملة الىت تليه متقدمة كانت أو متأخرة 
  قال أبو العباس التوابع املخصصة كالبدل وعطف البيان وحنومها كاالستثناء 

شرطه كذا فهو كالشرط والشروط املقترنة حبرف اجلر كقوله بشرط أنه أو على أنه أو حبرف العطف كقوله ومن 
  اللفظى 

  والتخصيص بالصفة كاكرم بىن متيم الداخلني فيقصر عليهم قاله غري واحد وهى كاالستثناء 
  وىف الروضة سلمه األكثر 

والتخصيص بالغاية كأكرم بىن متيم حىت أو اىل أن يدخلوا فيقصر على غريهم وهى كاالستثناء وبعد مجل قاله غري 
  واحد 

  ذلك بعد اجلمل تعود اىل الكل  واإلشارة بلفظه

  ذكره القاضى وأبو الوفا وأبو الربكات وابو يعلى الصغري وأبو البقاء 
  والتمييز بعد مجل مقتضى كالم النحاة ومجاعة من األصوليني عوده اىل اجلميع ولنا خالف ىف الفروع 

  التخصيص باملنفصل 
  مسألة جيوز التخصيص بالعقل عند األكثر والنزاع لفظى 

  مسألة وجيوز التخصيص باحلس حنو واوتيت من كل شىء 
مسألة جيوز التخصيص بالنص وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متاخرا لقوة اخلاص وهو قول الشافعية وعن 

  أمحد يقدم املتأخر خاصا كان أو عاما وهو قول احلنفية 
  فان جهل التاريخ تعارضا عند احلنفية 

  ة ال خيص عموم السنة بالكتاب وقال بعض الشافعي
  وذكره ابن حامد القاضى رواية عن أمحد 

  وقال بعض املتكلمني ال خيص عموم الكتاب خبرب الواحد 
  وهو رواية عن أمحد 

  وقال ابن أبان خيصص املخصص دون غريه 



  مسألة اجلمهور أن االمجاع خمصص ولو عمل أهل االمجاع خبالف نص خاص تضمن ناسخا 
  ام خيصص باملفهوم عند القائلني به خالفا لبعض أصحابنا مسألة الع

  مسألة فعله عليه السالم خيصص العموم عند األئمة 
مسألة تقريره عليه السالم ما فعل واحد من أمته حبضرته خمالفا للعموم ومل ينكره مع علمه خمصص عند اجلمهور 

  وهو أقرب من نسخته مطلقا أو عن فاعله 
  خيصص العموم إن قيل هو حجه واال فال عند األكثر  مسألة مذهب الصحاىب

  منعه بعض الشافعية مطلقا 

  وقال أبو العباس خيصص ان مسع العام وخالفه واال فمحتمل 
مسألة العادة الفعلية ال ختصص العموم وال تقيد املطلق حنو حرمت الربا ىف الطعام وعادهتم تناول الرب عند األكثر 

  ة خالفا للحنفية واملالكي
  مسألة العام ال خيصص مبقصوده عند اجلمهور خالفا للقاضى عبد الوهاب وأىب الربكات وحفيده 

مسألة رجوع الضمري اىل بعض العام املتقدم ال خيصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية كقوله بعد النهى وبعولتهن 
  أحق بردهن إال أن يعفون ال تدرى لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا 

  اضى يكون خمصصا وقال الق
  مسألة خيصص العام بالقياس عند األكثر ومنعه ابن حامد وابن شاقال 

  وجوزه ابن سريج إن كان القياس جليا 

  وابن ابان ان كان العام خمصصا 
  املطلق ما تناول واحد غري معني باعتبار حقيقة شاملة جلنسه حنو فتحرير رقبة و ال نكاح إال بوىل 

  نا أو موصوفا بزايد على حقيقة جنسه حنو شهرين متتابعني واملقيد ما تناول معي
  وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرهتا 

  وقد جيتمعان ىف لفظ واحد باجلهتني كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه 
  بوجه اتفاقا  مسألة إذا ورد مطلق ومقيد فإن اختلف حكمهما مثل اكس وأطعم مل حيمل أحدمها على اآلخر

وإن مل خيتلف حكمهما فإن احتد سبيلهما وكانا مثبتني حنو أعتق ىف الظهار رقبة مث قال أعتق رقبة مومنة محل املطلق 
  على املقيد ذكره أبو الربكات إمجاعا 

  قلت ولكن ذكر القاضى وأبو اخلطاب رواية عن أمحد أن املطلق ال حيمل على املقيد 

واملطلق تواترا ابىن على مسأله الزيادة على النص هل هى نسخ وعلى نسخ التواتر باآلحاد مث ان كان املقيد آحاد 
  واملنع قول احلنفية 

  واألشهر أن املقيد بيان للمطلق ال نسخ له كتخصيص العام 
  وان اختلف سببهما كالرقبة ىف الظهار والقتل فأشهر الروايتني عن امحد احلمل فعنه لغة وعنه قياسا 

  فة من حمققى أصحابنا وغريهم املطلق من األمساء يتناول الكامل من املسميات ىف اإلثبات ال النفى قال طائ
  اجململ لغة ما جعل مجلة واحدة ال ينفرد بعض آحادها عن بعض 



  واصطالحا اللفظ املتردد بني حمتملني فصاعدا على السواء 
 بطل باملشترك فإنه يفهم منه معىن غري معني وهو إما ىف وقيل ما ال يفهم منه عند االطالق معىن واملراد معني واال

املفرد كالعني والقرء واجلون والشفق ىف األمساء وعسعس وبان ىف األفعال وتردد الواو بني العطف واألبتداء ىف حنو 
  والراسخون ومن بني ابتداء الغاية والتبعيض ىف آية التيمم ىف احلروف 

  عقدة النكاح بني الوىل والزوج أو ىف املركب كتردد الذى بيده 
  وقد يقع من جهة التصريف كاملختار واملغتال للفاعل واملفعول 

مسألة ال إمجال ىف إضافة التحرمي اىل األعيان حنو حرمت عليكم امليتة وامهاتكم خالفا ألكثر احلنفية وأىب الفرج 
  املقدسى 

  مث هو عام عند ابن عقيل واحللواىن 
  ينصرف إطالقه ىف كل عني اىل املقصود الالئق هبا  وىف التمهيد والروضة

  مسألة ال إمجال ىف حنو امسحوا برؤوسكم خالفا لبعض احلنفية 
  وحقيقة اللفظ مسح كله عند أمحد 

  مسألة ال إمجال ىف رفع عن أمىت اخلطأ والنسيان عند اجلمهور بل هو من داللة اإلضمار وقد تقدمت 
  إال بطهور إال بفاحتة الكتاب ال نكاح إال بوىل  مسألة ال إمجال ىف حنو ال صالة

  ويقتضى نفى الصحة عند األكثر 
  وعمومه مبىن داللة اإلضمار 

  ومثل املسألة إمنا األعمال بالنيات ذكره أبو الربكات 
  مسألة رفع اجزاء الفعل نص فال يصرف اىل عدم أجزاء الندب إال بدليل ذكره غري واحد 

  قتضى عدم الصحة ذكره ابن عقيل مسالة نفى قبول الفعل ي
  مسألة ال إمجال ىف حنو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما عند األكثر 

  مسألة ال إمجال ىف وأحل اهللا البيع عند األكثر خالفا للحلواىن وبعض الشافعية 
  مسألة اللفظ ملعىن تارة وملعنيني أخرى وال ظهور جممل ىف ظاهر كالم أصحابنا 

