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م٣/١١/٢٠١٠: تاریخ قبول البحثم١٥/٤/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

أو شرط على التكرار عند العلماء وخالفهم في ذلك ونماذج من )١(داللة األمر المعلق على صفةاول البحث موضوع یتن
. التطبیقات الفقهیة ألثر هذا الخالف

أن األمر المعلق على صفة والتي قصد بها جمهور علماء األصول هنا العلة، كما برز نتائج هذه الدراسة أوكان من 
ُهوداً : عالىفي قوله ت شْ انَ َم رِ َك رِ ِإنَّ ُقرْآنَ اْلَفجْ ُقرْآنَ اْلَفجْ لِ وَ ِق اللَّْی َس سِ ِإَلى َغ ُلوكِ الشَّْم َالَة ِلُد ، ]٧٨: اإلسراء[َأِقمِ الصَّ

والعلة تختلف عن الشرط بأمور كثیرة أهمها أن العلة تؤثر . یتكرر بتكررها اتفاقا، والمعلق على شرط هو موضع الخالف
. كم وجودا وعدما، أما الشرط فال یؤثر بالحكم إال في حالة العدمبالح

نّ أل؛أن الفعل ال یتكرر كلما تكرر الشرط إال إذا قامت قرینة تدل على التكرارالقول الراجح في هذه المسألة أماو 
فإن كان الشرط في حكم . انتفائهالشرط ال تأثیر له في وجود المشروط بحیث یلزم من وجوده وجود المشروط، بل تأثیره في 

. علمأخذ حكم العلة واهللا أالعلة بإضافة الحكم إلیه، أو كان كالعالمة الخالصة 
وقد ركز البحث في هذا الموضوع على تحریر محل النزاع والمسائل المتعلقة به لبیان المتفق علیه والمختلف فیه من 

.ثر االختالفأدلتهم مع بیان الراجح من األقوال و المسائل، وتبع هذا بیان آلراء العلماء وأ 

Abstract
The research deals with the subject of significant outstanding matter on the status or condition on the

frequency when the scientists and their feud in the models and applications of jurisprudence to the effect
of this controversy.

One of the most prominent results of this study that the pending order status, which meant the public
assets here, scientists reason, as in the verse: "Perform Prayer from mid-day fill darkness of the night, and
recite the Qur'an in the early dawn …" Al-Isra 78, Frequently agreement, and commentator on the condition
is the subject of controversy. The reason the condition is different from a lot of things that the most
important reason affecting governance and the presence or absence, but the condition does not affect
governance but in the case of nothingness.

The most correct opinion in this matter that the act does not repeat every time it happens only if the
condition is a presumption on the frequency, because the condition does not impact him in the presence
of conditional so that the necessary existence.

A conditional, but its effect on the Antvaih. If the condition in the rule of reason to add the sentence,
or was taking Kalalamp exclusive rule of reason and God knows.

The research focused on this subject on the liberalization of the disputed issues related to the agreed
statement and that is different from the issues, and this was followed by a statement of the views of
scientists and their evidence with a statement of the correct words and the impact of the difference.
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:
شـــرف أالحمـــد هللا رب العـــالمین والـــصالة والـــسالم علـــى

:له وصحبه أجمعین، وبعدآالمرسلین وخاتم النبیین وعلى 
ن التكلیـــف الـــشرعي الـــذي هـــو مـــن أهـــم مباحـــثفـــإ
:الفقــه قــائم علــى أمــر الــشارع ونهیــه، قــال تعــالىأصــول
 ُــــر ــــُق وَاَألْم ْل ــــُه اْلَخ :تعــــالىوقــــال . ]٥٤: األعــــراف[َأَال َل
 ْـٌة َأو ْتَن یَبُهْم ِف ـرِِه َأن تُـصِ ـنْ َأْم اِلُفونَ َع ینَ ُیَخ رِ الَِّذ َذ َفْلَیحْ

ــیمٌ  ابٌ َأِل ــَذ ْم َع یَبُه ــصِ أهلــك إنمــا": وقــال . ]٦٣:النــور[ُی
فــإذا أنبیــائهمســؤالهم واخــتالفهم علــى ثــرةمــن كــان قــبلكم ك

ذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا  ٕ نهیتكم عن شـيء فـاجتنبوه وا
.)٢("تطعتماس

ببحـــــث صـــــیغ األصـــــولیونومـــــن أجـــــل هـــــذا اهـــــتم 
ومـــدلوالت األمـــر والنهـــي للوقـــوف علـــى مـــا یترتـــب علیهـــا 

. من تشریعات وأحكام
ـــال السرخـــسي فـــأحق مـــا یبـــدء بـــه فـــي البیـــان، (:ق

ألن معظــم االبــتالء بهمــا وبمعرفتهمــا تــتم :األمــر والنهــي
.)٣()مویتمیز الحالل من الحرااألحكاممعرفة 
المتتبــع لمــسألة داللــة األمــر علــى الفعــل مــرة واحــدة و 

بحثوهــــا یجــــد أن علمــــاء األصــــول قــــد - أو علــــى التكــــرار 
باعتبـــار : باعتبـــار األمـــر المجـــرد، والثـــاني: باعتبـــارین األول

دراسـتنا، األمر المعلق على شرط أو صفة، وهو موضـوع 
یـدل علیـه فـالمعلق األمر المجـرد یقتـضي التكـرار : قالفمن

مـــــن مـــــن بـــــاب أولـــــى، وهـــــو عنـــــدهم آكـــــد علـــــى التكـــــرار 
:لـــــیس للتكـــــراراألمـــــربـــــأن مطلــــق :ومـــــن قـــــال. )٤(المجــــرد

، أوالــــصفة، أوبالــــشرط، المعلــــقاألمــــرأناختلفــــوا فــــي 
هــــل یقتـــضي تكــــرار المـــأمور بــــه ، الوقـــتإلــــيالمـــضاف 
ذن إوهــذا مــا ســتجیب عنــه دراســتنا هــذه بــال؟أو بتكرارهــا 
. اهللا تعالى

وتحریــــرهوقــــد اهتمــــت هــــذه الدراســــة ببیــــان محــــل النــــزاع
ـــــة اتـــــضح مـــــن خاللهـــــا محـــــل الخـــــالف  ـــــى هیئ ـــــة عل واألدل

المتعلقــة بــه، وعالقــة محــل النــزاع باألدلــة األصــولیة التــي 
. ذكرها كل مذهب من مرجعه

وناقـــشت أیـــضا التكییـــف األصـــولي الفقهـــي لـــبعض 
یقین وعالقتهـا بمحـل المسائل الفقهیة الـواردة فـي أدلـة الفـر 

النـــزاع، فـــضال عـــن المناقـــشة التطبیقیـــة التفـــصیلیة لمثـــال 

أمــــا التــــرجیح فكــــان مــــستخرجا مــــن مجمــــوع أدلــــة . فقهــــي
الفریقین وفق محل النزاع المحرر مـع مـا جـاء فـي المثـال 

وقد جعلنـا هـذه الدراسـة فـي . الفقهي من تحلیل ومناقشة
تتـــضمن عـــددا مـــن المـــسائلثالثـــة مطالـــبتمهیـــد و 

:وخاتمة وهي على النحو اآلتي
.المقدمة-
.المطلب التمهیدي-
. تحریر محل النزاع: المطلب األول-
. ال العلماء في المسألةأقو : المطلب الثاني-
. الترجیح وبیان ثمرة الخالف:المطلب الثالث-
.وفیها أهم النتائج والتوصیات: الخاتمة-

 


: :
ـــة ـــر لغ ـــب :األم ـــى الطلـــب، أي طل ضـــد النهـــي وهـــو بمعن

أمرته: یقال. إیقاع الفعل، بینما النهي طلب بترك إیقاعه
. بكذا فأتمر، أي قبل أمره، والجمع أوامر

واألمــــر واحــــد األمــــور، یقــــال أمــــر فــــالن مــــستقیم، 
.)٥(وأموره مستقیمة

جمعـــه أمـــور وعلیـــه األمـــر بمعنـــى الحـــال: وقیـــل(
یدٍ :قوله تعالى رَشِ نَ ِب وْ رَْع رُ ِف ا َأْم َم ، واألمر ]٩٧: هـود[وَ

ــــب جمعــــه أوامــــر ، وقیــــل إن لفــــظ األمــــر )٦()بمعنــــى الطل
، فــــإذا كــــان بمعنــــى القــــول )٧(مــــشترك بــــین القــــول والفعــــل

ذا كـان بمعنـى الفعـل  ٕ المخصوص یطلق علـى األوامـر، وا
. )٨(فیطلق على األمور

 : :
عـــرف األصـــولیون األمـــر بتعـــاریف كثیـــرة ذكـــر بعـــضها 

واألقــرب فــي : (اآلمــدي فــي اإلحكــام واعتــرض علیهــا ُ ثــم قــال
ذلــك إنمــا هــو القــول الجــاري علــى قاعــدة االستــصحاب هــو أن 

. یقال األمر طلب الفعل، على جهة االستعالء
وغیــره مــن احتــرازا عــن النهــي) طلــب الفعــل(فقولنــا 
علــى جهــة االســتعالء احتــراز عــن (وقولنــا . أقــسام الكــالم

. )٩()الطلب على جهة الدعاء وااللتماس
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ـــــر مـــــشایخ  ـــــد أكث ـــــي األمـــــر عن فاالســـــتعالء شـــــرط ف
الماتریدیــة، واآلمــدي مــن األشــاعرة، وبــه قــال أبــو الحــسین 

. )١٠(من المعتزلة، واإلمام الرازي، وابن الحاجب
المعتزلـــة یجـــب العلـــو فـــي األمـــر، وبـــه وعنـــد أكثـــر 

ال )١١(أبـو اسـحق الـشیرازي، وابـن الـصباغ، والــسمعاني: قـال ٕ وا
. كان دعاء أو التماسا

األمــر هــو قــول القائــل لمــن دونــه : یقولــون فــي حــده
وهــو )١٢(أو مــا یقــوم مقامــه فــي الداللــة علــى المــدلول) افعـل(

بـــأمر ن ذلـــك قـــد یوجـــد فیمـــا لـــیس أل: فاســـد عنـــد اآلمـــدي
:باالتفاق

ــُه :كالتهدیــد فــي قولــه تعــالى ُتْم ِإنَّ ــْئ ــا شِ ــوا َم ُل َم اعْ
یرٌ  ُلونَ َبصِ َم ا َتْع َم . ]٤٠: فصلت[ِب

طَاُدواْ : في قولهواإلباحة َلْلتُْم َفاصْ ا َح . ]٢: المائدة[وَإَِذ
ــــُم : واالمتنـــان نحـــو قولـــه تعـــالى َقُك زَ ـــا رَ مَّ ُلــــوْا ِم ُك

]. ١٤٢: األنعام[الّلهُ 
ِنی: تعالىواإلكرام كقوله ُلوَها ِبَسَالمٍ آِم ُخ نَ ـاْد

. إلى غیر ذلك من المحامل، ]٤٦: الحجر[
نــه قــد یــرد مثــل هــذه الــصیغة مــن األعلــى نحــو إثــم 

ن یكون ذلك على سبیل التـضرع أب: األدنى وال یكون أمراً 
وقــد یكــون والخــضوع، وقــد یــرد مــن األدنــى نحــو األعلــى، 

أمـــــرا إذا كانـــــت علـــــى ســـــبیل االســـــتعالء ال علـــــى ســـــبیل 
الخــضوع والتــذلل، ولــذلك یوصــف قائلهــا بالجهــل والحمــق 

. )١٣(بأمر من هو أعلى رتبة منه
فــي وأكثــر األشــعریة ال یــشترطون العلــو وال االســتعالء

األمـــر هـــو القـــول المقتــــضي : األمـــر ویقولـــون فـــي تعریفـــه
أكثــر الــشافعیة أمور بــه، وبــه قــال طاعــة المــأمور بفعــل المــ

مام الحرمین والغزالي وغیرهم ٕ . )١٤(كالقاضي أبي بكر وا
طلـــب أداء (بأنـــه : وعرفـــه األســـتاذ الـــدكتور الزلمـــي

فعــل أو امتنــاع علــى وجــه الحــتم واإللــزام مــا لــم یقــم دلیــل 
. )١٥()على خالف ذلك

ــــذي نمیــــل إلیــــه فــــي كــــل مــــا ذكــــر هــــو اشــــتراط : وال
نك قد تأمر زمیال لك إلزامـا وال یـسمى أمـرا إال إالء فاالستع

.)١٦(أن تأمره مع التظاهر باالستعالء

:


المتتبــع لمــسألة داللــة األمــر المعلــق علــى شــرط إنّ 
أو صــفة أو وقــت علــى التكــرار، یجــد أن علمــاء األصــول 

لــة األمــر المعلــق علــى شــرط أو صــفة أو اختلفــوا فــي دالقــد 
مــن ااألمــر المطلــق یقتــضي التكــرار فهاهنــ: قــالوقــت، فمــن

