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 املبحث األول: االجتهاد القياسي، مقدماته ومصطلحاته
 موقع القياس منها.وأنواعه، و  تعريف االجتهاداملطلب األول: 

 تعريف االجتهادالفرع األول: 
االجتهاد يف اللغة مأخوذ من اجلهد بضم اجليم واجلهد بفتحها، أي الطاقة أوال: لغة: 

واملشقة، وهو من ابب نفع: يقال جهد يف األمر جهدا إذا طلب حىت بلغ غايته يف الطلب، واجتهد 
 ه، ويصل إىل هنايته.يف األمر بذل وسعه وطاقته يف طلبه ليبلغ جمهود

أي االجتهاد يف اللغة يقتضي بذل الوسع والطاقة يف الطلب إىل آخره فيقال اجتهد يف محل 
  الصخرة العظيمة وال يقال اجتهد يف محل نواة.

قد تعددت  تعريفات العلماء لالجتهاد ولكنها تقاربت يف املعىن رغم اثنيا: اصطالحا: 
يف هذا املقام سرد كل التعاريف وحمرتزاهتا وإمنا ما يهمنا الوقوف على اختالفها يف األلفاظ، وال يهمنا 

 معىن االجتهاد يف الشريعة ليسهل حتقيق املراد.
 )(: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم شرعيتعريف ابن احلاجب-
: هو استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية، على وجه تعريف اآلمدي-

  .)(س من النفس العجز عن املزيد فيهحي
أي هو: بذل الفقيه الوسع، أي طاقته يف النظر يف األدلة ألجل أن حيصل عنده الظن أو 

القطع أبن حكم هللا يف مسألة كذا أنه واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام. والفقيه واجملتهد 
 مرتادفان يف عرف أهل األصول.

يكون  ان اجملتهد، وفيمشريعة اإلسالمية هو نفسه يف اللغة مع حتديد م  وعليه فاالجتهاد يف ال
االجتهاد، ومهما اختلفت التعاريف فكلها متفقة على أن االجتهاد هدفه إجياد األحكام للحوادث 
يف كل زمان ومكان، وتبقى حقيقته أنه عملية يقوم هبا اجملتهد الستنباط األحكام الشرعية للوقائع 

ىل نصوصها املنطوقة، أو بردها إىل مفهوم تلك النصوص، أو ابلقياس على تلك ردها إبسواء 
 النصوص، أو ابستعمال القواعد الكلية إلجياد أحكام للحوادث املستجدة.

  :وموقع القياس منها أنواع االجتهادالفرع الثاين: 
تهاد مجاعي كثرت تقسيمات العلماء لالجتهاد ابعتبارات خمتلفة فقسم إىل اجتهاد فردي واج

وقسم إىل اجتهاد تنظريي واجتهاد تنزيلي، وقسم إىل اجتهاد بياين واجتهاد قياسي واجتهاد 
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استصالحي، وقسم إىل اجتهاد فيما ورد فيه نص واجتهاد فيما مل يرد فيه نص وهو التقسيم الذي 
الجتهاد اهما ويقابله ألنه يشملميكن اعتماده هنا حتت قسم شامل وهو االجتهاد االستنباطي 

، وعليه ميكن تقسيم االجتهاد هبذا االعتبار ألحكام الشرعية على الواقعل تطبيق ، الذي هوالتنزيلي
 إىل قسمني:

بذل الوسع الستنباط األحكام الشرعية من القسم األول: االجتهاد االستنباطي، وهو 
 مباشرة، أو من معقول النص وعلته.  النصوص
وص عليه ومنها ما هو غري منصوص عليه، ولكن املنصوص أحكام الشريعة منها ما هو منصف

عليه ليس حاجزا عن االجتهاد فيه فقد يكون النص عاما حيتاج إىل ختصيص وقد يكون مطلقا حيتاج 
إىل تقييد...وهنا يتدخل فعل اجملتهد ملعرفة ما يقصده الشارع من ذلك النص، أما ما ليس فيه نص 

كمه واالستعانة هنا تكون أكثر مبقاصد الشريعة، حلفظ االجتهاد فهو الذي يبذل فيه جهده ملعرفة ح
 .نوعان االستنباطي فاالجتهاد ، وعليهمن الزلل وتغري أحكام الشريعة

 فهم يف االجتهاد البياين هو واالجتهاد: اجتهاد بياين ، فهوأوال: االجتهاد فيما فيه نص
 النصوص لكافة السليم الفهم يف إليه وحيتاج.  وأحكامها مضامينها ومعانيها وبيان الشرعية النصوص

 العارفون وبياهنا يف فهمها فيجتهد االلتباس، أو اخلفاء من نوع ومعانيها ألفاظها يوجد يف قد اليت
 املعاين وأما...  ومناسباهتا النصوص بسياقات والعارفون ومقاصدها، الشريعة وأصول العربية ابللغة

 .العربية اللغة يفهم من كل  يفهمها ذهفه اجللية، النصوص الظاهرة لبعض
يقع فيه البحث عن معىن النصوص املبحوث فيها فالتشريع نصوص فهذا النوع من االجتهاد 

ذات مفاهيم و دالالت و غاايت و بعض هذه الدالالت لوازم عقلية فيها جمال واسع لالجتهاد 
ازم العقلية، فآايت القرآن واألحاديث ابلرأي و يتفاوت اجملتهدون يف االجتهاد واالستنباط هلذه اللو 

النبوية تنقسم من حيث ألفاظها إىل ألفاظ واضحة الداللة ال حتتاج فهم املراد منها وتصنيفه على 
الوقائع إىل أمر خارجي، والثاين ألفاظ غري واضحة الداللة على معانيها حبيث حيتاج فهم املعىن املراد 

ر خارجي فمن مقومات االجتهاد البياين اعتماد العقل لالستنباط منها أو تطبيقها على الوقائع إىل أم
  و البيان و الشرح و الفهم ففي النص التشريعي منطوق و مفهوم وعام وخاص، ومطلق ومقيد.

قد يظن البعض أن النص يغين عن االجتهاد وأنه ال جيوز االجتهاد يف فرع جاء فيه نص 
م القول أبنه: "ال اجتهاد مع النص" أو "ال اجتهاد شرعي من كتاب أو سنة، حىت شاع عند بعضه
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يف مورد النص"، دون معرفة ما هو املقصود من ذلك، فالعبارة صحيحة فقد وضعها العلماء لضبط 
االجتهاد ولكن ليس كل اجتهاد، فاالجتهاد املمنوع هنا هو ختطي النص القطعي الداللة القطعي 

 ما فيه نص، كما هو موجود فيما ليس فيه نص.الثبوت. فاحلقيقة أن االجتهاد موجود في
هو بذل اجلهد للتوصل إىل احلكم املراد »وقد عرف العلماء االجتهاد فيما فيه نص بقوهلم: 

وهذا النوع يكون جمال االجتهاد فيه يف حدود تفهم النص، . «من النص الظين الثبوت أو الداللة
عن دائرة النص، كما يكون مبعرفة سند النص وترجيح بعض ما يفيد مفهوما على آخر دون اخلروج 

وطريق وصوله إلينا، وهو يستهدف حتديد نطاق النص ابلتعرف على ما أراد الشارع إدخاله من 
الوقائع يف نطاق تلك النصوص، وما أراد إخراجه عنها، والنظر يف النصوص الشرعية من حيث 

األلفاظ من منطوق ومفهوم، وعبارة  عمومها و خصوصها ومطلقها ومقيدها، وكذلك معرفة دالالت
 .)( وإشارة واقتضاء إىل غري ذلك. وهذا النوع هو الذي  أطلق عليه العلماء اسم: االجتهاد البياين
وهنا يلجأ اجملتهد إىل أتويل النص، إبعمال الظاهر مع الباطن، وإعمال اجلزئيات مع 

 .)(الكليات
قيقة اجتهاد تعليلي، واملراد هبذا النوع من وهو يف احل اثنيا: االجتهاد فيما ليس فيه نص

 االجتهاد: بذل الوسع يف تبيني معقول النص وعلته اليت هي ضابط حكمة التشريع.
هذا االجتهاد يكون ببذل الفقيه وسعه إلجياد األحكام للحوداث املستجدة، اليت مل يرد فيها ف

وء إىل إعمال األدلة التابعة لذلك  عن الشارع حكم صريح، سواء عن طريق القياس أو عن طريق اللج
االجتهاد ، االجتهاد القياسي:الستحسان...وهو ابصطالح الفقهاء يشملوا كاالستصالح

 االستصالحي.
هو عبارة عن حتديد علل األحكام سواء كانت هذه العلل مصرحا هبا االجتهاد القياسي: -1

فيه نص ابلقياس أو االستحسان من أو مستنبطة حىت يتمكن اجملتهد من إحلاق ما ال نص فيه مبا 
 األمارات والوسائل اليت وضعها الشارع للداللة عليه.

: وهو بذل اجلهد للتوصل إىل احلكم الشرعي بتطبيق القواعد االجتهاد االستصالحي-2
الكلية، وهذا فيما ميكن أخذه من القواعد، والنصوص الكلية دون أن يكون فيه نص خاص، ومل 

وال ميكن أخذه ابلقياس أو االستحسان، وإمنا هو يف احلقيقة راجع إىل جلب  يظهر إمجاع سابق،
  املصلحة ودفع املفسدة على مقتضى قواعد الشرع.
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 وليس حكمها، يتضمن نص مباشر فيها ليس اليت املسائل يف يكون االجتهاد من النوع فهذا 
 فيتحراها ويبين الشرعية، واملقاصد املصاحل هي اجملتهد عمدة فحينئذ تكون عليه، تقاس مماثل نظري هلا

 وأصل  املرسلة، املصاحل أصل: مثل ذات الصلة، الشرعية والقواعد ابألصول ذلك يف مستعينا عليها،
 . واملفاسد املصاحل بني والرتجيح املوازنة وفتحها، وقواعد الذرائع سد

 املناط، وهو الفحص بتحقيق األصوليني عند يعرف ما فيه ، ويدخلالتنزيلي االجتهاد القسم الثاين:
 احلكم حتت دائرة وداخلة م ْعِنيَّة كانت  إن والتصرفات، وما واألشخاص األشياء مفردات من والتأكد
  وشروطه،  التنزيل سالمة يف النظر فيه يدخل كذلك، كما  ليست أهنا أم تطبيقه عليها، املراد الشرعي

 مفسدة غري أو مضرة إىل ما حالة يف ضييف أو  آخر، شرعي حبكم إىل اإلخالل يؤدي أنه أو
 تعبري حسب« األفعال مآالت النظر يف» قاعدة املآل، أو اعتبار قاعدة تتدخل شرعا،  وهنا مقصودة

  الشاطيب. اإلمام
 :وأركانه تعريف القياساملطلب الثاين: 

  تعريف القياسالفرع األول: 
ء آخر و تسويته به و لذلك مسي املكيال املشهور أنه تقدير شيء على مثال شي القياس يف اللغة:

 مقياسا و فالن ال يقاس بفالن أي ال يساويه .
فذهب إمام احلرمني وابن املنري املالكي إىل أنه  ،فاختلفوا أوال يف إمكان حده :االصطالحو أما يف 

ألصل فإهنما والفرع وا ،كاحلكم فإنه قدمي  ؛يتعذر احلد احلقيقي يف القياس الشتماله على حقائق خمتلفة
 و اجلامع فإنه علة . ،حاداثن

قد حده يف كتابه الورقات يف أصول  هبيد أن -رمحه هللا  -واستفاض هذا النقل عن إمام احلرمني 
 هو رد الفرع إىل األصل بعلة جتمعهما يف احلكم . :الفقه بقوله

لى أكثر من ثالثة هو مذهب مجهور العلماء إىل إمكان حده و اختلفوا يف حده ع واملذهب الثاين
 عشر حدا.

وسبب اختالفهم يف تعريفه تبعا الختالفهم يف أنه هل هو دليل شرعي كالكتاب و السنة نظر اجملتهد 
 أم مل ينظر؟ أو هل هو عمل من أعمال اجملتهد فال يتحقق إال بوجوده؟.

 ه.مساواة فرع ألصل يف علة حكم فمن ذهب إىل األول كاآلمدي وابن احلاجب عرفه أبنه:
 ،و من ذهب إىل الثاين كالباقالين واإلمام الرازي والبيضاوي عرفه مبا يفيد أنه عمل من أعمال اجملتهد
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واملختار عند اجلمهور تعريف البيضاوي أبنه: إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم آخر الشرتاكهما يف 
  .علة احلكم عند املثبت

نة أهل الرأي قدمياً، وفحواه: التماس العلل وهناك اصطالح آخر للقياس، شاع استعماله على ألس
الواقعية لألحكام الشرعية من طريق العقل، وجعلها مقياساً لصحة النصوص التشريعية، فما وافقها 

 فهو حكم هللا الذي يؤخذ به، وما خالفها كان موضعاً للرفض أو التشكيك.
احلكم موافق للقياس وذلك احلكم  هذا أنوعلى هذا النوع من االصطالح، تنزل التعبريات الشائعة: 

 خمالف له.
محل معلوم، على معلوم، ملساواته له يف علة حكمه، عند  فخالصة القول يف تعريف القياس انه:

 . احلامل
  شرح التعريف

 احلمل: هو اإلحلاق والتسوية، أي إحلاق الفرع، ابألصل، ومساواته له يف حكمه جبامع العلة. – 1
لقياس دليالً شرعياً، وجد اجملتهد أم ال، وبني كون احلمل فعالً للمجتهد، ألنه ال وال تنايف بني كون ا

مانع من أن ينصب الشارع محل اجملتهد دليال، على أن حكم الفرع يف حقه وحق مقلديه ما وقع 
 احلمل فيه من حل أو حرمة.

علوم الثاين هو األصل معلوم على معلوم: املعلوم األول هو الفرع الذي نبحث له عن حكم، وامل – 2
 الذي سيقاس الفرع عليه، والذي ثبت حكمه ابلنص.

والتعبري ابملعلوم دون الشيء، من أجل أن يشمل كل ما جيري فيه القياس من موجود ومعدوم، إذ 
 الشيء ال يطلق إال على األمر الوجودي دون العدمي، واملراد ابلعلم مطلق اإلدراك وإن كان ظناً.

 ه يف علة حكمه: أي لوجود علة احملمول عليه بتمامها يف احملمول.ملساواته ل – 3
عند احلامل: احلامل هو اجملتهد القائس، وهذا القيد إمنا زيد إلدخال القياس الفاسد يف الواقع  – 4

 ونفس األمر.
وذلك ألن القياس هو إثبات حكم األصل يف الفرع جبامع العلة يف نظر اجملتهد، سواء أكانت هذه 

إذ لو كان القياس مقتصراً على الصحيح، والعلة  لة هي املرادة لصاحب الشرع يف الواقع، أم ال.الع
مقتصرة على ما يريده الشارع يف نفس األمر، ملا وجد يف الدنيا قياس البتة، بل لو كان واجب اجملتهد 

 أن يصيب يف اجتهاده ما يف علم هللا لتعطلت الشرائع، ألنه ال سبيل إىل ذلك.
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  القياس فرع الثاين: أركانال
 للقياس أركان أربعة هي : األصل ، والفرع ، وحكم األصل ، والعلة .

: هو احملل الذي ثبت احلكم فيه بنصٍّّ أو إمجاع، ويسمى: املقيس عليه، واحملمول  فاألصل – 1
 عليه، واملشبه به.

 ـــــاع، ويسمى: املقيس، واحملمول، واملشبه.: هو احملل الذي ال نص فيه، وال إمجـــــــــــــــــــوالفرع – 2
: هو احلكم الشرعي الثابت يف األصل ، والذي يريد اجملتهد تعديته من األصل  وحكم األصل – 3

 إىل الفرع بطريق القياس .
: هي الوصف الذي ُبين عليه حكم األصل ، وبناء على وجوده يف الفرع يسوى ابألصل  والعلة – 4

 يف حكمه .
حلكم الذي يثبت يف الفرع بسبب القياس، فهو نتيجة القياس ومثرته، وليس من أركان أما ا 

القياس؛ ألن ركن الشيء: جزؤه الذي يتوقف عليه وجود الشيء، والذي ال تتحقق حقيقة الشيء 
 بدونه.

إىل أركان القياس بقوله: " وأركانه: األصل ، والفرع، هـ ( 694) توقد أشار ابن الساعايت  
األصل، والوصف، وأما حكم الفرع فثمرته؛ لتوقفه عليه، فلو كان ركناً لتوقف على نفسه وهو وحكم 
 حمال".

وقال الزركشي: " الباب السادس: يف أركانه، وهي أربعة: األصل، والفرع، والعلة، وحكم  
عن  األصل. والبد من ذكر هذه األربعة يف القياس ، كقولنا يف اشرتاط النية يف الوضوء : طهارة

حدث ، فوجب أن حتتاج إىل نية كالتيمم ، فالوضوء هو الفرع ، والتيمم هو األصل ، والطهارة عن 
 .حدث هي الوصف ، وقولنا: وجب ، هو احلكم ، والبد من ذكر هذه األربعة "

 املطلب الثالث:معىن التعليل وموقف العلماء منه
 التعليل الفرع األول: معىن

ع لل ، فيقال ع لل  الرجُل إذا سقى سقياً بعد سقي ، أو ورد املورد مرة : مصدر  التعليل لغة -أوال
الع ّل والعل ُل، الشربة الثانية، وقيل: الشرب بعد الشرب تباعاً، فقيل إذا وردت اإلبل املاء،  بعد أخرى

 فالسقية األوىل النهل، والثانية العلل. يقال: علل بعد هنل
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ع لَّل ه بطعام وحديث  ْقٌي بعد س ْقيٍّ وج يْنُ الثَّمرة م رًَّة بعد ُأخرى...جاء يف لسان العرب: "التـَّْعِليل س  
 ر ُض ع لَّ 

ي ِعلُّ  وحنومها ش غ لُه هبما يقال فالن يـُع لِّل نفس ه بت ِعلَّةٍّ وتـ ع لَّل به أ ي تـ ل هَّى به وجت  زَّأ  ... والِعلَّة امل
حل د ث ي ْشغ ل صاحب ه عن حاجته كأ نَّ تلك الِعلَّة صارت ُشْغالً واعت لَّ أ ي م ِرض فهو ع ِليٌل ...والِعلَُّة ا

 . "وهذا ِعلَّة هلذا أ ي سب ب اثنياً م نـ ع ه عن ُشْغله األ ول ...
 معىن حيل ابحملل فيتغري به حال احملل. -ابلكسر-العلة 

 
 :التعليل يف االصطالح -اثنيا

: أي بنّي علته أثبته ابلدليل والتعليل تبيني من علل الشيء التعليل يف اصطالح أهل املناظرة -1
 علة الشيء، وهو يطلق عندهم على ما يستدل فيه ابلعلة على املعلول، ويسمى برهاان.

والتعليل: انتقال الذهن من املؤثر إىل األثر، كانتقال الذهن من النار إىل الدخان، واالستدالل: هو  -
 انتقال الذهن من األثر إىل املؤثر.

 عليل، هو تقرير ثبوت املؤثر إلثبات األثر، وهو الصحيح عند اجلرجاينالت -
 عرب األصوليون عن التعليل بتعبريات خمتلفة، منها:األصوليني:  التعليل يف اصطالح -2
(:" التعليل: هو إجراء صفة األصل يف فروعه" ومل يسلمه جراي على مذهبه يف 456قال ابن حزم)ت 

 املصرح به نصا من الشارع. القول إببطال التعليل غري
 حمل ال نص فيه". إىل حكم النص، تعدية املقصود ابلتعليل: "  فقال (483السرخسي) عرفه

" اْلُمْقت ِضي ةِ  اِبْلِعلَّةِ  اِبأْل ْصلِ  اْلف رْع   اْلُمع لِّلِ  إحلْ اقُ  (:" التعليل؛ ُهو  794وعرفها الزركشي)ت  ِلذ ِلك 
يل: هو إعطاء الفرع حكم األصل جبامع العلة املشرتكة بينهما، وهذا وهبذه التعريفات يتبني أن التعل

مبعناه القياسي اخلاص، وهو غري التعليل مبعناه املصلحي العام، وهو ما تتعلق به األحكام الشرعية من 
 األسباب واملقاصد واحلكم والغاايت احلميدة، واملصاحل املناسبة جللب املنافع أو دفع املضار 

من الباحثني املعاصرين إىل تعريف التعليل مبعىن أعم من التعليل القياسي، وأمشل وتوجه عدد 
بيان علل األحكام من داللته، ومن ذلك ماعرفه به حممد مصطفى شليب وغريه من املعاصرين: 

 .وكيفية استخراجها
تعليل األحكام قد يكون ألجل القياس وهو رد فرع إىل أصل ملساواته يف علة حكمه، وقد ف

يكون لغري ذلك أبن يبحث اجملتهد يف احلادثة املستجدة عن معىن يصلح مناطاً حلكم شرعي حيكم به 
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بناء على ذلك املعىن وهو املسمى عندهم ابالستصالح أو ابملصاحل املرسلة أو أبن يبحث عن علة 
 .احلكم املنصوص لبيان حكمته

علة واملؤثر يف الشيء أو جعل الشيء ذاته وعليه فمدار التعليل يف اإلطالقات السابقة على إظهار ال
علة مث استثمار هذه العلة وهذا املؤثر ملعرفة األثر، وليس التعليل عند األصوليني إال إظهار ما يف 

احلكم الشرعي من علة تؤثر به حبيث يتكرر احلكم بتجددها وينتقل احلكم معها من حمل األصل إىل 
 الفرع. 

 من التعليل: موقف العلماء  الفرع الثاين:
اختلف علماء الشريعة من األصوليني واملتكلمني يف مسألة تعليل األحكام، وكان مرد خالفهم 

وحيث أن املدارس الكالمية إىل أمور يف التوحيد تتعلق جبواز تعليل أفعال هللا تعاىل ابألغراض، 
تعليل أفعال هللا تعاىل:  رس الكالمية يف جمالاعند رأي أبرز املداملوجز متعددة نقف يف هذا البيان 

على أنه فعل كل األفعال حملض املشيئة وصرف اإلرادة وأنه تعاىل أمر ابلشيء أو هنى عن  فاألشاعرة
 .الشيء لغري علة، بل تفضال منه وإحساان دون مراعاة حلكمة أو مقصد

حكمة وغاية فعلى خالف ذلك وخالصة رأيهم أنه ال جيوز أن خيلو فعل من أفعاله من  املعتزلةأما 
من أجلها فعل، وألن هللا حكيم فإن احلكمة تقتضي أن تكون أفعاله على إحكام وإتقان. وال يصح 

 .أن يفعل فعال جزافا ال فائدة فيه، بل البد أن يريد غرضا وان يقصد صالحا
لح غري معللة مبصاحل العباد ، وخيالفون املعتزلة أبن األص -تعاىل-: أن أفعال هللا  ويرى املاتريدية

 وإمنا هو التفضل منه جل شأنه واإلحسان. -تعاىل-واجب عليه 
إزاء قضية التعليل بني مؤكد  صولينيتباينت مواقف األ وبناء على هذا اخلالف لدى املتكلمني

يرى أن معرفة ابعث الشرع ومصلحة احلكم؛ استمالة للقلوب إىل الطمأنينة والقبول ابلطبع واملسارعة 
؛ وهو النفس إىل قبول األحكام املعقولة أميل منها إىل قهر التحكم ومرارة التعبدإىل التصديق ألن 

وبني انف يرى انه ال حيل القول يف الدين ابلعقل  موقف مجهورهم الذي ذهب إىل القول ابلقياس،
هذا وبني  ؛ وهو موقف الظاهرية النافني للقياس،وال ابلرأي الن أمر هللا تعاىل عند التنازع ابلرد إليه

"إن الشريعة عدل تقرر منه لدى العلماء  النفي وذاك اإلثبات نشأ نوع من التفاعل العلمي يف املسألة
هللا بني عباده ،ورمحته بني خلقه ،وظله يف أرضه ،وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى هللا 
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 صلحة للمفسدة،فكل مسألة خرجت من العدل إىل اجلور ومن الرمحة لضدها ومن امل عليه وسلم،
 أعالم املوقعنيومن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها ابلتأويل" 

 العلة وأنواع العلل القياسية املبحث الثاين: حتقيق معىن
 املطلب األول: حتقيق معىن العلة 

 الفرع األول: معاين العلة يف اللغة  
 العلة لغة تطلق على عدة معان، منها :

: ما يتأثر احملل حبصوله، أخذاً من العلة اليت هي املرض؛ ألن أتثريها يف احلكم   األولاملعىن 
 كتأثري العلة يف ذات املريض، يقال : اعتل فالن إذا حال عن الصحة إىل السقم.