  ىل ومجاعة وقاله الغزا
  وقال اآلمدى ظاهر ىف املعنيني 

  مسألة ما له حممل لغة وميكن محله على حكم شرعى كالطواف بالبيت صالة 

  حيتمل كالصالة حكما وحيتمل أنه صالة لغة للدعاء فيه ال إمجال فيه عند األكثر خالفا للغزاىل 
  مسألة ما له حقيقة لغة وشرعا كالصالة غري جممل 

  صاحب التمهيد والروضة وغريمها هو للشرعى عند 
  ونص إمامنا جممل وقاله احللواىن 

  املبني يقابل اجململ 
  أما البيان قال ىف العدة والتمهيد إظهار املعىن للمخاطب وإيضاحه 



  مسألة الفعل يكون بيانا عند األكثر خالفا للكرخى وبعض الشافعية 
  مسألة جيوز عند األكثر كون البيان أضعف مرتبة 

  ترب الكرخى املساواة واع
  ويعترب املخصص واملقيد أقوى منه داللة عند القائل به 

  مسألة ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إال عند من يقول بتكليف ما ال يطاق 
  قال أبو العباس وتأخري البيان ملصلحة هو البيان الواجب أو املستحب 

  ن وألصحابنا قوالن وىف تأخريه اىل وقت احلاجة عن إمامنا روايتا
  مسألة جيوز على املنع تأخري إمساع املخصص املوجود عند األكثر 

  ومنعه أبو اهلذيل واجلبائى ووافقا على املخصص العقلى 
  مسألة جيوز على املنع تأخري النىب صلى اهللا عليه و سلم تبليغ احلكم اىل وقت احلاجة عند القاضى واملالكية 

  قيل مطلقا ومنعه أبو اخلطاب وابن ع
  مسألة جيوز على اجلواز التدريج ىف البيان عند احملققني 

  مسألة وىف وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن املخصص عن إمامنا روايتان وألصحابنا قوالن 
  وقال اجلرجاىن إن مسعه من النىب عليه السالم على طريق تعليم احلكم وجب اعتقاد عمومه وإال فال 

  ل كل دليل مع معارضه كذلك كما هو ظاهر كالم إمامنا أو جيب العمل بالظاهر وه

  ىف غري العموم جزما قوالن 
  وعلى العمل هل يشترط حصول اعتقاد جازم بعدم معارض أو تكفى غلبة الظن قوالن 

ظهر أو ما تبادر منه عند والظاهر حقيقة هو اآلحتمال املتبادر واستعماال اللفظ احملتمل معنيني فأكثر هو ىف أحدمها أ
  اإلطالق معىن مع جتويز غريه 

  وال يعدل عنه إال بتأويل 
  وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصري املرجوح به راجحا 

  مث قد يبعد االحتمال فيحتاج ىف محل اللفظ عليه اىل دليل اقوى وقد يقرب فيكفيه أدىن دليل 
  وقد يتوسط فيكفيه مثله 

تأويل احلنفية قوله عليه السالم لغيالن بن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعا  فمن التأويل البعيد
  وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك األوائل 

  واملتبادر من اإلمساك االستدامة والسوال وقع عنه 
  ومنه تأويلهم أميا امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل على األمة 

  مث صدهم فلها املهر مبا استحل من فرجها إذ مهر األمة لسيدها ال هلا فتأولوه على املكاتبة 
وأقرب من هذا التأويل مع بعده تأويلهم ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر املطلق لوجوهبا 

  بسبب عارض 
  واملفهوم مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة 



أن يكون املسكوت عنه موافقا للمنطوق ىف احلكم ويسمى فحوى اخلطاب وحلن اخلطاب كتحرمي الضرب فاألول 
  من حترمي التأفيف بقوله وال تقل هلما أف 

  وشرطه فهم املعىن ىف حمل النطق وأنه أوىل وهو حجة عند األكثر 
  واختلف النقل عن داؤد 

  مث داللته لفظية عند القاضى واحلنفية واملالكية 
  وعند ابن اىب موسى واجلزرى واىب اخلطاب واحللواىن والشافعى هو قياس جلى 

  والثاىن مفهوم املخالفة وهو ان يكون املسكوت عنه خمالفا للمنطوق ىف احلكم ويسمى دليل اخلطاب 

لب وشرطه عند القائلني به أن ال يظهر اولوية وال مساواة ىف املسكوت عنه فيكون موافقة وال خرج خمرج األغ
  ذكره اآلمدى اتفاقا وال جوابا لسؤال ذكره ابو الربكات اتفاقا ايضا وابدى القاضى احتمالني 

  وهو أقسام 
منها مفهوم الصفة وهو أن يقترن صفة خاصة كقوله عليه السالم ىف الغنم السائمة الزكاة وقال به األكثر خالفا 

  البن داؤد والتميمى وأىب حنيفة وأصحابه 
  لقائلني به ال زكاة ىف معلوفة الغنم لتعلق احلكم يا لسوم والغنم فهما العلة مث مفهومه عن ا

ولنا وجه اختاره ابن عقيل وبعض الشافعية ال زكاة ىف معلوفة كل حيوان من األزواج الثمانية بناء على أن السوم 
  العلة 

  وهل استفيدت حجيته بالعقل أو اللغة أو الشرع أقوال 
  وإن كن أوالت محل وهو أقوى من الصفة فلهذا قال به مجاعة ممن مل يقل مبفهوم الصفة  ومنها مفهوم الشرط حنو

  ومنها مفهوم الغاية حنو حىت تنكح زوجا غريه مث امتوا الصيام اىل الليل 
  وهو أقوى من الشرط فلهذا قال به مجاعة ممن مل يقل مبفهوم الشرط 

  وقال بعضهم ما بعدها خمالف ملا قبلها 
  هوم العدد حنو ال حترم املصة واملصتان ومنها مف

  وهو حجة عند أمحد وأكثر أصحابه ومالك وداؤد والشافعى 
  وهو قسم من الصفات عند طائفة 

  ونفاه أبو اسحق بن شاقال والقاضى وأكثر الشافعية 
  ومنها مفهوم اللقب وهو ختصيص اسم غري مشتق حبكم 

د واختاره أبو بكر الدقاق والصرييف وابن خوزمنداد ونفاه األكثر وهو حجة عند أكثر أصحابنا وقال به مالك وداؤ
  واختار أبو الربكات وغريه أنه حجة ان كان 

  بعد سابقة ما يقتضى التعميم 
  وىف املشتق الالزم كالطعام هل هو من الصفة أو اللقب قوالن 

مفهوم كقوله تعاىل كال إهنم عن  واذا خص نوع بالذكر حبكم مدح أو ذم أو غريه مما ال يصلح للمسكوت عنه فله
  رهبم يومئذ حملجوبون فاحلجاب عذاب فال حيجب من ال يعذب 



  وبذلك استدل إمامنا وغريه على الرؤية 
وإذا اقتضى احلال أو اللفظ عموم احلكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم كقوله تعاىل وفضلناهم على كثري 

  وله وكثري من الناس ذكره بعض أصحابنا وغريهم وقوله أمل تر أن اهللا يسجد له اىل ق
  فعله عليه السالم له دليل كدليل اخلطاب ذكره أصحابنا 