. باب أولى، وهو عندهم آكد على التكرار من المجرد
فقـــد:لـــیس للتكـــراراألمـــرالقـــائلون بـــأن مطلـــق أمـــا 
:المعلقاألمرأناختلفوا في 

علیـــه وقولـــه، كـــان زانیـــا فارجمـــهإن: بالـــشرط نحـــو
ن إهـــذا فـــامـــرأةإلـــيأنـــیسغـــدوا یـــا او : (والـــسالمالـــصالة 
. )١٧()رجمهاأاعترفت ف
ــسَّارَِقةُ :نحــو قولــه تعــالى، الــصفةأو ُق وَال ــسَّارِ وَال

ــُه  ــِه وَالّل ــنَ الّل ــاًال مِّ َبا َنَك ــَس ــا َك َم ــزَاء ِب ا َج َیُهَم ــِد ــاْقَطُعوْا َأْی َف
یمٌ  ِك یزٌ َح زِ . ]٣٨:المائدة[َع

مِ ـَأقِ :نحو قوله تعالى، الوقتإلياف ـالمضوأ
ـرِ ِإنَّ  ُقرْآنَ اْلَفجْ لِ وَ ِق اللَّْی َس سِ ِإَلى َغ ُلوكِ الشَّْم َالَة ِلُد الصَّ

ُهوداً  ْش انَ َم رِ َك . ]٧٨:اإلسراء[ُقرْآنَ اْلَفجْ
ال؟أو هل یقتضي تكرار المأمور به بتكرارها 

المـــسألة البـــد مـــن وقبـــل بیـــان خـــالف العلمـــاء فـــي
. تحریر محل النزاع فیها

 : :
حــدد بعــض العلمــاء كاآلمــدي وابــن الحاجــب وصــفي

الــدین الهنــدي محــل النــزاع بــأن الــصفة أو الــشرط المعلــق 
:بها المأمور به

ـــة لوجـــوب الفعـــل.١ مـــن دلیـــل إمـــا أن یثبـــت كونهـــا عل
وهــذا علــى الوصــف، مــن نفــس ترتــب الحكــم أومنفــصل، 
، )١٨(نـــه یفیـــد التكـــرارأینئـــسخـــالف فیـــه بـــین القاالنـــوع ال

كونهـاوالتعلیق بل مناألمرمن هذا التكرار لم یأتلكن
. بغض النظر عن كون الحكم تعلق بهاعلة

ـلَّ :كما في قولـه تعـالى وا ُك ِلـُد ـي َفاجْ َیـُة وَالزَّاِن الزَّاِن
َئَة جَ  ا ِم ُهَم ْن ٍد مِّ ةٍ وَاِح . ]٢: النور[ْلَد
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إن كـــان هـــذا المـــائع خمـــرا فهـــو حـــرام : ومثـــل قولنـــا
ن الحكــــم یتكــــرر بتكــــرره اتفاقــــا عنــــد القــــائلین بالتعبـــــد إفــــ

یقــــع التعبــــد فیــــه لــــمو لــــو عرفــــت العلیــــة فیمــــابالقیــــاس، 
قـــال إذاالعبــاد لـــم یفــد التكــرار، كمــا أفعــالبالقیــاس نحــو 
ولیــست علــة اً ســودأإن كــاناعتــق ســالما : الرجــل لوكیلــه

یعتـق غیـره مـن أننه لیس لـه إالسواد، فإالبإعتاقهأمري
نـه لـم یقـع التعبـد بالقیـاس فـي ألما اً سودأن كان إ عبیده، و 
الزركــــشي وأبــــي الحــــسین ، وهــــو مقتــــضى كــــالمأفعــــالهم

.)١٩(ابن برهانالبصري و 
ما أن ال یثبت كونـه علـة لوجـوب الفعـل بـل شـرطا .٢ ٕ وا

یــــه مــــن غیــــر تــــأثیر لــــه فیــــه، لــــه، بــــأن توقــــف الحكــــم عل
كاإلحـــصان الـــذي یتوقـــف علیـــه الـــرجم فـــي الزنـــا، وكقولـــه 

ــةٍ : تعــالى َن ِم ــٍة مُّؤْ َقَب ــرُ رَ ی رِ ، فهــو محــل ]٩٢: النــساء[َفَتحْ
.)٢٠(الخالف

و البیـــــضاويوخـــــالف اإلمـــــام فخـــــر الـــــدین الـــــرازي 
أصــحاب هــذا الــرأي واعتبــروا جریــان الخــالف فیــه مطلقــا 

. )٢١(لة أو شرطنه عأسواء ثبت 
ورجــــح الزركــــشي وقــــوع الخــــالف المــــذكور باألدلــــة 
الــشرعیة فقــط، وأمــا أفعــال المكلفــین المجــردة فــال تقتــضي 

إن دخلـــت الــــدار : التكـــرار، كمـــا لـــو قـــال الرجـــل لزوجتـــه
فأنـت طــالق، فـإذا دخلــت مـرة وقــع المعلـق علیــه، وانحلــت 

.)٢٢()كلما(الیمین، ثم لم یتعدد بتكرر المعلق علیه إال في 
ـــة  وجعـــل اإلمـــام الغزالـــي موضـــع الخـــالف فـــي العل

ن الحكـــم یتكــرر بتكررهـــا إفأمــا العقلیـــة فــ: فقـــال. الــشرعیة
.)٢٣(اتفاقا

، كمــا فــي )علــة(أن المعلــق علــى ســبب : والحاصــل
ِق : قولــه تعــالى ــَس ــى َغ سِ ِإَل ــشَّْم ُلوكِ ال ــُد َالَة ِل ــصَّ ــمِ ال َأِق

ـــرْآنَ اْلفَ  ُق ـــلِ وَ ُهوداً اللَّْی ـــْش ـــانَ َم ـــرِ َك ـــرْآنَ اْلَفجْ ـــرِ ِإنَّ ُق جْ

ـــــاْقَطُعوْا : ، وقولـــــه]٧٨: اإلســـــراء[ ُق وَالـــــسَّارَِقُة َف وَالـــــسَّارِ
ا َیُهَم ــِد وا : ، وقولــه]٣٨: المائــدة[َأْی ــُد ِل ــي َفاجْ ــُة وَالزَّاِن َی الزَّاِن

ةٍ  ــَد ْل ــَة َج َئ ــا ِم ــٍد مِّْنُهَم ــلَّ وَاِح ا، یتكــرر بتكــرره اتفاقــ. ]٢: النــور[ُك
وما ذكره الرازي والبیضاوي من الخـالف فـي الجمیـع لـم یثبـت، 

.)٢٤(والمعلق على شرط هو موضع الخالف
وأما تكرار األمر بالتطهیر بتكرر الجنابة، وتكرار

األمــــر بالوضــــوء بتكــــرر القیــــام إلــــي الــــصالة، فیرجــــع إلــــي 
السببیة، أو بدلیل منفـصل، ویمكـن معرفـة الـسبب بمناسـبته 

. و بعدم دخول أداة الشرط علیهللحكم، أ
وقبـــل أن نــــشرع فـــي بیــــان أقـــوال العلمــــاء فـــي هــــذا 

بــد مــن ذكــر الفــروق الجوهریــة بــین نــه الأالخــالف نــرى 
. الشرط والعلة

:: 
:تعریفهما: النقطة األولى

ــــــشيء، والتزامــــــه:الــــــشرط لغــــــة: أوالً  ــــــي البیــــــع إلــــــزام ال ف
.)٢٥(وهونح

هو (: عرف اآلمدي الشرط بقوله:الشرط اصطالحا
مـــا یلـــزم مـــن نفیـــه نفـــي أمـــر مـــا علـــى وجـــه ال یكـــون ســـببا 

.)٢٦()لوجوده، وال دخال في السبب
مــا یلــزم مــن : وقــد عــرف أكثــر العلمــاء الــشرط بأنــه

. )٢٧(عدمه العدم وال یلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته
نــهأأوضــح مــن التعریــف الــسابق، مــعوهــذا التعریــف 

نه لما كان الحكم متوقفا علیـه مـن إیؤدي نفس الغرض، ف
نــه یلــزم أن إحیــث الوجــود وال تــأثیر لــه فــي ذلــك الحكــم ف

. ینعدم المشروط حالة انعدامه
:أمورخمسة علىویطلق اسم الشرط

وهـو الـذي یتوقـف انعقـاد العلـة للعلیـة :شرط محض-١
ف وجــود العلــة علــى وجــوده، أي مــا یتوقــعلــى وجــوده

حتــى ویمتنـع وجـود العلــة حقیقـة بعـد وجودهــا صـورة 
كمــا یوجــد ذلــك الــشرط فتــصیر موجــودة عنــدها حقیقــة

). إن دخلت الدار فأنت حر(في 
كــشق ، شـرط فــي حكــم العلـل فــي إضــافة الحكـم إلیــه-٢

حتـى یـسیل مـا فیـه مـن الـدهن، الزق الذي فیه مـائع 
ف جـزء مـن الـزق فإن الشق في الصورة مباشرة إتـال

وفـــي حـــق الـــدهن هـــو إیجـــاد شـــرط الـــسیالن، ولكـــن 
كأنــه جعــل هــذا الــشرط فــي حكــم العلــة حتــى یجعــل 

ـــدهن، ألن المـــائع ال یكـــون محفوظـــا إال  باشـــر إراقـــة ال
بوعـــاء فإزالـــة مـــا بـــه تماســـكه یكـــون مباشـــرة تفویـــت مـــا 
كــان محفوظــا بــه، وعلــى هــذا جــرح اإلنــسان إذا اتــصل 
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رة القتــل حتــى یجــب القــصاص بــه الــسرایة یكــون مباشــ
الحیـاة ال یمكـن إزهاقهـا حقیقـة به إذا كان عمدا، ألن

باألخذ واإلخراج ولكنهـا محفوظـة فـي البـدن بـسالمة 
البنیة، فنقض البنیة بالجرح والقطع یكـون تفویتـا لمـا 
كـــان بـــه محفوظـــا فیجعــــل ذلـــك مباشـــرة علـــة القتــــل 

. حكما
ه وبـین وهـو الـذي تخلـل بینـ:وشرط له حكـم األسـباب-٣

المــــشروط فعــــل فاعــــل مختــــار ال یكــــون ذلــــك الفعــــل 
منسوبا إلى ذلك الشرط ویكون سابقا على ذلك الفعـل 

لـم یـضمن االختیاري كمـا إذا حـل قیـد عبـد حتـى أبـق
عنـــــد الحنفیـــــة، وحـــــل القیـــــد إزالـــــة المـــــانع للعبـــــد مـــــن 
ـــد اعتـــرض علیـــه فعـــل مـــن  الـــذهاب، فكـــان شـــرطا فق

هـــو علـــة تلـــف مختـــار وهـــو الـــذهاب مـــن العبـــد الـــذي 
المالیـــــة فیـــــه، فالـــــشرط هنـــــا كـــــان ســـــابقا علـــــى فعـــــل 

فتبـین المختار، والعلة ال تـضاف إلـي الـشرط الـسابق، 
ـــــشيء. بـــــه أنـــــه بمنزلـــــة الـــــسبب المحـــــض ألن ســـــبب ال

ذا  ٕ یتقدمه وشرطه یكون متأخرا عن صـورته وجـودا، وا
مــا كــان بمعنــى الــسبب كــان تلــف المالیــة مــضافا إلــى 

.ما سبق من السبباعترض علیه من العلة دون
ر الحكـــم إلـــى قـــتفوهـــو مـــا ی:مـــاكوشـــرط اســـما ال ح-٤

إن (وجوده وال یوجد عند وجوده كأول الشرطین في 
ـــت هـــذا وهـــذا فكـــذا و نحـــو أن یقـــول لعبـــده إن )فعل

دخلـــت هــــاتین الـــدارین فأنــــت حـــر فــــإن دخولـــه فــــي 
الــدار األولــى شــرط اســما ال حكمــا ألن الحكــم غیــر 

. وجودا عندهمضاف إلیه وجوبا به وال 
وشــــرط كالعالمــــة الخالـــــصة كاإلحــــصان فــــي الزنـــــا-٥

إلیجاب الرجم فإنه عالمة یعرف بظهـوره كـون الزنـا 
موجبـا للـرجم وهـو فـي نفـسه لـیس بعلـة وال ســبب وال 

. )٢٨(شرط محض في إیجاب الرجم
إما عقلي كالحیاة للعلم، فان العقل یحكم بانتفـاء : والشرط

یحكم بوجـود العلـم عنـد وجـود العلم عند انتفاء الحیاة، وال 
مـــا شـــرعي كالطهــــارة، فإنهـــا شـــرط فـــي صــــحة . الحیـــاة ٕ وا

الصالة شرعا، تتوقف علیها صحة الـصالة، وال یلـزم مـن 
. وجودها وجود الصالة

ما لغوي كقول القائـل ٕ ، )إن دخلـت الـدار فأنـت طـالق: (وا
شـرعا، وال عقـال، فإن دخول الدار لیس شرطا لوقوع الطـالق 

. )٢٩(الشروط التي وضعها أهل اللغةبل من 
مكـسورة الهمـزة ) إن: (أما صیغ الشرط اللغوي فهي