: ما يفيد دوام الشيء وتكراره، أخذاً من الع ل ل وهو معاودة املاء للشرب مرة بعد مرة؛ الثاين  
 هد يف استخراجه للعلة يعاود النظر بعد النظر، وألن احلكم يتكرر بتكرر وجودها.ألن اجملت
: احلجة والدليل، يقال : عّلل الشيء: بنّي علته وأثبته ابلدليل، واْعت ل إذا متسك الثالث  

 حبجة.
: الداعي إىل فعل الشيء أو االمتناع عنه، يقال: فـ ع ل الفعل لعلة كيت، أو مل يفعل  الرابع 

 علة كيت.ل
رضي هللا -اخلامس: سبب الشيء، يقال : هذا علة هلذا، أي سبب له، ويف حديث عائشة  

 أي بسببها ". )مسلم( : " فكان عبد الرمحن يضرب رجلي بعلة الراحلة " -عنها
ولعل هذا املعىن األخري هو املناسب للمعىن االصطالحي؛ ألن العلة سبب يف ثبوت احلكم يف  

 ثبات احلكم لهالفرع املطلوب إ
 :العلة يف اصطالح األصوليني الفرع الثاين:

يف هذا املوضع إىل أن العلة موضوع  جيدر التنبيهصطالح األصويل االالعلة يف قبل بيان حقيقة 
وعلم أصول الدين )العقيدة( وعلم  علم النحو،: تقامسته بعض العلوم إىل جانب علم أصول الفقه هي

ن أمهيته ختتلف من هذا الفن إىل اآلخر تبعا للتباين يف موضوعاته، املقاصد وعلم احلديث إال أ
 .ومناهجه، وطرق تناوله للعلل
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أما العلة عند األصوليني، فمن خالل النظر يف موقف املتكلمني من التعليل يتبني أن العلة 
فإهنا جمرد عالمة، إما مؤثرة يف احلكم ال بذاهتا بل جبعل هللا، أو موجبة له،أو ابعثة عليه، وإال عندهم 

 أو أمارة على احلكم أو معناه والدليل على وجوده.
اختلفت عبارات األصوليني يف تعريفهم للعلة، بناء على اختالفهم يف إثبات التعليل  ولذلك فقد

ومنعه؛ فاملانعون للتعليل عرفوا العلة ابعتبار داللتها على األحكام فقط، والقائلون ابلتعليل عرفوا العلة 
 ء على اعتبارها مؤثرة يف احلكم، و عرفها قوم ابعتبار األمرين معا على النحو التايل:بنا

 ابعتبار أن العلة دالة على األحكام: -أوال
و هو قول البيضاوي و الرازي و الصرييف، وحكاه سليم الرازي يف التقريب عن بعض الفقهاء، 

 واختاره. 
اإلسكار علة أنه معرف أي عالمة على حرمة املسكر   "معىن كون هي املعرف للحكمفقالوا العلة: " 

وهذا التعريف وإن كان حيدِّد وصفا الزما للعلة السيما العلة السببية، وهو كوهنا  كاخلمر والنبيذ.
تعريفية، إال أنه يتجاهل أوصافا أخرى هلا ككوهنا جالبة ومقتضية للحكم، وهي يف هذا ختتلف عن 

مثالً عالمة على دخول الوقت ووجوب الصالة لكنَّه ليس مقتضيا وال العالمة احملضة، فأذان الظهر 
سببا يف الوجوب بل السبب املقتضي لذلك هو دلوك الشمس، وما األذان إال عالمة حمضة على هذا 

 الدلوك.
 ابعث على التشريع:أو هي  ابعتبار أن العلة مؤثرة يف احلكم - اثنيا

ملعتزلة، و ابن قدامة املقدسي، و اآلمدي، فقالوا العلة وقال بذلك ا: العلة مؤثرة يف احلكم -1
مبعىن "املوجب للحكم"، وقريٌب منهما تعريفها أبهنا:  "هي الوصف املؤثر بذاته يف احلكم"هي : 

 "املقتضي للحكم"
حيث أهنم جعلوا املوجب للحكم الوضع بذاته ، وهو املناسبة القائمة بني العلة و احلكم، 

م ال يتوقف على حكم الشارع، بل على العقل، الذي حيكم بوجوب الشيء أو وعليه فتأثري احلك
عدمه إبدراكه املناسبة من غري توقف على إجياب الشارع له ويُنسب هذا التعريف إىل املعتزلة، وهو 

ي ِشي مبذهب وجوب الصالح عليه سبحانه وتعاىل، لذلك فقد واجه  رفضاً من ِقب ل أكثر األشاعرة. 
هو أنَّ هذا التعريف ليس صرحيا يف استلزام مذهب وجوب الصالح، إال على تفسريه أبن  والذي نراه

العلة هي املوجب للحكم يف حق هللا تعاىل، أي أن وجود العلة يف فعل من األفعال أوجب على هللا 



أصول الفقه املقارن -1ماسرت - 2أصول الفقه   

 

  د. مسرية خزار 12
 

ن فهم تعاىل أن حيكم مبا يناسب هذه العلة جلباً أو دفعاً. ولكنَّ هذا التأويل ليس مبتعنيِّ إذ ميك
التعريف على أن العلة هي املعىن املوجب للحكم يف حقنا، أي أهنا هي اليت بوجودها يف الفعل 

ُكم عليه  أوجبت احلكم علينا واقتضته منا أو هي اليت بوجودها ابلفرع أوجبت على اجملتهد أبن حي 
دةٍّ فيه، وهي أن حبكم األصل. وألجل هذه االحتماالت يف هذا التعريف ع ِمد الغزايل إىل إدراج زاي

ها موجبةالعلة هي:  فالعلة يف حترمي النبيذ هي الشدة  املعىن املوجب للحكم جبعل هللا تعاىل إَّيا
املطربة كانت موجودة قبل تعلق التحرمي هبا، ولكنها علة جبعل الشارع . وبذلك فرق بني العلة العقلية 

 ذاتية والزمة كالعقلية. والعلة الشرعية، من حيث إن الشرعية جمعولة وموضوعة ال 
" ، وهو للغزايل . أهنا املوجب للحكم على معىن عبارة عما يتأثر احملل بوجوده"العلة ]يف األصل[  -

 أن الشارع جعلها موجبة لذاهتا ، وهو قول الغزايل
" ومثل هلا فقال : " كالكسر مع  عبارة عما يوجب احلكم لذاتهوعرفها ابن قدامة املقدسي " -

ر ،.... فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا "، و يقصد بذلك عالقة الربط بني الفعل و االنكسا
نتيجته ، فقال يف بيان ذلك : " والعلة يلزم من وجودها وجود املعلول، ويلزم من عدمها عدمه يف 
 الشرعيات " أي أن السبب الذي هو العلة هنا، ينبين عليه أثره و هو احلكم الذي شرعه الشارع 

وهو مذهب اآلمدي، حيث يقول اآلمدي يف تقدميه هلذه العلة هي الباعث على التشريع:  -2
ال بُدا وأن تكون العلة يف األصل مبعىن الباعث، أي: مشتملة على حكمة صاحلة أن  ))املسألة : 

أهنا "-. وتبعه عليه ابن احلاجب وغريه حيث عرفها بـ)((( تكون مقصودة للشارع من شرع احلكم
 " يت يعلم هللا صالح املتعبدين ابحلكم ألجلهاال
فإن قيل: كيف يقول اآلمدي ابلباعث مع أنه من النافني ـ كباقي األشاعرة ـ للغرض عن الباري عز  

 وجل؟!
فاجلواب هو أنَّ اآلمدي مل يصرِّح أبن العلة هي الباعث، وإمنا قال: إهنا ال بد أن تكون مبعىن 

ا مبعىن الباعث فقط، أي أهنا تشبه الباعث الذي يكون يف األفعال الباعث. فهي ليست ابعثا وإمن
 البشرية.

ولن ندرك هذا الكالم إال إذا فقهنا حقيقة ما ذهب إليه كثرٌي من األشاعرة يف تعليل األحكام، 
فهم إذ ينفون تعليل األحكام ابملصاحل ال ينكرون اشتمال  األحكام على هذه املصاحل، وجري ها على 

وإمنا ينكرون أن تكون هذه املصاحل هي اليت بعثت  .)(ألنَّ هذا مكابرٌة يبطلها االستقراء وفقها؛
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الشارع على شرع هذه األحكام أو أوجبت عليه ذلك، وعليه فاشتمال األحكام على املصاحل على 
إن أئمة  ))رأي هؤالء إمنا كان اتَّفاقا ووقوعاً ال بعثا وإجيااب. قال اآلمدي مفصحا عن هذا الرأي: 

الفقه ُُمِْمَعٌة على أنا أحكام هللا تعاىل ال ختلو عن حكمة ومقصود، وإن اختلفوا يف كون ذلك 
  .)((( حبكم االت ِفاق والوقوع ال الوجوب كقول أصحابنا بطريق الوجوب كما قالت املعتزلة، أو

، وهلذا أيضا ذهب وانطالقا من هذا مل ينكر األشاعرة القياس وال املناسبة كما فعل الظاهرية 
قائال أبن العلة هي:  (( ابلعادة ))الرازي إىل تعريف العلة أبهنا املوجب للحكم مضيفا إليها القيد 

. أي أن عادة الشرع هي اليت اقتضت شرع األحكام على وفق العلل. وهبذا )((( املوجب ابلعادة ))
مال األحكام على املصاحل، ألن هذا حياول الرازي أن يوفِّق بني القول بنفي األغراض والقول ابشت

االشتمال إمنا هو عادة شرعية وليس مثة بعث أو إجياب على الشارع أبن يشرع األحكام على وفق 
 هذه املصاحل. 

و هم الذين اعتربوا العلة ابعتبار أهنا عالمات على احلكم، ومن املثبتني للعلة بشقيها :  - اثلثا
وجب هو هللا تعاىل، و هم أبو بكر اجلصاص و أبو إسحاق حيث أتثريها يف احلكم، على أن امل

 الشريازي ، وذلك على النحو التايل:
 للحكم ابألسباب املوجبة له أماراتإمنا جيب القياس ابملعاين، اليت جعلت " قول اجلصاص، ي  -
"  
ار العلة مع تصرحيه ابعتبو "،  العلة يف الشرع هي املعىن الذي يقتضي احلكم الشريازي "ويقول  -

، وداللة عليه، ومن أصحابنا العلة الشرعية أمارة على احلكمواعلم أن بشقيها صراحة فقال : " 
من قال موجبة للحكم بعدما جعلت علة؛ أال ترى أنه جيب إجياد احلكم بوجودها، ... وحنن 

مث ة" نعلم أن هذه العلل كانت ، ... قبل الشرع ومل تكن موجبًة للحكم ، فدل على أهنا موجب
؛ يوجد احلكم بوجوده ويزول بزواله، كالشدة املطربة  وقد تكون العلة معىن مؤثرا يف احلكم قال

 يف حترمي اخلمر، واإلحرام ابلصالة يف حترمي الكالم ، وقد تكون  دليالً 
هي احلكم و املصاحل اليت تعلقت هبا األوامر، أو "فقد عرفها بقوله  اإلمام الشاطيب رمحه هللا أما -

 " اإلابحة أو املفاسد اليت تعلقت هبا النواهي
وإذ ذُكر اصطالح هذا  )) أفصح رمحه هللا عن اصطالحه اخلاص يف العلة والسبب قائال: فقد 

الكتاب يف الشَّرط فلُيذكر اصطالحه يف السَّبب والعلة...فأما السبب فاملراد به ما ُوِضع شرعا حلْكمٍّ 
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ن حصول النِّصاب سبباً يف وجوب الزكاة، والزوال سبباً يف حلكمةٍّ يقتضيها ذلك احلكم، كما كا
وجوب الصالة، والسَّرقة سبباً يف وجوب القطع، والعقود أسبااب يف إابحة االنتفاع أو انتقال األمالك 
وما أشبه ذلك.وأما العلة فاملراد هبا احلكم واملصاحل اليت تعلقت هبا األوامر أو اإلابحة واملفاسد اليت 

فاملشقة علة يف إابحة القصر والفطر يف السفر، والسفر هو السبب املوضوع سببا ا النواهي، تعلقت هب
 العلة هي املصلحة نفسها أو املفسدة ال مظنتها كانت ظاهرة أو غري ظاهرةفعلى اجلملة لإلابحة. 

هو ال يقضي القاضي و  ))قوله، عليه الصالة والسالم:  منضبطة أو غري منضبطة، وكذلك نقول يف
فالغضب سبب، وتشويش اخلاطر عن استيفاء احلجج هو العلة، على أنَّه قد يُطلق هنا  (( غضبان

 .)((( لفظ السَّبب على نفس العلة الرتباط ما بينهما وال ُمشاحَّة يف االصِطالح
واء  وهنا جتد أن : الشاطيب و ابن احلاجب و الرازي جعلوا املقصود ابلعلة املصاحل أو املفاسد ذاهتا، س
كانت حكمًة عقليًة أو مقصداً شرعياً ، ويكونوا أدركوا ابلعلة داللتها على األحكام من جهة، و 

 أيضا حصول النسبة بني العلة و احلكم من جهة أخرى، مما حيقق املصاحل املقصودة للشارع احلكيم.
يف  يطلق العلة  لفظ :فقالاملراد ابلعلة يف لغة األصوليني،  األستاذ حممد مصطفى شليب  خلصوقد 

 :ثالثة على أمورالشرعي االصطالح 
 ويسمى ابحلكمة الفعل من نفع أو ضرر، يفما املعىن املناسب لشرعية احلكم، وهو  -1
ما يرتتب على الزان من اختالط األنساب، وما يرتتب على القتل من ضياع النفوس  ه:لومثا 

مبال من نفع كل من املتبادلني، ودفع احلرج وإهدارها، وما يرتتب على البيع الذي هو مبادلة مال 
 واملشقة عنهما لو مل يتبادال.

مضرة ، أو دفع منفعة جلب ، وهيمصلحةمثرة و من وامتثاله ما يرتتب على تشريع احلكم  -2
مفسدة، كالذي يرتتب على البيع من حتصيل النفع السابق، وما يرتتب على حترمي الزان والقتل وشرع و 

 ألنساب والنفوس.القصاص من حفظ ا
من جلب منفعة الوصف الظاهر املنضبط، الذي يرتتب على تشريع احلكم عنده مصلحة العباد،  -3

كنفس الزان والقتل، ولفظي اإلجياب هلم أو دفع مضرة عنهم، مبعىن أنه مناسب لتشريع احلكم عنده،  
 والقبول بعت واشرتيت.

ق بفعل من أفعال املكلفني، فكلها يصح موجودة مع كل حكم شرعي تعلهذه األمور الثالثة ف
ابلعلة، فيقال: علة نقل امللك وإابحة االنتفاع يف البيع هو اإلجياب والقبول، أو ما فيه من تسميتها 
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نفع، أو دفع احلرج والضيق واملشقة، ويقال: علة وجوب القصاص هي نفس القتل أو ما فيه من ضرر 
 النفوس. وهو إهدار الدماء، أو دفع العدوان وحفظ 

، وإن قالوا: إهنا علة جمازا ألهنا األوصاف ابسم العلةولكن أهل االصطالح فيما بعد خ صُّوا 
، مع اعرتافهم أبهنا العلة ومس َّوا ما يرتتب على الفعل من نفع أو ضرر حكمةضابطة للعلة احلقيقية، 

، أو مقصد الشارع من ملصلحةما يرتتب على التشريع من منفعة أو دفع مضرة ابعلى احلقيقة، ومس َّوا 
(( التشريع، وبعضهم أطلق عليه لفظ احلكمة، كما إهنم قالوا: إنه العلة الغائية

. 
ما  ))وبني  (( ما يرتتب على الفعل من نفع أو ضرر ))وأهم ما يف هذا االستقراء هو متييزه بني 

ول هو الوصف فاملقصود ابأل (( يرتتب على تشريع احلكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة
الذي هو متعلَّق احلكم، واملقصود ابلثاين هو غرض الشارع جلبا أو دفعا،  (( الفعل ))املتضمن يف 

 فاملشقة اليت يف السفر وصف متضمن ودفع هذه املشقة هو الغرض.
ما يرتتب على الفعل من نفع  ))ومما يؤخذ عليه أنه بتعبريه عن الوصف املتضمن يف متعلق احلكم بـ 

حصر نفسه ابألوصاف املتضمَّنة املناسبة. وبذا كان استقراؤه انقصا، حيث ال جتد فيه  (( ضررأو 
 مكاان للعلل الشبهية غري املناسبة كالطعم والثمنية ابلنسبة لتحرمي راب الفضل.

 والواقع أن اخلالف بني األقوال الثالثة يكاد يكون لفظياً. 
ف إليها فيقال وجب القصاص للقتل ووجب احلد للسرقة فمن فسرها ابملعرف نظر إىل أن احلكم يضا

. 
ومن فسرها ابملوجب أو املؤثر جبعل هللا تعاىل فانه يرى أن العلة تستلزم احلكم استلزاماً عادايً  

جبعل هللا تعاىل، مبعىن أن كالً من الوصف واحلكم من هللا تعاىل وقد أجرى العادة أبنه مىت وجد 
 السبب وجد املسبب.

فسرها ابلباعث على احلكم: يرى أهنا ال بد وأن تكون مشتملة على حكمة صاحلة أن ومن  
 تكون مقصودة للشارع.
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ضح  أنه ال تناىف بني األمور الثالثة، فكل يذهب إىل تفسريها من وجهة نظر معينة، وعليه اوو 
موجباً للحكم  ما ظهر وانضبط مما جعله الشارعومجعاً بني كل هذه األمور ميكن تعريفها ابآليت: "

" وقال "ما" ومل يقل "الوصف" ليدخل يف ذلك ما مل يكن وصفاً مشتقاً كاالسم اجملرد على ومعرفاً له
 من يقول ابلتعليل به فإنه وإن لوحظت فيه عند التعليل الوصفية إال أنه ال يعد وصفاً يف احلقيقة.

 ه .وقال " ظهر " ليخرج ما خفي من األوصاف فإنه ال يصح التعليل ب
وقال "انضبط" ليخرج ما كان غري منضبط من األوصاف كاحلكمة غري املنضبطة ولتدخل احلكمة 

 املنضبطة فإنه جيوز التعليل هبا على الراجح.
وقال "جعله الشارع موجباً للحكم" لإلشارة إىل أن اإلجياب للشارع ال للعلة بذاهتا . وقال " معرفاً " 

رط فال يكون معرفاً. وقال "له" أي للحكم ليخرج املانع فانه ليخرج الشرط ألنه قد يوجد بدون ش
 معرف لنقيض احلكم.

 املطلب الثاين: أنواع العلل القياسية
يطلق عليه اسم العلة أو لعل املراد أبنواع العلل القياسية إمنا هو النظر إىل أنواع ما ميكن أن 

تلفة يصدق بعضها على العلة يوجد فيها معىن العلة بوجه، حبيث حيصل من كل وجه أقسام خم
 القياسية حقيقة.

قسم األصوليون من احلنفية والشافعية العلة إىل أقسام متعددة، وابعتبارات خمتلفة، وذلك 
لتسهيل حصرها وتيسري ضبطها، فهي اترة تكون وصفاً، واترة تكون حكماً، واترة تكون بسيطة، 

يلي متعدية إىل آخر ما هنالك من األقسام، وفيما واترة تكون مركبة واترة تكون قاصرة، واترة تكون 
 بعض تلك األقسام

 تقسيم احلنفية للعلةالفرع األول: 

قسم احلنفية العلة تقسيمات مغايرة ملا عند اجلمهور، ذلك أن للعلة عندهم مكوانت ثالثة،  
  .هي: االسم واحلكم واملعىن

 ويضاف ذلك املوجب إليها ال بواسطة. فالعلة تكون امسا، أبن تكون يف الشرع موضوعة ملوجبها -
 وتكون العلة حكما أبن يثبت احلكم بوجودها متصال هبا من غري تراخ. -
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 وتكون العلة معىن أبن تكون مؤثرة يف إثبات ذلك احلكم وإجيابه. -

فإذا متت هذه الوجوه كانت علة حقيقة، وإذا مل يوجد فيها بعض هذه األوصاف كانت علة 
 ة.جمازا أو حقيقة قاصر 

 وعليه فتنقسم العلة حبسب استكمال هذه األوصاف وعدم استكماهلا إىل سبعة أقسام:

 واإلعتاق للحل، والنكاح للملك، البيع حنوعلة امسا ومعىن وحكما ويف نظائرها كثرة،  -1
 هلذا موضوع إنه حيث من امسا علة كله  هذا فإن للوقوع، الطالق وإيقاع احلرية، وإثبات الرق لزوال
 هذا ألجل مشروع إنه حيث من معىن علة وهو بواسطة، ال إليه مضاف املوجب هذا فإن ب،املوج

 .عنه يرتاخى أن جيوز وال به يثبت احلكم هذا إن حيث من حكما علة وهو املوجب،

 من امسا للملك علة فإنه املوقوف، البيع ووعلة امسا ومعىن ال حكما كالبيع لشرط اخليار  -2
 إلفادة املتعاقدين بني شرعا منعقد إنه حيث من ومعىن املوجب، هلذا وضوعم حقيقة بيع إنه حيث

 وهو الغري، إىل الضرر تعدي فيه وليس حقها، خالص من هو مبا معىن ومتامه انعقاده فإن احلكم، هذا
 رضاه، غري من ملكه عن العني خروج يف ابملالك اإلضرار من به امللك ثبوت يف ملا حكما بعلة ليس
 أن به فيتبني بزوائده، املشرتي ميلكه حىت العقد وقت إىل احلكم يستند منه اإلجازة وجد اإذ وهلذا
 .ومعىن امسا موجودة العلة

 داخل الشرط خيار الن حكما، ال ومعىن امسا علة فإنه للبائع اخليار بشرط صرح إذا وكذلك
 لو أان إال الغرر ملعىن البيع يف اخليار اشرتاط جيوز ال أن القياس وكان البيع، أصل على ال احلكم على

 يكن مل خاصة احلكم على أدخلناه ولو ضرورة، احلكم على دخل السبب أصل على الشرط أدخلنا
 على دخل الشرط أن ظهر وإذا أقل، هذا يف واجلهالة الغرر معىن فكان السبب، أصل على داخال
 يثبت اخليار سقط لو وهلذا حكما، ال ملوجبه ومعىن امسا علة الشرط هبذا البيع أن عرفنا خاصة احلكم
 صار ملا امللك أصل أن إال واملنفصلة، املتصلة ابلزايدة البيع ميلك حىت العقد وقت من للمشرتي امللك
 يتوقف ال املشرتي من احلالة هذه يف املوجود فالعتق أصال، الشرط قبل موجودا يكن مل ابلشرط متعلقا

 التعليق ال التوقف صفة امللك يف يثبت إمنا األول ويف اخليار، سقط إذا له امللك ثبوت ينفذ أن على
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 له امللك بنفوذ ينفذ أن على أيضا التوقف بصفة إعتاقه فثبت أصله، يعدم ال يءالش وتوقف ابلشرط
 .ابالجارة

 حقيقة، املعدوم تتناول الهنا حكما، ال ومعىن امسا للملك علة فإهنا اإلجارة، النوع هذا ومن
 بشرط وميلك حكما، العلة النعدام األجر يف امللك يثبت مل وهلذا للملك، حمال يكون ال واملعدوم
  جعل به املنتفع إن حيث من ومعىن امسا العلة وجود هناك أن إال ومعىن، امسا العلة لوجود التعجيل
 فامضا صار املنفعة ملك وهو حقيقة احلكم حق يف العقد فأما ابلعقد، املقصودة هي اليت كاملنفعة

 وقت إىل مستندا يثبت وال هلذا، املنفعة استيفاء حال على األجر يف امللك فيقتضي الوجود حالة إىل
 الرجعي، الطالق هذا وعلى احلكم، دون اإلجياب صحة حكم يف املنفعة مقام العني إقامة الن العقد،

 وهو الرجعة، قبل عدةال انقضاء بشرط متعلق به امللك زوال حكم الن حكما، ال ومعىن امسا علة فإنه
 احلل ملك زوال يثبت مل وهلذا حكما، بعلة ليس أنه فعرفنا العلة، أركان من ركن احملل حرمة حكم يف
 .أصال ءالوط حرمة وال به

 وعلة امسا وحكما ال معىن كالسفر ،  -3

كالقرابة وامللك للعتق،   كالوصف األخري من علة ذات وصفني،،  وعلة معىن وحكما ال امسا -4
 وصفان مؤثران يف العتق، وآخرمها وجودا ينطبق عليه مسمى علة معىن وحكما ال امسا. 

