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 ملخص: ال
يبحث في   هولم يسبق له أن حقق قبل أو نشر، و    ،هفي أصول الفق  سهذا البحث تحقيق مخطوط  نفي  يتناول 

، وربط الحكم بالسبب اللَّذان هما من أقسام الحكم الوضعي، وبيان الفرق بينهما  ،ب والشرطبالس  مسألة مهمة، وهي:
 . دون الشرط

وصاحب المخطوط علم من أعالم الفقه وأصوله، هو الشيخ محمود مقديش، األمر الذي يزيد من أهمية المخطوط   
 لدى الباحثين. 

مقارنة بين النسختين الخطيتين  بإجراء وقد عمدنا إلى تحقيق هذا المخطوط حسب أصول البحث العلمي، وقمنا    
   قمنا بالعزو واإلحالة والتوثيق.للكتاب، وقمنا بتوضيح المشكل وشرح المستغلق، كما 

Abstract                                                                                     

This study focuses on investigating valuable manuscript in the ‘Principle of  
Jurisprudence’ and this topic has never been investigated or published. It aims to 
investigate an important issue, which is cause and condition that are parts of human-
made rule. It also aims to examine the possibility of availability of legal rule with the 
availability of the reason or the availability of both of them, and to explain the difference 
between them.  The owner of the manuscript is one of the famous scientists in 
‘Jurisprudence and its Foundation’, Sheikh Mahmoud Muqdish, and this has the potential 
to add  importance and significance of the manuscript to the researchers. In order to 
achieve this manuscript according to the criteria of scientific research, two written copies 
of the book have been compared and problems have been explained. Documentation and 
evidence have been taken into consideration by researchers. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                        .مقدمة 

 ، وبعد: آله وصحبه أجمعينعلى و  ،ألمينوالسالم على سيدنا محمد النبي ا الحمد هلل رب العالمين، والصالة 
إن االشتغال بالعلم الشرعي من أفضل الطاعات، وآكد أنواع العبادات، وأولى ما أنفقت  فيه نفائس األيام  ف        

واألوقات، وعلم األصول من أشرف العلوم وأعالها، وقد اجتهد علماء األصول في تقريره وتقريبه، فألفوا فيه كتبًا 
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ر أن طائفة منها ليست بالقليل ال تزال حبيسة  تنوعت فيها طرائقهم ما بين مطول ومقتصر، وشرح ومختصر، غي
 األدراج.

وال ريب أن هذه المخطوطات التي ال تزال قابعًة في ظلمات الخزائن العامة والخاصة تئُن من سطوة السوس،    
النور في حلة جديدة يسهل االستفادة منها، ويعم   واالشتغال بتحقيقها وانتشالها من تلك األماكن وإخراجها لترى 

 النتفاع بها، ِمْن أجلِّ األعمال العلمية وأشرفها. ا
ولذا صار لزامًا على كل باحث له أهلية المحافظة على هذه الثروة أن يشارك في إخراج ما يستطيع إخراجه من   

 هذه النفائس الثمينة؛ ليستفيد منها طالب العلم في مشارق األرض ومغاربها. 
أظهرت جهودهم جوانب خصبة من هذا التراث، ولكن بقي الكثير منه بعيدًا وقد اشتغل الكثير من أهل العلم،  ف   

القول الحاوي جواب وقفة الشيخ الشاوي في الفرق بين كــتـــاب    عن أيدي الباحثين، ومن هذه الكنوز المهمة:"
علم أصول بفرع مهم من فروع  يتعلق    فهو  -رحمه هللا  - ألبي الثناء محمود بن سعيد مقديش،  السبب والشرط

فيه قليل ونادر  فالفقه، أال وهو علم الفروق األصولية، ذلكم العلم الذي لم ينل نصيبه من البحث والتدقيق، فالتألي
 من قبل أهل العلم.  

ووفاًء بحق مؤلفه أحببنا أن نتناول هذا المخطوط النفيس في بابه بالدراسة والتحقيق؛ إلخراجه إلى كل متعطش   
 ق.ــــح محقِّ ب جديد منقِّ إلى المعرفة في ثو 

 العمل في تحقيق هذا المخطوط  على النحو اآلتي:  جاء  وقد   
 . أهمية الدراسة

طالب العلم من   يحفظ    روق ــف ـم الــــالتأكيد من خالل تحقيق هذا المخطوط على أهمية الموضوع الذي تناوله، فعل  ❑
 الخلط بين القواعد والمصطلحات الواردة في علم األصول. 

 قيمة الكتاب العلمية في بيان الفرق بين قسمي الحكم الوضعي: السبب، والشرط.  ❑
والمنطق وعلم    ظهور شخصية المؤلف، سيما عند بيانه ارتفاع الوقفة تفصياًل؛ حيث مزج بين علم األصول  ❑

 ينفك أحدها عن اآلخر.  الكالم التي ال يكاد 
 ، وحسن عرضه، ودقة تعبيره. ، وجودة عبارتهسهولة أسلوب مؤلفه ❑
تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس، وهو: ما الفرق بين السبب والشرط؟ وهل قدم هذا :  ة الدراسةشكلـــــــــــــــــم

 المخطوط شيئًا في بيان هذا الفرق؟.
، مبينة الفرق بين  أهداف الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال الوارد في مشكلة الدراسة  تتحقق  :الدراسة  أهداف

 بينهما في اقتضاء الحكم.   السبب والشرط، مع بيان سبب اللبس والخلط
 .خطة البحث

 جعلنا عملنا في هذا الكتاب في قسمين رئيسين، هما:    
 : القسم الدراسي، وفيه مباحث القسم األول: 
 التعريف بالمؤل ِّف:  األول: بحثلما
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 المطلب األول: اسمه ومولده. 
 المطلب الثاني: نشأته العلمية وشيوخه.  

  المطلب الثالث: أعماله.
 آثاره ووفاته. :رابعلمطلب الا
  ثاني: التعريف بالُمؤلَّف:ال بحثلما

 ف وموضوعه.المطلب األول: اسمه وتوثيق نسبته للمؤلِِّ 
 .منهج المؤلف المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: قيمة الكتاب، والمصادر التي اعتمد عليها المؤلف 
 المعتمدتين في التحقيق.وصف النسختين الخطيتين  المطلب الرابع:

 في التحقيق.   ةالمتبع  يةالمبحث الثالث: المنهج
 القسم الثاني: النص المحقق للكتاب.

 .، وفيها أهم النتائجالخاتمة
 والمراجع.المصادر 

 القسم الدراسي   القسم األول: 
 التعريف بالمؤل ِّف:  األول: بحثلما
 المطلب األول: اسمه ومولده. 

الثناءاسمه ونسبه   أبو    مهملة  دالبعدها    و  القاف،سكون    و  الميم  بفتح   -مقديش    سعيد   بن  محمود   : هو 
       .(1)علوم شتى في  المشارك المؤرخ الفاضل الفقيه  -مكسورة 

، أنشـلة من  أصـلها  صـفاقس، بيوت   أنبه  من  نبيهة  عائلة في  ونشـأ  م،  1742  = هـــــــــــــــ1154  سـنة  (2)بصـفاقس  ولد  
العلم والتدريس  طلب   بين  حياته  معظم فقضـــــــى  صـــــــالحة،  تربية  وتربَّى الشـــــــرقية، الجهة  من صـــــــفاقس  قرى  إحدى

عــاب والتــأليف، فــأفــاد وأجــاد، وانتفع بــه الكثير، معتمــدًا على هللا ذي   والعقبــات،   الطول، لم يثنــه عن عزمــه الصــــــــــــــِّ
م التنقل بين البلدان؛ بغية نشر العلم        .(3)وتجشَّ

 المطلب الثاني: نشأته العلمية وشيوخه.  

 

في طبقات (، وشجرة النور الزكية  85/  7بن أبي الضياف )بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، ال  الزمان    أهل  ينظر: إتحاف  (1)
 .  (356/ 4) محفوظالتونسيين، ل المؤلفين (، وتراجم526/ 1المالكية، لمخلوف)

 .(3/323لياقوت) ،َصفاقس مدينة تونسية قديمة على ساحل  المتوسط، تقع جنوبي مدينة القيروان. معجم البلدان (2)
 . (356/ 4) التونسيين المؤلفين وتراجم ،(85/ 7) انالزم أهل ينظر: إتحاف  (3)
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الشيخ     منهم:،  (4)النوري   علي  الشيخ  تالمذة  من أدركه  العلوم الشرعية واللغوية ببلده صفاقس عمن  تلقى مبادئ   
واري  محمِّد   . (8)الدرناوي الليبي محمد  والشيخ  (7)األومي علي ، والشيخ(6)عصيدة بو ، والشيخ رمضان(5)الزِّ

   أعالمه، وأخذ عن  أشهرهم، منهم: ولقي الزيتونة العامر، بجامع التحق  بعد ذلك

يخ   يخ(9)المحجوب  قاسم الشِّ حمي محمد  ، والشِّ       .(11)السكتاني هللا عبد  ، والشيخ(10)الشِّ
ــرت به   ــيق  قصــ ــلة  عن ،هيد ذات    ضــ ــته بالزيتونة بتونس، مواصــ   (13) بجربة (12)  الِجمَّنيَّة  الزاوية إلى  فانتقل  دراســ
ــل أهـل  تبرعـات   ومن أوـقافهـا ريع  من بهـا  الـقاطنين  الطلـبة على  تتولى اإلنـفاق التي ــان، الفضــــــــــــ   فيهـا  وقرأ واإلحســــــــــــ

 

  باألزهر، فالزم  العلم لطلب  بتونس سـافر إلى مصـر تحصـيله اسـتكمل لماو  بصـفاقس،  النوري، ولد محمد بن سـالم  بن  الشـيخ علي (4)
ــي، و   هللا عبد  بن  محمد   :منهم  ،األعالم من  جماعة ــيخالخرشـ ــبرخيتي  إبراهيم  الشـ ــنة   توفي  ،الشـ ،  ( 30/  5). األعالمهـــــــــــــــــ1118 سـ
  .(57/ 5)  التونسيين المؤلفين وتراجم

واري: الفقيه العابد، كان محمِّد  أبوعبدهللا  ( 5) ــنة  إلى وتعلِّمه  العلم لتعليم مالزم  فهو  ذلك ومع  البصــــــــــر،  مكفوف  -  - الزِّ   وفاته ســــــــ
 .(418/ 2)لمقديش األنظار ينظر: نزهة .وألف ومائة  وسبعين  نيف
 توفي  ،به وانتفع  ،مقديش الشــيخ  عنهقد أخذ  و  ،أديباً   واعظاً   مفســراً   مقرئاً  كان  ،النوري   علي  الشــيخ  قرأ على   عصــيدة  بو  رمضــان (6)

 . (67/ 1) التونسيين المؤلفين ، وتراجم(499/ 1) الزكية النور : شجرة.  ينظرم1757=هـ1170 سنة بعد
 مدينة  إلى انتقاله  قبل الســـــــكتاني  الســـــــوســـــــي  هللا عن عبد  وأخذ  القيروان،  إلى رحل ثم  ،صـــــــفاقس ببلده األومي، قرأ  علي بن  علي (7)

 األزهر وجاور مصــــر  إلى  ارتحل ثم الزيتونة،  علماء  عن  وأخذ  ،تونس  إلى   ارتحل ثم   ،واألصــــول  والحديث،  الفقه، والفرائض،  تونس
 . (62/ 1) التونسيين المؤلفين (، وتراجم1/523ينظر: شجرة النور الزكية) .م1789= ه1204سنوات، توفي سنة  خمس

بمدينة  أبو عبدهللا  محمد بن الحسـين  بن علي الدرناوي  الطرابلسـي التونسـي، ينسـب إلى مدينة درنة الليبية، قرأ بالزاوية الجمنية (8)
ــتد  ــرة تونس، فدرس على علمائه، ولما اشــــــ ــؤوليات علمية كاإلفتاء =  جربة، ثم انتقل إلى جامع الزيتونة بحاضــــــ عوده تحمل عدة مســــــ

ــنة ــعيد مقديش، توفي ســ   .م 1785=ه1199والتدريس، درس عليه عدد من  التالميذ في جامع الزيتونة منهم: أبو الثناء محمود بن ســ
ــامرات الظريف بح ــي)ينظر: مســـــــــــ ــنوســـــــــــ ــن التعريف، لمحمد الســـــــــــ ــجرة النور )2/187ســـــــــــ للطاهر    ،(، وأعالم ليبيا1/350( ، وشـــــــــــ

 (.374الزاوي)ص/
 رحل  ثم خليفة، بن  علي  الشــــيخ  على ببلده قرأ  العالمة، الفقيه  قرارًا،  التونســــي  وداراً  مولداً  المســــاكني المحجوب  قاســــم  الفضــــل أبو (9)

 الحجري  ســــــــعيد بن ومحمد  الكواش  صــــــــالح  والشــــــــيخ  وعمر  محمَّد ابناه  أخذ  وعنه وغيره، زيتونة  محمَّد  الشــــــــيخ  عن  وأخذ  إلى تونس،
 النور ينظر: شجرة  م.1776ـــــ=ه1190 سنة  ذلك  على توفي  باي،  علي  األمير مدة المفتين  كبير ثم الُفتيا ثم التدريس تولى  وجماعة،
 .(501/ 1)الزكية

عصـــــــره، له العديد من المؤلفات منها: اختصـــــــار كتاب األغاني، من   في  المعقوالت علماء أبو عبد هللا محمد الشـــــــحمي، كبير (10)
/ 1) التونسيين المؤلفين تراجمو   (،1/349م  ينظر: شجرة النور)1776هـ=1190تالميذه: محمد الدرناوي، وحسن الشريف توفي بعد:

62).    
من المغرب إلى    قدم  األعالم  العلماء من كان  الســـــوســـــي، الســـــكتاني أحمد بن ســـــعيد بن  علي  بن  محمَّد  بن هللا  عبد محمَّد أبو (11)

  والشيخ  الجمني إبراهيم  الشيخ  العلم، لقي  على  عاكفاً   لمشرق ا  إلى  رحل  ثم  العصر، مشاهير  من وغيره  الصفار  الشيخ  عن  وأخذ تونس،
 باشـــــــــــــا علي  عناية  تحت  فارقها التدريس، ثم بها والزم  لقيروان،اإلى   جم بعلم رجع ثم غيرهما،وعن   ،عنهما  وأخذ ناصـــــــــــــر،  بن أحمد
 في  توفي  الورتيالتي،  الحســين والشــيخ مقديش،  والشــيخ  وأحمد،  محمَّد ابناه  منهم:  أعالم،  عنه  أخذ، العاشــورية المدرســة مشــيخة  متولياً 
 .(498/ 1)النور ينظر: شجرة .م1755هـ= 1169 سنة حدود في  تونس

الذي تولى   م1722=ـه1134:وفى سنةت،  ُتنسب للشيخ إبراهيم الِجمَّني المبكسر الجيم وفتح الميم المشددة زاوية بمدينة جربة  (12)
.  ينظر:  نزهة اإلشـــراف عليها والنظر في أحباســـها، وتعرف أيضـــًا بالمدرســـة المرادية، نســـبة لومير مراد بن حمودة باشـــا الذي بناها

 (.2/436)األنظار، لمقديش
  .(2/118بفتح  الجيم وكسرها  مدينة تونسية قديمة شرقي تونس قرب مدينة قابس. معجم البلدان لياقوت) (13)
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  الشــــيخ  على (16)الزرقاني  الباقي  عبد  الشــــيخ  وشــــرح  ،(15)الخرشــــي محمد  الشــــيخ  بشــــرح (14)خليل  الشــــيخ  مختصــــر
  .............اْلِجمَّني إبراهيم
      .(18)الصادق الليبي، والشيخ أحمد بن عبد (17)الحفيد 
ل    وهو -األزهر  وجـاور  ثم ارتحـل إلى مصــــــــــــــر   المبرزينفـأخـذ عن أعالم الجـامع األزهر    ،-ذريـة  لـه  متزوج  َكهـْ

يخ  العلوم الرياضــية والشــرعية، منهم: َمْنُهوري  الشــِّ علوم الحســاب والفلك والميقات، والشــيخ   ، فأخذ عنه(19)أحمد الدَّ
ُتبين  المصـادر التي وقفنا عليها  ولم ،  والحديث   الفقه  عنه ، فأخد (20)العدوي  الصـعيدي، هللا مكرم  بن أحمد   بن  علي
ــــــــوداً  كان أنه ذكره في تاريخه    ما بمصر إال  إقامته ومدة  باألزهر،  التحاقه  تاريخ ــــــ ــــــ ــــــ  إحدى  سنة  باإلسكندرية  موجــــ

         .(21)التجارة لغرض  كان ذلك ولعل ،م1786 وألــــف هجري  ومائتين
 :  أعمالهالمطلب الثالث:   

 

أبو المودة خليل بن إســحاق الجندي الكردي أصــال، المصــري منشــأ ووفاة، المالكي مذهبًا، قرأ على جماعة، منهم: ابن الحاج،  (14)
وابن عبـد الهـادي، وتخرج على يـديـه جمـاعـة،  منهم: ابن فرحون، وبهرام، وغيرهمـا، من مؤلفـاتـه: التوضــــــــــــــيح، والمختصــــــــــــــر، توفي 