، )حیثمـا(، )مهمـا(، )مـا(، و)من(، و)إذا(ساكنة النون، و
. )٣٠()أینما(، و)إذ ما(و

تــأتي بمعنــى المــرض، وتــأتي بمعنــى :العلــة لغــة: ثانیــاً 
. )٣١(السبب

م بـأن جعـل هـي الوصـف المعـرف للحكـ:العلة اصـطالحاً 
أو هــي . )٣٢(علمـا علــى الحكــم إن وجــد المعنـى وجــد الحكــم

الوصــف الظــاهر المنــضبط المناســب للحكــم، بجلــب المــصلحة
.)٣٣(أو دفع المفسدة

:الفرق بین الشرط والعلة: النقطة الثانیة
سلك اإلمام الغزالي مـسلكا فـي تعریـف الـشرط یتـضمن 

توضــح مــدى مــا ســبق مــن تعریــف غیــره مــع زیــادة فــي ذلــك 
وفــي لــسان : (الفــرق بینــه وبــین العلــة، واالرتبــاط بینهمــا، فقــال

الفقهــاء عبــارة عمـــا یمتنــع وجــود عمـــل العلــة إال بوجـــوده، ال 
هـو عبـارة : (لما تجب به العلـة، أو یجـب بـه الحكـم، أو یقـال

. )٣٤()عما یجب الحكم عنده بوجود علة الحكم
رط، فــال فهــو بهــذا یوضــح أن الحكــم لــم یحــصل بالــش

ــــه ــــول إ: یقــــال عن ــــي ق ــــالطالق ف ن الحكــــم حــــصل بــــسببه، ف
أن دخلت الدار فأنـت طـالق، غیـر واقـع بالـدخول بـل : القائل

ــــف عــــن  ــــا اختل ــــدخول، ومــــن هن ــــد ال بــــالتطلیق ویحــــصل عن
. ن العلــة یمكــن أن یــضاف إلیهــا الحكــم وینــسب لهــاالعلــة، أل

ــــشرط بمــــا ذكــــره اإلمــــام فیــــه كــــالم ــــق ال ن أل؛والتمثیــــل لمطل
ـــال ال ـــة والمث ـــشرعي والعل ـــشرط ال ـــین ال ـــق ب ـــا التفری مقـــصود هن

. المذكور للشرط اللغوي
وقد أوضح اإلمـام الغزالـي مـا ذهـب إلیـه بعدیـد مـن 

ملــك النكــاح ال یحــصل إال بالنكــاح الجــاري : منهــا: األمثلــة
ذا حــصل قیــل ٕ بالنكــاح عنــد نــه حــصل إ: بمــشهد الــشهود، وا
ـــــشهادة ـــــشهود ال بال ـــــك ، فال)٣٥(حـــــضور ال ـــــة لمل نكـــــاح عل

المنفعــة، ویمكــن أن ینــسب إلیــه، وحــضور الــشهود شــرط 
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لتحقق ملك المنفعـة حیـث یمتنـع عملهـا إال بـه، فـال نكـاح 
. فال ملك لمنفعة بدون ذلكمن ثمَّ بدون الشهود و 

ببـراءة الذمـة عـن الـصالة، إنمـا : ومثل اإلمام أیضا
ـــــران الطهـــــارة ال بفعـــــل  ـــــصالة عنـــــد اقت حـــــصلت بفعـــــل ال

ن الطهــارة شــرط لــصحة الــصالة التــي بفعلهــا أل؛لطهــارةا
تبــــرأ الذمـــــة، وكـــــذا الملـــــك فـــــي البیـــــع یحـــــصل باإلیجـــــاب 

ال بــذات البــائع وال –البیــع –والقبـول، الــذي أطلقنــا علیـه 
بـــذات المبیـــع لكـــن اإلیجـــاب والقبـــول ال ینعقـــدان بیعـــا إال 

. )٣٦(عند وجود مبیع وبائع إذ ال یتصور بیع بدونهما
والحــول للزكــاة ال یتعلــق بــه وجــوب دفــع الزكــاة بــل 

ــذلك یقیــد التعریــف بقولنــا  وال یلــزم مــن وجــوده - بالنــصاب ل
الوجـود لكـن لیبین أنه قد یحصل مع وجوده - الوجود لذاته

. ال لذاته بل لمقارنة السبب معه
وفرق أبو الحسین البصري بین الشرط والصفة مـن 

م ثـــم ذكـــر فائـــدة األمـــر حیـــث مـــا یترتـــب علیهـــا مـــن أحكـــا
قــد نــصف الــشيء بأنــه شــرط ونعنــي : المعلــق بهمــا، فقــال

أن تــأثیر المــؤثر یقــف علیــه ســواء ورد بلفــظ الــشرط أم لــم 
الزنـا یرد به، وذلك نحو اإلحصان الذي یقـف علیـه تـأثیر 

ســواء فــي وجــوب الــرجم، وقــد نعنــي أنــه وارد بلفــظ الــشرط
. كان شرطا في الحقیقة أو علة مؤثرة
ارجمـــوا الزانـــي إن كـــان : فـــاألول نحـــو أن یقـــول ســـبحانه

. زانیاارجموا زیدا إن كان : والثاني أن یقول، محصنا
وذكــر قاضــي القــضاة أن الــشرط یجــب اختــصاصه 

: بأمور ثالثة
أن یكـــون متمیـــزا مـــن غیـــره، وهـــذا ال بـــد منـــه لیـــتمكن:األول

. المكلف من إیقاع الفعل عنده
ألن العبــادة المعلقــة بالــشرط ؛كــون مــستقبالأن ی:والثــاني
. مستقبلة

ألــیس قــد یقــول اإلنــسان لغیــره ادخــل الــدار: فــإن قیــل
ــا إذا قــال ذلــك كــان : إن كــان زیــد قــد دخلهــا بــاألمس، قلن

. شرط دخوله علمه بعد األمر بأن زیدا قد كان دخلها
لــم ألنـه إن . أن یكــون الـشرط ممكنـا، وهــذا ال بـد منــه:والثالـث

یكـــن ممكنـــا وكلـــف المـــأمور بفعـــل المـــشروط علـــى كـــل حـــال، 

ن كلـــف  ٕ كـــان قـــد كلـــف مـــا ال یطیقـــه، وبطـــل فائـــدة الـــشرط، وا
عنــد الــشرط ولــم یكلـــف عنــد فقــده، كــان قـــد علــق المــأمور بـــه 

.)٣٧(على شرط یعلم اآلمر أنه ال یحصل، وهذا عبث
بعــد مــا ذكرنــا مــن أقــوال العلمــاء فــي بیــان الفــروقو 

:فیما یأتيرط والعلة نوجزهابین الش
أن العلــة ال بــد وأن تكــون مطــردة ومنعكــسة بخــالف .١

قــد ال یطــرد فیوجــد وال یوجــد معــه المــشروط الــشرط 
. كالحیاة للعلم

بخــــالف ) وجودیــــة(العلــــة ال بــــد وأن تكــــون ثبوتیــــة .٢
الــــشرط فإنــــه قــــد یكــــون وجودیــــا كالحیــــاة مــــع العلــــم 

و مختـار ، وقد یكـون عـدمیا كانتفـاء الـضد، وهـللعلة
ال یمتنـع أن یكـون الـشرط عـدمیا: فإنـه قـال: القاضي

إذ ال معنـى . كانتفاء أضداد العلم بالنـسبة إلـى وجـوده
ــــي وجــــوده  ــــف المــــشروط ف ــــشرط إال مــــا یتوق ــــه لل علی

ال مــــا یــــؤثر فــــي وجــــود المــــشروط حتــــى یمتنــــع أن 
یكـــون عـــدمیا وذهـــب بعـــضهم إلـــى أن الـــشرط ال بـــد 

. أن یكون وجودیا
بخـالف الــشرط فإنـه ال مــانع ، ون إال واحــدةالعلـة ال تكـ. ٣

والعلـــــة الواحـــــدة ال تكـــــون علـــــة لحكمـــــین ، مـــــن تعـــــدده
والشرط الواحد قد یكون شرطا ألمور كالحیاة 

العلــــة ال بــــد وأن تكــــون صــــفة قائمــــة بمحــــل الحكــــم .٤
بخالف الشرط فإنـه قـد ال یكـون صـفة وذلـك كمحـل 
ـــیس  ـــصفة فإنـــه شـــرط لهـــا ول الـــصفة بالنـــسبة إلـــى ال

لكـن محـل الحكـم یكـون شـرطا للحكـم ، محلهـاصفة ل
. من حیث یتوقف وجوده علیه

العلـــة موجبـــة للمعلـــول أو مـــؤثرة فیـــه كـــالعلم مـــع العالمیـــة . ٥
. بخالف الشرط مع المشروط كالحیاة مع العلم

والعلــة مالزمــة للحكــم ابتــداء ودوامــا بخــالف الــشرط .٦
وذلـــك إذا توقـــف فإنـــه یتوقـــف علیـــه ابتـــداء ال دوامـــا

علیــه فــي ابتــداء وجــوده دون دوامــه كتعلــق المــشروط
ابتــداء ال القـدرة علـى وجـه التــأثیر فإنـه شـرط للحـادث 

ـــق  ـــك التعل ـــد یبقـــى الحـــادث مـــع انقطـــاع ذل دوامـــا فق
عنـــه، وأمـــا العلـــة فهـــي مالزمـــة للمعلـــول أبـــدا إذ ال 

تحقق للعالمیة بدون العلم في الحالین وكذا كل حكم
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. بالقیاس إلى علته
للمعلــول باالتفــاق وأمــا الــشرط فقــد والعلــة مــصححة .٧

اختلـــــف فـــــي كونـــــه مـــــصححا للمـــــشروط وعلـــــة فـــــي 
. )٣٨(تصححیه إلى غیر ذلك


 

ونـــتج عـــن الخـــالف المـــذكور اخـــتالف العلمـــاء فـــي 
علــى المعلــق علــى صــفة أو شــرط أو وقــت [داللــة األمــر 

: على خمسة أقوال]التكرار

 ::
قیـد بــصفةأوعلــق علـى شــرط إذااألمـرأنثبـت أأي 

وهــو قــول . لــم یكــن المعلــق علیــه علــةإذااقتــضى التكــرار 
واحــتج أصــحاب هــذا. )٣٩(بعـض الحنفیــة وبعــض الــشافعیة

:القول بوجوه
أنــه ورد فــي كتــاب اهللا، وســنة رســوله، أوامــر متعلقـــة :األول

متكـــــررة إلــــي أوقـــــات، وهـــــي بــــشروط، وصـــــفات، ومـــــضافة
ــُتْم : كقولــه تعــالى. بتكررهــا ا ُقْم ــوْا ِإَذ ُن ینَ آَم ــا الَّــِذ ــا َأیَُّه َی

ـــِق  رَاِف ـــى اْلَم ْم ِإَل ُك َی ـــِد ْم وََأْی ـــوَهُك ُج ُلوْا وُ ـــسِ الِة فاغْ ـــصَّ ـــى ال ِإَل
ــًا  ُنب ــتُْم ُج ن ــینِ وَإِن ُك َب ْع ــى اْلَك ــْم إَِل َلُك ــُكْم وََأرُْج وسِ ُؤ وْا ِبرُ ــَسُح وَاْم

ـٌد مَّـنُكم َفاطَّ  ـاء َأَح ـَفرٍ َأوْ َج َلى َس نتُم مَّرْضَى َأوْ َع وْا وَإِن ُك هَّرُ
ـــوْا  ـــاء َفَتَیمَُّم ـــُدوْا َم ـــَساء َفَلـــْم َتِج تُُم النِّ ـــْس ـــاِئطِ َأوْ َالَم ـــنَ اْلَغ مِّ

یُكم  ِد ُكْم وََأْی وِه ُج وْا ِبوُ َسُح یدًا َطیِّبًا َفاْم ِع هُ صَ ْن . ]٦: المائدة[مِّ
ا : وقولــه تعــالى َیُهَم ــِد ــاْقَطُعوْا َأْی ــسَّارَِقُة َف ُق وَال ــسَّارِ وَال

ــزَاء ُلوكِ : وقولــه تعــالى. ]٣٨: المائــدة[َج ــُد َالَة ِل ــصَّ ــمِ ال َأِق
ـرِ  ـرِ ِإنَّ ُقـرْآنَ اْلَفجْ ُقـرْآنَ اْلَفجْ ـلِ وَ ِق اللَّْی ـَس سِ ِإَلى َغ الشَّْم

ُهوداً  ْش انَ َم .]٧٨:اإلسراء[َك
.)٤٠(لما كان متكرراولم یكن مقتضیا للتكرار

ـــه ـــدلیل :وجواب منـــع المالزمـــة، لجـــواز أن یكـــون متكـــررا ل
. منفصل

لمـا كــان متكـررا بـه لـم یمكـن منـع المالزمــة :نعـم لـو قیـل
نـه عنـدنا غیـر متكـرر بـه إلكنا حینئذ نمنع انتفاء الالزم، ف