  مسألة إمنا تفيد احلصر نطقا عند أىب اخلطاب واملقدسى والفخر إمسعيل وغريهم 
  وعند ابن عقيل واحللواىن فهما 

  ن أمنا بالفتح تفيد احلصر كاملكسورة وعند أكثر احلنفية ال تفيد احلصر بل تؤكد اإلثبات والصحيح أ

مسألة مثل قوله حترميها التكبري وحتليها التسليم وال قرينه عهد يفيد احلصر نطقا على كالم القاضى ىف التعليق 
  واختاره املقدسى وأبو الربكات واحملققون 

  وقيل فهما 
  وعند ابن الباقالىن وأكثر احلنفية ال تفيد احلصر 

  قال نسخت الشمس الظل والنقل حنو نسخت الكتاب النسخ لغة الرفع ي
  وهو حقيقة عند أصحابنا ىف األول جماز ىف الثاىن 

  وعند القفال عكسه 
  وعند ابن الباقالىن وغريه مشترك بينهما 

  وشرعا رفع احلكم الثابت خبطاب متقدم خبطاب متأخر عنه ذكره ىف الروضة 
  ره وقال بعض أصحابنا منع استمرار احلكم اىل آخ

  مسألة أهل الشرائع على جواز النسخ عقال ووقوعه شرعا 

  وخالف أكثر اليهود ىف اجلواز وابو مسلم األصفهاىن ىف الوقوع ومساه ختصيصا فقيل خالف فاخلالف إذا لفظى 
  مسألة ال جيوز على اهللا تعاىل البداء وهو جتدد العلم عند عامة العلماء وكفرت الرافضة جبوازه 

لغاية اجملهولة كقوله تعاىل حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال اختلف كالم أصحابنا وغريهم هل مسألة بيان ا
  هى نسخ أم ال 

مسألة جيوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت ذكره القاضى وابن عقيل إمجاعا وكذا قبل وقت الفعل عند 
  أصحابنا وغريهم خالفا ألكثر احلنفية واملعتزلة 

  وز النسخ قبل علم املكلف باملأمور لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم وال جي
  وجوزه اآلمدى لعدم مراعاة احلكم ىف أفعاله 

  مسألة جيوز نسخ أمر مقيد بالتابيد حنو صوموا أبدا عند اجلمهور 
  وأما نسخ األخبار فمنعه األكثر وجوزه قوم 
  وغريه  ولو قيد اخلرب بالتأبيد مل جيز خالفا لآلمدى

  مسألة اجلمهور على جواز النسخ اىل غري بدل جواز النسخ بأثقل 



  خالفا لبعض الشافعية والظاهرية ومنعه قوم شرعا وقوم عقال 
  وعلى جواز نسخ التالوة دون احلكم وعكسه خالفا لبعض املعتزلة 

  ومل خيالفوا ىف نسخهما معا خالفا ملا حكاه اآلمدى عنهم 
  الكتاب ومتواتر السنة وآحادها مبثلها  مسألة جيوز نسخ كل من

  وكذا نسخ السنة بالكتاب عند األكثر 
  وألمحد والشافعى قوالن 

  فأما نسخ القرآن خبرب متواتر فجائز عقال قاله القاضى 
وجيوز شرعا ىف رواية اختارها ابو اخلطاب مث قيل وقع اختاره ابن عقيل وقيل ال واختاره أبو اخلطاب وال جيوز ىف 

  ى واختاره ابن اىب موسى والقاضى واملقدسى وال جيوز نسخه باخبار اآلحاد شرعا وجزم القاضى جبوازه أخر
  وال جيوز نسخ املتواتر باخبار اآلحاد ايضا 

  وجوزه داود وغريه 
  وهو قياس قول القاضى وابن عقيل 

  مسألة اجلمهور أن االمجاع ال ينسخ وال ينسخ به وكذا القياس 
  ثبت بالقياس أن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإال فال وىف الروضة ما 

مسألة ما حكم به الشارع مطلقا أو ىف أعيان ال جيوز تعليله بعلة خمتصة بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعية خالفا 
  للحنفية واملالكية 

  مسألة الفحوى ينسخ وينسخ به خالفا لبعض الشافعية 
قة فال ينسخ مفهومه كنسخ حترمي التأفيف ال يلزم منه نسخ حترمي القرب ذكره ابو حممد وإذا نسخ نطق مفهوم املواف

  البغدادى وعليه أكثر كالم ابن عقيل خالفا للمقدسى 
  وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية خالفا لبعضهم 

  مسألة ال حكم للناسخ مع جربيل اتفاقا 
  يثبت حكمه قبل تبليغه املكلف  ومذهب األكثر ال

  وخرج أبو اخلطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل وفرق األصحاب بينهما 
  مسألة العبادات املستقلة ليست نسخا 

  وعن بعضهم صالة سادسة نسخ 
  وأما زيادة جزء مشترط أو زيادة شرط أو زيادة ترفع مفهوم املخالفة فاألكثر 

  لحنفية ليس بنسخ خالفا ل
  وقيل الثالث نسخ 

  مسألة نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا جلميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية خالفا للغزاىل 
  وعند عبد اجلبار نسخ بنسخ جزوها 

  قال أبو الربكات اخلالف ىف شرط متصل كالتوجه 
  فأما املنفصل كالوضوء فليس نسخا هلا إمجاعا 



جيوز نسخ مجيع التكاليف سوى معرفة اهللا تعاىل على أصل أصحابنا بنا وسائر أهل احلديث مسألة قال ابو الربكات 
  خالفا للقدرية 

مسألة ال يعرف النسخ بدليل عقلى وال قياسى بل بالنقل اجملرد أو املشوب باستدالل عقلى كاإلمجاع على أن هذا 
  احلكم منسوخ 

  عنها  أو بنقل الراوى حنو رخص لنا ىف املتعة مث هنينا

  أو بداللة اللفظ حنو كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
  أو بالتاريخ حنو قال سنة مخس كذا وعام الفتح كذا 

  أو يكون راوى أحد اخلربين مات قبل إسالم الراوى الثاىن 
  وأن قال الصحاىب هذه اآلية منسوخة مل يقبل حىت خيرب مبا نسخت 

  الشافعية أوما اليه إمامنا كقول احلنفية و
  وذكر ابن عقيل رواية يقبل كقول بعضهم 

  وقال أبو الربكات إن كان هناك نص خيالفها 
  وأن قال نزلت هذه بعد هذه قبل ذكره القاضى وغريه 

  وجزم اآلمدى باملنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد 
  وإن قال هذا اخلرب منسوخ فكاآلية 

  وجزم أبو اخلطاب بالقبول 
  سخ قبل قوله ىف النسخ عند احلنفية وإن قال كان كذا فن

  قال أبو الربكات وهو قياس مذهبنا 
  وقال ابن برهان ال يقبل عندنا 

  مسألة ويعترب تأخر الناسخ وإال فتخصيص أو التعارض 
  فال نسخ إن امكن اجلمع 

به واهللا  ومن قال نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان فاملراد وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان فحصل النسخ معه ال
  أعلم 

  القياس لغة التقدير حنو قست الثوب بالذراع واجلراحة باملسبار 
  وشرعا محل فرع على أصل ىف حكم جبامع بينهما 

  وأركانه األصل والفرع وحكم األصل والوصف اجلامع 
  فاألصل عند األكثر حمل احلكم املشبه به وقيل دليله وقيل حكمه 