 (1/321(، وشجرة النور )1/358ه. ينظر: الديباج المذهب)776سنة
ــيخ علي النوري، وغيره، له   (15) ــي، أخذ عن البرهان اللقاني وغيره، وعنه جماعة، منهم: الشــــــــــ أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا الخرشــــــــــ

  .(1/459ه. ينظر: شجرة النور الزكية)1001شرحان على مختصر خليل: كبير وصغير، توفي سنة 
بن أحمد الزرقاني، أخذ عن النور األجهوري، والبرهان اللقاني، وغيرهما، وعنه جماعة، منهم: أبو محمد عبد الباقي بن يوسف   (16)

ابنه محمد، وأبو عبدهللا الصـــــفار، وغيره، له شـــــرح على مختصـــــر خليل، وشـــــرح على خطبة خليل للقاني، وشـــــرح العزية، توفي ســـــنة 
  .(1/166ه.  ينظر: شجرة النور الزكية)1099

ثم رجع هيم بن عبدهللا بن إبراهيم الجمني التونسـي، رحل إلى مصـر، وأخذ عن عبد الباقي الزرقاني، والخرشـي،  أبو إسـحاق إبرا  (17)
نظر: شـــجرة النور الزكية هـــــــــــــــــ. ي1134اســـتقر بجربة، ودرَّس العلوم بزاوية الجمنية، من أشـــهر تالميذه: محمد الغرياني، توفي ســـنة و 
 . (3/459) التونسيين المؤلفين تراجم(، و 1/324)
إلى   مبادْى العلوم، ثم رحل  والده  عن  أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الصـــادق  الطرابلســـي الحامدي  العيادي الجبالي، أخذ (18)

  الشـيخ  منهم: ،أئمة  عنه  تونس وأخذ  وأجازه، قدم  الشـافعي  الطرابلسـي  الصـنادقي  الرحمن عبد  والشـيخ البليدي،  الشـيخ  عن  مصـر، وأخذ
(، والجواهر اإلكليلية في أعيان علماء ليبيا 86، وأعالم ليبيا)ص/(1/351)  الزكية النور ــــــ ينظر: شجرة.ه1190 سنة  توفي  ،مقديش

علماء ليبيون في البالد التونســــية في و (،  150لعلي المصــــراتي)ص/ ،(، وأعالم من طرابلس242من المالكية، لناصــــر الشــــريف)ص/
القرنين الثاني والثالث عشـــــــــــــر للهجرة النبوية )الحلقة الثانية( أبو العباس أحمد بن عبد الصـــــــــــــادق الطرابلســـــــــــــي الجبالي ، لعصـــــــــــــام  

 . ه1440لث، ربيع اآلخر ، العدد الثاللدراسات واألبحاث ( بحث منشور في مجلة الشيخ الطاهر الزاوي 59الخمري)ص/
يخ (19) َمْنُهوري   بن  يوسـف  بن المنعم عبد بن  أحمد  الشـِّ  في  وغيره، ولد  الفقه  في  التصـنيف من المكثرين مصـر  علماء  أحد  ،صـيام الدَّ

 وحلية المنطق،  في  السـلم  معاني  من المبهم كتبه: إيضـاح  مشـيخته، من  وولي األزهر،في   تعلم م،  1690  =  هـــــــــــــــ1101سـنة  دمنهور
ــ  1192 بالقاهرة سنة االستعارات، توفي  تحقيق في  اإلرادات  ومنتهى المكنون،  الجوهر  بشرح  المصون   اللب م . ينظر:   1778=   هــــــــ

  (،1/117) رر في أعيان القرن الثاني عشر، لمحمد الحسينيسلك الد
  متكلم،   أصــولي، بالصــعيدي، فقيه، محدث،  الشــهير  األزهري،  المالكي، العدوي،  الصــعيدي،  هللا  مكرم  بن أحمد بن  الشــيخ علي (20)

 من  أخذ عن الشيخ سالم النفراوي، والشيخ عبد الوهاب الملوي،  ،م1700  هـــــ =1112أسيوط سنة  أعمال من  عدي  ببني  منطقي، ولد
المالكي،   الفقه  فروع  في  القيرواني زيد أبي  ابن  لرســــــالة الرباني  الطالب كفاية  على  التوحيد، وحاشــــــية لجوهرة  المريد تحافإ: تصــــــانيفه

/  3) عشر،   الثاني  القرن  أعيان  في  الدرر  سلكو ،  (493/  1)  الزكية النور م .ينظر: شجرة1775هــــــــــــ=ــــــــــــ1189سنة     بالقاهرة توفي
206).  

 . (148/ 1) واألخبار التواريخ عجائب في األنظار ينظر: نزهة (21)
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ــــرى   يعود بين الفينة  ثم  الثمينة، الكتب   بنسخ  ــرهباألز   إقامته مدة-  رحمه هللا  -اشتغل   ــ ــ ــ  صفاقس، بلده إلىواألخــ
  السـتكمال  القاهرة إلى ويرجع  وذريته، لزوجته  ذلك  محصـول ويترك  الكتب التي قام بنسـخها إلى علمائها، تلك  ويبيع
     . (22)دراسته
 العلوم  من  تضلَّع ولما: "    (23)الضياف  أبي  ابن  الشيخ  ببلده، قال  مجاناً  للتدريس  تصدر  األزهر  من  تخرجه  بعد   
 وأتى هـذا المراد، في  عمره وأفنى الورِّاد، منهـله على  وتزاحـمت  العـباد، ونفع وأجـاد،  ـفأـفاد،  صـــــــــــــــفاقس  بـلده إلى رجع
 محمود  من  فيه عهد   بما  سمحاً   باإلنصاف  متخلقاً  وكان  اإلسالم، في وأئمة   أعالم  بصفاقس  فتالميذه يستجاد،   بما

 .(24) "األوصاف
 أســــــلوب  على تدريســــــه يقتصــــــر في ال  قوله:" وكانب  وأما عن أســــــلوبه في التدريس، فقد مدحه محمد محفوظ    

 ومعرفة الطلبة، ذكاء  الختبار  مخترع  قصـصـي قالب  في والقواعد   المشـاكل  عن  األسـئلة  يسـتخدم بل  والتلقين،  اإللقاء
 التدريس  بين أوقاته  مقســــــــماً   ببلده اليوم، ولبث  إلى  بعضــــــــهم  يرويها  حكايات  له  وتروى   معلومات،  من  هضــــــــموه ما

  حياته؛ آخر في القيروان إلى  هاجر  أن إلى  الرسـمية  الوظائف  عن  متجافياً  قوته،  لكسـب   التجارة؛  واحتراف والتأليف
   .(25)صفاقس" إلى جثمانه وحمل بها، توفي   إذ 
  آثاره ووفاته.  :رابعلمطلب الا

رحمـه  -ه تالمـيذه عنـه، ومؤلفـاـته التي صــــــــــــــنفهـا، ولمترجمـنا االعـالم علمـه اـلذي يتلقـمن أهم اآلـثار التي يخلفهـا  
     منها:وفيما يلي ذكر لبعض  ،المختلفة في علوم عدة مجموعة من المؤلفات  -هللا
 .(26)الغبار حروف علم عن األستار كشف على االستبصار ذوي  إعانة •
   .(27) للسنوسي الوسطى العقيدة على حاشية •
  .(28)عاشر بن الواحد  عبد  للشيخ المالكي الفقه في المعين المرشد  على شرح •
  .(29)والشرط السبب  بين الفرق  في الشاوي  يحيى الشيخ وقفة  جواب  في الحاوي  القول •

 

 . (1/13) ينظر: مقدمة  المصدر السابق  (22)
  1219  ســـنة العاصـــمة    بتونس  المولود بســـليانة،  عون   أوالد قبيلة  من  أصـــله العوني، أحمد  بن عمر بن  الضـــياف أبي بن  أحمد (23)

  والشــيخ ملوكة  ابن  والشــيخ  التميمي إســماعيل  والشــيخ البحري   والشــيخ  الرياحي  إبراهيم كالشــيخ عن  مجموعة من األعالم  أخذ هـــــــــــــــــ، 
 واإلنشـاء األدب  في الباع بطول  له يشـهد مجلدات، أربعة  في الحسـينية  الدولة  في تاريخ  له الثالث، بيرم محمَّد اإِلسـالم وشـيخ  المناعي

ــ=  1291 سنة االطالع، توفي سعة مع   التونسيين  المؤلفين ، وتراجم(563/  1) المالكية طبقات في  الزكية النور شجرة .م  1874هـــــــــــ
(3 /264). 
 (. 85/ 7 ملوك تونس وعهد األمان ) الزمان  بأخبار أهل إتحاف  (24)
 . (4/357) تراجم المؤلفين التونسيين  (25)
 بالمكتبة نســـخة منه توجد المترجم، مؤلفات أول وهو ،"الحســـاب  علم  في الجلباب " كشـــف  القلصـــادي:  كتاب من مختصـــر  وهو (26)

 .  (16 /1)األنظار ينظر: نزهة .حسني حسن  مكتبة  بتونس الوطنية
 .م1903 هـ=1321 سنة بتونس الحجر على مطبوعة (27)
   .(1/16) واألخبار، لمقديش التواريخ عجائب ينظر: مقدمة نزهة األنظار في  (28)
 وهو موضوع الدراسة والتحقيق. (29)
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 .(30)السعود  أبي تفسير على السعود  مطالع •
  .(31) مؤلفاته أشهرهو و  ،واألخبار التواريخ عجائب  في األنظار نزهة •

 وفاته:   
ــياف أبي  اتفق ابن  ــيخ محمد   تحافاإل في  الضـــــــــ ــنة توفي  الزكيِّة على أنه النور  شـــــــــــجرة في مخلوف والشـــــــــ  ســـــــــ
 وأثبت ذلك  التونسـيين،  المؤرخين حول  أطروحته في  السـالم عبد  هذا التاريخ  أحمد   أقرَّ م( و   1813  هــــــــــــــــ=1228)

فســــــكي اللَّذان اعتبرا  وخالفهم نالينو، وكراتشــــــكو   الحذر،  من شــــــيء  مع  المؤلفين التونســــــيين  تراجم في محفوظ محمد 
 .  (32)م سنة وفاته1818هـ1233

ــ  1228  عام  ُنقر هذا  لكل   وقد  رجَّح ُمَحِقَقا كتاب: ُنزهة األنظار األول، حيث قاال:"  اعتباراً      م  1813 =  هــــ
   .(33)تخالفه" ُأَخر دراسات  تأتي أن إلى المؤلف لوفاة رسمياً  تاريخاً 

   
ثاني: التعريف بالُمؤلَّف: ال بحثلما  

 وموضوعه. ،فوتوثيق نسبته للمؤل ِّ  ،المطلب األول: اسمه
حيث جاء فيهما:" كتاب القول الحاوي جواب وقفة الشــيخ    ،نســختي المخطوط  أولَ   ُنصَّ على العنوان  :أوال: اسـمه

 والشرط"، وُسجل بالمكتبة الوطنية بتونس بهذا العنوان. السبب  يحيى الشاوي في الفرق بين
 ثانيًا: توثيق نسبته للمؤلف:    

هو     والشــرط" الســبب   القول الحاوي جواب وقفة الشــيخ يحيى الشــاوي في الفرق بين :"كتاب  أن ال مجال للشــك   
 :ما يليمقديش؛ وذلك ل سعيد  بن محمود  الشيخ من تأليف

 ما ُذكر في كتب التراجم التي ترجمت  للشيخ من نسبة الكتاب له. ❑ 
 د مقديش، فقد وجد في و ـــــــــــاب، ونسبته لمحمـــــــمن تسمية الكتما ورد في المخطوطتين  ❑

 لفريد  والشـــــرط الســـــبب  اللوحة األولى منهما:" كتاب القول الحاوي جواب وقفة الشـــــيخ يحيى الشـــــاوي في الفرق بين
  بتحقيق  المشــــــــــــــتهر  يالقـاف  العالمـة  ،المـدققين  وخـاتمـة  المحققين،  والزمـان، رئيس  الـدهر  ووحيـد   العصــــــــــــــر واألوان،

 الدين  شــــــمس  الثناء  أبو وأســــــتاُذنا  شــــــيُخنا  والتفتيش، البحث   عن  بتأليفه المحررين  مغني  المباني،  وتشــــــييد   المعاني،
 مقديش.   سعيد  بن محمود  سيدي

 

ــية (30) ــير  على  حاشـ ــعود  أبي  تفسـ ــر     في العمادي السـ ــيخ المرحوم  مجلدًا بمكتبةثالثة عشـ ــادق  محمد  الشـ مقدمة   ينظر:. النيفر  الصـ
  .  .(1/16) واألخبار، لمقديش التواريخ عجائب نزهة األنظار في

 م  بتحقيق علي الزواري، ومحمد محفوظ .1988مطبوع بدار الغرب اإلسالمي، سنة  (31)
  ،274  )ص/  عبدالسالم، ألحمد  التونسيون   (، والمؤرخون 768/  2  كراتشكوفسكي)ل  ،العرب عند  الجغرافي األدب تاريخ  ينظر:   (32)

284). 
 .م2019/سبتمبر/25، وانظر: الموسوعة التونسية المفتوحة بتاريخ (1/15) (33)
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 وسبب تأليفه:    ،ثالثًا: موضوعه
اللَّذان هما من أقســام الحكم الوضــعي، وإمكانية وجود الحكم الشــرعي مع   ،ب والشــرطب: هو الســموضـو  الكتاب 

 وبيان الفرق بينهما.   ،جودهما معاً و أو  ،وجود السبب 
بقوله :"  فلمِّا وفقت بعون هللا للوقوف على حواشــي    -رحمه هللا  -فقد أشــار إليه الشــيخ  وأما الســبب في تأليفه  

ــــــــــــــــــالى، ونفعنا به-الشــيخ أبي البركات ســيدي يحيى الشــاوي الجزائري  على شــرح صــغرى الشــيخ    –رحمه هللا تعــــــــــــــ
ــي   ــنوســـ ــمي    -رحمه هللا تعالى، ونفعنا به وبعلومه  -الســـ ــع  الذي هو أحد قســـ فوجدته يذكُر وقفًة في خطاب الوضـــ

ــرعي الذ  ــع لهما  -تعالى-ي هو: خطاب هللاالحكم الشــــ على ما  ،المتعلق بأفعال  المكلَّفين بالطلب واإلباحة والوضــــ
الذي ال   -، وذكر أنه لم َيِجْد عنها جوابًا من أهل عصـره، وأكَّد الوصـية بالنظر فيها، فاسـتعنُت هللا  ره المحققون حرَّ 

ــواه  فذكر بعض إخواننا المترددين علينا أنَّ األمر في  على دفعها، وأجبت عنها جوابًا ُمجماًل،  -هادَي إلى الحق ســـ
  -إن شـاء هللا   -تضـح بها المقال، ويُزول بهايهذه المسـألة يحتاج للتفصـيل، ومزيِد البيان، فالبد لذلك  من مقدمات 

ونعم الوكيل في جميع األحوال، وبه العصـــمُة في جميع  اإلشـــكال، فأســـعفتهم بذلك، متوكاًل على هللا، وهو حســـبي  
   .(34)"قوال واألفعالاأل

 منهج المؤلف في الكتاب. المطلب الثاني:
والتتبع،  لم يصــرح المؤلف  بالمنهج الذي ســار عليه في كتابه، ولكن قارئه قد يلتمســه ويدركه بطريق االســتقراء   

 :وفيما يلي بيان بعض منه
المقدمات التي تتعلق ببيان ارتفاع الفرق بين السبب والشرط في اقتضائهما للحكم   ببعض   -رحمه هللا  -استهل  ❑

 .جملة
المتضمن لمعاٍن    -الحكم على الوصف بكونه سببًا أو شرطًا أو مانعاً  -تعرض المؤلف ألقسام الحكم الوضعي  ❑

 ال يستغني عنها من أراد أن يعرف الفرق بين السبب والشرط.
د   ❑  تفصـــياًل ؛ حيث ضـــمَّن كل فقرة    -وهي اقتضـــاء الحكم للســـبب دون الشـــرط  -  ارتفاع الوقفة  -رحمه هللا -مهَّ

 .وأجاب عنه ،من نص وقفة الشيخ يحيى الشاوي رحمه هللا إشكاالً 
  قيمة الكتاب، والمصادر التي اعتمد عليها المؤلف. :المطلب الثالث

 قيمة الكتاب العلمية.  :أوالً 
 مزايا كثيرة، نذكر بعضًا منها: ال شك أن لهذا الكتاب 

أهمية موضوعه، وهو علم الفروق األصولية، الحافظ لطالب العلم والصائن له من الخلط بين المصطلحات،   ❑
   المؤدي إلى وقوع االلتباس والخطأ في التصور، ومن ثم الخطأ في الحكم.

