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 الـمقدمة

الحمد هلل الذي جعل العلل معرفةة ومههةرة لكحكةامي كةي يسةهل علةل المكلفةين 
عليها والتزامهةاي وصةيرها زلةزم  لةل القبةول وااطم نةانال والصةالة والسةالم  الوقوف

علةةل سةةيدنا محمةةد عبةةد، ورسةةولهي الةةذي زرسةةله رحمةةة للعةةالمين وقةةدوة للعةةامليني 
وحجةةةة علةةةل العبةةةاد زجمعةةةينال الةةةذي حمةةةل لةةةوار الوةةةريعة ال ةةةراري ونوةةةر زنوارهةةةا 

مانةةي ونصةا األمةة وجاهةد وضيارهاي فأضارت جنبات الكونال بلَّة  الرسةالة وزدا األ
في هللا حق جهاد، ولةم ي ةادر هةذ، الةدنيا حتةل تةر  األمةة علةل وةريعة بيضةار ليلهةا 

قَْد تََرْكتُكُْم َعلَل الملة اْلبَْيَضاِر لَْيلَُها َكنََهاِرَها َا يَِزيُ  َعْنَهةا بَْعةِدي »: كنهارهاال فقال 
علل آلةه زصةحاا الصةراط السةوي ومةن فصلوات هللا وتسليماته عليه و (1)« ِاَّ َهاِل   

 اتبع طريقه وسار علل نهجه  لل يوم الدين:

 زما بعد:

ن ي وبُحسةفإن تعليل األحكةام هةو نقطةة المركةز فةي دا ةرة ااجتهةاد وااسةتنباط
ه بةإلحاطةة الورود عليه تسلس لكفهام زسرار الوريعة وتقتطف عناقيد زنوارهةاي وبا

لحنيةفي و زبعةاد الةنا المقةدس ومرامةي الةدين اتبدو هاهرة جلية مسةال  األ مةة نحة
هة وبةةه تةةدفع عةةن الةةدين القةةويم مطةةاعن الطةةاعنين لجهةةل زو ل ةةر  وترفةةع عنةةه وةةب

مصةلحين الجمود ويبرز من هنة القعود عن مواكبة األعصةر والحةدناني ومةن تفهةم ال
 مةن هةذا له يبتدئ مسيرهم الميمون في سةبل اإلصةالو والتقةويمال وألجةل هةذا وألكنةر

و لبةاا هةن التعليل هو الضةور الةذي عليةه تنفةتا عيةون الفقةهي بةل هةو الفقةهي بةل كا
 الفقهال

ت هةةي كانةة -بعةةد التسةةليم واليقةةين -فنقطةةة اانطةةال  فةةي بةةاا ااجتهةةاد فقهةةي 
حتميةة  البحث فةي العلةل الفقهيةةي هةذ، الحقيقةة تطةرو علةل البحةث العلمةي المعاصةر

ع ه الواقةبةهية وخصوًصا  زار مةا يةزدحم مواصلة ذل  السبيلي بالبحث في العلل الفق
ر الحديث والمعاصر مةن مسةتجدات ونةوازل لةم يكةن لهةا نهيةر فيمةا سةبق مةن عصةو

 الفقهال

تسةليم ياد والوال اية من تبيان علل األحكام ليست هي الدعوة العَجول  لل اانق
تا تهةاد وفةوالطواعيةي بقدر ما هي الدعوة الملّحة الصادقة  لةل معرفةة ضةوابط ااج

 نوافذ العقل إلطالقه  لل آفا  المعرفة العميقة النافعةال

ومةةةن نةةةمس فةةةإن سةةةمات الوةةةريعة اإلسةةةالمية وخصا صةةةها العموميةةةة والوةةةمول 
والمرونة التةي تههلهةا ألن تكةون وحةدها هةي األصةلا للنةاس فةي كةل زمةان ومكةاني 

سةةمات و ن علةةم العلةةل الفقهيةةة هةةو البةةاا الفسةةيا الةةذي يةةدخل باألفهةةام  لةةل هةةذ، ال

                                                             

( ومةةا بعةةدهاي والمسةةند 1/175(ي والمسةةتدر  علةةل الصةةحيحين )4/126ي المسةةند )زخرجةةه زحمةةد فةة( 1)
(ي البيةةان والتعريةةفي  بةةةراهيم بةةن محمةةد الحسةةةيني 1/36المسةةتخرج علةةل صةةحيا اإلمةةةام مسةةلم )

 (ال2/127)
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والخصةةا اي جةةالًر لوجةةه الوةةريعة الوضةةار ودحًضةةا لوةةبهات ومةةزاعم كةةل طةةاعن 
 مجحف في الوريعة ال رارال

ولهةةةذا كلةةةه قةةةد جةةةار هةةةذا البحةةةث وسةةةميته ا مفهةةةوم العلةةةة وضةةةوابطها عنةةةد 
 تالي:األصوليين وجارت خطته علل مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمه  علل النحو ال

 مية الموضوعالالمقدمة: وفيها بيان بأه -زواً 

 التمهيد في التعريف بالقياس يوبيان اركان:  -نانيًا

 العلة والتعريف في الل ة وااصطالو  الفصل األول:        

 وفيه نالث مباحث : 

 المبحث األول : العلة والتعريف بها في الل ة وااصطالوال  

 المبحث الناني :الفر  بين السبا والعلةال

 لعلةالمسال  االمبحث النالث : 

 لعلةالفصل الناني: وروط العلة وقوادحها , وحكم وجوا اتحاد الوصف في ا

 وحكم التعليل بالعلة المستنبطة القاصرةال                 

 وفيه اربعة مباحث : 

 المبحث األول: وروط العلة ال 

 المبحث الناني: قوادو العلةال

 لعلةالالمبحث النالث: حكم وجوا اتحاد الوصف في ا           

 المبحث الرابع: حكم التعليل بالعلة المستنبطة القاصرةال

 وفيها اهم نتا ج البحث  والخاتمه          

 : وتوملنم الفهارس      

 فهرس المصادر والمراجع    

 فهرس الموضوعات    
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 التمهيد

 التعريف بالقياس وباين اركانه 

 تعريف القياس لغة واصطالحاً:اوالً: 

 لغة: تعريف القياس

ر علةةل  ذا تناولنةةا تعريةةف القيةةاس ل ةةة نجةةد زن معنةةا، الل ةةوي: تقةةدير الوةةي

هال ومةن مناله؛ فيقال: قاس الوير ب ير، وعلةل ييةر، فانقةاس؛ زي: قةدر، علةل منالة

 هنا سمي المقدار: مقياسااًل

ر وكةةانوا يقولةةون: بينهةةا قةةيس رمةةا؛ زي: قةةدر رمةةاال ويقةةال: زقتةةاس الوةةي

ً ، عليهي وكانةت العةرا تقةول: قةاس الطبيةا الوةجب ير، بمعنل قاسه به وقدر  ة قيسةا

 ويقصدون بذل  زنه قدر يورهاال

واسم الفاعل منه قا سي والمصدر منةه قوسةاًي وقياسةاًي يقةال: قةاس الوةير 

قياسااًل كمةا يةأتي هةذا اللفةه لالقتةدار؛ فيقةال: فةالن يقتةاس بأبيةه اقتياسةاً؛ زي: يسةل  

فإنمةا هةو لتضةمنه معنةل البنةاري  -علةل-نةه بةـ سبيله ويقتدي بةهال و ذا عةدا الفعةل م

وذل  لتضمنه معنل الضم والجمةعي كمةا يجةوز زن يعةدا بةـ  - لل-ويجوز زن يعدا بـ 

 (ال1ألنه في معنل التقديرال وهذا بع  ما ذكر، الل ويون) -البار-

زمةةا األصةةوليون فقةةد حكةةوا المعنةةل الل ةةوي للقيةةاس فةةي مصةةنفاتهم بعبةةارات 

ر واحةد مةن زهةل العلةم زن األصةوليين ذكةروا زن القيةاس يطلةةق مختلفةةال وقةد ذكةر يية

 (:2علل عدة معان منها ما يلي)

القيةةاس معنةةا، التقديةةـر؛ يقةةال: قسةةت النةةوا بالةةذراع بمعنةةل  المعنىىا الو :

قدرتةةـه بةةهي والتقةةدير يسةةتلزم المسةةـاواةي وهةةـذا يعنةةي زن اسةةتعمال القيةةاس بمعنةةل 

مةةـن  طةةال  الملةةزوم علةةـل الةةالزمي و مةةا حقيقةةة المسةةـاواة يكةةون  مةةا مجةةازاً ل ويةةاً 

عرفيـة علـل اختالف في ذل  بين الذاهبين  لل تفسير القيةاسي وهةذا المعنةل هةو مةا 

                                                             

مختار الصحاوي اإلمام محمد بن زبةي ي مادة اقاساال دار المعارفي القاهرة( لسان العراي ابن منهوري 1)
 ي مادة اقاساالرازيي دار الحديثي القاهرةبكر ال

نبراس العقول في تحقيق القياس عند علمار األصةولي الوةيع عيسةل منةوني  دارة الطباعةة المنيريةةي ( 2)
 ال9ي اهـ1345ي 1ط
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 ( وتبعةةةةةةةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةةةةةةةي ذلةةةةةةةةةةةةةةةةة 1ذهةةةةةةةةةةةةةةةةا  ليةةةةةةةةةةةةةةةةه اإلمةةةةةةةةةةةةةةةةام ا مةةةةةةةةةةةةةةةةةدي)

 (ال3( من الوافعية كما ذها  ليه الجمهور من الحنفية)2اإلسنوي)

: اللفهةةي بةةين زمةةور نالنةةةزن معنةةل القيةةاس مةةن الموةةتر   المعنىىا النىىا  :

 عااًلمالتقديري والمساواةي والمجموع منهما بأن يراد به التقدير والمساواة 

ن اة: فةالمنال التقدير: قسمت النوا بالذراع؛ زي: قدرتةه بةهال ومنةال المسةاو

ة: قسةةت ا يقةاس بفةةالن؛ زي: ا يسةاوا بةةهال ومنةةال المجمةوع مةةن التقةدير والمسةةاوا

 ته به فساوا،الالفعل بالفعل؛ زي: قدر

(ي وهةو  ن لةم يةذكر النالةث صةراحة حيةث ذكةر زن 4وهذا ما ذهةا  ليةه ابةن الحاجةا)

 القياس في الل ة: التقدير والمساواةال

( ذكةةر األمنلةةة النالنةةة المتقدمةةة 1ولةةم يةةذكر المجمةةوع منهمةةا  ا زن العضةةد)

 مويراً  لل زنه زراد النالنةال

                                                             

( ا مدي: هو علي بن زبي علي بن محمد بن سالمي المكنل بةأبي الحسةني والملقةا بسةيف الةديني وهةو 1)
هـي وصفه بع  المهرخين بأنةه زحةد زذكيةار العةالمي 551وافعي المذهاي ولد  -هموطن–منسوا  لل آمد 

هةـي مةن مهلفاتةه فةي األصةول: اإلحكةام فةي زصةول األحكةامي 631رضي النفسي رقيةق القلةاي تةوفل سةنة 
ي م1948وفيات األعياني ابن خلكاني طبعة النهضةة المصةرية بالقةاهرةي منتهل السول في علم األصولال )

ي م1936النجوم الزاهرة في ملو  مصر والقاهرةي ابةن ت ةري بةرديي دار الكتةا المصةريةي ال و2/2455
حسن المحاضةرة فةي ال و4/85طبقات الوافعية الكبراي ابن السبكيي طبعة الحسينية بالقاهرةال ال و6/233

طبقةات الوةافعيةي ال و1/233ي هةـ1387م/1967تاريع مصر والقاهرةي للسيوطلي طبعة عيسل الحلبةيي 
األعالمي خير الدين الزركللي دار العلةم ال و1/137ي م1970ل الدين اإلسنويي مطبعة اإلروادي ب دادي جما

 (ال5/153ي 3للمالييني بيروتي ط
( اإلسنوي: هو جمال الدين عبد الرحيم بن عمري فقيه زصةولي نحةويي مةن مهلفاتةه: التمهيةدي وطبقةات 2)

هـي وتوفل 704ضاويي ولد بإسنا من صعيد مصر سنة الوافعيةي ونهاية السول ورو منهاج األصول للبي
الفتا المبين في طبقات األصولييني عبد هللا مصطفل المراييي نور: محمد زمين دمجي بيروتي هـال )772

 (ال2/176ي م1974هـ/1394ي 2ط
نهايةة ال و3/167ي اإلحكام في زصول األحكامي سةيف الةدين ا مةديي مهسسةة الحلبةي للنوةر والتوزيةع( 3)

ول ورو منهاج الوصول في علم األصولي اإلمام جمال الدين عبةد الةرحيم اإلسةنويي وةرو بةه منهةاج الس
زصول السرخسيي زبي بكر زحمد بن ال و3/3ي الوصول للقاضي البيضاويي مطبعة محمد علي صبياي مصر

 ال2/143 زبي سهل السرخسيي تحقيق زبي الوفا األف انيي دار المعرفةي بيروت
هو عنمان بن عمر بن زبي بكري جمال الدين بن الحاجاي فقيةه مةالكي مةن زصةل كةرديي  ( ابن الحاجا:4)

هـي وكان زبةو، حاجبةاً فعةرف بةهي مةن 646هـي ومات باإلسكندرية سنة 571ولد في  سنا من صعيد مصر 
 األعةالم للزركلةليزوهر مصنفاته: منتهل السول واألمل في علمي األصول والجةدلي والكةافي فةي النحةوال )

ال 1/138ي مفتاو السعادةي زحمد بن مصطفل المعةروف بطةاك كبةرا زاد،ي دار الكتةا الحدينةةال و4/374
ب ية الوعار في طبقات الل ويين والنحاةي جالل الدين للسيوطلي تحقيق محمد زبي الفضل  براهيمي مطبعة و

 (ال2/134ي م1965هـ/1384عيسل الحلبيي القاهرةي 
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 تعريف القياس اصطالحاً:

 س اصطالحاً فله تعريفان:أما تعريف القيا

ي زو االقياس: حمل معلوم علل معلومي فةي  نبةات حكةم لهمةا التعريف الو :

 نفيه عنهماي بأمر جامع بينهماي من  نبات حكم زو صفة زو نفيهمااال

وهذا التعريف من التعاريف التي تمنل وجهة نهةر القةا لين بةأن القيةاس مةن 

 (ال2فعل المجتهد)

(ي نقلةةه عنةةه ا مةةدي فةةي 3ضةةـي زبةةو بكةةر البةةاقالني)القا والىى ذ ب ىىي :ليىىه:

( فةي 4اإلحكام قا الً: اوقد وافقه عليه زكنر زصةحابناا كمةا نقلةه عنةه اإلمةام الةرازي)

 ( 5المحصول قا الً: اواختار، جمهـور المحققين مناا كما زن  مام الحرمين)

 (ال6اعتبر، زقرا العبارات  لل تعريف القياس)

                                                                                                                                                           

مد بن عبد ال فاري وافعي المذهاي وصفو، بأنه زصةولي منطقةي مةتكلم ( العضد: هو عبد الرحمن بن زح1)
هةـي ومةن مهلفاتةه: االمواقةف فةي زصةول الةديناي وقةد 756زدياي ولد بمدينة زيةج بفةارسي وتةوفل سةنة 

 الفتا المبيني عبد هللا مصطفل المرايةييورو مختصر ابن الحاجا المسمل مختصر المنتهل األصوليال )
 (ال2/166
تعاريف التي هي علل هذ، الواكلة: تعريف اإلمام البيضاويي ونصه: ا نبةات منةل حكةم معلةوم ومن ال (2)

نهايةة السةولي في معلوم آخري اوتراكهما في علة الحكم عند الميتا وفيه مناقوات وعليةه اعتراضةاتال )
 (ال15ا نبراس العقولي الويع عيسل منونيال و3/3 لإلسنويي

ا بن محمد بن جعفر بن القاسمي المعروف بالباقالنيي البصريي المالكيي ( الباقالني: هو محمد بن الطي3)
فقيهي متكلمي زصةوليي يكنةل بةأبي بكةري كةان حجةة علةل مةذها زهةل السةنة وطريقةة األوةعريال مةن زوةهر 

الفةةتا هةةـي ودفةةن فةةي ب ةةدادال )403مهلفاتةةه: اإلبانةةةي وةةرو اللمةةعي التبصةةرة بةةدقا ق الحقةةا قي تةةوفل سةةنة 
معجةم المةهلفيني ال و4/269وفيةات األعيةاني ابةن خلكةاني ال و1/221 مصةطفل المرايةيي المبيني عبد هللا

تاريع ب دادي الحافه زبو بكر الخطيا الب ةداديي دار ال و10/109ي عمر رضا كحالةي مكتبة المننلي بيروت
 (ال5/379ي الكتاا العربيي بيروت

افعي المذهاي زوعري العقيدةي ولد سنة الرازي: هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازيي و( 4)
هـي وهو  مام المتكلمين وزهةل الفضةلي مةن زوةهر مصةنفاته: المحصةول فةي علةم 606ي وتوفي سنة 544

 (ال4/285طبقات الوافعية الكبراي ابن للسبكيي ي و1/300وفيات األعياني ابن خلكاني ال )األصول
عبةةد هللا بةةن زبةةي يعقةةواي يوسةةف بةةن حيويةةه  هةةو عبةةد الملةة  بةةن الوةةيع زبةةي محمةةدي (  مةةام الحةةرمين:5)

هـي من تالميذ، اإلمام ال زاليال 478الجوينيي اوتهر بإمام الحرميني ويلقا زيضاً بضيار الديني توفي عام 

 (ال3/249ال وطبقات الوافعية الكبراي ابن للسبكيي 1/408)وفيات األعياني ابن خلكاني 

ال والمحصول في علم األصولي فخر الدين محمد بن عمةر 3/170اإلحكام في زصول األحكامي لآلمديي ( 6)
البرهان ال و  2/9بن الحسين الرازيي دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فيا  العلوانيي مهسسة الرسالةي 

في زصول الفقهي  مةام الحةرمين عبةد الملة  الجةوينيي تحقيةق فضةيلة األسةتاذ الةدكتور عبةد العهةيم الةدياي 
 ال2/745 قطريمطابع الدوحة الحدينةي 
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فةي اإلحكةةامي لمةا ورد عليةه مةةن  وةكاات؛ لةذا نجةةد  و نمةا عةدل عنةةه ا مةدي

( هذبةهي وحةذف منةه بعة  مةواطن اإلوةكال؛ فقةال: اهةو حمةل 1يير، كابن السبكي)

 (اال2معلوم علل معلوم؛ لمساواته في علة حكمه عند الحامل)

 وبهذا التهذيا زصبا التعريف ا يرد عليه ما يرد علل زصلهال

 التعريف الناني للقياس اصطالحاً:

قالوا: القياس ا بانة منل حكم زحد المذكورين بمنل علة فةي ا خةر بةالرزيا 

هذا التعريف من التعريفات التي تمنل وجهة نهر الفريق النانيي وهم القةا لون: بةأن 

( مةةةن الحنفيةةةةي 3القيةةةاس دليةةةل مسةةةتقلي ا مةةةن فعةةةل المجتهةةةدي ذكةةةر، منالخسةةةرو)

لتةي ذكرهةةا األصةوليوني وذكةةر زنةةه (ي وقةةد اختةار، مةةن بةين التعريفةةات ا4واإلزميةري)

 (ال5منقول عن الويع زبي منصور الماتريدي)

وقال عنه: اوهو زحسن التعةاريف المةذكورة هاهنةاي لسةالمته عةن الوةبهات 

 (ال6المذكورةا)

( فقد ذكةر تعريفةات كنيةرةي نةم ذكةر هةذا التعريةف مرجحةاً  يةا، 1زما ابن مل )

 علل يير،ي حيث وصفه بأنه االحد الصحيااال

                                                             

( ابن السبكي: هو عبد الوهاا بن علي بن عبد الكافيي تاج الدين السبكيي وهو فقيه زصولي ومةهر،ي 1)
ومن زوهر مهلفاته: جمع الجوامعي وورو المنهاج الةذي زطلةق عليةه ااإلبهةاجا وةرو المنهةاج للقاضةي 

الفتا المبيني عبةد هللا مصةطفل هـال )771ي وتوفل 227البيضاويي وله زيضاً: طبقات الوافعيةي ولد سنة 
 (ال2/61 األعالمي الزركلليال و2/184المراييي 

 ال2/202 ورو المحلل علل جمع الجوامعي المحليي ط دار الفكري( 2)
( منالخسرو: هو محمد بن فراموز بن علي الوهير بمنالخسرو الحنفيي كان من ز مةة األصةول والفقةهي 3)

الحكام في الفقةهي وهةو كتةاا يةدل علةل عمقةه وفقهةه فةي هةاتين من مصنفاته: يرر األحكام وورحه درر 
هديةةة العةةارفين فةةي زسةةمار المةةهلفين وآنةةار المةةادتيني ولةةه حاوةةية علةةل تلةةويا التفتةةازاني فةةي األصةةولال )

الفوا ةد البهيةة فةي تةةراجم ي 6/211ي م1982هةـ/1402المصةنفيني  سةماعيل باوةا الب ةداديي دار الفكةري 
 (ال184ي احمد عبد الحي الكنويي دار المعرفةي بيروتالحنفيةي زبي الحسنات م

( اإلزميري: هو سليمان اإلزميريي عالم من علمار الحنفية الموهود لهم بالبراعة والتفةو  فةي العلةوم 4)
هـي من مهلفاته: حاويته علل ورو منالخسرو المسمل مرآة األصةولال 1102العقلية والنقليةي توفي عام 

 (ال3/117 مصطفل المراييي الفتا المبيني عبد هللا)
( الماتريةةدي: هةةو محمةةد بةةن محمةةد بةةن محمةةودي كنيتةةه زبةةو منصةةور الماتريةةديي نسةةبة  لةةل ماتريةةد مةةن 5)

سمرقندي كان في الحجة مفحماً في الخصةومةي دافةع عةن عقا ةد المسةلميني ورد وةبهات الملحةديني تةوفل 
الفةتا المبةيني عبةد هللا لتوحيد في الكالمال )هـي له تصانيف كنيرة؛ منها: مأخذ الورا ع في األصول وا333

 (ال7/242 األعالمي الزركلليال و195االكنويي  يالفوا د البهيةال و1/182مصطفل المراييي 
حاوية اإلزميري علل ورو مرقاة الوصول المسمل بمرآة األصول لمنالخسروي دار الطباعة العةامرةي ( 6)

 ال2/275ي هـ1309
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 (ال3( فقد ذكر زنه اختيار المحققين)2زما الرهاوي) 

( وبعضةاً مةن علمةار األصةول 4وتجدر اإلوارة  لل زن فخر اإلسالم البةزدوي)

من الحنفية لم يتعرضوا لتعريةف القيةاسي وقةد علةل ذلة  اإلزميةري: بأنةه ربمةا وقةع 

 (ال5منهم ذل  لكنرة الوبه التي وقعت في تعريفات األصوليين في تعريف القياس)

 ااختيار:

 يةاس كةانبعد زن ذكرنا تعريفين من التعاريف التي ذكرها األصوليون فةي الق

ا ر مةن ذهةزولهما يمنل وجهة نهر القا لين: بأن القياس من فعل المجتهةد؛ ولةذا عبة

ة منةل وجهة ليه بالحمل؛ فإن الحمل من فعةل الحامةلي وهةو المجتهةدال وكةان نانيهمةا ي

ابه يةةل مسةةتقل نصةةبه الوةةارع؛ ولةةذا عبةةر عنةةه زصةةحنهةةر القةةا لين: بةةأن القيةةاس دل

 آخرالباإلبانة زو المساواة زو التسوية؛ والتسوية تعني تسوية هللا محالً ب

مجتهةدي ومن زجل التوفيق يجدر القةول: بةأا تنةافي بةين زن يكةون مةن فعةل ال

 وبين زن يكون دليالً نصبه الوارع علل الحكمال

لمحلةةي علةةل جمةةع الجوامةةع: اا ( فةةي حاوةةيته علةةل وةةرو ا1يقةةول العطةةار)

مانع من زن ينصا الوارع حمل المجتهد من حيث هوالالال زي: الحمل الذي مةن وةأنه 

                                                                                                                                                           

بن عبد العزيزي الملقا بعز الديني ووهرته ابن ملة ي وهةو فقيةهي زصةوليي ( ابن مل : هو عبد اللطيف 1)
حنفيي ومحدثال له تصانيف كنيرة؛ منهةا: مبةار  األزهةار وةرو موةار  األنةوار فةي الحةديثي ولةه وةرو 

وذرات الذها فةي ال و3/50الفتا المبيني عبد هللا مصطفل المراييي هـال )885المنار في األصولي توفل 
ي ي زبو الفالو عبد الحي بن عماد الحنبليي طبعة المكتا التجاري للطباعةة والنوةري بيةروتزخبار من ذها

 (ال4/82 األعالمي للزركلليال و107الكنويي ا يالفوا د البهيةال و  7/342
( الرهاوي: هو ورف الدين زبو لزكريا يحيل بن قراجا الرهاويي فقيه حنفي مصةريي زصةله مةن الرهةا 2)

 (ال8/163 األعالم للزركلليله حاوية علل ورو الوقاية لصدر الوريعةال ) بين الموصل والوامي
ورو المناري لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مل ي وحاوية الرهاوي عليهي ليحيةل الرهةاوي ( 3)

 ال750ي اهـ1315المصريي مطبعة عنمان 
نديي حمد السمرقزبي بكر محمد بن زميزان األصول في نتا ج العقول في زصول الفقهي الويع عالر الدين و

ي لمكرمةةةاتحقيةةق الوةةيع عبةةد الملةة  السةةعديي رسةةالة دكتةةورا،ي كليةةة الوةةريعةي جامعةةة زم القةةراي مكةةة 
 ال821ا
( البزدوي: هو علي بن محمد بن الحسةين بةن عبةد الكةريمي زبةو الحسةني فخةر اإلسةالم البةزدويي فقيةهي 4)

دةا قلعة قرا سمرقندي له تصةانيف عديةدة؛ منهةا: المبسةوطي زصوليي من زكابر الحنفيةي ونسبته  لل ابز
ال 5/148 األعةالم للزركلةليال )482هةـي وتةوفل 400وكنز الوصولي المعروف بأصول بزدويي ولةد سةنة 

 (ال1/263الفتا المبيني عبد هللا مصطفل المراييي و
ابةن الحاجةا فةي مختصةر  ( من التعاريف التي تمنل وجهة نهر القا لين بأنه دليةل مسةتقل مةا ذهةا  ليةه5)

حاوةية التفتةازاني علةل مختصةر المنتهةل المنتهل حيث قال عنه: امساواة فرع ألصل فةي علةة حكمةهاال )
 (ال2/205 هـي1316ابن الحاجاي مكتبة الكليات األزهريةي 
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لالسةتوار فةي علةة الحكةمي سةوار وقةع زم لةم يقةعي بةل: وا  –زن يصدر عن المجتهةد 

 (ال2مانع من نصا الوارع فعل المجتهد دليالً له ولمن قلد،ا)

روا ألمةةةريني نجةةةد بعةةة  األصةةةوليين اختةةةاودفعةةةاً لإلوةةةكااتي وجمعةةةاً بةةةين ا

لسةةبكي تعريفةةات تجمةةع بةةين الحمةةل والمسةةاواةي وقةةد زوةةرنا فيمةةا سةةبق  لةةل زن ابةةن ا

 في علةة هذا تعريف القاضي الباقالني فقال: اهو حمل معلوم علل معلوم لمساواته

 حكمه عند الحاملا ويالحه زنه جمع بين الحمل والمساواة في التعريفال

( عرفه هو ا خر بما يجمةع بةين األمةرين فقةال: 3البيضاوي)كما زن القاضي 

ا نةةه  نبةةةات منةةل حكةةةم معلةةةوم فةةي معلةةةوم آخةةري اوةةةتراكهما فةةةي علةةة الحكةةةم عنةةةد 

( فقد علل اإلنبات بما هو الةدليل فةي الحقيقةة وهةو ااوةترا  فةي العلةة زو 4المنبتا)

 المساواة فيهاال

و هةر وعليةه الجمهةور من زجةل هةذا نةرا: زن مةا ذهةا  ليةه القاضةي زبةو بكة

 الراجا من التعريفات التي ذكرت في القياسال

( في المنخول بعد زن ذكر بع  التعريفةات التةي قالهةا 5يقول اإلمام ال زالي)

: من زنه حمل معلةوم -رحمه هللا–األصوليون في القياس: اواألصا ما قاله القاضي 

 (ال6نفيهما عنهماا)علل معلوم في  نبات حكم زو نفيه بإنبات صفة زو حكم زو 

                                                                                                                                                           

( العطار: هو العالمة ويع اإلسالمي الويع حسن بن محمد العطار المصريي وافعي المذهاي له حاويته 1)
لموةةهورة بحاوةةية العطةةار علةةل وةةرو الجةةالل المحلةةي علةةل جمةةع الجوامةةعي تةةولل موةةيخة األزهةةر عةةام ا

 (ال2/220 األعالم للزركلليهـال )1250هـي وبقي بها حتل توفي سنة 1246
حاوية العطار علل ورو الجالل المحلي علةل جمةع الجوامةعي الوةيع حسةن العطةاري مطبعةة مصةطفل ( 2)

 ال2/240ي هـ1358محمدي 
( القاضةةي البيضةةاوي: هةةو القاضةةي ناصةةر الةةدين: زبةةو الخيةةري عبةةد هللا بةةن عمةةر بةةن محمةةد الوةةيرازي 3)

البيضاويي من قرية يقال لها: البيضاي كان عالماً بعلوم كنيرةي من زوهر مصنفاته: مختصر الكوافي وهو 
علةم األصةولي  المعروف بتفسير البيضاوي زو القاضيي وله كتاا ال ايةة القصةواي ومنهةاج الوصةول  لةل

 (ال1/283لإلسنويي طبقات الوافعية هـال )685زو  692هـ زو 691توفل سنة 
 ال3/3 نهاية السول لإلسنويي( 4)
زو  450( ال زالي: هو زبو حامد محمد بةن محمةد بةن زحمةد ال زالةيي الملقةا بحجةة اإلسةالمي ولةد سةنة 5)

ومن خيةار السةادة الصةوفيةي تةوفل سةنة هـي هو من كبار فقهار الوافعيةي وعهمار فالسفة اإلسالمي 451
هـي ومن زوهر مصنفاته: المستصفلي والمنخولي ووفار ال ليلي والوسيطي والبسةيطي و حيةار علةوم 505

وذرات الذها ألبي ال و7/247 األعالم للزركلليال و2/242لإلسنويي طبقات الوافعية الديني ويير ذل ال )
والفنوني مصطفل عبد هللاي المكتبة اإلسالميةي طهةراني كوف الهنون عن زسامي الكتا ال و4/10 يوالفال
 (ال2/1616ي هـ1378ي 3ط
ي 2المنخول من تعليقات األصةولي اإلمةام زبةو حامةد ال زالةيي تحقيةق محمةد حسةن هيتةوي دار الفكةري ط( 6)

الحدود في األصولي ألبي الوليد الباجيي تحقيق نزيه حمادي مهسسة الزيبيي ال و323ي م1980هـ/1400
 ال69ي ام1973هـ/1392ي 1وتي طبير
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بل  ن اإلمةام فةي المستصةفل لةم يةأت بةه نقةالً عةن زحةد بةل قةال: اوحةد، زنةه 

( ولم ينسبه ألحدي وكأنةه قةول لةهي وهةذا يةدل علةل 1حمل معلوم علل معلومالالال  لعا)

 وهللا زعلمال –ودة حرصه عليه وتمسكه به 

  ثا ياً: بيان أركان القياس

هةةي التةي ا يحصةةل  ا بحصةولهاي وزركةان القيةاس هةةي زجةزاه، فةةي الوجةود 

 داخلة في حقيقته محققة لهويتهي وهي زربعة:

نبيةذ لنةا: القزواً: األصل: وهو المحل الموبه به الذي ينبت فيةه الحكةمال فةإذا 

هةةو  مسةةكر؛ فإنةةه يحةةرم قياسةةاً علةةل الخمةةر؛ بةةدليل قولةةه: احرمةةت الخمةةرا فاألصةةل

 الخمر؛ ألنه الموبه بهال

ا فةإن حل الحكم الموبهي وهةو محةل النةزاع؛ وعلةل هةذالناني: الفرع: وهو م

 لحكةم فةياألصل مةا يبتنةل عليةه الوةيري زمةا الفةرع فهةو مةا يبتنةي الحكةم فيةه علةل ا

 األصلال

 النالث: حكم األصلي وهو الحكم الذي نبت بالنا زو اإلجماعال

 (ال2الرابع: الوصف الجامع بين األصل والفرع )الِعلَّة()

مةةا ا يةةتم القيةةاس  ا بةةهي فتكةةون مجةةازا  ألن زركةةان  والمةةراد باألركةةان هنةةا:

الوير حقيقة: هي زجزاه، التي يتألف منها؛ كالركوع والسجود بالنسبة  لل الصةالة 

 ا زن يعنةل بالقيةةاس مجمةوع هةةذ، األمةور األربعةةة مةع الحمةةل ت ليبةا فتصةةير األربعةةة 

 ر زصةلي فقةالبعضهم من زن القياس يجوز من يية وطرا للقياسي وزما ما حكي عن

 ابةن السةمعاني: هةو قةول مةن خلةط ااجتهةاد بالقيةاسي والحةق زن القيةاس نةوع مةن

من زنواع ااجتهادي وزما القيةاس فةال  ااجتهاد والذي ا يحتاج  لل زصل هو ما سوا،

القيةاس الوةرعي راجةع فةي الحقيقةة  لةل القيةاس العقلةي المنطقةي وبد له مةن زصةلال 

ولنةا: النبيةذ مسةكري فكةان حرامةا كةالخمر مختصةر مةن المهلف مةن المقةدمتين؛ ألن ق

قولنا: النبيةذ مسةكري وكةل مسةكر حةرام ولةيس فةي األول زيةادة علةل النةانيي  ا ذكةر 

                                                             

ي م1937هةـ/1356ي 1المستصفل من علم األصولي ألبي حامد لل زاليي المكتبة التجاريةة الكبةراي ط( 1)
 ال2/54
ال 781ي اوحواوةيه وةرو المنةارال و2/208حاوية التفتازاني علل مختصر المنتهل ابةن الحاجةاي  (2)
ي هةـ1351أمير بادوةا،ي مطبعةة مصةطفل الحلبةيي تيسير التحرير ورو التحريري محمد زمين المعروف بةو
 ال3/11اإلحكام في زصول األحكامي لآلمديي ال و87 /2المستصفلي لل زاليي ال و3/275
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األصل المقيس عليه علل جهة التنهير به والتأنس؛ ولهذا لو قلنا: النبيذ مسكر فهو 

ليي لزم فيةه مةا حرامي لحصل المقصودي و ذا نبت زن القياس الورعي راجع  لل العق

 زركانال كونه علل زربعة يلزم في العقليي من

ضةوع وبيانه: زن المقدمتين والنتيجة توةتمل علةل سةتة زجةزاري مةن بةين مو

ر هةي زربعةة زجةزا ومحمول؛ فسقط منها بالتكرار جةزراني وهةو الحةد األوسةطي يبقةل

لنةا النبيةذ زقيسةتهم؛ منالةه: قو زركان المقصودال وهي التي يقتصر عليهةا الفقهةار فةي

 مسكري جزران: موضوع وهةو النبيةذي ومحمةول وهةو مسةكري نةم نقةول: وكةل مسةكر

رت سةتة النبيذ حرام وهما جزران آخران صا : حرامال فهذان جزرانال ويلزم عن ذل 

فةةه منهةةا ل زجةةزاري هكةةذا: النبيةةذ مسةةكري وكةةل مسةةكر حةةرامي فالنبيةةذ حةةرامي يسةةقط

 ل هكةذا:وللي موضوع فةي النانيةةي يبقةامسكرا مرتين؛ ألنه محمول في المقدمة األ

 النبيذ مسكري فهو حرامي وهو صورة قياس الفقهارال

المتكلمةيني كةالخمر  محل الحكم الموبه به( عند الفقهار وكنيةر مةن )فاألصل

افتقار الحكم والنا  ليهال وقيةل:  ن األصةل دليةل الحكةمي وحكةي  في المنال السابقي

ومةا فةي  (1فَةاْجتَنِبُو،ُ))} ي المنال في قولةه تعةالل:والمعتزلةال فيكون ف المتكلمين عن

نفةس حكةم المحةل؛ فهةو نفةس  معنا، من الكتاا والسةنة واإلجمةاعال وقيةل:  ن األصةل

الفةرعال  الحكم الذي في األصلي كالتحريم في المنال؛ ألنه الذي يتفرع عليه الحكم فةي

 علةل كةل منهمةاي ويير،: والنزاع لفهيي لصحة  طال  األصةل ابن قاضي الجبل قال

المنةةال  : زنةةه الحكةم والعلةةة )والفةةرع المحةل الموةةبه( كالنبيةةذ فةيابةن عقيةةل واختةار

بةهي وهةو  عنهمال وقيل:  نه حكم الموبه ابن العراقي السابقي وبه قال الفقهاري حكا،

 المتكلمونال التحريمي وبه قال

قةةال ابةةن قاضةةي الجبةةل: وهةةو األصةةاي و نمةةا قةةدم تعريةةف الفةةرع علةةل الحكةةم 

لمقابلته لكصةلي فناسةا ذكةر، لمةا بةين الضةديني مةن اللةزوم الةذهنيي والعلةة  والعلة