بل بمنفصل، نحو أن یعرف أن المعلـق علیـه علـة الحكـم 
. أو غیره

. عدم ذلك الدلیلاألصل : فان قلت
ـــا یجـــب اعتقـــاد ذلـــك لـــئال یلـــزم تخلـــف المـــدلول عـــن :قلن

ـتِ : الدلیل في مثل قولـه تعـالى ـجُّ اْلَبْی َلـى النَّـاسِ ِح ِلّلـِه َع وَ
ِبیالً  ِه َس َتَطاَع ِإَلْی نِ اْس . ]٩٧: آل عمران[َم

ـتُْم ِإَلـى الـصَّ : وفي قوله ا ُقْم ُنـوْا ِإَذ ینَ آَم الِة َیا َأیَُّها الَِّذ
ْم  ـُك وسِ ُؤ وْا ِبرُ ـَسُح ـِق وَاْم َاِف ر ْم إَِلـى اْلَم َیُك ـِد ـوَهُكْم وََأْی ُج ُلوْا وُ فاغْسِ

َبـینِ  ْع ْم ِإَلى اْلَك َلُك غیـر المحـدث ، بالنـسبة إلـي ]٦: المائـدة[وََأرُْج
واْ : وفــــي قولــــه تعــــالى ُنبــــاً َفــــاطَّهَّرُ نــــتُْم ُج ]٦: المائــــدة[وَإِن ُك

ـــ ـــد ال ـــذي ال یری ـــي ال ـــبالنـــسبة إل ـــان بمنفـــصل إصالة، ف ن اإلتی
. أولى من التخلف بمنفصل

أن الحكم یتكرر بالعلـة باتفـاق القائـسین، فـالمعلق :الثاني
ن إ علیـــه أن كـــان علـــة یجـــب أن یتكـــرر الحكـــم بتكـــرره، و 

ن علل الـشرع عالمـات والـشروط إما ألكان شرطا فكذلك
ن الــشرط أقــوى مــن العلــة النتفــاء مــا ألإ و . أیــضا عالمــات

نـــد انتفائـــه، بخـــالف العلـــة علـــى رأي مـــن یجـــوز الحكـــم ع
.)٤١(تعلیله بعلتین مختلفتین

إنـــا ال نــسلم أن علـــل الــشرع عالمـــات وأمـــارات، :وجوابــه
. بل هي موجبات بجعل الشارع إیاها لذلك

ذلــك لكــن ال نــسلم أن الــشروط عالمــات، باالعتبــار :ســلمنا
العلـة عالمـةن المعنـى مـن كـون إف. الذي به العلل عالمات

ن كـــان الحكـــم إ أن الـــشارع جعلهـــا عالمـــة وجـــود الحكـــم، و 
. صادرا من الشارع

ومعلــوم أن الــشرط لــیس عالمــة بهــذا االعتبــار، فــإن 
وجــوده ال یــدل علــى وجــود المــشروط أصــال، بــل لــو كــان 
عالمة فإنما یكون باعتبار االنتفـاء، فـال یلـزم مـن كونهمـا 

. لحكمعالمتین باعتبارین مختلفین اتحادهما في ا
كونهمــا عالمتــین باعتبــار واحــد، لكــن باالعتبــار :ســلمنا

الــــذي فــــي الــــشرط ال باالعتبــــار الــــذي فــــي العلــــة، والعلــــة 
تتمیـــز عنـــه حینئــــذ باالعتبـــار الـــذي فیهــــا، فـــال یلـــزم مــــن 

فـي اشتراكهما في جهة واحـدة مـن جهـات العالمـة اشـتراكهما
ذلـــكاقتـــضاء الحكـــم وتكـــرره عنـــد تكررهمـــا لجـــواز أن یكـــون 

. من لوازم ما به االمتیاز
بعــض مــا ســبق، ویخــصه منــع كونــه :وعــن الوجــه الثــاني

أقوى، وهذا ألنه إنما یظهر ذلك أن لو تشاركا في جمیع
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. وجوه االقتضاء ثم یتمیز الشرط عنها بوجه آخر
حـــدهما نـــوع مـــن االقتـــضاء وفـــي أمـــا إذا كـــان فـــي أ

ن قبیـل األخر نوع آخـر فـال یظهـر ذلـك، ومـا نحـن فیـه مـ
لمــا عرفــت ذلــك : ال مــن قبیــل القــسم األول: القــسم الثــاني

. من قبل
ـــــث أن النهـــــي المعلـــــق بالـــــشرط أو الـــــصفة یقتـــــضي :الثال

التكــــرار، فكــــذا األمــــر، إمــــا بالقیــــاس علیــــه، أو الن األمــــر 
واجـب بالشيء نهي عـن ضـده، فـإذا كـان ضـد المـأمور بـه 

ك ففعـــل المـــأمور بـــه واجـــب بـــذل" بوصـــف التكـــرر"التـــرك 
.)٤٢(الوصف ال محالة

. نه قیاس في اللغة وهو ممنوعإ:وجوابه
؛نــه یتكــرر بتكــرر الــشرطأصــحته، لكــن ال نــسلم :ســلمنا
ن مقتضى النهـي هـو المنـع مـن الفعـل عنـد وجـود وهذا أل

ال تـرى أن ألم یتكرر، والشرط ثابت سواء تكرر الشرط أ
ـــه ـــد الـــدار فـــال تعطـــه : الرجـــل لـــو قـــال لوكیل لـــو دخـــل زی

ن المنــع مــن اإلعطــاء ثابــت أبــدا بعــد الــدخول ســواءإفــ. مــادره
. لم یتكرروتكرر الدخول أ

ن مطلقــه یقتــضي دوام أل؛لكــن إنمــا اقتــضاه:ســلمنا ذلــك
. االنتهاء بخالف األمر

مـا ذكـره العلمـاء مـن أدلـة فـي مـسألة :وعن الوجه الثـاني
. أن األمر للوجوب

بــشرط دون أن المعلــق بالــشرط ال اختــصاص لــه :الرابــع
شـــرط، بـــل نـــسبته إلـــي جمیـــع أعـــداد الـــشرط نـــسبة واحـــدة 

نـه یلـزم مـن عـدم إیجـاب الحكـم إ: فعند ذلك، إمـا أن یقـال
مــع وجــود شــرط عــدم إیجابــه مــع جمیــع أعــداد الــشرط أو 

نـه أمن إیجابه مع شرط إیجابه مع جمیع أعـداده ضـرورة 
ال یحــــصل التــــسویة لغیرهــــا بــــین الطــــریقتین، لكــــن األول 

.)٤٣(إلجماع فیتعین الثانيباطل با
نــه ال اختــصاص لــه بــشرط دون شــرط، أأنــا ال نــسلم :وجوابــه
. یختص بالشرط األول: نه عند القائل بالفوروهذا أل

وأمـا مــن لــم یقـل بــه فیخــتص عنـده بالــشرط الــذي یغلــب 
. نه لو لم یشتغل بالفعل عنده لفاتهأعلى ظن المكلف 

الهـنألكن ال نسلم أنه ال اختصاص له بشرط، : سلمنا

ن القــول بوجــوب إطریــق إلــي التــسویة إال مــا ذكــرتم، ولهــذا فــ
طریــق البدلیــة الفعــل عنــد كــل واحــد مــن أعــداد الــشرط علــى 

طریـــق أخـــرى، غیـــر مـــا ذكـــرتم فـــي التـــسویة وهـــي غیــــر 
. محصلة للمقصود

أن تعلیــق األمــر علــى الــشرط الــدائم، موجــب لــدوام :الخــامس
إذا جــــاء العــــام الفالنـــــي : لــــو قــــالالمــــأمور بــــه بدوامــــه، كمــــا

والتعلیــق علــى ، فــإن الــصوم یكــون دائمــا بــدوام العــام، هُ مْ صُ َفــ
.)٤٤(الشرط المتكرر في معناه فكان دائما بتكرره

ن الشرط في صوره وهذا أل؛منع كونه في معناه: وجوابه
المستــــشهد بــــه واحــــد والمــــشروط بــــه واحــــد غیــــر متكــــررة 

. بتكرره
ن الـــشرط والمـــشروط بــــه إیــــه، فـــبخـــالف مـــا نحـــن ف

. كالهما متكرران فال یكون في معنى األول

:: 
نمــا یقتــضي فعــلنــه ال یقتــضي التكــرار،إأي  ٕ مــرةوا

وهـــــو مـــــذهب القاضـــــي . إال أن یقـــــوم دلیـــــل علـــــى التكـــــرار
ـــــوالجبـــــار عبـــــد  ـــــاره إســـــحاقوأب ـــــشیرازي والغزالـــــي واخت ال

ب وابـــن قدامـــه والقاضـــي عبـــد الوهـــابوابـــن الحاجـــاآلمـــدي 
.)٤٥(والسرخسي وابن السمعاني

:ویدل علیه من وجوه
نــه لــو اقتــضى التكــرار، فإمــا أن یقتــضیه مــن حیــث أ:حــدهاأ
وهــو أیــضاً نــه تعلیــق، أنــه أمــر، وهــو باطــل، أو مــن حیــث أ

ألن التعلیق یحسن حیث یكـون المعلـق علیـه شـرطا،؛ لـباط
ـــشرط فـــي وجـــودأن كنـــت متطهـــرا فـــصل وال: نحـــو تـــأثیر لل

فــي نـه یلـزم مــن وجـوده وجـوده، بـل تـأثیرهإالمـشروط، بحیـث 
، فـال یتكـرر بتكـرره، هنه یلـزم مـن انتفائـه انتفـاإانتفائه، بحیث 

: وحیث لزم من وجود المشروط وجود الـشرط فـي مثـل، قولـه
نما كـان ذلـك لوجـود الموجـب  ٕ أن دخلت الدار فأنت طالق، وا

أو مـن حیـث انـه مجمـوع مركـب مـن أنـت طـالق، : وهو قوله
ألنـه ال یفیـد التكـرار وفاقـا . األمر والتعلیق، وهذا أیضا باطـل

أن دخلــت الــسوق فاشــتر اللحــم، : فــي مثــل قــول الرجــل لعبــده
فإما أن یكون ذلك لعدم المقتضى، وهـو باطـل، ألنـه خـالف 

المقدر، إذ المقدر

mailto:gG@S
mailto:gr@�
mailto:k@L
mailto:@P


......................................................... 

 ٤٩

انــــه یقتــــضیه مــــن حیــــث انــــه أمــــر وتعلیــــق، وهــــذا المجمــــوع 
صـــل فـــي المثـــال المـــذكور، وبتقـــدیر صـــحته فالمحـــصول حا

حاصـــــل، وهـــــو أن ال یكـــــون المجمـــــوع مقتـــــضیا، أو لوجـــــود 
، وهــو أیــضا باطــل، لمــا فیــه مــن التعــارض، وهــو ضالمعــار 

خـالف األصــل، أو ال، لوجــود المعــارض وهــو أیــضا باطــل، 
. في كون المقتضى مقتضیاالن ذلك یقدح

ف فیمـــا ذكـــرتم مـــن لـــم ال یجـــوز أن یكـــون التخلـــ: فـــإن قلـــت
المثال وأمثاله لفقد شرط لم یحصل في غیره؟

توفیــــق اقتــــضاء المقتــــضى علــــى شــــرط منفــــصل، :قلــــت
. خالف األصل، إذ األصل عدم التوفیق

نه لـیس علـى خـالف األصـل، لكـن لـو جـاز لكـم أ:سلمنا
ـــال إلـــي عـــدم شـــرط  ـــة التخلـــف فیمـــا ذكرنـــاه مـــن المث إحال

ا مثلـه فـي كـل مثـال مـن المقتضى مع أنكم لم تبینـوه خالیـ
أمثلة األمر المعلق بشرط، وحینئذ ال یمكن االسـتدالل بـه 

. )٤٦(على التكرار
إن دخلت فأنت طـالق، ال : لو قال الرجل لزوجته:◌ً ثانیا

طلـق : یتكرر الطالق بتكرر الدخول وفاقا، وكذلك لوكیله
زوجتــي إن دخلــت الــدار، لــم یكــن لــه تكریــر التطلیــق عنــد 

. تكریر دخولها
ــ ن داللــة ن كــان زانیــا فارجمــه، ألإ:قــال الــشارعووكــذا ل

. اللفظ ال تختلف بحسب اختالف المستعملین
ـــدل علیـــه بلفظـــه، أ:◌ً ثالثـــا ـــو دل علیـــه فإمـــا أن ی مـــانـــه ل ٕ وا
. فالقول بأنه یدل علیه باطل. والقسمان باطالن.بمعناه
فـالن اللفـظ مـا دل إال علـى :نه ال یدل علیه بلفظـهأإما 

يء بــشيء، وهــو اعــم مــن تعلیقــه علیــه فــي كــل تعلیــق شــ
الصور أو في صورة واحدة، بدلیل صحة تقسیمه إلیهمـا، 
ومــورد التقــسیم مــشترك بــین القــسمین، والــدال علــى القــدر 
المــــشترك بــــین القــــسمین ال إشــــعار لــــه بواحــــد مــــن ذینــــك 
القـــسمین فـــإذا ال داللـــة لـــه علـــى التكـــرار، وال علـــى المـــرة 