وى مسألة مهمة، أال وهي إضافة الحكم  ُيعد هذا المخطوط من أهم الكتب المختصرة النافعة في بابها، حيث ح ❑
ه فرقًا بينهما، في أسلوب سهل واضح، وعبارة دقيقة.   إلى السبب دون الشرط، وعدَّ

     المؤلف فيه جيدة.ندرة التأليف في علم الفروق األصولية، فكانت مشاركة  ❑
 

 /ب[1]ع/ (34)
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 .مصادر الكتاب :ثانياً   
استعمل فيه مؤلفه عددًا ال بأس به من المصادر والمراجع، صرح بأسماء    -على صغر حجمه  -هذا الكتاب    

 بعضها، وقد وقفنا على أغلبها باإلحالة والتوثيق في صفحات تحقيق هذا الكتاب.  
   : وصف النسختين الخطيتين المعتمدتين في التحقيق.المطلب الرابع

  الوقوف على نسختين للكتاب، وفيما يلي وصفهما:بعد بذل الوسع في البحث تم  

 م»: ورمزنا لها بحرف النسخة األولى».   
( ضمن مجموعة من الرسائل التابعة لمكتبة  17981A-Mssالمكتبة الوطنية التونسية، ورقمها: )  :مكان وجودها 

 حسن حسني عبدالوهاب . 
 : مجهول. اسم الناسخ
 : مجهول.  تاريخ النسخ

 . 07:اللوحاتعدد 
 . 14: عدد األوراق  

 .  X22 16  :قياس الورقة
 ( سطرًا  في كل جانب من جوانب اللوحة. 25: حوالي)عدد األسطر
 ( كلمات في كل سطر.10: حوالي)عدد الكلمات

 مغربي .  الخط ال: نو  الخط
رزقه هللا   . أواسط ثاني الربيعين  سعيد مقديش  : "كتبه راجي لطف ربه وعفوه وغفرانه محمود بنجاء في آخرها 

   ."انتهى ما وجد بحمد هللا تعالى وحسن عونه .حالوة التحقيق وسعادة الدارين بمنه وكرمه وبيته وحرمه آمين
 ورمزنا لها بحرف النسخة الثانية :« » 
ــية، ورقمها )وجودها مكان ــمن مجA-ss-18749: المكتبة الوطنية التونســ موعة من الرســــائل التابعة لمكتبة  ( ضــ

 حسن حسني عبدالوهاب. 
 : علي بن عون الساسي.اسم الناسخ
 هــ.1242: شهر قعدة الحرام سنة تاريخ النسخ
  . 07:عدد اللوحات

 .  14: عدد األوراق 
 .  X22 16  :قياس الورقة
 ( سطرًا  في كل جانب من جوانب اللوحة. 21: حوالي)عدد األسطر
 ( كلمات في كل سطر.10: حوالي)عدد الكلمات

      :  مكتوبة بخط مغربي مقروء.نو  الخط



 كتاب القول الحاوي جواب وقفة الشيخ الشاوي في الفرق بين السبب والشرط      محّكمة  علمّية مجلّة"علَّمه الَبيان"  
 ألبي الثناء محمود بن سعيد مقديش "دراسة وتحقيق"                                                             

 

 

   

 ( 10الصفحة )    م1202هـ /  ديسمبر 1443  / ربيع اآلخر العدد الثـاالث  

رزقه هللا   سعيد مقديش أواسط ثاني الربيعينوغفرانه محمود بن  وعفوه    " كتبه راجي لطف ربه  :جاء في آخرها 
رقمه بيده الفانية علي بن عون الساسي عفا هللا عنه ولوالديه   .حالوة التحقيق وسعادة الدارين بمنه وطوله آمين آمين

 وصلى هللا على سيدنا محمد وسلم".  ،هــ1242وكان الفراغ منه في شهر قعدة الحرام سنة    ،ولجميع المسلمين آمين
 سي أحمد القضامي على الجامع األعظم بالقيروان".  :"  حبسهعلى صفحة الغالف تحبيٌس نصه

   

   في التحقيق:   ةالمتبع  يةالثالث: المنهجالمبحث 
في أعمالهم  وضعها علماء المناهج في التحقيق والتزموها  تمثل في الخطوات والقواعد والضوابط التي  ية ت المنهج 

السير على خطاهم، مراعين الدقة واألمانة قدر الجهد؛ وذلك إلخراج ، وعليه فقد ألزمنا أنفسنا  البحثية والتحقيقية
 النص كما أراده المؤلف، متبعين اآلتي:  

اعتمدنا في تحقيق هذا المخطوط على نسختين من محفوظات المكتبة الوطنية التونسية، رمزنا لوولى بحرف ❑ 
 "ع"، وللثانية بحرف "م". 

  . في الهامش  وأثبتنا الفرق الصواب  في الصلب،  المختار في التحقيق، فأثبتنا ا طريقة النص اتبعـن ❑
 . عالمات الترقيم  كتبنا النص َوفقًا للرسم اإلمالئي الحديث، واستعملنا ❑
 النسخة التي وقع بها السقط.  نبهنا على ما سقط من إحدى النسختين  بالهامش مع ذكر ❑
أثبتنا أرقام لوحات النسختين داخل النص بعد آخر كلمة من الورقة "أ"، وآخر الورقة "ب" لكل لوحة  بهذا   ❑ 

 /ب[.1/أ[، ]ع/ 1/ب[، ]ع/1/أ[، ]م/ 1الشكل: ]م/
   عزونا اآليات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم اآلية. ❑
ما لم يرد في و ،  ماوها إلى مصادرها، فما ورد في الصحيحين اكتفينا بعزوه إليهخرجنا األحاديث النبوية بعز   ❑

 .  ، مقرونًا بحكم العلماء عليه صحة وضعفاً مصادره  إلى أحدهما عزوناه
وثقنا أغلب األقوال والنصوص الواردة في النص المحقق، وعزوناها إلى مصادرها؛  وذلك بالرجوع إلى المصادر   ❑ 

والمقصود من ذلك هـو التثبت من صحة النص ونسبته إلى القائل دون تصحيف وال تغيير وال    األصلية ما أمكن،
   تبديل .

 شرحنا ما تيسر شرحه من المصطلحات وغريب األلفاظ من كتب المعاجم .  ❑ 
 .  النص مما يحتاج إلى توضيحعلقنا على بعض المواضع من  ❑
 ما أمكن.ضبطنا ما ُيشكل من أسمائهم و  ترجمنا األعالم، ❑
 عرفنا بالِفرق الواردة بالنص ما أمكن . ❑
 استعملنا  بعض الرموز في الدراسة والتحقيق، وهي كما يلي:   ❑ 
 لحصر اآليات القرآنية. :  چ       چ •
 لحصر النصوص سوى القرآن واألحاديث. :  " ...  "  •
  (.A-ss-18749نسخة دار الكتب الوطنية بتونس ): ع  •
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 (.17981A-Mssنسخة دار الكتب الوطنية بتونس ) :م  •
 .النسخة م / رقم اللوحة / الصفحة األولى أو الوجه : ]//أ1م/[ •
 .النسخة م / رقم اللوحة / الصفحة الثانية أو الظهر ://ب[1]م/ •
 النسخة ع / رقم اللوحة / الصفحة األولى أو الوجه. :/أ[1]ع/ •
 .النسخة ع/ رقم اللوحة / الصفحة الثانية أو الظهر : /ب[1]ع/ •
 . لإلشارة إلى السنة الهجرية :هــــ •
 يليه رقم لإلشارة إلى رقم الطبعة. :ط •
 دون ذكر رقم الطبعة.د ط:  •
 .دون ذكر تاريخ الطبعة: د ت  •
 . األحاديث النبويةلحصر   :   «...     » •
 .المضافة على النص مع التنبيه بالهامش في الحالتين  ت لحصر ما سقط من إحدى النسختين، والزيادا:    ]...    [ •
 توفي أو المتوفى.: ت  •
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 الكتاب نماذج من النسخ المعتمدة في تحقيق 
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 الثاني النص المحققالقسم 
وصلى هللا على سيدنا وموالنا محمد وسلم، كتاب القول الحاوي جواب وقفة الشيخ يحيى  ،  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  وخاتمة   المحققين،  والزمان، رئيس  الدهر  ووحيد   واألوان،  العصر  لفريد   ،والشرط  السبب   في الفرق بين  (35)الشاوي 
  والتفتيش،   البحث   عن  بتآلفيه  المحررين  مغني  المباني،  وتشييد   المعاني،  بتحقيق  المشتهر  (36)العالمة القافي،  المدققين
 مصونة   بتحقيقاته  المسائل  الزالت   مقديش،  سعيد   بن  محمود   سيدي  الدين  شمس  الثناء  (37) أبو  وأستاُذنا  شيُخنا

           .    مشحونة آمين قائقهبد  (38) وتحقيقاتها
ال يوجد   (40) حصلْت لي منذ أزمنة هنا وقفة في أن الحكم   : "(39) في حواشي الصغرى   ىوقفة الشيخ يحي  ونص   

بمجموع سببه الحكم معهما(42)وشرطه  (41) إال   وجعلوه   مثاًل،  (43) كالزوال  بالسبب   ربطوه  ، وعند وجودهما ووجود 
  يقتضي   ال  والشرط  المسبَّب،  لوجود   ومقتضية  حاكمة  فهيالسبب    أمَّا ذات   شرٍط،  تخلِّف  أو  ،(44) لمانعٍ   إال  له  مقتضياً 
 له  اقتضاء  ال  هو  بل  مثاًل،  ينالدَّ   ومعارضة  لها،  الحول  اقتضاء  مع  ليس  الحول  عند   الزكاة   فتخل ف  مثاًل؛  كالحول
ل هذا ،أصالً     لجميعهم.   ما ُمحصِِّ

 

ــى النائلي الجزائري ،  عبد بن محمد بن محمد بن  (  يحيى35 ــاوي  أبو زكريا الملقب  هللا بن عيســـ ر،   :بالشـــ ــِّ المالكية،  فقهاء من مفســـ
ــ، أخذ عن الشيخ البهلول، والشيخ سعيد قدورة، والشيخ علي السجلماسي وغيرهم، وأخذ عنه النوري 1030بالجزائر سنة   ولد بمليانة هـــــ

ــفاقســـي، ومحمد المحبي الدمشـــقي وغيرهما، من مؤلفاته: شـــرح أم البراهين، وشـــرح التســـهيل، توفي في طريق الحج، ودفن بمكان  الصـ
ثم نقله ولده الشـيخ عيسـى إلى مصـر، ودفن بالقرافة بتربة السـادة المالكية. ينظر: شـجرة هــــــــــــــــ،  1096يقال له: رأس أبي محمد، سـنة 

 ( .2/283(، والفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، للحجوي)216النور الزكية في طبقات المالكية)ص/

  . ، ولعلها: القافي؛ ألن المؤلف ُيعد من المؤرخين( كلمة غير واضحة بالنسختين36
النســـــــــــــختين، واألولى رســـــــــــــمها بالجر "أبي"؛ ألن  عادة المؤلفين أال يخالفوا حركة التابع للمتبوع في ذا رســـــــــــــمت بالرفع  في  ( هك37

 اإلعراب، والظاهر أن هذه التقدمة من كالم الناسخ .  

 ( في م: وتحقيقًا.38

ها "توكيد العقد فيما أخذ هللا ا؛ سمعليه حاشية" وللشيخ الشاوي  اْلَبَراِهين أم" متن في العقيدة، للشيخ السنوسي يسمى بـــ الصغرى   ( 39
  ، بالمكتبة األزهرية عدة نسخ منها."علينا من العهد

لك؛ ألنها تمنعها من الجري الحكم لغة: القضـــــــــاء، وأصـــــــــله المنع، ومنه َحَكَمُة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، ســـــــــميت بذ( 40
(، مادة "حكم"، واصـــطالحًا هو: عبارة عن  31/515(، وتاج العروس، للزبيدي)12/141الشـــديد. ينظر: لســـان العرب، البن منظور)

 (.10إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه، وينقسم من حيث هو إلى: عقلي، وعادي، وشرعي. ينظر: حاشية البيجوري على السنوسية)ص/
(:"  95القاموس المحيط )ص/ في   يآباد منه سـمي الحبل سـببًا، قال الفيروزيتوصـل به  إلى مقصـود ما، و هو ما لغة:   ( السـبب41
    ا يتوصل به إلى غيره" مادة" سبب".م

( الشـــَرط بفتح الراء لغة العالمة، والجمع أشـــراط، وبســـكون الراء، هو: إلزام الشـــيء والتزامه، والجمع شـــروط، مادة "شـــرط". ينظر:  42
 (.7/329لسان العرب)

 ( مادة: "زول".1011القاموس المحيط)ص/  .( الزوال: ميل الشمس عن كبد السماء43

 ( مادة "منع".8/343( المانع لغة: الحائل بين الشيئين لسان العرب )44
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َعى  فيه  الوقفة  ومحل  ُيدَّ   نفي   أو  لدين   أنه   (46)ندعي  لفــــــــــالتخ  وعند   اة،ــــــــــــــــــــــــــالزك  اقتضى  الحول  أن  (45) أن 
 والجنونُ   الحيُض   لوال  الظهرِ   وجوب   اقتضى  إنه  الزوال:  في  ُقلنا  كما  ُذكر،  ما   لوال  اقتضى  فقد   أما الشرط  نصاب،
  فال   شرط ،  أو  مثالً   سبب   الجميع   أن  (48) ندعي  أو  تسمية،  اختالفهما  يضرِّ   وال  الحقيقة،  في  اتفاقهما  (47) فندعي  مثاًل،

 الشرع   اصطالحات   من  ذلك  شرط ، وكون   هما  مثاًل أو  سبب    هما  بل  شرط ،  ، والحولَ /أ[  1]م/سبب    الزوالَ   نقول: إن
 فقد   فيه،  النظرَ   وإليك  بالحول،  الزكاة  وأوجب   سمَّيته،  كيفما  /أ[1]ع/بالزوال  الصالة  أوجب   الشرع  ألن  له؛  معنى  ال

  من   فيحصل  جهيٍد،  جهدٍ   بعد   إال  اإلشكال  إلى  يصل  والمشرق، فما  نجد من  فضالء المغرب   مع  فيه  بحثي  طال
          .(49)الشديد  اإلياس الجواب 

 لوجوب  الزوالَ   ترى   أال  ،(50) الجمهور  عند   بها  معتدٍ   غير  والشرط  السبب   بين  بعضهم  عند   الُمفرَّق بها   والمناسبة 
 .(51)" أصالً  بينهما مناسبة فال ،الظهر
  يختلفون   (54)والقرافي  ،(53) والغزالي  ،(52) رمينــ الح  امــــــــــكإم  ةـــــاألئم  ابرَ ـــــــــأك  تجد   اطراده  وعدم  الفرق   خفاء  وألجل 
سبيل، هذا وإن كان في نحو   من  لالختالف  يكن  لم  الدليل  وُضحَ   ولو  شرطًا،  وبعضهم  سببًا،   بعضهم  ُيسمِّيه   أمرٍ   في
 دُم اقتضائه، سيَّما على  ــــــزكاة يظهر عـــــ ول للـــالح

 

 ( في م:أن يدعي.45
 ( في ع: تدعي.46
  ( في ع: فندعى.47
 ( في م: تدعى.48
 ( في ع: اإلياس الشريد.49
في ذاته، والشـــــرط مناســـــبته في غيره، فال يشـــــتمل على    ( فرَّق بعض أهل األصـــــول بين الســـــبب والشـــــرط بأن: الســـــبب  مناســـــبته50

ســبب في وجوب الزكاة؛ ألنه مناســب في ذاته، فإن   ي غيره، ومثال ذلك: )النصــاب( هوالمناســبة، وال على شــيء منها في ذاته بل ف
وهو السبب -بل في غيرهألنه ليس مناسبًا في ذاته    رط في وجوب الزكاة؛ش عمة المالك في نفسه )والحول( هوالنصاب مشتمل على ن
ــة في جميع الحول. ينظر: الفروق،  إذ إ  -الـــذي هو النصـــــــــــــــــاب ــالتمكن من التنميـ ــك بـ ــة الملـ ــة الغنى ونعمـ ــل لحكمـ ن الحول مكمـ

 (. 1/459وشرح الكوكب، البن النجار) (،72(، وشرح تنقيح الفصول )ص/109-75-1/62للقرافي)
 (. /أ7ب، ولوحة/6/لوحة)يى الشاوي ( توكيد العقد فيما أخذ هللا علينا من العهد، ليح51
هــــــ، تفقه على والده ،   419( عبد الملك بن أبي محمد عبد هللا بن يوسف الجويني، األصولي األديب، الفقيه الشافعي، ولد  سنة  52

ل األصول على اإلسكاف اإلسفرايين الفقه، والشامل  بمدرسة البيهقي، له مؤلفات كثيرة، منها: النهاية في    يوسمع الحديث عليه، وحصَّ
هـــــــــــــــــ، ودفن بنيســابور. ينظر: تبيين كذب المفتري فيما   478في أصــول الدين، والبرهان في أصــول الفقه، و ياث األمم، توفي ســنة 

 (.3/167(، ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان)278نسب إلى اإلمام األشعري، البن عساكر )ص/
اإلســـــــــالم، ولد ببلده  حجة لقب ب يلســـــــــوف،قيه متكلم وفف  د بن محمد بن محمد الغزالي الطوســـــــــي،محم، زين الدين  أبو حامد( هو 53