اتفاقاي لبنار حكمه عليه )والحكم(المستفاد من القيةاس هةو  فرع لكصل وزصل للفرع

 (ال2ي)الوافع علي الطبري ألبي )المعلل( ا المحكوم فيهي خالفا

                                                             

 ال90( سورة الما دة ا ية: 1)
ال و روةةاد 482وةرو الكوكةا المنيةةري لتقةي الةةدين زبةي البقةار الفتةةوحلي مطبعةة السةةنة المحمديةةي ا )2(

 –عبد القادر بن بدران الدموةقيي مهسسةة الرسةالة  324ي ا1صفل جي والمست104ي ا2الفحولي ج
 ال301ي صذ1هـي ج1401ي 2بيروت ط

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13372
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13372
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12094
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12094
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12094
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790


 - 3749 - 

 الفصل الأول

 التعريف بالعلة في اللغة والاصطلاح 
 وفيه ثالث مباحث : 

 العلة والتعريف بها في الل ة وااصطالو ال المبحث األول:
 المبحث الناني: الفر  بين السبا والعلة ال

 المبحث النالث: مسال  العلة ال

 المبحث الأول

 التعريف بالعلة في اللغة والاصطلاح

 تعريف العلة ف  اللغة:

 تدور العلة في الل ة علل عدة معاٍن منها:

 ( زنها تكون بمعنل الضرةال1
 الوربة النانيةال ( زو بمعنل2
 ( المر  عموًماال3
 ر،ال( السبا الذي يتوصل به  لل يير،ي زو زصل الوير الذي نتج عنه يي4
 ( الحدث الذي يو ل صاحبه عن يير،ال5
 ( الحجة والبرهان كأن يقال اعتل بكذا زي تمس  بحجةال6
 ( التلهي بالوير عن يير،ال7
 ال(1)«ا تعدم خرقار علة»( العذري وفي المنل: 8
 

وتل  هي المعاني النمانية التي تدور عليها العلة فةي كتةا الل ةةي قةالوا: العلةة 
 ال(2)بالكسر معنل يحل بالمحل فيت ير به حال المحل ومنه سمي المر  علة

 

                                                             

فضةةال عةةن الكةيسي وهةةو منةةل يضةةرا  -يعنةةي الحمقةار –( معنةا،  لةةيهم العلةةل كنيةرةي تحسةةنها الخرقةةار 1)
 للحاذ  بالويري زو للمعتذر مع القدرةال 

ي يسةل البةابتحقيةق: محمةد زبةو الفضةل  بةراهيمي ع ينهر: مجمع األمنالي ألحمةد بةن محمةد الميةدانيي
 بن سهلي دار (ي وجمهرة األمنالي ألبي هالل العسكريي الحسن بن عبد هللا2/109الحلبيي القاهرة )

ل العراي (ي والمستقصل في زمنا2/297م )1988 -هـ1408(ي 1الكتا العلميةي بيروتي لبناني ط )
 زبةي ةللعالمة لسان العراي(ي و278مي ا )1987(ي 2)للزمخوريي دار الكتا العلميةي بيروتي ط

 صةادر دار ط وآخةريني الكبيةر علةي هللا عبةد: بتحقيق منهوري بن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل
 (ال10/75) م2000 بيروتي

 السةيد الفةي  زبةي الةدين محةا الل ةوي لإلمام ي«القاموس ورو» القاموس جواهر من تاج العروس( 2)
ي مادة م1987 - هـ1408 الكويتي حكومة المحققيني من مجموعة: تحقيق بيدييالز مرتضل محمد

 (ال30/47)عل( )
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ي وزعةل: الوةربة النانيةةي واسةتخدم بعضةهم العَةلَّ  ي يَِعةل ي َعةالس وزصل العلةي َعةلَّ
 :(1)نود ابن األعرابيفي اإلطعامي وعدا،  لل المفعوليني ز

 
 فبةةةةةةةةاتوا نةةةةةةةةةاعمين بعةةةةةةةةةيك وصةةةةةةةةةد 

 
 (3)مةةةةةةةع المحةةةةةةةال (2)تعلهةةةةةةةم السةةةةةةةديف

 
 

وَعلَّلَةِت المةرزة صةبيها بوةير مةن الَمةَرِ  ليتجةزز بةه عةن اللةبني وتعلةل بةه زي 
 ال(4)تلهل بهي وتجززي وعل الوير فهو معلول

بالحةةةديث وقيةةةل: تَعَلَّةةةل بةةةاألمر واعتةةةلَّي زي توةةةايلي ومنةةةه َعلَّلَةةةه بالطعةةةام و
 ال(5)ونحوهما: و له بهما
: زصةةل العلةةة مةةن َعلَّةةل مضةةعف ا خةةري والعَةةل  هةةو القةةراد (6)وقةةال الجةةوهري

ت هةةم زواد  المهةةزول زو الرجةةل المسةةن الصةة ير الجنةةةي يوةةبه القةةرادالالال وبنةةو العَةةالَّ
 الرجال من نسوة وتلال

جنةل سةقيي و والعَلَُل: الورا النانيي ويقال علل بعد نهلي والتعليل: سقي بعةد
 النمرة مرة بعد زخراي وزَعلَّ القومي وربت  بلهم العَلََلال

                                                             

( هو: محمد بن زيادي زبو عبد هللا بن األعرابيي من موالي بني هاومال قةال الجةاحه: كةان نحويسةا عالًمةا 1)
ن الحفةه لهةاال بالل ة والوعري ناسبًا كنير السماع من المفضل بن محمد الضبيي راوية لكوعاري حسة

وله مةن الكتةا: النةوادري األنةواري صةفة المحةلي صةفة الةدرعي الخيةلي مةدو القبا ةلي معةاني الوةعري 
وقيةل:  -تفسير األمنالي النباتي األلفاهي نسا الخيلي نوادر الزبيريينال مات بُسرَّ من رزا سنة نالنين

مولد، ليلة مات زبو حنيفة إلحةدا وما تيني وقيل: سنة نالث ونالنين وما تينال و -سنة  حدا ونالنين
 عورة خلت من جمادا ا خرة سنة خمسين وما ةال

 الفضةل بةوز محمةد تحقيةق السةيوطيي الةدين لجةالل والنحةاةي الل ةويين طبقةات فةي ينهر: ب ية الوعاة
 طبقةةةات النحةةةويين(ي و106ي 1/105م )1979 - هةةةـ1399( 2)ط بيةةةروتي الفكةةةري دار  بةةةراهيمي

 (ال137 -135ي ا )م1954 -هـ1373طبع في مصري  والل وييني للزبيديي
 (ي مادة )سدف(ال9/148( لحام السنامي وقيل: وحمهال ينهر: لسان العرا )2)
( ينهةةر: المحكةةم والمحةةيط األعهةةمي ابةةن سةةيد،ي تحقيةةق: دال عبةةد الحميةةد هنةةداويي دار الكتةةا العلميةةةي 3)

 (ال11/468(ي ولسان العرا )1/92م )2000(ي 1بيروتي ط )
 (ال11/468(ي ولسان العرا )1/92نهر: المحكم والمحيط األعهمي ابن سيد، )( ي4)
 (ي مادة )علل(ال11/469( ينهر: لسان العرا )5)
( هو:  سماعيل بن حماد الجةوهري صةاحا الصةحاو اإلمةام زبةو نصةر الفةارابيي قةال يةاقوت: كةان مةن 6)

د التر ي وكان  ماًما في الل ة واألداي زعاجيا الزماني ذكاًر وفطنة وعلًماال وزصله من فَاَراا من بال
دخل العرا  فقرز العربية علل زبي علي الفارسي والسيرافيال وصنف كتابًا في العرو ي ومقدمة في 
النحوي والصحاو في الل ةي وهو الكتاا الذي بأيدي الناس اليومي وعليه اعتمادهمي زحسةن تصةنيفهي 

ن عبةدوس النيسةابوري: قةال يةاقوت: وقةد بحنةت عةن وجّود تأليفهي وفيه يقول  سماعيل بن محمةد بة
مولد، ووفاته بحنًا وافيًاي فلم زقف عليهماي وقد رزيت نسخة بالصحاو عند المل  المعهم بخطهي وقد 

 كتبها في سنة نالث وتسعين ونالنما ةال 
 اقوتية هللا عبةد زبةي الةدين وهاا األمام للويع (ي ومعجم األدبار447ي 1/446ينهر: ب ية الوعاة )

 (ي و نبا،6/151م )1979 بيروتي العربيي التراث  حيار دار الب داديي الرومي الحموي هللا عبد بن
 (ال1/194هـ )1374 المصريةي الكتا دار القفطيي يوسف بن لعلي النحاةي زنبا، علل الرواة
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 ال(1)وَعلَّ فالنًا ضربًا  ذا تابع عليه الضراي وزعللت اإلبل زصدرتها قبل ِريِّها
 وتَِعلَّةُ الصبي: زي ما يُعَل  به ليسكتال

 ل  ذابةةِت اإلوَعلَّة والعَةل  والعَلَةةُل: الوةربة النانيةةة زو الوةرا بعةةد الوةرا تباًعةةاي
 وربت الوربة النانيةال

 وعُلَّ الرجل ِعلَّة زي مر ال
ي وتَعَلَّلَةةِت المةةرزة مةةن نفاسةةها: زي (2)والعليلةةة: المةةرزة المطيبةةة طيبًةةا بعةةد طيةةا

 ال(3)خرجت منه وطهرت وحل وطههاي ويقال: تعللت بالمرزة تعلاًل: زي لهوت بها
 ارت وة الً كأن تل  العلةة صة والِعلَّةُ بالكسر: الحدث يو ل صاحبه عن حاجتهي

 نانيًا منعه عن و له األولال
 والعلة: السباي فيقال: هذا علة لهذا زي سباال

 والعَلَّةُ بالفتا الضرةال
: بابه ضرا يضراي ونصر ينصر والعاُللة: بقية كل ويري ويقةال لبقيةة  وَعلَّ

تَعَلَّْلَت به زي  ما -بالضم–ي وقيل العاللة (4)اللبن في الضرعي وبقية قوة الويع عاُللة
 ال(5)لهوت

الوةير  والعلة بمعناها الذي ينسجم مع استعماات األصوليين هي بمعنل زصل
 الذي نتج عنه يير،ال

 

 ثا يًا: تعريف العلة اصطالًحا:

تطلةةق العلةةة فةةي اصةةطالو العلمةةاري علةةل عةةدة معةةاني ولكةةل معنةةل منهةةا اسةةم 
 ال(6)يخصه
 فمنها ما يُسمل: علة عقليةال -

                                                             

 م1984 - 1404(ي 3الصحاوي للجوهريي تحقيق: زحمد عبد ال فور عطاري دار العلم للمالييني ط )( 1)
(ي ومجمةةةل الل ةةةةي ألحمةةةد بةةةن فةةةارسي تحقيةةةق الوةةةيع: هةةةادي حسةةةن حمةةةوديي معهةةةد 5/1773)

 (ي مادة )عل(ال3/610م )1985(ي 1المخطوطات العربيةي الكويتي ط)
( ينهر: تهذيا الل ةي لكزهريي محمد بن زحمدي تحقيق: عبد السالم هاروني مكتبة الخانجيي القاهرةي 2)

 (ال11/471(ي ولسان العرا )1/105)م 1976 -هـ1396(ي 1ط)
 (ال11/470( ينهر: لسان العرا )3)
 (ال11/469( لسان العرا )4)
 ( المرجع السابقال5)

 علةل محمةد الفنةوني كواف اصةطالحات( وانهر تفصيل الكالم علل المعاني التي تُطلق عليها العلة في: 6)

 المهسسةةة القةةوملي واإلروةةاد فةةةالنقا وزارة البةةديعي عبةةد لطفةةلال د: تحقيةةق التهةةانواي الفةةاروقل

 ( وما بعدها )باا العيني فصل الالم(ال3/1036) م1963 - هـ1382 العامةي المصرية
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وهي في اصطالو الحكمار: ما يحتاج  ليةه الوةير  مةا فةي : »(1)انويقال الته
 ماهيتةةةةةةةةةةةه كالمةةةةةةةةةةةادة والصةةةةةةةةةةةورةي زو فةةةةةةةةةةةي وجةةةةةةةةةةةود، كال ايةةةةةةةةةةةة والفاعةةةةةةةةةةةل

 ال(2)«والموضوع؛ وذل  الوير المحتاج يُسمل معلوًاالالال
 ومنها ما يُسمل: علة ورعيةال -

جةاًزا و نما تُسةمل العلةل الوةرعية علةة م»في البحر المحيط:  (3)قال الزركوي
 زو اتساًعاي و ا ففي الحقيقة العلة ما زوجا الحكم بنفسهي وهي العلة العقليةال

  ي زمارةوزما التي توجبه ب يرهاي فليست بعلّة في وضع المتكلميني و نما ه
 ال(4)«علل الحكم

 الي:هذاي وقد اختلف األصوليون في تعريف العلة الورعية علل النحو الت
ف للحكم»بأنها:  (5)عرفها اإلمام البيضاوي -1 ؛ وهو ما عليه زكنةر (6)«المعّرِ

 الوافعيةي وجمهور العلمارال 

                                                             

محمد بن علي بن محمد حامد بن محمد صابري الفاروقي التهانويال من زهل الهندي حنفي المذهاي ( هو: 1)

الفنوني وسبق ال ايات في نسق كان ل ويسا موارًكا في بع  العلومال من تصانيفه: كواف اصطالحات 

 ا ياتال توفي بعد سنة نمان وخمسين وما ة وزلفال 

 العربيي التراث  حيار دار الب داديي إلسماعيل والمصنفيني المهلفين زسمار في هدية العارفينينهر: 

 -هـ 1414(ي 1رضا كحالةي مهسسة الرسالةي بيروتي ط ) لعمر معجم المهلفيني(ي 6/326) بيروت

 (ال11/47) م1993

 ( )باا العيني فصل الالم(ال3/1038( ينهر: كواف اصطالحات الفنون )2)

( هو: محمد بن بهادر بن عبد هللاي العالم العالمةي المصنف المحرري بدر الةديني زبةو عبةد هللا المصةريي 3)

الزركوي: مولد، سنة خمس وزربعين وسبعما ةي زخذ عن الويخين: جمال الةدين اإلسةنويي وسةراج 

لدين البلقينيي ورحل  لل حلا  لل وهاا الدين األذرعي وتخرج بُم لطاي في الحديثي كةان فقيًهةاي ا

زصوليساي زديبًاي فاضال في جميع ذل ي ودرس وزفتةلال مةن تصةانيفه: تكملةة وةرو المنهةاج لإلسةنويي 

 وخادم الوروي والروضةي ويير ذل ال توفي في رجا سنة زربع وتسعين وسبعما ةال

 الحةافه الد: تحقيةق وةهبةي قاضةي بةن عمةر بةن محمةد بن زحمد بن بكر ألبي الوافعيةي اتطبقينهر: 

 (ال3/167) هـ1407 ي(1) ط بيروتي الكتاي عالم خاني العليم عبد

 ضةةبط: تحقيةةق الزركوةةيي هللا عبةةد بةةن بهةةادر بةةن محمةةد الةةدين لبةةدر زصةةول الفقةةهي فةةي البحةةر المحةةيط( 4)

 ط بيةروتي لبنةاني العلميةةي الكتةا دار تةامري محمةد محمةدال د: عليةه وعلةق زحادينةه وخرج نصوصه

 (ال5/114م )2000 - هـ1421 ي(1)

( هو: عبد هللا بن عمر بن محمد بن عليي قاضي القضةاةي ناصةر الةديني زبةو الخيةر البيضةاويي صةاحا 5)

الطوالةعي المصنفاتي قال السبكي: كان  ماًما مبةرًزاي نهةاًراي خيةًراي صةالًحاي متعبةًداي ومةن تصةانيفه: 

والمنهاج مختصر من الحاصل والمصباوي ومختصر الكوافي وال اية القصواي فةي الفقةهال مختصةر 

 الوسيطي ويير ذل ي توفي سنة  حدي وتسعين وستما ةي وقيل: يير ذل ال

 عبةد نبة علةي بةن الةدين لتةاج الكبةراي الوةافعية طبقةات(ي 2/172ينهر: طبقات ابن قاضي وةهبة )

 والنور طباعةلل هجر الحلوي محمد الفتاو عبد الد الطناحيي محمد محمودال د: قتحقي السبكيي الكافي

 (ال8/157) هـ1413 ي(2) ط والتوزيعي

(ي 2/833) منهاج الوصةول فةي معرفةة علةم األصةولي ناصةر الةدين البيضةاويي طبعةة المكتبةة المحموديةةي مصةر( 6)

 /د: تحقيةق األصةفهانيي زحمةد الةرحمن عبد بن محمود الننار ألبي مختصر ابن الحاجاي ورو بيان المختصرو

منهاج  ورو نهاية السول(ي و3/25) م1986 -هـ 1406 (ي1ط ) للطباعةي جدةي المدني در بقاي مههر محمد

فةتا (ي و836 – 2/835) م1982 بدوني ط بيروتي الكتا عالم األسنويي الرحيم عبد الدين لجمال الوصولي

 (ال3/19) ي الحلبيي القاهرةال فار ورو المناري طبعة عيسل الباب
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اتفةةق األوةةعرية علةةل زنةةه لةةيس المةةراد كةةون السةةبا : »(1)وقةةال ابةةن السةةبكي
ف وعليةه األكنةروني  موجبًا للحكةم لذاتةهي زو لصةفة ذاتيةةي بةل المةراد منةه  مةا المعةّرِ

 لكن بجعل الورع  يا، موجبًا وهو اختيار و ما الموجا ا لذاتهي زو لصفة ذاتيةي و
 ال(3)«(2)ال زالي

مةا يعةرف بةه »وقال بعضهم: عالمة دالة علل وجود الحكمي وعلل هةذا فهةي: 
 ال(4)«وجود الحكم من يير زن يتعلق به وجود، وا وجوبه

                                                             

( هو: عبد الوهاا بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسل بن تمام العالمة قاضي 1)

واوةت ل علةل  سةبع وعوةرين وسةبعما ةي سةنة القضاةي تاج الدين زبو نصر السبكيال مولد، بالقاهرة

قةال ابةن كنيةر: جةرا عليةه مةن المحةن والد، وعلل يير،ي وقرز علل الحةافه المةزي وازم الةذهبيي 

وحصل له من المناصا ما لم يحصل ألحةد قبلةهي مةن تصةانيفه:  يوالودا د ما لم يجر علل قا  قبله

الحاجاي والطبقات الكبراي والتروياي توفي وهيًدا بالطاعون في ذي  نبارفع الحاجا عن مختصر 

  حدا وسبعين وسبعما ةهـالالحجة سنة 

يد خةاني عبد المع ة في زعيان الما ة النامنةي ابن حجر العسقالنيي تحقيق: محمدينهر: الدرر الكامن