. الواحدة
ــإن قلــت نــزاع فــي انــه لــو ثبــت أن اللفــظ مــا دل إال ال: ف

علـى تعلیـق شـيء بــشيء كـان الـالزم مــا ذكـرتم، وهـو انــه 
. ال یكون له إشعار بأحد ذینك القسمین البتة

لكن ال نسلم ذلـك، وهـذا ألنـه عنـدنا دال علـى تعلیقـه 
التعلــق بــالمعلق علیــه، بحیــث كلمــا وجــد المعلــق علیــه وجــد 

؟نه لیس كذلكإ: فلم قلت
الـدلیل علــى انــه لـیس كــذلك، هــو أن كـل واحــد مــن :قلــت

أن : أهــل اللــسان یجــد التفرقــة الــضروریة بــین قــول القائــل
كلما قال فالن، فقـل، فـي أن : قال فالن، فقل، وبین قوله

. الثاني یفید التعمیم والتكریر دون األول
منتفیـة ن القرینـة إوال یمكن إحالة ذلك إلي القرینة، ف

لـــم كرنـــا مـــن المثـــال، فلـــو كـــان األول، بمعنـــى الثـــانيفیمـــا ذ
. تكن التفرقة حاصلة بالضرورة

فـالن المعنـى مـن الداللــة : نـه ال یــدل علیـه بمعنــاهأوأمـا 
المعنویـــة هنـــا هـــي أن یـــستلزم مـــسمى اللفـــظ معنـــى آخـــر 
استلزاما قطعیا أو ظنیـا، واللفـظ مـستعمل فـي مـسماه لكـن 

معنـى، ال أن بـین معنـىتحققه یكون داال علـى تحقـق ذلـك ال
اللفــظ وبــین معنــى آخــر مناســبة معتبــرة فــي التجــوز فیــستعمل

ن ذلــك مجــاز خــالف األصــل ال حاجــة لنــا إاللفــظ فیــه، فــ
ـــي نفیـــه، فـــ ـــزاع مـــا وقـــع فـــي أن اللفـــظ دال علـــى إإل ن الن

. التكرار على وجه التجوز
ـــول قـــد عرفـــت أن مـــسمى اللفـــظ هـــو :إذا عرفـــت هـــذا، فنق

عـم مـن تعلقـه بـه فـي كـل الـصور أهـو تعلیق شيء بشيء، و 
أو فـــي صـــورة واحـــدة، ومعلـــوم أن المفهـــوم العـــام ال یـــستلزم 

نــه ال أالخــاص ال بطریــق القطــع وال بطریــق الظهــور، فثبــت 
. یدل علیه ال بلفظه وال بمعناه فلم یدل علیه أصال

زیـد : أن الخبر المعلق بالشرط، أو الصفة، كقولـه:◌ً رابعا
، ال یفیـد عمـرو، وزیـد القـائم یـضربسیدخل الدار لو دخلهـا

. التكرار وفاقا
فكــذا األمــر والجــامع بینهمــا دفــع الــضرر الحاصــل 

. ن ألحقناه بطریق القیاسإمن التكلیف بالتكرر، هذا 
أمـــــا إذا ألحقنـــــاه بطریـــــق االســـــتقراء والتـــــصفح فـــــال 

ن اإللحــاق بطریــق إفــ: ذكــر الجــامع، وهــو األولــىىحاجــة إلــ
.)٤٧(االستقراء والتصفح، غیر مختلف فیه

:: 
ألنـــه لـــم نـــه ال یـــدل علـــى التكـــرار مـــن جهـــة اللفـــظإ

لكــن یــدل علیــه مــن جهــة ورود األمــر یوضــع اللفــظ لــه، و 
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بنــاء علــى الــصحیح أن ترتــب الحكــم علــى الوصــفبالقیــاس 
:فها هنا مقامان: قال الرازي. )٤٨(یشعر بالعلیة

ویــدل :مــن جهــة اللفــظیفیــدهفــي أنــه ال :األولالمقــام 
:علیه وجوه

ِ ا:إن الــسید إذا قــال لعبــده:أحــدها اللحــم إن دخلـــت شــتر
الــسوق ال یعقــل منــه التكــرار حتــى لــو اشــتراه دفعــة واحــدة 

. ال یلزمه الشراء ثانیة
نــت طــالق ال إن دخلــت الــدار فأ:لــو قــال المرأتــه:ثانیهــا

.یتكرر الطالق بتكرر دخولها في الدار
:أجمعنــا علــى أن الخبــر المعلــق علــى الــشرط كقولــه:ثالثهــا

زیــد ســـیدخل الـــدار لـــو دخلهــا عمـــرو فـــدخلها عمـــرو ودخلهـــا
ــم یتكــرر دخــول زیــد عنــد دخــول ن ل ٕ زیــد فإنــه یعــد صــادقا وا

والجـــامع، فوجـــب أن یكـــون فـــي هـــذه الـــصورة كـــذلك، عمـــرو
.لحاصل من التكلیف بالتكراردفع الضرر ا

ــــق شــــيء علــــى :رابعهــــا ــــى تعلی ــــظ مــــا دل إال عل أن اللف
والمفهوم من تعلیق شيء أعم من تعلیقه علیه فـي ، شيء

ألنـه یـصح تقـسیم ذلــك ؛كـل الـصور أو فـي صـورة واحـدة
المفهــوم إلــى هــذین القــسمین ومــورد التقــسیم مــشترك بــین 

ل علـــى القـــسمین فـــإذن تعلیـــق الـــشيء علـــى الـــشيء ال یـــد
. تكرار ذلك التعلیق

:في أنه یفیده من جهة ورود األمر بالقیاس: المقام الثاني
ــدلیل علیــه إن اهللا تعــالى لــو قــال إن كــان زانیــا :وال

فارجمه فهذا یدل على انه تعـالى جعـل الزنـا علـة لوجـوب 
فثبـت أن ترتـب الحكـم ه، الرجم ومتى كان كـذلك لـزم تكـرر 

فـــإذا صـــدر . الوصـــف علـــةعلـــى الوصـــف مـــشعر بكـــون 
ـــك  ـــاد ظـــن أن اهللا تعـــالى جعـــل ذل ذلـــك مـــن اهللا تعـــالى أف
الوصـــــف علـــــة وذلـــــك یوجـــــب تكـــــرر الحكـــــم عنـــــد تكـــــرر 

. الوصف باتفاق القائسین
قولـــه إن دخلــت الـــدار فأنـــت طــالق فهـــذا یفیـــد وأمــا

ظــن أن هــذا اإلنــسان جعــل دخــول الــدار علــة لوقــوع الطــالق
ذا جعــل اإلنــسان شــیئا علــ ٕ ة لحكــم لــم یلــزم مــن تكــرر مــا وا

.جعله تكرر ذلك الحكم

فثبـت أنـه ال یلـزم مـن عـدم تكـرر الحكـم عنـد تكــرر 
المعلــق علیــه عنــد مــا یكــون التعلیــق صــادرا مــن العبــد أن 

. ال یتكرر عند ما یكون التعلیق صادرا من اهللا تعالى
فــإن قلــت هــذا التكــرار ال یكــون مــستفادا مــن اللفــظ بــل 

قلـت هـذا هـو الحـق وعنـد . بالقیـاساألمـرمستفادا مـن یكون
ـــین هـــذا ـــة ب ـــین ظـــاهر المـــهـــذا یظهـــر أنـــه ال مخالف ذهب وب

. المذهب المنقول عن األصولیین من أنه ال یفید التكرار

 :

:
ث إن كـان الوصــف مناســبًا لترتـب الحكــم علیــه بحیــ

ــــاْقَطُعواْ : یكــــون علتــــه، كقولــــه تعــــالى ُق وَالــــسَّارَِقُة َف وَالــــسَّارِ
ا َیُهَم ــِد نــه یتكــرر إ، وكآیــة القــذف ونحــوه، ف]٣٨: المائــدة[َأْی

ن إ بتكرره لالتفاق على إن الحكم المعلـل یتكـرر بتكررهـا و 
. )٤٩(لم یكن كذلك لم یتكرر إال بدلیل من الخارج

 ::
نـــسب الـــسبكي والزركـــشي إلمـــام الحـــرمین قولـــه أن 
المعلــق بــشرط ال یقتــضي التكــرار، والمعلــق بــصیغة تفیــد 
التكرار یقتـضیه مـن طریـق القیـاس، ولـم یـذكرا لهـذا القـول 

. )٥٠(دلیالً 
نـــه فـــصل فـــي أكمـــا نقـــل الزركـــشي عـــن القرطبـــي 

ن اقتــضى إ: الــصیغة التفــصیل الــسابق فــي الــشرط، فقــال
تكرار، نحو كلما جـاءك، ومتـى مـا جـاءك فأعطـه، فانـه ال

ــم یقــتض فــال تخــرج إ یقتــضي التكــرار بحكــم القرینــة، و  ن ل
. )٥١(صیغته عن موضوعها األصلي

:القول الراجح
لمـــا كـــان الخـــالف المـــذكور كلـــه فـــي األدلـــة الـــشرعیة،

ــمِ : ، كمــا فــي قولــه تعــالى)علــة(كــان المعلــق علــى ســبب  َأِق
َالَة لِ  ـرِ ِإنَّ الصَّ ُقرْآنَ اْلَفجْ لِ وَ ِق اللَّْی َس سِ ِإَلى َغ ُلوكِ الشَّْم ُد

ُهوداً  ـــــْش ـــــانَ َم ـــــرِ َك : ، وقولـــــه]٧٨: اإلســـــراء[ُقـــــرْآنَ اْلَفجْ
ا َیُهَم ــــِد ــــاْقَطُعوْا َأْی ُق وَالــــسَّارَِقُة َف ، ]٣٨: المائــــدة[وَالــــسَّارِ

ـــٍد مِّ : وقولـــه ـــلَّ وَاِح وا ُك ِلـــُد ـــي َفاجْ ـــُة وَالزَّاِن َی ـــَة الزَّاِن َئ ـــا ِم ُهَم ْن
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ةٍ  ــَد ْل یتكــرر بتكــرره اتفاقــا، والمعلــق علــى شــرط . ]٢: النــور[َج
. هو موضع الخالف

ـــسابقة یجـــد أن أكثرهـــا ال یقـــول  ـــوال ال ـــع لألق والمتتب
بتكــرر الفعــل كلمــا تكــرر الــشرط إال إذا قامــت قرینــة تــدل 

ن الـــشرط ال تـــأثیر لـــه فـــي وجـــود المـــشروطأل؛علــى التكـــرار
مـــن وجـــوده وجـــود المـــشروط، بـــل تـــأثیره فـــي بحیـــث یلـــزم 

فـإن كـان الـشرط فـي حكـم العلـة بإضـافة الحكـم إلیـه، . انتفائه
.خذ حكم العلة واهللا اعلمأأو كان كالعالمة الخالصة 

وأمـــــا فـــــي تـــــصرف المكلفـــــین فـــــال یقتـــــضي تكـــــرارا 
أعتقــت غانمــا لــسواده،: نــه لــو قــالإن كــان علــة فإ لمجــرده، و 

. ود لم یعتقوا قطعاوله عبید آخرون س
ـــه ـــدار فأنـــت طـــالق،إ: والـــشرط أولـــى كقول ن دخلـــت ال

فإذا دخلت مـرة وقـع المعلـق علیـه، وانحلـت الیمـین، ثـم ال 
.اـونحوه) ومتى ما) (كلما(یتعدد بتكرر المعلق علیه إال في 

.
 

