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Abstract:
There were certain texts that were understood in a different interpretation,
and it follows that the winds of understanding came with what the conclusion
ship does not desire.
The looking for this texts is reflected by the researcher in a series of
researches, whose mission is to correct the course of thought, which the text
has received on the order of corrupt introductions, so review it on an
unintended understanding.
Perhaps the researcher turned to the text itself, so perhaps it what made
others disorientation.
This research represents the forefront of these texts that are considered in
the book “Rawdat al-Nazir wa-Jannat al-Munazir" by Ibn Qudamah (may
Allah be pleased with him).
Keywords: condition, iteration, multiplicity, specialization.
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هَ
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ٍ
ِ
ما ُف ِه َم عىل غري ِ
ِ
رشط
األمر املع َّل ِق عىل
مسألة
وجهه يف
وجن َِّة ا ُملناظِر"
من كتاب " َروضة النَّاظر َ
َّ
َّ
املتوَّف سنة (620هـ)
للعَّلمة ابن ُقدامة

أستاذ مشارك يف أصول الفقه ،أستاذ مساعد يف القراءات العرش
جامعة أم درمان اإلسمامةة – السودان
جامعة جازان – اململكة العربةة السعودية
alsroori30@gmail.com
ملخَّ ص البحث
نصوص معيَّن ٌة ُف ِه َم ْت عىل ِ
غري ِ
وجهها  ،فرتتَّب عىل ذلك ْ
رياح ال َف ْه ِم بام ال
َث َّم َة
أن أت ْ
َت ُ
ٌ
تَشتهيه سفين ُة االستدال ِل.
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
مسار الفكر
تصحيح
أبحاثُ ،م ِه َّمتُها
سلسلة
الباحث يف
عكسه
النظر يف هذه الن
ُ
ُّصوص َي ُ
ُ
ترتيب مقدِّ ٍ
فاستعر َض ُه عىل َف ْه ٍم ِ
ِ
غري ُمراد.
مات فاسدة ،
النص عىل
الذي َت َل َّق َ
ف َّ
َ
ِ
الباحث إىل النص ِ
نفسه َّ ،
ُ
االنحراف.
فلعل فيه ما َأ ْو َق َع ال َف ْه َم يف
وربام ا ْل َت َف َت
ِّ

ِ
ِ
ُ
وجن َِّة
النصوص
البحث يم ِّث ُل طليع َة هذه
هذا
املنظور فيها من كتاب " َ
روضة النَّاظرَ ،
املناظِر" البن قدامة( رمحه اهلل).
الكلامت املفتاح َّةة :الرشط  ،التَّكرار  ،التعدُّ د  ،االختصاص.
ا
جوامع الكَلِ ِم
الصواب ،وصَّل ًة وسَّل ًما عىل املؤتَى
َ
مقدمة:أوًل :محدُ اهلل تعاىل محدً ا ُمل ْل ِهم َّ
وفص َل ِ
حسن األَ
ِ
ِ
سباب إىل يوم املآب.
اخلطاب ،وعىل آله وصحبه ُأويل األلباب ،والتَّابعيهم ب َأ
ْ
عنوان البحث ما ُف ِه َم عىل ِ
غري َو ْج ِهه يف مسألة األمر املع َّلق عىل رشط من كتاب
ثان اةا:
ُ
ِ
وجنَّة املناظر" للعَّلمة ِ
ابن ُقدامة (ت620:هـ).
" َر ْو َضة الناظر َ
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

التعليق عىل ٍ
مجلة من " َروضة" ِ
ابن قدامة(رمحه اهلل)،
ثال اثا :حدو ُد البحث احلدُّ العا ُّم هو:
ُ
هي" :وألنه ًل
اختصاص له بالرشط األول ،دون بق َّةة الرشوط"(.)1
َ
مراع ًيا احلدو َد الفرع َّي َة اآلتية:
ِ
ُ
ت فيها اجلمل ُة.
-1
كر ْ
بيان املسألة التي ُذ َ
ِ
ِ
ِ
ُ
االستدالل يف املسألة.
بيان موق ِع اجلملة من خريطة
-2
الوجه املخت َِّل الذي ُف ِهم ِ
ِ
ُ
ت اجلمل ُة عليه ،وسببِه.
بيان
-3
َ
ِ
ِ
ُ
بيان الوجه الصحيحِ
اجلملة عليه.
فهم
-4
الواجب ُ
الباحث يف إصَّلح اجلملةِ.
ِ
رأي
-5
ُ
ٍ
حدود ،فام ُيذك َُر يف البحث مما ليس منها،
عرفت من
تنبةه :إذا كان املقصو ُد أصال ًة هو ما
َ
خارج عنها بالكل َّي ِة.
فمقصو ٌد بال َّت َبع هلا ،ال أنه
ٌ
ِ
ُ
َ
االستدالل عىل املذاهب،
األصل ،فاند َف َع ما قد ُيقال :أين
تفصيل
نعم ،ال ُي َف َّصل يف ال َّت َبع
ِ
استعراض املسا ِ
ونحو ذلك مما هو ُ
ئل
احلال يف
والرتجيح بينها،
وذك ُْر أصحاهبا ،ومناقشتُها،
ُ
ُ
ِ
عىل الن ِ
املعروف؟.
التقليدي
َّمط
ِّ
الدراسات السابقة
راب اعا:
ُ
ِ
ِ
وقفت عىل
املسألة ،فمع كَثرهتا ،مل أجدْ واحدً ا -مم َّ ْن
املعارصة يف
أ َّما بالنسبة لألبحاث
ُ
بحثه -قد َذك ََر هذه "اجلمل َة".
وأما بالنسبة لكتُب السابقني ،فمع و ْفر ِهتا أيض ًاَّ ،إال َأين مل َأ ِ
جد "اجلمل َة" َّإال يف:
َ َ
َّ




رصي.
ِّ
املعتمد يف أصول الفقه ،أليب احلسني البَ
َ

اآلمدي.
اإلحكام يف أصول األحكام ،لسيف الدين
ِّ

ِ ِ
احلنبيل2018 ،م،
ِس،
( )1روضة الناظرَ ،
ُّ
وجنَّة املُناظر ،ملو َّف ُق الدِّ ين ،أبو حممد ،عبد اهلل ب ُن أمحد ،اب ُن ُقدامة ،املَ ْقد ُّ
ط ،1رشكة إثراء املتون ،السعودية ،جـ.384 ، 383 /2
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اهلندي.
للصفي
هناية الوصول يف دراية األصول،
ِّ
ِّ

احلنبيل.
التمهيد يف أصول الفقه ،أليب اخلطاب
ِّ

ِ
عباراهتم ِّ
بالذكر يف حمل يأتيك(.)2
فردت
وقد َأ ُ

واحلق أقول :إن الفوائدَ الراجع َة منها عىل الباحث ،وبحثِه كثريةٌ ،نفيس ٌة ،بل إليها ِ
يرجع
َّ
ِ
ٌ
ُ
ُ
وسيط يف ن ْقلِها.
الباحث َّإال
البحث ألجلِه ،وما
اخللل الذي سيق
إصَّلح
ُ
غالب األُم ِ
َسأل عن الرس وراء رص ِ
نعم ،ربام ت ُ
النظر عن ذكْرها .وس ُأثبِ ُت( )3لك-
هات
ف
َ
ِ َّ
َ َ ْ
ِّ
ِ
الرس!.
إن شاء اهلل -أن ُخ ُل َّو هذه "
اجلملة" من القيمة االستدالل َّية عىل الدعوى هو ُ
عني ذلك ِّ

ولئن َخ َل ِ
ِ
َ
ِ
الباحث ا ْل َت َق َط منها -وهو يف طريق
االحتجاج هباَّ ،إال َأ َّن
ت اجلمل ُة من فائدة
ْ
ِ
ب "اجلمل ُة" ُسدً ى!.
االستدالل -فوائدَ ما كانت لتَ ْظ َه َر لوالها؛ مل يش ْأ أن ت َ
َذه َ
خامساُ :مشكِل ُة البحث
ا

أسئل ٌة ِ
ِ
مفاصل البحث ،هي:
ف عىل
تق ُ

ُ
أنواع باعتبار تعدُّ ِده ،وعد ِم تعدُّ ِده؟.
األمر :هل له
-1
ٌ
الرشط املع َّل ُق عليه ُ
ِ
َّكر ِر؟.
 -2ما الفرق بني التعدُّ د ،والت ُّ
ُ
االستدالل بوجود املانع
عمل يف جانب الوجود؛ ولذا جاز
 -3ال خَّلف يف أن َ
املانع َي َ
ِ
ِ
ِ
احرتاقها.
اخلشبة عىل عدم
اليشء ،كاالستدالل بوجود ب َل ِل
من اليشء عىل عدم ذلك
ِ
ُ
اليشء عىل
االستدالل بعدم املانع من
املانع يف جانب العدم ،بحيث جيوز
عمل ُ
ْ
لكن :هل َي َ
يصح لك أن تقولُ :يستدَ ُّل بارتفاع الب َل ِل عىل وجود االحرتاق؟.
وجود ذلك اليشء ،حتى َّ
النظر من َح ِّل هذه األسئلة.
ف عىل مدى ما ُُي ِر ُزه
والسري بالبحث إىل غايته يتو َّق ُ
ُ
َّ

( )2يف ص(.)132
( )3يف ص(.)132-131
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

سادسا :أمه َّة ُة البحث ،واجلديدُ فةه
ا

ِ
ِ
ٍ
ِ
االختَّلل أمان ٌة
أسباب هذا
وإظهار
لعبارة األكابر،
حص َل يف َف ْه ِم املتل ِّقي
تصحيح
اختَّلل َ
ُ
ُ
تكم ُن األمه َّي ُة.
ونصيح ٌة .وهنا ُ
ُ
الدليل؟ ،ومتى ُيستدَ ُّل باملانع باعتبار
ستعر ُض
أ َّما اجلديدُ فيه،
فأمور كثرية ،منها :كيف ُي َ
ٌ
ُ
ومصطلح "املصادرة
ضوابط استداللية،
وزيادات مو َّلد ٌة من الباحث ،منها:
العدم؟
ٌ
ُ
بالواسطة".
ِ
البحث أن يكون قد نجح يف ا ِ
ألدب مع سادتِنا العلامء،
املرجو من
وأهم من ذلك ك ِّله،
ُّ
ُّ
ِ
واالعتذار هلم.
ساب اعا :خُ َّط ُة البحث:
َظمت خ َّطتُها من مقدمة وثَّلثة مطالب.
انت ْ
أما املقدمة ،فاشتملت عىل :أمهية البحث ،وحدود البحث ،ومشكلة البحث ،ورمز
البحث ،وخطة البحث ،واملنهج فيه.
املطالب ،فثَّلثة:
وأما
ُ
ات تتع َّل ُق بـ"اجلملة".
املطلب األول :حترير ٌ
التحرير األول :التعريف باملسألة التي تنتمي إليها "اجلملة".
التحرير الثاين :أقوال علامء األصول يف املسألة.
التحرير الثالثُ :ص َو ُر املسألة.
التحرير الرابع :معنى الت ِ
َّكرار.
التحرير اخلامس :أركان وجود التَّكرار.
التحرير السادس :أدلة املثبِتني للتَّكرار.
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حتقةق الباحث يف فقه اًلستدًلل بـ "اجلملة".
املطلب الثاين:
ُ
ِ
ا
اختَّلل ال َفه ِم يف "اجلملة" ،وسب ُبه:
أوًل :موار ُد
ِ
ِّ
واملعرتض.
املستدل،
ثان اةا :الفائد ُة من ذك ِْر "اجلملة" يف ن َظ ِر:
ِ
االستدالل فيه.
ثال اثا :صياغ ُة الدليل من "اجلملة" ،وطريقا
راب اعا :االستدالل يف الطريقني إنام هو بـ :ارتفاع املانع.
ُ
تأصيل االختَّلف يف املسألة.
خامسا:
ا
سادسا :منش ُأ اخلَّلف.
ا

ِ
ممنوعا؟:
وجود ما كان
يصح االستدالل بارتفاع املانع عىل
ً
ساب اعا :هل ُّ
ثامناا :ما القيمة االستداللية للجملة؟
املطلب الثالث :موقف سائر الكتب من "اجلملة"
املوقف األول :الكتب الشارح ُة للجملة.
املوقف الثاين :الكتب الذاكر ُة للجملة.
ِ
الباحث عىل "اجلملة".
املوقف الثالث :تعليق
نتائج ُم ِه َّمة.
اخلامتةُ :
منهج البحث ،والباحث
ثامناا:
ُ
َأما منهج البحث ،فوصفي :ي ِ
َ
اللفظي،
التحليل
ياقي ،بل يعتمدُ
عتمدُ
َّ
ٌّ َ
ُ
الس َّ
واملعنوي ،و ِّ
َّ
َّ
ِ
املقار َن مع ِ
َ
سائر الكتب َّ
املنهج فرو ًقا يف
الذاكرة للجملة املقصودة ،وقد أثمر هذا
ُ
التحليل َ
أثر مقدَّ ٌر يف موضوع
مدار البحث ،وكان لتلك الفروق ٌ
معاين بعض األلفاظ التي عليها ُ

البحث.