  جلميع قال بعض أصحابنا األصل يقع عل ا
  والفرع احملل املشبه وقيل حكمه 

  والعلة واحلكم مضى ذكرمها 
  وهى فرع ىف األصل الستنباطها من احلكم أصل ىف الفرع لثبوت احلكم فيه هبا 



  ومن شرط حكم األصل كونه شرعيا 
  وأن ال يكون منسوخا لزوال اعتبار اجلامع وىف اعتبار كونه غري فرع وجهان 

لفه املستدل كقوله احلنفى ىف الصوم بنية النفل أتى مبا آمر به فيصح كفريضة احلج ففاسد فإن كان حكم األصل خيا
  ألنه يتضمن اعترافه باخلطأ ىف األصل 

  وأن ال يكون معدوال به عن سنن القياس وال يعقل معناه كشهادة خزمية وعدد الركعات 
  وان ال يكون دليل األصل شامال احلكم الفرع 

  ألمة على حكم األصل ويكفى اتفاق اخلصمني وال يعترب اتفاق ا
  واعترب قوم ومسوا ما اتفق عليه اخلصمان قياسا مركبا 

  ومن شرط علة األصل كوهنا باعثة أي مشتملة على حكمه مقصودة للشارع من شرع احلكم 
ودافعة ملفاسد وقال غري واحد من أصحابنا هى جمرد أمارة وعالمة نصبها الشارع دليال على احلكم موجبة ملصاحل 

  ليست من جنس األمارة الساذجة 

  قال اآلمدى منع األكثر جواز التعليل جمرد عن وصف ضابط هلا 
  قلت كالم أصحابنا خمتلف ىف ذلك 

  وجيوز ان تكون العلة أمرا عدميا ىف احلكم الثبوتى عند أصحابنا وغريهم خالفا لآلمدى وغريه 

  اصرةومن شرطها أن تكون متعدية فال عربة بالق

  وهى ما ال توجد ىف غري حمل النص كالثمنية ىف النقدين عند أكثر أصحابنا واحلنفية خالفا للشافعى 
واختلفت ىف اطراد العلة وهو استمرار حكمها ىف مجيع حماهلا فاشترطه األكثر خالفا ألىب اخلطاب وغريه وىف حتليل 

  وغريه وجيوز ىف املنصوصة ال املستنبطة ورابعها عكسه  احلكم بعلتني أو علل كل منها مستقل أقوال ثالثها للمقدسى
  وخمتار اإلمام جيوز ولكن مل يقع 

  مث اختلف القائلون بالوقوع إذا احتمت فعند بعض أصحابنا وغريهم كل واحد علة 
  وقيل جزو علة واختاره ابن عقيل 

  وقيل واحدة ال بعينها 
  واملختار تعليل حكمني بعلة مبعىن الباعث 

  ألمارة فاتفاق واملختار أن ال تتأخر علة األصل عن حكمه وأما ا
  ومن شرطها أن ال ترجع إليه باإلبطال 

  وان ال ختالف نصا أو إمجاعا 
  وأن ال تتضمن املستنبطة زيادة على النص وان يكون دليلها شرعيا 

  وجيوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند األكثر 
   وجيوز تعدد الوصف ووقوعه عند األكثر

ومن شرط الفرع مساواة علته علة األصل ظنا كالشدة املطربة ىف النبيذ ومساواة حكمه حكم األصل كقياس البيع 



  على النكاح ىف الصحة 
  وأن ال يكون منصوصا على حكمه 

  وشرط احلنفية وغريهم من أصحابنا أن ال يكون متقدما على حكم األصل 
  س الداللة وصحح املقدسى اشتراطه لقياس العلة دون قيا

  مسالك إثبات العلة 
  األول اإلمجاع 

  الثاىن النص فمنه صريح ىف التعليل حنو كيال يكون دولة من أجل ذلك كتبنا إال لنعلم 

  فإن أضيف اىل ما ال يصلح علة حنو مل فعلت فيقول ألىن أردت فهو جماز 
  وغريه  أما حنو أهنا رجس أهنا ليست بنجس أهنا من الطوافني فصريح عند القاضى

  وأن حلقته الفاء فهو آكد 
  وامياء عند غريه 

  ومنه أمياء وهو أنواع 
  األول ذكر احلكم عقيب وصف بالفاء حنو قل هو أذى فاعتزلوا 

  الثاىن ترتيب احلكم على الوصف بصيغة اجلزاء حنو ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا أى لتقواه 
  قبة ىف جواب سؤال األعراىب إذ هو ىف معىن حيث واقعت فأعتق الثالث ذكر احلكم جوابا لسؤال حنو قوله اعتق ر

الرابع أن يذكر مع احلكم ما لو مل يعلل به للغى فيعلل به صيانة لكالم الشارع عن اللغو حنو قوله عليه السالم حني 
  عالمى لظهوره سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فال إذا فهو استفهام تقريرى ال است

اخلامس تعقيب الكالم أو تضمنه ما لو مل يعلل به مل ينتظم حنو فاسعوا اىل ذكر اهللا وذروا البيع ال يقضى القاضى 
  وهو غضبان إذا البيع والقضاء ال مينعان مطلقا فال بد إذا من مانع وليس إال فهم ما من سياق النص ومضمونه 

  أكرم العلماء واهن اجلهال السادس اقتران احلكم بوصف مناسب حنو 
  وهل تشترط مناسبة الوصف املوما اليه فيه وجهان 

  قال أبو الربكات ترتيب احلكم على اسم مشتق يدل أن ما منه االشتقاق علة ىف 

  قول أكثر األصوليني وقال قوم إن كان مناسبا 
علة علل هبا احلكم املعلل إال الثالث من مسالك إثبات العلة التقسيم والسرب وهو حصر األوصاف وابطال كل 

  واحدة فتتعني حنو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت والكل باطل إال األوىل 
ومن شرطه أن يكون سربه حاصرا مبوفقه خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد فيجب إذا على خصمه تسليم 

ه أو ببيان طرديته أي عدم التفات الشرع اليه احلصر أو ابراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء احلكم مع حذف
  ىف معهود تصرفه 

وال يفسد الوصف بالنقض وال بقوله مل أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى إذ يعارضه اخلصم مبثله ىف 
  وصفه 

مني وإذا اتفق اخلصمان على فساد علة من عدامها فإفساد أحدمها علة اآلخر دليل صحة علته عند بعض املتكل



  والصحيح خالفه 
  وهو حجة للناظر واملناظر عند األكثر 

  وثالثها أن أمجع على تعليل ذلك احلكم 
املسلك الرابع إثباهتا باملناسبة وهى أن يقترن باحلكم وصف مناسب وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب 

  احلكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة 

  خفيا أو غري منضبط اعترب مالزمه وهو املظنة  فان كان
  وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم واثبتها آخرون 

املسلك اخلامس إثبات العلة بالشبه وهو عند القاضى وابن عقيل وغريمها إحلاق الفرع املتردد بني أصلني مبا هو 
  والبهيمة واملذى املتردد بني البول واملىن  أشبه به منهما كالعبد املتردد بني احلس

  وىف صحة التمسك به قوالن ألمحد والشافعى واألظهر نعم خالفا للقاضى 
  واالعتبار بالشبه حكما ال حقيقة خالفا إلبن عليه 

  وقيل مبا يظن أنه مناط للحكم 
ة عند أكثر أصحابنا قيل ظنا املسلك السادس الدوران وهو وجود احلكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه يفيد العلي