ت مــن أمهــات ن كانــإ إن هــذه المــسالة األصــولیة، و 
تأثیرهــــــا فــــــي نّ أالمــــــسائل ومــــــشهورة فــــــي األصــــــول، إال 
وسبب ذلك یرجع اختالف الفقهاء في الفروع كان ضئیال 

:إلى أمرین
إن الجمهــور مــن العلمــاء اتجهــوا إلــى أن األمــر :أحــدهما

ـــــه فوحـــــدة اتجـــــاههم جعـــــل  ـــــضي التكـــــرار وال یحتمل ال یقت
. الخالف ضیقا جدا

لمـــا تجـــد فیهـــا أمـــرا إال وتجـــد مـــن إن أوامـــر الـــشرع ق:ثانیهمـــا
وان أشــــهر ثمــــرة )٥٢(حولـــه قرینــــة تــــدل علــــى المــــرة أو التكــــرار

للخـــــالف فـــــي هـــــذه المـــــسالة، التـــــي ورد ذكرهـــــا فـــــي المراجـــــع 
ـــي اســـتطعنا الرجـــوع إلیهـــا، هـــي مـــسالة الـــصالة  األصـــولیة الت
بتــیمم واحــد عــددا مــن الفــرائض، فهــل یجــب التــیمم لكــل صــالة 

م الواحــد إلــى أكثــر مــن فریــضة مــا لــم مفروضــة أو یجــزئ التــیم
یحــدث المــصلي؟، ومــسألة قطــع یــد الــسارق الیــسرى إذا ســرق 

بتكـرار اسـمه فــي ثانیـة، ومـسألة تكــرار الـصالة علـى النبــي 

َبُعــَد : (بقولـه علیـه الــصالة و الـسالمعمــال)٥٣(المجلـس الواحـد
َليَّ  ْنده َفَلْم ُیصَلِّ َع نْ ُذِكرْت ِع . )٥٤()َم

م فیما یـأتي عـن بعـض هـذه المـسائل بـشيء وسنتكل
مــن التفــصیل كنمــاذج ألثــر خــالف العلمــاء فــي هــذه المــسألة

: األصولیة

:

:
اختلـف الفقهـاء فـي مـسالة الـصالة بتـیمم واحـد عــددا 

: من الفرائض، وحاصل هذا الخالف فیما یأتي
إلــى أن المتــیمم یــصلي بتیممــه مــا شــاء ذهــب الحنفیــة-

مــن الفــرائض والنوافــل ویــنقض التــیمم بكــل شــيء یــنقض 
ألنـــه خلـــف عنـــه فاخـــذ حكمـــه، وینقـــضه أیـــضا ؛الوضـــوء

ن القـــدرة رؤیـــة المـــاء إذا قـــدر المـــصلي علـــى اســـتعماله أل
هــــي المــــراد بــــالوجود الــــذي هــــو غایــــة لطهوریــــة التــــراب، 

. )٥٥(كماوخائف السبع والعدو والعطشان عاجز ح
منا ـوالشافعي ومن تبعهممالكاإلمامانبـوذه- 

أصــحابهما إلــى أن المتــیمم ال یــصلي إال فریــضة واحــدة، 
ولــه أن یــصلي مــا یــشاء مــن النوافــل، وقــد روي ذلــك عــن 

، حمـــد كمـــا روي عـــن علـــي وابـــن عمـــر وابـــن عبـــاس أ
والــــــشعبي والنخعــــــي وقتــــــادة ویحیــــــى األنــــــصاري وربیعــــــة 

سحاق ٕ .)٥٦(واللیث وا
ســئل مالــك عــن رجــل تــیمم لــصالة: (أجــاء فــي الموطــ

حــضرت، ثــم حــضرت صــالة أخــرى أیتــیمم لهــا أم یكفیــه 
ن علیـه أن یبتغـي بـل یتـیمم لكـل صـالة أل: تیممه ذلك؟ فقال
. )٥٧()نه یتیممإفمن ابتغى الماء فلم یجده ف. الماء لكل صالة

نــه إذا تــیمم صــلى الــصالة التــي أوذهــب الحنابلــة إلــى -
حـــضر وقتهـــا، وصـــلى بـــه فوائـــت أن كانـــت علیـــه، والتطـــوع 

بــــــالتیمم إلـــــى أن یــــــدخل وقــــــت صـــــالة أخــــــرى، وال یــــــصلي 
صــالتین فــي وقتــین، وحجــتهم فــي ذلــك مــا روى الحــارث 

التیمم لكل صالة، وابـن عمـر قـال : انه قالعن علي 
، )٥٨(تیمم لكل صالة وألنها طهارة ضـرورة تقیـدت بالوقـت

نما امتنع الجمع بین  ٕ فریضتین في وقتین لبطالن التـیمم وا
بخــــروج وقــــت األولــــى منهمــــا، فتقیــــدت بالوقــــت كطهــــارة 
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 ٥٢

المـــــستحاضة، وطهـــــارة المـــــاء لیـــــست للـــــضرورة بخـــــالف 
. )٥٩(مسألتنا

ا :دلیل الجمیع قوله تعـالى ُنـوْا ِإَذ ینَ آَم َیا َأیَُّها الَِّذ
ـ ْم وََأْی وَهُك ُج ُلوْا وُ سِ الِة فاغْ ُتْم ِإَلى الصَّ ـِق ُقْم رَاِف ْم ِإَلـى اْلَم َیُك ِد

ُنبـًا  نـُتْم ُج َبـینِ وَإِن ُك ْع ْم ِإَلى اْلَك َلُك ُج ْم وََأرْ ُك وسِ ُؤ وْا ِبرُ َسُح وَاْم
ــٌد  ــاء َأَح ــَفرٍ َأوْ َج ــى َس َل ــى َأوْ َع ضَ ــُتم مَّرْ ن وْا وَإِن ُك ــاطَّهَّرُ َف
ـــاء وْا َم ـــُد اء َفَلــْم َتِج ُتُم النِّـــَس ـــْس ــاِئطِ َأوْ َالَم ـــنَ اْلَغ م مِّ ــنُك مَّ

م  یُك ــــِد ْم وََأْی ُك ــــوِه ُج وُ وْا ِب ُح ــــَس یدًا َطیِّبــــًا َفاْم ــــِع ــــوْا صَ َفَتَیمَُّم
ــهُ  ْن فمــن قــال بوجــوب التــیمم لكــل صــالة وهــم . ]٦: المائــدة[مِّ

. أصــحابهمااإلمــام مالــك واإلمــام الــشافعي ومــن وافقهمــا مــن 
ـَفرٍ :رأى أن قوله تعالى َلى َس ى َأوْ َع نُتم مَّرْضَ َأوْ وَإِن ُك

ــ ــاء َأَح ــُدوْا َج ــْم َتِج ــَساء َفَل تُُم النِّ ــْس ــاِئطِ َأوْ َالَم ــنَ اْلَغ ــنُكم مِّ ٌد مَّ
ْم  ُك وِه وْا ِبوُُج َسُح یدًا َطیِّبًا َفاْم ِع اء َفَتَیمَُّموْا صَ ـهُ َم ْن م مِّ یُك ِد وََأْی

أمــر مقــرون بـــشرط یــدل علـــى التكــرار، ویقـــول إنمــا أجـــزا 
ـــدلیل منفـــصل، وهـــو حـــدیث  ـــصلوات الكثیـــرة ب الوضـــوء لل

ــــــهســــــلی ــــــدة، عــــــن أبی ــــــن بری ــــــي : (مان ب صــــــلى أن النب
فقــال . الــصلوات یــوم الفــتح بوضــوء واحــد ومــسح علــى خفیــه

قــال . تــصنعهلقــد صــنعت الیــوم شــیئا لــم تكــن : لــه عمــر 
. )٦٠()عمدا صنعته یا عمر(

: نــه قــالأواســتدلوا أیــضا بمــا روي عــن ابــن عبــاس 
)٦١()ةمن الـسنة أن ال یـصلي بـالتیمم أكثـر مـن صـالة واحـد(

ضرورة فـال یجمـع وألنها طهارة وهذا مقتضى سنة النبي 
. )٦٢(بها بین فریضتین كما لو كانا في وقتین

فمــن ذهــب إلــى أن األمــر إذا كــان معلقــا بــشرط ال 
نــه لـم یوجــب التـیمم لكــل فریـضة، كمــا إیقتـضي التكـرار، ف

نـه ألم یوجب الوضوء لكل فریضة أیضا، ومن ذهب إلى 
ار، اوجـــــب تكـــــرار الوضـــــوء والتـــــیمم لكـــــل یقتـــــضي التكـــــر 
نـــه ادعـــى أن تكـــرار الوضـــوء قـــد خـــصص، أفریـــضة، إال 

فبقــــي التكــــرار فــــي التــــیمم قائمــــا، وان الــــسنة قــــد أخرجــــت 
. )٦٣(المتوضئ ما لم یحدث، فلم توجب علیه تكرارا

:

:
دم جـــواز قطـــع بنـــى الحنفیـــة علـــى هـــذه القاعـــدة عـــ

أن األمـــر المعلـــق : یـــسرى الـــسارق إذا ســـرق ثانیـــة، قـــالوا

ــاْقَطُعوْا : علــى صــفة فــي قولــه تعــالى ُق وَالــسَّارَِقُة َف ــسَّارِ وَال
ـــنَ الّلـــِه وَالّلـــُه  ـــاًال مِّ َبا َنَك ـــَس ـــا َك َاء ِبَم ـــز ا َج َیُهَم ـــِد یـــزٌ َأْی زِ َع

ـــیمٌ  ِك ـــه فـــال . ]٣٨: المائـــدة[َح ال یقتـــضي التكـــرار وال یحتمل
، وعنـــد مـــن قـــال )٦٤(تقطـــع مـــن األیـــدي إال یمـــین الـــسارق

ـــه قـــالوا تقطـــع یـــد الـــسارق  األمـــر یقتـــضي التكـــرار ویحتمل
ن كرر السرقة تقطع یده الیسرى في الثالثة وهـو إالیمنى ف

ا: لقوله تعـالىمذهب جمهور الفقهاء َیُهَم ِد ، َفاْقَطُعوا َأْی
ـــــة بقطعهـــــا ـــــت العقوب ـــــبطش، فكان ـــــسرقة وال ـــــة ال وألنهـــــا آل

. )٦٥(أولى

:
أقـوال العلمـاء فـي عـنناهبعد هـذا العـرض الـذي قـدم

التكــرارداللــة األمــر المعلــق علــى الــصفة أو الــشرط علــى 
الدراســة إلیهــاجملــة مــن النتــائج التــي توصــلت إلــينــشیر 
:أهمهاوالتي 

: أن األمــر المعلــق علــى علــة، كمــا فــي قولــه تعــالى.١
 َّسِ َأِقمِ الص ُلوكِ الـشَّْم ، یتكـرر ]٧٨: اإلسـراء[َالَة ِلـُد

ـــق علـــى شـــرط أو صـــفة لیـــست بتكررهـــا اتفاقـــا، والمعل
. علة هو موضع الخالف

شـــرط : أمــور وهـــيخمـــسة علـــىیطلــق اســـم الــشرط.٢
شــرط فــي حكـــم العلــل فــي إضــافة الحكـــم ، و محــض

ــــه وشــــرط اســــما ال ، وشــــرط لــــه حكــــم األســــباب، إلی
. وشرط كالعالمة الخالصة، حكما

العلــــة تختلــــف عــــن الــــشرط بــــأمور كثیــــرة أهمهــــا أن .٣
العلـــة تـــؤثر بـــالحكم وجـــودا وعـــدما، أمـــا الـــشرط فـــال 

. یؤثر بالحكم إال في حالة العدم
أختلف العلماء في داللة األمر المعلق علـى شـرط أو . ٤

وقــت فـــي األدلـــة الـــشرعیة علـــى التكـــرار علـــى خمـــسة 
ر أقـــوال، رجحنـــا منهـــا أن الفعـــل ال یتكـــرر كلمـــا تكـــر 
ن أالـــشرط إال إذا قامـــت قرینـــة تـــدل علـــى التكـــرار وكـــ

ن الشرط ال تـأثیر لـه أل؛أداة الشرط تدل على التكرار
فـــي وجـــود المـــشروط بحیـــث یلـــزم مـــن وجـــوده وجـــود 

فـإن كـان الـشرط فـي . المشروط، بل تأثیره فـي انتفائـه
حكــــم العلــــة بإضــــافة الحكــــم إلیــــه، أو كــــان كالعالمــــة 

. اعلمخذ حكم العلة واهللاأالخالصة 
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 ٥٣

وأمـــــا فـــــي تـــــصرف المكلفـــــین فـــــال یقتـــــضي تكـــــرارا 
أعتقــت غانمــا لــسواده، : ن كــان علــة فانــه لــو قــالإ لمجــرده، و 

. وله عبید آخرون سود لم یعتقوا قطعا
: والــشرط هنــا أولــى بــالحكم مــن العلــة كمــا فــي قولــه

أن دخلــت الــدار فأنــت طــالق، فــإذا دخلــت مــرة وقــع المعلــق 
علیـه إال ت الیمین، ثـم ال یتعـدد بتكـرر المعلـق علیه، وانحل

. واهللا اعلم. ونحوها) ومتى ما) (كلما(في 
وأخیــــرا فإننــــا نحمــــد اهللا ونــــشكره علــــى توفیقــــه لنــــا فــــي 
إنجاز ما أنجزنـا، فـإن كنـا قـد أحـسنا فهـو مـن توفیـق اهللا لنـا، 

. وان كنا قد أسأنا وقصرنا فهو من أنفسنا ومن الشیطان
خـــر دعوانـــا أن الحمـــد هللا رب العـــالمین والـــصالة آو 
لــه وصــحبهآوعلــىالمرســلینمحمــد خیــر ســیدناعلــىوالــسالم

. ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

:

المراد بالصفة هنا االسم الدال على بعـض أحـوال الـذات، ) ١(
وذلــك نحــو طویــل وقــصیر وعاقــل وأحمــق، وغیرهــا، وهــي 

: ینظر. األمارة الالزمة بذات الموصوف الذي یعرف بها
محمـــــــــد الـــــــــشریف الجرجـــــــــاني، الجرجــــــــاني، علـــــــــي بـــــــــن

، ه١٤٠٨، ٣، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، طالتعریفــات
.٤٣ص