[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

منهج الباحث ،أو إجراءات البحث ،فهذه:
و َأ َّما ُ
ُ
الرجال،
هم َت َط َّفل به
لتُ " :
حيث ق ُ
الباحث عىل موائد ِّ
قلت" ،أو "أقول" ،فهو َف ٌ
قلمه.
وربام تركَهام إذا ُع ِرف من السياق أن
مصدر الكَّل ِم ُ
َ
السياق ،وتقريبِها للعقول.
ترص ُ
فت يف النُّقول؛ ملصلحة ِّ
َّ
ِ
ِ
إمتاعه
وأخريا ،ليس من عادة قل ِم الباحث إغوا ُء القارئ بكَثرة املراجع ،بقدْ ر ما هي
ُ
ً
ِ
ِ
َ
الغليل ،الكت َفى به.
باعتصار البدائع ،ولو كان مرج ٌع واحدٌ ُي ْر ِوي
تاس اعا :رمز البحث
"املصنف" :هو ابن قدامة(.)4
"اجلملة"" :وألنه ال اختصاص له بالرشط األول ،دون بقية الرشوط".

املطلب األول

حتريرات تتع َّلق بـ"اجلملة"
ٌ
وردت فةه:
والنص الذي
متهةد :ذك ُْر "اجلمل ِة"،
ْ
ِّ
بالرشط األول ،دون بق َّية الرشوط".
َّأما "اجلمل ُة" فهي" :وألنه ال
اختصاص له َّ
َ
وردت فيه ،فهو:
وأما النص الذي
ْ
َّكرارَّ ،
وإال فَّل يقتضيه؛ َّ
"وقيلْ :
ألن:
األمر عىل رشط :اقتىض الت َ
إن ُع ِّلق ُ
تكرر
تعليق احلك ِم بالرشط كتعليقه بالع َّلة ،ثم إن
َ
بتكرر ع َّلته ،فكذلك ي َّ
يتكرر ُّ
احلكم َّ
َ
رشطِه.
ُّ
بتكرر ْ
اختصاص له بالرشط األول ،دون بق َّةة الرشوط.
وألنه ًل
َ

ِ ِ
ٌ
مشارك يف التأليف يف
احلنبيل (620هـ) .إما ٌم
ِس،
ُّ
( )4هو مو َّف ُق الدِّ ين ،أبو حممد ،عبد اهلل ب ُن أمحد ،اب ُن ُقدامة ،املَ ْقد ُّ
ِ
أشه ُرها الفق ُه ،وكفى بـ "املغني" شاهدً ا عليه .سري أعَّلم النبَّلء َّ
هبي ،جـ.167 -165 /22
عدَّ ة علومٍَ ،
للذ ِّ
110
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ٍ
ِ
ُ
رشط"(.)5اهـ
النهي املع َّل ُق عىل
اعتباره:
ودليل
ُ
هذا هو التمهيد ،وها هي التحريرات:
ُ
التعريف باملسألة التي تنتمي إلةها "اجلملة":
التحرير األول:
ُ
األمر املع َّل ُق عىل رشط -هل يفيد َتكرار
اسم املسألة التي تندرج هذه اجلملة حتتها هي:
ُ

َكرر ذلك الرشط ،أم ال؟.
الفعل املأمور به بت ُّ
ٍ
مسألة كل َّي ٍة هي :األمر ،هل يفيد تَكرار املأمور به ،أم ال؟.
وهذه املسألة أيض ًا تندرج حتت
ِ
الص َما َة( البقرةِ ،)43
فهل األمر بالصَّلة يفيد :تَكرارها يف
ةموا َّ
ومثال املسألة األ ِّمَ  :و َأق ُ
وقت هلا ،أم يف أي ٍ
كل أوقات العمر ،أم يف أول ٍ
ِّ
وقت بديل.
ِّ
َّ
صل إذا غر ِ
ِ
املندرجة :لو قالِّ " :
ُ
الشمس" ،فاألمر بالصَّلة املرشوطة ُع ِّل َق عىل
بت
ومثال
ُ
َ
اخلَّلف يف إفادة هذا ِ
الغروبِ ،
َكرار
لكن
خَّلف يف فِعلها إذا حصل
رشط الغروب ،وال
ُ
َ
ُ
األمر ت َ
مذاهب تُذكَر اآلن.
تكر ِر الغروب .والناس فيها عىل
َ
الصَّلة مع ُّ
التحرير الثاين :أقوال علامء األصول يف املسألة:
ٍ
رشط ،هل :يفيد تَكرار
بم َّر ٍة ،وال تَكرار -إذا ُع ِّلق عىل
األمر املط َلق -أي :الذي مل ُيق َّيد َ
ُ
الفعل عند تَكرار الرشط ،أم ال؟ .فيه مذاهب:
املذهب األول :يفيد التَّكرار ،ف ُينزل منزلة قولهْ " :
افعل ك َّلام حصل الرشط" .وهو مذهب
احلنفية واحلنابلة.

املذهب الثاين :ال يفيد التَّكرار ،بل ُيف َعل مرة واحدة عند الوجود األول للرشط ،وجيري
ٍ
جمرى قوله" :اف ْ
وجود للرشط" .وهو خمتار اآلمدي.
عل مر ًة واحد ًة مع َّأول
ٍ
ُ
بدل من
املذهب الثالث :ال يفيد التَّكرار ،بل ُيف َع ُل
الفعل مر ًة واحد ًة عند ِّ
أي وجود ي
ٍ
ِ
حكم ما لو قالْ " :
رشط بديل" .وهو مذهب
أي
فحكمه
وجودات( )6الرشط،
افعل عند ِّ
ُ
ُ
( )5روضة الناظر ،البن قدامة ،جـ.384 ،383 /2
ُقصد أعدا ُده -كام هنا ،-أو أنواعه،
( )6املصدر املؤكِّدُ ال يثنى وال جيمع؛ الستغنائه باجلنس عنهام ،لكن حمل هذا إذا مل ت َ
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

الشافعية.

ِ
ِ
ويشرتط للثالث ْ ِ
ِ
تكر ُر الرشط َ
قادرا عىل الفعل
ظن
أن يغلب عىل ِّ
حال كون املك َّلف ً
املأمور ُّ
ُ َ
ِ
ِ
تكرره،
تكر ُره ،أو غ َلب ،ولكن ال يغلب عىل ظنِّه قدرتُه عىل الفعل عند ِّ
عنده ،فإن مل يغلب ُّ
ٍ
ُ
املذهب مع املذهب الثاين(.)7
وحينئذ يستوي هذا
الفعل يف الوقت األول،
وجب
ُ
فائدة :معنى "الواحدُ البدل":
هو واحدٌ ال بعينه ،أو هو الواحدُ الشائع يف جنسهُ ،يف َعل ُ
الفعل تار ًة مع هذا الواحد ،وتار ًة

غروب واحدٌ ال بعينه ،فيجوز أن
البديل يف املثال السابق ،فهو
مع واحد آخر( ،)8كالغروب
ٌ
ِّ
يصيل عند غروب اليوم األول ،أو الثاين ،أو اخلامس ،وهكذا.
َ
املخري ،واملط َلق.
قلت :والواحدُ البد ُّيل هنا ،كالواحد يف :النكرة ،والواجب َّ
ِ
ِّ
ُ
كصل عند غروب
املستغر ُق جلميع األفراد،
اللفظ
املعني ،وكذا
وخرج
بالبديل :الواحدُ َّ ُ
ِّ
ٍ
الفَّلين ،وعند ِّ
غروب.
كل
اليوم
ِّ
هذه هي املذاهب إمجاالً( ،)9وهي التي سأشري إليها يف التحرير اآليت:
التحرير الثالثُ :ص َو ُر املسألة

صورها عن تسع ُص َو ٍر :ناشئ ٌة من حاصل رضب
ال ََت ُرج
ُ
كَّل منهام إما :أن يت ِ
جمموعا ،أو يتعدَّ د ً
؛ ألن ا
بدال( .)10و ُدو َنكَها:
َّحدَ  ،أو يتعدَّ د
ً
َّ

الصورة األوىل :احتاد الرشط واملرشوط:
ِ ِ
مها.
إذا دخل ،فاعطه در ً
كام يف تقسيم الصَّلة إىل فرض ونفل ،وإال جاز ذلك .انظر :أسفار الفصيح ،أليب سهل اهلروي ،جـ.559/1
( )7املعتمد أليب احلسني ،جـ ،106/1وما بعدها .اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي ،جـ.165/2
الرمحوت رشح مس َّلم الثبوت ،لعبد العيل األنصاري .ج ،340/1وما بعدها.
( )8فواتح َ
( )9أما تفصي ً
َّل ،فستأتيك زيادة تفصيل يف داخل املذهب الثاين يف ص(.)127
( )10العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم ،للقرايف ،جـ ،271 ،270/2اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي
جـ 455/2وما بعدها ،واملعتمد يف أصول الفقه جـ.259/1
112

10

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss87/2

???? ??? ????????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ??? ?????? ?? Al-Sururi:

[د .رضوان عبد الرب سيف السروري]

بتكرر الدُّ خول.
يتكرر اإلعطا ُء ُّ
فعىل املذهب األولَّ :
ُيصل اإلعطا ُء مر ًة واحدة ،وذلك عند الدُّ خول األول.
وعىل املذهب الثاينُ :
ٍ
دخول بديل ،برشط غ َلبَ ِة
أي
وعىل املذهب الثالثُ :يصل اإلعطا ُء مر ًة واحدة ،وذلك عند ِّ
الظن السا ِبق ِذك ُْره.
ِّ
ِ
ِ
جمموعا:
واملرشوط
الرشط
الصورة الثانةة :تعدُّ ُد
ً
ِ
وخبزا.
مها،
ً
إذا دخل ،وس َّلم ،فاعطه در ً
ِ
ِ
بتكرر جمموع الدخول والتسليم،
إعطاء الدِّ ره ِم،
جمموع
يتكرر
ُ
واخلبز ُّ
املذهب األولَّ :
مرشوط؛ ألن َّ
َ
ُ
الكل املجموع َّي
الرشط ،فَّل
ُيصل أحدُ مها ،لتع َّطل
بحيث لو مل ُيصَّل ،أو مل ُ

كام ينعدم بانعدام ِّ
كل أجزائه ،ينعدم بانعدام أحد أجزائه.
ٍ
ُ
املجموع.
الرشط
ُيصل فيه
ُيصل اإلعطا ُء
ُ
املجموع يف َّأول وقت ُ
ُ
املذهب الثاينُ :
املذهب الثالثُ :يصل اإلعطاء املجموع يف أي ٍ
ُ
الرشط املجموع ،عىل
وقت بديل ُيصل فيه
ِّ
ُ
ُ
الرشط السابق.
ِ
الرشط ،واملرشوط ً
بدال:
الصورة الثالثة :تعدُّ ُد
ِ
خبزا.
مها ،أو ً
إذا دخل ،أو س َّلم ،فاعطه در ً
ٍ
ِ
يتكرر ٌ
رشط بديل
وجود
بتكرر
فعل بد ٌّيل واحدٌ  :إما إعطاء الدرهم ،أو إعطاء اخلبزُّ ،
األولَّ :
واحد :إما الدخول أو التسليم ،بحيث لو مل َيفعل شي ًئا ،مل َيستح َّق شيئ ًا.
واالحتامالت مخسة:
ُ
يتكرر
الدخول:
يتكرر
يتكرر إعطاء الدرهم ،وقد َّ
فيتكرر اإلعطا ُء البد ُّيل :فقد َّ
َّ
 -1أن َّ