وصفا له شبه بعضهم وعلة معىن ال امسا وال حكما كالوصف األول منها وهو الذي مساه  -5
غري اجلزء األخري منها، وكل جزء منفرد ال يعترب سببا) املثال  ، وهو أحد أجزاء العلة املركبةالعلل
 بق(السا

ومثاله اجلنس أو القدر يف راب النسيئة، فكل منهما شبهة علة ألن كليهما منفردا حيرم النسيئة 
اليت هي شبهة الفضل، والشبهة مانعة للنهي عن الراب والريبة، كما أن حرمة النساء أقوى فهي مبنية 

  شئتم كيف  يعوافب األصناف هذه اختلفت فإذا " على االحتياط فكانت أسرع ثبوات من حرمة الفضل
 "فجاز لذلك أن تثبت احلرمة أبحد الوصفني الذي له شبهة العلة خالفا للفضل.بيد يًدا كان  إذا

 ما يكون أن وعلة تشبه السبب:  علة العللهي املسماة و علة حكما ال امسا وال معىن  -6 
 كان  األصل وجود حيث فمن.خطر وجوده يف متأخرا منتظرا وصفته موجودا أصله احلكم إليه يضاف
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 للحكم موجبا كونه  إن حيث ومن األصل، ينعدم ال الوصف وابنعدام لألصل اتبعة الصفة الن علة
 .سببا فكان إليه للوصول طريقا كان  الوصف وجود قبل فاألصل متأخر منتظر وهو الصفة ابعتبار

 يثبت به إذا اتصل به املوت. -احلجر –مثل مرض املوت يشبه السبب ألن احلكم 

 فإهنا احلنث، قبل واليمني ابلشرط والعتاق الطالق تعليقك  :علة امسا ال معىن وال حكماو  -7
 عند ال تقرره عند احلكم ثبوت يكون ما وحكما معىن العلة الن حكما، وال معىن ال امسا علة

 والعتاق ابلطالق اليمني يف الشرط وجود بعد وكذلك ترتفع، بل اليمني تبقى ال احلنث وبعد ارتفاعه،
 .اليمني يبقى ال

 وعليه فتقسيم احلنفية للعلة مؤسس على طبيعة العالقة القائمة بني العلة واحلكم من حيث:

 .ونسبته إليها ،أي مدى إمكانية إضافة احلكم إىل العلة :اإلضافة -
 .أي مدى إمكان وجود احلكم عند وجود العلة :الوجود -
 .حلكملتأثري حقيقي على ا أي مدى ممارسة العلة :التأثري -

وهذا التقسيم ليس تقسيما  إجرائيا فنيا فحسب، بل وظيفيا أيضا ملا انبىن عليه من خترجيات 
 فقهية يف إطار املذهب من حيث تتبع ما يصح التعليل هبم األقسام وما ال يصح

 الفرع الثاين: تقسيم العلة عند اجلمهور
عن تقسيم احلنفية، كما أنه يبنّي قّسم اجلمهور العلة ابعتبارات خمتلفة، وهذا التقسيم خيتلف 

 األقساموفيما يلي أهم تلك ما يصح التعليل به عند اجلمهور، وما ال يصح التعليل به 

 تنقسم إىل عقلية وشرعية :، من حيث ذاهتا العلة -أوال

 وهي املوجبة للحكم بنفسها، وال تتغري ابألزمان، كحركة املتحرك . العقلية: -1

كاإلسكار يف اخلمر، ومن   ،اكتسبت صفة التعليل جبعل الشارع وهي اليت الشرعية: -1
 خصائصها أهنا كانت قبل جميء الشرع، وتتخصص بزمان دون زمان، وال تتخصص بعني دون عني.
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العلة حقيقة يف العقلية، كاحلركة علة يف كون املتحرك متحركا، وإمنا تسمى العلل الشرعية علة 
قة العلة ما أوجب احلكم بنفسه، وهي العلة العقلية، وأما اليت توجبه جمازا أو اتساعا، وإال ففي احلقي

  بغريها فليست بعلة يف وضع املتكلمني، وإمنا هي أمارة على احلكم.

 من حيث عالقتها مبحل احلكم -اثنيا

، وعليه أو جزءاً منه أو خارجاً عنه حمالً للحكم إما أن تكونعلة احلكم الثابت يف حمل معني   
 ثة أقسامفهي ثال

احملل نفسه، كتعليل حرمة الراب يف النقدين بكوهنما جوهري هي أن تكون العلة  -1
كتعليل حرمة اخلمر بكونه  ،األمثان، أو كتعليل حرمة الراب يف الذهب والفضة بكوهنما ذهباً وفضة

 وتعليل طهورية املاء بكونه ماًء، والذهب بكونه ذهباً  ،مخراً 

يار الرؤية يف بيع الغائب بكونه ، كتعليل خِ ل الذي ثبتت فيهجزء احمل العلةأن تكون  -2
عقد معاوضة، فإنَّ عقد املعاوضة جزء حمل احلكم وهو البيع، وكتعليل نقض الوضوء ابخلارج من 

السبيلني، ابخلروج منهما، ألن اخلروج منهما جزء معىن اخلارج منهما، إذ معىن اخلارج، ذاٌت ثبت هلا 
 .اخلروج

العلة هي احملل أو جزأه مل جتز تعديتها، ألهنا يف هذه احلالة ال توجد يف غري املعلل،   وإذا كانت
 كالقاصرة.

أن تكون العلة ليست نفس احملل وال جزءاً منه، بل هي خارجة عنه، والعلة اخلارجة  -3
 . علة عرفية ،علة لغوية، علة شرعية، : علة عقليةعن احملل أربعة أنواع

 أما العلة العقلية فقسمان : :العلة العقلية -أ

 علة عقلية ثبوتية، وتسمى العلة احلقيقية . –

 علة عقلية سلبية . –

 والعلة الثبوتية قد تكون إضافية ، وذلك ابعتبار تعلقها بغريها وإضافتها إىل ذلك الغري . 
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ة اإلجبار ، : األبوة يف اعتبارها علة يف والية اإلجبار ، فاألبوة علة حقيقية يف والي ومثاهلا 
وثبوتية ال سلبية ؛ ألهنا وصف والوجود ، وإضافية وذلك ابعتبار تعلق والية اإلجبار هبا ، ألن والية 

 األب أصلية .

 وقد تكون العلة الثبوتية غري إضافية، وذلك ابعتبار تعلقها يف نفسها.

 إضافية ، إمنا تعلق غري حقيقية ثبوتية: اإلسكار  فإنه علة لتحرمي اخلمر، وهذه العلة  ومثاهلا 
 احلكم هبا ابعتبار نفسها .

: جعل اإلكراه علة يف عدم وقوع الطالق ؛ النعدام الرضا فيه ، ومثال العلة العقلية السلبية 
وهذه العلة سلبية ؛ ألهنا عدم ، واإلكراه دال على عدم الرضا من املكر ه ، فطالقه غري واقع لعدم 

 الرضا .

ومثاله: كقولنا يف املشاع جيوز بيعه فتجوز  ما يكون حكماً شرعياً، يوه ة:الشرعي علةال -ب
 هبته.

: كقولنا يف بيع الغائب أنه مشتمل على جهالة جمتنبة يف العرف. اومثاهل ة:العرفي علةال -ج
 ومثاله كذلك اخلسة والشرف يف الكفاءة يف النكاح.

مسمى ابخلمر فيحرم كاملعتصر من يف االسم قولنا يف النبيذ أنه  اومثاهل :ةاللغوي علةال -د
 العنب. 

 وتنقسم هبذا االعتبار إىل قسمني:: طريق ثبوهتامن حيث اثلثا: 

وهي اليت جاء النص هبا صراحة أو ضمناً ، كما يف قوله تعاىل:  :: العلة املنصوصة -1 
 ُجاٌة بَ ْعَد الرُُّسلِ ُرُساًل ُمَبشِ رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالا َيُكوَن لِلنااِس َعَلى اَّللِا ح  [ :165النساء]  ،

 .مسلم"إمنا جعل اإلذن من أجل البصر( : " وكما يف قوله )

للقواعد املعتربة ، وما  وهي ما يستنبطها اجملتهد من النصوص وفقاً  :العلة املستنبطة -2 
 يقضي به السياق ، كتعليل الراب يف الرب بكونه موزوانً ، أو مكيالً مثالً .
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إىل : مستنبطة ومنصوصة ، وقال  –أي العلة  –الزركشي يف البحر احمليط : " وتنقسم  قال 
 بعض أهل خراسان : مسطورة ومنشورة ".

هـ(: " طريق اعتبار العلة :منهم من قال : مسعي، ومنهم من قال : 406وقال ابن فورك )ت 
قال : عقلي قال : طريقة  عقلي ، فمن قال : مسعي يراعي يف كون الوصف علة داللة مسعية ، ومن

اعتبار علل السمع كطريق اعتبار علل العقل ، ويكون ذلك ابلتقسيم ، أبن يقال : ال خيلو إما أن 
يكون ُحّرم لكذا أو كذا، كما يقال : ال خيلو أن يكون حترك لكذا أو لكذا ، فيقع على املعىن له 

 .حترك"

 سيطة ومركبة:تنقسم إىل بالعلة من حيث تعدد أوصافها:  – رابعا

والربوايت   وهي املعللة بوصف واحد، كتعليل حرمة اخلمر ابالسكار العلة البسيطة: -1
 ابلطعم ، وغري ذلك.

: وهي املتكونة من عدة أوصاف، وذلك كتعليل وجوب القصاص ابلقتل، العلة املركبة -2
 ا مجيعاً.العمد، العدوان، ملكافئ، غري ولد، فهذه مخسة أوصاف علل القصاص الواجب هب

والرتكيب قد يكون من صفة حقيقية وإضافية، كقولنا : قتل صدر من األب، فال جيب به 
القصاص، فالقتل حقيقي، واألبوة إضايف. وقد يكون من صفة حقيقية وسلبية، وذلك كتعليل وجوب 

 القصاص ابلقتل العمد الذي ليس حبق، فالقتل والعمد، صفتان حقيقيتان، وقوله: ليس حبق صفة
 سلبية، وليس لألجزاء اليت تركب منها العلة حصر، وقيل: جيب أن ال تزيد عن مخسة

 :تنقسم إىل متعدية وقاصرة العلة من حيث تعديها: –خامسا

: هي اليت توجد يف غري احملل املنصوص عليه ابحلكم، وذلك كاإلسكار فإنه العلة املتعدية -1
وجد يف غريه كالنبيذ، وكتعليل حترمي الراب يف األصناف يوجد يف احملل املنصوص عليه، وهو اخلمر ، وي

 املنصوص عليها ابلطَّعم، فيتعدى إىل سائر املطعومات .
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وهي اليت ال توجد يف غري احملل املنصوص عليه، بل تكون قاصرة عليه ،  العلة القاصرة: -2
ة على حملها وهو النقدان،   فهي قاصر . ال تتعداه، وذلك كتعليل الراب يف النقدين ابلنقدية أو الثمينة

 كتعليل طهورية املاء ابلرقة واللطافة، دون اإلزالة  

وقد اتفق العلماء على أن شرط القياس أن تكون العلة متعدية ليتعدى احلكم حمل النص إىل 
 غريه ، وهل جيوز التعليل ابلعلة القاصرة أم ال ؟

دية شرط للقياس، وليست شرطاً للتعليل، اجلمهور على أنه جيوز أن يعلل ابلعلة القاصرة، والتع
  فالتعليل كما جيوز ابملتعدية جيوز ابلقاصرة.

 وللتعليل هبا فوائد كثرية منها:

معرفة املناسبة بني احلكم وحمله، وهذا أدعى لقبول احلكم، مليل النفس إىل احلكم الذي  – 1
 تعرف فيه وجه املصلحة.

وانتفائه من غريه، وهذا مهم جداً، إذ منتنع مبوجبه اقتصار احلكم على حمل النص،  ةمعرف – 2
 عن إحلاق أي أمر مبحلها.

 . تقوية النص الدال على معلوهلا – 3

 أبن تكون وجه املصلحة، أو أمارهتاالعلة ابعتبار عالقتها ابملصلحة:  -سادسا

أو هي املصلحة ذاهتا ككون الصالة انهية عن  العلة هي وجه املصلحة واحلكمة -1
 حشاء، وكون اخلمر موقعة للبغضاء. الف

علة احلكم ليست جمرد  عالمةٍّ معرِّفةٍّ وأمارةٍّ إذ  واحلكمة ومظنتها: العلة أمارة املصلحة -2
س اذ جةٍّ عاطلةٍّ، واملظنة تذكر ابإلضافة إىل املعىن املوجب أو احلكمة الداعية، وهي اليت يظن عند 

علة يف فساد البيع مع أن العلة   الة أحد البدلنيكجعل جه  وجوده وجود العلة أو املعىن الداعي،
 احلقيقة يف فساد البيع إمنا تبعات اجلهالة من تعذر التسليم.
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 داللة:  داللتان وهلا العلل، بعض على االصطالح يف [املظنة] تطلق إمنا يقول الزركشي: "..
 وإذا، مظنة مسيت وديالوج املعىن إىل أضيفت إذا فهي الشرعي، احلكم على وداللة املعىن، على

 على يدل مثال فالسفر، غلط فقد ذلك عكس ومن له، علة مسيت الشرعي احلكم إىل أضيفت
 هو قلت الرخصة إىل أضفته وإذا مظنة، هو قلت املشقة إىل أضفته فإذا ، الرخصة على ويدل املشقة

. "جديل اصطالح إىل يرجع أمر وهذا الرخصة وعلة املشقة، مظنة فالسفر له، علة  

 تقسيم العلة ابعتبار الدفع والرفع هبا-سابعا

 وهي هبذا االعتبار ثالثة أقسام:

علة دافعة للحكم غري رافعة له ، كالعدة فإهنا تدفع النكاح الالحق؛ ألهنا متنع النكاح من  -1
 غري الزوج ، وال ترفع النكاح السابق ؛ ألن املرأة لو اعتدت عن وطء بشبهة مل ينفسخ نكاحها .

عرب بعض األصوليني عن هذه العلة أبهنا علة ابتداء ال استدامة ، ومثل هلا ابلعدة والردة ، وي 
 فإهنما علتان يف منع ابتداء النكاح دون استدامته.

 علة رافعة للحكم غري دافعة له ، وهي عكس السابقة . -2

فال يكون الطالق  مثاهلا : الطالق فإنه يرفع حل االستمتاع ، وال يدفعه جلواز النكاح بعده ،
 مانعاً من وقوع نكاح جديد .

 علة دافعة للحكم ورافعة له ، كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ، ويرفعه إذا طرأ عليه.  -3

قال ابن القطان : " ومجلة الكالم يف هذا أن العلل على حسب ما رتبها هللا ونصبها، فإن  
 .نصبها لالبتداء والدوام، أو ألحدمها ، كانت له "

 العلة شروطاملبحث الثالث: 

 كل  وليس وخواص، أوصاف عدة على مشتمال يكون قد حبكمه النص ورد الذي ألصلا
 من األصل حكم به يعلل الذي الوصف يف البد بل حلكمه، علة يكون أن يصلح األصل يف وصف

 عليها، املنصوص العلل استقراء من نو األصولي استمدها الشروط وهذه. شروط مجلة فيه تتوفر أن
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 هذه وبعض. الفرع إىل احلكم تعديه وهو التعليل من املقصود الغرض ومن العلة، تعريف مراعاة ومن
 األصوليون ذكرفقد  كلمتهم،  عليها تفقت مل وبعضها األصوليني، كلمة  اهاشرتاط على اتفقت الشروط

 أهم يلي وفيما ا،بعضه تقرير يف العلماء بني خالف على شرطاً، عشرين جتاوزت شروطاً  العلة يف
 .أوال املذكورة األربعة وهي عموما عليها املتفق الشروط فيها مبا الشروط تلك

 احلواس من حباسة يدرك حمسا يكون أن ظهوره ومعىن: ظاهرا وصفا تكون أن :األول الشرط
 مر،اخل يف ابحلس يدرك ظاهرا، أمرا تكون أن فالبد الفرع يف للحكم املعرف هي العلة ألن الظاهرة،
 يف ابحلس يدركان اللذين اجلنس احتاد مع والقدر مسكر، آخر نبيذ يف وجوده من ابحلس ويتحقق
 .املقدرات من آخر مال يف وجودمها من ابحلس ويتحقق الستة، الربوية األموال

 وال وجوده من التحقق ميكن ال ألنه ظاهرة حباسة يدرك ال خفي أبمر التعليل يصح ال هلذا
 عقد وهي الظاهرة مبظنته يعلل بل زوجته، رحم يف الزوج نطفة حبصول النسب ثبوت يعلل فال عدمه
 وهي الظاهرة مبظنته يعلل بل عنيياملتاب برتاضي البديلني يف امللكية نقل يعلل وال. الصحيح الزواج

 عشر مخسة بلوغ وهي الظاهرة، مبظنته يعلل بل العقل بكمال احللم بلوغ يعلل وال. والقبول اإلجياب
 .قبلها البلوغ عالمات من عالمة ظهور أو سنة

 : نوعان وهو بسببها، يُعلق وإمنا هبا، احلكم تعليق إىل سبيل فال خفية، العلة كانت  فإن وعليه

 بدليل يعمل فهنا والوالية، التملك يف واألبوة الصدق، مع كالعدالة  عليها دليالً  يكون أن :أحدمها 
  .منه أقوى يعارضها مل ما العلة

 أو القرابة هتمة مع اخلطأ أو والكذب النوم، مع كاحلدث  ممكنا، معه حصوهلا يكون أن :الثاين
  .الصداقة

  :تعاىل بقوله منتفي واحلرج.  وحرج بعسر إال فيها احلكم مناط معرفة ميكن ال اخلفية فالعلة
وما جعل عليكم يف الدين من حرج :يرد شارعال فإن خفية العلة كانت  إذا لذلك [78]احلج 

 األحكام يف والتخبط الناس على للعسر دفعاً  اجللية، الظاهرة املظان إىل الناس
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 حمدودة معينة حقيقة له تكون أن انضباطه ومعىن: منضبطا وصفا تكون أن :الثاين الشرط
 واألصل الفرع تساوي القياس أساس ألن يسري، بتفاوت أو حبدها الفرع يف وجودها من التحقق ميكن

 أبن احلكم ميكن حىت حمدودة مضبوطة العلة تكون أن يستلزم التساوي وهذا األصل، حكم علة يف
 حتقيقها وأمكن مضبوطة، حقيقته ملورثه الوارث من العدوان العمد كالقتل  فيها، متساويتان الواقعتني

 وأمكن مضبوطة، حقيقته أخيه ابتياع على اإلنسان ابتياع يف واالعتداء للموصي، له املوصى قتل يف
 .أخيه استئجار على اإلنسان استئجار يف حتقيقها

 الظروف ابختالف بينا اختالفا ختتلف اليت املضبوطة، غري املرنة ابألوصاف التعليل يصح ال
 وهو مظنتها بل املشقة بدفع املسافر أو للمريض رمضان يف الفطر إابحة تعلل فال واألفراد، واألحوال

 .املرض أو السفر

 حكمة لتحقيق مظنة يكون أن مناسبته ومعىن: مناسباً  وصفا تكون أن: الثالث الشرط
 من احلكم بتشريع الشارع قصده ما حيقق أن شأنه من وعدماً  وجوداً  به احلكم ربط أن أي احلكم،
 حكمته، هو منه املقصودة والغاية احلكم تشريع على احلقيقي الباعث ألن ضرر، دفع أو نفع جلب

 الباعثة هي ألهنا األحكام، علل هي لكانت مضبوطة ظاهرة األحكام يعمج يف احلكمة كانت  ولو
 مقامها أقيمت بعضها، يف انضباطها وعدم األحكام بعض يف ظهورها لعدم ولكن تشريعها، على

 وال لألحكام علال األوصاف هذه اعتبار ساغ وما. هلا ومناسبة مالئمة مضبوطة ظاهرة أوصاف
 .للحكم علة تصلح مل مالئمة وال مناسبة تكن مل فإذا احلكم، هلذه مظنة أهنا إال كمهاحِ  مقام أقيمت

وقد يعرب عن املناسبة ابلتأثري يف احلكم، وهلذا قيل يف شرط العلة أن تكون مؤثرة يف   
احلكم، فإن مل تؤثر مل جيز أن تكون علة، وقيل: إهنا مبعىن الباعث أي مشتملة على حكمة صاحلة 

 احلكم، فلو كان الوصف طرداي أو أمارة جمردة فلن يكون علة. مقصودة للشارع من شرع

 وعرب عن املناسب أبنه اجلالب للحكم واملقتضي له وغري ذلك. 