ــ، وبها تفقه، الزم الجويني، جاءت شـهرته بالغزالي450سـنة  خراسـانمن أعمال   طوس،   ،إلى صـناعة الغزل   ةنسـب،  الزاي  بتشـديد هـــــــــــــ
علوم الدين،   إحياءمنها:   ،، له العديد من المؤلفاتمن قرى طوسقرية أو إلى غزالة بالتخفيف    يغزل الصــــــــــــــوف، فإن أباه كان غزاالً 

ــفى من علم   ــتصـــ ــولوالمســـ ــنة المنخول من علم  و    ،األصـــ ــول، توفي ســـ ــافعية الكبر  .هــــــــــــــــــــ505األصـــ ــبكي ى ينظر: طبقات الشـــ ، للســـ
 (. 266البن قنفذ )ص/ ،(،وكتاب الوفيات4/101)

ين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد هللا الصـنهاجي المشـهور بالقرافي، اإلمام العالم، انتهت إليه  (  أبو العباس  شـهاب الد54
ه.ـــــــــــــــــ ينظر: الديباج   684ســنة  منها: كتاب التنقيح في أصــول الفقه، وشــرح محصــول الرازي، توفي  ،رئاســة المالكية، له مصــنفات

 (. 188)ص/ ر الزكية(، وشجرة النو 1/236)المذهب 
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       من ليس في يده شيء فال محلَّ لالقتضاء، لكنه ال يطرد في بقية األحكام، وهللا الموفق للصواب.
 وُحكمه، فال   وقضائه  ملكه  في  األحد   الواحد   هلل  الحمد :-رحمه هللا تعالى   -(55) ونُص جواب شيخنا المشار إليه 
سبب   (56) لحكمه، والصالة والسالم على من جعله ]هللا[  معقب   ال  يحكم  وهللا  منع،  لما  ُمعطيَ   وال  أعطى،  لما  عمان

السعادة العظمى والفوز في اآلخرة بنوال النعمة، وبعثه بالشريعة المطهرة، فأكمل على هذه األمة سوابَغ النعمة، 
وناهيَك بها من سعادة من جوده وإحسانه وفضله ]وكرمه، ورضي هللا تعالى عن آله وصحبه الحافظين لعهوده 

    وأحكامه وحكمه. (57) وشروطه في علمه وعمله[
بع وفقت   /ب[،1]م/د:أما  فلمِّا 

هللا   -  (58) الشاوي   -بعون  يحيى  سيدي  البركات  أبي  الشيخ  حواشي  على  للوقوف 
، ونفعنا به  -رحمه هللا  - (62) السنوسي  الشيخ   (61) ]صغرى[(  60) على ]شرح[  –رحمه هللا تعــالى، ونفعنا به -(59) الجزائري 
- الشرعي الذي هو: خطاب هللا  أحد قسمي الحكمالذي هو  (  63)فوجدته يذكُر  وقفًة في خطاب الوضع  -وبعلومه
، وذكر  (67) على ما حرره المحققون   (66)لهما  (65)المكلَّفين بالطلب أو اإلباحة أو الوضع  (64) المتعلق بأفعال  -تعالى 

من أهل عصره، وأكَّد الوصية بالنظر فيها، فاستعنُت هللا الذي ال هادَي إلى الحق   /ب[1]ع/أنه لم َيِجْد عنها جوابًا  
سواه على دفعها، وأجبت عنها  جوابًا ُمجماًل، فذكر بعض إخواننا المترددين علينا أنَّ األمر في هذه المسألة يحتاج  

 

 أي: الشيخ محمود مقديش.(  55
 ( ما بين المعقوفين ساقط من: ع.56
 (  ما بين المعقوفين ساقط من: ع.57
 ( في م: وقفت.  58
 (  بالنسختين: الجزيري، والصواب  ما أثبت.59

 (  ما بين المعقوفين ساقط من: م.60

 (  ساقطة من: ع. 61
بد ، وأبي عوالده  وأخيه ألمه علي التالوتي  عنلتلمســاني،  العالم المتقن ، أخذ  الســنوســي، ايوســف  الشــيخ أبو عبدهللا محمد بن( 62

، منهم: أبو القاســم الزواوي، وابن أبي مدين من مؤلفاته: العقيدة الصــغرى، والعقيدة الوســطى، والعقيدة هللا الجالب، وأخذ عنه كثيرون 
  (.1/262)والفكر السامي(، 1/226ر الزكية )ينظر: شجرة النو  .هـ895الكبرى، توفي سنة 

( اتفق األصـوليون على أن الحكم الوضـعي هو" خطاب الشـارع المتعلق بجعل الشـيء سـببًا أو شـرطًا أو مانعًا، ولكنهم اختلفوا بعد  63
 (.  48ذلك: فمنهم من أدخل الصحة والفساد، والعزيمة والرخصة. انظر :الحكم الشرعي بين العقل والنقل)ص/

ـعل ـما يتـبادر إلى اـلذهن من إطالـقه على ـما يـقاـبل القول واالعتـقاد، ـبل المراد ـبه ـما يعم هـذه الثالـثة: عـمل القـلب ( ليس المراد ـبالف64
 (.29واللسان والجوارح. ينظر: الحكم الشرعي عند األصوليين، لحسين حسان )ص/

 ع: و اإلباحة و الوضع.( في 65
 .( أي الطلب واإلباحة 66
قســـيم الحكم الشـــرعي، فمنهم من رأى أنه ال أقســـام له، وأنه ال يتعدد بحيث يشـــمل معنى االقتضـــاء ( وقع بين العلماء خالف في ت67

أو التخيير، فمعنى كون الدلوك ســببًا للصــالة أنه إذا وجد الدلوك فقد وجبت الصــالة، والوجوب من االقتضــاء، والحكم الوضــعي راجع 
منهم من رأى أنه ينقســــم إلى قســــمين: تكليفي ووضــــعي، يكون كل واحد منهما إلى ما يســــمى الحكم التكليفي، فال تقســــيم إذًا للحكم، و 

(،  1/222(، والعضــد على ابن الحاجب)1/14. ينظر: التوضــيح لمتن التنقيح، لصــدر الشــريعة)تقاًل بمعنى ال يشــاركه فيه اآلخرمســ
 .   (1/244لحل غوامض التنقيح، لجعيط)(، ومنهج التحقيق والتوضيح 1/187والموافقات، للشاطبي)
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اإلشكال، فأسعفتهم    -إن شاء هللا  -من مقدمات يتضح بها المقال، ويُزول بها  (68) للتفصيل ومزيِد البيان، فالبد لذلك
             بذلك، متوكاًل على هللا، وهو حسبي ونعم الوكيل في جميع األحوال، وبه العصمُة في جميع األقوال واألفعال.

َف  ـــــهي المُ   -وهي الوصف الظاهر المنضبط   -الحكم الشرعي  (69)فنقول: لمَّا كانت علة  عند (70)للحكم  شرعًا  عرِِّ
 .(73) الحكم في بذاته  المؤثرُ  هي (72)المعتزلة وعند  النبيذ، رمةلح ، كاإلسكار الُمعرِِّفِ (71) جمهور أهل الحق

 هي   القرافي  ، وعند (76)عليه  الباعثُ   هي  (75) اآلمدي  وعند     (74) - تعالى-  هللا  بإذن  فيه  المـؤثرُ   هي  الغزالي  وعند 
  .(77) بذاتها  ال -تعالى -  هللا بإيجاب  الموجبُ 

 

  ( في ع: لك.68
ــم به، فيقال:   (69 ــمي: المرض علة لتأثر الجسـ ــوله: ومنه سـ تطلق العلة في اللغة على معان أربعة: ) األول(: ما يتأثر المحل بحصـ

ــبب.)الثاني(: الد  -ىتعال  -اعتل أي مرض فهو عليل، وأعله هللا ــيء أو ويقال: هذا علة لهذا، أي: ســـــ  ،االمتناع منهاعي إلى فعل شـــــ
ــانه. )الثالث(: ما يفيد التكرار والدوام: وهي مأخوذة من العلل، وهو معاودة الشــــــــرب مرة  فيقال: علة إكرام محمد إلبراهيم علمه وإحســــــ
ــتخراجها يعاود النظر بعد النظر، أو ألن الحكم يتكرر بتكرر وجودها.) الرابع( الحجة والدليل، فيقال : بعد أخرى؛ ألن المجتهد في اسـ

  (3/300(، وترتيب القاموس ، للطاهر الزاوي)5/1773أعله أي جعله ذا علة، واعتل إذا تمســـــك بدليل. ينظر: الصـــــحاح، للجوهري)
 علل".  "

وجوده أو   (  وهو تعريف الرازي والبيضاوي، والمراد بالمعرف : ما يكون عالمة على وجود الحكم من غير أن يكون له مدخل في70
 (.3/836، لإلسنوي)(، ونهاية السول2/311ول، للرازي)وجوبه . ينظر: المحص

 (. 2/194) للمحلي (، والبدر الطالع،4/39( أي أهل السنة ينظر: شرح الكوكب المنير)71
أصــــحاب واصــــل بن عطاء، ويســــمون أصــــحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية، يقولون بخلق القرآن، فرقة ينتســــبون إلى    هم (72)

ينظر:  ، وهم فرق.الذات والصفات، وال يرون الصالة خلف أحد من أهل القبلة وال الجمعة إال وراء من كان على أهوائهمويفرقون بين  
 .(27مشركين، للرازي )ص/(، واعتقادات فرق المسلمين وال1/43الملل والنحل، للشهرستاني)

ما به وجود الشــــــــــــــيء كالـنار  : العقليين، والمراد بالمؤثر والتقبيح التحســــــــــــــين  في  قاعدتهم  على بـناءً  هب إلـيه  المعتزلة؛(  هذ ما ذ73
  (،2/499، و المعتمد، ألبي الحســين  البصــري)(17/330وحيد، للقاضــي عبد الجبار)ينظر: المغني في أبواب العدل والت   .لإلحراق

 . (206/ 3) الجوامع، للزركشي بجمع المسامع  تشنيفو 
  .(207/ 3) المسامع (، وتشنيف2/380)(  ينظر: المستصفى من علم األصول، للغزالي 74
مسقط رأسه  –، فقيه أصولي، تفنن في علم النظر واألصول والفلسفة، تنقل بين  آمد اآلمدي أبو الحسن علي بن محمد التغلبي( 75
ــول،   – ــول في األصـ ــول األحكام، ومنتهى السـ ــنفاته نحو العشـــرين، منها: اإلحكام في أصـ ــام، تبلغ مصـ وبغداد والديار المصـــرية والشـ

ــنة  ــير أعالم النبالء،  للذهبي)  631توفي سـ ــيون بدمشـــق. ينظر: سـ ــ، ودفن بســـفح جبل قاسـ (، والفتح المبين في طبقات 3/293هـــــــــــــــ
 (.7/57األصوليين، للمراغي )

 مصـــلحة   على  مشـــتمالً   الوصـــف  يكون   وأن بد ال أنه  بمعنى التشـــريع،  على الباعث أنها  ( إلى1/449اآلمدي في اإلحكام)( ذهب  76
الحاجب ينظر: مختصـــــــــــر ابن الحاجب وشـــــــــــرحه،   اختاره ابن  وهو ما  الحكم، شـــــــــــرع من للشـــــــــــارع مقصـــــــــــودة  تكون   وأن  صـــــــــــالحة،
 .(208/ 3)(، وتشنيف المسامع 2/132للعضد)

 أقف عليه. (  لم77
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 فلذا  شرعًا؛  لــــه  المقتضية  هي   (78)فتكون   شرعـــــــــــــًا،  بها  مربوط    وهو  للحكم،  الطالب   هي  أنها  األقوال  هذه  ومآل  
 دائر   الحكم  قوُلهم:"  الفقهاء  عند  المسلِّمة  القواعد   من  صار  حتى  وعـــدمـــــًا،  وجوداً   معها ويدور  إليها،  ـــمالحكـ  يضاف

        .يدور عليها   وهو الحكم، مدار (80)فهي ،(79)وعدمًا" وجوداً  علته مع
  أصله  على  الفرع  حملوا  الحكم  والقتضائها  ،(81)بالنص   ال  بها  ثابت   األصل  حكم  إن:  الشافعية/أ[2]م/وقالت  

  لها  العلة  وهذه  ،(83) حكمه  علـــــــة  في  (82) لمساواته ]له[  ومٍ ـــــــ معل  على  ومٍ ـــــــــــــــمعل  حملُ   القياس   إن:  فقالوا  بواسطتها،
 ُتعرف، فمنها: منها ُطرق : أي ،(84)مسالك
 (86) «َغْضَبانُ   َوُهوَ   اْثَنْينِ   َبْينَ   َأَحد    (85) َيْحُكمْ   الَ   » الصحيحين:    حديث   في  العلة  أن  على   كاإلجماع   ـــــــــاع:اإلجم  

 يحتمل   ال  " بأن  -تعالى  هللا  رحمه  -(89)المحلي  الجالل  قال  (88) الصريحُ   النُص :  ، ومنها(87) للفكر  الغضب   تشويش

 

 ( في ع: فنقول.78
 .(53/ 3) الفروق، للقرافي أنواء في البروق  ( ينظر: أنوار79
 ع: فهو.( في 80
( اسـتدلَّ الشـافعية بأنه لو أسـند الحكم إلى النص دون العلة لما تحقق القياس في غير المنصـوص عليه بالعلية، ولما أمكن تعدية  81

الحنفية والحنابلة: إن حكم األصـــل ثابت بالنص، ومن جملة ما اســـتدلوا به أن إضـــافة الحكم إلى العلة  األصـــل إلى الفرع، وقال أكثر 
ــعف مع وجود األقوى؛ فقد يثبت الحكم تعبدًا،  ــناد الحكم إلى الدليل األضـ ــًا إسـ في محل النص إبطال لعمل النص بالتعليل، وفيه أيضـ

 .فلو أنه أضيف إلى العلة لما ثبت الحكم عند عدمها
؛ ذلك ألنه إن ُعنَي بالعلة هي المعرف لحكم األصل فال خالف  وردَّ جمع من العلماء كاآلمدي وابن الحاجب  ــارع أو البعث عليه فال خالف بينهم إلى أن الخالف لفظي  ــًا عليه ينافي التعليل بالعلة، وإن ُعنَي بها هي المؤثر بجعل الشـــ ــوصـــ بينهم أن كون الحكم منصـــ

ــًا عليه ال ينافي كونه معلاًل بالعلة. ــوصـــ ــًا أن كون الحكم منصـــ ــاري)ص/  أيضـــ ــول، لزكريا األنصـــ (، وكشـــــف 120ينظر: غاية الوصـــ
(، ومختصر ابن الحاجب مع البيان 4/2273واإلحكام، لآلمدي)(،  3/1252) (، وأصول الفقه، البن مفلح3/390األسرار، للبخاري)

 (.8/3529ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي ) (،3/81لوصفهاني)
 (  ما بين المعقوفين ساقط من: ع.82
  .(535ص/) الهامع، للعراقي ، و الغيث(203/ 3) الجوامع  بجمع المسامع  تشنيف (83
ي كثيرة . اســتعارة من المســالك الحســية، وه مســالك؛ ألنها توصــل إلى المطلوب، ( مســالك العلة هي الطرق الدالة عليها، ســميت84

   (.2/402على شرح المحلي )ينظر: حاشية البناني 
   (   في م: وال يحكم.  85
(، وأخرجه  1717حديث رقم:1342/  3)( أخرجه مسـلم في صـحيحه، كتاب األقضـية ، باب كراهة قضـاء  القاضـي  وهو غضـبان86

ــبان) ــي أو يفتي وهو غضــ ــي القاضــ َينَّ  الَ  »( :بلفظ7158حديث رقم:9/65البخاري في كتاب األحكام، باب هل يقضــ ــِ  َبْينَ  َحَكم   َيْقضــ
 .« َغْضَبانُ  َوْهوَ  اْثَنْينِ 
 (.2/263ينظر: شرح المحلي مع حاشية البناني)(  87
احتياج فيه إلى    ف بلفظ موضـوع له في اللغة من غيرالنص الصـريح أن يذكر  دليل من الكتاب أو السـنة على التعليل بالوصـ  ( 88

  (.390نظر واستدالل. ينظر: شرح تنقيح الفصول)ص/
  ،ه 791سـنة   ولد ،أصـولي، مفسـر  الملقب بجالل الدين، فقيه،  لشـافعيمحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي اأبو عبدهللا   (89

منها: البدر الطالع شـــــــرح جمع الجوامع في األصـــــــول، وشـــــــرح  ،، له مصـــــــنفاتل البلقيني وغيرهماأخذ الفقه عن البرماوي وعن الجال
  (،2/109البدر الطالع، للشـوكاني)(، و 41-7/39ينظر: الضـوء الالمع للسـخاوي) .هـــــــــــــــ    864سـنة بالقاهرةتوفي  ،  المنهاج في الفقه

  ( .3/40) والفتح المبين
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لِ  ِمن  : تعالى  –قوله    نحو  في  إذن  و  فنحو: كي،  كذا،  أجل  /أ[2]ع/فمن  كذا،   لعلة  مثل:  ،(90) العلية  غيرَ  نَا   ذَلِكَ  أَج    َكتَب 

لَى  َرائِيلَ   بَنِي   عَ إِس 
 (91)       دُولَة    يَكُونَ   كَي  َل

        .(93) انتهى  "    (92)  