خبزا.
مها ،ومرة ً
إعطاء اخلبز ،وقد تُعطي مرة در ً

بتكرره ،كام سبق.
التسليم:
يتكرر
فيتكرر اإلعطا ُء ُّ
َّ
ُ
 -2أن َّ
ُ
التسليم ً
والدخول ثان ًيا :فيعطي عند هذا ،وعند ذاك.
أوال
 -3أن ُيصل
ُ
 -4عكس الثالث :أعطى كالسابق.
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

ُ
والتسليم م ًعا :فتعطي مرة واحدة
الدخول
فيحصل
جمموع حصوهلام م ًعا،
يتكرر
ُ
ُ
ُ
 -5أن َّ

بتكرر املجموع.
مها أو ً
يتكرر ذلك اإلعطاء ُّ
خبزا لواحد ال بعينه من املجموع احلاصل ،ثم َّ
در ً
ف اإلعطاء مع حصول ِ
أحدمها.
يصح أن يتخ َّل َ
غاية األمر :أنه ال ُّ
ُ
ٍ
ِ
الدخول ،أو التسلي ِم ،فإن
ُيصل فيه أحدُ هذين:
الثاينُ :يصل ذلك اإلعطا ُء يف َّأو ِل وقت ُ

كان احلاصل ً
يتكرر اإلعطا ُء ،وإن كان
أوال هو الدخول أعطى عنده إ َّما :درمه ًا أو خبز ًا ،ثم ال َّ
احلاصل ً
يتكرر اإلعطا ُء.
أوال هو التسليم أعطى عنده أحدَ مها ،ثم ال َّ
أي وقت بديل ُيصل فيه الدخول أو التسليم ،فقد يكون يف
الثالثُ :يصل اإلعطا ُء يف ِّ
َ
رشط ال َغ َلبة.
الدخول الثاين ،أو التسليم الرابع ،وال َتن َْس
جمموعا:
الصورة الرابعة :احتاد الرشط ،وتعدُّ ُد املرشوط
ً
ِ
وخبزا.
مها،
ً
إذا دخل ،فاعطه در ً
ِ
أي
يتكرر
بتكرر الدخول ،أو ال يكون َّإال مع الدُّ خول األول ،أو مع ِّ
ُ
جمموع اإلعطاء ُّ
فهل َّ
ٍ
دخول بديل عىل القيد املعروف؟ مذاهب.
الصورة اخلامسة :احتاد الرشط ،وتعدُّ د املرشوط ً
بدال:
ِ
خبزا.
مها ،أو ً
إذا دخل فاعطه در ً
بتكرر الدُّ خول ،أو ُيعطي أحدَ مها مر ًة واحدة فقط عند الدخول
فيتكرر واحدٌ منهام ال بعينه ُّ
َّ
ٍ
تكر ِر الدخول.
دخول بديل برشط القدرة
أي
ِّ
األول فقط ،أو عند ِّ
وظن ُّ
جمموعا ،واحتا ُد املرشوط:
الصورة السادسة :تعدُّ ُد الرشط
ً
ِ
مها.
إذا دخل ،وس َّلم ،فاعطه در ً

فيتكرر اإلعطاء بتكرر جممو ِع الدخول والتسليم ،أو ُيصل مر ًة واحد ًة عند أو ِل ٍ
وقت
َّ
ُ
ُ ُّ
َّ
ٍ
ٍ
ِ
أي وقت بديل للمجموع عىل رشط قد ُعرف.
ُيصل فيه املجموع ،أو يف ِّ
ُ
ِ
الرشط ً
بدال ،واحتا ُد املرشوط:
الصورة السابعة :تعدُّ د
مها.
إذا دخل ،أو س َّلم ،فاعطه در ً
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الدرهم مرة واحدة عند حصول أحدمها أوالً،
فك َّلام َحصل أحدُ مها أعطاه درمه ًا ،أو ُيعطيه
َ
ٍ
احلاصل ً
ُ
أوال.
حصول ألحدمها وإن مل يكن هو
أي
أو ُيعطيه
الدرهم مرة واحدة عند ِّ
َ
وإعطا ُء الدره ِم هنا ،كهو يف الصورة الثالثة بام يف ذلك االحتامالت اخلمسة.
ِ
ِ
املرشوط ً
بدال:
جمموعا ،وتعدُّ ِد
الرشط
الصورة الثامنة :تعدُّ د
ً
خبزا.
مها أو ً
إذا دخل وس َّلم ،فاعطه در ً
لكن إ َّما:
ف ُيعطى أحدَ مهاْ ،
بتكرر جمموع الدخول والتسليم ،عىل املذهب األول.
متكر ًرا ُّ
 -1عطا ًء ِّ
 -2أو مرة واحدة عند أو ِل ِ
ِ
حصول املجمو ِع عىل املذهب الثاين.
وقت
َّ
ٍ
ُ
حصول املجموع فيه مع قدْ رته عىل إعطاء
ظن املعطي
أي وقت بديل يغ ُلب عىل ِّ
 -3أو يف ِّ
أحد األمرين عنده ،عىل املذهب الثالث.
ِ
ِ
الرشط ً
جمموعا:
املرشوط
بدال ،وتعدُّ ُد
الصورة التاسعة :تعدُّ ُد
ً
وخبزا.
مها،
ً
إذا َدخل ،أو س َّلم ،فاعطه در ً
فإن مل َي ْ
املجموع.
َحق
يستحق
فعل شيئ ًا مل
املجموع ،وإن َفعل أحدَ مها است َّ
َّ
َ
َ
ُ
مذاهب عرفتَها يف
البديل؟ فيه ثَّلث ُة
بتكرر الرشط
املجموع
يتكرر
َ
ُ
ِّ
املرشوط ُّ
يب َقى :هل َّ

الصورة الثالثة.

التحرير الرابع :معنى الت ِ
َّكرار
للتَّكرار معنيان:

عي الفعل األول" ،لكنه غري ٍ
حقيقي :هو "إعادة ِ
مراد هنا؛ الستحالته.
معنًى
ٌّ
ُ
حتصيل ِ
مثل الف ِ
ُ
عل األول" ،وهو املراد هنا(.)11
جمازي :هو "
وله معنًى
ٌّ
املجازي املراد؛ ألهنم
قو ِة املعنى
ُ
ِّ
رص ْح به -إال أنه هو يف َّ
قلت :وتفسريه بالتجدُّ د -وإن مل ُي َ َّ
( )11هناية الوصول يف دراية األصول ،للصفي اهلندي ،جـ .922/3البحر املحيط ،للزركيش ،جـ.313/3
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

الفعل بتجددِ
ُ
يعِّبون به هنا( ،)12فالتجدُّ د" :تك ُّث ٌر وتر ُّد ٌد ملثْل اليشء" ،فكأنك تقول" :يتجدَّ د
ِّ
الرش ِ
َّ
ط".
وغني عن البيان أنه ال ُيراد بالتَّكرارُ " :
َكرار؛ ألن
الفعل املخال ِ ُ
ف لألَ َّول" ،فهذا تعدُّ ٌد ،ال ت ٌ
ٌّ
التعدُّ َد نوعان:
إما ٌ
مماثل لألول ،وهذا هو التَّكرار.
مغاير له.
وإ َّما
ٌ
التكرر تعدُّ ٌد"(.)13
ويف فواتح الرمحوتُّ " :
أخص مطل ًقاُّ ،
فكل
وخصوص مط َل ٌق،
َّكرر ،والتعدُّ ِد :عمو ٌم
والتكرر ُّ
ٌ
ُّ
قلت :النسب ُة بني :الت ُّ
تكر ٌر
تكر ٍر تعدُّ ٌد وال عكس :يتفقان يف التجدُّ د مل ْث ِل اليشء ،كغروب الشمس يوم ايا ،فهو ُّ
ُّ
ِ
تكر ٌر.
وتعدُّ ٌد ،وينفرد التعدُّ د بتك ُّثر
املغاير ،كغروب الشمس ،وإعطاء الدرهم ،فهو تعدُّ ٌد ال ُّ
َّكرر -كالتجدُّ د :-إعاد ُة ف ْع ِل امل ْث ِل ،ال إعاد ُة ف ْع ِل العني ،وال ُ
فعل املغاير،
واحلاصل :أن الت َ
ص من التعدُّ ِد مطل ًقا.
وأنه َأ َخ ُّ
أركان وجود التَّكرار
التحرير اخلامس:
ُ

ُّ
وارتفاع املان ِع
رشطِه،
ُ
كل مفهو ٍم ،ال بدَّ له من أمور ثَّلثة لوجوده :وجو ُد سببِه ،ووجو ُد ْ
ِ
وجوده.
من
املامس ُة بينها وبني اخلشبة،
مثا ُله :مفهوم "احرتاق اخلشبة" :فاملقتيض له :النار ،ورش ُطهَّ :
واملانع منه :بل ُلها باملاء.
ُ
ِ
ِ
املأمور به ،فهو من املفاهيم أيض ًا ،فَّل بدَّ له من الثَّلثة:
املرشوط
َكرار
ومثا ُله يف مسألتنا :ت ُ
األمر ،أو التعليق(.)14
ُ
فسبب وجوده :هو ُ
( )12وستأيت عبارهتم يف ص( .)135وانظر :املعتمد ،أليب احلسني البرصي ،جـ.109/1
( )13جـ.387/1
للقرايف ،ص(.)131
( )14قوالن .انظر :تنقيح الفصول
ِّ
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ِ
ُ
َكرار املرشوط.
َكراره ،انتفى ت ُ
َكرار الرشط املع َّل ِق عليه ،فإذا انتفى ت ُ
ورشط وجوده :ت ُ
ِ
املرشوط بالوجود األول من الوجودات املتجدِّ دة للرشط
اختصاص
واملانع من وجوده:
ُ
جمموعا.
سوا ٌء أكان الرشط :بدل ايا ،أم متَّحدا ا ،أم
ً
فإذا ُو ِجد:
التعليق.
األمر ،أو
ُ
ُ
وتكرر الرش ُ
ط املع َّل ُق عليه.
َّ

اختصاص املرشوط بالوجود األول للرشط.
وانتفى
ُ

ِ
ِ
الفعل املرشوط.
َكرار
ُوجد ت ُ

التحرير السادس :أدلة املثبِتي للتكرار
ِ
الستعراض أد َّلتها ،بل ملناقشة الدليل
والغرض اآلن متَّج ٌه ال
مذاهب عرفتَها،
يف املسألة
ُ
ُ
ِ
الثاين من األدلة الثَّلثة ملذهب الت ِ
َّص السابق ،لكني قبل مناقشته ُأمجِل
َّكرار املذكورة يف الن ِّ
الكَّل َم عىل الدليلني؛ الرتباط املقصود هبام يف اجلملة.
فأول الثماثة:
َّ
قياس املع َّلق عىل الرشط عىل املع َّلق عىل العلة :كقياس الصَّلة املع َّلقة عىل رشط زوال
ُ
متكر ٍر يف كل.
الشمس عىل اجللد املع َّلق عىل علة الزنا ،بجامع التعليق عىل ِّ
ِ
بتكرر رشط الزوال.
تكررها ُّ
بتكرر علة الزنا ،فحكم الصَّلة كذلكُّ :
تكرره ُّ
وحك ُْم اجللدُّ :
هذا معنى ِ
احلكم بالرشط كتعلةقه بالعلة ،ثم إن ُ
تعلةق ُ
يتكرر
قول "املصنِّف"ُ " :
احلكم َّ
يتكرر بتكرر رشطه".
بتكرر علته ،فكذلك َّ
وثالث الثماثة:
ِ
والنهي إذا ُع ِّلق عىل رشط ،اقتىض التَّكرار،
األمر عىل النهي ،بجامع ال َّطلب يف كل،
قياس
ُ
ُ
فكذلك األمر إذا ُع ِّلق عليه اقتضاه.
النهي املع َّل ُق عىل رشط".
وهذا معنى قوله" :ودلةل اعتباره:
ُ
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

ِ
قصيد البحث ،وجيري فيه التحقي ُق اآليت:
بيت
ِبق َي ثانةها ،وهو ُ

املطلب الثاين

حتقةق الباحث يف فقه اًلستدًلل بـ "اجلملة"
وجهها .و ُأ ِ
ِ
النظر فيها عىل النقاط
سلس ُل
سمعت اجلمل َة التي ُف ِه َم ْت عىل غري
متهةد :قد
َ
َ