ويكون الوصف مناسبا عندما يغلب على ظن اجملتهد أن احلكمة حاصلة عند ثبوته ألجلها 
 دون شيء سواها
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 العدوان العمد والقتل العقول، حفظ يهعل التحرمي بناء يف ألن اخلمر لتحرمي مناسب فاإلسكار
 إلجياب مناسبة والسرقة الناس، حياة حفظ عليه القصاص بناء يف ألن القصاص إلجياب مناسب

 .الناس أموال حفظ عليها القطع بناء يف ألن والسارقة السارق يد قطع

 ال اليت اقيةاالتف أو الطردية ابألوصاف وتسمى املناسبة، غري ابألوصاف التعليل يصح ال هلذا
  أو اجلنس، جزائري عدواانً  عمداً  القاتل كون  أو اخلمر، كلون  حبكمته وال ابحلكم، هلا عالقة تعقل
 مناسبة أبوصاف التعليل يصح وال. أعرابيا رمضان يف عمداً  املفطر كون  أو اللون، أمسر السارق كون

 التشريع، حلكمة مظنة غري قطعا وجعلها مبناسبتها، خيل ما اجلزئيات بعض يف عليها طرأ إذا أبصلها
 ال العقد حني من تالقيهما عدم ثبت من وزوجية امللكية، لنقل علة تصح ال املكره من البيع فصيغة

 البيع ألن عنه، النفسية الوالية لزوال علة يصلح ال جمنوانً  بلغ من وبلوغ النسب، لثبوت علة حتص
 .مناسبة وال مظنة ليست اجلزئيات هذه يف والبلوغ والزواج

 :موقف األصوليني من التعليل ابحلكمة
 ة:الفرق بني العلة واحلكم 
 :ميكن أن منيز بني العلة واحلكمة مبا يلي 

هي الوصف الذي جعله الشارع مناطاً لثبوت احلكم حيث ربط الشارع به احلكم  علة احلكم:
 .شرع احلكم وجوداً وعدماً بناء على أنه مظنة لتحقيق املصلحة املقصودة للشارع من

فهي املصلحة نفسها، ولذلك فإهنا قد تتفاوت درجتها يف الوضوح واالنضباط  أما احلكمة:
 .وقد ختفى فال تكون معلومة للعباد أصالً 

مثال ذلك: أجاز الشارع احلكيم قصر الصالة الرابعية، وقد أنيط القصر ابلسفر الذي هو 
العلة، واملشقة هي املصلحة اليت قصدها الشارع  الوصف الظاهر املنضبط والذي هو مظنة املشقة فهو

كما أجاز الشارع مثالً للشريك أن يتشفع يف مال شريكه، والوصف املنضبط يف ذلك  .فهي احلكمة
" الشركة " فهي عّلة احلكم، أما الوصف غري املنضبط والذي قصده الشارع يف التشريع فإنه دفع 

 .د وهذا هو حكمة التشريعالضرر عن الشريك القدمي من الشريك اجلدي
ومن هنا جاء اخلالف يف صحة التعليل ابحلكمة من عدمه، واألصوليون حصروا ذلك يف ثالثة 

 :أقوال وهي
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املنع من التعليل ابحلكمة مطلقاً؛ ووجه اإلطالق أهنا ال جيوز التعليل هبا سواء  القول األول:
 .سبه اآلمدي إىل بعض األصولينيأكانت ظاهرة أو خفية منضبطة أو غري منضبطة، وهذا ما ن

جواز التعليل ابحلكم مطلقاً، وهذا ما ذهب إليه اإلمام البيضاوي والرازي والغزايل  القول الثاين:
 .من الشافعية وبعض األصوليني

التفصيل؛ فقد ذهب بعض األصوليني إىل التفصيل يف جواز التعليل ابحلكمة  القول الثالث:
نت ظاهره منضبطة بنفسها، ومنع التعليل هبا إن كانت مضطربة أو خفية، فأجازوا التعليل هبا إن كا

 .وهذا ما ذهب إليه اآلمدي وابن احلاجب والصفي اهلندي، وهو الظاهر من مذهب احلنابلة
ويتأيد هذا الرأي مبا جاء يف الكتاب والسنة وما نطق به فقهاء املسلمني من السلف واخللف 

 .حلكمةيف فروع كان التعليل فيها اب
ولقد أمجع األصوليون على التعليل ابلوصف الظاهر املنضبط و ذلك مع أن هذا الوصف ليس 
مقصوداً بذاته للشارع احلكيم، و لكنَّه جعل بسبب خفاء احلكمة وعدم انضباطها، وعليه فلو كانت 

نضبط هذه احلكمة منضبطًة و مساويًة للوصف يف انضباطه أفال تكون أوىل من الوصف الظاهر امل
 .ابلتعليل أو مساوية له

 إمجاعا وال نصا ختالف ال حبيث ساملة العلة تكون أن :الرابع الشرط

فإذا كانت العلة مثبتة حكماً يف الفرع خيالف النص أو اإلمجاع فال عربة هبا، وال التفات إليها، 
وط املتفق عليها. وممن وقد نقل اآلمدي : أنه من الشر والقياس الذي انبىن عليها يعترب قياساً فاسداً .

 من كثري  به يصرح ومل ،صرح هبذا الشرط ابن احلاجب املالكي وبعض من علماء الشافعية واحلنفية
 ألن وذلك الشرط، هذا مثل على هماتفاقالواقع يقرر  بل يشرتطوه، مل أهنم يعين ال وهذا األصوليني،

 النص عليه دلنا الذي الوصف إال لعلةا وما العلة، ال اإلمجاع، أو النص هو احلكم ثبوت يف األصل
 اإلمجاع، أو النص وهو أصوهلا العلة ختالف أن املعقول من فليس حكمهما، تضمنه مما اإلمجاع أو

 ال مما وهذا ابإلمجاع، أو ابلنص مردودة العلة هذه مثل إن بل احلكم، لثبوت صاحلة علة وتكون
 .مدياآل اإلمام هذا على ابالتفاق صرح وممن فيه، خالف

 من مرتبة تكون اليت الكفارة يف يعتق ال املرفه امللك إن: قلنا لو: العلة هلذه االفرتاضي واملثال
 لديه ملا هذا، مثل على العتق بسهولة ذلك وعللنا اإلطعام، مث الصيام، من يليه ما مث ابلعتق الشارع
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 من الكفارة شرعت الذي زجرال حيقق وال املشقة، من نوع أي فيه جيد ال مبا واجلواري األموال من
 .ألمثاله والردع الزجر بتحقق وأجدر عليه أشق هو الذي الصوم إىل الكفارة يف فيصار أجله،

 له، ومبطال وغريه، املرفه امللك على الكفارة أوجب الذي للنص خمالفا كان  ملا التعليل هذا لكن
 إىل االنتقال مث أوال، العتق إجياب من النص رتبها كما  مرتبة الكفارة تكون أن من بد ال بل يعترب، مل
 .تعذره عند واإلطعام الصوم من يليه ما

 يف عليه الصيام وجوب عدم على قياساً  الصالة عليه جتب ال املسافر أن اإلمجاع خمالفة ومثال
 على أدائها ووجوب الصالة يف املشقة اعتبار عدم على لإلمجاع خمالف وهذا.  املشقة جبامع السفر
 . السفر مشقة وجود مع راملساف

األصل، فإن كان قاصرا فيسميه  على قاصرا وصفا ال أن تكون وصفا متعدَّي: اخلامس الشرط
 العلة تكون األحناف حكمة ال علة، ويسميه اآلخرون علة قاصرة، ومقصودهم هبذا الشرط، أن

 يف ويوجد أفراد عدة يف يتحقق أن ميكن وصفا تكون أن هذا ومعىن غريه إىل النص حمل من متعدية
 يف توجد ال بعلة علل فلو الفرع، إىل تعديته األصل حكم تعليل من املقصود الغرض ألن األصل، غري
 خصائص من هي اليت األحكام عللت ملا وهلذا. للقياس أساسا تكون أن ميكن ال األصل غري

 يصح فال القياس، فيها يصح مل وسلم عليه هللا صلى الرسول لذات أبهنا وسلم، عليه هللا صلى الرسول
 أو ذهب أبهنا الستة الربوية األموال يف الراب حترمي تعليل وال ختمر، العنب نبيذ أبهنا اخلمر حترمي تعليل
 .فضة

 إىل ذلك ومرد العلة، يف الشرط هذا اشرتاط يف خالف األصوليني بعض أن إىل التنبيه وجيدر
  .القياس صحة يف شرط هي وإمنا اجلمهور، عند التعليل صحة يف شرطاً  ليست العلة تعديه أن

 القياس،وبدون لصحة شرط غريه إىل النص حمل من احلكم تعدية أن على: اتفقوا فقد وعليه
 ."قياساً " يسمى ال التعدية

 يثبت ما ألن إمجاع، أو بنص اثبتة كانت  إذا القاصرة ابلعلة التعليل صحة على: أيضاً  واتفقوا
 ابن أن إال األصوليني، من واحد غري هذا على االتفاق حكى وقد ف،واختال اجتهاد موضع ليس هبا

 "مطلقاً  قوم -القاصرة العلة ويعين-ومنعها: "قال ، فيها اخلالف نقل السبكي
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 الذهب يف الراب حرمة كتعليل  وذلك مستنبطة، كانت  إذا ابلقاصرة التعليل صحة يف: واختلفوا
 أي جبوهريتهما، أو احملل، نفس العلة تكون وعنده ،وفضة ذهباً  بكوهنما: أي-جبوهريهما والفضة
 .عليهما قاصر الوصفني وكال األشياء لثمنية متعينني جوهرين بكوهنما

 :فريقان ذلك يف والعلماء

 مجهور إليه ذهب ما وهو املستنبطة، القاصرة ابلعلة التعليل صحة إىل ذهب: األول الفريق 
 وهو أمحد، اإلمام ذهب وإليه الباقالين ومنهم أصحابه ةوعام الشافعي ومذهب واملتكلمني الفقهاء
 .املعتزلة من اجلبار عبد والقاضي البصري، احلسني وأبو املالكية، مذهب

 والكرخي حنيفة أيب قول وهو املستنبطة، القاصرة ابلعلة التعليل فساد إىل ذهب: الثاين الفريق 
 أصحاب وبعض احلسني، كأيب  منهم املتقدمني وبعض احلنفية من املتأخرين عامة مذهب هو

 .الشافعي

 على دليل جمرد اعتبارها ميكن أنه إال للقياس تصلح ال كانت  وإن القاصرة العلة أن والراجح 
   .صحيحا القاصرة ابلعلة األحكام تعليل يكون وبذلك احلكم، على الباعث أو اخلالق حكمة

 وصفا طردَّي العلة تكون أن :السادس الشرط

مأخوذ من اطرد وله معان كثرية يف اللغة، فيأيت مبعىن: االستقامة، يقال: اطرد األمر أي: ة:االطراد لغ
استقام، ومبعىن التتابع يقال: اطردت األشياء إذا تبع بعضها بعضا، ويقال: اطرد الكالم إذا تتابع، 

خليل وهو عدوها واطرد املاء إذا تتابع سيالنه، وهبذا املعىن أييت االطراد، فهو افتعال من طراد ا
  .وتتابعها

 حكمها وجود:  أي"  حماهلا مجيع يف حكمها استمرار هو: واملراد ابطراد العلة يف االصطالح
 وجدت كلما  تكون أن "فاطرادها  اإلسكار، وجد حيث التحرمي كوجود  ، فيه وجدت حمل كل  يف

 ابن ومنهم األصوليني من واحد غري إليه ذهب ما وهذا ، أي وجود احلكم بوجود العلة،"احلكم وجد
 علمنا، كما  للحكم معرفة العلة ألن احلد، يف االطراد معىن من إليه ذهبوا ما مع متفق وهو احلاجب،

 بوجودها وجد وقد احلكم، واحملدود العلة: هنا واحلد .للحد يشرتط ما هلا فيشرتط
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 ال املطردة العلة يف الوصف أن توضح زايدة مع السابق املعىن يتضمن مبا الطرد بعضهم وفسر
 غري من الوصف وجود عند احلكم وجود" الطرد من املراد إن:  "فقالوا مناسبا يكون أن فيه يشرتط
 الصور مجيع يف أتثري أو مالئمة اشرتاط

 استمرار هو فاالطراد احلكم، وجد العلة وجدت كلما  وعليه فاشرتاط االطراد يف العلة يعين أنه
 أن هو والنقض نقض، يعارضها أن دون احلكم ُوجد العلة وجدت افكلم حماهلا؛ مجيع يف حكمها

(. علةً  املعلل ادعاه ما وجود مع الصور بعض يف احلكم ختلف) حكم معها يوجد وال احلكمة توجد
ٌص؟ أم للعلة مفسدٌ  النقض هذا فهل نقض عارضها فإن   النزاع حمل هذا خمصِّ

 وقد اختلف األصوليون بشأن هذا الشرط: 

يق من احلنفية وفريق من الشافعية إىل اشرتاطه، أي أن العلة ال تكون صحيحة  إال فذهب فر 
حماهلا، وعدم ختلفه عنها، وإن ختلف عنها   مجيع يف إذا سلمت عن النقض، أي وجود احلكم معها

 كان نقضا للعلة، ومن مثة فساد اعتبارها يف التعليل

د وأكثر احلنابلة إىل عدم اشرتاطه، وأن وذهب حنفية العراق وأبو زيد الدبوسي، ومالك وأمح
العلة تبقى صحيحة وإن ختلف عنها حكمها ملانع، أما إن كان لغري مانع فهي فاسدة ال تصلح يف 

 بناء األحكام عليها

عليه، أي  ختلفه فيحال ، اإلكراه صورة يف ختلف قد احلد وجوب علة اخلمر شرب أن:  مثاله
 غري مانع مث يكن ومل ، االختيار حالة يف الشرب يف احلد وجوب لفخت لو أما مانع، ألنه على اإلكراه

 أن يصلح ما هناك ليس إذ ، اجللد إلجياب الشرب صالحية عدم على دل ، شرط انتفاء وال اإلكراه
 . غريه عليه احلكم ختلف حيال

 ملعد ال األبوة، ملانع األب على القود يوجب ال حيث العدوان العمد ومثاله كذلك القتل
  .  للمقتضي املذكور القتل صالحية

  التخصيص، بعد العلة حجة كانت  إليه، األصل تعدي مينع مانع الفرع يف وجد وعليه فإن  
  العلية. دليل حلال استصحااب للعلية الوصف صالحية عدم ال املانع، احلكم على لتخلف إحالة
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 صاحب دل إذا:  إمياء أو صرحياً  اعليه املنصوص العلة يف الطيب وأبو يعلى أبو القاضيان قال 
 آخر وصف ضم وجب انتقض وإن العلة، كمال  فهو ُمطّرداً  وصفاً  كان  فإن احلكم، علة على الشريعة

 إىل الثاين ووك ل   ، بعضها على نص وإمنا ، العلة كمال  على ينصّ  مل الشرع صاحب أن وُعلم إليه،
 .العلم أهل اجتهاد

العلة إن كانت منصوصاً عليها أو جممعاً عليها ، فإن ختلف  أن –وهللا أعلم  –والذي يرتجح 
احلكم عند وجودها ال يبطلها، ألن كوهنا علة عرف بدليل متأكد قــــوي ، وختلف احلكم حيتمل أن 

 يكون لفوات شرط أو وجود مانـــــــــع

على وفق وإن كانت العلة مستنبطة، فإن ختلف احلكم عند وجودها يبطلها، ألن ثبوت احلكم  
  املعىن إن دّل على اعتبار الشارع له يف موضع، فتخلف احلكم عنه يدل على أن الشرع ألغاه

  أن تكون العلة وصفا عكسيا :الشرط السابع

.  ضرب ابب من عكسا يعكسه عكسه:  يقال.  آخره على الشيء أول رد: لغة والعكس
 كما،   العلة يف لتعاكسهما ملثله ءشي حكم عكس إثبات:  وهو األصوليني عند العكس قياس ومنه

 حرام يف وضعها لو أرأيتم:  قال ؟ أجر فيها له ويكون شهوته أحدان أأييت: }  مسلم حديث يف
 {   ؟ وزر فيها عليه أكان

.  إسكارها بزوال اخلمر حرمة كانتفاء  العلة ابنتفاء احلكم انتفاء:  األصوليني عند واالنعكاس
  الطرد العكس ضد أن االطراد، كما االنعكاس وضد

  العلة تعرف هبا اليت املسالك من مسلك االطراد مع االنعكاس أن إىل األصوليني مجهور ذهب 
 . العلة مسالك من واآلمدي كالغزايل  األشعرية من وكثري احلنفية يعتربه ومل

 ذاه فيها يشرتطوا مل واآلخرون العلة، شرائط من االنعكاس أن إىل األصوليني بعض ذهب كما
: بقوله أمحد اإلمام أشار قبله والذي الشرط هذا وإىل املدلول عدم الدليل عدم من يلزم ال إذ. الشرط

 .  إبدابرها ويدبر إبقباهلا احلكم يقبل حىت علة العلة تكون ال

 :  مذاهب ولألصوليني يف اشرتاط هذا الشرط
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 ألن بعدمها، يرتفع مل وإن صحت بوجودها احلكم ثبت إذا بل ، يشرتط ال أنه:  أحدها
 .  أكثر الشافعية ونقل عن  ، وأتباعه الرازي اإلمام واختاره نفيه، دون احلكم إثبات هبا املقصود

 على دليل ارتفاعها يف التأثري عدم ألن العقلية، قياسا على األدلة أن االنعكاس معترب،:  والثاين
 الصحيح هو إنه: املاوردي وقال.  وجودها يف التأثري عدم

  . الثالث : أنه شرط معترب يف العلة املستنبطة دون املنصوصةو 

والرابع : التفصيل،  وهو املختار عند الغزايل فإن تعددت العلة مل يشرتط العكس ، وذلك جلواز 
ازدحام العلل على حكم واحد، وإن احتدت العلة اشرتط فيها العكس، ألن انتفاء العلة يوجب انتفاء 

 له من علة.احلكم، واحلكم ال بد 

يف تعليل احلكم  هذا وقد جعل ابن احلاجب والبيضاوي هذا اخلالف مبنيا على اخلالف
 بعلتني، فمن منعه اشرتط العكس يف العلة، ومن جوزه مل يشرتط العكس.

 :وهو: أن ال تكون العلة وصفا مقدرا الشرط الثامن

، وذلك كتعليلهم جواز املراد ابلصفات املقدرة: ما ليس هلا وجود يف نظر العقل واحلس
التصرفات، كالبيع واهلبة والرهن وغري ذلك ابمللك، وامللك ال وجود له حساً وال عقاًل، وبعبارة 

 .أوضح؛ الصفة املقدرة هي املفرتض وجودها وال حقيقة هلا يف اخلارج

رون ويف التعليل ابلصفات املقدرة خالف، فاألكثرون يرون عدم جواز التعليل هبا، واألقلون ي 
  .اجلواز

 :الشرط التاسع: أن ال تكون عدما يف احلكم الثبويت

املراد ابلعدم : النفي، والسلب، ونقيض الوجود، كلها مبعىن واحد، فالوصف العدمي هو: 
الوصف املبين على معىن منفي أو مسلوب، كقوهلم : بيع اآلبق ابطل لعدم القدرة على التسليم، 

 لعدم املاء. وجيب التيمم على احلاضر الصحيح
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أمجع األصوليون على جواز تعليل احلكم الثبويت )أو الوجودي( ابلوصف الثبويت، واحلكم 
العدمي ابلوصف العدمي،  كتعليل وجوب الزكاة مبلك النصاب، وكتعليل عدم صحة البيع بعدم 

 الرضا، وأما تعليل احلكم الوجودي ابلوصف العدمي، فهو حمل خالف على قولني:

 ل: جوازه، وهو مذهب مجهور األصوليني القول األو 

والقول الثاين: ال جيوز تعليل احلكم الثبويت ابلوصف العدمي، وهو مذهب أكثر احلنفية وهو 
 اختيار طائفة من الشافعية، كاآلمدي وابن احلاجب وغريمها. 

كون : أن العلة الشرعية أمارة، أي عالمة على ثبوت احلكم فجاز أن تومما متسك به اجملوزون
 وصفاً عدمياً، إذ ال ميتنع أن يكون الشارع جعل نفي أمر عالمة على وجود أمر آخر.

أن العلة ال بد أن تكون مناسبة، أي مشتملة على معىن جالب  ومما متسك به النافون:
 -للمصلحة أو انفٍّ ملفسدة، والوصف العدمي ال يصح اشتماله على ذلك وهذا ميكن أن يناقش 

: إبمكان اشتمال الوصف العدمي على معىن مناسب، أي -بلزوم ظهور املناسبة على فرض التسليم 
ومع كل هذا  أن بناء احلكم على ذاك الوصف العدمي يرتتب عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة

فاألمر قريب، فإنه ميكن االستغناء عن الوصف العدمي بصياغة وصفٍّ وجودي يفيد عني املعىن يف 
 العدمي.

 . األصل حكم عن ثبوهتا )العلة( أن ال يتأخر الشرط العاشر:

 تعليل الوجود، مثل يف احلكم ذلك عن متأخرة بعلة األصل حكم تعليل جيوز به أنه ال واملقصود
 اجلنون عروض قبل اثبتة الوالية فإن ابجلنون، اجلنون له عرض الذي الصغري على لألب الوالية

 .خالف الشرط حمل هذا

 املقيس األصل حكم ثبوت عن العلة ثبوت أتخر جواز عدم لينياألصو  أكثر عليه والذي
 جوازه  إىل األصوليني بعض وذهب عليه،
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 وأن ابعث، بال احلكم تشريع لكان احلكم عن العلة أتخرت لو أنه املانعني بعض ومتمسك
 الباعث معىن أن وقد سبق الباعث، مبعىن العلة كون على االمتناع حمال فبىن وهو هلا، يشرع مل احلكم

 .ومناسبة حكمة على اشتمال الوصف هو

 عن العلة أتخر يرفض أن ابعثة وليست أمارة العلة أن من أصله مينعه مل املانعني وبعض
 بىن من هناك املقابل للمعرَّف، يف تعريفاً  فيكون ُعرف، قد احلكم ألن فيها، فائدة ال إذ األصل،

 املعرَّف عن املعرِّف يتأخر أن وجيوز للحكم، ّرِفةمع العلة أن على األصل حكم عن العلة أتخر جواز
 للصانع العامل   يف كما

 مسالك العلة املبحث الرابع:

 املسالك مجع مسلك وهو يف اللغة : مكان السلوك أي املرور.

ويف االصطالح : الطرق اليت يتوصل هبا إىل معرفة العلة املوجودة يف األصل، ومتييزها من سائر 
 .األوصاف األخرى 

 -أي كونه علة حكم شرعي –الدالة على علية الوصف أو هي الطرق 

هو خمتلف فيها، واملتفق عليها بني  منها ما هو متفق عليها ومنها ماوطرق إثبات العلة 
واإلمجاع،  ،النص، اإلمياء: هيو  تسعة، -وال عربة خبالف من خالف يف بعضها-األصوليني 

  .والتقسيم، والطرد، وتنقيح املناط والدوران، والسرب ،واملناسبة، والشبه

مث هذه الطرق منها ما هو نقلي ثبت ابلنص، ومنها ما هو عقلي ثبت بطريق االستنباط، وبناء 
على ذلك مت ترتيبها بتقدمي ما ثبت ابلنص على ما ثبت ابالستنباط، واختلف يف اإلمياء بني إحلاقه 

م النص عنه راعى أن النص أصل اإلمجاع، وراعى ابلنص أو إحلاقه ابالستنباط، أما اإلمجاع فمن قد
يف اإلمياء أنه من مجلة النص فقدمه عليه، ومن قدم اإلمجاع على النص نظر إىل أن اإلمجاع مقدم 

 على النص يف العمل عند التعارض  

 : مسالك العلة النقليةطلب األولامل
 املسلك األول : النص
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 ىأو السنة على العلة اليت من أجلها وضع احلكم. والنص عل وهو أن يدل دليل من الكتاب
 العلة نص على فروعها. 