مـــسلم .٢٦٥٨، ص٦ج،صـــحیحهالبخـــاري فـــيأخرجـــه) ٢(
. ١٨٣٠، ص٤جفي صحیحه

أصـــــولالسرخـــــسي، محمـــــد بـــــن احمـــــد بـــــن أبـــــي ســـــهل، ) ٣(
، حقـق أصـوله أبـو الوفـا االفغـاني، دار الكتـب السرخسي

، ١١، ص ١، ج ه١٤١٤، ١/العلمیــــــــــــة، بیـــــــــــــروت، ط
ــى أصــول، موســى إبــراهیم، االبــراهیم:وینظــر المــدخل إل
ـــه ـــشریع اإلســـالميالفق ـــاریخ الت ، ١، ، دار عمـــار طوت

. ٩٧ص ، )م١٩٨٩-١٤٠٩(
وهو ما اختاره جماعة من الفقهاء والمتكلمـین مـنهم محمـد )٤(

بــن خــویز منــداد وأبــو الحــسن القــصار وأبــو یعلــى ونــسب 
مــــام الحــــرمین والغزالــــي وتبعهمــــا هــــذا القــــول للــــشیرازي  ٕ وا

, البـــصري:، ینظـــر)الـــشوكاني وهـــذا العـــزو غیـــر صـــحیح
، أصــول الفقــهفــيالمعتمــد، محمــد بــن علــي بــن الطیــب

، ١/ط، تحقیق خلیل المـیس، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت
أبـــي علـــي الـــشاشي، الــشاشي، . ١٠٨، ص١ج، ه١٤٠٣

، ١٢٣ص ، دار الكتــــــــاب العربــــــــي،أصـــــــول الــــــــشاشي
المــسائل ء، یعلــى محمــد بــن الحــسن الفــراأبــوادي، البغــد

ــــشیرازي ، ٤١، صاألصــــولیة ــــشیرازي، أبــــي إســــحاق ال ال
، تحقیــق عبــد المجیــد تركــي، شــرح اللمــعالفیــروز أبــادي، 

إمــام الحـــرمین، ، ٢١٩، ص١دار الغــرب اإلســـالمي، ج 
البرهـــان الجـــویني، أبـــو المعـــالي عبـــد الملـــك بـــن عبـــد اهللا

ــه ــي أصــول الفق عبــد العظــیم الــدیب، كلیــة .، تحقیــق دف
، ٢٢٤، ص١، ج(ه١٤٠٠(٢الشریعة، جامعة قطـر، ط

الغزالــي، أبــي حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغزالــي، 
ــم محمــد ســلیمان . ، تحقیــق داألصــولالمستــصفى مــن عل

ــــــــــــــــــــــــروت ١األشــــــــــــــــــــــــقر، ط ، مؤســــــــــــــــــــــــسة الرســــــــــــــــــــــــالة، بی
الـــــشوكاني، محمـــــد بـــــن . ٢ص، ٢، ج)م١٩٩٧/ه١٤١٧(

فحــول إلــى تحقیــق الحــق مــن العلــى بــن محمــد، إرشــاد 
. ٩٧، ص١، دار الفكر، طعلم األصول

ابــــــن منظــــــور، جمــــــال الــــــدین محمــــــد بــــــن مكــــــرم : ینظــــــر)٥(
ــــــرباألنــــــصاري،  ــــــسان الع دار صــــــادر، دار الفكــــــر ،ل

الزبیـــدي، الـــسید . ومـــا بعـــدها٢٧-٢٦، ص٤بیـــروت، ج
ـــن جـــواهرمحمـــد مرتـــضى الحـــسیني،  ـــاج العـــروس م ت

، مطبعة حكمة الكویت، ، تحقیق إبراهیم الترزيالقاموس
ومـــا بعـــدها، الغرنـــاطي، أثیـــر الـــدین أبـــو ٦٨، ص ١٠ج

بـن حیـان اعبد اهللا محمد بن یوسف بـن علـي بـن یوسـف 
–مطبعـة دار الـسعادة ) ١ط(، البحر المحـیطاألندلـسي، 

الــــــــزاوي، األســــــــتاذ . ١٨١، ص١، ج(ه١٣٢٨(مــــــــصر 
طریقـــة ترتیـــب القــاموس المحـــیط علــىحمــد، أالطــاهر 

دار الفكـــر، ) ٣ط(، لمنیـــر وأســـاس البالغـــةالمـــصباح ا
. ١٧٦، ص١ج

. ٩٩، ص١٠، جتاج العروسالزبیدي، : ینظر)٦(
القرافـــــي، شـــــهاب الـــــدین أبـــــو العبـــــاس احمـــــد بـــــن : ینظـــــر)٧(

شــرح تنقــیح الفــصول فــي اختــصار المحــصولإدریــس، 
، تحقیق طـه عبـد الـرؤوف سـعد، دار الفكـر، في األصول

. ١٢٦ص
ر الـدین محمـد بـن بهـادر بـن عبـداهللالزركـشي، بـد: ینظر) ٨(

، حققه لجنة من علماء األزهر،البحر المحیطالشافعي، 
. ٣٤٢، ص٢، ج ١دار الكتبي، ط
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 ٥٤

اآلمدي، لإلمـام سـیف الـدین أبـي الحـسن علـي بـن : ینظر)٩(
، دار اإلحكــام فــي أصــول األحكــامأبــي محمــد اآلمــدي، 

، ٢، ج)١٩٨٣/ه١٤٠٣(الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت لبنــــان 
التعاریف التي أوردها اآلمـدي والـردود : وانظر. ٢٠٤ص

الــــرازي، اإلمــــام فخــــر . ٢٥٠–١٩٨، ص٢علیهــــا فــــي ج
المحــصول فــي علــم الـدین محمــد بــن عمــر بــن الحــسین، 

الطبعـــــة األولـــــى، دار الكتـــــب العلمیـــــة، ،أصـــــول الفقـــــه
. ١٩٠، ص١، ج)م١٩٨٨/ه١٤٠٨(لبنــــــان، –بیــــــروت 

كـشف الحـسین، بن االبزدوي، أبو الحسن علي بن محمد 
لبنـــــــــان، –، دار الكتـــــــــاب العربـــــــــي، بیـــــــــروت األســـــــــرار

. ١٠١، ص١، ج)م١٩٧٤/ه١٣٩٤(
السبكي، علـي بـن عبـد الكـافي، وولـده تـاج الـدین : ینظر)١٠(

، كتــب اإلبهــاج شــرح المنهــاجعبــد الوهــاب بــن علــي، 
الناشــر، هوامــشه وصــححه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف 

، ١ج،)م١٩٨٤/ه١٤٠٤(، ١دار الكتــــــــــــــب، بیــــــــــــــروت، ط
. ٣٦٩ص

. نقله هذا عنهم ابن السبكي في المصر السابق)١١(
. ١٩٩-١٩٨، ص٢، جاألحكاماآلمدي، : ینظر)١٢(
. ٢٠٠-١٩٩، ص٢، جاألحكاماآلمدي، : ینظر)١٣(
. ٢٠٣، ص٢، جالمصدر السابق: ینظر)١٤(
ـــيالزلمـــي، مـــصطفى إبـــراهیم، : ینظـــر)١٥( ـــه ف أصـــول الفق

ــــــد ــــــسیجه الجدی ، وینظــــــر ٢٦٣م، ص١٩٩٨، ٤، طن
مــازن عیــسى نجــم الــدین اآلراء األصــولیة لألســتاذ أبــي 

بإشــراف : ، رســالة دكتــوراه)ه٤١٨(اســحق االســفراییني 
األســـــتاذ الـــــدكتور مــــــصطفى إبـــــراهیم الزلمـــــي، جامعــــــة 

. ٦٦، ص )م١٩٩٨/ه١٤١٨(بغداد، 
الفـــرق بـــین العلــــو و االســـتعالء ان العلــــو هیئـــة لآلمــــر، ) ١٦(

. والسلطان مع رعیته، والسید مـع عبـدهكاألب مع ابنه،
أمــــا االســــتعالء فهــــو هیئــــة لألمــــر نحــــو رفــــع الــــصوت، 

ظهــــار الترفــــع وغیــــر ذلـــــك ٕ القرافــــي، شـــــهاب : ینظــــر. وا
، المحــصولنفــائس األصــول فــي شــرحالــدین القرافــي، 

تحقیـــــق الـــــشیخ عـــــادل احمـــــد والـــــشیخ محمـــــد معـــــوض، 
، ٣، جه١٤١٦، ١مكتبــة نــزار البــاز، مكــة المكرمــة، ط

. ١١٢٤ص
فيةـالوكالبابفي صحیحه،اريـالبخأخرجه)١٧(

ومسلم، باب من اعترف علـى . ١٠٨، ص٨الحدود، ج
. ٧١، ص٩نفسه بالزنا، ج

البغـــدادي، . ١١٥، ص١، جالمعتمـــدالبـــصري، : ینظـــر)١٨(
ــي ء، یعلــى محمــد بــن الحــسن الفــراأبــو ــدة ف أصــولالع

، حمــــد بــــن علــــي ســــیر المبــــاركيأ. د:تحقیــــق، الفقــــه
، ١ج، ه١٤٠٠، ١ط، ســـــــــــــسة الرســـــــــــــالة، بیـــــــــــــروتمؤ 

ـــــروز . ٢٧٥ص الـــــشیرازي، أبـــــو إســـــحاق الـــــشیرازي الفی
ــهأبــادي الــشافعي،  ، دار الكتــب اللمــع فــي أصــول الفق

الـــشیرازي، أبـــي إســـحاق . ٨، ص١العلمیـــة، بیـــروت، ط
التبــصرة فــي أصــولإبــراهیم بــن علــي الفیــروز أبــادي، 

–محمــــد حــــسن هیتــــو، دار الفكــــر . ، تحقیــــق دالفقــــه
السرخـــــــــــــــسي، . ٤٧، ص)م١٩٨٠/ه١٤٠٠(دمـــــــــــــــشق 

، ٢ج،اإلحكـاماآلمدي. ٧، ص٢، جأصول السرخسي
. ١٣١، صشرح تنقیح الفصولالقرافي، .١٦١ص

. ٣٩٢، ص٢، جالبحـــــر المحـــــیطالزركـــــشي، : ینظـــــر)١٩(
الـــشیرازي، اللمـــع، . ١٥٥، ص١، جالمعتمـــدالبـــصري، 

. ٥٥، ص٢ج،اإلبهاج، ابن السبكي. ٨ص
. ١١٥، ص١، جالمعتمدصري، الب: ینظر)٢٠(
ابـــــــــن . ١٠٧، ص٢، جالمحــــــــصولالــــــــرازي، : ینظــــــــر)٢١(

. ٥٨، ص٢، جاإلبهاجالسبكي، 
. ٣٩٢، ص٢، جالبحر المحیطالزركشي، : ینظر)٢٢(
. ٨، ص٢ج،المستصفىالغزالي، : ینظر)٢٣(
. المصادر السابقة: ینظر)٢٤(
ــــــــسانابــــــــن منظــــــــور، )٢٥( : وینظــــــــر. ٢٢٣٥، ص٤، جالل

ـــارمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر، الـــرازي، مخت
، عنــــي بترتیبــــه محمــــود خــــاطر بــــك، راجعتــــه الــــصحاح

،)م١٩٨١/ه١٤٠١(وحققتــه لجنــة مــن العلمــاء، دار الفكــر، 
. ٣٣٤ص

. ٥١٣، ص٢اآلمدي، األحكام، ج) ٢٦(
، نفـائس األصــول فـي شـرح المحــصولالقرافـي، : ینظـر)٢٧(

سرخــــسي،ال:وینظــــر فــــي تعریــــف الــــشرط. ٢١٣١، ص٥ج
، المستــصفىالغزالــي، . ٢٠٣، ص٢، جأصــول السرخــسي

ـــــــصفي الهنـــــــدي، . ١٨١- ١٨٠، ص٢ج صـــــــفي الـــــــدین ال
نهایـــة الوصـــول فـــي محمــد بــن عبـــد الــرحیم االرمــوي، 

ـــم األصـــول ـــة عل صـــالح بـــن ســـلیمان . د: ، تحقیـــقدرای
سعد بن سالم الـسیرح، مكتبـة نـزار البـاز، . الیوسف، ود
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، ٩جم، ١٩٩٩/ه١٤١٩، ٢مكـــــــــــــــــــــــــة المكرمـــــــــــــــــــــــــة، ط
ــــصر منتهــــى. ٤٠٤٠ص ــــلمخت ــــسؤل واألم ، ٢، جال
، ابــن قدامــه، اإلمــام موفــق الــدین عبــد اهللا بــن ٨١٩ص

روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر احمد بن قدامه المقدسـي، 
القــاهرة، ، المطبعــة الــسلفیة ومكتبتهــا، فــي أصــول الفقــه

بــــــدران . أبــــــو العینــــــین، د. ١٣٥، ص(ه١٣٩١(، ٤ط
، مؤســسة قــه اإلســالميأصــول الفأبــو العینــین بــدران، 
. ٢٩٠شباب الجامعة، ص