البةدر و(ي 3/39) م1972 -هةـ1392(ي 2مجلةس دا ةرة المعةارف العنمانيةةي حيةدر آبةادي الهنةدي ط )

(ي 1/410)بيةروت  المعرفةةي دار الوةوكانيي علةي بةن لمحمةد السةابعي القرن بعد ما بمحاسن الطالع

ألرنةهوطي اا في زخبار من ذهةاي لعبةد الحةي بةن العمةاد الحنبلةيي تحقةق: عبةد القةادر ووذرات الذه

 (ال6/221هـ )1406(ي 1ومحمود األرنهوطي دار ابن كنيري دموقي ط )

( هو: محمد بن محمد بن محمد ال زالي الطوسيي زبو حامدي حجة اإلسالم: فيلسوفي متصوفي له نحو 2)

الطةابران )قصةيبة طةوسي بخراسةان( وكةذل  وفاتةه بهةا سةنة هـ في 450ما تي مصنفي مولد، سنة 

هـال رحل  لل نيسابور نم  لةل ب ةداد فالحجةاز فةبالد الوةام فمصةري وعةاد  لةل بلدتةهال نسةبته  لةل 505

صناعة ال زل )عند من يقول بتوديد الزاي( زو  لل يزالة )من قرا طوس( لمن قال بةالتخفيفال مةن 

لفالسةةفةي وااقتصةةاد فةةي ااعتقةةادي ومقاصةةد الفالسةةفةي وبدايةةة كتبةةه:  حيةةار علةةوم الةةديني وتهافةةت ا

 الهدايةي وجواهر القرآني وفضا ا الباطنيةال

: تحقيةق لكةانيخ بكةر زبي بن محمد بن زحمد العباس ألبي الزماني زبنار وزنبار وفيات األعيانينهر: 

 (ي ووةةذرات1/463) م1998-هةةـ1419 ي(1)ط  بيةةروتي العلميةةةي الكتةةا دار الطويةةلي يوسةةفال د

 (ال4/10الذها )

 الرسةالةي مهسسةة األوةقري سةليمان محمةد: تحقيةق ال زالةيي محمةد بةن محمةد حامد ألبي المستصفلي( 3)

 منهاج الوصول  لل علل اإلبهاج في ورو المنهاج(ي 2/230) م1997 - هـ1417 ي(1)ط  بيروتي

 الكتةةا دار العلمةةاري نمةة جماعةةة: تحقيةةق السةةبكيي الكةةافي عبةةد بةةن لعلةةي للبيضةةاويي األصةةول علةةم

 نهةم في الساطع ورو الكوكا(ي وانهر تفصيل ذل  في: 1/64) هـ1404 ي(1) ط بيروتي العلميةي

 م1999 - هةـ1420(ي 1)ط  مصةطفلي نةزار مكتبةةي السةيوطي الةدين لجالل للسبكيي جمع الجوامع

 يعلي بن محمةدالووكانيي محمد بن  (ي و رواد الفحول  لل تحقيق الحق من علم األصولي2/377)

ي دار «الورقات فةي األصةول»وبهاموه ورو ابن قاسم العبادي علل ورو جالل الدين المحلي علل 

فواتا الرحموت ورو مسلم النبوتي لعبد العلل محمد (ي 207ي ا )م1988المعرفةي بيروتي سنة 

 هةةـ1322(ي 1بةةن نهةةام الةةدين األنصةةاريي مطبةةوع مةةع المستصةةفلي المطبعةةة األميريةةة ببةةوا ي ط )

(ي نور البنود علل مراقي السعودي للعالمة سيدي عبد هللا بن  براهيم العلوي الونقيطيي ط 2/293)

 (ال2/461دار الكتا العلمية )

 وضةع البخةاريي زحمةد بةن العزيةز عبةد الةدين عةالر اإلمام: تأليف زصول البزدويي عن كوف األسرار( 4)

 بيروتي بيضوني علي محمد: منوورات العلميةي االكت دار ط عمري محمد محمود هللا عبد /حواويه

التلةةويا علةةل التوضةةياي لمسةةعود بةةن عمةةر التفتةةازانيي مكتبةةة صةةبياي مصةةر (ي 4/174) م1997

 (ال2/143)



 - 3754 - 

ومعنل ذل : زن العلة تعرفنا زن الحكم تعلق من يير زن يكون لها زية دور فةي 
زو فةي وجةود،ي وعلةل هةذا فةإن العلةم بالعليةة يسةتلزم العلةم بتعلةق  وجوا هذا الحكةم

الحكةم ا بحصةولهي فيكةون هةو سةابق عليهةا فةةال مقارنةة فةي الحصةول كمةا هةو وةةأن 
العلل العقليةةي وا بةد مةن تقييةد العالمةة هنةا بكةون الحكةم زضةيف  ليهةا فةال يةرد نحةو 

يضةةف  ليةةهي بةةل  لةةل دخةةول األذان للصةةالة فإنةةه و ن كةةان عالمةةة  ا زن الوجةةوا لةةم 
 ال(1)الوقت فهذا القيد مهما في دفع زنواع العالمات األخر كالورط

الوصةةف الموجةةا للحكةةمي بجعةةل الوةةارع ا »رزا ال زالةةي زن العلةةة هةةي:  -2
؛ وقد زطلق زيًضا عليهةا زنهةا مةا كةان عالمةة علةل الحكةمي زو مناًطةا للحكةمي (2)«لذاته
الورعيات مناط الحكمي زي مةا زضةاف الوةرع الحكةم اعلم زنا نعني بالعلة في »فقال: 

 ال(3)« ليهي وناطه به
وهةو قريةا ا بةأس »بقولةه:  (4)وقد استحسن هذا التعريف صفي الةدين الهنةدي     
 ال(5)«به

زن العلةةةة هةةةي الوصةةةف الباعةةةث علةةةل الحكةةةمي بمعنةةةل زن  (6)يةةةرا ا مةةةدي -3
ن مقصةودة للوةارع مةن الوصف ابد زن يكون موتماًل علل مصلحة صالحة ألن تكةو

والمعتمد في ذلة  زن يقةال  ذا كةان الوصةف القاصةر »ورعه للحكم؛ وفي هذا يقول: 
مناسةبًا للحكةةمي والحكةةم نابةةت علةةل وفقةةه يلةا علةةل الهةةن كونةةه علةةة للحكةةمي بمعنةةل 

 ؛ (7)«كونه باعنًا عليه

                                                             

-هةـ1417(ي 1ا يات البيناتي ابن القاسم زحمةد بةن قاسةم العبةاديي دار الكتةا العلميةةي بيةروتي ط )( 1)
 (ال4/48) م1996

 (ال207ي  رواد الفحولي ا )(3/40( اإلبهاج )2)
 (ال2/230( المستصفل )3)
محمد بن عبد الرحيم بن محمد األرمويي زبو عبد هللاي صةفي الةدين الهنةديي فقيةهي زصةوليي ولةد  ( هو:4)

بالهندي وخرج من دلهي سنة سبع وستين وستما ة للهجرةي فزار اليمني وحجي ودخل مصر والرومي 
تما ة للهجةرة وتةوفي بهةا سةنة خمةس عوةرة وسةبعما ة واستوطن دموةق سةنة خمةس ونمةانين وسة

للهجرةي ووقف كتبه بدار الحديث األورفيةي من تصانيفه: نهاية الوصول  لل علم األصةولي والفةا ق 
 في زصول الديني والزبدة في علم الكالمي والرسالة التسعينية في األصول الدينيةال

نزهةةةة (ي 2/218القةةةاهرة ) الحدينةةةةي الكتةةةا دار زاد،ي كبةةةرا لطةةةاك ينهةةةر: مفتةةةاو دار السةةةعادةي 
(ي 2/138) هةةـ1353ي الخةةواطري لمعةةين الةةدين النةةدويي دار المعةةارف العنمانيةةة الكا نةةة بحيةةدر آبةةاد

 (ال14/74القاهرة ) الحلبيي البابي عيسل مطبعة كنيري ابن البداية والنهايةي
رحيم األرمويي المكتبة التجاريةي مكة ( نهاية الوصول  لل دراية األصولي لصفي الدين محمد بن عبد ال5)

 (ال8/3259م )1996 -هـ1416(ي 1المكرمةي ط )
( هو: علي بن زبي علي بةن محمةد بةن سةالم النعلبةيي سةيف الةدين ا مةديي وةيع المتكلمةين فةي زمانةه 6)

ومصنف اإلحكامي ولد بعد الخمسين وخمسما ة بيسيري قال زبو المهفر: لم يكن في زمانه من يجاريه 
األصلين وعلم الكالمي ومن تصانيفه الموهورة: اإلحكام في زصةول اإلحكةامي وييةر ذلة ي وتةوفي  في

 في صفر سنة  حدا ونالنين وستما ةال
 (ال8/306(ي طبقات الوافعية ابن السبكي )2/79: طبقات الوافعية ابن قاضي وهبة )ينهر

 ي(1) ط بيةةروتي الفكةةري دار مةةدييا  علةةل زبةةي بةةن علةةل الةةدين لسةةيف اإلحكةةامي زصةةول فةةي اإلحكةةام( 7)
 (ال3/240) م1981 - هـ1401
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مةةا وةةرع الحكةةم عنةةد، »بقولةةه:  (1)ولةةذل  عرفهةةا محةةا هللا بةةن عبةةد الوةةكور
 للمصةلحةي وذلة  مبنةي علةل زن األحكةام معللةة بمصةالا العبةادي تفضةاًل منةه تحصةيالً 

 ال(2)تعالل علل عباد،

وقةد نةةوقك مةا ذهةةا  ليةةه ا مةدي ومةةن تبعةه فةةي تعريةةف العلةة بالباعةةث علةةل 
الحكةةم؛ زن هللا تعةةالل ا يبعنةةه وةةير علةةل زحكامةةهي  نمةةا هةةو مختةةار لهةةاي ولةةيس لةةه 

 ل ر ي فإنةه ا بةد وزن يكةون حصةول ذلة  ير  في ويري كذل  فإن من فعل فعالً 
ال ر  بالنسبة  ليةه زولةل مةن ا حصةولهي  ذ لةو لةم يكةن زولةل لةم يكةن ذلة  يرًضةا 

 ال(3)له

ف العلةة بالباعةثي  نبةات الِحَكةمي والمصةالا ا ط لتةي تنةاو ن كان قصةد مةن عةرَّ
ل علةة -سةةبحانه وتعةةالل  -بهةةا األحكةةامي ولةةيس قصةةد،  نبةةات وجةةود دافةةع يةةدفع هللا 

 حكمهال

زن العلةةةة هةةةي  –رحمةةةه هللا  –وبةةةالنهر المةةةدقق يتجةةةه لنةةةا رجحةةةان مةةةا رآ، ال زالةةةي 
الوصف الموجا للحكم بجعل الوارع ا لذاتهي وهو رزي وسط بين رزي مةن رزا زن 

فةة للحكةم؛ (4)العلة مهنرة بذاتها وهم المعتزلة ي وبين من اقتصر علل كون العلة معّرِ

                                                             

بالهنةدي ولةي  «بهةار»محا الدين بن عبد الوكور البهاري الهنديي قا ي من األعياني من زهةل هو: ( 1)
مسةلم »قضار حيدر آباد الدكن وييرهاي نم ولي صدارة ممال  الهنةدي ولقةا بفاضةل خةاني مةن كتبةه 

ال توفي سةنة تسةع في المنطق« سلم العلوم»ي ورسالة «لجواهر الفردا»و في زصول الفقهي« النبوت
 عورة وما ة وزلف هـال
 حقيةق: عبةدتالمرقوم في بيان زحوال العلومي لصديق بن حسةن القنةوجيي  يينهر: زبجد العلوم الوو

يةةةة معجةةةم المطبوعةةةات العرب(ي و905مي ا )1978الجبةةةار زكةةةاري دار الكتةةةا العلميةةةةي بيةةةروتي 
 (ال595ي ا )م1928 -هـ 1346يوسف زليان سركيسي طبع بمصري والمعربةي ل

 (ال2/260( فواتا الرحموت ورو مسلم النبوت )2)

 (ال2/463(ي نور البنود علل مراقي السعود )3/40(ي اإلبهاج )8/3257( نهاية الوصول )3)

ا لفةه القدريةة المعتزلة: يسمون زصحاا العةدل والتوحيةدي ويلقبةون بالقدريةة والعدليةةي وهةم قةد جعلةو( 4)

موترًكاال وقالوا: لفه القدرية يطلق علل كل من يقول بالقدر خير، وور، من هللا تعاللي وقةد افترقةت 

المعتزلة  لل عورين فرقة كل فرقة تكفر سا رهاي وهي: الواصلية والعمرويةي والهذليةي والنهاميةي 

مرداريةةي والهوةاميةي والجاحهيةةي واألسواريةي والمعمريةي واإلسكافيةي والجعفريةي والبوةريةي وال

والخابطيةي والحماريةي والخياطيةي والمريسيةي والوحاميةي والكعبيةي والجبا يةي والبهوةميةي فهةذ، 

عورون فرقةي فرقتان منها من جملةة فةر  ال ةالة فةي الكفةر وهمةا: الخابطيةةي والحماريةةي والبةاقي 

 :منها قدرية محضةي يجمعها كلها في بدعتها زمور هي

درة وا لم وا قع -عز وجل -صفاته األزليةي وقولها: بأنه ليس هلل -عز وجل -نفيها كلها عن هللا -1

 حياة وا سمع وا بصر وا صفة ززليةال

ير،ي يوا يرا،  باألبصاري وزعموا زنه ا يرا نفسه -عز وجل-ومنها: قولهم باستحالة رهية هللا  -2

 ا؟ فأجاز، قوم منهم وزبا، قوم آخرونال واختلفوا فيه: هل هو راٍر ل ير، زو

الم كزعمون زن ومنها: اتفاقهم علل القول بحدوث كالم هللاي وحدوث زمر، ونهيه وخبر،, وكلهم ي -3

 حادثال -عز وجل-هللا 

فاسق  , وهي زنهومنها: اتفاقهم علل دعواهم في الفاسق من زمة اإلسالم بالمنزلة بين المنزلتين -4

 االوألجل هذا سماهم المسلمون معتزلة؛ اعتزالهم قول األمة بأسره ا مهمن وا كافر؛
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ا مة بين الوصف والحكم المبنةي عليةهي وهةذا اإلدرا  ا ألن العقل يدر  المناسبة الق
يوجا العلِّيَّة؛ ألن تعليل األحكام ينبت بالورعي وا ينبت بالعقةل؛ لتفةاوت العقةول فةي 
 درا  جميةةع وجةةو، الحسةةني زو القةةبا فةةي األفعةةالي ومةةا يصةةلا زن يعلةةل بةةهي ومةةا ا 

 يصلا زن يعلل به من األوصافال

                                                                                                                                                           

قةد وحيوانةاتي يير خالق ألكساا الناسي وا لوةير مةن زعمةال ال -تعالل -ومنها: قولهم بأن هللا -5

ا فةي وفةي زكسةابهم  -عةز وجةل -زعموا زن الناس هةم الةذين يقةدرون علةل زكسةابهم, وزنةه لةيس هلل

 صنع وتقدير؛ وألجل هذا سماهم المسلمون قدريةال زعمال سا ر الحيوانات 

بصري فةي واألرجا في سبا التسميةي زن واصل بن عطار  مام المعتزلة اختلف مع ويخه الحسن ال

ل الحسةةن مسةةألة مرتكةةا الكبيةةرةي حيةةث ذهةةا واصةةل  لةةل القةةول بالمنزلةةة بةةين المنةةزلتيني ولةةذل  قةةا

قةرر مةا يزل في سارية من سواري مسجد البصرة البصري: اعتزلنا واصل نم طرد، من حلقتهي فاعت

لسةنة فةي ذها  ليه هو وجماعة معهي ومن ذل  الحين سموا معتزلةة اعتةزالهم الحسةن وقةول زهةل ا

زنةه  فتدل علل«  نما ههار المعتزلة»مسألة مرتكا الكبيرةي وزما مقالة قتادة بن دعامة السدوسي: 

ان بعةد رف سةبا انفصةالهمي و طالقةه هةذا ااسةم كةمن مرتادي حلقة الحسن البصةريي وزنةه كةان يعة

 تكون الفرقةال

مي ا 1977(ي 2ينهر: الفر  بين الفر ي لعبد القاهر الب ةداديي دار ا فةا  الجديةدةي بيةروتي ط )

هةـ 1404 (ي والملل والنحلي للوهرستانيي تحقيةق: محمةد سةيد كيالنةيي دار المعرفةةي بيةروتي40)

ي ووةةرو (3/182راي ابةةن تيميةةةي دار الكتةةا العلميةةةي بيةةروت )(ي والفتةةاوا الكبةة1/62( )1/41)

 (ال2/791ـ )ه1391(ي 4العقيدة الطحاويةي ابن زبي العز الحنفيي المكتا اإلسالميي بيروتي ط )
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 المبحث الثاني 

 ين السبب والعلةالفرق ب
 تعريف السبي ف  اللغة: 

هو ما يتوصةل بةه  لةل ييةر،ي ولةو بوسةا طي ومنةه سةمي الحبةل: سةببًا؛ ومنةه 
    قوله تعالل: 

   (1)ال 
السةةبا: الحبةةلي وهةةو مةةا يتوصةةل بةةه  لةةل »فةةي المصةةباو:  (2)وقةةال الفيةةومي

اسةتعير لكةل وةير يتوصةل بةه  لةل زمةر مةن األمةوري فقيةل: هةذا سةبا  ااستعالري نةم
 ال(3)«هذاي وهذا مسبَّا عن هذا

 فمعنةةةةةةةةل كلمةةةةةةةةة السةةةةةةةةبا فةةةةةةةةي قولةةةةةةةةه تعةةةةةةةةالل عةةةةةةةةن ذي القةةةةةةةةرنين: 
   

    
  (4) :ي لم تختلف عن معناها الل ةويي فمعناهةا

 ال(5)من كل وير معرفة وذريعة يتوصل بهاي فاتبع واحًدا من تل  األسباا آتا، هللا
: السبا ما يتوصل بةه  لةل المقصةود مةن علةم زو قةدرة زو (6)وقال الزمخوري

 ال(7)آلة

 ال(2)« لل وير زصل السبا الحبل فاستعير لكل ما يتوصل به: »(1)وقال القرطبي

                                                             

 (ال15( سورة الحج ا ية )1)
وكةان  ( هو: زحمد بن محمد الفيومي نم الحمويي نوأ بالفيومي ورحل  لل حما،ي وتتلمذ علل زبي حياني2)

فاضاًل عارفًا بالل ة والفقهال من تصانيفه: المصباو المنير في يريا الورو الكبيري وننر الجمان فةي 
 تراجم األعياني وديوان الخطاال توفي سنة سبعين وسبعما ةال 