  وقيل قطعا 

  وصحح القاضى وبعض الشافعية التمسك بشهادة األصول املفيدة للطرد والعكس حنو من صح طالقه صح ظهاره 
  ومنع ذلك آخرون وأطراد العلة ال يفيد صحتها 

  والقياس جلى وخفى 
  فاجللى ما قطع فيه بنفى الفارق كاالمة والعبد ىف العتق 

   قياس علة وقياس داللة ىف معىن األصل وينقسم اىل
  فاألول ما صح فيه بالعلة 

  والثاىن ما مجع فيه بني األصل والفرع بدليل العلة 
  والثالث اجلمع بنفى الفارق 

  مسألة أجاز األئمة األربعة وعامة العلماء التعبد بالقياس عقال خالفا للشيعة والنظام 
  وأوجبه القاضى وأبو اخلطاب وغريمها 

  مسألة القائل جبوازه عقال قال وقع شرعا إال داؤد وابنه وأومأ إليه إمامنا 

  ومحل على قياس خالف نصا واألكثر بدليل السمع واألكثر قطعى 
مسألة النص على العلة يكفى ىف التعدى دون التعبد بالقياس عند أصحابنا وأشار اليه إمامنا خالفا للمقدسى 

  واآلمدى وغريمها 
  د اهللا البصرى يكفى ىف علة التحرمي ال غريها وقال ابو عب

  قال أبو العباس هو قياس مذهبنا 
  مسألة جيرى القياس ىف العبادات واألسباب والكفارات واحلدود واملقدرات عند أصحابنا والشافعية خالفا للحنفية 



  مسالة جيوز عند األكثر ثبوت األحكام كلها بتنصيص من الشارع ال بالقياس 
  نفى إن كان أصليا جرى فيه قياس الداللة وهو االستدالل بانتفاء حكم شىء على انتفائه عن مثله فيؤكد به مسألة ال

  االستصحاب واال جرى فيه القياسان واهللا أعلم 
  األسئلة الواردة على القياس 

  االستفسار 
  ويتوجه على اإلمجال 

ببيان التساوى لغريه وجوابه مبنع التعدد أو رجحان وعلى املعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيني فصاعدا ال
  أحدمها بأمر ما 

  والثاىن فساد االعتبار 
  وهو خمالفة القياس نصا حلديث معاذ وألن الصحابة رضى اهللا عنهم مل يقيسوا إال مع عدم النص 

  وجوابه مبنع النص أو استحقاق تقدمي القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له 

  ثالث فساد الوضع ال
وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق هبا حنو لفظ اهلبة ينعقد به غري النكاح فال ينعقد به النكاح كاالجارة فيقال انعقاد 

  غري النكاح به يقتضى انعقاده به لتأثريه ىف غريه 
  وجوابه مبنع االقتضاء املذكور أو بأن اقتضاءها ملا ذكره املستدل أرجح 

  شاهد االعتبار ما ذكره فهو معارضة فإن ذكر اخلصم 
  الرابع املنع 

  وهو منع حكم االصل 
وال ينقطع به املستدل على األصح وله إثباته بطرقه ومنع وجود املدعى علة ىف األصل فيثبته حسا أو عقال أو شرعا 

  بدليله أو وجود أثر أو الزم له 
  ومنع عليته 

  ومنع وجودها ىف القرع فيثبتهما بطرقهما 
  امس التقسيم اخل

  وحمله قبل املطالبة ألنه منع وهو تسليم وهو مقبول بعد املنع خبالف العكس 
وهو حصر املعترض مدارك ما ادعاه املستدل علة والغاء مجيعها وشرطه صحة انقسام ما ذكره املستدل اىل ممنوع 

  ومسلم وإال كان مكابرة 

  بغرض املستدل ومطابقته ملا ذكره  وحصره جلميع األقسام وإال جاز أن ينهض اخلارج عنها
فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه ال للمستدل وطريق صيانة التقسيم أن يقول املعترض للمستدل إن عنيت مبا 

  ذكرت كذا وكدا فهو حمتمل مسلم واملطالبة متوجهة وان عنيت غريه فهو ممتنع ممنوع 
  دل السادس املطالبة وهى طلب دليل عليه الوصف من املست

  وتتضمن تسليم احلكم ووجود الوصف ىف األصل والفرع وهو ثالث املنوع املتقدمة 



  السابع النقض 
  وهو إبداء العلة بدون احلكم 

  وىف بطالن العلة به خالف سبق 
  وجيب احتراز ىف دليله عن صورة النقض 

لرواية فيها إذ دليله صحيح فال ودفعه إما مبنع وجود العلة أو احلكم ىف صورته ويكفى املستدل قوله ال أعرف ا
  يبطل مبشكوك فيه 

  وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك ىف صورة النقض ألنه انتقال وغصب 
أو ببيان مانع أو انتقاء شرط ختلف ألجله احلكم ىف صورة النقض ويسمح من املعترض نقض أصل خصمه فيلزم 

صلى فكيف يلزمين إذ دليل املستدل املقتضى للحكم حجة العذر عنه ال أصل نفسه حنو هذا الوصف ال يطرد على أ
  عليه ىف صورة النقض كمحل النزاع 

  أو ببيان ورود النقض املذكور على املذهبني كالعرايا على املذاهب 
وقول املعترض دليل عليه وصفك موجود ىف صورة النقض غري مسموع إذ هو نقض لدليل العلة ال لنفس العلة فهو 

  املستدل ىف رده أدىن دليل يليق باصله والكسر انتقال ويكفى 

وهو إبداء احلكمة دون احلكم غري الزم فرد إذ احلكمة ال تنضبط بالرأى فرد ضبطها اىل تقرير الشارع وىف اندفاع 
النقض باالجتراز عنه بذكر وصف ىف العلة ال يؤثر ىف احلكم وال يعدم ىف األصل لعدمه حنو قوهلم ىف االستجمار 

علق باالحجار يستوى فيه الثيب واألبكار فاشترط فيه العدد كرمى اجلمار خالف الظاهر ال ألن الطردى ال حكم يت
  يؤثر مفردا فكذا مع غريه كالفاسق ىف الشهادة 

ويندفع باالحتراز عنه بذكر شرط ىف احلكم عند أىب اخلطاب حنو حران مكلفان حمقونا الدم فجرى بينهما القصاص 
مني إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وأن تأخر لفظا والعربة باألحكام ال األلفاظ وقيل ال إذ قوله ىف العمد كاملسل

  ىف العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها ىف اخلطأ وهو نقض واألول أصح 
  الثامن القلب 

  وهو تعليق نقيض حكم املستدل على علته بعينها 
عتكاف لبث حمض فال يكون مبجرد قربة كالوقوف بعرفة فيقول مث املعترض تارة يصحح مذهبه كقول احلنفى اال

  املعترض لبث حمض فال يعترب الصوم ىف كونه قربة كالوقوف بعرفة 
وتارة يبطل مذهب خصمه كقول احلنفى الراس ممسوح فال جيب استيعابه باملسح كاخلف فيقول املعترض ممسوح 

  فال يقدر بالربع كاخلف 
د معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح فيقول خصمه فال يعترب فيه خيار الرؤية وكقوله ىف بيع الغائب عق