اآلتية:

ِ
ا
اختمال ال َفه ِم يف "اجلملة" ،وسب ُبه:
أوًل :موار ُد
ُ
ٌ
غري.
األمر هو
اًلختمال األول:
اعتبار أن ما تع َّل َق به ُ
ُ
رشوط متعدِّ دةًٌ ،ل ُ
جمموعا ،أو ً
ُ
بدال،
أعم؛ فقد يكون :منفر ًدا ،أو متعدِّ ًدا:
والوج ُه ليس كذلك ،بل
ً
الرشط ُّ

التسع!.
صورها
عرفت
كيف ،وقد
َ
َ
َ

هم عىل ذلك االعتبار.
سب ُبهَّ :ملا قال "املصن ُ
ِّف"" :دون بقية الرشوط" أغرى ال َف َ
اًلختمال الثاين :عدم ِ
ُ
بناء اجلملة عىل ما جيب أن ُت ْبنَى عليه.
ُ
ٍ
َ
مسألة ُأم ،هي مسألة "ال َفور"،
مسائل ،تنبني بدَ ورها عىل
املستقيم ينبني عىل
و َفهمها
ُ
وستعر ُفها(.)15
ٍ
ِ
ناحية أخرى.
النص ذك َْره من
سب ُبه :عد ُم الوقوف عىل
وطي ِّ
أصل املسألة من ناحيةُّ ،
الذ ُ
اًلختمال الثالثُّ :
هول عن نوع الطريق الذي َأ ْنت ََج ْت به اجلمل ُة إفاد َة التَّكرار.
والطريق هو" :قياس اخل ْل ِ
ف"(.)16
ُ
ُ ُ
رت ٌك مع الرابع اآليت:
سب ُبه :مش َ
ٍ
ِ
ُ
اجلملة ً
رشط :يفيد ال َّتكرار".
دليَّل عىل أن "األمر الذي مل ُيع َّل ْق عىل
اعتبار
اًلختمال الرابع:
ُ
( )15يف ص(.)127
املطلوب بإبطال ِ
ِ
للكفوي ،ص( ،)715كإثبات الليل بإبطال النهار ،وكإثبات
نقيضه .الكل َّيات،
إثبات
()16
ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َّ
َ
الوحدانية بإبطال التعدُّ د ،وذلك يف قوله تعاىل َ  :ل ْو كَانَ فةه َام آِل ٌة إًل اهلل َل َف َسدَ تَا َف ُس ْب َحانَ اهلل َر ِّب ا ْل َع ْرش َع َّام َيص ُفو َن
(األنبياء.)22:
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انحراف عظيم ،بل هي ٌ
األمر املع َّل َق عىل رشط :يفيد التَّكرار".
وهذا
ٌ
دليل عىل أن " َ
ِ
سببه :عدم َفه ِم ِ
ِ
واملعرتض.
املستد ِّل،
لغة االستدالل اجلارية بني:
ُ ْ
ُ
ِ
فاملستد ُّل يقول :بني اختصاص املرشوط بالرشط األول ،وت ِ
تناقض.
َكرار املرشوطٌ :
واملعرتض يقول :ال ،بل بينهام تضا ٌّد.
الرج َلني إن َخ ِفيَ ْت عليه هذه اللغ ُة ،مل ُُي ِْر ْجه هذا اخلفا ُء عن املسألة بِ ُر َّمتِها
ُ
والواقف بني َّ
فحسب ،بل ربام َأو َقعه يف ِ
نقيضها!.
َ
روح البحث ،و َأ ْن َف ُس ما فيه ،وسيقاب ُلك( )17عىل ن َف ٍ
س هادئ.
وما ذكرتُه هنا هو ُ
ِّ
املستدل ،واملعرتض
ثان اةا :الفائد ُة من ذك ِْر "اجلملة" يف ن َظ ِر:
والسؤال الذي لو ُأ ِ
لقي لفتَح َّ
كل مغاليق "اجلملة" ،هو:

ِ
ما ُّ
اجلملة من فقه االستدالل يف املسألة؟ ،أو قل:
حمل هذه
ٍ
ِ
رشط يفيد التَّكرار؟ ،أو قل:
اجلملة بكَون األمر املع َّل ِق عىل
ما عَّلقة هذه
ِ
وكون ا ِ
ألمر املع َّلق عىل
ما وج ُه التَّلزم بني :عدم اختصاص الفعل بالرشط األول،
رشط يفيد التَكرار.
املستدل واملعرتض ين ُظر إليها ٍ
ِّ
وأقول جاز ًما :إن ا
بنظر خمتلف:
كَّل من
ِ
فاملستدل:

َ
يريد هبا ً
تكرر الفعل.
إمجاال:
االستدالل بانتفاء االختصاص عىل ُّ
ً
تفصيَّل استدال َلني:
ويريد هبا
َ
االستدالل بانتفاء االختصاص عىل انتفاء املانع من التَّكرار.
َ
االستدالل بانتفاء املانع من التَّكرار عىل حصول التَّكرار.
ثم
ِ
الفعل بالرشط األول ،فإذا
اختصاص
األمر من إفادة التَّكرار إنام هو
ُ
فهو يقول :الذي يمنع َ
( )17يف ص(.)127
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

ارتفاعه ً
دليَّل عىل تَكرار الفعل.
املانع ،كان
ُ
ارتفع هذا ُ
اع مان ٍع َصن ََع منه ً
دليَّل عىل الدَّ عوى!.
فحاصل ما عند املستدل :ارتف ُ
أما املعرتض:
ُ
االستدالل بانتفاء االختصاص عىل انتفاء املانع من تَكرار الفعل
فريى أن غاية ما تفيده هو:
وكفى ،وال عَّلقة هلا باالستدالل عىل التَّكرار ِ
ُ
حصول
نفسه؛ إذ ال يلزم من انتفاء املانع من يشء
ِ
ُ
حصول االحرتاق ،فقد
املانعة من االحرتاق
ذلك اليشء ،كام ال يلزم من انتفاء رطوبة اخلشبة
مانع َ
املامسة.
يوجد ٌ
آخ ُر ،كعدم َّ

ِ
اًلستدًلل فةه:
ثال اثا :صةاغ ُة الدلةل من "اجلملة" ،وطريقا
ٍ
ِ
ُ
االستدالل
يتمهد
كلامهتا إال أنه جيب
"اجلملة" عىل ق َّلة
استخَّلص معان كثرية منها ،حتى َّ
ُ
وبيان ِ
ُ
ُ
وأصل طريق
وجه االستدالل،
املعِّب ُة عن "اجلملة"،
هبا عىل الدعوى :فصور ُة الدليل ِّ
ُ
والتقديرات املطو َّي ُة ِّ
الذك ِْر يف النَّص ،وما يتع َّلق بـ"اجلملة" من
وأصل املسألة،
االستدالل،
ُ
أمور ال بدَّ من الوفاء هبا إلثبات الدعوى.
دقائق ،مع االلتفات إىل نظائرها يف الكتب األخرىٌ ،
ِ
ُ
صورة الدليل.
ضبط
وأول ما ُيبدَ ُأ به،
ِ
اجلملة" عليه من طريقني من ُطرق
قةاس استثنائي" ،لك ْن يمكن قراء ُة "
وصورتُهٌ " :
االستدالل:
الطريق األول :اًلستدًلل بانتفاء المازم عىل انتفاء امللزوم
و َن ْظ ُمه هكذا:

ِ
ٍ
وجودات الرشط ،لكان مقتض اةا
رشط يقتيض التعل َق بجمةع
األمر املع َّل ُق عىل
"لو مل يكن ُ
بأو ِِلا ،لكنَّه ًل خيتص َبأ َّوِلا ،فاقتىض تعل َقه بجمةعها".
اختصاصه َّ
َ
بيان الدليل:

ٍ
ِ
وجود للرشط.
بأو ِل
األمر
الَّلزم هنا هو :اقتضا ُء
اختصاصه َّ
َ
ِ
ِ
األمر التع ُّل َق بجميع وجودات الرشط.
اقتضاء
وامللزوم هو :عد ُم
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ِ
االختصاص"
األمر ذلك
وقد است ُِد َّل بعدم الَّلزم عىل عدم امللزوم ،أي :بعدم "اقتضاء
َ
ِ
ِ
األمر التع ُّل َق باجلميع" ،أي :عىل إثبات التع ُّل ِق باجلميع؛ ألن عد َم العد ِم
اقتضاء
عىل عد ِم "عد ِم
إثبات.
ٌ

صحيحا صورةً ،لكن ال تث ُبت ما َّدتُه َّإال بدليلني:
وهذا الطريق وإن كان
ً
األولُ :
دليل ال ُّلزومية.
الثاينُ :
دليل انتفاء الَّلزم.
ِّ
ُ
ملستدل ،وانت َقل اإللزا ُم إىل املعرتض ،فإذا اقتنع
الدليل بالنسبة إىل ا
صح
فإذا ث َبت هذانَّ ،
هبام ثبت اإللزا ُم يف ح ِّقه أيض ًا؛ لصحة ِ
ِّ
املستدل عنده.
دليل
َّأما ُ
حمصور بني متعاندَ ين ،مها:
دلةل اللزومةة :فألن الرت ُّد َد -عند املستدل-
ٌ
ِ
األمر بالوجود األول للرشط.
اختصاص
ُ
ِ
ِ
ِ
الرشط.
وجودات
األمر بجميع
تع ُّل ُق
َ
َ
اآلخ ُر؛ ألن معنى
اآلخ ُر ،وحيث انتفى أحدُ مها ،ث َبت
فإذا ث َب َت أحدُ مها ،انتفى
ٍ
يشء ليشء ،ون ْف ِيه عن غريه ،فإذا قلت" :امل ُال
حكمني :إثبات
مركب من
"االختصاص"
ٌّ
َ

خمتص بزيد" ،ثبت ُ
اختصاص األمر باألول يعني:
املال له ،وانتفى عن غريه ،وكذلك هنا:
ُ
ٌّ
ثبوتُه لألول ،وانتفا ُء ثبوتِه عن غريه.
ِ
النتفاء تع ُّل ِقه
مناقضا
والغري هنا هو :تع ُّلقه بجميع املوجودات؛ فلو َث َبت تع ُّل ُقه بالغري ،لكان
ً
بالغري!.

َّ
املستدل من
والدليل عىل انحصار الرت ُّد ِد بني االختصاص باألول والتع ُّل ِق باجلميع هو أن
قلت آن ًفا" :عند املستدل"َّ ،
ممنوع عند املعرتض،
فانحصاره بينهام
وإال
القائلني بال َفور؛ وهلذا ُ
ٌ
ُ

وست َْش َب ُع بيانًا(.)18

َص بالوجود األول للرشط ،ام َتنَ َع تع ُّل ُقه بجميع الوجودات؛
واحلاصل :أن
األمر إذا اخت َّ
َ
( )18يف ص(.)127-126
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

ِ
ِّ
ُ
املستدل.
زعم
منحرص بينهام؛ لعدم
واحلال أن الرت ُّد َد
غري األول،
ألن
الواسطة يف ْ
َ
ٌ
اجلميع ُ
قلت :يتخرج هذا عىل أن النسبة بينهام عنده هي :التباين من نوع التناقض ،ال الت ِ
َّضاد.
ُ
َّ
والفرق بينهام يف الواسطة :فَّل واسط َة بني املتناق َضني؛ ألن الرت ُّد َد فيهام بني :وجود وعدم،

كالقيام وعدم القيام ،بخَّلف املتضا َّدين ،كاألبيض واألمحر ،بينهام واسطة األسود ً
مثَّل.