 (ال1/389(ي ب ية الوعاة )1/372ينهر: الدرر الكامنة )
 ي(2) ط مصةةري األميريةةةي المطبعةةة ومييالفيةة المقةةري علةةي بةةن محمةةد بةةن ألحمةةد المصةةباو المنيةةري( 3)

 الةرازيي القةادر عبةد بةن بكةر زبي بن لمحمد مختار الصحاوي(ي و138مادة )سبا(ي ا ) مي1909
(ي 3/1909(ي ولسان العرا )281ي ا )م2001 - هـ1421 جديدةي ط بيروتي الرسالةي مهسسة

 هةةـ1397 مصةةري للكتةةااي ةالعامةة الهي ةةةال ط الفيروزآبةةاديي يعقةةوا بةةن لمحمةةد القةةاموس المحةةيطيو
 (ال1/80)

 ال85ي 84( سورة الكهفي ا يتان 4)
( بصةا ر ذوي التمييةةز فةي لطةةا ف الكتةةاا العزيةز للفيةةروز آبةاداي تحقيةةق محمةةد علةل النجةةاري المجلةةس 5)

 (ال3/169م )1986 -هـ 1406(ي 2األعلل للو ون اإلسالميةي القاهرةي ط )
بن زحمد الخةوارزمي الزمخوةريي جةار هللاي مةن ز مةة العلةم  ( هو: زبو القاسم محمود بن عمر بن محمد6)

سنة سةبع وسةتين وزربعما ةة « من قرا خوارزم»بالدين والتفسير والل ة وا دااي ولد في زمخور 
هـال وسافر  لل مكة فجةاور بهةا زمنةا فلقةا بجةار هللا مةن كتبةه: الكوةافي زسةاس الباليةةي المفصةلي 

سةةنة نمةةان « مةةن قةةرا خةةوارزم»ر ذلةة ال وتةةوفي بالجرجانيةةة الفةةا قي المستقصةةيي المقامةةاتي وييةة
 ونالنين وخمسما ةهـال
 ي(1) ط بيةروتي للماليةيني العلم دار الزركليي الدين لخير األعالمي(ي و2/81ينهر: وفيات األعيان )

 (ال7/178) م1995
 (ال2/497( تفسير الكوافي لجار هللا الزمخوريي دار المعرفةي بيروت )7)
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 ه قولةةةـه تعالةةةـل: ويةةةأتي السةةةبا زيًضةةةا بمعنةةةل المةةةودة والوصةةةالي ومنةةةـ
  

  ي زي الوصةةال والمةةودة؛ ومنةةه مةةا جةةار فةةي
 لسان العراي جعلت فالنًا سببًا  لل فالن: زي وفيعًا ووسيًطاال

 ويةةةةراد بةةةةه: الطريةةةةقي ومنةةةةه قولةةةةه تعةةةةالل:  -زيًضةةةةا  -ويةةةةذكر السةةةةبا 
    

   
   (3) ي زي: طريقًةةةةةةةةةةةةةةاي

  ويةةةةذكر ويُةةةةراد بةةةةه: البةةةةااي ومنةةةةه قولةةةةه تعةةةةالل: 
   

  (4) ي 
 

 ال (5)زي: زبوابها

ةاًل    لةل ييةر،والحاصل زن المنهور  ليه في كون الوةير سةببًا هةو كونةه موّصِ
 قدرةاللعلم والماديسا كآلة من ا ات الماديةي زو معنويسا كاسوار كان هذا الوير 

                                                                                                                                                           

ن زحمةةد بةةن زبةي بكةةر األنصةاري الخزرجةةي األندلسةةيي زبةو عبةةد هللاي القرطبةي: مةةن كبةةار ( هةو: محمةةد بة1)
المفسريني صالا متعبدي من زهةل قرطبةةال رحةل  لةل الوةر  واسةتقر بُمنيةة ابةن خصةيا فةي وةمالي 
زسيوط بمصري وتوفي بها سنة  حدا وسبعين وستما ةال مةن تصةانيفه: الجةامع ألحكةام القةرآن الةذي 

 لقرطبيي والتذكرة بأحوال الموتل وزمور ا خرةال يعرف بتفسير ا
:  حسةان ألحمد بن محمةد المقةري التلمسةانيي تحقيةقالرطياي ينهر: نفا الطيا من يصن األندلس 

 دار ةمكتبة المةالكلي فرحةون ابةن المةذها الةديباج(ي 1/428م )1988عباسي دار صادري بيةروتي 
 (ال317) القاهرة التراثي

قةرآني لإلمةام زبةي عبةد هللا محمةد بةن زحمةد األنصةاري القرطبةيي دار الكتةا العلميةةةي ( الجةامع ألحكةام ال2)
( وتفسير الجاللين لإلمامين: جالل الدين المحلل وجالل 16/33م )1988 -هـ1408(ي 1بيروتي ط)

 (ال3/43م )1995(ي 1الدين السيوطلي ط دار القلمي ط )

 (ي سورة الكهفال84( من ا ية )3)

 (ي سورة يافرال63( من ا ية )4)

(ي 89(ي والقاموس المحيطي مادة )سبا(ي ا )1911ي 3/1910( ينهر: لسان العراي مادة )سبا( )5)

كنز األصول  لل معرفة األصولي لعلي بةن محمةد بةن  –(ي وزصول البزدوي 5/115والبحر المحيط )

 لبخةةاريل(ي وكوةةف األسةراري 284ي 4/283حسةين البةزدويي طبعةةة جاويةد بةةريس كراتوةيي دالت )

 (ال284ي 4/283)
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 (1)وقد اختلف علمار األصول في تعريف السبا ل ةة فةرزا العالمةة ابةن قدامةة
زن السبا في الل ة: عبارة عما حصل الحكم عند، ا بهي ومنه سمي الحبل والطريق 

مستصفل من قولةه السةبا: ي وهذا التعريف زخذ، من زبي حامد ال زالي في ال(2)سببًا
مةةا يحصةةل الوةةير عنةةد، ا بةةهي فةةإن الوصةةول بالسةةير ا بةةالطريق ولكةةن ابةةد مةةن 

 ال(3)الطريقي ونزو المار بااستقار ا بالحبل ولكن ابد من الحبل

ي وفي هذا يقول الطوفي: السةبا (5)وابن بدران (4)واعتر  علل ذل  الطوفي
 ال(6)في الل ة ما توصل به  لل ال ر  المقصود

 هل نًا وزسوقال ابن بدران بمنل ما قال الطوفيي فقال في )النزهة(: وهو زوضا بيا

                                                             

هو: عبد هللا بن زحمد بن محمد بن قدامةي من زهل جماعيل من قرا نابلس بفلسةطينال رحةل فةي طلةا ( 1)

ما زعرف زحًدا في زماني زدر  رتبة »العلم  لل ب داد زربع سنين نم عاد  لل دموقال قال ابن ينيمة: 

ما طابةت نفسةي باإلفتةار حتةل صةار عنةدي »وقـال عـز الدين بن عبد السالم:  «ااجتهاد  ا المـوفق

مةن تصةانيفه: الم نةي فةي الفقةه وةرو ال «نسخة من الم نةي للموفةق ونسةخة مةن المحلةل ابةن حةزم

مختصر الخرقيي والكافيي والمقنعي والعمدةي ولةه فةي األصةول روضةة النةاهرال تةوفي سةنة عوةرين 

 وستما ة هـال

لتةةراثي األرن ةةوطي وتركةةي مصةةطفلي دار  حيةةار الةةوافي بالوفيةةاتي للصةةفديي تحقيةةق: زحمةةد اينهةةر: 

ةي لعبةد ذيل طبقات الحنابل(ي 22/166(ي وسير زعالم النبالر )17/23) م2000 -هـ1420بيروتي 

 (ال146 – 133ي ا )هـي مصر1372هـي 795الرحمن بن زحمد بن رجا الحنبلي المتوفل: 

 عبةدال د: تحقيةق محمةديزبةي  المقدسةي دامةق بن زحمد بن هللا لعبد المناهري وجنة روضة الناهر( ينهر: 2)

 (ال1/132هـ )1399 ي(2) ط الريا ي سعودي بن محمد اإلمام جامعة السعيدي الرحمن عبد العزيز
 (ال1/94( ينهر: المستصفل )3)

هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري نةم الب ةدادي الفقيةه األصةولي ( 4)

بضع وسبعين وستما ة بقرية )طوفي( من زعمال صرصري رحل  لل ب داد ودموق  المتفنني ولد سنة

ومصري حج وجاور الحرمين الوريفين وسمع بهاي زقام بالقاهرة مدة وولي بها اإلعةادة بالمدرسةتين 

المنصورية والناصريةي وله تصانيف كنيرة منها: ب ية السا ل في زمهات المسا ل فةي زصةول الةديني 

في زصول الفقه وورحه في نالث مجلداتي مختصر الحاصل في زصةول الفقةهي  لةل  مختصر الروضة

 هـال716في وهر رجا سنة  -رحمه هللا -يير ذل  من التصانيف الكنيرةي توفي

 مةةةرآة الجنةةةاني(ي و369 -2/366(ي وذيةةةل طبقةةةات الحنابلةةةة )40ي 6/39ينهةةةر: وةةةذرات الةةةذها )

من يبري للذهبيي  العبر في خبر(ي و4/255) لطبعة األولللليافعلي دا رة المعارف النهاميةي الهندي ا

 (ال4/44) تحقيق: دال صالو الدين المنجدي دا رة المطبوعات والنوري الكويت

هو: عبد القادر بن زحمد بن مصطفل بن عبد الرحيم الدومي نم الدموقي المعروف بةابن بةدراني فقيةه ( 5)

العلومي ولد بدوما وعاك بدموقي لةه مهلفةات  زصولي زديا ناور ناهم مهر، موار  في زنواع من

كنيرة منها: جواهر األفكار ومعادن األسةرار فةي التفسةير لةم تكمةلي ووةرو سةنن النسةا ي لةم يكمةلي 

ومنادمة األطالل ومسامرة الخيال في تاريع دموقي والمدخل  لل مذها اإلمام زحمدي ونزهة الخاطر 

 هـال 1346بدموق سنة  -رحمه هللا -قهي توفيالعاطر ورو كتاا روضة الناهر في زصول الف

 ( 284ي 5/283ينهر: معجم المهلفين )

(ي والقاموس المحيطي فصل السيني بةاا البةاري 1/458حرف البار ) -( ينهر: لسان العرا فصل السين6)

 (ال123مادة )سبا(ي ا )
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 ال(1)تصوًراي وزما تعريف ابن قدامة وال زالي  نما هو لحكم السبا ا للسبا

 تعريف السبي عند الفقهاء:

 ال(2)يطلق السبا في اصطالو الفقهار علل ما يحصل الحكم عند، ا به

 ال(3)كون طريقًا للوصول  لل الحكم يير مهنر فيهزو هو عبارة عما ي

 تعريف السبا عند األصوليين:

عبةارة عمةا يكةون طريقًةا  لةل »يطلق السبا في اصطالو الحنفية علل ما هةو 
الوير من سلكه وصل  ليهي فناله في طريقه ذل ي ا بالطريق؛ كمن سل  طريقًا  لل 

 ال(4)« بالطريقمكةي كان وصوله  ليها بمويه في ذل  الطريقي ا

هةو فةي الوةريعة عبةارة عمةا هةو الطريةق  لةل »فةي تعريفةه:  (5)فقال البزدوي
 ال (6)«الويري من سلكه وصل  ليهي فناله في طريقه ذل  ا بالطريق الذي سل 

                                                             

اني مهسسةة الرسةالةي ورو مختصر الروضةي للطوفيي تحقيق: عبد هللا بن محسن التركيي لبن( ينهر: 1)

(ي والمدخلي لعبد القادر بن 1/132(ي والروضة مع النزهة )1/425م )1998 -هـ1419(ي 21ط )

هةةـي ا 1401(ي 2بةةدراني مهسسةةة الرسةةالةي بيةةروتي تحقيةةق: دال عبةةد هللا بةةن عبةةد المحسةةني ط )

ال د: تحقيةق يالحنبلةي الفتةوحي زحمةد بةن زحمد بن محمد النجاري ابن ورو الكوكا المنير(ي و160)

(ي واإلحكام في 1/445) م1993-هـ1413 الريا ي العبيكاني مكتبة حمادي نزيهال د الزحيليي محمد

تسهيل الوصول  لل علم األصةولي للوةيع/ محمةد عبةد الةرحمن (ي و1/110زصول اإلحكامي لآلمدي )

 (ال255ي ا )هـي مصطفل البابي الحلبلي القاهرة1341المحالوي 

 ال(1/75( المستصفل )2)

 العلميةةي الكتةا دار الحمةويي الحنفي محمد بن ألحمد والنها ري األوبا، ورو في البصا ر يمز عيون( 3)

 (ال1/113) م1985 -هـ 1405(ي 1بيروتي ط )

مةع « حةافه الةدين النسةفي»( ينهر: كوف األسراري لإلمام زبةي البركةات عبةد هللا بةن زحمةد المعةروف بةـ4)

ال جيون بن زبي سعيد الحنفي الصديقيي دار الكتا العلميةي بيروتي ورو نور األنوار علل المناري لم

(ي وزصول 285ي 4/284(ي وكوف األسراري للبخاري )4/284(ي وزصول البزدوي )2/411لبنان )

السرخسيي ألبل بكر محمد بن زحمد بن زبي سهلي تحقيق: زبي الوفار األف ةانلي دار الكتةا العلميةةي 

(ي وجةامع األسةرار فةي وةرو المنةار للنسةفيي 2/301م )1993 -هةـ1414(ي 1بيروتي لبنةاني ط )

لمحمد بن محمد الكاكيي تحقيق: فضل الرحمن عبةد ال فةوري مكتبةة نةزار البةازي مكةة المكرمةةي دالت 

 (ال2/609)

( هو: علي بن محمد بن الحسيني زبو الحسني فخر اإلسالم البزدويي كان  مام الحنفية بما ورار النهري 5)

دث مفسةري ولةةد سةنة زربعما ةةةي وتةوفي سةةنة اننتةين ونمةةانين وزربعما ةةي مةةن تصةةانيفه: زصةولي محةة

 المبسوطي وكنز الوصول  لل معرفة األصولال 

 القروةي لوفةارا زبةي بن محمد الوفار زبي بن القادر لعبد الحنفيةي طبقات في الجواهر المضيةينهر: 

 عبةد لمحمةد الحنفيةةي تةراجم في  د البهيةالفوا(ي 1/372) كراتوي خانهي كتا محمد مير محمدي زبو

(ي معجةةةم المةةةهلفين 2/54(ي مفتةةةاو دار السةةةعادة )124ي ا )هةةةـ1324 مصةةةري اللكنةةةويي الحةةةي

 (ال7/192)
 (ال 4/242( زصول البزدويي مع الكوف )6)



 - 3761 - 

يعنةي: هةو فةي عةرف »موضةًحا مةراد البةزدوي:  (1)وقال عالر الدين البخةاري
زن يكةون طريقًةا للوصةول  لةل الحكةم الفقهار مستعمل فيما هو موضةوعه ل ةةي وهةو 

المطلواي من يير زن يكون الوصول بهي كالطريق يُتوصل به  لةل المقصةود  ن كةان 
الوصةةةول بالموةةةيي وكالحبةةةل يُتوصةةةل بةةةه  لةةةل المةةةاري و ن كةةةان يحصةةةل الوصةةةول 

 ال(2)«بااستقار
 (7)وزيًضا التفتازاني (6()5)ي والنسفي(4()3)وعلل هذا سار السرخسي

فةةي  (9)وابةةن ملةة  (8)«مةةا يكةون طريقًةةا  لةةل الحكةةم مةن ييةةر تةةأنير فيةه»حيةث يقةةول: 
 السبا في الوريعة ما يكون طريقًا  لل الوير من يير زن يضاف  ليه »قولـه: 

                                                             

هو: عبد العزيز بن زحمد بن محمدي عالر الدين البخاريي تفقه علل عمه محمد المايمرييي وزخذ عن ( 1)

ه الدين الكبير محمد البخاري عن الكردي عةن صةاحا الهدايةةي لةه تصةانيف كنيةرة منهةا: وةرو حاف

وةرو المنتخةا الحسةاميي ووضةع كتابًةا علةل الهدايةة ولةم  -زصول البزدوي المسمل بكوف األسرار

 هـال 730سنة  -رحمه هللا -يكمله ألن المنية قد اخترمتهي توفي

ر ان يوسةفي داالدين قاسم بن قطلوب اي تحقيق: محمد خير رمضتاج التراجمي زبو الفدار زين ينهر: 

 االفوا ةةد البهيةةة (ي 1/317(ي الجةةواهر المضةةية )188مي ا )1992 -هةةـ1413القلةةمي دموةةقي 

 (ال95 – 94)

 (ال 4/242( كوف األسراري للبخاري )2)

ويلقةا  ( هو: محمد بن زحمد بن زبةي سةهلي زبةو بكةري السرخسةي مةن زهةل سةرخس بلةدة فةي خراسةاني3)

بومس األ مةال كان  ماما في فقه الحنفيةي وعالمة حجة متكلمةا نةاهًرا زصةوليسا مجتهةًدا فةي المسةا لال 

؛ بسبا نصحه لبع  األمراري وزملةل كنيةرا مةن كتبةه علةل جاٍّ زخذ عن الحلواني ويير،ي سجن في 

هر الروايةي في ورو كتا ها «المبسوط»من تصانيفه: زصحابه وهو في السجني زمالها من حفههال 

لإلمةةام محمةةد بةةن الحسةةن تةةوفي  «وةةرو السةةير الكبيةةر»فةةي زصةةول الفقةةهي  «األصةةول»فةةي الفقةةهي و

 هـال483

 (ال2/28(ي والجواهر المضية )158ينهر: الفوا د البهيةي ا )

 (ال 2/277( ينهر: زصول السرخسي )4)

حةد الزهةاد المتةأخرينال صةاحا ( هو: عبد هللا بن زحمد بن محمودي حافه الديني زبو البركاتي النسفيي ز5)

ي وله «المستصفل في ورو المنهومة»و« مدار  التنزيل»التصانيف المفيدة في الفقه واألصولال له 

فةي « المنةار»ي و«كنةز الةدقا ق»ي و«الكافي في وةرو الةوافي»ي و«النافع»سما، بـ« النافع»ورو 

 هـال  زصول الفقهال توفي سنة عور وسبعما ة

قريةزيي طبةع (ي السةلو  لمعرفةة دول الملةو ي للم30(ي تاج التةراجم )2/352)ينهر: الدرر الكامنة 

 ةةد (ي طبقةةات الفقهةةاري للوةةيرازاي تحقيةةق:  حسةةان عبةةاسي دار الرا2/348هةةـ )1939فةةي مصةةري 

 ال(189ي 2/188(ي مفتاو دار السعادة )113مي ا )1981 -هـ1401(ي 2العربيي بيروتي ط )

 (ال 2/411( ينهر: كوف األسراري للنسفي )6)