  كالنكاح فيبطل مذهب املستدل لعدم أولوية أحد 

  احلكمني بتعليقه على العلة املذكورة 
  والقلب معارضة خاصة فجوابه جواهبا ال مبنع وجود الوصف ألنه التزمه ىف استدالله فكيف مينعه 

  ة التاسع املعارض



وهى إما ىف األصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه فال يتعني ما ذكره املستدل مقتضيا بل حيتمل ثبوته له ملا ذكره 
املعترض أوهلما وهو أظهر االحتماالت إذ املألوف من تصرف الشرع مراعاة املصاحل كلها كمن أعطى فقريا قريبا 

  غلب على الظن إعطاؤه لسببني 
ذكره املعترض باالحتراز عنه ىف دليله على األصح فإن أمهله ورد معارضة فيكفى املعترض ويلزم املستدل حذف ما 

  ىف تقريرها بيان تعارض االحتماالت املذكورة 
وال يكفى املستدل ىف دفعها إال ببيان استقالل ما ذكره بثبوت احلكم إما بثبوت عليه ما ذكره بنص أو إمياء وحنوه 

إلغاء ما ذكره املعترض ىف جنس احلكم املختلف فيه كإلغاء الذكورية ىف جنس أحكام  من الطرق املتقدمة أو ببيان
  العتق 

  أو بان مثل احلكم ثبت بدون ما ذكره فيدل على استقالل علة املستدل 
فإن بني املعترض ىف أصل ذلك احلكم املدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر لزم املستدل حذفه وال يكفيه إلغاء 

  املناسبني بأصل اآلخر جلواز ثبوت حكم كل أصل بعلة ختصه إذ العكس غري الزم ىف الشرعيات  كل من

  وإن ادعى املعترض استقالل ما ذكره مناسبا كفى املستدل ىف جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم 
ن نص أو إمجاع فيكون ما ذكره وأما ىف الفرع بذكر ما ميتنع معه ثبوت احلكم فيه إما باملعارضة بدليل آكد م

  املستدل فاسد االعتبار كما سبق 
  وإما بإبداء وصف ىف الفرع مانع للحكم فيه أو للسببة 

فإن منع احلكم احتاج ىف إثبات كونه مانعا اىل مثل طريق املستدل ىف إثبات حكمه من العلة واألصل واىل مثل علته 
ال احلكمة ولو على بعد مل يضر املستدل أللفنا من الشرع اكتفاءه ىف القوة وأن منع السببية فإن بقى معه احتم

  باملظنة وجمرد احتمال احلكمة فيحتاج املعترض اىل أصل يشهد ملا ذكره باالعتبار 
وإن مل يبق مل حيتج اىل أصل إذ ثبوت احلكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها وىف املعارضة ىف الفرع ينقلب املعترض 

  بات املعارضة واملستدل معترضا عليها مبا أمكن من األسئلة مستدال على إث
  العاشر عدم التأثري وهو ذكر ما يستغىن عنه الدليل ىف ثبوت حكم األصل 

  إما لطرديته حنو صالة ال تقصر فال تقدم على الوقت كاملغرب إذ باقى 

  الصلوات تقصر فال تقدم على الوقت 
ن الرؤية فلم يصح بيعه كالطري ىف اهلواء فإن بيع الطري ىف اهلواء ممنوع وان أو لثبوت احلكم بدون شرطه كالبيع بدو

  رؤى 
نعم إن أشار بذكر الوصف اىل خلو الفرع من املانع أو اشتماله على شرط احلكم دفعا للنقض جاز ومل يكن من هذا 

  الباب 
عامة وان عمت مل جيز لعدم وفاء وأن أشار الوصف اىل اختصاص الدليل ببعض صور احلكم جاز إن مل تكن الفتيا 

  الدليل اخلاص بثبوت احلكم العام 
احلادى عشر تركيب القياس من املذهبني حنو قوله ىف البالغة أنثى ىف تزوج نفسها كابنة مخسة عشر إذ اخلصم مينع 

  تزوجيها نفسها لصغرها ال ألنوثيتها ففى صحة التمسك به خالف 
  يم الدليل مع منع املدلول أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء اخلالف الثاىن عشر القول باملوجب وهو تسل



  وهو آخر األسئلة 
  وينقطع املعترض بفساده واملستدل بتوجيهه إذ بعد تسليم العلة واحلكم ال جيوز له النزاع فيهما 

تفاوت ىف القتل فيقول احلنفى ومورده إما النفى حنو قوله ىف القتل باملثقل إن التفاوت ىف اآللة ال مينع القصاص كال
  سلمت لكن ال يلزم من عدم املانع ثبوت القصاص بل من وجود مقتضيه أيضا فأنا أنازع فيه 

وجوابه ببيان لزوم احلكم ىف حمل النزاع مما ذكره إن امكن أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار 
  وحنوه 

  بق عليه فتجب فيه الزكاة كاإلبل فيقول نعم زكاة القيمة وأما اإلثبات حنو اخليل حيوان يسا
  وجوابه بأن النزاع ىف زكاة العني وقد عرفنا الزكاة بالالم فيصرف اىل حمل النزاع 

وىف لزوم املعترض ابداء مستند القول باملوجب خالف ويرد على القياس منع كونه حجة أو ىف احلدود والكفارات 
  واملظان كاحلنفية 

  لة راجعة اىل منع أو معارضة واال مل تسمع واألسئ
  وذكر بعضهم أهنا مخسة وعشرون وترتيبها أوىل اتفاقا 
  وىف وجوبه خالف وىف كيفيته أقوال كثرية واهللا أعلم 

  االستصحاب دليل ذكره احملققون إمجاعا 
عى وابن شاقال وابن وإمنا اخلالف ىف استصحاب حكم اإلمجاع ىف حمل اخلالف واألكثر ليس حبجة خالفا للشاف

  حامد وناىف احلكم يلزمه الدليل خالفا لقوم وقيل ىف الشرعيات فقط 

مسألة شرع من قبلنا هل كان نبينا صلى اهللا عليه و سلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته مطلقا أو آدم أو نوح أو 
وال وتعبد بعد بعتثه بشرع من قبله ابراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السالم أو مل يكن متعبدا بشرع من قبله أق

  فيكون شرعا لنا نقله اجلماعة واختاره األكثر 
  مث اعترب القاضى وابن عقيل وغريه ثبوته قطعا ولنا قول أو آحادا وعن أمحد مل يتعبد وليس بشرع لنا 

  االستقراء دليل إلفادته الظن ذكره بعض أصحابنا وغريهم 
  صحاىب فإن انتشر ومل ينكر فسبق ىف اإلمجاع مسألة مذهب الصحاىب إن مل خيالفه 

  وأن مل ينتشر فحجة مقدم على القياس ىف أظهر الروايتني 
واختره أكثر أصحابنا وغريهم وقاله مالك والشافعى ىف القدمي وىف اجلديد أيضا خالفا ألىب اخلطاب وابن عقيل 

  وأكثر الشافعية 
اهر الوجوب عند أمحد وأكثر أصحابه خالفا البن عقيل مسألة مذهب الصحاىب فيما خيالف القياس توقيف ظ

  والشافعية 

مسألة مذهب التابعى ليس حبجة عند األكثر وكذا لو خالف القياس ىف ظاهر كالم أمحد وأصحابنا خالفا ألىب 
  الربكات 

  مسألة االستحسان هو العدول حبكم املسألة عن نظائرها لدليل شرعى خاص 
  لقول به ىف مواضع وقد أطلق أمحد والشافعى ا