 مبحث   في  مقرر    هو  مما  (95)القوادح  من  يتبعها  وما  المسالك،  بقية  من  ذلك  غير  إلى  (94)الظاهر  النُص :  ومنها   
 سبب    معرفته  ما  الشيء  معرِِّف  ألن  سببًا؛  الوضع  خطاب   مبحث   في  تسمى  العلة  وهذه  األصول،  فن  من  القياس
  رحمهما   -(97) السبكي  ابن  عرَّفه  لمَّا  المحلي  الجالل  قال  .(96) الحكم    إليه   يضاف   ما  بأنه:  السبب   عرفوا  فلذا  لمعرفته،

  من   )به  (99)الحكم  لتعلق:  أي  )للتعلق(  قوَلُه:  اإلضافة،  جهة   لبيان  :(98) زاد   المستصفى،  كذا في    بذلك:  -تعالى   هللا
  عليه،   باعث   أو  هللا،  بإذن  بذاته، أو  فيه  مؤثر:  أي  له،  ُمعرِِّفٍ   غير  أي:   (100) غيره(  أو  )للحكم    ُمعرِِّف    ”إنَّه(  حيث 
ُلها  شيٍء،  على  أطلقت   حيث   العلة، أي:  معنى  في  اآلتية  األقوال  على  تنبيهاً   ههنا؛  لها  تعرض   الحق،  ألهل  معزوًا أوَّ

  الظهر،   لوجوب  والزوال   الجلد،  لوجوب   كالزنى  بالعلة،  القياس   في  عنه  المعبر  هو  بالسبب   هنا  عنه  المعبر  (101) أن
 الخمر   ويحُرم  بالزوال،  والظهر  بالزنى،  الجلد   يجب   يقال:  كما  إليها  األحكام   وإضافة  الخمر،  رمةلح  واإلسكار
       .(102) باإلسكار

  وسيأتي   العلة،  في  المناسبة  اشتراط  إلى  نظر  ،علةً   الوقتي  /ب[2]م/ السبب   من  ونحوه  الزوال  يسمى  ال  قال:  ومن 
المصنف  عرَّف  وما ، الحق هو الذي المعرف بمعنى أنها على  بناءً   فيها؛ تشترط  ال أنها  (103) مميز  هنا  السبب   به 

 

 في ع: العلة. ( 90
 .32سورة المائدة جزء من اآلية( 91
 .7( سورة الحشر  جزء من اآلية 92
 (.2/263( شرح المحلي مع حاشية البناني)93
 (.562امع، للعراقي)ص/النص الظاهر هو: ما يحتمل غير العلة احتمااًل مرجوحًا. ينظر: الغيث اله( 94
منها: النقض، والكسـر، والعكس، وعدم التأثير، والقلب، والقدح، وفسـاد   لدليل  من حيث العلية أو غيرها، ( القوادح: ما يقدح في ا95

 ( .2/306)حلي، للمالبدر الطالع :. ينظروفساد االعتبار الوضع،
  (.1/175(، وأصل هذا التعريف ألبي حامد الغزالي في المستصفى )213جمع الجوامع)ص/( 96
صولي،  قاضي القضاة، المؤرخ األ    -نسبته إلى سبك من أعمال المنوفية بمصر  -عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي  (  97

ــ  727ســنة ولد في القاهرة ــ  771ســنة  وتوفي بها بالطاعون ، ، وانتقل إلى دمشــق مع والده، فســكنها هــــــــــــــ طبقات  : من تصــانيفه  ،هــــــــــــــ
، وحســـن المحاضـــرة (،  425:  2، البن حجر)الدرر الكامنة: ينظر  .الفقه، ومنع الموانع أصـــول  في  جمع الجوامع  و ، الشـــافعية الكبرى 

 (. 182 /1) للسيوطي

 (: زاد المصنف.1/95) (  في حاشية البناني على جمع الجوامع98

  يندفع  وبه به،  الحكم  تعلق حكما كونه  معنى  أن  إلى  ،(به للتعلق: )بقوله  :"وأشـار(174/  1) المسـامع  (  قال الزركشـي في تشـنيف99
 .القديم" في يؤثر ال والحادث قديم، واإليجاب حادث، الزنى أن إيرادهم،

 في ع: للحكم وغيره. ( 100
 أنه.( في ع: 101
 (:  لإلسكار.1/96، و في حاشية البناني على جمع الجوامع )بالنسختين (  كذا102
 (.1/102(  في البدر الطالع في حل جمع الجوامع، للمحلي: مبين)103
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وما(105( )104) لخاصته المعرف   الظاهر  الوصف  من  (107)كاآلمدي(106) المختصر  شرح  في  به  عرف  ،   المنضبط 
     . -رحمه هللا تعالى  -انتهى كالم الجالل المحلي  (110)"(109)  لمفهومه (108) مميز للحكم
  السبب   فيقال:  هي،  هو  إذ   له؛  ثابت   فهو  األحكام  من  لها   ثبت   فما  الشرعيَة،  العلةَ   هو   الشرعي  السبب   كان  وإذا 
بالذات، أو بإذن   /ب[2]ع/ (111) يضاف إليه الحكم؛ لكونه معرفًا له، أو موجبًا بإيجاب هللا تعالى، أو مؤثراً  الذي هو

يلزم من وجوده ًا وعدمًا، فمن ثمَّ صحَّ قولــــــــــــــــــــــهم:  هللا، أو باعثًا، فهو الطالب للحكم والمقتضي له، فهو مداره وجود 
      إلى غير ذلك من أحكام العلة.  (112)ود، ومن عدمه العدمــــــــــــالوج
، حكم به الشرع  ثم هذا الربط الذي بين السبب والحكم هو حكم  شرعي 

؛ ألن السبب أحد أقسام خطاب الوضع  (113) 
خطاب الوضع كالحكم على   :األصلي في المختصر  (114)ام الحكم الشرعي؛ فلذا قال ابن الحاجب الذي هو أحد أقس

الوصف بالسببية الوقتية كالزوال، والمعنوية كاإلسكار، وبالمانع للحكم لحكمٍة تقتضي نقيض الحكم كاألبوِّة في 
 كان المستلزُم عدمه، فهو الشرط فيهمابحكم السبب كالدين في الزكاة، فإن  (  115) القصاص، وللسببية لحكمة ]ُتخل[

 

ى اإلنســان"  (" وأما الخاصــة فعبارة عما يقال على كلي واحد قواًل عرضــيًا كالكاتب بالنســبة إل73جاء في المبين، لآلمدي)ص/( 104
    .(44للغزالي)ص/وانظر: معيار العلم، 

الخاصـــــة به     الخاصـــــة به، وهي إضـــــافة الحكم إليه كما يعرف اإلنســـــان بصـــــفته ببتعريف المصـــــنف هنا مبين  لصـــــفة الســـــ   (105
ألنه تعريف بالخاصة، فإضافة الحكم إلى  كقولنا:" اإلنسان حيوان ضاحك"، وفيه إشارة إلى أن  تعريف المصنف للسبب رسم ال حد؛  

  (.1/157)ات السبب ينظر: تقريرات الشربيني السبب أمر خارج عن ذاتي
 (.  2/12( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي) 106
 (:" وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لحكم شرعي".1/448مدي في اإلحكام)( عبارة اآل107
  (.1/102( في البدر الطالع في حل جمع الجوامع، للمحلي: مبين)108
:"  (  قوله: "لمفهومه" إشارة إلى أن تعريف  السبكي في شرح المختصر واآلمدي تعريف بالحد ال بالرسم؛ ألن المقصود من قوله 109

 .(1/135على  شرح المحل) ينظر: حاشية العطار .لمفهومه" ذاتيات السبب
 (.1/102، للمحلي)(، والبدر الطالع1/97ي )(  شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البنان110
111 ) .  في م:  أو مؤثر 
 (.77ينظر: شرح تنقيح الفصول)ص/( 112
حكم، هو حكم شــرعي، أي قضــاء من الشــارع بأنه حكم، كما أن مقتضــاه  ( نصــب الســبب ســببًا للحكم، أي ليفيد ما اقتضــاه من 113

 (.1/215، والسبب عند األصوليين )(1/60المستصفى) أيضًا حكم شرعي. ينظر:
( عثمـــان بن عمر بن أبي بكر، أبو عمرو جمـــال الـــدين، الفقيـــه المـــالكي المعروف بـــابن الحـــاجـــب برع في العربيـــة والقراءات  114

ــ تفقه بأبي الحســن األبياري، وعليه اعتماده، وعنه جملة منهم: الشــهاب القرافي وأبو علي ناصــر الدين  570واألصــول، ولد ســنة  هــــــــــــــ
.  هـــــــ" 646وغيرهما، توفي سنة ، والكافية في النحو ي األصول والجدلتهى السول واألمل في علمالزواوي المشدالي، من مصنفاته: من

 (.1/241(، وشجرة النور الزكية)3/249وفيات األعيان، ) ينظر:
 م. :(  بياض في115
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، واللفظ له: لما فرغ من األحكام الثابتة  (118) الرهوني  ، و (117)، فقال شارحاه العُضد (116)كالقدرة على التسليم والطهارة" 
     بخطاب االقتضاء والتخيير، شرع في األحكام الثابتة بخطاب الوضع، وهي أصناف:  

به إلى مقصوٍد ما، ومنه    /أ[ 3]م/ ، والسبب عبارة عما يتوصلالحكــــــــم على الوصــــــــف المعين بكونه سبباً األول:   
ويطلق شرعًا على بعض مسمياته لغة، وهو: كل وصف ظاهر منضبط دلَّ الــدليل السمعي    ،(119) سمي الحبل سبباً 

      . (122) ، وسببية الزنى(121)ي الزاني حكمان: وجوب الجلد  ف  -تعالى   -، هللف  (120) على كونه معرفًا إلثبات حكـم شرعي
إلى وقتي ومعنوي   باعثًة عليه،    :(123) وينقسم بحسب االستقراء  للحكم حكمًة  تعريفه  يستلزم في  فالوقتي: ماال 

ََلةَ   أَقِمِ   : تعالى  -كجعل زوال الشمس أمارًة معرفًة لوجوب الصالة في قوله ِس   ِلدُلُوكِ   الصَّ : والمعنويُ ،     (124)الشَّم 
 المطربة   كالشدة  /أ[3]ع/  (126) مراعاة بالفضل[  (125) المسبب، ]يعني  الحكم  شرع  على  للشرع  باعثةً   حكمةً   يستلزم  ما

بالشدة، فإذن الحكم   ال  بالنص واإلجماع  معروف    ذلك  الخمر؛ فإن  شرب   لتحريم  ال  النبيذ،    شرب   لتحريم  المعـــــــرفة
 ثم قال:  (127) بالسببية" عليه  الشرع َحَكم بل الوصف، نفس ليس الشرعي

 لحكمةٍ  مستلزم منضبط، ظاهر وجودي وصف  وهو: للحكم، إما  ،مانعاً  بكونه  الوصف  على   الحكم الصنف الثاني:
نقيض  منضبط  ،القصاص   في  (128) كاألبوة  السبب   حكم  تقتضي  القصاص؛    (129) فإنه وصف ظاهر  لحكم  مانع 

 

 (.2/335مختصر منتهى السؤل واألمل في علمي األصول والجدل، البن الحاجب)( 116
ــُ الغفار المعروف بالعَ   ( عبد الرحمن بن أحمد بن عبد117 د، إمام مدقق له شـــــرح على مختصـــــر ابن الحاجب، والمواقف في علم  ضـــ

، والفتح المبين في (2/238، لإلســــــــــنوي)ينظر: طبقات الشــــــــــافعية  .ه753الكالم، والفوائد الغثائية في المعاني والبيان، توفي ســــــــــنة 
 (.2/166طبقات األصوليين)

ــنفاته:لرهوني، فقيه مالكيبن موســــى ا ى( يحي118 ييد على  تحفة المســــؤول  شــــرخ مختصــــر ابن الحاجب األصــــولي، وتق  ، من مصــ
 .(2/362ر: الديباج المذهب )هـ على األرجح. ينظ774توفي سنةالتهذيب، 

 .(200س البالغة، للزمخشري)ص/(، وأسا1/145ينظر: الصحاح )( 119
 (.1/306ينظر: البحر المحيط) .ألكثرين(، ونسبه الزركشي إلى ا1/454اإلحكام) هذا تعريف اآلمدي في( 120
 (: الحد .2/91، للرهوني)ل(  في تحفة المسؤو 121
الجلد هو الحكم المسـبب، وجعل الزنى سـببًا إليجاب الحد هو حكم شـرعي؛ فالزنى ال يوجب الحد بعينيه، وإنما إيجابه   وجوب  ( 122

 .(1/75. ينظر: المستصفى، للغزالي)بجعل الشرع، فهو نوع من الحكم
كمة باعثة على شــــــرعية ( الســــــبب إلى: ما ال يســــــتلزم في تعريفه حكمة باعثة عليه، وإلى ما يســــــتلزم ح1/448قســــــم اآلمدي)( 123

 ابن مختصــر  عن  الحاجب الحكم، وقد تابعه ابن الحاجب غير أنه ســمى األول بالوقتي، واآلخر بالمعنوي،  قال ابن الســبكي في رفع
ــيم  :(12/  2)  الحاجب، ــنف  وتقســـ ــبب  المصـــ ــالة  عن كالنهي  يكون معنوياً   أن يجوز  الوقتي  إذ ؛ مدخول  ومعنوي  وقتي  إلى  الســـ   الصـــ

ــاً   مكاني ورب  رمح، قدر  الشـــــــــــــمس  ترتفع حتى   إن:   القولين  أحد  على تقول  كما  معنوي   مكاني  أو  وال معنوي، وقتي ال وهو  -  أيضـــــــــــ
 إنما ذلك  يكثر، واآلمدي وأمثال  المغصوبة،  الدار في وكالصالة ،تتكرر ال  لحاجة كان  إذا  عمرة  أو بحج مكة موجب  لإلحرام  دخول
    .األسدُ  وهو ، وغيره معنوي  إلى قسمه
 .78(  اإلسراء، اآلية: 124
م  تعليق نصه: قال المؤلف في شرحه البن عاشر عند قوله : أو بوضع لسبب ... إلى آخره. ومعنى كونها    :( في طرة النسخة125

 باعثة أنها مراعاة تفضاًل منه تعالى كالشدة ... إلى آخره انتهى.
 للرهوني. لبين المعقوفين ليس  في تحفة المسؤو  ما ( 126
 ( .91-2/90للرهوني) ل(  تحفة المسؤو 127
 (:" تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كاألبوة في القصاص" .2/93)ل(  عبارة الرهوني في تحفة المسؤو 128
 (:"  وصف وجودي ظاهر منضبط".2/93) ل(  عبارة الرهوني في تحفة المسؤو 129
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  سبباً  األب   كون   عليه  اشتملت   والذي  المذكور،  القتل  حكم  هو  الذي  القصاص   عدمَ   يقتضي  ما  على  األبوة  الشتمال
   ود ــــــــــــــــــووج النفس، حفظ وهي السبب، حكمة بقاء مع هــــــــــــإلعدام (130) سبباً  االبن يصلح كون  فال االبن، وجود  في

    .(131) العدوان العمد  القتل وهو السبب 
  وصف   فإنه  نصابًا،  ملك  من  على  كالدين  السبب،  بحكمة  وجوده  ُيخل   وصف  كل  وهو:  الحكم،  لسبب   مانعاً   وإما 

  من   الفقراء  مواساة  النصاب   ملك  هو  الذي  السبب   حكمة  فإن   الزكاة،  وجوب   سبب   حكمة  إلخالل  مقتضٍ   وجودي
 إنما  النصاب   ملك  ألن  السبب؛  بحكمة  تخل  المانع  فحكمة  فضاًل،  المال  في  الدينُ   يدع   /ب[3]م/  ولم  ماله،  فضل
  الدينُ   فاستلزم   الدين،  من   ذمَّته  ليخلِِّص   دفع  ما  إلى  محتاجاً   فقيراً   يبقى  أدى  إذا  وهو  بالفقراء،  إرفاقاً   سببًا؛  جعل

  .(132)السبب  بحكمة اإلخاللَ 
  المانع   أن  كما   الحكم،  لعدم  مستلزم  عدمه  للحكم، وحقيقته: أن  شرطاً   بكونه   الوصف  على   الحكم:  الثالث  الصنف 

 ُتخلُ  أو  الحكم،  نقيض  تقتضي  عدمه  في  لحكمة  وذلك  الحكم،  لعدم  مستلزم  عدمه  فهذا  الحكم،  لعدم  مستلزم    وجوده
 . (135)، وإلى شرط الحكم(134)السبب  شرط إلى: انقسم الشـــــــــــرط فلهذا السبب، (133) بحكم
  بانتقال   الحكم   سبب   هو  الذي  البيع   صحة  شرط  فإنه   البيع،  باب   في   /ب[3]ع/التسليم  على  القدرة:  السبب   شرط  مثال 

 على  القدرة  على المتوقف  االنتفاع  على القدرة  على  بالمبيع المتوقف االنتفاع  إباحة  هي البيع  صحة  وحكمة  الملك،
    .بحكمة السبب  ُيخل  وعدمها التسليم،