وقد تكلم األصوليون على النص من انحية أنه طريق من طرق إثبات العلة؛ ففريق عرفه أبنه ما 
دل على العلة من الكتاب والسنة ابلوضع، أعم من الوضع احلقيقي واجملازي، وهؤالء جعلوا اإلمياء 

بني النص واالستنباط، وفريق آخر يقول: املراد ابلنص ما دل على العلة من الكتاب والسنة  وسطا
 ولو التزاما، فأدخلوا اإلمياء فيه، وحينئذ يكون مقابال لالستنباط

وداللة النص على العلة قد تكون صرحية قاطعة، أو صرحية ظاهرة أي حمتملة.وقد تكون غري 
 صرحية ومنها داللة اإلمياء

: وهي اليت وضعت إلفادة التعليل ؛ حبيث ال حتتمل غري العلة. الصرحية ) العلية القاطعة( -الأو 
موضوعاً يف اللغة قال اآلمدي:" الصريح هو الذي ال حيتاج فيه نظر وال استدالل ؛ بل يكون اللفظ 

 هي:، " ويف هذه احلالة تكون داللة النص على العلة قطعية، وله ألفاظ كثرية له

لنص على أن هذا الوصف علة هلذا احلكم، أو سبب له، كما لو قال: لعلة كذا، ا – 1
 ولسبب كذا، وملوجب كذا، وألجل كذا.

َنا َعَلى َبيِن ِإْسَرائِيَل أَناُه َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا  ِمْن َأْجلِ  : قوله تعاىل :  ومثال ذلك  َذِلَك َكتَ ب ْ
يًعا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأْلَْرضِ  َا قَ َتَل النااَس مجَِ  .[32]املائدة:  َفَكَأمنا

 واملعىن : من أجل قتل قابيل ألخيه هابيل كتبنا .. اخل .

أي جعل االستئذان واجبا يف  (مسلم )"  إمنا جعل اإلذن من أجل البصر( : " وقوله ) 
 الشرع ألجل حفظ البصر، حىت ال يقع على ما حرم النظر إليه.

وحنوها   ،لكي ، لئال ، ومن أجل ذا ، وكي ال، وإذنوهي:  حبروف التعليل،التعليل  – 2
َها َوَطًرا َزواْجَناَكَها ِلَكْي اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َحَرٌج يف َأْزَواِج  كقوله تعاىل:  فَ َلماا َقَضى زَْيٌد ِمن ْ

ُهنا َوَطًرا وََكاَن َأمْ   [37]األحزاب :  ُر اَّللِا َمْفُعواًل َأْدِعَياِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ْ
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ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى فَِللاِه َولِلراُسوِل َوِلِذي  " حنو قوله تعاىل : كي"  َما َأفَاَء اَّللا
 .[7]احلشر:  اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكمْ  َكيْ اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن الساِبيِل  

: جعلنا تقسيم الفيء وهو املأخوذ من األعداء على هذا الوجه املذكور يف اآلية، لئال  واملعىن
 يكون املال متداوالً بني األغنياء، حمروماً منه الفقراء .

 لتعليل ومل تستعمل يف غريه." من النص القاطع ؛ ألهنا وضعت لكيوإمنا كانت "  

يكون للناس على هللا حجة بعد  لئالرسالً مبشرين ومنذرين  "لئال" ومثل " كي"
َناَك ِضْعَف احْلََياِة  " ، حنو قوله تعاىل :  إذن" ومثلها كذلك [165]النساء : الرسل ِإًذا أَلََذق ْ

َنا َنِصريً  َوِضْعفَ  فإن املعىن : إذا ركنت إليهم  .[ 75اإلسراء: ]  ااْلَمَماِت ُثُا اَل َتَُِد َلَك َعَلي ْ
 أذقناك عذاابً مثل عذاب املشرك مضاعفاً يف الدنيا واآلخرة .

" قال : نعم . فقال أينقص إذا جف( لألعرايب الذي سأله عن بيع الرطب ابلتمر: " وقوله )
ومل يستعمل يف غريه ،  فلفظ " إذن " موضوع للتعليل،)أبو داود(. "فال إذن عليه السالم : " 

 فكان من ألفاظ النص القاطع.

الذي دل  الظاهر وهو النص الصرحية الظاهرة أي احملتملة. ) العلية غري القاطعة(: -اثنيا
 .: الالم ، والباء، وأْن ، وإنّ وله ألفاظ كثرية، هيعلى العلة مع احتمال غريها احتماالً مرجوحا، 

تخرج الناس من الظلمات لكتاب أنزلناه إليك ه تعاىل :فتارة تكون ظاهرة كقول الالمأما 
قال صاحب "التنقيح" ، [ فالالم هنا للتعليل وحتتمل أن تكون للعاقبة1]إبراهيم :  إىل النور

:"الالم يف اللغة أتيت للتعليل، وتستعمل للملك ، ولو أضيفت إىل الوصف تعينت للتعليل "  واترة 
[ أي ألن  13،14]القلم :أن كان ذا مال وبنني .بعد ذلك زنيم عتلتكون مقدرة كقوله تعاىل: 

 كان ذا مال.

[ أي بسبب الرمحة، 159] آل عمران :فبما رمحة من هللا لنت هلم   كقوله تعاىل:   الباءأما 
هي صرحية يف العلية، ولكنها غري قاطعة؛ ألهنا كما تستعمل يف التعليل تستعمل يف غريه،  ف

وهلذا جعلت من قبيل الظاهر  ،والظرفية ،وغريها واملصاحبة، والتعدية، ،ةكاإللصاق واالستعان
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  الحتماهلا غري التعليل، وضابطها أن يصلح مكاهنا الم التعليل .

 فإهنا مبعىن "لئال" ، والفعل املستقبل بعدها تعليل ملا قبله ، كقوله تعاىل:" املفتوحة  أن " -
تني من قبلناأن تقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائف : هاحنو و ، أي : لئال تقولوا [ 156]األنعام 

القلم: ]  َمنااٍع لِْلَخرْيِ ُمْعَتٍد أَثِيٍم . ُعُتلٍ  بَ ْعَد َذِلَك زَنِيٍم . َأْن َكاَن َذا َماٍل َوبَِننيَ  قوله تعاىل:
أن " الدالة  فالعلة يف الكفر : هي كثرة املال والبنني ، واستفيد التعليل من " . [14، 13، 12

 على ذلك.

إهنا من الطوافني عليكم  »( حني سئل عن سؤر اهلرة : " املكسورة ، حنو قوله ) إن" -
( عدم جناسة سؤر اهلرة ابلطواف والدخول يف املضايق ، فقد علل ))أصحاب السنن( «والطوافات

ه ، كانت داللتها على اليت ال ميكن االحرتاز منها، وملا كانت " إن " تستعمل يف التعليل ويف غري 
 .العلية ظنية غري قطعية

 

 املسلك الثاين : اإلمياء والتنبيه

هو اقرتان الوصف أو نظريه ابحلكم،  لو مل يكن الوصف أو نظريه للتعليل ، لكان ذلك  
لك ، فيحمل على االقرتان بعيداً من فصاحة الكالم ، ومعيباً عند العقالء ، والشارع منزه من ذ

 التعليل دفعاً لالستبعاد . 

وداللته على العلة غري صريح ولكنه يشري إىل العلة وينبه عليها وذلك أبن توجد قرينة تدل على 
 العلة .

، وذلك أنه  يدل على العلية اباللتزامذهب اآلمدي وصفي الدين اهلندي إىل أن اإلمياء والتنبيه 
 ال من جهة األلفاظ؛ إذ لو كان اللفظ موضوعاً هلا مل يكن داللته يفهم التعليل فيه من جهة املعىن

من قبيل اإلمياء بل كان صرحياً. وقد ضعف السبكي هذا الرأي وقال :" أن ترتيب احلكم على 
الوصف يفيد العلية بوضع اللغة ، ومل تضع العرب ذلك داالً على مدلوله ابلقطع والصراحة ؛ بل 

دع يف مثل هذا الوضع، وإمنا مل جنعله من ابب الصريح لتخلفه يف بعض حماله ابإلمياء والتنبيه وال ب
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الزم من فالتعليل .عن أن يكون إمياء وهو حيث تكون الفاء مبعىن الواو، فكانت داللته أضعف " 
 ، وليس اللفظ داالً بوضعه على التعليل . مدلول اللفظ وضعاً 

 واإلمياء والتنبيه على أنواع ، منها :

 تعليق احلكم على العلة ابلفاء ، وهذا يفيد العلية ابالتفاق، وهو على أنواع : األول : النوع

ـ يف احملرمـ الذي  (): أن تدخل الفاء على العلة، ويكون احلكم متقدماً ، كقوله  األول
 متفق عليه «ال ختمروا رأسه ، فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبياً  »وقصته انقته: 

الفاء على احلكم ، وتكون العلة متقدمة ، فهذا تنبيه على تعليل احلكم  : أن تدخل الثاين
[  38]املائدة:  والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمها ابلفعل الذي رُتب عليه ، كقوله تعاىل :

الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد  فدل هذا أن القطع معلل ابلسرقة ، وأهنا سببه ، وقوله تعاىل :
[ فسبب اجللد الزىن، فهذا االقرتان يدل على أن الوصف الذي اقرتن ابحلكم  2لنور:] ا منهما

 هو علته، ومن هنا قال األصوليون : " تعليق احلكم ابملشتق يؤذن بعلية ما منه االشتقاق ". 

: تعليق احلكم على العلة ابلفاء يف غري كالم الشارع ، ما رتبه الراوي ابلفاء، كقول  الثالث
 «صلى هبم فسها فسجد سجدتني مث تشهد مث سلم  أن النيب  »: ن حصني عمران ب
، فعلة السجود السهو. فهذه الصيغة من الراوي تدل على أنه فهم احلكم ، وفهم سببه، أبوداود

فالفاء يف اللغة ظاهرة يف التعقيب، وأنه سببه، إذ السبب ما ثبت احلكم عقبه ، وهلذا تفهم السببية 
بة ، كقوله" زان ماعز فرجم" ؛ فالفاء تفيد تعقيب حكم الوصف ، وأنه سببه، سواء  مع عدم املناس

 كان مناسبا أو غري مناسب.

ََّي ِنَساَء الناِبِ   : ترتيب احلكم على الوصف بصيغة الشرط واجلزاء، كقوله تعاىل : النوع الثاين
وقوله تعاىل  [30]األحزاب :  ا اْلَعَذاُب ِضْعَفنْيِ َمْن َيَِْت ِمْنُكنا ِبَفاِحَشٍة ُمبَ يِ َنٍة ُيَضاَعْف هلََ 

 و م ْن يـ تَِّق اَّللَّ  جي ْع ْل ل ُه خم ْر ًجا : أي ألجل تقواه ؛ ألن اجلزاء يتعقب الشرط  [ 2]الطالق
 ويالزمه.

 يف واقعت أهلي:  : أن يقع احلكم موقع جواب لسؤال ، كقول األعرايب للنيب النوع الثالث
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وهذا  فإنه يدل على أن الوقاع علة للعتق، البخاري ومسلم «اعتق رقبه  »:  ؟ . فقال رمضان هنار
القسم يلحق ابلذي قبله، وإن كان أقل منه يف الظهور وذلك أن ترتيب احلكم هنا بفاء التعقيب 
املقدرة وهي ليست بقوة فاء التعقيب الصرحية؛ فكأنه قال: إذا واقعت فكفر. ولو كان املراد غري 

لك كان يلزم خلو السؤال عن اجلواب، وأتخري البيان عن وقت احلاجة ، ومع كونه خالف ذ
 الظاهر.

: أن يذكر الشارع مع احلكم وصفاً ومل يصرح ابلتعليل فيه، فلو قدر أن هذا  النوع الرابع
ك الوصف غري مؤثر يف احلكم ملا كان لذكره فائدة، ولكان لغواً غري مفيد، فيجب تعليل احلكم بذل

عن اللغو إذ الدليل القاطع دل على عصمته من ذلك،  الشيء املذكور معه صيانة لكالم النيب 
 فيكون ذكر الوصف تنبيها على أنه علة احلكم . 

 وهو ينقسم إىل أقسام :

: أن ي سأل يف الواقعة عن أمر ظاهر ال خيفى على عاقل، مث يذكر احلكم عقبه، فيدل  األول
ملا سئل عن بيع الرطب ابلتمر :  سؤول عنه هو علة احلكم، كقوله  على أن ذلك األمر امل

رواه مالك، فلو مل يقدر التعليل بنقص  "أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم .قال : فال إذا "
الرطب كان االستنطاق عنه غري مفيد لظهوره . فكل عاقل يعلم أن الرطب ينقص إذا يبس لزوال 

 ه فدل أن األمر للتعليل .الرطوبة املوجبة لزايدت

لعن هللا اليهود  ":   :أن يذكر يف حمل احلكم وصفاً ال حاجة إىل ذكره ابتداء ؛كقوله  الثاين
فعلة اللعن اختاذ القبور مساجد ، ولو مل يكن  البخاري ومسلم  ": اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  

مثرة طيبة  "عن النبيذ:  قام، وكقوله كذلك؛ مل يكن لذكر اختاذهم القبور مساجد معىن يف هذا امل
بطيب مثرته وطهورية مائه، دليل على بقائه على  فإن وصف النبيذ أبو داود والرتمذي" وماء طهور 

أن  مما يبني طهوريته، فلو مل تكن طهارة التمر مقتضية لبقاء املاء على طهوريته مل يكن لذكره فائدة، 
  احلكم هنا مقدر() له أتثري يف احلكمالوصف املذكور 

: أن يعدل يف بيان احلكم إىل ذكر نظري حمل السؤال ، فيعلم أن وجه الشبه هو العلة  الثالث
ملا سألته اخلثعمية  يف احلكم ، إذ لواله مل يكن ذكر النظري جواابً وليس له معىن، وذلك كقوله  
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ته ، أكان ينفعه ذلك . أرأيت لو كان على أبيك دين فقضي   :عن احلج عن الوالدين، فقال 
فاحلج من حيث هو دين نظري البخاري ومسلم  فقالت : نعم . قال: فدين هللا أحق ابلقضاء 

لدين اآلدمي فذكره لنظري املسؤول عنه؛ مع ترتيب احلكم عليه يدل على التعليل به، ومثل هذا 
 .أي ليس نصا صرحيايسميه األصوليون : "التنبيه على أصل القياس" 

نبه على األصل الذي هو دين اآلدمي على امليت، وعلى علة حكمه، وعلى صحة  فكأنه
 إليها . أإحلاق املسؤول عنه بواسطة العلة املوم

أن يفرق الشارع بني احلكمني ابلوصف، فإن ذلك يشعر أبن تلك الصفة هي  النوع اخلامس :
ه ولو كان شرطا أو استثناء أو غاية واملراد ابلوصف هنا: اللفظ املقيد لغري  علة التفريق بني احلكمني،

 أو استدراكا أو جزاء.

 ومن صوره:

فذكر  الرتمذي القاتل ال يرث    :يذكر أحد احلكمني دون حكم اآلخر، كقوله أن 
الوصف وهو القتل وذكر معه أحد احلكمني وهو عدم اإلرث، ومل يذكر احلكم اآلخر وهو مرياث 

عدم اإلرث، ولو مل يكن القتل هو العلة ملا كان يف إضافة احلكم من مل يقتل يشعر أبن القتل علة ل
 إليه معىن .

أن يفرق بني شيئني ابستئناف ذكر أحدمها بذكر صفة من صفاته بعد ذكر اآلخر، وتكون  أو
يوم  قسم رسول هللا  حديث ابن عمر رضي هللا عنه قال :  حنو هذه الصفة صاحلة للتعليل، 

فاحلكمان مها إعطاء الراجل سهماً، البخاري ومسلم  لراجل سهماً خيرب للفرس سهمني، ول
)الفروسية والرجالة(، )أي كونه فارسا  والفارس سهمني، وهو يدل على أن علة السهم والسهمني

 .والرجل ألهنما لقبان ال مدخل هلما يف احلكمني الفرس ال؛ وكونه راجال(

صفة الثانية علة استحقاق خصوص فالصفة األوىل علة استحقاق خصوص السهمني وال
 السهم، وأما علة االستحقاق يف اجلملة فالقتال أو احلضور بنيته.

الذهب ابلذهب، والفضة ابلفضة، والرب ابلرب،  :وجزاء كقوله بشرطأو يفرق بني احلكمني 
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ا اختلفت هذه والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح ابمللح، مثالً مبثل. سواء بسواء. يداً بيد، فإذ
فتفريقه بني منع بيع هذه األشياء متفاضالً،  مسلم األصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد 

 وجوازه بشرط اختالف اجلنس، فذكر اختالف اجلنس مشعر بكونه علة التفرقة بني احلكمني .

ففرق [    222] البقرة :وال تقربوهن حىت يطهرن  كقوله تعاىل :بغاية أو يفرق بينهما 
بني املنع من قرابهنن يف احليض ، وبني جوازه يف الطهر  ، مشعر بكون الطهر علة اجلواز، واحليض 

 هو علة املنع .

 237]البقرة : فَِنْصُف َما فَ َرْضُتْم ِإالا َأْن يَ ْعُفونَ  ، كقوله تعاىل :ابستثناءأو يفرق بينهما 
 نتفائه إذا عفون عنه ، مشعر أبن العفو علة االنتفاء.فتفريقه بني ثبوت النصف للزوجات ، وبني ا[ 

ُ اِبللاْغِو يف َأمْيَاِنُكْم َوَلِكْن  كقوله تعاىل :  ابستدراك أو يفرق بني احلكمني اَل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللا
بني املؤاخذة فتفريقه بني عدم املؤاخذة ابألميان، و [  89]املائدة: يُ َؤاِخذُُكْم مبَا َعقاْدُُتُ اأْلَمْيَانَ 

 ابإلميان املنعقدة، مشعر أبن علية املؤاخذة هو التعقيد لليمني.

أن يذكر يف سياق الكالم شيئا، لو مل يعلل به صار الكالم غري منتظم،   النوع السادس :
ْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللِا َوَذُروا ََّي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصااَلِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسعَ  كقوله تعاىل :

[ واآلية سيقت لبيان أحكام اجلمعة وليس لبيان أحكام البيع، فذكر النهي عن 9]اجلمعة:اْلبَ ْيعَ 
البيع يف هذا املقام مشعر أبن له ارتباط أبحكام اجلمعة؛ فلو مل يعلل النهي عن البيع بكونه مانعاً 

 ؛ وهذا ممتنع ألن البيع ال مينع منه مطلقا .من السعي إىل اجلمعة، لكان ذكره الغياً 

و ِإنَّ  .ِإنَّ اأْل بـْر ار  ل ِفي ن ِعيمٍّ  اقرتان احلكم بوصف مناسب، كقوله تعاىل : النوع السابع :
 أي لربهم وفجورهم . [ 13،14]االنفطار: اْلُفجَّار  ل ِفي ج ِحيمٍّ 

فإنه يشعر أبن الغضب علة  البخاري ومسلم ال يقضي القاضي وهو غضبان  :وكقوله
مانعة للقضاء وذلك لتشويش الفكر واضطراب احلال. فاقرتان الوصف املناسب ابحلكم يومئ إىل 

 العلة يف النهي عن القضاء.

وقد اختلف األصوليون يف اعتبار املناسبة يف ترتيب احلكم على الوصف بدون فاء التعقيب 
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للعلة فمن قال أهنا هي الباعثة على تشريع احلكم على قولني، وهذا اخلالف مبين على تعريفهم 
 اشرتط املناسبة، ومن قال هي املعرف للحكم مل يشرتطها.

 املسلك الثالث : اإلمجاع. 

يتفق اجملتهدون يف عصر من وهو أن يتعرف اجملتهد على العلة عن طريق اإلمجاع عليها، أبن 
ع مسلك من مسالك العلة وهو وإن كان . فاإلمجا العصور على أن وصفاً معيناً علة حلكم معني

  متأخرا عن النص يف الزمن إال أنه قطعي يف إثبات العلة.

كاإلمجاع على أن العلة يف والية املال الصغر أخذاً   إمجاع على علة بعينهاواإلمجاع هنا نوعان؛ 
ُْم  و ابـْتـ ُلوا اْليـ ت ام ى ح ىتَّ ِإذ ا بـ ل ُغوا النِّك اح  ف إِ  من قوله تعاىل:  ُهْم ُرْشًدا ف اْدفـ ُعوا إِل ْيِهْم أ ْمو اهل  ْن آن ْسُتْم ِمنـْ

  : فيقاس عليها الوالية يف التزويج، وكإمجاعهم يف تقدمي األخ الشقيق على األخ من  [6]النساء
األب يف اإلرث لعلة امتزاج النسبني فيلحق به تقدميه يف والية النكاح وحنوها، وكاإلمجاع على أن العلة 

اشتغال قلبه عن الفكر والنظر يف البخاري ومسلم  ال يقضي القاضي وهو غضبان   : قوله يف
 الدليل واحلكم، فيقاس به اشتغاله جبوع أو عطش أو خوف أو أمل أو حنو ذلك مما يشوش الفكر. 

؛ وذلك كالعلة يف األصناف الستة، فإن اختلف يف ماهية علته مع االتفاق على وجودهاونوع 
 هاء أمجعوا على وجودها خالفا ألهل الظاهر، واختلفوا يف حقيقتها بعد ذلك. الفق

 هذا، وقد اختلف األصوليون يف جعل اإلمجاع مسلكاً من مسالك العلة، على قولني:

؛ ألن األدلة  -وهو الراجح  –: أنه مسلك من مسالك العلة ، وهو قول اجلمهور األول  
ختص نوعاً من اإلمجاع دون نوع. ابإلضافة إىل األمثلة اليت الدالة على حجية اإلمجاع عامة ال 

 تقدمت، فقد وقع إمجاعهم عليها ابلفعـل، وليس أدل على اجلواز من الوقوع .

: وإليه ذهب بعض األصوليني، ويرون أن اإلمجاع ال يعترب مسلكاً من مسالك  القول الثاين 
ود خمالفني يف القياس أصالً، وعلى ذلك ال تتم العلة؛ ألن القائلني ابلقياس ليسوا كل األمة، لوج

 دعوى اإلمجاع بدوهنم .
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وأجاب اجلمهور: أبن اإلمجاع املذكور هو إمجاع القائسني ال إمجاع غريهم، فإن خالف  
 املخالف يف حجية القياس غري معترب.