وقال به احلنفى وأنكره غريهم وهو األشهر عن الشافعى حىت قال من استحسن فقد شرع وال يتحقق استحسان 
  خمتلف فيه 

مسألة املصلحة إن شهد الشرع باعتبارها كاقتياس احلكم من معقول دليل شرعى فقياس أو ببطالهنا كتعيني الصوم 
  وحنوه فلغو  ىف كفارة رمضان على املوسر كامللك

  أو مل يشهد هلا ببطالن وال اعتبار معني فهى 
  إما حتسيىن كصيانة املراة عن مباشرة عقد نكاحها املشعر مبا ال يليق باملروءة بتوىل الوىل ذلك 

  أو حاجى أى ىف رتبة احلاجة كتسليط الوىل على تزويج الصغرية حلاجة تقييد الكفو خيفة فواته 
  ذين من غري أصل وال يصح التمسك مبجرد ه

  أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرغ اليه كحفظ الدين بقتل املرتد والداعية 
  والعقل حبد املسكر والنفس بالقصاص والنسب والعرض حبد الزنا والقذف 

  واملال بقطع السارق فليس حبجة خالفا ملالك وبعض الشافعية 
  االجتهاد لغة بذل اجلهد ىف فعل شاق 

  اجلهد ىف تعرف احلكم الشرعى واصطالحا بذل 
  وشرط اجملتهد إحاطته مبدارك األحكام وهى األصول املتقدمة وما يعترب للحكم ىف اجلملة كمية وكيفية 

  فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق باألحكام منه 
  وهى قدر مخسمائة آية حبيث ميكنه استحضارها لالحتجاج هبا ال حفظها 

ا ذكره غري واحد لكن نقل القريواىن ىف املستوعب عن الشافعى أنه يشترط ىف اجملتهد حفظ وكذلك من السنة هكذ
  مجيع القرآن ومال إليه أبو العباس 

  ومعرفة صحة احلديث اجتهادا كعلمه بصحة خمرجه وعدالة رواته أو تقليدا كنقله 

  من كتاب صحيح ارتضى األئمة رواته والناسخ واملنسوخ منهما 
  ما تقدم فيه  ومن اإلمجاع

ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر وجممل وحقيقة وجماز عام وخاص ومطلق 
  ومقيد ال تفاريع الفقه وعلم الكالم 

  وال يشترط عدالته ىف اجتهاده بل ىف قبول فتياه وخربه 
  مسألة يتجزا االجتهاد عند األكثر 

  وقيل ىف باب ال مسألة 
  ألة جيوز التعبد باالجتهاد ىف زمن النىب صلى اهللا عليه و سلم عقال عند األكثر خالفا ألىب اخلطاب مس

  وىف جوازه شرعا أقوال ثالثها جيوز بإذنه ورابعها ملن بعد 
  مسألة جيوز اجتهاد النىب عليه السالم ىف أمر الشرع عقال عند األكثر 

  خالفا ألىب حفص العكربى وابن حامد  وأما شرعا فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه
  وجوزه القاضى ىف موضع ىف أمر احلرب فقط 



  واحلق أن اجتهاده عليه السالم ال خيطىء 
  مسألة اإلمجاع على أن املصيب ىف العقليات واحد واحد وأن الناىف ملة االسالم خمطىء آمث كافر اجتهد أو مل جيتهد 

  املعاند وزاد العنربى كل جمتهد ىف العقليات مصيب  وقال اجلاحظ ال إمث على اجملتهد خبالف
مسألة املسألة الظنية احلق فيها عند اهللا واحد وعليه دليل فمن أصابه فهو مصيب واال فمخطىء مثاب على اجتهاده 

  عند األكثر 
  ر الشافعية مسألة تعادل دليلني قطعيني حمال اتفاقا وكذا ظنيني فيجتهد ويقف اىل أن يتبينه عند أصحابنا وأكث

  وقال قوم وحكى رواية عن امحد جيوز تعادهلما فعليه خيري ىف األخذ بايهما شاء 
  مسألة ليس للمجتهد أن يقول ىف شىء واحد ىف وقت واحد قولني متضادين عند عامة العلماء 

  ونقل عن الشافعى أنه ذكر ىف سبع عشرة مسألة فيها قوالن واعتذر عنه بأعذار فيها نظر 
اجملتهد على حكمني خمتلفني ىف مسألة ىف وقتني فمذهبه آخرمها إن علم التاريخ وإال فأشبههما بأصوله  وإذا نص

  وقواعد مذهبه وأقر هبما اىل الدليل الشرعى 
  وقيل كالمها مذهب له وفيه نظر 

جهان ىف جواز نسبته مسألة مذهب اإلنسان ما قاله أو ما جرى جمراه من تنبيه أو غريه وإال مل جتز نسبته اليه ولنا و
  إليه من جهة القياس أو فعله أو املفهوم 

  مسألة ال ينقض احلكم يف اإلجتهاديات منه وال من غريه اتفاقا للتسلسل 
  مسألة وحكمه خبالف اجتهاده باطل ولو قلد غريه ذكره اآلمدى اتفاقا 

  وىف إرشاد ابن أىب موسى ال 
  جتهاد مقلده مل حترم عند أىب اخلطاب واملقدسى خالفا لقوم مسألة إذا نكح مقلد بفتوى جمتهد مث تغري ا

  مسألة إذا حدثت مسألة ال قول فيها فللمجتهد االجتهاد فيها والفتوى واحلكم 
  وهل هذا أفضل أو التوقف أو توقفه ىف األصول فيه أوجه لنا 

  وبعضهم ذكر اخلالف ىف اجلواز 
  مسألة ليس لك فيها إمام يؤيد املنع ما قاله إمامنا إياك أن تتكلم ىف 

  التقليد لغة جعل الشىء ىف العنق 
  وشرعا قبول قول الغري من غري حجة 

  مسألة جيوز التقليد ىف الفروع عند األكثر خالفا لبعض القدرية 
مسألة ال تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة كاألركان اخلمسة وحنوها الشتراك الكل فيه وال ىف األحكام 

  الكلية كمعرفة اهللا تعاىل ووحدانيته وصحة الرسالة وحنوها  األصولية

  قال القراىف وال ىف أصول الفقه 
  مسألة إذا أدى اجتهاد اجملتهد اىل حكم مل جيز له التقليد إمجاعا 

  وإن مل جيتهد فال جيوز له أيضا مطلقا خالفا لقوم 
  لم منه وقيل من الصحابة وقيل جيوز مع ضيق الوقت وقيل ليعمل ال ليفىت وقيل ملن هو أع



مسألة للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته لالجتهاد بطريق ما دون من عرفه باجلهل اتفاقا فيهما أما من جهل 
  حاله فال يقلده أيضا خالفا لقوم 

  مسألة وىف لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال ثالثها يلزمه إن مل يذكر طريق االجتهاد 
  جيوز خلو العصر عن جمتهد عند أصحابنا وجوزه آخرون  مسألة ال

  مسألة ذكر القاضى وأصحابه ال جيوز أن يفىت إال جمتهد 
  وقيل جيوز فتيا من ليس مبجتهد مبذهب جمتهد إن كان مطلعا على املاخذ أهال للنظر 

  وقيل عند عدم اجملتهد وقيل جيوز مطلقا 
  ول مع وجود األفضل خالفا البن عقيل وعن أمحد روايتان مسألة أكثر اصحابنا على جواز تقليد املفض