املتناقضني :ال جيتمعان؛ لتنافيهام ،وال يرتفعان؛ لعدم الواسطة ،بينام
وترتَّب عىل هذا :أن
َ
املتضا َّدان :ال جيتمعانُ -
املتناقضني-؛ لتنافيهام ،لكنهام يرتفعان إىل الواسطة ،كارتفاع
مثل
َ
األبيض واألمحر إىل األسود(.)19
ِ
متناقضتان ،وحيث
االختصاص ،والتع ُّل ِق
فحاصل دليل اللزومية يقوم عىل أن قض َّيت َِي
َ
ِ
ُ
االستدالل بأحد ُط ُر ِقه األربعة ،فمن معلوم
سهل له
هت َّي َأت اللزوم َّي ُة من باب التناقضُ ،
َ
االستدالل يف باب املتناقضني :أربعة:
العقول :أن
اآلخر ،وبانتفاء أي منهام عىل ثبوت َ
ُيستدَ ُّل بثبوت أي من الطرفني عىل انتفاء َ
اآلخر(.!)20
ُ
ُّ
االستدالل بانتفاء أحدمها -وهو
املستدل من هذه األربعة َّإال واحدً ا ،هو:
وال ُيتاج
االختصاص -إلثبات اآلخر ،وهو التع ُّلق باجلميع.
ُ
يصح
االختصاص -حتى
الدليل عىل انتفاء الَّلزم -وهو
لكن يبقى السؤال :ما
َّ
ُ
ُ
االستدالل؟ واجلواب اآلن:
وأما ُ
االختصاص ب َأ َّوهلا ،لرتتَّب عليه حمظور ،مفا ُده:
دلةل انتفاء المازم ،فيقال فيه :لو ثبت
ُ
َّ
ِ
أنه لو مل ُيف َعل مع األول ،و ُفعل مع الثاين ،لكان فع ُله معه قضا ًء ال أدا ًء ،والحتاج حينئذ إىل
دليل ٍ
ٍ
ُ
واألصل عدم الثاين(.)21
ثان عىل القضاء ،وهو ممتنع؛ إذ ليس لنا إال الدليل األول،
ُ
يتوجه إىل الوجهني الساب َقني-
ثم َة
ٌ
اعرتاض ،فَّل بدَّ أن َّ
اًلعرتاض عىل الدلةل :إن كان َّ
للكفوي ،ص(.)311
( )19الكل َّيات،
ِّ
( )20املستصفى ،للغزايل ،جـ.42 ،41/1
( )21اإلحكام ،لآلمدي ،جـ.163/2
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اللزومية ،وانتفاء الَّلزم -أو ِ
َ
االستدالل إنام ثبت بمجموعهام ،فإذا ب َطَّل ،أو
أحدمها؛ ألن
ُ
االستدالل بِ ُر َّمتِه.
أحدُ مها ،ب َطل
واملعرتض مل ُي َس ِّلم هبام فقال:

ا
أوًل :ال نس ِّلم باللزوم َّية؛ لوجود الواسطة ،من الطرف الثالث ،فلِ َم ال ُيقال :لو مل يتع َّلق
ٍ
بواحد منها عىل البدل.
بأوهلا؛ لتع ُّل ِقه حينئذ
بجميعها ،ملا ِلزم
االختصاص َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
طلعت الشمس".
مها إذا
وباملثال يقال :لو قال" :اعط زيدً ا در ً
ٍ
يتكرر اإلعطا ُء مع ِّ
ُّ
يتكر ِر
وجود
كل
متكر ٍر لطلوعها؛ ألنه لو مل َّ
ِّ
فاملستدل يقول :جيب أن َّ
ٍ
ٍ
اإلعطا ُء مع ِّ
يصح هذا
وجود لطلوعها بعد األمر ،وال
خمتصا بأول
ُّ
كل وجود لل ُّطلوع ،لكان ا
االختصاص؛ ألنه لو مل ي ِ
عط عند الوجود األول للطلوع ،بل أعطى مع الوجود الثاين ،ملا كان
ُ
ُ
ٍ
ُيتاج إىل ٍ
يتكرر مع ِّ
وجود لطلوعها.
كل
امتثاالً ،بل
ُ
أمر جديد ،وال جديدَ  ،فوجب أن َّ
ٍ
أمنع اللزوم َّي َة ،فَّل يلزم من عدم تع ُّل ِق اإلعطاء ِّ
وجود لطلوعها أن
بكل
فقال املعرتضُ :
ٍ
واحد منها ِ
معني ،أي :عىل البدل ،وحينئذ
ُيتص بالوجود األول ،جلواز أن يتع َّل َق بطلو ٍع
َّ
غري َّ
أي طلو ٍع عىل البدل ،وبنا ًء عىل هذا مل يكن ف ْقدُ التع ُّل ِق باجلميع
يقال :هو
مأمور باإلعطاء عند ِّ
ٌ
ِ
بأوهلا ،بل اقتىض التع ُّل َق باملوجود البد ِّيل.
قد اقتىض تع ُّل َق
االختصاص َّ
قلت :حاصل اعرتاض املعرتض :أن النسبة بني االختصاص باألول والتعلق باجلميع هي:
ُّ
الطلوع
املستدل-؛ لوجود الواسطة وهي:
املتناقضني -كام يدَّ عي
التباين من نوع املتضا َّدين ،ال
َ
ُ
البديل للشمس.
ُّ
بأوهلا ،وهذا
ُيتص َّ
ثانةا :س َّلمنا باللزومية ،لكن ال نس ِّلم بانتفاء الَّلزم ،بل نقول :جيوز أن َّ
عىل مذهب أهل "ال َفور" واضح( ،)22أما عىل مذهب أصحاب "الرتاخي" فبنا ًء عىل عدم غ َلبة
الظن يف جتدُّ د َأمثال الرشط ،كأن يقول القائل لغريه :اعط زيد ًا درمه ًا إذا دخل الدار ،وال يغلب
ِّ
الدار أن يدخ َلها مرة ثانية ،فمتى كان كذلكِ ،لزمه د ْف ُع الدرهم إليه عند
عىل
ِّ
الظن أنه إذا دخل َ
وضوحا ما ُيذكَر يف ص(.)127
( )22ويزيده
ً
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

الدَّ ْخلة األوىل؛ ألهنا متحقق ُة احلصول ،وجيوز أن ال حتصل الدَّ ْخ َل ُة األخرى(.)23
أما إذا غ َلب عىل الظ ِّن جتدُّ ُد الرشط مع متك ِ
علمت من
ُّن املأمور من األداء ،فالكَّلم ما
َ
توسط البدل َّية ،حيث ال تسليم باللزومية.
ُّ
الطريق الثاين :اًلستدًلل بإثبات امللزوم عىل إثبات المازم
َن ْظ ُم الدليل:
األمر بوجود الرشط األول( ،)24لتع َّلق بجمةع وجودات الرشط ،لكنه ًل
تص
"لو مل َخي َّ
ُ
خيتص باألول ،فتع َّلق باجلمةع".
دلةل اللزومةة :ما تقدَّ م من التعاند بني :االختصاص باألول ،والتع ُّلق باجلميع ،وقد انتفى
هنا االختصاص باألول ،فثبت التع ُّل ُق باجلميع.
ودلةل إثبات امللزوم -وهو عد ُم االختصاص باألول :-ما تقدَّ م يف الطريق األول من ترتُّب

املحظور عىل االختصاص.

ُ
بأوهلا؛ ملا
الفعل
إثبات امللزوم ،بل نقول:
اًلعرتاض عىل الدلةل :ال نس ِّلم
َ
ُيتص َّ
املأمور به ُّ
ُ
تقدَّ م من أنه يف مذهب "ال َفور" كذلك مطل ًقا ،ويف مذهب "الرتاخي" كذلك ،ولكن ليس
ِ
املأمور عن الفعل إذا جتدَّ د
عج ِز
مطل ًقا ،بل عند غ َلبة
ُيصل ،أو عند ْ
الظن َأ َّن جتدُّ َد الرشط لن ُ
ِّ

ُ
لرشط.
ا

إثبات اللزومية؛ ألنه ال يلزم من َف ْق ِد االختصاص
إثبات امللزوم ،لكن ال نس ِّلم
س َّلمنا
َ
َ
ُ
ُ
البديل هو التع ُّلق
البديل هو التع ُّلق بجميعها ،بل قد يكون
بالوجود األول للرشط أن يكون
ٍ
برشط بديل من مجلة وجودات الرشط .وقد ُع ِرف ُ
املثال مما سبق.

ٍ
ِ
االختصاص مل يقت ِ
ِ
موجود عينًا -كام يدَّ عي امل ُّ
األمر ِّ
ستدل،
بكل
َض تع ُّل َق
واحلاصل :أن ف ْقدَ

( )23املعتمد ،أليب احلسني البرصي ،جـ.109/1
( )24األول :صفة لـ "وجود".
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ٍ
موجود ً
بل اقتىض التع ُّل َق ِّ
بدال(.)25
بكل
املقارنة بي الطريقي:
وجه االتفاق :اشرتك الطريقان يف كون املستَدَ ِّل به واحدً ا ،واملستدَ ِّل عليه واحدً ا أيض ًا ،فقد
ِ
بأول وجودات الرشط عىل ثبوت التع ُّلق بجميعها.
استُد َّل بانتفاء االختصاص َّ
ِ
للمستد ِّل
ليصح
وجه االفرتاق :يفرتقان يف ج ْعل "اًلختصاص" الز ًما يف الطريق األول؛
َّ
ج ْع ُل ن ْف ِيه ً
املطلوب؛ ألن نفي
دليَّل عىل نفي امللزوم وهو عد ُم التع ُّلق باجلميع ،وحينئذ يث ُبت
ُ
النفي إثبات.

ِ
ُ
االستدالل به عىل إثبات
اًلختصاص" ملزو ًما يف الطريق الثاين؛ ليتسنَّى له
بينام صار "عد ُم
التع ُّلق باجلميع الذي ج َعله الز ًما ،وهو املطلوب إثباته.
واحلاصل :أن ما كان ملزوم ًا يف طريق ،فعد ُمه الز ٌم يف الطريق اآلخر ،وما كان الز ًما يف

طريق ،فعد ُمه ملزو ٌم يف الطريق اآلخر!.

والرس يف الطريقني :هو أن الذي ُيستَدَ ُّل به يف القضايا أحدُ أمرين ال ثالث هلام باتفاق
ُّ
إثبات امللزوم.
نفي الَّلزم ،أو
ُ
العقول :إما ُ
علمت أن املثبِ َت للتَّكرار يريد أن ي ِ
ستد َّل بـ "انتفاء االختصاص" ،فليس له من ِخ ٍ
يار
فإذا
َ
َ
إال أن:

ِ
ُ
َ
االستدالل به من طريق
صح
جيعل "
االختصاص املث َب َت" الز ًما حتى إذا ما استُد َّل بن ْفيهَّ ،
َ
ِ
انتفاء الَّلزم.
ِ
ُ
أو َ
االستدالل به من طريق
صح
االختصاص
جيعل "
املنفي" ملزو ًما ،حتى إذا ما استُد َّل بهَّ ،
َ
َّ

إثبات امللزوم.

َ
االستدالل
قلت :إن
عني الَّلزم املنتفي يف الطريق األول؛ ولذا ُ
فامللزوم يف الطريق الثاين هو ُ
اآلمدي بعد أن ذكَر هذين الطريقني -وكان ترتيبهام يف كتابه ثال ًثا
يف الطريقني واحدٌ  ،بل قال
ُّ
( )25املعتمد أليب احلسني البرصي جـ.109 ،108/1
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

اجلواب عن الرابع
وراب ًعا ،-ثم أجاب عن أحدمها ،وهو الثالث" :-وعىل هذا فقد َخ َر َج
ُ
أيض ًا"(.)26
بأول الرشوط" يتخ َّرج عىل أي
علمت هذا فقول "املصنِّف"" :وألنه ال
إذا
َ
اختصاص له َّ
َ
ذكرهتام -مع أنه قد كان يمكن االكتفاء بأحدمها-؛ ألجل َل ْف ِ
ت الن ِ
ظر
من الطريقني
أردت ،وإنام ُ
َ
ُ
عة من االستدالل يف أي مقام آخر ي ِ
إىل أهنام بمعنًى واحد ،وإلفادة امل َّطلِ ِع أنه يف س ٍ
ستد ُّل فيه،
َ
ِّ
َ
يصنع ما ُصن ِ َع هنا.
أن
َ
ُ
اًلستدًلل يف الطريقي إنام هو بارتفاع املانع:
راب اعا:
ُ
االستدالل يف هذين الطريقني كان بانتفاء املانع سواء أقلنا :إنه بانتفاء الَّلزم ،أم بإثبات
امللزوم .والدليل:
أوًل :أنه استَدَ َّل بانتفاء االختصاص :و الدليل عىل كونه مان ًعا من التَّكرار :ما تقدَّ م( )27يف
اللغة من أن االختصاص ُّ
ثبوت ،وانتفا ٌء.
يدل عىل أمرين م ًعا:
ٌ
ثانةا :أنه استَدَ َّل بالوجود عىل العدم ،وال يستَدَ ُّل بالوجود عىل عد ِم ٍ
يشء إال إذا كان املوجود
ُ
ِ
وجود ذلك اليشء؛ ألن املانع :ما يلزم من وجوده العد ُم.
مان ًعا من
ُ
تأصةل اًلختماف يف املسألة:
خامسا:
ا
ُّ
مانع من التع ُّلق باجلميعَّ ،إال أن
املستدل
مهام اتفق
ُ
واملعرتض عىل أن االختصاص باألول ٌ
ِ
ِ
ثبوت التع ُّل ِق باجلميع؟.
االختصاص
انتفاء هذا
بينهام خَّل ًفا هو :هل يلزم من
ُ
قال املستدل :نعم.
فقال له املعرتض :ال.
تعِّب عن هذا اخلَّلف بعبارات:
ولك أن ِّ
ثبوت التع ُّلق
األوىل :ما سمعتَها اآلن ،وهي :أنه يلزم من ارتفاع االختصاص باألول
ُ
( )26اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي ،جـ.164/2
( )27يف ص(.)121
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???? ??? ????????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ??? ?????? ?? Al-Sururi:

[د .رضوان عبد الرب سيف السروري]

ِّ
املستدل ،دون املعرتض.
باجلميع ،عند
الثانةة :أن ما بني :االختصاص باألول ،والتع ُّل ِق باجلميع كام بني :األبيض ،وعدم األبيض
ِّ
املستدل.
وهو التناقض ،فَّل جيتمعان وال يرتفعان ،وذلك عند
بينام أن ما بينهام عند املعرتض ،كام بني األبيض واألمحر ،وهو التضا ُّد ،فَّل جيتمعان ،ولكن
يرتفعان.