 نقيض   يقتضي ما على ـالةالصـــ بمسمى  اإلتيان مع الطهارة عدم  الشتمال  للصالة،  الطهارة: الحكم شرط ومثال 
  وجود  الثواب مع  هو  الحكم الذي  (136) يقتضي ]نقيض[  وذلك  للتعظيم،  المنافي  الحدث   يستلزم  عدمها  فإن  الحكم،
           "انتهى.(137) الحق جناب  إلى التوجه وهو السبب، حكم وبقاء الصالة، وهو الحكم، سبب 
: "وحقيقته أي: حقيقة كون  -رحم هللا جميعهم  - (139) قال السعد ، (138) فبالحقيقة عدمه مانع" :" دزاد العضُ   

دم الحكم، فهو مانع ، وقد سبق أن المانع إنما يكون مانعًا؛ لما  ــــــــ الوصف شرطًا أن عدم ذلك الوصف مستلزم  لع

 

 (:"  فال يصلح االبن سببًا". 2/93)لارة الرهوني في تحفة المسؤو عب( 130
ألن ســــــــــــــببـــه "القتـــل العمـــد العـــدوان" مع بقـــاء حكمتـــه "حفظ النفس" ال يؤثر ينظر: اإلحكـــام   ذلـــك بمـــانع الحكم ؛  وســــــــــــــمي(  131

 .  (1/458(، وشرح الكوكب المنير )2/280لشيرازي)ل(، وشرح المختصر في أصول الفقه،  1/454لآلمدي)
ينظر: اإلحكـــام   ."الـــدين" فقط( وســــــــــــــمي بمـــانع لســــــــــــــبـــب الحكم؛ ألن حكمتـــه" اإلرفـــاق بـــالفقراء" فقـــدت مع وجود صــــــــــــــورتـــه  132

 .  (1/458، وشرح الكوكب المنير )(2/280و شرح المختصر، للشيرازي) (،1/454لآلمدي)
 (  كذا  بالنسختين ولعل الصحيح : بحكمة .133
(، وشـــــــرح العضـــــــد على  2/281للقطب الشـــــــيرازي)  ،(، وشـــــــرح المختصـــــــر في أصـــــــول الفقه1/454(  ينظر: اإلحكام لآلمدي)134

 (.   2/7حاجب)مختصر ابن ال
 (.  2/7وشرح العضد على ابن الحاجب ) (،2/281)صر في أصول الفقه (،وشرح المخت1/454( ينظر: اإلحكام لآلمدي )135
 (  ما بين المعقوفين ساقط من: م.136
 ( .94-2/93) ل(  تحفة المسؤو 137
 ( .2/225(  شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)138
المفســر، المحدث، األديب المفســر،    ،، المتكلمالشــافعي، الملقب بســعد الدين، األصــولي يازان( مســعود بن عمر بن عبد هللا التفت139

هــــــــــــ، له مؤلفات منها: التلويح في كشف حقائق التنقيح، وشرح الرسالة الشمسية في المنطق، 712ولد بتفتازان من بالد خراسان سنة  
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  يكون لما فيه من حكمة تنافي حكمة  ُل بحكمة الحكم أو السبب، فكذا كون عدم الوصف مانعاً فيه من حكمة ُتخِ 
         .(140) الحكم أو السبب" انتهى 

جعل السبب والشرط ألن الشرع   الوضع: ُسمي خطاَب وضع؛/أ[4]م/في خطاب   - رحمه هللا -(141) وقال ابن راشد    
والمانع موضوعة على األحكام، فكأنه يقول: إن ُوجد السبب ُوجد الحكم، وإن ُعدم ُعدم، وذلك خاصيته، وإن ُوجد 

         . انتهى.   (142) المانع ُعدم الحكم، وذلك خاصيته، وإن ُعدم الشرط ُعدم الحكم، وذلك خاصيته

أيضًا أن المانع على    وظهر  الشرع،  هو  إنما  والشرطية  والمانعية  بالسببية  األوصاف  على  الحاكم  أن  ظهر  فقد   
 : قسمين

للسبب، وأن َعَدَم الشرط  شرط للحكم، وشرط /أ[:4]ع/وكذا الشرط على قسمين أيضاً مانع للسبب، ومانع للحكم،    
مانع، فحكمة الشرط إذن هي دفع مانع السبب أو مــــــــــانع حكمه؛ ليسلم السبب في حكمه وحكمته، وأنه ال اقتضاء 

لما ذكر تعريف الشرط   -رحمه هللا تعالى  -لذاته، بل االقتضاء للسبب والمانع، فمن هنا يتضح قول الجالل المحلي
من مقارنة "    ذاتهلحترز بالقيد الثالث يعني قوله:  م، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته، ابما يلزم من عدمه العد 

الشرط للسبب، فيلزم الوجود، كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب الوجوب، 
م، فلزوم العدم والوجود في ذلك لوجود من وجوب الزكاة، فيلزم العد   ومن مقارنة المانع كالدين على القول بأنه مانع  

     انتهى. (144)"(143)السبب والمانع، ال لذات الشرط
والعدم    الوجود  استلزام  أما  ذلك،  يمنع  ما  برفع  وحكمته  حكمه  في  وحمايته  السبب  حفظ  حكمة  ألن   يعني؛ 

وبعد تحقق   السبب   متعلقات   فمن  واقتضاؤهما لذلك وضعه،  الشرع  أواًل هو سببه؛ ألن  للحكم  فالمعرف  والمانع، 
مانع َخُلص الحكم من غير حاجة إلى شرط المعرفة به ينظر هل له مانع فيطلب حصول شرط يرفعه؟ فإن لم يكن  

قًا عليه تعلقًا كليًا كما فال شرط له، فلذا كان الحكم معلَّ الظهر مثاًل، فإنه ال مانع له،    /ب[4]م/كالزوال لدخول وقت 
"إن الصحبة   ، حيث قال:(145)في تعريف المتصلة اللزومية  -رحمه هللا تعالى–يؤخذ ذلك من كالم العالمة السنوسي  

 لزومية،  سميت   صاحبه  عن  المستصحب   انفكاك  يتعذر  كم بها في المتصلة إن كانت لسبب اقتضاها، بحيث حُ   التي

 

  (،6/319)(، وشــــذرات الذهب، البن العماد 2/379، البن حجر )هــــــــــــــــــ. ينظر: أنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ793توفي ســــنة
   (.2/214)والفتح المبين

 (.  2/226حاشية التفتازاني على شرح العضد)( 140
منهم:   ،لة من علمائهاثم رحل إلى مصـــــر، فتتلمذ على ث  ،محمد بن عبد هللا بن راشـــــد القفصـــــي، تلقى العلم بتونس( أبو عبدهللا  141

  ،بط أعالم المذهب، وتلخيص المحصـــــــول له مؤلفات منها: المهذب في ضـــــــ  الشـــــــهاب القرافي،ابن المنير، وناصـــــــر الدين األبياري، و 
ــ. ينظر: الديباج المذهب)736توفي  بتونس سـنة ،في علم األصـول ونخبة الواصـل في شـرح الحاصـل، كالهما   شـجرة (، و 2/328هـــــــــــــ

  .ٍ (1/208)النور الزكية
 .(112 /ص)، لميارة ، نقال عن ابن راشدالمعين والمورد الثمين الدر ينظر: (142
 ( في ع: الحكم.  143
   .(1/209) ، لحلولوالضياء الالمع (، وينظر:2/56( شرح المحلي مع حاشية العطار)144
المقدم لعالقة بينهما  ( المتصـــــــلة اللزومية هي: الشـــــــرطية المتصـــــــلة التي يحكم فيها بصـــــــدق التالي أو رفعه على تقدير صـــــــدق  145
  (/أ 18لوحة  شــــرح الســــنوســــي على مختصــــر ابن عرفة األصــــولي)  (، و 202ينظر: لوامع األســــرار، لقطب الدين الرازي)ص/ .كالعلية

      .(3/145ودستور العلماء، البن عبد ربه)
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 حقيقة   من  جزء  الحيوان  ألن  حيوانًا؛  كان  إنساناً   هذا  كان  كلَّما:  كقولنا  عقليِّاً   الصحبة  في  السبب   كان  /ب[4]ع/  سواء
 . (146)"الظهر  وقت   دخل  الشمس  زالت   كلَّما:  كقولنا  شرعياً   السبب   كان  أو  جزئه،  عن  ينفك  أن   يستحيل  والكل  اإلنسان،
    انتهى. 

فالملُحوظ للمخاطب بخطاب الوضع أواًل إنما هو أسباب األحكام الشرعية؛ ليعلم هل كلَّفه هللا بشيء منها؟ وبعد   
الوجود لشيء واحد هو  تحقق السبب وحكمه المعين يطلب بإعادة النظر هل يمنعهما مانع أْو ال؟ فالذي يقتضي  

السبب، والذي يقتضي العدم قد يتفرد، فمن هنا كان السبب واحدًا، والشروط قد تتفرد إن تفردت الموانع، نعم قد 
بالحكم كما في نواقض الوضوء، وإنما تفردت الشروط   يستقل كل واحد منها على انفراده  يكون لحكم واحد أسباب،

دت هذه المقدمات ظهر ارتفاع الوقفة  حسبما مرِّ من كالم العضد، فإذا تمهَّ   بفرد الموانع؛ ألن عدم كل شرط مانع
   فنقول:، جملًة، ولنرجع لدفعها تفصياًل بحول هللا وقوته

إن الحكم ال يوجد إال بمجمو  سببه وشرطه، وعند وجودهما ووجود : "  -رحمه هللا تعالى  -قال الشيخ يحيى   
    إلى آخره". الحكم معهما ربطوه بالسبب كالزوال...

نقول في جوابه: من المعلوم الُمسلَّم أنه ليس المقصوُد من معرفة خطاب الوضع معرفة ما يربط به الحكم بعد  
ب ال معرفة له به إال اطخمسببه وشرطه، بل لمَّا كان الحكم قبل تحقق ثبوته مغيبًا عن ال  /ب[5]م/وجوده ووجود 
، له، كان المقصود معرفة الوصف الذي ربط الشرع به الحكم، وجعل معرفته سببًا لمعرفته  -   –بتعريف هللا  

، فلذا أضيف (147) ته التي ربطه الشرع بها، وهي المسماة سبباً مستلزمًا لوجوده، وليس ذلك الوصف إال علَّ   ووجوَده
، ربط األحكام بأسبابها، هللف في السبب حكمان: الحكم عليه بالسببية  /أ[5]ع/يالحكم إليه، فالربط للشرع، فهو الذ 

الختيار غيره؛   ألن الربط له، ال؛  ودليله  "، نقول: ربطه الشرع،ربطوه بالسبب: "، فقولهكما مروالحكم المرتب عليه  
، ولو كانت العلة مستنبطًة؛ ألن  (148)والشرطية، ولذلك وضعها  والمانعية  هو الحاكم على األوصاف بالسببية  إذ 

المجتهد  أسيُر دليله المكلَّف بالعمل به، فمهما قام الدليل على وصف بأنه علة لحكم لم يسعه مخالفته، بل يجزم 
  ليس بالسببية، ويربط الحكم بذلك الوصف، ويجعله سببًا، فيكون غيره شرطًا، فقد ظهر أنه 

 الحكم بعد وجوده، وليس هو الختيار أحد غير الشرع.   المقصود ربط
به  بلم كونه شرطًا، وعلم أن الشرط دافع للمانع، وأن الشرع ربط الحكم بس( قلنا: إن سُ إن الحول اقتضى)وقوله: 

 ط.  وجودًا وعدمًا، لم يبق للحول اقتضاء، وإن نوزع في شرطيته وجب الرجوع لمسالك العلة، فمنها تؤخذ العلل والشرو 
نقول: قد علم أن الحكم   ندعي اتفاقهما في الحقيقة، أو ندعي أن الجميع سبب أو شرط... إلى آخره(وقوله: ) 

  الَ   َيْحُكمُ   َوّللاَُّ   والشرطية إنما هو للشرع، وليس للمكلف إال اتباع الشرع في حكمه  (149) على األوصاف بالسببية
 

 /أ، ب(. 18( شرح السنوسي على مختصر ابن عرفة األصولي) لوحة 146
( فرق بعض األصــوليين بين الســبب والعلة بفروق، منها: أن الســبب قد يوجد مع تراخي الحكم، بخالف العلة فال يتراخى الحكم  147

عنها، بل يحصــل الحكم بها، ومن هنا صــح قولهم: إن كل علة ســبب،  وليس كل ســبب علة، فبيع الســلعة مثاًل بشــرط الخيار ســبب 
حكم وهو وقوع البيع حتى يقع الخيار باإلمضــــــاء، فإذا وقع الخيار باإلمضــــــاء صــــــار علة لوقوع للملك، وليس علة؛ ألنه قد يتراخى ال

 .  (2/277الملك، فيصح أن يقال حينئذ: إن البيع سبب وعلة للملك. ينظر: قواطع األدلة، للسمعاني)
 في ع: وضعهما. (148
  ع : السببية.( في 149
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ِلُحْكِمهِ   ُمَعقِِّبَ 
يخالف   /ب[5]م/ يدعي دعوى تخالفه في حكمه، سيما مع تجردها من الدليل؛ ألن مافليس له أن    ( 150) 

 لوجوب اتباع الشرع في حكمه.      دليل عليه، فوجب سقوط هذه الدعوى؛الشرع ال 
وألجل خفاء الفرق وعدم اطراده تجد أكابر األئمة كإمام الحرمين، والغزالي، والقرافي يختلفون في أمر  )قوله:   

الدليل لم يكن لالختالف من سبيل ( نقول: هذا االختالف   يسميه بعضهم سببًا، وبعضهم شرطًا، ولو وضح 
لالختالف في جزئيات معينة من األوصاف في العلة المستنبطة لم يتضح فيها دليل السببية لكل   /ب[5]ع/راجع  

بالسبب  حكم  العلية  دليل  له  من ظهر  فكُل  المجتهدون،  فيها  فيتردد  عليه  أحد،  وأجرى  المعين،  الوصف  على  ية 
، ومن ظهر له خالفه حكم  ( 151) أحكامها، وأضاف الحكم لذلك الوصف، وحكم على غيره من األوصاف بالشرطية

ل واحد السبب والشرط، وما لك  في َأْصَليب حيرًة  ــــــــــــ يعمل على اجتهاده، وهذا االختالف ال يوج  الفه، فكل  ـــــــبخ
، وهذا االختالف في شيء   الخواص واألحكام؛منهما من   إذ خواصها وأحكامها مأخوذة  من الشرع ودليله حسبما مرِّ

بعينه هل هو سبب  أو شرط ؟ ليس خاصًا بالفقه وأصوله، بل هو واقع في العلوم العقلية كالكالم، فقد وقع الخالف 
مكان والحدوث شرط، أو هما وحده، أو اإل  (153) وحده، أو الحدوث   (152) في علة الحاجة إلى الفاعل هل هي اإلمكان

عليه أحكامه حسبما هو مبين    وبنى  (155) ؟ فالعلة مركبة  منهما معًا، ومن قال قواًل أقام عليه دليالً (154) انر طمعًا ش
 

 .41(  سورة الرعد من اآلية150
 أو سببها الحنث؟. أو سببها اليمين، والحنث شرط؟ في كفارة اليمين هل سببها اليمين والحنث؟ ( من ذلك اختالفهم151

ز تقديم الكفارة قبل الحنث؛ ألن التقديم على أحد الســـــــــببين   -وهم جمهور الشــــــاف ية  -  فمن رأى أن ســــــببها اليمين والحنث   جوَّ
 جائز.

جوز كذلك تقديمها قبل الحنث؛ ألن الواجب وهو الكفارة يضـاف إلى السـبب   -والحنابلةوهم المالكية  -ومن رأى أن سـببها اليمين  
 وهو اليمين، ال إلى الشرط وهو الحنث.

ــببـها الحـنث     لم يجوز تقـديمهـا على الحنـث؛ لمـا يلزم عليـه من تقـديم الســــــــــــــبـب على  -وهم جمهور األحـناف  -ومن رأى أن ســـــــ
(،  1/422(، وشـــــــــــرح مختصـــــــــــر الروضـــــــــــة، للطوفي)1/197(، والفروق، للقرافي)8/181المســـــــــــبب. ينظر: نهاية المحتاج، للرملي)

 (.5/65البن الهمام) ر،ــــــوفتح القدي (،8/148(، والمبسوط، للسرخسي)12/6427والتجرـيــد، للقدوري)
لروح، وخالف ابن ، فيرى القرافي أن القصــــاص له ســــبب وهو إنفاذ المقاتل وله شــــرط وهو زهوق اومن ذلك اختالفهم في القصـــا  

الشـاط، فقال:" األصـح أن يقال: إن السـبب هو زهوق الروح، وإنفاذ المقاتل سـبب السـبب"، وعلى ذلك يرى القرافي أنه يجوز العفو عن  
 القصاص قبل زهوق الروح  ألن سبب الحكم وهو الجرح إذا تقدم على شرطه وهو زهوق الروح جاز ترتب الحكم عليه.