 ة االجتهاديةمسالك العلاملطلب الثاين: 
 املسلك األول: املناسبة 

 .املناسبة تعريف

:  ذلك شواهد بشيء، ومن اتصال شيء على تدل واحدة كلمة  والباء والسني النون املناسبة لغة:
 قدراً  ألن فيها املشاكلة،":  املناسبة"به، و ولالتصال التصاله بذلك مسي القراابت، ن س ب " النَّسب"

من االتصال،  بٌ شو  فيها واملالءمة املالئم،: املناسب: األصولية املصادر بعض االتصال، ويف من
 الثوب: وتقول مشاكلة، مناسبة، بينهما ليس تقول فاملناسبة لغة هي: املالءمة واملقاربة واملشاكلة،

 .   .له مالءمته اللغة يف للحكم الوصف فمناسبة.  له مالئم أي للصيف مناسب األبيض

 :منها املعىن، يف متقاربة تعريفات على املناسب تعريف يف األصوليون اختلف املناسبة اصطالحا:

 "ابلقبول لتلقته العقول على عرض لو عما عبارة املناسب(:"ه ٤٣٠ ت) الدبوسي زيد أيب تعريف

 وفقه احلكم على ترتيب من يلزم منضبط ظاهر وصف عن عبارة" هو( : ه ٦٣١)  اآلمدي وقال
 إثبااتً، أو نفياً  ذلك احلكم كان  وسواء احلكم، ذلك شرع من مقصوداً  يكون أن يصلح ما حصول
 "مفسدة دفع أو مصلحة جلب املقصود ذلك كان  وسواء

 "مفسدة درء أو مصلحة حتصيل تضمن ما: املناسبة( :"ه ٦٨٤)  القرايف وقال

 "عقلي لرابط عقيبه املصلحة تتوقع ما هو( :"ه ٧١٦)  الطويف وقال

 الذي ناسبامل عرف حني احلاجب وحاصلها مذكره ابن املعىن، يف متقاربة التعريفات وهذه
 ما عليه احلكم ترتيب من عقال حيصل منضبط ظاهر وصف هو: "بقوله للحكم علة يكون أن يصلح
 ."مضرة دفع أو منفعة جلب من مقصودا يكون أن يصلح

 :التعريف شرح
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 .ابلغري القائم املعىن: الوصف .أ

 يعترب فال البيع يف كالرضا  اخلفي الوصف إلخراج قيد وهو فيه، خفاء ال الذي الواضح: الظاهر .ب
 .الرضا على الشتماهلما والقبول اإلجياب هو املناسب وإمنا مناسبا

 .واألمكنة واألزمان األشخاص ابختالف كبرياً   اختالفاً  خيتلف ال الذي: املنضبط .ت

 السفر يف الصالة لقصر مناسبا وصفا تعترب فال كاملشقة،  املضطرب الوصف إلخراج قيد وهو
 كذلك  يعد وال الناس بعض عند مشقة األمر يعد فقد واألحوال، األشخاص فابختال الختالفها

 يكون وقد.  الرعية من غريه ينال ما مثل السفر يف مشقة يناله ال الدولة فرئيس اآلخر، البعض عند
 املشقة تكون وقد الشتاء، زمن يف منها أشد الصيف زمن يف فاملشقة زمن، دون زمن يف شاقا الشيء
 .اجلبال يف منه مشقة أقل والوداين السهول يف فالسفر اآلخر، دون مكان يف متوفرة

 ومل النضباطه معينة مدة ابلسفر رمضان يف الفطر وإابحة الصالة قصر الشارع أانط كله  وهلذا
 .ابملشقة ذلك ينط

 بينه مناسبة ال الذي للحكم املقارن الوصف وهو الطردي الوصف إلخراج قيد: عقالً  حيصل .ث
 مل ألنه وذلك عنده، احلكم شرع يف مفسدة دفع أو مصلحة بوجود يقضي ال العقل فإن احلكم، وبني

 والقصر ابلطول املسائل من مسألة يف كالتعليل  األحكام، بعض يف إليه االلتفات الشارع عن يؤلف
 .وحنومها والبياض والسواد

 الوصف وهو  الشبه صفو  إلخراج قيد: مقصودا يكون أن يصلح ما عليه احلكم ترتيب من .ج
 . األحكام بعض يف إليه االلتفات الشارع من عهد ولكن التام البحث بعد مناسبته تظهر مل الذي

 حبيث مىت مالئمة واحلكم الوصف بني يكون أن: األصوليني، هي أخرى املناسبة عند وبعبارة
 حتقق إىل مفضٍّ  بينهما الربط كون  احلكم أدرك لذلك علة الوصف هذا أن السليم على العقل ورد ما

 .مفسدة دفع أو مصلحة جلب للشارع احلكيم من املقصودة املصاحل من مصلحةٍّ 
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 العقل حفظ إىل مصلحة مفض املسكر حترمي أن العقل أدرك التحرمي، علة السكر: قيل إذا :ومثاله
 عندئذ القصاص إجياب أن أدرك العقل القصاص، علة العدوان العمد القتل: قيل وإذا الفساد، من

 .املناسبة شرط فيها حتقق اليت سائر العلل يف وهكذا النفوس، حفظ مصلحة إىل مفض

 -ابإلخالة  أيضاً  وتعرف العلة، على التعرف مسالك إحدى هي األصوليني عند واملناسبة
 واملصلحة، وتعرف كذلك ابلتأثري،  - علة للحكم الوصف هذا أن املستنبط وذلك لتخيل
 الطرق من احمليط عن مسلك املناسبة : "وهي البحر يف الزركشي املصاحل،  يقول ورعاية واالستدالل،

 .املقاصد" ورعاية املصلحة، واالستدالل، و بــ: ابإلخالة، عنها ويعرب املعقولة،

 ويسمى. املناسبة العلة على للحصول والتقسيم، السرب عملية إجراء مثرات من مثرة واملناسبة 
 .. احلكم مناط إبداء ألنه اط"املن "ختريج استخراجها

 عالقة املناسبة مبسالك العلة

 بذلك بعضهم، صرّح املناسبة، ظهور فيها يشرتط ال املنصوصة العلة أن على األصوليون اتفق
 يقضي للمناسبة لقوهتا، فاملشرتط وذلك الباب، يف تصرفاهتم بعض ويفيده آخرين، كالم  عليه ويدل

 .له تظهر مل ولو املنصوصة، يف بوجودها

 :العلة أنواع من نوعني يف فاخلالف وعليه

 .إليها املومأ العلة: األول النوع

 .املستنبطة العلة: الثاين النوع

 ابلنظر هو الالئق هذا ألن الواقع، يف حتققها يف وليس املناسبة ظهور يف اخلالف أن ظهر كما
 يسمى ما أو الدين علم أصول يف هبا يُهتم اليت القضااي من فهو احلال واقع أما واألصويل، الفقهي

 .الكالم بعلم

 .العلة املستنبطة؟ و إليها املومأ العلة لصحة شرطٌ  املناسبة ظهور فهل ذلك تبنيَّ  إذا

 .النزاع حمل هو هذا



أصول الفقه املقارن -1ماسرت - 2أصول الفقه   

 

  د. مسرية خزار 47
 

 .أدلتها وأهم املسألة، يف األقوال

 ضعني فإنيف املو  واحدا ليس اخلالف أن ومبا العلة، أنواع من نوعني يف اخلالف أن لنا تقدم
 :مستقلتني مسألتني سيكون حتت حبثهما

 .إليها املومأ العلة يف املناسبة ظهور اشرتاط: األوىل املسألة

 العلة من على النص داللة هو:  هو واإلمياء اإلمياء، مبسلك الثابتة:  هي إليها املومأ العلة
 األصوليون اختلف ليل وقدللتع اللغة يف موضوعة صيغة استعمال غري من أي اللفظ، ال املعىن جهة

 - مجيعها اإلمياء صور يف اخلالف وبعضهم حيكي إليه، املومأ الوصف يف املناسبة ظهور اشرتاط يف
 داللتها قوة يف متفاوتة اإلمياء صور أن إىل راجع وهذا بعض أنواعه، يف جيعله وبعضهم - األكثر وهم
 تشرتط فال املنصوصة، العلة مبنزلة جعلها قوية لةدال العلّية على تدل ما اعترب صورة فمن العلّية، على

 يف قوة تفاوتت وإن - مجيعها اإلمياء صور اعترب ومن الصور، بقية دون واحداً  قوال فيها املناسبة
 .اخلالف مطلقاً  حكى املنصوصة، العلة تسامي ال حبيث الضعف من قدر فيها – الداللة

 :أقوال ثالثة على اختلفوا فقد ذلك تبنّي  إذا

أكثر األصوليني  مذهب وهو إليها، املومأ العلة يف يشرتط ال املناسبة ظهور أن:  األول القول
 اجلدار مسَّ  م نْ  :قال لو كما  املناسبة، تظهر مل ولو التعليل منها يفهم اإلمياء داللة أبن: واستدلوا
 وهذا لإلكرام، سبباً  اجلهل للوضوء، وكون اً  سبب اجلدار مسِّ  كون  يفهم فإنه اجلهال، وأكرِم فليتوضأ،

 مناسبة ظهور إىل تفتقر ال اتمة اإلمياء داللة أن على يدل

 من من األصوليني مجاعة مذهب وهو إليها، املومأ العلة يف شرط املناسبة ظهور أن : الثاين القول
 واآلمدي. اجلويين، املعايل أبو منهم املذاهب، خمتلف

 :واستدلوا

 ابطل لكنه سبب لألكل، الصالة أن" فأكل زيد صلى: " قولنا من لفهم سبةاملنا ُتشرتط مل لو أنه -١
 شرطاً. املناسبة ظهور يكون أن فوجب والعرف اللغة يف



أصول الفقه املقارن -1ماسرت - 2أصول الفقه   

 

  د. مسرية خزار 48
 

  من نـ ف ر وأهن العلماء، اجلهال أكرم:  قال من أن بدليل عرفاً، أو لغة بطالنه تسليم بعدم: نوقش
 العقول، أتابه ما وهو واجلهل لإلكرام، لإلهانة العلم علّية فهموا أهنم إال ذاك وما عاقل، كل  كالمه

 فوجب األعرايب ابع" و ،" فرجم ماعز أكل" :وحنوه ،" فأكل زيد صلى: " قوله من نفرمت أنتم حىت
 .الكالم هذا أنكرمت ملا العلّية تفهموا مل لو إذ ليس مبناسب، ما علّية فهمتم ألنكم ،" الكفارة عليه

 بعض يف كما- بعض الصور يف ابلعلية احلكم يُرفض فقد وإال لغة، لعلّيةا اإلمياء إفادة يف والكالم
 .شرعاً  إلغائها أو األوصاف لتلك التفات الشارع بعدم كالقطع  خارجي، آخر ملانع - املذكورة األمثلة

 .فيها كاملستنبطة املناسبة ظهور من بد فال قرينة، من لكوهنا ضعيفة اإلمياء داللة أن -٢

 عدم: والثاين يف املستنبطة، املناسبة ابشرتاط التسليم عدم: أوهلما: وجهني من قشتهمنا ميكن وهذا
 .من املستنبطة أقوى إليها املومأ فالعلة اإلمياء، داللة بضعف التسليم

 من مجاعة وهو اختيار تشرتط، فال وإال اشرتطت املناسبة من فهم التعليل كان  إن :الثالث القول
 (ه ٦٤٦ ت)اجباحل ابن منهم األصوليني،

 سواه وما تناقض، فيه املناسبة فهمت فيما املناسبة فعدم املناسبة، من فهم إمنا التعليل أبن: واستدلوا
 االقرتان وهو اإلمياء، من النوع هذا أبن:  يناقش أن ميكن االقرتان وهذا وهو غريها، من التعليل يفهم
 أمرٌ  واملناسبة اإلمياء، أنواع سائر يف كما  ن،االقرتا من فيه التعليل ُفهم ووصف مناسب، احلكم بني
 . زائد

 .فيهما واحد الرتجيح مأخذ ألن املستنبطة، العلة عن الكالم بعد سيكون الراجح وبيان

 .املستنبطة العلة يف املناسبة ظهور اشرتاط: الثانية املسألة

  املعروفة. مسالك االجتهاد أبحد اثبتة أي واإلمجاع، النص طريق بغري الثابتة هي:  املستنبطة العلة

 :قولني على فيها املناسبة ظهور يف األصوليون اختلف وقد

 .شرطاً  ليس املستنبطة العلة يف املناسبة ظهور أن :األول القول
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 احلنفية، من العراق مشايخ إىل( ه ٥٣٩)  السمرقندي ن سبه :األصوليني من مجهرة مذهب وهو
 ومالك ،(ه ١٥٠ ت) حنيفة أبو: منهم واخللف، السلف من فةكا  األئمة من تصرفات الغزايل وذكره

 واملرداوي احلنابلة، إىل(  ه ٧٦٣ ت) مفلح ابن ونسبه ، (ه ٢٠٤ ت)والشافعي ،(ه ١٧٥ ت)
يف   بقوة ونصره الغزايل، اختيار وهو األشعرية، مجهور إىل والرهوين احلنابلة، إىل أكثر(  ه ٨٨٥ ت)

 (ه ٦٠٦ ت) والرازي ،(ه ٤٧٦ ت) الشريازي كالم  ظاهر وهو ،"الغليل شفاء" كتابه

 :منها أبدلة، واستدلوا

 حق يف مل ميتنع ذلك ميتنع مل فإذا حكمه، على عل ماً  مناسب غري وصفاً  ينصب أن للشارع أن -1
 اجملتهد.

 للمجتهد. هذا علة، وليس غري من احلكم وذكره احلكم، أتسيس فللشارع بينهما ابلفرق: ونوقش

 سبب الذكر مسّ  :مثل فيها، املناسبة وجه ندرك وال أحكامها، يف مؤثرة أسباابً  ن ص ب رعالشا أن -2
رك يف وعتق للوضوء، موجب السبيلني من اخلارج وخروج للوضوء،  إىل العتق لسراية موجبٌ  العبد الشِّ

 العلة. يف شرطاً  ليس املناسبة ظهور أن على فدل كثري،  وغريها ابقيه،

 حبيث لقوهتا وعصمتها، املناسبة، ظهور فيها يشرتط فال منصوصة، علل ذهه أبن:  يناقش وهذا
 .املستنبطة خبالف نعيّنها، مل ولو املناسبة على ابشتماهلا نقطع

 ليس ظهور املناسبة أن على فدل املناسب، وغري ابملناسب عللوا بعدهم واألئمة الصحابة أن -3
 شرطاً.

 املؤثرة. املعاين إىل إال يلتفتون ال بةالصحا وجدان بل ذلك، تسليم بعدم: نوقش

 وهو ابحلكم واملصاحل، معللة سبحانه هللا أفعال أن أصل على إال يستقيم ال ابملناسبة القول أن -4
 شيء. على شيءٌ  يبعثه ال سبحانه هللا ألن ابطل، أصل

 يدية.واملعتزلة واملاتر  السلف من األكثرين، مذهب وهو األصل، هذا ابلتزام: يناقش وهذا
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 األصوليني، من مجهرة كبرية مذهب وهو املستنبطة، العلة يف شرط املناسبة ظهور أن :الثاين القول
 بعض مذهب وهو املالكية، بعض عليه كالم ويدل الشافعية، ومجهور احلنفية، مجهور مذهب فهو

 اجلويين املعايل أبو وعزاه واخللف، السلف من الفقه أئمة إىل(  ه ٤٨٢ ت) البزدوي ونسبه احلنابلة،
 (ه ٤٠٣ ت) الباقالين بكر وأيب املعتزلة، إىل وُنسب النظار من املعتربين إىل

 احلاجب. وابن واآلمدي، اجلويين، املعايل وأبو الدبوسي، زيد أبو: اختاره وممن

 :منها أبدلة، واستدلوا

 املؤثرة، ين املناسبةاملعا إىل احتكامهم له يظهر والنظر الفقه يف الصحابة ملسالك املتتبع أن -1
 املناسبة، غري األوصاف أمهلوا ملا ليست شرطاً  املناسبة كانت  ولو املناسبة، غري املعاين عن وإضراهبم

 إليها. احلاجة وقيام يسرها مع

 .عمومها يف إطباقهم عليه ُيسّلم ال لكن تصرفاهتم، يف الغالب هو املسلك هذا أبن:  يناقش وهذا

 على الوجوب إما بطريق واملصاحل، احلكم عن الشرعية األحكام خلو امتناع ىعل واقع االتفاق أن -2
 السنة، أهل رأي على سبحانه مبقتضى كماله أو األشعرية، رأي على االتفاق حبكم أو املعتزلة، رأي
 ال احلكم ثبوت لزم وإال مبناسبة، إال حكم أمارة على الشارع ينصب أال عليه انبىن ذلك ثبت فإذا

اشرتاط  يف والكالم تظهر، وال املناسبة توجد فقد الزم غري أبنه: يناقش ممتنع وهذا وهو ملصلحة،
 .ظهورها

 موجب لعدم يقاس عليه فال سبحانه، احلكيم من تعبداً  ابلوصف التعليل لكان املناسبة لوال أنه -3
 احلكم.

 تتحقق، معقولية الوصف فإن احملض، التعبد معىن الرتفاع الزمة ليست املناسبة أبن:  يناقش وهذا
ولو  احلكم، ثبت الذي ألجله املعىن أنه صحيحة بداللة ظننا على غلب ما مىت القياس، ابب فينفتح

 .والتقسيم والسرب ابلدوران عليها والثابتة واجملمع املنصوصة العلة يف كما  مناسبته، لنا تظهر مل

 .الرتجيح
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 أن:  مناقشات، يرتجح من عليها ورد ما ىوأقو  أدلتها، وأهم املسألة، يف األقوال عرض بعد
 :أييت ما الرتجيح هذا ووجه أم املستنبطة، إليها املومأ سواءً  العلة، يف شرطاً  ليس املناسبة ظهور

 تبطل قوية، عنها أبجوبة اإلجابة أمكن به القائلني فأدلة عليه، دليل ال املناسبة ظهور شرط أن -1
 .داللتها

 حتقق احلكم، فقد مناط هو مناسبته تظهر ال الذي الوصف هذا أبن الظن على غلب إذا أنه -2
 .واجب ابلظن العمل ألن العمل، موجب

 املتبوعة يف املذاهب الفقه وواقع واخللف، السلف من األئمة لتصرفات املوافق هو القول هذا أن -3
 ما مجيع يف ناسبةامل حتقق ميكن دعوى وال املناسب، وغري ابملناسب يعللون وجدانهم فإان مجيعها،

 ال مبا املعىن هذا تقرير يف القول بسط وقد الذوق السليم، عنه ينبو ابرد بتكلف إال علل من ذكروه
 ". شفاء الغليل" كتابه  يف الغزايل عليه مزيد

 اآلخر. خبالف القول فروعية، أو أصولية بصورة ينتقض ال وآاثره، لوازمه يف مطرد القول هذا أن -4

 :إىل أمرين التنبيه املناسبة، حيسن ظهور شرطية عدم ترجيح مع فإنه ،ذلك تقرر إذا

 .املناسبة غري من العلة وأرجح أكمل املناسبة فالعلة العلة، يف كمال  صفة املناسبة ظهور أن: األول

 الذي وهذا وقد ختفى، لنا تظهر قد لكن شرعية، علة كل  يف ومتحققة موجودة املناسبة أن: الثاين
ْلقاً  – وأفعاله حكيم، وتعاىل سبحانه هللا أن من القاطع، صلاأل يقتضيه  ابحلكم معللةٌ  - وهنياً  وأمراً  خ 

 واملصاحل.

 أقسام املناسب

ينقسم املناسب ابعتبارات وحيثيات متعددة إىل أقسام متعددة، فهو ابعتبار إفضائه إىل 
ر اعتبار الشارع له ينقسم أيضاً إىل املقصود له أقسام، وابعتبار نفس املقصود له أقسام أخرى، وابعتبا

 أقسام.
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وهو احلكمة املقصودة من الوصف  :) ذات املناسبة( أوال: أقسام املناسب ابعتبار نفس املقصود
 املناسب فقط فإما أن يكون حقيقياً وإما أن يكون إقناعيا .

 وعليه فاملناسب ينقسم إىل قسمني :مناسب حقيقي ، ومناسب إقناعي .

 : )العقلي(ل : املناسب احلقيقيالقسم األو 

، وهو الذي ثبتت مناسبته بصورة الذي ال تزول مناسبته بعد التأمل فيهالوصف املناسب هو  
. مثل القتل العمد حقيقية، ويؤدي ترتيب احلكم عليه إىل حتصيل املصلحة احلقيقية يف الدنيا واألخرة

  تزول مهما بذل من جهد .مناسب لوجوب القصاص حىت حتفظ النفوس ، فإن مناسبته ال

 رئيسة:  أقسام ثالثة إىل واملناسب احلقيقي ينقسم

وهو الذي ال بد منه يف قيام مصاحل الدين  املصلحة ضروري كان  ما وهو األول: الضروري :
: ) النفس ، والدين ، والعقل ،  أو الست املتضمن حفظ مقصود من املقاصد اخلمسو والدنيا ، 

 ( وهو أعلى مراتب املناسبات، وأصل املصاحل.  -لعرضوا–والنسل ، واملال 

 النسل حلفظ واحلد املال، حلفظ والقطع والضمان النفس، حلفظ القصاص تعاىل هللا شرع وقد
 التأثري اختالف مع واضحة، جلية الضرورايت يف واملناسبة. الدين حلفظ والقتال والعرض، والعقل
 والوضوح اجلالء بنسبة

حكمه، إذ الضروري ينقسم إىل ضروري يف نفسه، ومكمل  يف  كملهم ابلضروري يْلحق
 لكن فيه أتثري فله االنضمام، بطريق بل بِن فِسهِ  ض ُرورايً  يْست قلّ  ال أنه له مكمال كونه  للضروري، ومعىن

مراعاته، فالضروري يف نفسه كتحرمي املسكر؛ فاإلسكار  يف ُمب الغ ة الّضروري حكم يف  فيكون بنفسه ال
وصف مناسب، وحرمة تعاطي املسكر ووجوب احلد عليه حكم شرعي، واحملافظة على العقل هو 

املقصود الضروري يف نفسه، ومن مكمل الضروري حترمي شرب قليل املسكر لكونه داعيا إىل شرب 
 الكثري املفوت حلفظ العقل، فبولغ يف حفظه ابملنع من القليل.

ومل يصل إىل حد الضرورة فهو مفتقر إليها من حيث  وهو ما حيتاج إليه، الثاين: احلاجي :
التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب ـ إىل احلرج واملشقة بفوات املطلوب . واببه الرخص أبنواعها، 
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سواء ما شرع منها ابتداء كالسلم، أو ما شرع منها ختفيفا من حدة الضرورايت اليت ال ميكن معها 
 خص املرض والسفر.االمتثال يف بعض األحيان كر 

وهو منقسم إىل قسمني: أصلي، ومكمل؛ فاألصلي كتسليط الويل على تزويج الصغرية، فإن 
 لو الذي الكفء حتصيل وهي ، إال أن احلاجة إليه حاصلة، احلال مصاحل النكاح غري ضرورية يف

 ، الصغرية يف املثل كاملقصود من وجوب رعاية الكفاءة ومهر  واملكمل بدل،  إىل ال فات لرمبا فات
 .النكاح، لذلك عد مكمال دوام فإن أصل النكاح حاصل حاصل بدوهنما، لكنه أشد إفضاء إىل

  بدونه. حاصال احلْ اجة أصل كان  وإن الرتوي، من فيه ملا أبنواعه البيع يف  اخْلِي ار إثبات: ومثله

ع أحسن املناهج وهو األخذ مبحاسن العادات، ومكارم األخالق، واتبا  الثالث : التحسيين:
كإزالة النجاسة،   ؛يف العبادات واملعامالت، فهو ما يقع موقع التحسني والتزيني، واملتمم للمصاحل

 وأخذ الزينة، وآداب األكل والشرب ،وأشباه ذلك. 

والتحسينات كالتكملة للحاجيات ، واحلاجيات كالتكملة للضرورايت ، وكل تكملة هلا 
على األصل ابإلبطال.فإذا أفضى اعتبارها إىل رفض أصلها، فال  شرط، وهو أن ال يعود اعتبارها

 يصح اشرتاطها

 :)اخليايل(القسم الثاين : املناسب اإلقناعي 

وهو ما تزول مناسبته بعد التأمل. فيظن ابدئ الرأي أنه مناسب، مث بعد التأمل والبحث  
بة، ألهنا تكاكشرعية امل  ض للقواعدوإمعان النظر ال تظهر مناسبته لذلك، ومن هنا قيل عنه أنه املعار 

 من ابب بيع الرجل ماله مباله، وهي على خالف الدليل، ألنه ليس هناك معاوضة حقيقية.