  فإن سأهلما واختلفا عليه واستويا عنده اتبع أيهما شاء وقيل األشد وقيل األخف 
  وحيتمل أن يسقطا ويرجع اىل غريمها أن وجد وأال فإىل ما قبل السمع 

  ال أبو العباس جوازه فيه ما فيه مسألة هل يلزم العامى التمذهب مبذهب يأخذ برخصة وعزائمه فيه وجهان ق
  مسألة وال جيوز للعامى تتبع الرخص وذكره ابن عبد الرب امجاعا 

  ويفسق عند إمامنا وغريه 
  ومحلة القاضى على غري متأول أو مقلد وفيه نظر 

  مسألة املفيت جيب عليه أن يعمل مبوجب اعتقاده فيما له وعليبه إمجاعا 
  ا فاألشهر يلزمه بالتزامه مسألة إذا استفىت العامى واحد

  مسألة للمفىت رد الفتوى وىف البلد غريه أهل هلا شرعا وإال لزمه ذكره أبو اخلطاب وابن عقيل 
  وال يلزم جواب ما مل يقع وما ال حيتمله السائل وال ينفعه 

  مجاعا مسألة قال ابن عقيل ال جيوز أن يكرب املفىت خطه قال وال جيوز إطالق الفتيا ىف اسم مشترك إ
  الترجيح تقدمي أحد طرىف احلكم الختصاصه بقوة ىف الداللة 

  ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن املستفاد منه أقوى 

  وحكى عن ابن الباقالىن أنكار الترجيح ىف األدلة كالبينات وليس بشىء 
  ال غاية وراء اليقني  وال مدخل له ىف املذاهب من غري متسك بدليل خالفا لعبد اجلبار وال ىف القطعيات إذ

  قال طائفة من أصحابنا جيوز تعارض عمومني من غري مرجح 
والصواب ما قاله أبو بكر اخلالل ال جيوز أن يوجد ىف الشرع خربان متعارضان من مجيع الوجوه ليس مع أحدمها 

خطأ الناظر ىف النظريات ترجيح يقدم به فأحذ املتعارضني باطل إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما ىف النقليات أو 
  أو لبطالن حكمه بالنسخ 

  فالترجيح اللفظى إما من جهة السند أو املنت أو مدلول اللفظ أو أمر خارج 
  األول فيقدم األكثر رواه على األقل خالفا للكرخى 

  وىف تقدمي رواية األقل األوثق على األكثر قوالن 
بط والنحو وبأنه اشهر بأحدها وبكونه احسن سياقا وباعتماده ويرجح بزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والض

على حفظه ال نسخة مسع منها وعلى ذكر ال خط وبعمله بروايته وبأنه عرف أنه ال يرسل اال عن عدل وبكونه 



  مباشرا للقصة أو صاحبها أو مشافها أو أقرب عند مساعه 
  وىف تقدمي روايه اخللفاء األربعة على غريها روايتان 

  إن رجحت رجحت رواية أكابر الصحابة على غريهم ف
  ورواية متقدم االسالم ومتأخره سيان عند األكثر 

  ويقدم األكثر صحبه ذكره ابن عقيل وابو اخلطاب وزاد أو قدمت هجرته 
  ويرجح بكونه مشهور النسب 

  وانفرد اآلمدى أو غري ملتبس مبضعف وبتحملها بالغا 
  ني أوىل ذكره ابن عقيل قال وأهل احلرم

  وال يرجح بالذكورية واحلرية على األظهر 
  ويرجح املتواتر على اآلحاد واملسند على املرسل عند اجلمهور 

  وقال اجلرجاىن وأبو اخلطاب املرسل أوىل 
  قال ابن املىن وسواء مرسل الصحاىب وغريه جلواز أن يكون اجملهول غري حافظ وأن كان عدال 

  ومرسل التابعى على غريه 
  تفق على رفعه أو وصله على خمتلف فيه وامل

  املنت يرجح النهى على األمر واملختار اآلمر على املبيح 
  واألقل احتماال على األكثر واحلقيقة على اجملاز 

  والنص على الظاهر ومفهوم املوافقة على املخالفة 
  املدلول يرجح احلظر على اإلباحة عند أمحد وأصحابه 

  افعية يتساويان ويسقطان وقال ابن أبان وبعض الش

  ويرجح احلظر على الندب والوجوب على الكراهة ويرجح الوجوب على الندب 
وقوله عليه السالم على فعله واملثبت على الناىف إال أن يستند النفى اىل علم بالعدم ال عدم العلم فيستويان والناقل 

  عن حكم األصل على غريه على األظهر 
  ة على نافيهما ويرجح موجب احلد واجلزي

اخلارج يرجح اجملرى على عمومه على املخصوص واملتلقى بالقبول على ما دخله النكري وعلى قياسه ما قل نكريه 
  على ما كثر وما عضده كتاب أو سنة أو قياس شرعى أو معىن عقلى 

  فإن عضد أحدمها قرآن واآلخر سنة فروايتان 
  مس باملقصود حنو وأن جتمعوا بني األختني على أو ما ملكت أميانكم وما ورد ابتداء على ذى السبب والعام بأنه أ

  وما عمل به اخللفاء الراشدون على غريه عند أصحابنا وأصح الروايتني عن إمامنا 
  ويرجح بقول أهل املدينة عند أمحد وأىب اخلطاب وغريمها خالفا للقاضى وابن عقيل 

  نيفة قبل ظهور البدع ورجح احلنفية بعمل أهل الكوفة إىل زمن أىب ح
  وما عضده من احتماالت اخلرب بتفسري الراوى أو غريه من وجوه الترجيحات على غريه من االحتماالت 



  والقياسى إما من جهة األصل أو العلة أو القرينة العاضدة 
  أما األول فحكم األصل الثابت باإلمجاع راجح على الثابت بالنص والثابت 

ة على الثابت بآحادها ومبطلق النص على الثابت بالقياس واملقيس على اصول أكثر على غريه بالقرآن أو تواتر السن
  حلصول غلبة الظن بكثرة األصول خالفا للجويىن والقياس على ما مل خيص على القياس املخصوص 

واترا على الثابتة عليتها وأما الثاىن فتقدم العلة اجملمع عليها على غريها واملنصوصة على املستنبطة والثابتة عليتها ت
آحادا واملناسبة على غريها والناقلة على املقررة واحلاضرة على املبيحة ومسقطة احلد وموجبه العتق واألخف حكما 

على خالف فيه كاخلرب والوصفية لالتفاق عليها على االمسية واملردودة اىل أصل قاس الشرع عليه على غريه 
على املضمضة واملطردة على غريها إن قيل بصحتها واملنعكسة على غريها إن كقياس احلج على الدين والقبلة 

  اشترط العكس 
  والقاصرة واملتعدية سيان ىف ثالث 

  ويقدم احلكم الشرعى أو اليقيىن على الوصف احلسى واإلثباتى عند قوم 
  وقيل احلق 

  ى التسوية واملوثر على املالئم واملالئم على الغريب واملناسب على الشبه
  وتفاصيل الترجيح كثرية 

فالضابط فيه أنه مىت اقترن بأحد الطرفني أمر نقلى أو اصطالحى عام أو خاص أو قرينه عقلية أو لفظية أو حالية 
  وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به 

  وقد حصل هبذا بيان الرجحان من جهة القرائن 
  واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  لم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وس
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