 (.  3/61(، وحاشية العدوي على الخرشي)1/198ية ابن الشاط)ينظر: الفروق مع حاش 
العلم)ص/152 ــار  معيـــــ في  الغزالي  ــه  فـــــ عرَّ لوامع  344(  في  الرازي  القطـــــــب  ــه  وعرفـــــ الوجودين"  بممتنع  ليس  ا  ــَّ عمـــــ ــه:"  ــأنـــــ بـــــ  )

ــرار)ص/ ــرورة عن الطرف 151األســـ ــلب الضـــ ــرورة المطلقة عن أحد طرفي الوجود والعدم" أي ســـ ــلب الضـــ المخالف للحكم،  ( بأنه" ســـ
فمثاًل: الحكم باإليجاب هو ســــلب الضــــرورة عن الحكم بالســــلب، أو يقال: ســــلب امتناع اإليجاب، وإذا كان الحكم بالســــلب فهو ســــلب 

   . الضرورة عن الحكم باإليجاب، أو يقال: سلب امتناع السلب
   (. 1/75ينظر: شرح المقاصد، للتفتازاني) .( الحدوث هو: المسبوق بالعدم، أو هو الوجود بعد العدم153
 . ب في طرتها ما أثبتصوِِّ ( في ع : شرطان، و 154
إلى أن علة الحاجة إلى الفاعل اإلمكان، واحتج هؤالء بأن العقل إذا الحظ الشيء وهو غير   ذهب الفالسفة وبعض المتكلمين(  155

يحتاج إلى ســـــبب خارج وهو معنى االفتقار، وســـــواء الحظ العقل   مقتضـــــي الوجود والعدم بالنســـــبة إلى ذاته حكم بأن وجوده أو عدمه
ــتدلوا على ذلك بأن العقل إذا الحظ   وذهب المتكلمون القدماء  كونه مسبوقًا بالعدم أم ال. إلى أن علة الحاجة هي الحدوث، واســـــــــــ

بالعدم أو الوجود، واسـتندوا كذلك على   حدوث الشـيء حكم بافتقاره إلى علة تصـيره من العدم إلى الوجود، ولو لم يالحظ كونه مسـبوقاً 
أنه لو كان اإلمكان علة الحتاج العدم الممكن إلى الفاعل، فيكون العدم األزلي محتاجًا إلى المؤثر وهو ممتنع؛ ألن التأثير يســـــتدعي 
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فيها أو شرط     (  158) هل اللزوم الذهني  (157) االلتزام  في داللة  اختالف    ذا وقع لبعض المناطقةــــــــــــ ، ول(156)في محله
؟  . (159) سبب 

؟ (161) الحيثية الفهم أو    هل هي  في الداللة  الخالف في ذلك على االختالف  -رحمه هللا تعالى   -(160) وبنى ابن عرفة  
 .   (162) في شرح المختصر -رحمه هللا تعالى  -كما ذكر ذلك الشيخ السنوسي

نحو الحول للزكاة يظهر عدم اقتضائه، سيَّما على من ليس في يده شيء، فال    /أ[6]م/)وإن كان في:وقوله 
     محلَّ لالقتضاء، لكنه ال يطرد في بقية األحكام(.

 

حدوث، فيكون كل من اإلمكان : إن علة الحاجة إلى المؤثر اإلمكان مع الوقيلأثرًا، والعدم األزلي نفي محض، فيمتنع أن يكون أثرًا.  
ــه بمراـتب؛ وذـلك ألن   وقـيل:والحـدوث جزءًا من العـلة.   إن العـلة اإلمكـان بشــــــــــــــرط الحـدوث، ويلزم على هـذا ـتأخر الحـدوث عن نفســــــــــــ

(،  1/126الحدوث متأخر عن الوجود، فصـفة الشـيء متأخرة عنه أي الوجود، والوجود متأخر عن تأثير العلة. ينظر: شـرح المقاصـد)
   (. 12(، والرسالة التسعينية، للصفي الهندي)ص/1/353قف، لإليجي)والموا
( ينبني على القول بـأن علـة االفتقـار إلى الفـاعـل هي اإلمكـان جواز أن يكون الممكن قـديمـًا مع احتيـاجـه إلى العلـة، وعلى هـذا  156

بـالحـدوث، أو بـاإلمكـان والحـدوث معـًا لم ُيجوز احتيـاج  الرأي يجوز القول بقـدم العـالم مع احتيـاجـه إلى الفـاعـل أو المؤثر، ومن قـال  
(، وينبني أيضًا على القول بعلية الحدوث أن الماهية إذا خرجت  11القديم إلى المؤثر، ينظر: الرسالة التسعينية، للصفي الهندي)ص/

ــانعإلى الوجود لم يبق حاجة إلى المؤثر كبقاء البناء بعد فناء البناء، وبقاء االبن بعد األب،  تعالى هللا عن ذلك   -فلو جاز فناء الصـــــ
ــه من    –علوًا كبيرًا   ــه أخرجـ ــالم؛ إذ إنـ ــا ضــــــــــــــر بوجود العـ ــه. ينظر: الغيـــثلمـ ــه إليـ ــاجـ ــان احتيـ ــذا كـ ــدم إلى الوجود، وهـ ــامع   العـ الهـ
    (.808للعراقي)ص/

   .(1/194) السول الزم معناه. ينظر: نهاية على اللفظ داللة وهي االلتزام ( داللة157
 كداللة البصر على العمى. الزم في الذهن فقط ( الالزم ثالثة أنواع: 158

 كداللة الغراب على السواد.   والزم في الخارج فقط 
 . كداللة األربعة على الزوجية والزم في الذهن والخارج معًا  

ــترط المناطقة في داللة االلتزام:    ــوليين اأن يكون التالزم بين معنى اللفظ والمعنى الخارجي تالزمًا ذهنيًا، وو اشــ فقهم بعض األصــــ
حصـل المسـمى فيه؛ إذ لوال الذهن لم يفهم المعنى = واسـتدلوا على ذلك: بأن الفهم يحصـل في الذهن متى   ،كاإلمام الرازي والبيضـاوي 

ه، بخالف اللزوم الـذهني كـداللـة العمى على البصــــــــــــــر، فـالعمى دال على  ، فـاللزوم الخـارجي ال يتوقف الفهم عليـالخـارجي من اللفظ
 البصر بااللتزام مع أنه ال يوجد بينهما تالزم في الخارج. 

 إلى اعتبار الالزم الخارجي في داللة االلتزام.  وذهب جمهور األصوليين: 
زم في الذهن فقط والالزم في الذهن والخارج معًا وعلى االختالف المذكور بين المنطقيين وجمهور األصـــــــوليين  يتحصـــــــل أن الال  

ــمى عند المنطقيين وبعض  ــوليين، وال يســـــ ــمى داللة التزام عند جمهور األصـــــ ــمى داللة التزام باالتفاق، وأن الالزم في الخارج يســـــ يســـــ
(، والبحر  1/204اج)(، والمنهاج مع اإلبه1/301(، والمحصــــول، للرازي)30األصــــوليين. ينظر: لوامع األســــرار، للقطب الرازي)ص/

 (. 1/421المحيط، للزركشي)
  -اللزوم الذهني   -( ذهب االكثر إلى أن اللزوم الذهني في داللة االلتزام شــــــرط، وأن الســــــبب فيها إطالق اللفظ، فيلزم من عدمه159

فيلزم من وجوده وجود   عـدم دالـلة االلتزام، وال يلزم من وجوده وجودهـا وال عـدمهـا، وذهـب ابن الحـباب إلى أن اللزوم اـلذهني ســـــــــــــــبب،
   (.   1/301/أ، ب(، والمحصول، للرازي)9داللة االلتزام ومن عدمه عدمها. ينظر: شرح السنوسي على مختصر ابن عرفة)

 الحباب،   بن  ومحمد  به، وانتفع منه  وسمع  ،السالم  عبد روى عن ابن ،التونسي  الورغمي  عرفة  بن  بن محمد  محمد  هللا  عبد أبو (160
 ،  البيضــــــــاوي   طوالع به  عارض  األصــــــــول  في  وتأليف  ،الفقه  في  مختصــــــــره  منها: تآليف  له ناجي،  وابن  واألبي،  البرزلي،  وأخذ عنه:

 (.327/ 1) الزكية النور ينظر: شجرة .هـ 803 سنة الثانية جمادى في المنطق، توفي في مختصرالو 
   /ب(.  9على مختصر ابن عرفة)لوحة السنوسيشرح  ( الحيثية تهيئة اللفظ الموضوع لمعنى ألن يدل عند سماع ذكره.161
لزم أن يكون اللزوم اـلذهني عـنده شــــــــــــــرطـًا، ومن   أن من جعـل اـلدالـلة هي فهم المعنى من اللفظ -رحمـه هللا تعـالى  -فـقد ذكر (162

  .  /ب(9حةعلى مختصر ابن عرفة )لو  شرح السنوسيجعل الداللة هي الحيثية لزم أن يكون عنده اللزوم الذهني سببًا. ينظر:  
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الذي سماه الفقهاء شرطًا، فيكون غيره    /أ[6]ع/قلنا: إذًا قد سلَّمت أن بعض األوصاف ال اقتضاء له، وهذا هو 
هو السبب، فقد زال اإلشكال من أصله، وظهر لك أنه ال يلزم من التوقف في الخارج على شيء لدفع مانعه أن  
يكون مقتضيًا له، وهو المطلوب، وعدم ظهور االطراد عندك في بقية األحكام ال يوجب عدم ظهور اطراده عند 

تهدون على شيء من األوصاف بالسببية أو بالشرطية إال لظهور دليله عندهم، ولو  غيرك، فما حكم األئمة المج
استحسانًا، وهذا القسم االستحساني من أقسام مسمى السبب هو القسم الثالث من أقسام السبب األربعة التي ذكرها  

 جمع عليه والمنصوص ، وهو ما يحسن إضافة الحكم إليه، ومرجع هذا األمر إلى مسالك العلة، فالم(163) القرافي
عليه صريحًا أمره واضح، ومرجع الباقي لالجتهاد حسبما مرِّ من غير مرة، فقد ظهر أن خطاب الوضع واضح 

رحمه هللا   -المنهج، مستقيم السبيل، وعلى هللا قصد السبيل، فليس فيه عقبة توجب وقفة، ولوال ما أكد الشيخ يحيي
رحمهم هللا   -إذ لم تترك األئمة  لما كان يلزمنا التعرض لمثل هذا؛  هالوصية بالنظر في ذلك وتحرير جواب  -تعالى 

  - تعالى - بحث فيما أصلِّوه، بل من فهم شيئًا من مقاصدهم شكر هللاما يحتاج فيه المتأخرون ل -نهجهموسلك بنا م
ر عليه شيء، فالواجب عليه اإلذعان وال قبول وحسن  الذي فتح له من معرفة دينه بما فتح به ألوليائه، ومن تعسِّ

م يحكموا بأمر إال بعد دليله ولو  إذ ل  حملته، وهم به أدرى أصاًل وفرعًا؛االعتقاد؛ إذ هم عدول األمة وأئمة الدين و 
تقدم./ب[  6]م/ استحسانًا   أنعم  كما  ما  على  هلل  والحمد  إيراده،  قصدنا  ما  آخر  أحكام   /ب[،6]ع/وهذا  من  وعلم 
ي سلكهم ما لم نكن نعلم، والصالة والسالم على من أكمل به ِعْقَد النبوة وختم، وعلى آله وصحبه ومن ف (164) شريعته

   انتظم، وهللا تعالى أعلم وأحكم.
حالوة التحقيق   رزقه هللا  -ينفوه وغفرانه محمود بن ســــــعيد مقديش أواســــــط ثاني الربيعكتبه راجي لطف ربه وع  

 .آمين  (167).آمين(166)]وبيته وحرمه[ (165)وله[وسعادة الدارين بمنه وكرمه ]وط
رقمه بيده الفانية علي بن عون الســاســي عفا هللا له ولوالديه ولجميع المســلمين آمين، وكان الفراغ منه في شــهر  

 . (168)وصلى هللا على سيدنا محمد وسلم ،هــ1242قعدة الحرام سنة 
 

 ذكر القرافي نقاًل عن الغزالي أن مسمى السبب في عرف الفقهاء أربعة أقسام، هي: (163
ــاحب   )األول(=  ــبب، والمتردي: صـ ــاحب سـ ــرة، وهذا اإلطالق األقرب إلى الحقيقة، فيقال لحافر البئر: صـ ما يطلق في مقابلة المباشـ

 علة، فحصل الموت عند الحفر، ال به.
   تسمية الرمي سببًا للقتل، فالرمي سبب للعلة.)الثاني(  

سبب للكفارة دون الحنث، وملك النصاب سبب  للزكاة دون الحول،  تسمية ذات العلة مع تخلف وصفها سببًا، كقولهم: اليمين  )الثالث( 
 الذي أشار إليه المؤلف. هو ويريدون ما يحسن إضافة الحكم إليه، وهذا القسم

تسـمية السـبب علة، وهذا القسـم األبعد عن وضـع اللغة؛ فالسـبب ما يحصـل الحكم عنده ال به، فاا جعل األسـباب عالماٍت   الرابع() 
حكم، فكذا العلة ال توجب الحكم بذاتها بل بإيجاب هللا، فالعلة في معنى العالمة الكاشــفة للحكم، فشــابهت ما يحصــل الحكم إلظهار ال

 (.     1/75(، والمستصفى للغزالي )1/307عنده. ينظر: نفائس األصول للقرافي)
 في طرة النسخة ع وبخط مغاير: من أحكام الشريعة.  (164
 م .  :المعقوفين ساقط من( ما بين 165
 ( ما بين المعقوفين ساقط من: ع. 166
 .  الى وحسن عونه : انتهى ما وجد بحمد هللا تع/أ[7اللوحة]م/ آخر( في 167
 "م "من اسم الناسخ وتاريخ النسخ.(  خلت النسخة (168
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 : خاتمةال
في  مخطوط هذا ال تحقيق  امـــــإلتم  نحمده حمـــدًا كثيرًا أن وفقنا النعم،الحمد هلل على ما أنعم به علينا من  

ا المقام، على عادة الباحثين في مثل هذ  إليها جرياً  ، ويجدر بنا أن نلخص أهم النتائج التي توصلناصحة وعافية
 :  وهي متمثلة في اآلتي

 ب هللا، أو بإذن هللا، أو باعثًا عليه.السبب ما يضاف إليه الحكم؛ لكونه معرفًا له أو موجبًا بإيجا 
 ــبب ال ــالســــــ رعي هو العلة الشــــــــرعية، فما ثبت لها من األحكام يثبت له، غير أن من العلماء من قال بوجود شــــــ

 الفرق بينهما.
  والشـــرطية هو الشـــرع، فالذي ربط الحكم بالســـبب هو الشـــرع، فيكون    الحاكم على األوصـــاف بالســـببية والمانعية

 غيره من األوصاف شرطًا.
   خطاب الوضـــــــع الذي يقتضـــــــي الحكم يتعلق أواًل باألســـــــباب الشـــــــرعية، وبعد تحقق الســـــــبب ينظر هل له مانع

 للحكم،  مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب، أو  له مانع لسبب الحكم يخل وجوده بحكمة السبب؟.
ويدخر أجره لنا  ،ــــــــــــالم والمسلمينلوجهه الكريم، وأن ينفع به اإلســـــــــــــــ سأل أن يجعل هذا العمل خالصاً هذا وهللا ن 
وبارك على سيدنا محمد   ،يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم، وصلى هللا وسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ،لقاهيوم ن

   .وعلى آله وسلم 

 قائمة المصادر والمراجع

 رحمهما هللا. عن اإلمام نافع المدني قالون القرآن الكريم برواية اإلمام 
، د  ه(، الدار العربية للكتاب1291إتحاف أهل الزمان  بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، البن أبي الضياف)ت: ▪

 م. 2001ط:
ه(، تحقيق: معز المجولي، دار اإلمام  1266إتقان الضبط في الفرق بين السبب والشرط، إلبراهيم الرياحي)ت: ▪

 م. 2016المازري، تونس، ط: األولى، 
ه(، تحقيق: عبد هللا الشهراني وآخرين ،جامعة اإلمام  محمد  631لسيف الدين اآلمدي)ت: ،كام في أصول األحكاماإلح  ▪

 م.2012بن سعود اإلسالمية، السعودية، ط: األولى 
دار الكتب العلمية، بيروت  ، تحقيق: محمد باسل عيون السود ه(538)ت:الزمخشري  محمود بن عمرول غةأساس البال ▪

 . م1998األولى،  ط:، لبنان –
ه( تحقيق: فهد السدحان ، دار العبيكان، الرياض،  763)ت:أصول الفقه،  لشمس الدين محمد بن المفلح المقدسي  ▪

 م. 1999ط: األولى ،
دار الكتاب العربي   ، تحقيق: محمد المعتصــم با ، ،(606)ت:اعتقادات فرق المســلمين والمشــركين، لفخر الدين الرازي   ▪

 ه.1407، بيروت لبنان ط: األولى 
 األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، لخير الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين الزركلي  ▪