( هو: مسعود بن عمر بن عبد هللاي الويع سعد الدين التفتازانيي اإلمام العالمة عالم بالنحو والتصةريف 7)

والمعاني والبيان وييرهاال صنف: ورو العضدي ورو التلخياي المقاصد في الكالمي ورو تصريف 

 الب ويي ويير ذل ي مات سنة  حدا وتسعين وسبعما ةال

 (ال2/288(ي وب ية الوعاة )4/350) ينهر: الدرر الكامنة

 (ال 2/285( ورو التلويا علل التوضياي لسعد الدين التفتازانيي دار الكتا العلميةي بيروت )8)

هو: محمد بن عبةد اللطيةف بةن عبةد العزيةزي ابةن فروةتاي المعةروف بةابن ملة  الكرمةانيي فقيةه حنفةي ( 9)

 نة للب ويالكأبيهال من تصانيفه: ورو الوقايةي وورو مصابيا الس

ي دار كوةف الهنةون عةن زسةامل الكتةا والفنةوني مصةطفل بةن عبةد هللا الحنفةل حةاجل خليفةةينهةر: 

 (ال1701) م1990 -هـ1410الفكري بيروتي لبناني 
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 ال(1)«وجود وا وجوا

 تقسيم السبي:

 قسم العلماء السبي :لا ما يل :

 سبي له شبهة العلة:

 ال(2)اف  ليه وجود وا وجواوهو ما يكون طريقًا  لل الحكم من يير زن يض

 السبي ف  حكم العلة:

وهو ما تضاف  ليه العلةة المتخللةة بينةه وبةين الحكةمي مةن ييةر زن يكةون ذلة  
 ال(3)السبا موضوًعا لحكم تل  العلة

 ال(4)وهو ما يفضي  لل الحكم عند زوال المانع السبي المجازذ:

لةي لكنةه لةةيس وهةةو مةا يتوسةط بينةةه وبةين الحكةم علةةة مسةتق السىبي الققيقى :
 ال(5)بمتمح  سببًا له

                                                             

 (ال 402هـي مطبعة دار سعاداتي القاهرةي ا )1319( ورو المناري ابن مل ي 1)

 (ال2/312( ينهر: زصول السرخسي )2)

 (ال2/311(ي وزصول السرخسي )2/901وورحه ابن مل  ) ( ينهر: المناري3)

( ينهر: زبدة األسرار في ورو مختصر المناري تأليف: زحمد بن محمد الزيلي السيواسيي تحقيةق عةادل 4)

 -هةـ1419زحمد عبد الموجةودي وعلةي محمةد معةو ي مكتبةة نةزار مصةطفل البةازي مكةةي الريةا ي 

ختصةةر المنةةاري لحسةةين بةةن  بةةراهيم بةةن حمةةزة (ي وضةةور األنةةوار فةةي وةةرو م227مي ا )1998

مي 2005(ي 1األولويي تحقيق ودراسة: دالعبد هللا ربيع عبةد هللا محمةدي دار السةعادةي القةاهرةي ط )

(ي وكوف األسةرار للبخةاري 2/304(ي وزصول السرخسي )4/306(ي وزصول البزدوي )322ا )

 (ال307ي 4/306)

ريةري ابةن زميةر الحةاج محمةد بةن محمةد بةن محمةدي دار الكتةا التقريةر والتحبيةر فةي وةرو التح( ينهر: 5)

 (ال4/294(ي كوف األسراري للبخاري )3/162) م1983 -هـ1403(ي 2العلميةي بيروتي ط )
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 المالكي حيث يقول (1)وزما في اصطالو المالكية فنكتفي هنا بتعريف القرافي

اهةـال نةم بةين  (2)«ما يلزم من وجةود، الوجةود ومةن عدمةه العةدم لذاتةه»بأنه:  
األول احتةةراز مةةن الوةةرطي والنةةاني احتةةراز مةةن المةةانعي والنالةةث »محترزاتةةه فقةةال: 

مقارنته فقدان الورط زو وجود المانعي فةال يلةزم مةن وجةود، الوجةودي زو احتراز من 
 ال(3)« خالفه بسبا آخري فال يلزم من عدمه العدم

مةا يضةاف »وفي اصةطالو الوةافعية عرفةه ابةن السةبكي الوةافعي فقةال وهةو: 
 الاهـال(4)«الحكم  ليه للتعلق به من حيث  نه معرف للحكم زو يير،

اي منهةا: هةو الوصةف الهةاهر المنضةبط الةذي دل وهنا  تعريفات زخرا للسب
 ال(5)السمع علل كونه معرفًا للحكم الورعي

كل وصف هاهر منضبط دل الةدليل السةمعي علةل كونةه »وعرفه ا مدي بأنه: 
 ال(6)«معرفًا لحكم ورعي

                                                             

هو: زحمد بن  دريس بن عبد الرحمن زبو العباس وهاا الدين الصنهاجي القرافي من علمار المالكيةي ( 1)

عن جمال الدين ابن الحاجا والعةز بةن عبةد السةالمي وكةان مةع مصري المولد والمنوأ والوفاةي زخذ 

علمه من البارعين في عمل التمانيل المتحركة في ا ات الفلكية وييرهاي لةه تصةانيف كنيةرة منهةا: 

الذخيرةي الفرو  والقواعدي العقد المنهوم في الخصوا والعمومي زنوار البرو  في زنواع الفرو ي 

ا عن اإلحكامي تصرف القاضي واإلمامي ورو تنقيا الفصولي مختصر تنقيا اإلحكام في تمييز الفتاو

 هـال 684سنة  -رحمه هللا -الفصولي وييرهاي توفي

 حمةةدم بةةن لمحمةةد المالكيةةةي طبقةةات فةةي الزكيةةة وةةجرة النةةور(ي و1/236الةةديباج المةةذها )ينهةةر: 

بةةن  لةةوافيي ليوسةةفالمنهةةل الصةةافي والمسةةتوفل بعةةد ا(ي و188ي ا )بيةةروت الفكةةري دار مخلةةوفي

ي تقةديم: ت ري بردي بن عبد هللا الهاهري الحنفيي حققه ووضع حواويه: دكتةور محمةد محمةد زمةين

ن ( ومعجةم المةهلفي1/232م )1956 -هةـ1375ي طبةع فةي مصةري دكتور سعيد عبد الفتةاو عاوةور

 (ال1/158)

 الةرهوف عبةد طةه: قيةقتح القرافةيي الصةنهاجي  دريةس بةن زحمةد العبةاس ألبةي ورو تنقيا الفصولي( 2)

 (ال81ا )مي 1973 - هـ1393 الفكري دار األزهريةي الكليات مكتبة سعدي

: تحقيق القرافيي الصنهاجي  دريس بن زحمد العباس ألبي المحصولي ورو في نفا س األصول( ينهر: 3)

م (ي واإلحكةا1/288) م1997 (ي2ط ) البازي مصطفل نزار مكتبة وزميلهي الموجود عبد زحمد عادل

(ي ووةةرو نزهةةة الخةةاطر العةةاطر علةةل روضةةة النةةاهر وجنةةة المنةةاهري عبةةد القةةادر الةةدومي 1/118)

تقريا الوصول  لل علم األصولي (ي و2/6(ي والبحر المحيط )1/160الدموقيي عالم الكتا بيروت )

(ي ووةةرو 245ي ا )ابةةن جةةزي الكلبةةيي تحقيةةق: محمةةد علةةي فركةةوسي الفيصةةليةي مكةةة المكرمةةة

(ي والقاموس القويم للقرآن الكريمي إلبراهيم زحمد عبد الفتاو مجمع البحوث 1/445نير )الكوكا الم

 (ال214مي ا )1983 -هـ1404اإلسالميةي 
 (ال1/95( )4)
 (ال2/6( البحر المحيط )5)
 عبةةد النصةر زبةةي الةدين لتةةاج مختصةر ابةةن الحاجةاي عةةن رفةةع الحاجةا(ي و1/172( اإلحكةامي لآلمةدي )6)

 عالم الموجودي عبد زحمد عادل معو ي محمد علي: تحقيق السبكيي الكافي عبد بن علي بن الوهاا
 (ال4/331) م1999 - هـ1419 ي(1) ط بيروتي لبناني الكتاي
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رةي زو وهذا التعريف يومل ما  ذا كان الوصف بينةه وبةين الحكةم مناسةبة هةاه
ي تحةةريم فةةومنةةال المناسةةبة الهةةاهرة: اإلسةةكار بالنسةةبة لل لةةم تكةةن المناسةةبة هةةاهرة؛

زن  الخمر فإن اإلسةكار يتضةمن ضةياع العقةول وضةياعها زمةر محهةور خطيةر يناسةبه
ناسةا ميكون ما يهدي  ليه محرًما؛ ومعنةل المناسةبة زي يوةتمل السةبا علةل معنةل 
ة لمناسةباا ينوأ عنه الحكمي وهو المعروف بالحكمة الباعنة علل توريع الحكةمي وزمة

 التةةي ليسةةت بينهمةةا وبةةين الحكةةم مناسةةبة هةةاهرة وةةهود وةةهر رمضةةان فةةإن السةةبا
    الوجةةةةةوا؛ لقولةةةةةه تعةةةةةالل: 
    فالمناسةةةةبة التةةةةي

 لعقلالبين السبا ووهود الوهر والحكم الذي هو وجوا الصوم حقيقة ا يدركها ا

مناسةا ألن العلة هةي الوصةف الهةاهر المنضةبط ال وهذا التعريف وامل للعلة؛
ذا كةل هةللحكم؛ وهو زحد معاني العلةة كمةا يراهةا بعة  علمةار األصةول؛ وبنةار علةل 

لةة علة سباي وليس كل سبا علةي ففيهما عموم وخصواي فإنهما يجتمعان في حا
 ويفترقان في زخرا كما سيأتي في الفر  بين السبا والعلةال

عبةارة عمةا يكةون طريقًةا للوصةول  لةل مةهنر فيةهي فةإن ومنهم من عرفه بأنةه 
ا وجد المسبا بوجود،ي و ن كان يير تام توقةف وجةود المسةبا عليةه؛ لكنةه  كان تامس

 ؛ ولعل هذا التعريف يتفق مع تعريف الل ةال(1)يوجد المسبا بوجود، فقط

 ومن خال  التعريفات السابقة يتضح حقيقتان:

 ال(2)ا  ا بجعل الوارع له سببًااألولل: زن السبا ا ينعقد سببً 

النانيةة: زن هةةذ، األسةةباا ليسةةت مةةهنرة فةةي وجةةود األحكةةام التكليفيةةةي بةةل هةةي 
 ال(3)زمارة لههورها ووجودها

اعلةةم »بقولةه:  –رحمةه هللا  –زمةا عةن فا ةدة السةباي فيةذكرها اإلمةام ال زالةي 
بعةد انقطةاع  زنةه لمةا عسةر علةل الخلةق معرفةة خطةاا هللا تعةالل فةي كةل حةال اسةيما

الةةوحي زههةةر هللا سةةبحانه خطابةةه لخلقةةه بةةأمور محسوسةةة نصةةبها زسةةبابًا ألحكامةةه 
وجعلها موجبة ومقتضية لكحكام علل منةال اقتضةار العلةة الحسةية معلولهةاي ونعنةي 

 باألسةةةةباا هةةةةا هنةةةةا زنهةةةةا هةةةةي التةةةةي زضةةةةاف األحكةةةةام  ليهةةةةا كقولةةةةه تعةةةةالل: 
   

  :ي وقوله تعالل   

                                                             

ي م1997 -هةةةـ1418 بيةةةروتي الفكةةةري دار الجرجةةةانيي الحسةةةيني علةةةي محمةةةد بةةةن لعلةةةي التعريفةةةاتي( 1)
 (ال155ا)

يي زد/عبةد العزيةز عةةزامي محاضةرات زلقيةت علةل طةةالا قواعةد الفقةةه اإلسةالم(ي و2/6( البحةر المحةيط )2)
الدراسات العلياي دبلوم الفقةه واألصةولي الفرقةة األولةلي كليةة الوةريعة والقةانون بالقةاهرةال الرسةالة 

 (ال496ي ا )م1999 -م 1998الدولية للطباعة والنوري سنة 
 (ال496ا )قواعد الفقه اإلسالميي زد/عبد العزيز عزامي ( 3)
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؛ والمقصةود مةن ذلة  زن (3()2)«ُصوُموا ِلُرْهيَتِه ي َوزَْفطُروا ِلُرْهيَتهِ : »وقوله  (1)

نصةةا األسةةباا لكحكةةام حكمةةة مةةن الوةةرع ا دخةةل للعبةةد فيهةةاي فتكةةون فا ةةدة السةةبا 
ع فةي كةل واقعةة مةن الوقةا ع بعةد انقطةاع سهولة وقوف المكلفين علل خطةاا الوةار

الةةوحي حةةزًرا مةةن تعطيةةل زكنةةر الوقةةا ع عةةن األحكةةام الوةةرعية؛ وذلةة  لعسةةر وقةةوف 
 المكلفين علل خطاا الوارع في كل واقعة من الوقا عال

مىن  من خال  التعاريف السابقة لبيىان العلىة والسىبي يتضىح الفىره بينهمىا لكىن ال بىد

 لا وجود شبه بين السبي والعلة يتمنل فيما يل :التنبيه علا أن  ناك اتفاه ع

والسةةبا »زن كةةالس منهمةةا طريةةق  لةةل الحكةةم الوةةرعي؛ قةةال البخةةاري:  الو :
 ال(4)«كالعلة في اإلنبار عن الحكم

موابهة السبا من جهة زن لـه نوع  فضةار  لةل الحكةم فةي »وقال التفتازاني: 
 ي وعلل هذا فإن الحكم يوجد عندهماال (5)«الجملة

ي ن السةبازنةه يلةزم مةن انعةدامهما انعةدام الحكةمي فةالحكم ا يوجةد بةدو النا  :
 كما زن الحكم ينعدم بانعدام العلة عند من لم يجوز التعليل بعلتينال

 ويمكن :جما  أقوا  علماء الصو  ف  الفره بينهما علا ثالثة أقوا :

 القو  الو : 

ا يةدل مةوكل منهما يةدل علةل يرا زصحابه زن العلة والسبا لفهان مترادفاني 
لحكةم  عليه ا خري من كل وصف هاهر منضبط دل الدليل السةمعي علةل كونةه معرفًةا

 ورعيال

و لةةل هةةذا ذهةةا جمهةةور األصةةولييني ونةةا علةةل ذلةة  ابةةن السةةبكي فةةي جمةةع 
المعبةةر عنةةه »وذكةةر ذلةة  فةةي وةةرحه؛ حيةةث يقةةول: (7( )6)الجوامةةعي ووةةارحه المحلةةي

                                                             

 ال185لبقرةي آية: ( سورة ا1)

ي حةديث « ذا رزيةتم الهةالل فصةوموا: »( كتةاا الصةومي بةاا: قةول النبةي 4/614زخرجه البخةاري )( 2)
 (ال1909)

( واإلحكةةامي 4/242(ي كوةةف األسةةرار للبخةةاري )3/347(ي وزصةةول السرخسةةي )1/74( المستصةةفل )3)
 (ال1/55ابن قدامة ) ي(ي وروضة الناهر وجنة المناهر1/98لآلمدي )

 (ال 4/247( كوف األسرار للبخاري )4)
 (ال 2/290( ورو التلويا )5)

 عمةر زبةي: الزركوةيي تحقيةق بهادر بن محمد الدين لبدر جمع الجوامعي ورو تونيف المسامع( ينهر: 6)

 (ال 1/174) بيروت العلميةي الكتا دار هـ1420ط الرحيمي عبد بن عمر بن الحسين

راهيمي جةالل الةدين المحلةيي فقيةه مةن فقهةار الوةافعيةي زصةولي ( هو: محمد بن زحمةد بةن محمةد بةن  بة7)

ُمفسري من زهل القاهرةي قال عنه ابن العماد: تفتازاني العراي كان مهيبًا صّداًعا بالحقي عر  عليه 

القضار األكبر فامتنعال من تصانيفه: تفسير الجالليني ولم يكملهي وكنز الرايبين فةي وةرو المنهةاجي 

 ي حل جمع الجوامعي وورو الورقات في زصول الفقهالوالبدر الطالع ف
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لوجةةوا الجلةةدي والةةزوال  (1)لقيةةاس بالعلةةة؛ كةةالزنلبالسةةبا هةةو المعبةةر عنةةه فةةي ا
 ال (2)«لوجوا الههري واإلسكار لحرمة الخمر

وههار زطلقوا الوصف في السباي كما هو واضةا مةن تعةريفهمي سةوار زكةان 
مناسبًا زم اي ولم يوترطوا في وصف العلة المناسبةال وهذا ما زوار  ليه المحلي فةي 

ال ونحو، من السبا الوقتي علةي نهر  لل اوةتراط ومن قال: ا يسمل الزو»قولـه: 
 ال(3)«المناسبة في العلة

ييةر،ي وعلل هذا فإن ابن السبكي والمحلةي يريةان زن العلةة توةمل المناسةا و
كةل سةبا كما زن السبا كذل ي فال فر   ذن بين العلة والسباي بةل كةل علةة سةباي و

 علةي فهما مترادفانال

 القو  النا  :

مت ةةايران يةةدل زحةةدهما علةةل خةةالف مةةا يةةدل عليةةه ا خةةري  زن العلةةة والسةةبا
وزصحاا هذا القول قسموا الحكةم الوضةعي باعتبةار متعلقةه  لةل علةة وسةبا ووةرط 
ومةانعالالال فةةاعتبروا العلةةة قسةةًما قا مةةا بذاتةةه ومنلةةه السةةباي و لةةل هةةذا ذهةةا جمهةةور 

ي وابةةةن (3) (2)ي والفتةةةوحي(1)ي والبخةةةاري(5)ي والقرافةةةي(4)الحنفيةةةة واختةةةار، ا مةةةدي
 ال(6()5)ي  والواطبي(4)قدامةي وابن بدران

                                                                                                                                                           

 عبةد نبة محمةد الةدين لوةمس التاسةعي القةرن ألهل الضور الالمع(ي و7/303ينهر: وذرات الذها )

 (ال7/39) م1935 - هـ1353 القاهرةي القدسي مكتبة السخاويي الرحمن

 الحجازي والمد ألهل نجدالالزنل ل ة: الفجوري قال الجوهري: الزنل: يمد ويقصري فالقصر ألهل ( 1)

ه لكه ووبهتوورعا: عرفه الحنفية بأنه: وطر مكلف طا ع موتهاة حاا زو ماضيا في قبل خال من م

 في دار اإلسالمي زو تمكينه من ذل ي زو تمكينهاال

 وعرفه المالكية: بأنه وطر مكلف مسلم فرج آدمي ا مل  له فيه بال وبهة تعمداال

 زو قدرها في فرج محرم لعينه موتهل طبعا بال وبهةال وعند الوافعية:  يالج حوفة

 وعرفه الحنابلة: بأنه فعل الفاحوة في قبل زو في دبرال

الدر  محتار عللينهر: حاوية ابن عابديني لمحمد زمين الوهير بابن عابدين الدموقيي المسماة رد ال