مثاله : حترمي الشافعي بيع الكلب قياساً على حترمي بيع اخلمر وامليتة جلامع النجاسة والقذارة،  
إذالله، ففي بيع الكلب، ومقابلته والشارع أمر ابجتناب النجاسة، وكون الشيء جنساً يناسب 

ابملال، تشريف وإقامة وزن، وإثبات قدر وهذا يناقض حماسن العادات . فهذه العلة تبدو يف ابدئ 
األمر مناسبة، ولكن بعد التأمل وتدقيق النظر يف املعىن ويف احلكم، تنتفي املناسبة . إذ ال معىن كون 

سات ااستعماله؛ فاالنتفاع ابلنج عدم يلزم من ذلكالشيء جنساً إال عدم جواز الصالة معه وال 
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جائز ابالتفاق، ومعىن البيع : نقل االختصاص ببدل ، فال مناسبة بني بطالن الصالة ابستصحابه 
 وبني املنع من بيعه . 

 اثنيا: أقسام املناسب ابعتبار حصول املقصود

ود، وذلك ألن احلكمة اليت هذا هو التقسيم الثاين للمناسب، وهو ابعتبار إفضائه إىل املقص
هي مقصود الشارع من شرع احلكم أي من ترتبه على العلة قد يكون حصوهلا يقيناً وقد يكون 

مظنوان، أبن يكون حصوهلا أرجح من انتفائها، وقد يكون مشكوكاً فيه أبن يكون حصوهلا 
 وانتفاؤها على حد سواء، وقد يكون نفيها أرجح من حصوهلا.   

وذلك كاحلكمة املقصودة من ترتب ِحلِّ البيع على  ا يكون حصوله يقينا،األول : وهو م
 وصفه املعلل به، وهو االحتياج إىل املعاوضة يف اجلملة.

 واحلكمة احلاصلة هي امللك يقينا .

، وذلك كاحلكمة املقصودة من ترتب وجوب الثاين : وهو ما يكون حصوله مظنوان
حلكمة هي انزجار الناس عن اإلقدام على القتل مما حيفظ العدوان، وا دالقصاص على القتل العم

احلياة ويضمن بقاءها وهذه احلكمة مظنونة احلصول، فإن املمتنعني عن القتل أكثر من املقدمني 
 عليه، فالذي يغلب على الظن أن اإلنسان إذا عرف القصاص أحجم عن القتل.

املقصودة من ترتب احلدِّ على  ، وذلك كاحلكمةالثالث : وهو ما يستوي حصوله وانتفاؤه
شرب اخلمر، ألجل اإلسكار ، فإن املقصود من شرع احلد هو االنزجار عن شرهبا ، وحصول هذا 

املقصود وانتفاؤه متساواين، بتساوي املمتنعني عن شرهبا واملقدمني عليه، فيما يظهر للناظر، ال 
عل بعض األصوليني يقول: إن هذا النوع ابلنسبة إىل ما يف نفس األمر، لتعذر االطالع عليه، مما ج

 ال مثال له على التحقيق.

، وذلك كنكاح اآليسة من أجل التولد، الذي هو الرابع : وهو ما يكون النفي فيه أرجح
 املقصود من النكاح، فإن انتفاء هذا املقصود أرجح من حصوله يف حق اآليسة.

 التعليل هبذه املراتب:
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جواز التعليل ابملرتبة األوىل والثانية، وهي ما كان حصول  اتفق القائلون ابملناسب على
 املقصود فيها يقينا أو مظنوان .

واختلفوا يف الثالث والرابع، وهو ما كان املقصود فيه مشكوكاً فيه، أو موهوما، والصحيح 
 جواز التعليل هبما، نظراً إىل حصول املقصود يف اجلملة.

ملرتفِِّه يف سفره، كاملسافر ابلطائرة، أو ما يشاهبها، مما وبناء على ذلك فإنه جيوز للمسافر ا
 يظن فيه انتفاء املشقة اليت هي حكمة شرع الرتخيص جيوز له أن يرتخص فيقصر الصالة، ويفطر. 

وإمنا قيل : املظنون معه انتفاء املشقة، ألن الرتفه ال ينايف املشقة، فقد توجد املشقة مع 
ختتلف ابختالف وسيلة السفر وطبيعة الشخص املسافر فالسفر يف اجلو الرفاهية يف السفر إال أهنا 

فيه من املشقة ما ال يوجد يف سفر الرب، مما يرتتب على ارتفاع الضغط واخنفاضه، وصحة املسافر 
 ومرضه، وغري ذلك من األمور، فالوسيلة فيها رفاهية ، إال أهنا ال متنع من املشقة على اجلملة .

 ة ابلسفر الذي هو مظنة هذه املشقة .ولذلك نيطت الرخص

 انتفاء املقصود يقينا: وأما إذا انتفى املقصود من شرع احلكم يقينا، فال يعلل به، وال يعترب. 

وذلك كلحوق نسب ولد املغربية ابملشرقي فيما لو تزوج رجل ابملشرق امرأة ابملغرب فأتت 
تالقي الزوجني مما ال حيتمل معه حصول  بولد، فإن الولد ال يلحقه نسب أبيه، للقطع عادة بعدم

املقصود من النكاح، وهو حصول النطفة يف الرحم، مما حيصل معه العلوق والولد، خالفاً للحنفية يف 
 ذلك .

 اثلثا: أقسام املناسب من حيث اعتبار الشارع له:

وذلك ألنه ينقسم املناسب من حيث شهادة الشارع له ابالعتبار أو اإللغاء إىل ثالثة أقسام، 
 إما أن يلغيه، وإما أن يعتربه، وإما أن يسكت عنه.



أصول الفقه املقارن -1ماسرت - 2أصول الفقه   

 

  د. مسرية خزار 56
 

وهو الذي ألغاه الشارع فلم يعتربه ، أبن أورد الفروع على خالفه،   األول : املناسب امللغي:
وهذا ال جيوز التعليل به حبال، لعدم اعتبار الشارع له، أو هو ما علم الغاؤه بورود احلكم على عكسه، 

 ى إلغائه. بداللة الدليل عل

ما حدث ليحيي بن حيىي الليثي األندلسي صاحب اإلمام مالك وراوي املوطأ  مثال ذلك:
عندما سأله السلطان األندلسي عبد الرمحن الداخل األموي عن كفارة الوقاع يف هنار رمضان، وكان 

فأفتاه حيىي بن  قد واقع جارية له، مث ندم على ذلك ندماً شديدا، فسأل الفقهاء عن التوبة والكفارة،
حيىي بوجوب صيام شهرين متتابعني، تشديداً عليه وسكت الفقهاء عنه إجالالً ليحيي إذ كان إمام 

أهل األندلس، وعندما خرجوا من عند السلطان سألوه: ملاذا أفتاه ابلشهرين، ومل يفته مبقتضى مذهب 
ا هذا الباب لسهل عليه أن يطأ   مالك  وهو التخيري بني اإلعتاق والصوم واإلطعام ؟ فقال: لو فتحن
 كل يوم ويعتق رقبة، لكن محلته على أصعب األمور حىت ال يعود. 

إال أن الفقهاء مل يرضوا هبذا، وأنكروا عليه فتواه، ألن الشارع ألغى هذه املصلحة واملناسبة اليت 
ريه، ولذلك ال جيوز نظر إليها حييي، فجعل كفارة الوطء اإلعتاق ابتداء، من غري تفرقة بني سلطان وغ

 اعتبارها.

وال شك أن ذلك التعليل مناسب للحكم ألنه حيقق مصلحة وهي حفظ فرائض الدين وردع 
 من ينتهك حرمتها، لكن تعليل احلكم ابملشقة تعليل بوصف ألغاه الشارع.

؛ اشرتاك االبن والبنت يف البنوة للمتوىف: هو وصف مناسب لتساويهما يف اإلرث ومثاله كذلك
 يف  اَّللَُّ  يُوِصيُكمُ  لكن الشارع ألغى هذا الوصف يف تشريع حكم املواريث فقال هللا سبحانه وتعاىل: "و 

دُِكمْ   . 11سورة النساء/ " اأْلُنثـ ي نْيِ  ح ظِّ  ِمْثلُ  لِلذَّك رِ  أ ْوال 

إذا فاملناسب امللغى: هو الوصف الذي يظهر للمجتهد أنه حمقق ملصلحة، ولكن ورد         
 الشارع من أحكام الفروع ما يدل على عدم اعتباره.من 

وهو وصف مناسب مل يشهد الشارع ابعتباره وال إبلغائه أي مل يقم  املناسب املرسل: -الثاين
دليل منه على اعتباره أو إلغائه، ويسمى هذا القسم ابملناسب املرسل، ويعرب عنه ابملصاحل املرسلة، 

 واالستصالح.
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حروب الردة كثري من حفاظ القرآن الكرمي، الواعون ألحكامه فخاف استشهد يف  مثال ذلك:
على أيب  -رضي هللا عنهم –وعلى رأسهم عمر بن اخلطاب –املسلمون من ضياع القرآن، وأشاروا 

 أبن أيمر جبمعه فجمع. -رضي هللا عنه–بكر 

مل فجمع القرآن حكم اتفق عليه املسلمون، وعلته موت الصحابة، فموت الصحابة وصف 
يرتب الشارع حكما على وفقه، ومل يدل دليل من الشرع على اعتباره، ومل يقم دليل على اعتباره وال 

 على إلغائه.

 ، وبناء احلكم عليه خالف بني الفقهاء: التعليل هبذا املناسبويف جواز 

شرع ذهب مجهور العلماء إىل أنه ال جيوز التعليل ابملناسب املرسل ألنه مل يقم دليل من ال -1
على اعتباره وحينئذ فيجوز أن تكون العلة غريه، ولكن مل هنتد إليه فال يصح بناء احلكم عليه من غري 

 دليل، لقوله تعاىل: "وال تقف ما ليس لك به علم".

ذهب املالكية واحلنابلة: إىل أنه يصح التعليل به، ألن الشارع مل يلغ اعتباره ويكفي للعمل  -2
لحكم، ألن الذي كلفنا به فقط هو بذل اجلهد وحيث مل نصل إال إىل هذا، به ما نراه من مناسبة ل

فإنه قد حصل الظن بكونه علة احلكم، ومىت حتقق الظن وجب العمل به، أما احتمال كون العلة 
 وصفا آخر مل ندركه فهو مما ال يعتد به.

، روع على وفقهأبن أورد الفوهو الوصف الذي اعتربه الشارع، الثالث : املناسب املعترب: 
وليس املراد أنه نص على عليته أو أومأ إليها، ألنه لو كان كذلك لكان من قبيل العلة املنصوصة، ال 

 املستفادة من طريق املناسبة.

 مث إن هذا القسم ينقسم ابعتبار أتثريه يف احلكم إىل غريب، ومالئم ومؤثر.

ى اعتبار أتثري عني الوصف علة يف أن يدل النص أو اإلمجاع عل  أوالً : املناسب املؤثر :
عني احلكم. ومسي ابملناسب املؤثر، حلصول التأثري مبا اعتربه الشرع بنص أو إمجاع دل هذا االعتبار 

التام أن احلكم نشأ عنه أو أنه أثر من آاثره وهذا املناسب ال خالف يف صحة القياس عليه عند 
"يف معىن األصل" إذ ال يبقى بني األصل والفرع  القائلني بصحة القياس . وهو الذي يقال عنه أنه
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إال تعدد احملل.  كإحلاق والية النكاح بوالية املال جبامع الصغر ، فالصغر اعتربه الشارع بعينه وصفا 
أثر عينه يف عني احلكم وهو الوالية على مال الصغري ، فعدى احلكم بعينه وهو الوالية هبذه العلة 

، وهو النكاح . فلم خيتلف هنا إال حمل الوالية وهو املال والنكاح .و   وهي الصغر إىل حمل النزاع
 كظهور أثر الوقاع يف إجياب الكفارة على األعرايب فالرتكي واهلندي يف معناه . 

 اثنياً : املناسب املالئم :

هو ما دل الدليل بنص أو إمجاع على اعتبار عني الوصف علة جلنس احلكم، أو ابلعكس،  
 وصف علة جلنس احلكم .أو جنس ال

كتقدمي األخوة من األبوين على األخ من   مثال اعتبار عني الوصف علة جلنس احلكم:
األب يف املرياث، فعني األخوة أثرت يف جنس التقدمي، فمطلق التقدمي جنس، فيقاس على اإلرث 

 والية النكاح. وهذا النوع جعله بعضهم من املناسب املؤثر. 

تعليل جواز اجلمع يف احلضر ليلة املطر،  صف علة لعني احلكم:مثال اعتبار جنس الو 
فالسفر واملطر جنس واحد وهو كونه مظنة املشقة،  ؛وذلك اعتبارا للمشقة واحلرج احلاصل من املطر

 وهو علة لعني احلكم وهو اجلمع بني الصالتني .

اط : كإسق)مطلق مظنة يف مطلق حكم( مثال اعتبار جنس الوصف علة جلنس احلكم
الصلوات عن احلائض بعلة املشقة، فإن الشرع اعترب أتثري جنس هذه العلة وهي املشقة يف السفر، 

فإهنا ليست هي عني املشقة اليت جتدها احلائض فيما لو كلفت أبداء الصلوات قضاء بعد انتهاء 
 حيضها ودخوهلا يف الطهارة.

عيار الشرعي، هلذا صح القياس وعلى هذا فإن املعترب هو جنس العلة يف جنس احلكم يف امل
 هبذه الطريقة، كما صح التعرف على العلة هبذه الطريقة أيضا.

حيث اعترب الشرع املشقة اليت جيدها املسافر عالمة على العلة، إذ أن العلة احلقيقية هي 
 ن قصر الصالة ومجعها دفعا للمشقة.مالسفر لكنها حمققة للمقصد الشرعي 

مشقة كان داعيا للتخفيف عنها يف عدم تكليفها بقضاء الصالة.  فما قد جتده احلائض من 
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فكان إسقاط القضاء عن احلائض من جنس حكم إسقاط اإلمتام عن املسافر وما جيده املسافر من 
مشقة يف اإلمتام كان داعيا للتخفيف لذلك قال العلماء:  إن احلكم الذي هو إسقاط الصالة عن 

الة للمسافر بل مها من جنس متقارب فهما متجانسان تقاراب، احلائض ليس عني عدم إمتام الص
وكذلك فإن السفر الذي جعل علة ضابطة وعالمة على وجود ما يلقاه املسافر من مشقة وتعب 

وعنت ال يساوي ما تلقاه احلائض اليت طهرت من مشقة يف قضاء الصلوات اليت فاتتها بسبب 
ن هذه املشقة من جنس تلك املشقة، فهما متجانسان احليض ولعدم أهليتها ألداء العبادة إال أ

 متقارابن.

 ومل خيتلف العلماء يف كون النوع األول والثاين حجة يف العلة ويف القياس بناء عليها.   

واالختالف واقع يف هذا النوع الثالث.  واملختار أنه حجة لكونه وقع موقع غلبة الظن، وما  
 األحكام عليه.كان هذا شأنه يف الشرع فيصح بناء 

هو ما ثبت اعتبار عينه يف عني احلكم مبجرد ترتيب احلكم على  اثلثاً : املناسب الغريب :
وفقه، لكن مل يثبت بنص أو إمجاع اعتبار عينه يف جنس احلكم أو جنسه يف عني احلكم أو جنسه 

 يف جنس احلكم.

ثه. فالوصف اجلامع بينهما فساد ومثاله قياس املطلق يف مرض املوت طالقاً ابئناً ابلقاتل ملورِّ  
الغرض، واحلكم املعاملة بنقيض غرضهما. فلم يرد نص وال إمجاع هنا، ولكن فيها وجه مناسبة 

 واحلكم هنا ترتبت عليه مصلحة

وكذلك تعليل الراب يف الرب ابلطعم، فإن نوع الطعم وهو االقتيات مؤثر يف ربوية الرب، ومل يؤثر 
 املطعومات ، كاخلضروات . جنس الطعم يف ربوية سائر

ما ذكر من الكالم على املناسبة، إمنا هو عند ظهور املصلحة دون مفسدة، بطالن املناسبة: 
فإذا كان الوصف مشتمالً على مصلحة تدعو لشرع احلكم، ومفسدة تدعو إىل عدم مشروعيته  

 بة وتبطل على املختارسواء أكانت املفسدة راجحة أو مساوية ، فإنه يف هذه احلالة تنخرم املناس

  املسلك الثاين: السرب والتقسيم
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السرب يف اللغة االختبار يقال: سرب الشيء أي: خربه، ويف حديث الغار قال أبو بكر لرسول 
صلى هللا عليه وسلم: ))ال تدخله حىت أسربه قبلك(( أي: أختربه، وأعتربه، وأنظر هل فيه أحد -هللا 

 يؤذي، والتقسيم: هو ذكر األقسام احملتملة، وهو مسلك من مسالك العلة عند األصوليني. أو شيء

 وهذا املسلك قد يسمى ابلسرب فقط ، وابلتقسيم فقط، وهبماً معاً وهو األكثر. 

: هو اختبار األوصاف اليت حيصرها اجملتهد؛ ليميز الصاحل للتعليل  ابلسرب يف االصطالحواملراد 
 من غريه .

 : هو حصر األوصاف اليت ميكن التعليل هبا. تقسيم يف االصطالحوال

وإن مل تدل  "التقسيم والسرب"فالتقسيم مقدم يف الوجود على السرب ، فكان األوىل أن يقال 
الواو على الرتتيب، لكن البداءة ابملقدم أجود، ولكن أخروا التقسيم ألن السرب أهم، والعادة تقدمي 

 عرب تقدمي األهم يف التعبري على غريه.األهم، كما هي عادة ال

: هو حصر األوصاف اليت يتوهم صالحيتها للتعليل، مث اختبارها  وتعريف السرب والتقسيم معاً 
 وفحصها إلبطال ما يراه غري صاحل للتعليل.

وهذا الطريق من طرق إثبات العلة واعتبارها ال يثبت بدليل نقلي من نص أو إمجاع وإمنا 
فهذا املسلك يعتمد على اجتهاد اجملتهد وحبثه وحتريه عن العلة يف النص الذي تناول ابالستنباط؛ 

 احلكم ابلبيان دون أن يشري إىل العلة صراحة أو إمياًء أو تنبيهاً.

فيقوم اجملتهد بتجميع كافة األوصاف الصاحلة لتكون علة حلكم األصل مث يدرس أتثريها على 
 األوصاف بدرجة واحدة من حيث التأثري. احلكم فيتبني لديه أنه ليست مجيع

 فمنها ما يكون أتثريه طفيفاً جداً وميكن إخراجه من دائرة العلة املؤثرة واملرتبطة ابحلكم.

ومنها ما له أتثري واضح ومناسبة حسنة للحكم لكنما هنض دليل آخر من النصوص الشرعية 
الشرعية، أو لنظام عام من أنظمته أو مبخالفة هذا الوصف كأن يكون خمالفا لقاعدة من القواعد 

 لتعارضه مع املقاصد التشريعية األخرى.
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وهذا يستدعي إسقاط الوصف من اعتبار اجملتهد ليبحث عن وصف آخر تنطبق عليه الشروط 
املتعارف عليها للعلة، فإذا عثر عليه واستبان أتثريه وعرفت مناسبته للحكم فإن اجملتهد يؤشر عليه 

 قة الشروط فيجوز اعتماده من اجملتهد فيستبقيه علة للحكم ويطلق عليه لقب العلة.ابإلجياب ومواف

وهي رد على  [78: مرمي]  ع ْهًدا الرَّمْح نِ  ِعْند   اختَّ ذ   أ مِ  اْلغ ْيب   أ طَّل ع   فمثالً: قوله تعاىل: 
َّ  العاص بن وائل السهمي بقوله: ُوت ني  قال له: ال خيلو مستندك من ، في[77: مرمي]و و ل ًدا م ااًل  أل 

 ثالثة أمور:

 األول: أن تكون اطلعت على الغيب، وعلمت أن هللا قد كتب يف اللوح احملفوظ إيتاءك املال والولد .

 الثاين : أن يكون هللا أعطاك عهدا بذلك. فلن خيلف هللا وعده .

 الثالث : أن تكون قلت ذلك افرتاء على هللا من غري عهد وال إطالع .

 شك أن القسم األول والثاين ابطل؛ ألنه مل يطلع على الغيب، ومل يتخذ عند الرمحن عهدا. وال
 فتعني القسم الثالث وهو االفرتاء على هللا. 

ومل يبلغ بعض اجملتهدين هذا  كل مسكر مخر   ومثاله أيضاً:  ورد النص بتحرمي اخلمر 
من أجلها حرم اخلمر ، فيحصر األوصاف النص، أو بلغه ومل يصح عنده ، فيبحث عن العلة اليت 

عنده ، فهل حرم اخلمر لكونه سائاًل، أو لكونه متخذاً من العنب، أو لكونه مسكراً وهكذا، مث خيترب 
ويتأمل األوصاف اليت حصرها فيلغي ما كان منها غري مناسباً للحكم، ويستبقي احلكم الذي جيمع 

حلكم ، والثاين وصف قاصر غري متعدي، والثالث شروط العلة، فاألول وصف طردي ال عالقة له اب
 الذي هو اإلسكار وصف منضبط متعدايً جامع لشروط العلة فيكون اإلسكار علة يف حترمي اخلمر.

وعملية السرب والتقسيم ختتلف أنظار اجملتهدين فيه ، فما يراه هذا مناسباً، ال يراه اآلخر مناسبا، 
 فهم وإدراك الوصف املناسب، وأمثال هذا كثري، فمثالً : وهذا االختالف يعود إىل االختالف يف

الذهب ابلذهب ، والفضة ابلفضة، والرب  قال : أن رسول هللا  حديث عبادة بن الصامت 
ابلرب، والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح ابمللح، مثالً مبثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه 

)رواه مسلم( فاختلف العلماء يف علة حترمي بيع هذه  ئتم إذا كان يداً بيد األصناف فبيعوا كيف ش
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 األجناس متفاضلة واحلديث حيتوي على مجلتني:

ولكل حالة منهما علة تنفرد هبا، فعلة  األوىل: حالة النقدين، والثانية: حالة األصناف األربعة. 
د يف البحث بطريق السرب والتقسيم عن الذهب والفضة غري علة األصناف األربعة. فنرى أن اجملته

العلة يف التحرمي، فقد يصل به حبثه إىل أن العلة يف النقدين الوزن مع اجلنس ، ويف األصناف األربعة 
الكيل مع اجلنس سواء كان مطعوماً كاألرز أم غري مطعوم كاحلناء، وهذا مذهب أيب حنيفة،وأمحد . 

قدين هي غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية غالباً فالعلة قاصرة على أو قد يصل به حبثه إىل أن العلة يف الن
الذهب والفضة، وهذا مذهب مالك والشافعي، ويف األصناف األربعة عند مالك العلة هي: االقتيات 

واالدخار ، وعند الشافعي: هي الطعم مع احتاد اجلنس. وعلى أساس العلة اليت استنبطها العلماء 
 يكون القياس.

م احلرمني عن القاضي قوله : السرب من أقوى الطرق يف إثبات علة األصل. وقد ذكر إما
استشكل إمام احلرمني ذلك ، فقال:" هو مشكل جداً فإن من أبطل معاين ال يلزم من إبطاهلا إثبات 

ما مل يتعرض له ابإلبطال؛ الحتمال بطالنه أيضاً؛ ألنه ال ميكن تعليل كل حكم، فيمكن أن يكون 
ولو قام الدليل على اعتبار معىن ال يتوقف اعتباره  كم علة أخرى، جلواز تعليل احلكم بعلل،لذلك احل

 على إبطال غريه، فال حاجة إىل السرب والتقسيم ألبته" .