 م.2002،ة، دار العلم للماليين، ط: الخامسة عشر  هـ(1396)ت:
 م.2004 بيروت، لبنان، ط:الثالثة، ،دار المدار اإلسالمي، م(1981:)تأعالم ليبيا، للطاهر أحمد الزاوي  ▪
 .م1986أعالم من طرابلس، لعلي المصراتي، دار الجماهيرية ، ليبيا، ط: الرابعة، ▪
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ــ( ، ت852)ت:بن حجر العسقالنيإنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ، ال ▪ دار الكتب   ،حقيق : محمد عبد المعيد خانهـــــــ
 م.1986 الثانية، ط: لبنان ،بيروت ،العلمية

 د ،عالم الكتب ،بن الشاطومعه: إدرار الشروق ال  ،هــ(648ت:)القرافيالفروق، ألحمد بن إدريس   أنواء في البروق  أنوار ▪
 . ت د ،ط

 هـ.1413 هـ(، وزارة األوقاف، الكويت،794)ت:يالبحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركش  ▪
 هـ. 1348ه( ، دار المعرفة، 1250البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني)ت:  ▪
ه(، تحقيق: مرتضــى الدغســتاني، الرســالة ناشــرون، 864البدر الطالع  في حل جمع الجوامع، لجالل الدين المحلي)ت: ▪

 م. 2012دمشق، ط: األولى،
ــ( 749بيان المختصــر، لمحمد بن عبد الرحمن األصــفهاني)ت: ▪ ، ط: يةســعوددار المدني ال ، تحقيق: محمد مظهر،هــــــــــ

 هـ.1406األولى، 
 هـ(، تحقيق جماعة من المحققين. 1205تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي)ت:   ▪
ــكي، الجغرافي العربي،   األدب تاريخ ▪ ــكوفســ ــال  ترجمة:  كراتشــ ــم،ه عثمان الدين صــ ول جامعة في الثقافية اإلدارة اشــ  الدِّ

 م1957 العربية،
هــــــــــ(، دار الفكر، ط: 571تبيين كذب المفتري فيما نسـب إلى اإلمام أبي الحسـن األشـعري، البن عسـاكر الدمشـقي،)ت:  ▪

 هـ.  1399الثانية، 
 لـثانـية،ا:  ط،  الـقاهرة  ،الســـــــــالمدار  ،  علي جمـعة ، و محـمد أحـمد ســـــــــراج  ه( تحقيق:  428التجرـيد، ألحـمد الـقدوري)ت: ▪

 .م2006
هـــ(، تحقيق: الهادي شبيلي، دار البحو ،  773تحفة المسؤول في شر  منتهى السول، ليحيى بن موسى الرهوني )ت:  ▪

 .م2002 دبي، ط: األولى،
 م.1982األولى،ط:  ه(، دار الغرب اإلسالمي بيروت لبنان،1408تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ)ت: ▪
ــبــا  المنير وأســــــــــاس البالغـة، للطــاهر أحمــد الزاوي)ت:ت ▪ م(، دار 1981رتيــب القــاموس المحيط على طريقــة  المصـــــــ

 م.  1959الفكر،
ــ(، تحقيق: عبد هللا ربي794تشنيف المسامع بجمع الجوامع، لبدر الدين الزركشي)ت:  ▪ ع، وسيد عبد العزيز، مؤسسة  هـــــ

 م.1999ط: الثانية،  ،قرطبة
  ه( مطبو   مع حاشــية العطار حاشــية العطار على شــر  جالل المحلي على 1326:الرحمن  الشــربيني)تتقريرات عبد   ▪

 .متن جمع الجوامع، دار الفكر، د  ت
دار   ،تحقيق : زكريا عميراته(719، )ت:لمحبوبيا  عبيد هللا بن مســـــــعود، لالتوضـــــــيح لمتن التنقيح في أصـــــــول الفقه ▪

 م. 1996 ،الكتب
ــاوي)ت:  ،هللا علينا من العهدتوكيد العقد فيما أخذ  ▪ ــورة ، عن 1096ليحيى بن محمد بن عبدهللا الشــــ ــخة مصــــ ه(، نســــ

 (.3962المكتبة األزهرية، الرقم العام)
 م.1999الجواهر اإلكليلية في أعيان علماء ليبيا من المالكية، لناصر الدين محمد الشريف، دار البيارق ، بيروت،ـ  ▪
ه( ، تحقيق: مصـــــــطفى زيد، دار 1276هين، لبرهان الدين إبراهيم الشـــــــافعي)تحاشـــــــية اإلمام البيجوري على أم البرا ▪

 الصالح، القاهرة.
 ، د ط.هـ1426 ، ه(، دار الفكر1198حاشية البناني على جمع الجوامع، لعبد الرحمن بن جاد هللا البناني)ت: ▪
 ه1403 ،ات األزهريةمكتبة الكلي ،تحقيق: ش بان إسماعيله(،  على شر  العضد 793حاشية التفتازاني)ت:  ▪
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ر الكتب العلمية، ه(، وضـع حواشـيه خليل المنصـور، ط:دا911حسـن المحاضـرة في أخبار مصـر والقاهرة، للسـيوطي)ت: ▪
 هـ.1418األولى، 

 م.   1989 الحكم الشرعي بين العقل والنقل، للصادق الغرياني، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ▪
 م1973ن، دار االتحاد العربي، القاهرة، ط: األولىالحكم الشرعي عند األصوليين، لحسين حسا ▪
محمــد بن أحمــد ميــارة ل،  شـــــــــر  المرشـــــــــــد المعين على الضـــــــــروري من علوم الــدين،  الــدر الثمين والمورد المعين ▪

 .م2008  ،دار الحديث القاهرة ،ق: عبد هللا المنشاوي يحقه(، ت1072)ت:المالكي
ـــيد جـاد الحق، دار  ه(، تحقيق: محـمد  852، البن حجر)ت:الـكامـنة في أعـيان المـاـئة الـثامـنةاـلدرر   ▪ الـمدني الـقاهرة  ســـــــ

      ه.1385
ــتور العلـماء أو ـجامع العلوم في اصـــــــــطالـحات الفنون  ▪  ،لبـنان  ،دار الكـتب العلمـية    ،عـبد رب النبي  األحـمد نكري ، لدســـــــ

 م. 2000 ، ط:األولى،بيروت
األحـمدي أبي النور، ه(، تحقيق: محـمد 799اـلديـباج الـمذـهب في معرـفة أعـيان علـماء الـمذـهب البن فرحون الـمالكي)ت: ▪

 ت. دار الترا ، القاهرة، د
 ت. د ط، د ه(715)ت:صفي الدين األرموي الهندي، للرسالة التسعينية في األصول الدينية ا ▪
ــادل  771بكي)ت:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين الس ▪ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوض، وعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه(، تحقيق: على معــ

 م.1999عبد الموجود، دار عالم الكتب، ط: األولى، 
 .، د: طم1980السبب عند األصوليين، لعبد العزيز الربيعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود، ▪
   م.1988دار البشائر، ط: الثالثة  ه(1206)ت:الحسينيمحمد خليل ل ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ▪
، ط:األولى األرنؤوط، محمد ن يم العرقسـوسـي، مؤسـسـة الرسـالة ه(، تحقيق :شـعيب748سـير أعالم النبالء، للذهبي)ت: ▪

 م.1985
ــلهيـة ومكتبتهـاه(1630شـــــــــجرة النور الزكيـة في طبقـات المـالكيـة، لمحمـد مخلوف)ت: ▪  ،ط: األولى  ،، المطبعـة الســـــــ

 ه.1349
 ، دار الفكر، د ط.ه(1089شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد الحنبلي)ت: ▪
 ه(، على مختصر ابن عرفة األصولي، نسخة مخطوطة.1318شر  السنوسي)ت: ▪
 . ، د طم1983ه(، تحقيق: ش بان إسماعيل، مكتبة الكليات األزهرية، 756ب)ت:الحاج العضد على ابنشر   ▪
دار العبيكــان، ط : الثــالثــة،    ونزيــه حمــاد،  ه(، تحقيق: محمــد الزحيلي،972بن النجــار)ت:شـــــــــر  الكوكــب المنير، ال ▪

  م.2009
 ت.  ، دار الفكر، ده( 864شر  المحلي مع حاشية العطار)ت: ▪
ه(، تحقيق: عبداللطيف الصــــرامي وآخرين، جامعة 710شــــر  المختصــــر في أصــــول الفقه، لقطب الدين الشــــيرازي)ت: ▪

 م 2012اإلمام بن سعود،
 .   ،د طم1981ه(، دار المعارف النعمانية، باكستان،791، لسعد الدين التفتازاني)ت:في علم الكالم شر  المقاصد ▪
 .، د طم2010  ار الفكر،ه(، د684للقرافي)ت:  ،شر  تنقيح الفصول ▪
 م.2011 ،ه( تحقيق: عبد هللا التركي، دار الرسالة، ط: األولى716شر  مختصر الروضة، لنجم الدين الطوفي)ت: ▪
دار العلم للماليين، بيروت، ط:  تحقيق: أحمد عبد الغفور  ه(،393الصـــــحا  تاج اللغة وصـــــحا  العربية، للجوهري)ت: ▪

 م.1987الرابعة، 
 ه. 1422ه(، تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة، ط:األولى،  256مد بن إسماعيل البخاري)ت:صحيح البخاري، لمح ▪
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ــيري)ت: ▪ ــلم بن الحجاج القشـــ ــلم، لمســـ ــحيح مســـ  ،دار إحياء الكتب العربية  ،، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيه(261صـــ
 هـ . 1954

 .، بيروتالحياةه(، دار مكتبة 902الضوء الالمع ألهل القرن السابع، لمحمد  السخاوي)ت: ▪
ــياء الالمع شـــر  جمع الجوامع ، لحلولو الزليطني)ت: ▪ ابن العطار  ق: نادي فرج درويش العطار، مركز  ه( تحقي898الضـ

 م 2004للترا ، ط:األولى،
ــبكي)ت:  ▪ ــاف ية الكبرى، للسـ ه(، تحقيق: محمود الطناحي، وعبد الفتا  الحلو،  عيســـى البابي الحلبي،  771طبقات الشـ

 .م1964-هـ1383
 م.1972 اإلرشاد، بغداد، ط: األولى،ه(، تحقيق: عبد هللا الجبوري، مطبعة 772طبقات الشاف ية، لإلسنوي)ت: ▪
علماء ليبيون في البالد التونســـية في القرنين الثاني والثالث عشـــر للهجرة النبوية )الحلقة الثانية( أبو ال باس أحمد بن  ▪

ــ ــام الخمري، بحث منشـ ــي الجبالي ، لعصـ ــادق الطرابلسـ ــيخ الطاهر الزاوي عبد الصـ ، العدد الثالث، ربيع  ور في مجلة الشـ
 م.  2019هـ، ديسمبر، 1440اآلخر، 

 ، د ط. ه1360  ،، الحلبيه( 926صول شر  لب األصول، لزكريا األنصاري)ت:غاية الو  ▪
ه(، مكتبة قرطبة، الناشــر الفاروق الحديثة، ط:األولى، 826الغيث الهامع، شــر  جمع الجوامع، ألبي زرعة العراقي)ت:  ▪

 .هـ1420
 : ت. ، دار الفكر، د ط، ده(861فتح القدير، البن الهمام)ت: ▪
ت األصـــوليين، لعبد هللا مصـــطفى المراغي ، الناشـــر محمد أمين دمج وشـــركانه، بيروت لبنان، ط: الفتح المبين في طبقا ▪

 م.1974 الثانية،
ــامي في تاريخ الفقه اإلســـالمي، للحجوي)ت: ▪ ــالح شـــ بان، دار الكتب العلمية،1376الفكر السـ  ه(، اعتنى به: أيمن صـ

 م .1995ط:األولى،   لبنان،
 م.2011(، تعليق: صالح سهيل ، دار الفاروق، ط: األولى، ه489قواطع األدلة، للسمعاني)ت: ▪
 م. 1983الرابعة، ط: بيروت،   ،ه(، تحقيق: عادل نويهض، دار اآلفاق الجديدة 810البن قنفذ)ت:  ،كتاب الوفيات ▪
 الصدف كراشي. دار الكتاب العربي،ه(،730فخر البزدوي، لعبد العزيز البخاري)ت:الكشف األسرار على أصول  ▪
 م. 2000ه(، دار صادر، بيروت، ط: األولى، 711لسان العرب، البن منظور)ت: ▪
 ت. ، منشورات كتب النجفي، قم، د ط، ده(766لوامع األسرار، لقطب الدين الرازي)ت: ▪
 ه( ط: السعادة، مصر. 483المبسوط، لمحمد بن أحمد السرخسي)ت: ▪
حســن محمود الشــافعي،  ه( تحقيق:  631مين ،لســيف الدين اآلمدي، )ت:المبين في شــر  معاني ألفاظ الحكماء والمتكل ▪

 م.2009القاهرة ،ط: الثالثة   ،مكتبــة وهبة
 م .2011ه(، تحقيق: طه جابر العلواني، دار السالم، ط: األولى، 606المحصول في علم األصول، للرازي)ت: ▪
ه( تحقيق: نذير حمادو، دار ابن حزم، 646مختصـر منتهى السـؤل واألمل في علمي األصـول والجدل، البن الحاجب)ت: ▪

 م. 2006، ط: األولى
 ،ه(، تحقيق: الشــاذلي النيفر، دار الغرب، ط: األولى1318مســامرات الظريف بحســن التعريف، لمحمد الســنوســي)ت:  ▪

 م.1994
 .م2010ه(، تحقيق: محمد األشقر، مؤسسة الرسالة، ط:األولى،505)ت:المستصفى من علم األصول، للغزالي ▪
 م. 1964المعهد العلمي الفرنسي، ،، تحقيق: محمد حميد هللا ه(436المعتمد أصول الفقه، ألبي الحسين  البصري)ت: ▪
  .دار الكتب العلمية، د ط، د تالجندي، ، تحقيق: مرثد ه(626معجم البلدان، لياقوت الحموي)ت: ▪
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 .، د طم1957ه(، مكتبة المتنبي، 1408لعمر كحالة)ت: ،معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية  ▪
 .    ،د تم1961ه( ، تحقيق: سليمان دنيا، دار المعارف مصر،505للغزالي)ت:م يار العلم،  ▪
ــدل "قسم الشرعيات" للقاضي عبد الجبار )ت: ▪ ــــــ حيائه: طه حسين، ه(، أشرف على إ415المغني في أبواب التوحد والعــــ

 وحرر نصه: أمين الخولي، وزارة الثقافة واإلرشاد  القومي.
 السـعادة،دار ه(، تحقيق: محمد محيي الدين،  324مقاالت اإلسـالميين واختالف المصـلين، ألبي الحسـن األشـعري)ت:  ▪

 م.1969 الثانية،ط: 
 ه، د ت.1387لبي،البابي الحه(، 548الملل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني)ت: ▪
 م.1985لكتب العلمية، ط:األولى ه(، دار ا646منتهى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل، البن الحاجب)ت  ▪
ه(، تحقيق: شــ بان 771)ت:، وولده تاج الدين لســبكيتقي الدين االمنهاج مع شــرحه اإلبهاج  في شــر   المنهاج، ل  ▪

 .م2011ط: الثانية، ابن حزمدار  إسماعيل ،
، د هـــــــــــ1340ه( ، مطبعة النهضـة تونس، 1337منهج التحقيق والتوضـيح لحل غوامض التنقيح، لمحمد ج يط)ت:  ▪

 . ت
  المعرفة بيروت، د ت. دارتحقيق: عبد هللا دراز، ه(  790)ت:لشاطبيل ،الفقه أصول في  الموافقات ▪
 م.1997دار الجيل بيروت، ط:األولى،  تحقيق: عبد الرحمن عميرة ه(،756المواقف، لعضد الدين اإليجي)ت: ▪
م ألحمد عبد الســـــالم، المجمع التونســـــي للعلوم واآلداب والفنون، بيت 19، 18، 17ن والتونســـــيون في القر   المؤرخون  ▪

  . ، د تم1993 الحكمة قرطاج،
ه(، تحقيق: علي الزواري، ومحمـد محفوظ دار 1228نزهـة األنظـار في عجـاـئب التواريخ واألخـبار، لمحمود مـقديش)ت: ▪

 م.1988 الغرب اإلسالمي، بيروت، ط: األولى،
ه(، تحقيق: شــ بان إســماعيل، دار ابن 772)ت:  نهاية الســول في شــر  منهاج الوصــول إلى علم األصــول لإلســنوي   ▪

 . م1999ى، األولط: بيروت، حزم،
   م،  1984دار الفكر بيروت،ه(، 1004إلى شــــــر  المنهاج في الفقه على مذهب الشــــــافعي، للرملي)ت: نهاية المحتاج  ▪

 .د ط
ــفي الدين الهندي )ت:   ▪ ــول لمحمد بن عبد الرحيم صـ ــول في دراية األصـ ــف، 715نهاية الوصـ ــالح اليوسـ ه( تحقيق: صـ

 .م1996األولى ، ط: وسعد السويح، المكتبة التجارية مكة
ه(، دار الكتب 1339هدية العارفين أســماء المؤلفين وآثار المصــنفين من كشــف الظنون إلســماعيل باشــا البغدادي)ت:  ▪

 م.1992العلمية، بيروت لبنان، 
،ط: األولى،  ، دار صــــادر، بيروت، تحقيق: إحســــان عباسه(681وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان)ت: ▪

 .م1994