(ي 4/4م )1992-هةةـ1412(ي 2) المختةاري وةرو مةتن تنةوير األبصةاري طبعةة دار الكتةا العلميةةي ط

طبةع  ألوفست منبدا ع الصنا ع في ترتيا الورا ع لعالر الدين زبي بكر بن مسعود الكاساني طبعة با

لةةدين ا(ي تحفةةة الفقهةةاري لعةةالر 7/33م )1986 -هةةـ 1406(ي 2دار الكتةةا العلميةةةي بيةةروتي ط )

لمربةع بوةرو (ي الةرو  ا3/138م )1958 -هةـ1377(ي 1السمرقنديي مطبعة جامعة دموقي ط )

ط  ةي بيةروتيلإلمام منصور بن يونس البهةوتيي ط دار الكتةا العلمية -مختصر المقنع -زاد المستقنع

ي (1(ي وةةرو حةةدود ابةةن عرفةةةي محمةةد بةةن قاسةةم الرصةةاعي المكتبةةة العلميةةةي ط )488(ي ا )8)

 (ال636هـي ا )1350
يي هامك حاوية البنانيي مطبعة ( ورو المحلي علل جمع الجوامعي لجالل الدين محمد بن زحمد المحل2)

 (ال 1/192دار  حيار الكتا العربيةي عيسل البابي الحلبي بالقاهرة )
 ( المصدر نفسهال 3)
 (ال 1/127( ينهر: اإلحكام )4)
(ي وةةرو تنقةةيا الفصةةول فةةي اختصةةار 4/343( ينهةةر: الفةةرو ي للقرافةةيي نوةةر عةةالم الكتةةاي بيةةروت )5)

 (ال 81ا )المحصولي ألحمد بن  دريس القرافيي 
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السةبا لفةه عةام يطلةق علةل العلةةي وعلةل السةبا المصةطلاي »قال البخاري: 
 ال (7)«يقال: النكاو سبا الحلي والبيع سبا المل ي والمراد منه العلة

لةةذي وهةةذا المعنةةل مسةةتفاد مةةن تعةةريفهم للسةةباي  ذ مةةرادهم بةةه زنةةه الوصةةف ا
 لذاتةهي جود، عالمة علةل وجةود الحكةمي وانتفةار، عالمةة علةل انتفا ةهجعل الوارع و

 سوار زكان مناسبًا لتوريع الحكم مناسبة هاهرةي زم لم يكن كذل ال

 القو  النالث:

زن العلة والسبا بينهما عمةوم وخصةوا مطلةقي يجتمعةان فةي وجةه وينفةرد 
علةةي وعلةل األعم؛ فالسبا زعم مةن العلةة عنةدهمي فكةل علةة سةبا ولةيس كةل سةبا 

ضور هذا يمكةن زن نعةرف السةبا عنةدهم بأنةه الوصةف الهةاهر المنضةبط الةذي نةاط 
ي زمةةا العلةةة عنةةدهم (8)الوةةارع الحكةةم بةةه سةةوار كةةان مناسةةبًا للحكةةم زو ييةةر مناسةةا

 فتعرف بأنها الوصف الهاهر المنضبط الذي ناط الوارع الحكم به وكان مناسبًا لهال

                                                                                                                                                           

 (ال 2/104( ينهر: كوف األسرار )1)
 (ال 1/445( ينهر: ورو الكوكا المنير )2)
هةو: محمةد بةةن زحمةد بةةن عبةد العزيةةز بةن علةيي تقةةي الةدين الفتةةوحي المصةري الحنبلةةي الوةهير بةةابن ( 3)

هـي ونوأ بها ورحةل  لةل الوةامي تبحةر فةي العلةوم الوةرعية وبةرع فةي 989النجاري ولد بمصر سنة 
واألصولي وانتهت  ليه ر اسة المذها الحنبليي كةان صةالًحا تقيسةا عفيفًةا زاهةًداي مةن مصةنفاته:  الفقه
فةي زصةول الفقةهي تةوفي بمصةر سةنة « وةرحه»و« الكوكا المنيةر»في الفقهي و« منتهل اإلرادات»

 هـال972
 (ال2/1853(ي كوف الهنون )440ينهر: المدخلي ابن بدراني ا )

 (ال 73( المدخلي ا )4)
( هو:  براهيم بن موسل بن محمد اللخمي ال رناطي الوهير بالواطبيي من األصولييني والحفاهي عمدة 5)

في فقه اإلمام مال ال من تصانيفه: الموافقات في زصول الفقهي والمجالسي ورو به كتاا البيوع مةن 
ة ابن مال ال صحيا البخاريي وااتفا  في علم ااوتقا  في زصول النحوي وااعتصامي وورو األلفي

 توفي سنة تسعين وسبعما ة هـال
كليةة الةدعوة  مي منوةورات1989-هةـ1398نيل اابتهاج بتطريز الديباجي زحمد بابا التنبكتيي ينهر: 

ات (ي وفهةةرس الفهةةارس واألنبةةاتي ومعجةةم المعةةاجم والموةةيخ50 -46ي ا )اإلسةةالميةي طةةرابلس
عةالم (ي واأل1/134هةـ )1347ع فةي فةاسي والمسلسالتي لمحمد عبد الحةي اإلدريسةي الكتةانيي طبة

 (ال1/75)
(ي زصةةول 4/171(ي وكوةةف األسةرار علةةل زصةةول البةةزدوي )2/137( ينهةر: التلةةويا علةةل التوضةةيا )6)

(ي 1/425(ي ووةرو مختصةر الروضةة )133ي 1/132(ي النزهة مع الروضة )2/302السرخسي )
 – 1/448الكوكةةا المنيةةر ) (ي ووةةرو160ي ا )ابةةن بةةدران والمةةدخل  لةةل مةةذها اإلمةةام زحمةةدي

 اللخمةةةي موسةةةل بةةةن إلبةةةراهيم الوةةةريعة؛ زصةةةول فةةةي الموافقةةةات(ي و1/94(ي والمستصةةةفل )450
 (ال1/179) المعرفة دار درازي هللا عبد: الويع تعليق المعرفةي دار طبع الواطبيي

او سةبا الحةلي لفه السبا يطلق علل العلة وعلل ييرهاي يقال البيع سبا الملة ي والنكة»( وقال زيًضا: 7)
 «الوالزنل سبا الحدي ويراد به العلة

 (ال 2/104ينهر: كوف األسرار )

الفصول اللّهلهيّة في زصول فقه العترة النبويّةي للقاضي  براهيم بن محمد بن عبد هللا الهةاديي ( ينهر: 8)

إلعالني ِسْرتي تحقيق وتعليق: عبد المجيد عبد الحميد الذيبانيي الدار الجماهيريّة للنور والتوزيع وا
(ي هداية العقول  لل ياية السول في علم األصولي للحسين بن 292ي283ي 126) م1996(ي 1ط )
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إنةه سةةبا لوجةةوا الههةةري ورهيةةة هةةالل منةال مةةا يسةةمل سةةببًا زوال الوةةمس ف
رمضان فإنه سبا لوجوا الصومي فهذا يسمل سببًا فقةط؛ ألن العقةل لةو خلةي وحةد، 
ا يسةةتطيع  درا  المناسةةبة بةةين الةةزوال ووجةةوا الههةةري وا بةةين الرهيةةة ووجةةوا 

 ال(1)الصوم

منال ما يسمل علة وسببًا اإلسكار؛ فإنه علة لتحريم الخمر وهةو سةبا زيًضةا؛ 
 ال(2)ه مناسا للحكم الذي رتبه الوارع عليهألن

 فمن قا : :ن العلة والسبي متغايران؛ ومن ثم فرقوا بينهما بما يل :

األول: فرقوا بينهما من جهة المناسبة: فقالوا  ن كةان الوصةف مناسةبًا للحكةم 
؛ وعلةةل هةةذا فةةإن زوال الوةةمس سةةبا (3)فهةةو علةةةي و ن لةةم يكةةن مناسةةبًا فهةةو سةةبا

ههري ووةهود وةهر رمضةان سةبا لوجةوا الصةيامي فيسةمونه سةببًا لوجوا صالة ال
 وا يسمونه علة؛ لعدم ههور المناسبة بين الوصف والحكمال 

سةةكار زمةةا  ذا كانةةت المناسةةبة هةةاهرة كالسةةفر لجةةواز الفطةةر فةةي رمضةةاني واإل
وكةل  لتحريم ورا الخمةري فيسةمونه علةة وا يسةمونه سةببًا؛ فكةل سةبا لةيس بعلةةي

 ي فبينهما ت ايرالعلة ليست بسبا

الناني: قةالوا السةبا يفضةي  لةل الحكةم بواسةطةي ولةذل  يتراخةل الحكةم عنةهي 
حتل تتوفر الوسا طي وهذا بخالف العلة فتفضي  لل الحكةم بةال واسةطةي فةال يتراخةل 

السةبا قةد »الحكم عنهاي و لل هذا زوار عبد العزيز البخةاري فةي كتابةه عنةد قولةـه: 
 ال (4)«في وا يتصور التأخر والتخلف في العلةيتأخر عن حكمهي وقد يتخل

النالث: قالوا: السبا عالمة مجردة للدالة علل الحكمي ا يضاف  ليها وجود، 
وا وجوبهي زما العلة الورعية فيضاف  ليها وجوا الحكم؛ وفي هذا يقول ابن ملة : 

د وا السبا في الوريعة ما يكون طريقًا  لل الوير مةن ييةر زن يضةاف  ليةه وجةو»
 ال (5)«وجواالالال والعلة ما يضاف  ليها الوجود والوجوا فتكون يير،

منال ذل  زوال الومس فإنه عالمةة علةل صةالة الههةري وهةي عالمةة مجةردةي 
بدالةةة وجةةود العالمةةةي وقةةد خةةرج بعةة  المكلفةةين كالحةةا  ي  ذ ا زنةةر لكسةةباا فةةي 
                                                                                                                                                           

 (ال1/393هـ )1359القاسمي مطبعة وزارة المعارف المتوكليةي صنعاري 

 يالفصول اللّهلهيّة في زصول فقه العترة النبويّةي للقاضي  براهيم بن محمةد بةن عبةد هللا الهةاد( ينهر: 1)

(ي هدايةةةة العقةةةول  لةةةل يايةةةة السةةةول فةةةي علةةةم األصةةةولي للحسةةةين بةةةن القاسةةةم 292ي283ي 126)
 (ال1/393)

 ( السابقال2)

 (ال 2/502( ينهر: كوف األسرار للبخاري )3)

العلة ا يتأخر عنهةا الحكةمي والسةباي قةد يتةأخر عنةه الحكةم »(ي وقال زيًضا: 4/244( كوف األسرار )4)

  «الويجوز زا ينبت به الحكم
 (ال402( ورو المناري ا )5)
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فةي التحةريمي  ذ ا يخةرج  يجاا األحكامي وهذا بخالف اإلسكار فوجود، يكةون مةهنًرا 
 ال (1)مسكر عن الحرمة؛ ونقل هذا التفريق عن الفقهار

الرابةةع: قةةالوا: العلةةة ا يجةةا تكررهةةاي والسةةبا قةةد يجةةا تكةةرر،ي ولهةةذا كةةان 
 ال (2)اإلقرار سببًا للحد ألنه يتكرر

الخامس: قالوا: السبا يوتر  فيةه جماعةةي وا يوةتركون فةي حكمةهي كةزوال 
لحةةا   والطةةاهري وا يوةةتركون فةةي وجةةوا الصةةالةي بخةةالف الوةةمس يوةةتر  فيةةه ا

 ال (3)العلةي فكل زفرادها يوتركون في حكمها

السادس: قالوا:  نهما يفترقان من جهة الل ةي فالسبا في الل ة ما يتوصل به 
 لل يير،؛ ومنه سمي الحبل سةببًاي وذكةروا للعلةة معةاني يةدور القةدر الموةتر  فيهةا 

 ال(4)مستمدسا من زمر آخر مهنًرا في آخرعلل زنها تكون زمًرا 

لةةم وزدلةةة كةةل مةةن زصةةحاا األقةةوال النالنةةة مننةةورة فةةي المطةةوات مةةن كتةةا ع
كتفةي ولكةن ن األصول؛ ولةوا اإلطالةة ألتينةا بأدلةة كةل قةول والمناقوةة الةواردة عليهةا

 بذكر ما زسلفنا،ال

                                                             

 (ال 5/116( ينهر: البحر المحيط )1)
( ينهر: المعتمد في زصول الفقهي ألبل الحسين البصراي تحقيق: محمد حميد هللاي المطبعةة الكانوليكيةةي 2)

 (ال 329مي ا )1964 -هـ1384بيروت ي 
المعتمد ولم يعزهمةا لقا ةل بعينةه ( ينهر: المصدر نفسهي والوجه النالث والرابع ذكرهما زبو الحسين في 3)

 وذكرهماال « وقد فُر  بين العلة والورط بأويار»في قولـه: 
 (ال 5/115( ينهر: البحر المحيط )4)
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 المبحث الثاني 

  مسالك العلة 

ن الوصةةف المعةةين علةةة لحكةةم مةةاي ولقةةد المسةةال  هةةي الطةةر  الدالةةة علةةل كةةو
سةةةميت مسةةةالكا ألنهةةةا توصةةةل  لةةةل المعنةةةل المطلةةةواي فكانةةةت مةةةن بةةةاا ااسةةةتعارة 

 ال(1)التصريحية

 وقد تعددت مسالك العلة يمكن :براز أ م معالمها فيما يل :

 النا:  -1

 ال(2)المراد بالنا هنا: ما دل من الكتاا والسنة علل العلِّيَّة

 وينقسم :لا قسمين: 

 صريا:  -ز

قال ا مدي: النا الصريا: زن يذكر دليةل مةن الكتةاا زو السةنة علةل التعليةل 
 ال(3)الوصف بلفه موضوع له في الل ة من يير احتياج فيه  لل نهر واستدال

وهو الذي ا يحتمل يير العليةي ويعبر عنه بالصريا فيكون قاطعا في تةأنير،ي 
لتةي هةةي حقيقةة فةةي التعليةل وضةةعاي منةةل وذلة  مةةن خةالل اسةةتعمال الصةي  واأللفةةاه ا

 ال(4)لكيالي وكي ا وألجل كذاي زو لسبا كذاي زو لموجا كذاي زو لعلة كذا

 الهاهر:  -ا

وهو الذي يةدل علةل العلةةي ولكنةه يحتمةل ييرهةا احتمةاا مرجوحةاي فةال يكةون 
قاطعا في تأنير،ي وذلة  مةن خةالل اسةتعمال الصةي  واأللفةاه التةي تةدل علةل التعليةلي 

منةل التعليةل بلفةه اكةيا كقولةه  (5)وقد تدل كذل  علل يير،ي لكن التعليةل بهةا زرجةا
والتعليةةةةةل      (6)تعةةةةةالل: 

                                                             

( حاوية البناني علل جمع الجوامةعي طبةع بمطبعةة دار  حيةار الكتةا العربيةة لعيسةل البةابي الحلبةيي ط 1)
 (ال2/262زخيرة )

( وال يةث الهةامع وةرو 3/258( وتوةنيف المسةامع )3/46واإلبهةاج )( 3/41( ينهر: نهايةة السةول )2)
 -هةةـ1423(ي 2جمةةع الجوامةةعي ألبةةي زرعةةة زحمةةد العراقةةيي مكتبةةة الفةةارو  الحدينةةةي القةةاهرةي ط )

( ونبةةةراس العقةةةولي لعيسةةةل منةةةوني عنيةةةت 2/229( ووةةةرو الكوكةةةا السةةةاطع )3/701م )2003
 (ال227العدالةي ا )بتصحيحه ونور،  دارة الطباعة المنيريةي دار 

 (ال3/222( ينهر: اإلحكامي لآلمدي )3)

 (ال119-4/117(ي ورو الكوكا المنير )89ي 3/88(ي بيان المختصر )3/605( المستصفل )4)

 (ال122-4/118(ي ورو الكوكا المنير )92-3/89( بيان المختصر )5)

 ال40( سورة طه آية: 6)
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   ابةةةةالالما كقولةةةةـه تعةةةةالل: 
 (1) :ي والتعليةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةـا زنا كقـولةةةةةةةةةـه تعالةةةةةةةةةـل 

  
    


  والتعليةةةةةةةةةةةةةةةل بلفةةةةةةةةةةةةةةةه: احتةةةةةةةةةةةةةةةلا كقولةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةالل:  (2)

  
  (3) ال والتعليةةةةل بلفةةةةه االبةةةةارا

   كقولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل: 
   
   

 (4) را كقولةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةالل: والتعليةةةةةةةةةةةل بلفةةةةةةةةةةةه االفةةةةةةةةةةةا 
   

   (5) ويير ذل ال 

 اإلجماع: -2

يني وهو اتفا  مجتهدي العصر علل زن هةذا الوصةف المعةين علةة للحكةم المعة
  ا زن اإلجماع قد يكون علل علة معينةي وقد يكون علل زصل التعليلال

  ْيَن اننَْينِ َحد  بَ اَ يَْحكُُم زَ »ة في خبر الصحيحين: ومناله: اإلجماع علل زن العل

                                                             

 ال95( سورة الما دة آية: 1)

 ال1ية: ( سورة الممتحنة آ2)

 ال217( سورة البقرة آية: 3)

 ال160( سورة النسار آية: 4)

 ال73( سورة النسار آية: 5)
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 : (2)توويك ال ضا للفكر قال الزركوي في االتونيفا (1)«َوهَُو َيْضبَانُ 

 ال (4)ال ضا يو ل قلبها : زجمعوا زن النهي فيه ألن(3)اقال القاضي زبو الطيا

ري الفكة والعلة هنا: خوف الميل عن الحقي فيقاس بال ضا يير، ممةا يوةوك
 نحو: جوع ووبع مفرطينال

وكاإلجمةةاع علةةل زن العلةةة فةةي تقةةديم األ، الوةةقيق فةةي اإلرث علةةل األ، لةةكا 
اجتمةةاع نسةةا األم واألا فيةةهي فيقةةاس بةةه تقديمةةه عليةةه فةةي وايةةة النكةةاوي وصةةالة 

 ال(5)الجنازةي ونحوهما

 التنبيه واإليمار  لل العلة: -3

 م يكن قتران وصف ملفوه بحكم لو ليطلق اإليمار ويراد به في ااصطالو: ا

                                                             

(ي 7158( كتاا اإلحكامي باا: هل يقضي القاضي وهو يضباني حةديث )13/136( زخرجه البخاري )1)
(ي وزبو 1717( كتاا األقضيةي باا: كراهة قضار القاضي وهو يضباني حديث )3/1342ومسلم )
(ي والترمةةذي 3589( كتةةاا األقضةةيةي بةةاا: القاضةةي يقضةةي وهةةو يضةةباني حةةديث )4/16داود )