 والسرب والتقسيم قسمان:

وهو الذي يدور بني النفي واإلثبات. فهو عبارة عن حصر  األول : التقسيم احلاصر:
تعليل هبا، مث اختبارها وإبطال ما ال يصلح منها. وقد يكون يف القطعيات األوصاف اليت ميكن ال

وذلك إذا كان دليل إلغاء األوصاف اليت ال يصح التعليل هبا قطعياً ، وهذا يكون حجة يف العقليات 
 والشرعيات ، كقولنا : العامل إما أن يكون قدمياً أو حاداثً ، فاألول ابطل ، فثبت أنه حادث. 

يف الظنيات ، كعلة والية اإلجبار على النكاح إما الصغر أو البكارة ، واألول ابطل؛  وقد يكون
والثيب أحق بنفسها من   :وإال لثبتت الوالية يف الثيب الصغرية ، وهذا خمالف للنص وهو قوله 

 مسلم فتعني أن يكون التعليل ابلبكارة .  وليها

و الذي ال يدور بني النفي واإلثبات ، مثل أن : وهالثاين: التقسيم غري احلاصر أو املنتشر
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يقول : علة حترمي الراب إما الطعم ، أو الكيل ، أو القوت ، أو املالية فيبني بطالن علية غري الوصف 
الذي يدعي أنه العلة، فإذا أبطل غريه تعني هو للعلة. كأن يقول الشافعي مثالً : بطل القوت والكيل 

 فثبت الطعم . ،واملالية بدليل كذا وكذا

ونظراً ألن التقسيم غري احلاصر مل يردد فيه األوصاف ابلنفي واإلثبات، فإنه جيوز عقالً وجود 
وصف آخر غري مذكور يف التقسيم، كما أنه قد يتطرق الشك يف بطالن األوصاف األخرى. ولذلك 

يف القطعيات، اختلف يف حجة التقسيم غري احلاصر فذهب بعض األصوليني إىل أنه ليس حبجه ال 
وال يف الظنيات وذلك جلواز إبطال األوصاف الباقية، وجواز أن تكون العلة وصفاً آخر غري 

 األوصاف اليت ذكرت يف التقسيم. 

وقال أكثر األصوليني : إىل أنه حجة يف الشرعيات فقط ، وذلك أن أغلب األحكام الشرعية 
ف. وإذا ظهر بطالن ما عدا الوصف املستبقى معللة، ويف الغالب أن العلة ال خترج من هذه األوصا

 غلب على الظن أنه هو العلة، ألنه يفيد الظن.

: من اجلدير ابلذكر التنبيه إىل طرق حذف بعض طرق حذف الوصف غري الصاحل للعلية 
أال يظهر للوصف الذي يراد حذفه مناسبة ، الطردية، اإللغاء، األوصاف اليت ال تصلح للعلية وهي

 لحكم.ل

 اإللغاء  -أوال:

وهو أن يبني اجملتهد أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به احلكم وحينئذ ال يكون  -اإللغاء:
 للمحذوف أتثري يف احلكم.

مثاله: اعتبار احلنفية الصغر سببا لثبوت والية التزويج بدليل األمر ابستئذان البكر البالغة، 
فمحل هذا احلكم هو الصورة اليت ثبت فيها احلكم ابلوصف وبدليل ثبوت الوالية على املال ابلصغر، 

الذي أبقاه اجملتهد )وهو الصغر( دون الذي حذف كالبكارة وغريها، مما يدل على أنه حصل ابلظن 
أبن ال مدخل للوصف احملذوف يف العلية، وأن الوصف املستبقي هو علة ثبوت احلكم يف والية 

 التزويج.
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 اثنيا: الطردية

هي أن يكون الوصف الذي حيذفه اجملتهد أمرا طردايً يعين ملغى مل يعتربه الشارع الطردية: و 
 وذلك نوعان:

أما مطلقاً أي ملغى عنده رأسا يف األحكام كلها وهو أن يكون من جنس ما ألفنا من -1
 الشارع عدم االلتفات إليه يف إثبات األحكام  مثل الطول والقصر، والسواد والبياض وحنوه.

شارع قد ألغى اعتبار هذه األوصاف يف أحكامه كاإلرث والقصاص والكفارة وحنوها، فال فإن ال
 تصلح مثل هذه األوصاف أصال لتعليل احلكم هبا. 

أو يف احلكم املبحوث عنه:  مبعىن أن ما حذفه من جنس ما ألفنا من الشارع إلغاءه يف -2
 جنس ذلك احلكم املعلل وإن كان قد اعتربه يف غريه.

له: وصف الذكورة واألنوثة، فإن الشارع اعتربه يف الشهادات والقضاء ووالية التزويج مثا
واإلرث، ولكنه ألغاه ابلنسبة ألحكام العتق، فإن الشارع سوى بني الذكر واألنثى يف أحكام العتق 

:  -مصلى هللا عليه وسل–ألنه تعاىل يقول: "فتحرير رقبة" وهذا يشمل الذكر واألنثى هلذا فإن قوله 
)من أعتق شركا له من عبد قوم عليه نصيب شريكه(.  يشمل العبد واألمة يف حكم سراية العتق دون 

 قصره على الذكر فقط.

 .اثلثاً: أال يظهر للوصف الذي يراد حذفه مناسبة للحكم

أو ما يوهم املناسبة أي ال يقوم دليل على أن الشارع اعترب هذا الوصف بنوع من أنواع 
 -ويكفي ملن يريد إثبات عدم مناسبة الوصف حلكم أن يقول: االعتبارات،

حبثت فلم أجد له مناسبة للحكم، وال يلزمه إقامة الدليل على عدم ظهور املناسبة، ألن الغرض 
أن الباحث جمتهد عدل أهل للنظر والبحث، فالظاهر صدقه، وأن الوصف غري مناسب، ويلزم منه 

 م املناسبة إال إخبار هذا اجملتهد.حذفه، إذ ال طريق لنا إىل معرفة عد

 )أو الطرد والعكس( : الدورانالثاملسلك الث
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مصدر دار دوراان إذا حترك حركة دورية كالدوالب والرحا . ومنه دور العمامة يف اللغة والدوران 
 ودور اخليل . 

 : هو وجود احلكم مع وجود الوصف ، وانعدام احلكم مع انعدام الوصف . ويف االصطالح

مساه اآلمدي وابن احلاجب "ابلطرد والعكس" لكونه مبعناه ، والطرد يف االصطالح : املالزمة و 
 يف الثبوت، والعكس : املالزمة يف االنتفاء . ويسمى "ابجلراين " ويسمى " ابلسلب والوجود ". 

 والدوران يقع على وجهني :

، فإن العصري قبل أن يوجد  أن يقع يف صورة واحدة . ومثاله : اإلسكار يف العصري أحدمها :
اإلسكار فيه كان حالالً ، فلما حدث السكر حرم ، فلما زال اإلسكار وصار خالً صار حالالً . 

 فدوران التحرمي مع اإلسكار وجوداً وعدماً .

أن يقع يف صورتني . كوجوب الزكاة يف احللي لكونه أحد النقدين ، وعدم النقدية يف  الثاين :
العروض يعدم فيها احلكم وهو وجوب الزكاة . فصار الدوران يف صورتني وهو  الثياب وغريها من

 الوجود يف النقد ، والعدم يف غري النقد . 

. فذهب بعض املعتزلة إىل أنه يفيد القطع وقد اختلف أهل األصول يف إفادة الدوران للعلية
 ابلعلية.

محة مسالك أخرى له؛ ألن العلة وذهب أكثر الفقهاء إىل أنه يفيد ظن العلية، بشرط عدم مزا
الشرعية ال توجب احلكم بذاهتا، وإمنا هي عالمة منصوبة، فإذا دار الوصف مع احلكم غلب على 

 الظن "كونه معرفا". 

ولعل من يدعي القطع إمنا هو من يشرتط ظهور املناسبة يف قياس العلل مطلقا. وال يكتفي 
 دوران إىل املناسبة ارتقى هبذه الزايدة إىل اليقني.ابلسرب وال ابلدوران مبجرده ، فإذا انضم ال

وذهب الغزايل واآلمدي إىل أنه ال يفيد مبجرده العلة القطعا وال ظنا واعتربوه مسلكا من 
املسالك الفاسدة غري الصحيحة؛ إذ إن اقرتان الوصف ابحلكم قبل السرب والتقسيم ال يدل على العلة 
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وختيل، والتحكم والتخيل ال أثر هلما يف تعيني العلة الصحيحة يف  إال ومهاً وابدئ الرأي، وهذا حتكم
 احلكم إن مل تظهر مناسبتها وأتثريها بعد السرب والتقسيم.

 : الشبه.  رابعاملسلك ال

 وقد اضطربت عبارات األصوليني يف تعريفه، لدقته وغموضه.

بحث التام ، ولكن ألف من فقال األكثرون فيه : هو الوصف الذي ال تظهر فيه املناسبة بعد ال
 الشارع االلتفات إليه يف بعض األحكام .

فهو منزلة بني منزليت املناسب والطرد ، فيشبه املناسب من حيث التفات الشرع إليه يف اجلملة   
 ويشبه الطرد من حيث أنه غري مناسب، أي مل تظهر مناسبته .

جل الصالة، فال جتوز بغري املاء كطهارة مثاله قول الشافعي يف إزالة النجاسة: طهارة تراد أل 
 احلدث.

فإن اجلامع هو الطهارة ومناسبتها لتعيني املاء فيها بعد البحث التام غري ظاهرة، ولكن اعتبار 
 الشارع هلا يف بعض األحكام كمس املصحف، والصالة، والطواف يوهم اشتماهلا على املناسبة.

 قياس غلبة االشتباه يف احلكم والصفة .والقياس املبين على الشبه درجات، أعاله  

وحاصلة أن الفرع إذا تردد بني أصلني ، لشبهه لكل واحد منهما، إال أنه كان أكثر شبهاً 
 أبحدمها دون اآلخر، فإنه يلحق ابألصل الغالب شبهه به يف احلكم والصفة. 

 إال أنه إذا ُجيِن  ، ماوذلك كرتدد العبد بني أصلني، ومها املال، واإلنسان احلر، لشبهه بكل منه
عليه فقتل، أحلق ابملال يف إجياب القيمة على اجلاين بقتله، ابلغة ما بلغت، ألن شبهه ابملال يف احلكم 

 والصفة أكثر من شبهه ابحلر فيها. 

ويليه يف الدرجة الثانية الشبه اخللقي، أو الصوري، وذلك كإحلاق الولد بوالده ابلقيافة، وهي 
لقي بينهما وإحلاق املين ابلبيض يف إثبات طهارته بتولد احليوان الطاهر منه، وإحلاق إدراك الشبه اخل

 اخليل ابلبغال واحلمري يف عدم وجوب الزكاة .
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هذا وال يصار إىل القياس القائم على الشبه إال عند تعذر قياس العلة، وإال فقياس العلة مقدم 
 عليه.

شبه ملا يرتتب عليه من األحكام ال يدركها العقل أن صالحية الوالفرق بني املناسب والشبه؛ 
 لو قدر عدم ورود الشرع، فاشرتاط النية يف الطهارة لو مل يرد هبا الشرع يف التيمم مل يدركها العقل. 

أما املناسب فإن صالحيته ملا يرتتب عليه من األحكام يدركها العقل لو مل يرد الشرع ابعتبارها 
 يدرك أن حترميها مناسب لصيانة العقول. . فالعقل قبل حترمي اخلمر 

 : الطرد امساملسلك اخل

ويسمى ابلدوران الوجودي، وهو مقارنة احلكم للوصف بال مناسبة ال ابلذات وال ابلتبع يف 
 مجيع الصور ما عدا الصورة املتنازع فيها. وهو أضعف املسالك يف الداللة على العلة .

ان عبارة عن املالزمة وجوداً وعدماً. والطرد هو املالزمة يف والفرق بينه وبني الدوران، أن الدور 
الوجود دون العدم. ويشرتط يف الطرد أال يكون الوصف مناسباً ابلذات وال ابلتبع إذ لو كان مناسباً 
ابلذات لكان قياس علة، ولو كان مناسباً ابلتبع لكان قياس شبه. مثاله قول بعضهم: اخلل مائع ال 

لقناطر، وال يصاد منه السمك، وال ينبت فيه الزرع فال تزال به النجاسة كالدهن . يبىن على مثله ا
وكأنه علل إزالة النجاسة ابملاء أبنه تبىن القنطرة على جنسه، واحرتز من املاء القليل . وهذا وصف 

 طردي ليس بعلة .

وران، قال بعدم فمن قال من العلماء بعدم حجية الد اختلف األصوليون يف إفادة الطرد للعلية:
 حجية الطرد من طريق األوىل .

 ومن قال حبجية الدوران اختلفوا يف حجية الطرد:

أواًل: أنه حجة وهذا قول طوائف من أصحاب أيب حنيفة ، وإليه مال الرازي وجزم به 
البيضاوي . وحجتهم : أن وجود احلكم مع الوصف يف مجيع الصور ما عدا صورة النزاع غلب على 

يكون الوصف علة إحلاقاً للنادر ابألغلب، فلو مل جيعل هذا الوصف علة للحكم خلال احلكم الظن أن 
عن العلة، فيخلوا عن املصلحة، وهذا خالف ما ثبت ابالستقراء من أن كل حكم ال خيلوا عن 
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  مصلحة .وحيث ثبتت عليته يف غري املتنازع فيه ثبتت العلية يف املتنازع فيه كذلك إحلاقاً ابألغلب.

الثاين : ذهب بعضهم إىل أنه ليس حبجة مطلقاً ، وهو مذهب أكثر األصوليني. واحتجوا أبن 
الصحابة ـ رضوان هللا عليهم ـ مل يثبت عنهم االعتماد عليه، بل كانوا أيبونه وال يرونه ولو كان الطرد 

 فقط. مناطاً ألحكام هللا تعاىل ملا أمهلوه وعطلوه، واملنقول عنهم هو العمل ابملناسب

 وقالوا أيضاً : أبن ما ال يشتمل على مصلحة وال درء مفسدة جيب أال يعترب. 

 وخالصة القول يف الطرد:

أن الطرد يصلح أن يكون وصفاً للعلة تعرف به فيما لو مل تكن هلا صفة ابرزة خاصة أقوى منه، 
 لكنه ال يصلح أن يكون مسلكاً مستقال ملعرفة العلة.

لشرعي بوصف شرعي وجوداً وإثبااتً ليس كافياً للداللة على صالحية ذلك أن اقرتان احلكم ا
 الوصف ليكون علة، وإال لتجرأ على القياس واخلوض فيه من ليس أهالً له.

أما لو انضم إىل هذا املسلك غريه كالسرب و التقسيم، فإن هذا املسلك يتقوى وينهض للتعريف 
 ابلعلة.

ف للتعرف على العلة أبن هذا االقرتان ال يدل على ويستدل على أن االقرتان وحده غري كا
اإلضافة وال على نسبة احلكم إليه، فقد يكون اهلدف من االقرتان حتقيق أغراض أخرى أو أهداف 

جانبية واثنوية أخرى، كاخلمر مثالً  فيقرتن به وصف اللون لكن هذا الوصف ليس صاحلاً ليكون علة 
اين يف مشروب آخر كعصري التفاح أو عصري الرمان ومها جائزان للتحرمي حيث يوجد اللون األمحر الق

ابإلمجاع وليس حيرم تعاطي واحد منهما، مما يدل على أن الوصف املقرتن ابحلكم ال يصلح للعلة إن 
مل يقم دليل أخر على بيان أن هذا الوصف صاحل للعلة فلو رافقه املناسب أو التأثري أو السرب والتقسيم 

 ل على صحة الوصف املقرتن ابحلكم للعلية،لدل هذا الدلي

 أما أن يتفرد اإلطراد ويستقل عما سواه من املسالك األخرى فال حيقق ما يراد منه.

لذلك فإن مجهور العلماء اعتربوه من املسالك الفاسدة وهذا هو الراجح فال يفيد العلية ال قطعاً 
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 الك.وال ظناً وال داللة إال أبن ينظم إليه غريه من املس

أن كل مسلك من مسالك العلة االجتهادية ال يقوى على واخلالصة يف داللة املسالك االجتهادية: 
إرادة التعليل مبفرده، بل يعوزه دعم مسلك أقوى منه يف الداللة؛ فاملناسبة مع شهادة الشرع الضعيفة، 

األصل يف األحكام التعليل،  والسرب والتقسيم مع املناسبة الغريبة، والدوران مع ما ثبت استقراء من أن
  والشبه مع مجيع املسالك إال املناسبة.    

 : تنقيح املناط لسادساملسلك ا

بعض األصوليني عده من مسالك العلة، وعده آخرون من طرق االجتهاد يف العلة، وهي ختريج 
، بينما املسالك املناط وحتقيق املناط وتنقيح املناط؛ حيث اعتربت مراحل حبث اجملتهد إلدراك العلة

 املذكورة سابقا فهي الصور اليت ميكن ظهور العلة فيها، فحددوا الصور املقبولة من الصور املرفوضة.   

التهذيب والتمييز والتخليص، فقولك: كالم منقح، أي ال حشو فيه. ونقح  التنقيح يف اللغة:
 ملوضوع.الشاعر القصيدة إذا هذهبا وخلصها من األبيات اليت ال دخل هلا اب

هو يف األصل مصدر ميمي مبعىن اسم املكان. وهو مكان النوط الذي هو التعليق  واملناط:
واإللصاق، ومنه "ذات أنواط" شجرة كانوا يف اجلاهلية يعلقون فيها سالحهم. وتسمى مناطاً، ألن 

ب اجملاز وتعبريهم ابملناط عن العلة من اب:“ الشارع علق احلكم وربطه هبا. قال ابن دقيق العيد 
 ”.اللغوي ، ألن احلكم ملا ُعلِّق هبا كان كالشيء احملسوس الذي تعلق بغريه 

فتنقيح املناط : هو هتذيب العلة مما علق هبا من األوصاف اليت ال  أما يف اصطالح األصوليني
 مدخل هلا يف العلية 

 ال له النيب فق… واقعت أهلي يف هنار رمضان  "مثاله : حديث األعرايب الذي قال فيه:
. فينظر اجملتهد إىل النص ويزيل األوصاف اليت ال عالقة هلا ابلعلة، فكون اجملامع أعرابياً "أعتق رقبة

وكون املوطوءة زوجة ، والواقعة حصلت يف املدينة ويف رمضان من تلك السنة بعينها، فهذه األوصاف 
مظنوان وذلك ألنه مرتدد بني الطردي ملغاة ال أتثري هلا يف إجياب الكفارة. ويبقى بعض األوصاف 

واملناسب فيقع اخلالف يف تعيني العلة، فهل الوقاع عمداً يف هنار رمضان هو علة احلكم ، فال كفارة 
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إال خبصوص اجلماع، خبالف املفطرات األخرى، وهذا هو مذهب الشافعية واحلنابلة . أم أن العلة 
ملفسد للصوم، وعليه فتجب الكفارة ابإلفطار يف هي انتهاك حرمة رمضان عمداً بتناول املفطر ا

 رمضان، سواء كان جبماع أو أبكل أو بشرب وحنوه من املفطرات.

 قال الغزايل: تنقيح املناط يقول به أكثر منكري القياس، و ال نعرف بني األمة خالفاً يف جوازه. 

لرجوعه إىل القياس  وانزعه العبدري : أبن اخلالف فيه اثبت بني من يثبت القياس وينكره، 
وقال األبياري : هو خارج عن القياس، وكأنه يرجع إىل أتويل الظواهر، وهلذا قال به أبو حنيفة مع 

 إنكاره القياس يف الكفارات.

 . ومن االصطالحات األصولية : حتقيق املناط ، وختريج املناط

 :وهو نوعان حتقيق املناط :

ة يف قبوله ، وهو أن تكون القاعدة الكلية متفقة وهو الذي ال خالف فيه بني األم األول:
عليها أو منصوص عليها فيجتهد اجملتهد يف حتقيقها يف الفرع . كقوله تعاىل :" فجزاء مثل ما قتل من 

النعم"]املائدة[ فالقاعدة الكلية وجوب املثلية ، فيجتهد يف البقرة مثالً أبهنا مثل احلمار الوحشي، 
وحيث ه االجتهاد يف القبلة، فالتوجه إىل القبلة قاعدة كلية سندها قوله تعاىل والعنز مثل الغزال، ومن

فالقاعدة الكلية وجوب التوجه إىل القبلة مث أن اجملتهد  [144]البقرة :ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
عناه جيتهد يف حتقيق القبلة. واعتبار هذا النوع من حتقيق املناط فيه مساحمة، إذ املناط هنا ليس مب

االصطالحي ألنه ليس املراد به العلة، وإمنا املراد به النص العام وتطبيق النص يف أفراده هو هذا النوع 
 من حتقيق املناط.

وهو املقصود يف االصطالح: أن يتفق على علية وصف ـ بنص أو إمجاع أو غريها  النوع الثاين:
. فالتحقيق هو النظر والبحث عن وجود علة من طرق استنباط العلةـ فيحقق اجملتهد وجودها يف الفرع

األصل بعد ثبوهتا ومعرفتها يف الفرع. مثاله كتحقيق أن علة اعتزال النساء يف احمليض هو األذى، 
 فينظر اجملتهد يف حتقق هذه العلة يف النفاس فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس على الفرع.

لة وذلك أن العلة اثبتة ابلنص أو االستنباط وال يعترب حتقيق املناط مسلك من مسالك الع 
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 فيجب على اجملتهد حتقيق العلة يف املسكوت عنه ابملنطوق.

هو االجتهاد يف استخراج علة احلكم الذي دل النص أو اإلمجاع عليه من غري  : ختريج املناط
. مثاله : قوله تعرض لبيان علته ال ابلصراحة وال ابإلمياء. وذلك أبتباع أي مسلك من مسالك العلة

 : ال تبيعوا الرب ابلرب إال مثالً مبثل  فلم يتعرض النص إىل علة حترمي بيع الرب ابلرب، هل هو الطعم
أو القوت أو الكيل؟ فيبحث اجملتهد عن وصف مناسب حيكم عليه أبنه علة يف حترمي بيع الرب ابلرب، 

وص عليها، فهنا اجملتهد أخرج العلة من وذلك ابلطرق اليت يتوصل هبا إىل معرفة العلة غري املنص
 خفاء، ولذلك مُسى ختريج املناط .

 الفرق بني تنقيح املناط وختريج املناط والسرب والتقسيم:

الذي يتبني من خالل املقارنة بني هذه املناهج، أن بينها عموما وخصوصا من حيث املوضوع 
 الذي تستعمل فيه، وتطابقا من حيث طريقة النظر.

والتقسيم منهاج عام يتفرع عنه: ما دل النص على تعليله بوصف غري معني، وهو  فالسرب
 فالتخريجاملسمى بتنقيح املناط، وما مل يدل النص على تعليله أصال وهو املسمى بتخريج املناط. 

 الذي الوصف حتديد أجل من يكون والتنقيح العلة، لبيان اإلمجاع أو النص يتعرض ال حني يكون
 علة ونيك أن يصلح

 استنباطي منهج والتخريج التنقيح املناط وحتقيقالفرق بني تنقيح املناط وختريج املناط 
  تنزيلي. منهج والتحقيق
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  أهم املراجع

 .شليبمصطفى  األحكام، تعليل -

 . مغرية آل سعد بن هللا عبد. د القياس، مسائل يف وعدمه العلة يف املناسبة اشرتاط أثر 

 جتهاد القياسي، جناة تفجاجني.العلة واحلكمة يف اال

 .الشنقيطي الوهاب عبد حممود أمحد احلكم، لشرع اسبنامل الوصف 

 .بقنه عامر مبارك األصوليني، عند العلة 

  .زايدي الرمحن عبد املناط، بتحقيق االجتهاد 

 .الشويخ عادل الشريعة، يف األحكام تعليل
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