. ٥٣٠، ص١، ج)فــصل الــشین(كتــاب الكلیــات : ینظــر) ٢٨(
. ٣٢٨–٣٢٠، ص٢، جأصول السرخسيالسرخسي، 

االصـفهاني، شـمس الـدین أبـي الثنـاء محمـود بـن : ینظر)٢٩(
بیـان المختـصر شـرح مختـصرعبد الرحمن بـن احمـد، 

ــن الحاجــب جامعــة أم محمــد مظفــر بقــا، . ، تحقیــق داب
حیــــاء التـــــراث، مكـــــة  ٕ القــــرى، معهـــــد البحــــوث العلمیـــــة وا

، القاضي عـضد الملـة والـدین، ٢٩٩، ص٢المكرمة، ج
، الحاجــبشــرح العــضد علــى مختــصر المنتهــى البــن

مكتبـــــــــــــــة الكلیـــــــــــــــات األزهریـــــــــــــــة، القـــــــــــــــاهرة، مـــــــــــــــصر 
. ١٤٥، ص٢، ج)م١٩٧٣/ه١٢٩٣(

اآلمــــــدي، . ٥٨، ص٣، جالمحـــــصولالـــــرازي، : ینظـــــر)٣٠(
، نفــــائس األصــــولالقرافــــي، . ٥١٤، ص٢، جاإلحكـــام

. ٢٩٥، ص٣رفع الحاجب، ج. ٢١٣٣، ص٥ج
ــــــسانابــــــن منظــــــور، )٣١( الجــــــوهري، . ٣٠٨٠، ص٤، جالل

). علل(مادة ١٧٧٣، ص٥، جالصحاح
، مكتبــة أصــول الفقـه اإلســالميمحمـد سـنان ســیف، . د)٣٢(

، ١٩٩٦/ه١٤١٧، ٢الجیـــــــــــل الجدیـــــــــــدة، صـــــــــــنعاء، ط
. ١٦٨ص

، تعلـــیم علـــم األصـــولنـــور الـــدین مختـــار، الخـــادمي، د )٣٣(
ـــــــة العبیكـــــــان، الریـــــــاض، ط م، ٢٠٠٢/ه١٤٢٣، ١مكتب

الـــصفي الهنـــدي، : وینظــر تعریـــف العلـــة فـــي. ١٩٠ص
ــــــم األصــــــول ــــــة عل ــــــي درای ، ٨، جنهایــــــة الوصــــــول ف

ــــــــشوكاني، . ٣٢٥٥ص . ٢٠٧، صإرشــــــــاد الفحــــــــولال
المحلـي، شـمس الـدین . ٧٠٤، ص٢، جالمعتمدالبـصري، 

، دار الجوامــعالمحلــي علـى جمـعشـرحمحمـد بـن احمـد، 
االســـــــنوي، . ٢٣٢، ص٢، ج٢البـــــــاز، مكـــــــة المكرمـــــــة، ط
نهایـــة الـــسول فـــي االســـنوي، جمـــال الـــدین عبـــد الـــرحیم 

ــضاويشــرح منهــاج األصــول ، ٤، عــالم الكتــب، جللبی
. وما بعدها٥٤ص

. ٥٥٠، صشفاء الغلیلالغزالي، :ینظر) ٣٤(
.المصدر السابق: ینظر)٣٥(
.لمصدر السابقا: ینظر) ٣٦(
.١٠٥، ص١، جالمعتمدالبصري، :ینظر) ٣٧(
ـــات: ینظـــر) ٣٨( اإلیجـــي، عبـــد . ٥٣٠، ص١ج،كتـــاب الكلی

عــــالمالــــرحمن بــــن أحمــــد، المواقــــف فــــي علــــم الكــــالم، 
. ٤٧٢، ص١، بیروت، جالكتاب

البغـــدادي، .١١٥، ص١ج،المعتمـــدالبـــصري، :ینظـــر)٣٩(
.٤٧ص،البــــــصرةالـــــشیرازي، .١٦٥، ص١ج،العـــــدة

الغزالــــي، .٢١، ص١ج،السرخــــسيأصــــولالسرخــــسي، 
ـــن ابـــن الحاجـــب،.٧، ص٢ج،المستـــصفى ـــصر اب مخت

ابـــن النجـــار، محمـــد .٨٣، ص٢ج،الحاجـــب وشـــرحه
شــــرح الكوكــــب بـــن احمــــد بــــن عبـــد العزیــــز الفتــــوحي، ا
نزیـــــه حمـــــاد، . محمـــــد الزحیلــــي ود. ، تحقیــــق دلمنیـــــرا

، ٢ج، م، نـــــــــــــشر جامعـــــــــــــة أم القـــــــــــــرى١٩٨٠/ه١٤٠٠
،روضــــــة النــــــاظرابــــــن قدامــــــه، .اعــــــدهومــــــا ب٤٦ص
، المــــسودة فــــي أصــــول الفقــــهآل تیمیــــة، .٢٠٠ص

جمعهـــا أبـــو العبــــاس احمـــد بـــن محمــــد بـــن عبـــد الغنــــي 
ــــــــب العلمیــــــــة، بیــــــــروت،  ــــــــي الدمــــــــشقي، دار الكت الحران

.١٢٢، ص١ج،األســــــــراركــــــــشف البــــــــزدوي، . ٢٠ص
تیسیر التحریر شـرح كتـابأمیر باد شاه، محمد أمین، 

ــال بــ ــر للكم ــامالتحری ، مطبعــة مــصطفى البــابي ن الهم
ابــــــــــن . ٣٥١، ص١، ج(ه١٣٥٠(،الحلبــــــــــي، مــــــــــصر

.٨٣، ص٢ج،شــرح مختــصر ابــن الحاجــبالحاجـب، 
، ٢ج،لالمــدياإلحكــاموانظــر فــي تحریــر محــل النــزاع 

. ١٦١ص
البغـــدادي، . ١١٧، ص١، جالمعتمـــدالبـــصري، : ینظـــر)٤٠(

. ٤٩، صالتبــــصرةالـــشیرازي، . ٢٦٦، ص١، جالعــــدة
. ١٦٣-١٦٢، ص٢، جإلحكامااآلمدي، 

اآلمــــدي، . ١١٧، ص١، جالمعتمــــدالبــــصري، : ینظــــر) ٤١(
. ١٦٣-١٦٢، ص٢، جاإلحكام

الـــشیرازي، . ١١٩، ص١، جالمعتمـــدالبـــصري، : ینظـــر)٤٢(
.١٦٤، ص٢، جاإلحكاماآلمدي، . ٤٩التبصرة، ص

.١١٨- ١١٧ص،١ج،دـالمعتمالبصري،:ینظر)٤٣(
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، ٢، جاإلحكـــاماآلمـــدي،. ٤٩، صالتبـــصرةالــشیرازي، 
. ١٦٤-١٦٣ص

.١٦٤-١٦٣، ص٢، جاإلحكاماآلمدي، : ینظر)٤٤(
.١٢٤، ص١٧، جالمغني، لقاضي عبد الجبـارا: ینظر)٤٥(

، ٢، جاإلحكــــــاماآلمــــــدي، .١٤ص،اللمــــــعالـــــشیرازي، 
. ١٣١ص،شرح تنقیح الفصولالقرافي، .١٦١ص

اآلمــــدي، . ١٠٧، ص٢، جالمحــــصولالــــرازي، : ینظــــر)٤٦(
. ١٦١، ص٢، جاإلحكام

القاضـــــي . ١١٥، ص١، جالمعتمـــــدالبـــــصري، : ینظـــــر)٤٧(
ـــــد الجبـــــار،  الـــــشیرازي، . ١٢٤، ص١٧، جالمغنـــــيعب

ــــع ــــصرةالــــشیرازي، . ١٤، صاللم ــــي، . ٤٧، صالتب الغزال
، السرخــسيأصــول السرخــسي، . ٧، ص٢ج،المستــصفى

، ٢، جاإلحكـام، اآلمـديالمحصولالـرازي، . ٢١، ص١ج
.١٣١ص،ولتنقــــیح الفــــصشــــرحالقرافــــي، . ١٦١ص

.١٢٣ص،١، جكشف األسرارالبزدوي، 
. ٨٥، صروضة الناظرابن قدامه، 

االســـنوي، .١١٥، ص٢ج،المحـــصولالـــرازي، : ینظـــر)٤٨(
، اإلبهـــاجابـــن الــسبكي، .٤٢، ص٢، جنهایــة الــسول

االســـنوي، جمـــال الـــدین أبـــي محمـــد عبـــد .٥٦، ص٢ج
ــدالــرحیم بــن الحــسن،  ــىالتمهی ــي تخــریج الفــروع عل ف

محمـــد حـــسن هیتـــو، مؤســـسة الرســـالة،. تحقیـــق د،األصـــول
.٢٧٩ص، )م١٩٨١/ه١٤٠١(، ٢بیروت، ط

. ١٨٣، ص٣، جالبحر المحیط) ٤٩(
. ١٨٣، ص٣، جالبحر المحیط. ٥٥، ص٢، جاالبهاج) ٥٠(
. ١٨٤، ص٣، جالبحر المحیط) ٥١(
اثـر االخـتالف فـي ،الخن، مصطفى سعید الخن: ینظر)٥٢(

، ٢الرســــالة، بیــــروت، ط، مؤســــسة القواعــــد األصــــولیة
. ٣٢٠ص،)م١٩٨٢/ه١٤٠٢(

.٢٨٥، صالتمهیداالسنوي، )٥٣(
، بــاب الــصالة علــى فــتح البــاريابــن حجــر العــسقالني، )٥٤(

.١٣٨، ص١٨النبي علیه الصالة والسالم، ج
المرغینـــــاني، شــــیخ اإلســـــالم برهــــان الـــــدین أبـــــي : انظــــر)٥٥(

مـع الهدایـة الحسن علي بن أبي بكر بـن عبـد الجلیـل، 
، ١، مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي، جشــرح العنایــة

ـــشرائع. ٢٧-٢٦ص ـــب ال ـــي ترتی ـــصنائع ف ـــدائع ال ،ب
.٢٥٠، ص١ج

،مواهــب الجلیــل فــي شـرح مختــصر الــشیخ خلیــل:ینظـر)٥٦(
. ٢٩٤، ص٢، جالمجمـــــــوع، النـــــــووي. ١٥٣، ص١ج

.١٨-١٦، ص٢ج،اسنى المطالب
ــن الموطــأاإلمــام مالــك، : ینظــر)٥٧( ــة یحیــى ب یحیــىبروای

.٣٤ص،اللیثي
ابــن قدامــه، موفــق الــدین أبــو عبــد اهللا بــن احمــد : ینظــر)٥٨(

، بعنایـة جماعـة المغنـي،المقدسـيقدامـهنبن محمد بـا
/ه١٤٠٣(مـــن العلمـــاء، دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت، 

. ٢٢٦، ص١، ج)م١٩٨٣
.المصدر السابق: ینظر)٥٩(
. ١١٤ص، ٢ج،أخرجه مسلم، باب جواز الصلوات كلها)٦٠(
: وانظـــر. ١٨٥، ص١ج،أخرجـــه الـــدار قطنـــي فـــي ســـننه) ٦١(

ـــــصنعاني ـــــن همـــــام، ، ال ـــــرازق ب ـــــد ال ـــــو بكـــــر عب اإلمـــــام أب
، تحقیــق حبیــب الــرحمن االعظمــي، مــصنف عبــد الــرازق

، والمغنـــي (ه١٤٠٣(، ٢المكتـــب اإلســـالمي، بیـــروت، ط
أمـا حـدیث ابـن عبـاس فیرویـه الحـسن ابـن : ((البن قدامه

)).عمارة وهو ضعیف
.١/٢٦٦: المصدر السابق)٦٢(
فــيالتلمــساني، أبــي عبــد اهللا محمــد بــن احمــد المــالكي، )٦٣(

ـــى األصـــول ـــروع عل ـــاء الف ـــي بن ـــاح الوصـــول إل ، مفت
تحقیــق عبــد الوهـــاب عبــد اللطیـــف، دار الكتــب العلمیـــة 

، وكـــذلك أنظـــر هـــذه المـــسالة فـــي اثـــر ٢٧صبیـــروت، 
. ٣٢١-٣٢٠االختالف في القواعد األصولیة ص 

ـــة:انظـــر)٦٤( ـــدیر. ٣٦٩، ص١، جالهدای ـــتح الق ، ١٢، جف
١٣١، ص١ج،كـــــشف األســـــرارالبـــــزدوي، . ٢٨٣ص

. وما بعدها
، ٩، جمواهـب الجلیــل فــي شــرح مختــصر الــشیخ خلیــل)٦٥(

ــــر، ١٠٤ص ــــشرح الكبی ــــى ال ، حاشــــیة الدســــوقي عل
مغنـــي. ١٠٩، ص٢٠، جالمجمـــوع. ٤٣٨، ص١٨ج

ــاج ــصاف، ١٧٤، ص٤، جالمحت . ٢٥، ص١٦، جاإلن
. ٢٢٩، ص٢٠، جمغنيال
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