ِ
املستد ِّل؛ لذا ِلزم من ارتفاع
أثر للثانية :-انعدام الواسطة بني املذكورين :عند
الثالثة -وهي ٌ
ِ
ثبوت َ
اآلخر عنده؛ ألن املتناقضني ال يرتفعان؛ لعدم الواسطة ،فيستحيل أن يرتفع
أحدمها
ُ

األبيض ،وعدمه م ًعا.
ثبوت اآلخر؛
بخَّلف املعرتض ،الذي يرى أن بينهام واسط ًة؛ لذا ال يلزم من ارتفاع أحدمها ُ
فقد تث ُبت الواسط ُة؛ ألن املتضا َّدين يرتفعان ،فقد يرتفع األبيض واألمحر إىل األخرض.
وال َّ
ُي َّل
حل هلذا اخلَّلف بينهام يف هذه املسألة؛ ألن له ُج ً
ذورا نابت ًة من مسألة أخرى إن مل ُ َ
طمع يف ح ِّله هنا ،فلنتكلم يف ِج ْذر اخلَّلف اآلن:
ُ
اخلَّلف فيها ،فَّل َ
سادسا :منشأُ اخلماف:
ا
ِ
ُ
خَّلف يف مسألة أخرى ،هي:
اخلَّلف هنا
أصل
ٌ

أي وقت
ور -وهو الفعل يف َّأول الوقت -أم الرتاخي -وهو الفعل يف ِّ
األمر :هل يقتيض ال َف َ

بديل-؟ مذهبان.

ً
أوال :القائلون بالفور:
ُ
الفعل به ،أم
َص
 -1هؤالء اختلفوا فيام عدا ذلك الفعل املفعول يف َّأول الوقت :هل ُيت ُّ
يعم َّ
كل األوقات؟ مذهبان.
يتع َّلق بجملة أفعال؛ ألنه ُّ
َ ِ
ب األمر :هل
ف
َص بأوهلا ،اختلفوا فيام لو ترك املك َّل ُ
إيقاعه عق َ
 -2ثم القائلون بأنه ُيت ُّ
بأمر مستأن ٍ
بدل منه ،أو ال جيب َّإال ٍ
فعل مث ُله ،أو ٌ
جيب عليه بنفس األمرٌ :
َف .أقوال ثَّلثة.
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

ثان اةا :القائلون بالرتاخي:

غاية حمدودة ،أو ال؟ فقيل :جيوز إىل ٍ
اختلفوا ،هل :جيوز تأخريه إىل ٍ
غاية برشط السَّلمة،
فإن مات قبل األداء كان آث ًام ،وقيل :ال إثم إال أن يغلِب عىل ظنه فواته ْ
إن لو مل َيفعل(.)28
ِ
ُّ
فاملستدل عىل التَّكرار باجلملة املقصودة بالبحث ال بدَّ أن يكون من أهل
نرج ُع إىل مسألتنا،

ُ
األمر ي ُع ُّم َّ
القول بلزوم التع ُّل ِق باجلميع عند
كل األوقات؛ ألنه ال يستقيم له
الفور القائلني بأن
َ
ِ
ِ
االختصاص باألول َّإال لو كان منهم.
نفي
املعرتض عليه ،فهو واحد من اثنني:
أ َّما
ُ
بأول
ألنه إن كان عىل مذهب ال َفور ،فَّل بد أن يكون من القائلني باالختصاص َّ
ُّ
اختصاص باألول فيتع َّل ُق باجلميع" ،استقام للمعرتض
املستدل" :ال
الوقت؛ ولذا عندما قال
َ
ُيتص باألول!.
أن يقول :كَّل ُمك هذا ال يلزمني ،بل هو يف مذهبي ُّ

البديل َّإال إذا مل يتو َّفر رشطه؛
وإن كان عىل مذهب الرتاخي ،فاألصل أنه يقول بالوقت
ِّ
ولذا ملا دار حا ُله بينهام ،استقام له أن يعرتض إما:
 -1بوجوب االختصاص باألول؛ إذا غ َّلب عد َم الت ِ
َّكرر .وهذا عىل نقيض مذهب

املستدل القا ِ
ِّ
ئل بعدم االختصاص به.

ِ
البديل،
بالوقت
 -2أو بأنه ال يلزم من عدم االختصاص باألول التع ُّل ُق باجلميع؛ لتع ُّلقه
ِّ
ِّ
املستدل القائل بالتع ُّلق باجلميع.
التكر َر .وهذا أيض ًا عىل نقيض مذهب
إذا غ َّلب
ُّ
تنبةه :قد يقول قائل :كَّل ُمنا يف املع َّلق عىل رشط ،وما ذكرتَه من منشأ اخلَّلف هو يف املط َلق

من التعليق.

الفعل عليه ،فلو قالِّ :
ُ
صل إذا غربت
قلت :ال إشكال؛ ألن فائدة الرشط أن ال يتقدم
امتناع الصَّلة قبل الغروب.
الشمس ،لزم من ذلك
ُ
ُ
إذا ُعرف هذا ،فأقول:
( )28البحر املحيط ،للزركيش ،جـ .332/3وانظر :هـ( ،)7ففيه ذكر املذاهب واملراجع.
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ِ
ُ
القول بأول الوقت بعد
األمر املطلق يقاب ُله يف مسألتنا
عقب
 -1القول بأول الوقت
َ
الرشط.
القول بتعميمه عىل ِّ
َ
 -2والقول بتعميمه عىل ِّ
كل الرشوط املامثلة.
كل األوقات ،يقابل
َ
البديل ُ
ُ
القائل بالرشط البد ِّيل.
يقابل
والقائل بالوقت
-3
ِّ
ممنوعا؟:
ساب اعا :هل يصح اًلستدًلل بارتفاع املانع عىل وجودِ ما كان
ا
املانع إنام ُيستدَ ُّل به يف جانب الوجود ،ال العدم ،فكيف استقام
املشكل ُة هنا هي :أن
َ
ُ
ِّ
اغتصاب لوظيفة "السبب"
الصنيع َّإال
االستدالل به يف جانب العدم؟ ،وهل هذا
للمستدل
ٌ
ُ

الذي ُيستدَ ُّل به عىل الوجود؟!.

عرفوه بأنه :ما يلزم من وجوده العد ُم ،وال يلزم
وإنام ُ
قلتُ :يستدَ ُّل باملانع وجو ًدا؛ ألهنم َّ
من عدمه وجو ٌد وال عد ٌم لذاته(.)29

الرطوبة َّملا كانت مانع ًة من االحرتاق ،است ُِد َّل بوجودها عىل عدم االحرتاق،
أال ترى أن ُّ
الرطوب ُة من اخلشبة وال ِ
حترتق؛ ألن
ْ
لكن ال ُيستَدَ ُّل بارتفاعها عىل وجود االحرتاق ،فقد ترتفع ُّ

َ
االحرتاق هو وجو ُد السبب ،وهو النار.
الذي يقتيض
كذلك هنا:

ِ
وجودات الرشط ،كاقتضاء ِ
النار
 )1األمر ،كالنار :فهو الذي يقتيض التع ُّل َق بجميع
َ
االحرتاق.
مانع من التع ُّلق باجلميع ،كامنع َّية
)2
كالرطوبةٌ :
ُ
واالختصاص بالوجود األول للرشطُّ ،

الرطوبة من االحرتاق.
ُّ

ُ
الرطوبة عىل وجود االحرتاق؛ ألن النار -وليس ارتفاع
فكام ال يصح
االستدالل بارتفاع ُّ
يصح أن ُيستدَ َّل بارتفاع االختصاص عىل وجود
الرطوبة -هي املقتضي ُة للنار ،كذلك ال
ُّ
ارتفاع االختصاص -هو املقتيض للتكرار ،أو التع ُّلق باجلميع.
التعليق -وليس
التَّكرار؛ ألن
َ
ُ
( )29رشح تنقيح الفصول ،للقرايف ،ص(.)82
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

أوجه
علمت اجلواب من تو ُّقف االستدالل عىل مسألة "الفور" ،لكني
وقد
ُّ
َ
أردت أن ِّ
التصور
لترتسخ املسأل ُة من اجلهتني:
"اجلمل َة" من خارجها ،أو قل :من داخل حيِّز التعاريف؛
ُّ
َّ
والتصديق ،فأقول:

اآلخر ،كاألبيض واألسود ،وكالليل
تباين؛ ألنه إذا ُوجد أحدُ مها انتفى
بني املانع واملمنو ِع
ٌ
ُ

املانع نوعان:
لكن َ
والنهارَّ ،

ِ
واألبيض
مانع من وجود األبيض،
أخص من عدم املمنوع،
ُ
كاألسود ،فهو ٌ
مانع هو ُّ
األولٌ :
ْ
فكل أسو َد هو عد ٌم لألبيض ،وليس ُّ
أخص من "عدم األبيض"ُّ ،
كل عد ٍم
لكن األسو َد ُّ
ممنوعَّ ،

األمحر هو الواسطة بني األبيض
أمحر .وهذا
ُ
لألبيض هو أسو َد ،فقد يكون عد ُم األبيضَ :
واألسود ،فإذا ارتفعا ،ارتفعا إليه.

فثبت أنه ال يلزم من ارتفاع أحدمها وجو ُد اآلخر ،فَّل يلزم من ارتفاع األسود وجو ُد
ِ
األمحر.
الوسط
األبيض وال من عدم األبيض وجو ُد األسود؛ لوجود َ
والرس يف عدم اللزوم هذا :هو أن عدم املانع أعم من املمنوع ،وال يلزم من وجود األعم-
ُّ
وهو عد ُم األسود مث ً
األخص ،وهو األبيض.
َّل -وجود
ِّ
أعم منها ،فقد
وكذلك يقال يف االحرتاق والرطوبة ،فهذه ُّ
أخص من عدم االحرتاق ،وهذا ُّ
ٍ
خشبة :ال رطوبة ،وال احرتاق فيها ،فتكون هي الواسطة بني الرطوبة
جيتمع العدمان يف
واالحرتاق ،فإذا ارتفعا ،ارتفعا إىل هذه اخلشبة.
ٍ
ٍ
مساو
النهار
لكن
مانع هو
مانع من الليل ،والليل ممنوعَّ ،
مساو لعدم املمنوع ،فالنهار ٌ
الثاينٌ :
َ

فكل ٍ
وكل "عد ِم ٍ
هنار هو "عد ُم ٍ
ليل"ُّ ،
لعدم الليلُّ ،
هنار ،وال واسط َة بينهام ،فإذا ارتفع
ليل" هو ٌ
أحدُ مهاِ ،لزم من ارتفاعه وجو ُد اآلخر.
ٍ
املانع من وجود الليل-
والرس يف هذا اللزوم :هو أن عد َم املانع
مساو للممنوع ،فالنهارُ -
ُّ
ٍ
ُ
االستدالل بعدم النهار املان ِع عىل وجود الليل املمنوع.
فصح
مساو ل َّليل املمنوع،
عد ُمه
َّ
إذا ُع ِرف هذاِ ،
نرجع إىل مسألتنا ،فنقول:
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[د .رضوان عبد الرب سيف السروري]

بني االختصاص باألول ،والتع ُّلق باجلميع ٍ
اجتامعهام يف
تناف يف الوجود ،أي :يستحيل
ُ
الوجود ،فإذا ُوجد االختصاص باألول ،ارتفع التع ُّل ُق باجلميع ،وإذا ُوجد التع ُّل ُق باجلميع،
االختصاص باألول ،شأهنام يف هذا شأن ما بني األبيض واألسود ،وما بني الليل والنهار.
ارتفع
ُ
لكن ،هل بينهام ٍ
ُ
اجتامعهام يف العدم ،بحيث إذا ارتفع أحدُ مها
يستحيل
تناف يف العدم ،حتى
ُ
ْ
ُو ِجد اآلخر؟.
الرحى ،ومنْش ُأ االختَّلف:
هنا َ
حج ُر َّ
فاملستدل يقول :نعم ،بينهام ٍ
تناف يف العدم؛ ألنه ال يقول بالواسطة البدل َّية التي يقول هبا من
مذهبه الرتاخي ،فكانا عنده من قبةل :اللةل والنهار.
بينام املعرتض يقول :ليس بينهام ٍ
لتح َّل حم َّلهام الواسط ُة
تناف يف العدم،
فيصح أن ُيعدَ ما؛ ُ
ُّ
البدل َّي ُة التي يقول هبا من مذهبه الرتاخي ،فكانا عنده من قبةل :األبةض واألسود ،وكذا الرطوبة
واالحرتاق.
االختصاص وانتفا َء التع ُّلق باجلميع عند املستدل من باب املتساويي،
خماصة ما سبق :أن
َ
كالنهار وعدم الليل ،بينام مها عند املعرتض من باب اخلصوص والعموم املطلق ،كاألَسود
وعدم األبيض.
أخص مطلق ًا ،وانتفا ُء التع ُّلق باجلميع -كعدم األبيض -أعم
واالختصاص -كاألسود-
ُّ
مطلق ًا.
ٍ
مساو له؟،
أخص من انتفاء املمنوع ،أو
نوع املانع ،هل :هو
فائدة :إذا
أردت أن ت َ
َ
ُّ
َعرف َ

ٍ
مساوَّ ،
أخص ،كام
وإال فهو
فانظر :هل :يلزم من انتفائه وجو ُد املمنوع ،أم ال؟ فإن ِلزم فهو
ُّ
رأيت.
َ
يوَص!.
نفيس ،و َأن َف ُس منه ما أذك ُُره اآلن.
ُ
هذا ،وما ذكرتُه هنا ٌ
واللبيب ال َ
ثامناا :ما القةمة اًلستدًللةة للجملة؟:
االستدالل هبا إن مل يكن ضائ ًعا ،فَّل َّ
ُ
أقل من كونه ضعي ًفا جدا ا.
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

َّ
َ
املستدل يقول :الدليل
االستدالل هبا ال ُيلو من َش َب ِه "املصادرة"()30؛ ألن
بيان ذلك :أن
اختصاص للفعل -أو األمر -بالوجود األول
عىل تع ُّل ِق األمر بجميع الرشوط هو أنه ال
َ

َص بالوجود األول ،فمذهبي يف مسألة "الفور" أن األمر يتع َّلق
للرشط ،وإذا كان ال ُيت ُّ
ِ
مسألة
خص ِمه ،فكونُه جيلِ ُبه إىل
جمر ُد دعوى يف ن َظ ِر ْ
باجلميع ،ومعلو ٌم أن مذه َبه يف "الفور" َّ
ٍ
رشط ،وجيع ُله ً
دليَّل عىل الدعوى فيها ،هذا هو "مصادر ٌة بالواسطة"(.)31
األمر املع َّلق عىل
مذهب مغاير يف "الفور" أن َي ِ
ِّ
عجز ُّ
املستدل بنفس
معرتضا عىل
رجع
كل َمن له
ً
ٌ
وهلذا ال َي َ
ٌ
ِ
سَّلحه .وعرفنا أهنام اثنان:
مذهبي يف مسألة "الفور" هو:
فمعرتض يقول للمستدل :كَّل ُمك هذا ال يلزمني؛ ألن
ٌ
َ

االختصاص باألول.
ُ

ُ
َ
القول بالبدليَّة
مذهبي يف مسألة "الفور" هو:
وآخ ُر يقول له :كَّل ُمك هذا ال يلزمني :ألن
َ

تراخ ًيا.

ِ
مه َل
وإ ْذ
َ
الرس يف َضعف االستدالل باجلملة ،انكشف لك :مل َ َأ َ
عرفت أن "املصادر َة" هي ُّ

الكثريون ذك َْرها؟.

( )30املصادرة عىل املطلوب :ج ْع ُل حمل النزاع مقدم ًة يف إثبات نفسه ،كأن تستدل عىل حجية اإلهلام باإلهلام .إرشاد
الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،للشوكاين ،جـ.201/2
ٍ
ٌ
مسألة عىل حمل النزاع يف أخرى ،بينام املصادرة املبارشة :املسأل ُة
استدالل بمحل النزاع يف
( )31وجه الواسطة :أهنا
فيهام واحدة ،كام يف اهلامش السابق.
غري معروف؛ ألن العِّبة بصحة املعنى ،عىل أن ما صنعتُه
وال يصح االعرتاض عىل الباحث بأن زيادة الواسطة أو الش َبه ُ
ٍ
ومصطلحنا ما هو َّإال مصادر ٌة بمرتبة واحدة.
نظري يف مصطلحاهتم ،كام يف املجاز بمرتبة وبمرتبتني،
ُ
له ٌ
132
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املطلب الثالث
موقف ِ
ِ
ُ
الكتب من "اجلملة"
سائر
ُ
املوقف األول :الكتب َّ
الشارحة للجملة:
فتح
ف َّإال عىل رشحني" :
ُ
متهةد :مل َأ ِق ْ
إحتاف ذوي البصائر برشح روضة الناظر"( ،)32و " ُ
َ
ُ
البحث أكتفي بالتعليق عىل
يطول
تيرس من روضة الناظر"()33؛ ولئَّل
الويل النارص برشح ما َّ
ِّ
ِ
ِ
يسهل عليه معرف ُة ما يف األول ،ومل أعكس؛ لكثرة ما َيرد يف الثاين من
ثانيهام؛ إذ
ُ
الواقف عليه ُ
تعليقات.
الول النارص"( :)34وفيه أمور:
التعلةق عىل ما يف "فتح ِّ
ِ
الدليل عىل الدعوى:
األول :عد ُم ذك ِْر
أمور ثَّلث ٌة هي :الدعوى ،والتمثيل هلا ،وكَّل ٌم متع ِّل ٌق بغري "اجلملة"
فاملذكور فيه
ٌ
ُ
املرشوحة.
ِ
نفسه مل ِ
ٍ
َ
قياس استثنائي من :ملزو ٍم
بطرف
الدليل ،وإنام اكت َفى
يذكر
قلت" :املصن ُ
فإن َ
ِّف" ُ

رأيت من الطريقني -وطوى
هو :عد ُم االختصاص ،أو ن ْف ِي الز ٍم هو:
االختصاص -عىل ما َ
ُ
َ
الدليل عليه ،وعىل اللزوميَّ ِة.
ُب متْنًا ،بخَّلف املتصدِّ ي له بالرشح.
ِّف"
لكن "املصن َ
ُ
معذور؛ ألنه يكت ُ
قلت :نعمَّ ،
ٌ
ٍ
ٌ
بعدد من الرشوط:
مرشوط
األمر
الثاين :اعتقا ُد أن َ
ٍ
ُ
واحلال أن الرش َ
ط
رشط-
األمر إذا ُع ِّلق عىل
والواقع ليس كذلك ،بل "املصن ُ
ُ
ِّف" يريد" :أن َ
ُ
الرشط
بأو ِل وجوداته ،سوا ٌء أكان هذا
تصو ُر إال أن يكون واحدً ا -فَّل اختصاص للفعل َّ
ال ُي َّ
ٍ
ٍ
رشوط بدل َّية".
جمموعة ،أم كان فر ًدا من
مكونًا من أجزا َء
الواحدُ  :ال أجزا َء له ،أم كان َّ
( )32للدكتور عبد الكريم النملة (رمحه اهلل تعاىل) ،وُيتاج الكتاب إىل مراجعة كثرية.
العلمي املؤن ُس للذهن ،لكفاه.
العرض
( )33للدكتور الضوُيي (حفظه اهلل) ،ولو مل يكن فيه إال
ُ
ُّ

( )34فتح الويل النارص برشح ما تيرس من روضة الناظر ،جـ ،24/4دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط1427 ،1هـ.
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

وهذا هو االختَّلل األول من االختَّلالت السابقة( )35يف َفهم "اجلملة".
ِ
ُ
األمر الذي مل ُيع َّل ْق عىل رشط يفيد التَّكرار:
الثالث:
االستدالل بـ"اجلملة" عىل أن َ
ُ
الصحيح
خطري ،بل ال يوجد يف متن "املصنِّف" كَّل ٌم ُي َص ِّححه ،بل
خروج
االستدالل
هذا
ُ
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
ِ
خاف أن
برشط عىل الذي تع َّلق بالرشط ،وغري
األمر الذي مل يتع َّلق
قياس
هو
عكسه ،وهوُ :
ُ

َّكرر فيام تع َّلق من ٍ
َّ
باب أوىل ،ال العكس!.
َّكرر فيام مل يتع َّلق ،قال بالت ُّ
كل َمن قال بالت ُّ
لكن َم ْن مل َي ِ
ُيص ُل له ُ
َ
مثل هذا اخلروج؛ ألنه ُُيِ ُّس ً
فراغا
ذكر
الدليل عىل عدم االختصاصُ ،
ْ
ِ
االختصاص ً
غري
ب من عدم
يف االستدالل ،وال جيدُ ما ُ
يملؤه به َّإال أن ُين َِّص َ
دليَّل ُيقاس عليه ُ
املع ِّلق بالرشط!.

الذ ُ
والسبب يف هذا :هو ُّ
هول عن األصل الذي تنبني عليه "اجلملة" ،ولو ُتنُ ِّب َه إليه ،ملا حصل
ُ
ما حصل ،وقد سمعتَه يف منشأ اخلَّلف(.)36

للشارح أن يف عبارة "املصنِّف" ما ي ِ
والعذر َّ
وقع يف غري املراد.
هذا،
ُ
ُ
املوقف الثاين :تعلةق الباحث عىل "اجلملة":

ِ
املسألة عىل
الذي يعكِّر َص ْف َو "اجلملة" هو قو ُله" :دون بقية الرشوط"؛ إذ ُيتبا َد ُر منها بنا ُء
ٍ
غري مراد.
رشوط متعدِّ دة .وهو ُ
مصادر ال َفه ِم الصح ِ
يح؛ ومل
بيان ذلك :أنه بسبب التعبري بقوله" :بقية الرشوط" ،تضيق
ُ
َي ْب َق له منها َّإال مصدران:
املنتزع ُة من ْفر ِ
ض املسألة الذي هو :قيا ُمها عىل رشط متعدِّ ٍد تعدُّ َد
أحدمها :القرين ُة املعنوي ُة َ
ت ٍ
َكرار ،ال تعدُّ َد اختَّلف.
َّلع عىل مسألة "الفور" التي هي ُ
أصل مسألتنا.
ثانيهام :اال ِّط ُ
االعتذار لعبارة "املصنِّف" ،بتخرجيها عىل التقدير الذي
سهل عليه
فإن ُو ِّف َق إىل أحدمهاُ ،
ُ
( )35يف ص (.)118
( )36ص(.)127
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[د .رضوان عبد الرب سيف السروري]

ستسم ُعهَّ ،
رأيت.
وإال حصل ما َ
الناظر عىل وجهها ،وإن مل
عِّب بغري ذلك التعبري -مما يأتيك يف الرشح اآلن -ل َف ِه َمها
ُ
أما لو َّ
يلح ِ
ظ القرين َة ،أو يكن عا ًملا باألصل الذي ُتبنى عليه.
َ
رشح "اجلملة":

ٍ
ِ
األمثال (ًل اختصاص له بـالرشط) ذي الوجود
رشط متجدِّ ِد
األمر املع َّل ُق عىل
(وألنه) أيُ :

(األول) أو بالرشط األول وجو ًدا (دون بقةة الرشوط) املامثلة له.

رصح فقال" :وألنه ًل اختصاص له بالوجود األول للرشط ،دون بق َّةة
ومع ذلك ،ليتَه َّ

أمثاله" ،أو "دون بقةة أعداده" ،أو "دون بقةة ما يتجدَّ د منه" ،أو "دون بق َّةة وجوداته" ،كام

غريه ممن تسم ُعهم اآلن.
صنع ُ

الكتب الذاكرة للجملة:
املوقف الثالث:
ُ
 -1املعتمد يف أصول الفقه ،أليب احلسي البرصي (ت436:هـ):
"ومنها قوهلم :إن األمر املع َّلق بالرشط ال اختصاص له بالرشط األول من دون أمثاله من
الرشوط"(.)37
وقوله" :وكذا القول يف مجيع الرشوط املتجددة"(.)38
ِ
الرشط األول بـ"بق َّي ِة الرشوط" ،وإنام وصفه بالتجدُّ د أو بامل ْثل؛ ألن
ف ما عدا
قلت :مل َي ِص ْ
التعدُّ َد تعد ُد تَكرار ،ال تعدُّ ُد اختَّلف!.
 -2التمهةد يف أصول الفقه ،أليب اخلطاب الكلوذاين (ت510:هـ):
اختصاص له بالرشط األول ،دون أمثاله من الرشوطِ ،
فلزم الف ُ
عل
"األمر املع َّلق بالرشط ال
َ
ِ
املأمور به بتَكرار الرشط"(.)39
َكرار
عندها ك ِّلها؛ ل َفقد االختصاص ،ويف ذلك ت ُ
( )37املعتمد ،جـ.108/1
( )38نفس املرجع ،جـ.109/1
( )39التمهيد للكلوذاين ،جـ.208/1
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

 -3اإلحكام يف أصول األحكام ،لسةف الدين اآلمدي (ت631:هـ):
"نسبة احلكم إىل َأعداد الرشط املع َّل ِق عليه نسب ٌة واحدة ،وال اختصاص له باملوجود األول
منها دون ما بعده ،وعند ذلك ،فإما أن َيلزم من انتفاء احلكم مع وجود الرشط ثان اةا ،وثال اثا
ِ
وجوده مع األول الوجو ُد مع الثاين ،وما بعده؛
انتفاؤه مع وجود الرشط األول( ،)40أو من
ُ
رضور َة التسوية .واألول خَّلف اإلمجاع ،والثاين هو املطلوب"(.)41
وقال أيض ًا:

"األمر مقت ٍ
َض لَّلمتثال مع استواء التقديم والتأخري فيه ،إذا ُعلِم جتد ُد الرشط ،...وأما إن
ِ
عني
مل يغلب عىل الظ ِّن جتدد الرشط ،وال بقا ُء املأمور إىل حالة وجود الرشط الثاين ،فقد ت َّ
صاص املأمور بالرشط األول"(.)42
اخت ُ
قلت :وقوله" :بالرشط األول" :أي :بالرشط ذي الوجود األول ،أو بوجود الرشط األول،
وإنام ترك الترصيح؛ ملعرفته مما تقدَّ م يف كَّلمه.
اِلندي (ت715:هـ):
للصفي
 -4هناية الوصول يف دراية األصول،
ِّ
ِّ
ٍ
برشط دون رشط ،بل نسبته إىل مجيع َأعداد الرشط نسب ٌة
"املع َّلق بالرشط ال اختصاص له
واحدة"(.)43
ُ
األمثال" يف عبارة غريه.
قلت :و"األعدا ُد" يف عبارته" :

( )40األول :صفة للمضاف وهو "وجود" ،وليس للمضاف إليه.
( )41اإلحكام يف أصول األحكام ،لآلمدي ،جـ.163 /2
( )42نفس املرجع ،جـ .164/2وقوله :بالرشط األول :أي بوجود الرشط األول ،تقدير ًا له بام قبله.
( )43هناية الوصول يف دراية األصول ،جـ.949/3
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اخلامتة
ِ
مخس قضايا:
ص ما مىض يف
وفا ًء بام تتط َّل ُبه اخلامت ُةُ ،أخلِّ ُ
موضوع البحث
القضةة األوىل:
ُ
ِ
التعليق عىل ِ
ُ
األو ِل ،دون
مجلة "املصنِّف"" :وألنه ال
البحث يتناول
َ
َ
اختصاص له بالرشط َّ
ِ
األمر املع َّلق عىل رشط :هل
بق َّية الرشوط" ،الواردة يف "روضة الناظر" ،واملتع ِّلقة بمسألةُ " :
َّكرار؟".
يقتيض الت َ

ُ
اخللل يف َفه ِم اجلملة السابقة
القضةة الثانةة:
ِّبت:
بعض األفهام باخللل ،وذلك عندما اعت ْ
هذه اجلملة تل َّقتْها ُ
األمر متع ِّل ٌق برشوط متعددة.
 -1أن
َ

بأول تلك الرشوط.
ُيتص َّ
 -2وأن األمر ال ُّ
القضةة الثالثة :الصواب يف َفهم اجلملة
هم املستقيم فيها هو اعتبار:
ال َف ُ
األمر متع ِّل ٌق برشط واحد ،ال متعدِّ د ،غري أن هذا الواحد له أشكال ثَّلثة؛ ألنه
 -1أن
َ

إما :أن ال تكون له أجزاء ،أو له أجزاء جمتمعة ،أو هو فر ٌد من أفراد بدل َّية.
ٍ
ُ
واحلال أنه ال يكون إال واحدً ا -فَّل اختصاص له
رشط-
األمر إذا ُع ِّلق عىل
 -2وأن َ
أي شكل كان.
بأو ِل وجودات ذلك الرشط الواحد عىل ِّ
َّ
سبب اًلختمال يف ال َفهم
القضةة الرابعةُ :
ومعنوي.
لفظي،
سبب االختَّلل أمران:
ٌّ
ُ
ٌّ
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ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط]
م ىلع غير وجهِه يف مسأل ِ
هَ
[ما ُف ِ

ِ
املوصوف بـ "األول" هو "الرشط"،
السابقة؛ ألن
فاللفظي :هو عبارة "املصنِّف"
َ
ٍ
نفسه بذلك
فترس ْ
رصح هو ُ
بت هذه الرشوط إىل ال َفهم ،بل َّ
فاقتىض وجو َد رشوط أخرىَّ ،
الترس ُب.
عندما قال" :دون بق َّية الرشوط" ،فتأكَّد ذلك ُّ

ِ
ُ
ُ
االستدالل يف املسألة ،وهو اختَّل ُفهم
األصل الذي ُي ْبنى عليه
الذهول عن
واملعنوي :هو
يعم
ور أم الرتاخي؟ والقائلون بال َفور اختلفوا :هل :الفعل املأمور به ُّ
يف األمر :هل يقتيض ال َف َ
مجيع األوقات ،أم ال؟.
َ

َّكرار.
فالقائلون بالرتاخي ،قالوا :ال ُّ
ُيتص بأوهلا ،وال يلزم الت ُ
َّكرار.
والقائلون بالفور ،مع عدم العموم ،قالواُّ :
ُيتص بأوهلا ،لكن ال يلزم الت ُ
أما القائلون بالفور والعموم -وهؤًلء هم الذين يتك َّلم املصن ُ
ِّف عىل لساهنم يف اجلملة
ُ
ُ
الفعل
َّكرار ،في ُع ُّم
ُيتص
السابقة -فقالوا :ال ُّ
الفعل بالوجود األول للرشط ،لكن يلزم الت ُ
ِ
الرشط.
مجيع وجودات
َ
تقريب الن َِّّص للمبتدي:
القض َّةة اخلامسة:
ُ

ٍ
ٍ
ُ
ُ
بتكرر الرشط،
الفعل
يتكرر
يقرتحه
ُ
املأمور به املع َّل ُق عىل رشط واحد ُّ
ُ
الباحث هكذاَّ " :
ِ
جمموعا ،أم متعدِّ ًدا ً
بدال ،ال عينًا :والدليل عىل ذلك:
سوا ٌء أكان :متَّحدً ا ،أم متعدِّ ًدا
ً
قياس الرشط عىل العلة.
)3
ُ
وقياس األمر عىل النهي.
)4
ُ
ِ
ِ
ِ
الفعل له بالوجود األول للرشط ،دون بق َّةة وجوداته املامثلة له".
 )5وعد ُم اختصاص
ٌ
وانحراف عن جا َّدة
اختَّلل يف استقامة الكَّلم،
وأخريا ،قد َح َص َل بسبب الذهول
ٌ
ً
ِ
ِ
ُ
الراسني باألفهام عىل شاطئ التَّامم.
األقَّلم؛ فاستُدع َي
البحث؛ ل َي ْعر َض ما عنده عىل َّ
وقد َر َسا بح ُثنا بدَ وره إىل اخلتام ،فاحلمدُ هلل عىل بلوغ ا َملرام ،والصَّل ُة والسَّل ُم عىل املُ ْؤتى

وصحبه الكرام.
جوامع الكَّلم ،وعىل آله َ
َ
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???? ??? ????????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ??? ?????? ?? Al-Sururi:

[د .رضوان عبد الرب سيف السروري]

املراجع
 )1ا ِ
اآلمدي ،عيل بن أيب عيل ،حتقيق :عبد الرزاق عفيفي،
إلحكام يف ُأصول األَحكام،
ُّ
املكتب اإلسَّلمي ،بريوت( ،د .طبعة).
الشوكاين ،حممد بن عيل ،حتقيق:
احلق من علم األصول،
 )2إرشاد الفحول إىل حتقةق ِّ
ُّ
أمحد عزو ،دار الكتاب العريب ،لبنان ،ط1999 ،1م.

اهلروي ،حممد بن عيل ،حتقيق :أمحد قشاش ،عامدة البحث العلمي
 )3إسفار الفصةح،
ُّ
باجلامعة اإلسَّلمية ،السعودية ،ط1420 ،1هـ.
ذاين ،حمفوظ بن أمحد ،حتقيق :مفيد أبو عمشة ،وآخر ،جامعة أم
 )4التمهةد ،ال َك َ
لو ُّ

القرى ،السعودية ،ط1985 ،1م.
ِ
ابن ُقدامة ،رشكة إثراء
بن أمحدُ ،
ِس ،عبد اهلل ُ
َ )5روضة الناظرَ ،
وجنَّة ا ُملناظر  ،املقد ُّ
املتون ،السعودية ،ط2018 ،1م.
 )6سري أعمام النبماء ،الذهبي ،حممد ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،ط1985 ،3م.
رايف ،أمحد بن إدريس ،حتقيق :طه
)7
ُ
رشح تنقةح الفصول يف اختصار املحصول ،ال َق ُّ

سعد ،دار الفكر ،بريوت ،ط1973 ،1م.
ِ
القرايف ،أمحد بن إدريس ،حتقيق :أمحد اخلتم،
العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم،
)8
ُّ
دار الكتبي ،مرص ،ط1999 ،1م.
الكفوي ،أيوب بن موسى ،حتقيق :عدنان درويش ،وآخر ،مؤسسة
 )9الكل َّةات،
ُّ
الرسالة ،بريوت.

الغزايل ،حممد بن حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1322 ،1هـ.
 )10املستصفى،
ُّ
البرصي ،حممد بن عيل ،أبو احلسني ،حتقيق :خليل امليس ،دار الكتب
املعتمد،
)11
ُّ
َ
العلمية ،بريوت ،ط1403 ،1هـ.

األرموي ،حتقيق:
اهلندي ،حممد بن عبد الرحيم
 )12هناية الوصول يف دراية األصول،
ُّ
ُّ
صالح اليوسف ،وآخر ،املكتبة التجارية ،مكة املكرمة ،ط1996 ،1م.
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]ة األم ِر املعلَّقِ ىلع شرط
ِ م ىلع غير وجهِه يف مسأل
َه
ِ [ما ُف
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