(ي والنسةةةا ي 1334( كتةةةاا اإلحكةةةامي بةةةاا: ا يقضةةةي القاضةةةي وهةةةو يضةةةباني حةةةديث )3/620)
( كتةاا 2/776( كتاا آداا القاضيي باا: ذكر ما ينب ةي للحةاكم زن يتجنبةهي وابةن ماجةه )8/237)

( كتةاا اإلحكةامي 2/177(ي والوةافعي )2316كم وهةو يضةباني حةديث )اإلحكامي باا: ا يحكم الحا
(ي والحميةةدي 860(ي وزبةةو داود الطيالسةةي )54ي 46ي 38ي 5/36(ي وزحمةةد )623ي 622حةةديث )

اإلحسةةان(ي  -5041ي 5040(ي وابةةن حبةةان )997(ي وابةةن الجةةارودي ا )792(ي رقةةم )2/348)
(ي والطبرانةةي فةةي 1/260ي موةةكل ا نةةار )(ي والطحةةاوي فةة82ي 1/81ووكيةةع فةةي زخبةةار القضةةاة )

( كتاا آداا القاضيي باا: ا يقضي القاضةي وهةو 10/105(ي والبيهقي )1/259المعجم الص ير )
( كلهةم مةن طريةق عبةد الملة  ابةن عميةر 2492( حديث )5/335يضباني الب وي في ورو السنة )

 كر،الالالالالال(ال)فذ عن عبد الرحمن بن زبي بكرة عن زبيه قال: قال رسول هللا 

 وقال الترمذي: حسن صحياال

 (ال3/257( )2)

( هو: الفقيه زبو الطيا الطبري طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمري ولد بطبرستان سنة نمان وزربعين 3)

ونالنما ة هـ اوت ل بب داد علل زبل حامد اإلسفرايينل ورو مختصر المزنل كمةا صةنف فةي األصةول 

ييةر،ي كمةةا تةةولل القضةةار بعةةد مةوت السةةيمرا تةةوفل سةةنة خمسةةين والجةدلي سةةمع مةةن الةةدارقطني و

 وزربعما ة هـ عن اننتين وما ة سنةال 

ي طبقةةات (3/176(ي طبقةةات الوةةافعية ابةةن السةةبكي )12/79ينهةةر: البدايةةة والنهايةةة ابةةن كنيةةر )

 (ال 2/58الوافعية لإلسنوي )
 (ال7/235( ينهر: البحر المحيط )4)
(ي والتمهيد في زصول الفقهي لمحفوه بةن زحمةد بةن الحسةن الكلةوذاني 110( ينهر: وفار ال ليلي ا )5)

 -هةةـ1406(ي 1زبةةو الخطةةاا الحنبلةةيي تحقةةق: دال مفيةةد محمةةد زبةةو عموةةةي دار المةةدنيي جةةدةي ط )
(ي والبحةر 3/701(ي وال يةث الهةامع )3/58(ي واإلبهةاج )3/52(ي ونهاية السول )4/21م )1985

وةةرو لةةا األصةةولي للوةةيع زكريةةا األنصةةاريي وةةركة مصةةطفل (ي ويايةةة الوصةةول 7/235المحةيط )
 (ال4/116(ي وورو الكوكا )211مي ا )1941 -هـ1360زخيرةي  البابي الحلبيي القاهرةي ط
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وهةو عنةد زكنةر األصةوليين نةوع مةةن  (1)الوصةف للتعليةلي زو نهيةر، كةان بعيةًدا
ال لكنةةه ييةةر صةةرياال ويذكرونةةه فةةي الةةداات مةةن مباحةةث األلفةةاهي (2)زنةةواع المنطةةو 

 ومسال  العلة من مباحث القياسال

ه وضةةعاي ا زن قةةال ا مةةدي: وذلةة  بةةأن يكةةون التعليةةل ازمةةا مةةن مةةدلول اللفةة
 ال (3)يكون اللفه داا بوضعه علل التعليل

: ضابط اإليمار والتنبيه: ااقتران بوصف لو لةم يكةن هةو زو (4)وقال الووكاني
 نهير، للتعليل لكان بعيداي فيحمل علل التعليل دفعا لالستبعادال

وحاصةةله: زن ذكةةر، يمتنةةع زن يكةةون ا لفا ةةدة؛ ألنةةه عبةةثي فيتعةةين زن يكةةون 
وهي  ما كونه علةي زو جزر علةي زو ورطاي واألههر كونةه علةة؛ ألنةه األكنةر  لفا دة

 ال (5)في تصرفات الورع

 السبر والتقسيم:  -4

 وقد يسمل بالسبر فقطي وبالتقسيم فقطي وبهما معًا وهو األكنرال

 والسبر والتقسيم مبني علل زمرين: 

لة  كقولةه تعةالل: األمر األول: حصر األوصافي وهو المعبر عنه بالتقسيمي وذ
     

   
 (6) ي فيقال: ا يخلوا الحال من نالنة

 زمور:

 األول: زن يكونوا قد ُخلقوا من يير وير؛ زي: بدون خالقال

                                                             

(ي ونهايةة 3/235(ي واإلحكةام لآلمةدي )7/3378(ي ونفا س األصةول )27( ينهر: وفار ال ليلي ا )1)
لحاجةاي ط زخيةرةي مكتبةة مصةطفل البةابي (ي وورو العضةد علةل مختصةر ابةن ا8/3267الوصول )

(ي وورو المحلي علل 7/251(ي والبحر المحيط )3/44(ي ونهاية السول )2/234الحلبي ووركا، )
(ي وتيسةير 4/125(ي ووةرو الكوكةا المنيةر )4/11(ي والتمهيد للكلةوذاني )2/267جمع الجوامع )

 (ال3/40التحرير )
 (ال2/266(ي والبناني علل جمع الجوامع )1/413( فواتا الرحموت ورو مسلم النبوت )2)
 (ال3/224( اإلحكام لآلمدي )3)
( هو: محمد بن علي بن محمد الووكانيي ولد سنة نالث وسبعين وما ة وزلفي بهجةرة وةوكاني ونوةأ 4)

بصنعاري وولي قضارها سنة تسع وعورين وما تين وزلفي وهو فقيه مجتهد من كبار علمار اليمنال 
ألوطار ورو منتقةل األخبةار للمجةد ابةن تيميةةي وفةتا القةدير فةي التفسةيري وييةر من مصنفاته: نيل ا

 ذل ال توفي سنة خمسين وما تين وزلفال
ث عوةةري (ي نيةةل الةوطر وتةةراجم رجةةال الةةيمن فةي القةةرن النالةة225 – 2/214ينهةر: البةةدر الطةةالع )

عبةةد  عةةادل زحمةةدلمحمةةد بةةن محمةةد بةةن يحيةةل عبةةد هللا الحسةةيني المعةةروف بزبةةارةي تحقيةةق: الوةةيع 
 (ال 1/3م )1995 -هـ1416(ي 1الموجود وزميلهي دار الكتا العلميةي بيروتي ط )

 (ال315(  رواد الفحولي ا )5)
 ال35( سورة الطور آية: 6)
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 والناني: زن يكونوا خلقوا زنفسهمال

 والنالث: زن يكون خلقهم خالق يير زنفسهمال

ا هةو نةاني:  بطةال مةا هةو باطةل مةن األوصةاف المحصةورةي و بقةار مةواألمر ال
زن  صةةحيا منهةةاي وهةةذا مةةا يعبةةر عنةةه بالسةةبري فيقةةال فةةي المنةةال السةةابق: ا وةة 

 هللاهي فةإن القسمين األولين باطالن ضرورةي والقسم النالث هو الحق الذي ا و  فية
 عز وجل هو خالقهم المستحق وحد، للعبادةال

 القطعيًا يتبعه من اإلبطال متل كان قطعيًا كان التعليل به وهذا الحصر وما

 ال(1)ومتل كان ذل  هنيًا كان التعليل كذل ي وهكذا

ا ومن نم يطلق في اصطالو األصةوليين ويةراد بةه اختبةار الوصةف وهةل يصةل
ل كةم األصةحللعلية زو اي زما التقسيم فهو حصر األوصةاف الممكنةة والمحتمةل تعليةل 

 ه العلةةةالحصةةر  بطةةال التعليةةل ببعضةها وهةةو ماعةةدا الةذي يةةدعل زنةة بهةاي نةةم بعةةد ذلة 
 الصحيحةال

ويطلق علل هذا المسل  زيًضةا: تنقةيا المنةاط؛ زي تمييةز، عةن ييةر،ي ويطلةق 

علية كذل  حجة اإلجماع؛ ألن في هذا المسل  ينعقد اإلجمةاع علةل زصةل التعليةل بةأن 
ةي وهةذا هةو الفةر  بةين مسةل  حكًما ما له علةي ولكةن يختلفةون فةي تعيةين هةذ، العلة

اإلجمةةاع الصةةريا وبةةين مسةةل  حجةةة اإلجمةةاع؛  ذ األول ينعقةةد فيةةه اإلجمةةاع علةةل زن 
 ال(2)حكًما ما معلل بعلة معينةي فالعلة هنا  متفق علل تعيينها بخالف ما هاهنا

 الدوران:  -5

يوجةد  يعبر عنةه األقةدمون بةـ ا الجريةان ا وبةـ ا الطةرد والعكةس ا وهةو: زن
لسةكر ام عند وجود وصف ويرتفع عند ارتفاعه في صورة واحدةي كالتحريم مع الحك

وجةدت  في العصيري فإنةه لمةا لةم يكةن مسةكرا لةم يكةن حرامةاي فلمةا حةدث السةكر فيةه
كر ة ا السةالحرمة نم لما زال السكر بصيرورته خةال زال التحةريمي فةدل علةل زن العلة

 اال

                                                             

(ي وزضوار البيان فةي 146 -4/142(ي وورو الكوكا المنير )289 -2/286( ينهر: روضة الناهر )1)
(ي 369ي 4/368م )1988 -هـ1408بة ابن تيميةي القاهرةي  يضاو القرآن بالقرآن للونقيطيي مكت

 (ال 259 -257ومذكرة الونقيطي )
(ي 137( ينهر: الكاوفي ألبي عبد هللا حمد بن زحمد الذهبي الدموقيي مطبعة دار التأليفي مصري ا )2)

عةة قطةري البرهان في زصول الفقهي إلمام الحرميني تحقيق: دال عبد العهيم الدياي كلية الوريعةي جام
(ي المحصةول فةي علةم زصةول الفقةهي لإلمةام فخةر الةدين الةرازيي دراسةة 2/534هـ )1400(ي 2ط )

(ي 5/299م )1992 -هةةـ1412(ي 2وتحقيةةق: دال طةةه جةةابر العلةةوانيي نوةةر مهسسةةة الرسةةالةي ط )
 (ال20روضة الناهري ا )
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حةدوث وصةف وينعةدم بعدمةهي وقال البيضةاوي فةي تعريفةه: زن يحةدث الحكةم ب
والبار عند البيضاوي للمصاحبة والمعية وليست للسببية حتل تكون العلية مسةتفادة 

 ال (1)من نفس الدوران ا من وير آخر قبله

وقال ال زالي هو وجود الحكم بوجود الوصةفي وانعةدام الحكةم بعةدم الوصةفي 
 ال (2)دم الوصفزي زن وجود الحكم بسبا وجود الوصف وانعدام الحكم بسبا ع

 وقد اختلف األصوليون في كون الدوران مفيدا للعلية علل مذاها: 

ا  مةا قيةل:األول: زنه يفيد القطع بالعليةي وهو منقول عن بع  المعتزلةي ورب
 دليل فوقهال

الناني: زنه يفيد هن العلية بورط عةدم المةزاحم؛ ألن العلةة الوةرعية ا توجةا 
منصوبةي فإذا دار الوصف مع الحكةم يلةا علةل الهةن الحكم بذاتها و نما هي عالمة 

كونةةه معرفةةا لةةه وينةةزل بمنزلةةة الوصةةف المومةةأ  ليةةه بةةأن يكةةون علةةة و ن خةةال عةةن 
 ال(3)المناسبةال وهو قول الجمهوري منهم  مام الحرمين

: و ليةةه ذهةةا كنيةةر مةةن زصةةحابناي وقةةال الهنةةدي:  نةةه (4)وقةةال ابةةن السةةمعاني
 (5)منصورالمختاري وحكا، األستاذ زبو 

                                                             

في علةم األصةول ألبةي (ي منتهل السول 60ي ا )منهاج الوصول في معرفة علم األصولي للبيضاوي( 1)
الحسن علي بن محمدي سيف الدين ا مديي تحقيق وتعليق: زحمد فريد المزيديي دار الكتا العلميةي 

( وزصول الفقهي للويع محمد زهير 221(ي  رواد الفحولي ا )3/40م )2003 -هـ1424بيروتي 
 (ال4/106)

 (ال2/308( المستصفل )2)
بن عبد هللا بن يوسف بن محمدي العالمة  مام الحةرميني ضةيار  ( هو: عبد المل  بن عبد هللا بن يوسف3)

الديني زبو المعالي ابن الويع زبي محمد الجةوينيي مولةد، فةي المحةرم سةنة تسةع عوةرة وزربعما ةةي 
وهو ر ةيس الوةافعية بنيسةابوري قةال ابةن السةمعاني: كةان  مةام األ مةة علةل اإلطةال ي الُمْجَمةع علةل 

تر العيون منلهي من تصانيفه: األساليا في الخالفي وكتاا ال يةانيي وكتةاا   مامته ورقًا ويربًاي لم
 يياث الخلق في اتباع الحقي ويير ذل ال توفي في ربيع ا خر سنة نمان وسبعين وزربعما ةال

 (ال 2/291(ي طبقات الوافعية ابن السبكي )1/255ينهر: طبقات الوافعية ابن قاضي وهبة )
بن عبد الجبار بن زحمد بن محمد بن جعفر بن زحمد بن عبد الجبار بةن الفضةل ( هو: منصور بن محمد 4)

بن الربيع بن مسلمي اإلمام زبو المهفري السمعاني التميميي المروزيي الحنفيي نم الوافعيي ولةد فةي 
ذي الحجةة سةنة سةت وعوةرين وزربعما ةةي صةةنف فةي التفسةيري والفقةه والحةديثي واألصةولي ومةةن 

برهان وااصطالمي وكتاا القواطع في زصول الفقهي وكتاا اانتصار في الرد علةي تصانيفه: كتاا ال
 المخالفيني وكتاا المنهاج ألهل السنةي ويير ذل ي توفل سنة تسع ونمانين وزربعما ةال

 (ال 5/335(ي طبقات السبكي )1/273ينهر: طبقات ابن قاضي وهبة )
و منصةوري التميمةيي الب ةداديي قةال وةيع اإلسةالم زبةو ( هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمدي األستاذ زب5)

عنمان الصابوني: كان األستاذ زبةو منصةور مةن ز مةة األصةول وصةدور اإلسةالم بإجمةاع زهةل الفضةل 
والتحصيلي بديع الترتياي يريا التأليف والتهذياي تةرا، الجلةة صةدًرا مقةدًماي وتةدعو، األ مةة  ماًمةا 

آني وفضا ا المعتزلةي والفر  بين الفةريقيني وفضةا ا الكراميةةي مفخًماي ومن تصانيفه: تفسير القر
 وتأويل متوابه األخباري والملل والنحل ويير ذل ال توفي سنة تسع وعوريني وقيل يير ذل ال

 (ال 1/211ينهر: طبقات الوافعية ابن قاضي وهبة )
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عةةةن زبةةةي بكةةةر  (2)ي وحكةةةا، الوةةةيع زبةةةو  سةةةحا (1)عةةةن زبةةةي علةةةي بةةةن زبةةةي هريةةةرة
 ال(3)الصيرفي

بةت بةه قال  مام الحرمين: ذها كل مةن يعةزا  لةل الجةدل  لةل زنةه زقةوا مةا تن
 العللال

وذكةةر القاضةةي زبةةو الطيةةا الطبةةري زن هةةذا المسةةل  مةةن زقةةوا المسةةال  وكةةاد 
 ال (4)يدعي  فضار،  لل القطع

: ا يفيةةد العليةةة مطلقةةا ا قطعةةا وا هنةةا وهةةو مةةذها الحنفيةةة وقةةال بةةه النالةةث
 ال (5)الويرازي في التبصرة

 كةمي وفةيالرابع: يفيد العلة قطعا بورط قيام النا في حال الوصف فينبت الح
 حال عدمه ا حكم لهال

 ال (7)والبيضاوي (6)الخامس: يفيد العلة هنا وهو مذها وافعية ب داد والرازي

                                                             

مةة الوةافعية مةن زصةحاا ( هو: الحسن بن الحسين القاضيي زبو علي بن زبي هريرة الب ةداديي زحةد ز 1)
الوجو،ي صنف التعليق الكبير علل مختصر المزنيي نقله عنه زبو علي الطبةريي قةال اإلسةنوي: ولةه 

 تعليق آخر في مجلد ضخمال توفي بب داد في رجا سنة خمس وزربعين ونالنما ةال
 ال (3/256(ي طبقات الوافعية ابن السبكي )1/126ينهر: طبقات الوافعية ابن قاضي وهبة )

( هو:  براهيم بن علي بن يوسف بن عبد هللاي الويع زبةو  سةحا  الوةيرازيي ولةد سةنة نةالث وتسةعين 2)
ونالنما ةي وقيل يير ذل ي وهةو وةيع اإلسةالم علًمةاي وعمةاًلي وورًعةاي وزهةًداي وتصةنيفًاي واوةت ااي 

  األوقات قوتًا وا لباًساي وتالمذةي كان ا يمل  وي ًا من الدنياي بل  به الفقر حتل كان ا يجد في بع
ولم يحج بسبا ذل ي وكان طلق الوجهي دا م البوري كنير البسطي حسةن المجالسةةي يحفةه كنيةًرا مةن 
الحكايات الحسنةي واألوعاري ومن تصانيفه: التنبيهي والمهذاي واللمةعي والتبصةرة ووةرحهاي وييةر 

 ن وزربعما ةالسنة ست وسبعي -وقيل: األولل -ذل ي توفي في جمادا ا خرة
 (ال 4/215(ي طبقات الوافعية ابن السبكي )1/238ينهر: طبقات الوافعية ابن قاضي وهبة )

( هو: محمد بن عبد هللاي زبو بكر الصيرفيي الفقيه األصوليي زحد زصحاا الوجو، في الفروع والمقاات 3)
األصول بعد الوافعيال توفي في األصولي تفقه علي ابن سريجي قال القفال الواوي: كان زعلم الناس ب

 سنة نالنين ونالنما ةال
 (ال 2/33(ي طبقات األسنوي )1/116ينهر: طبقات ابن قاضي وهبة )

 الكتةةا دار العطةةاري لحسةةن الجوامةةعي جمةةع حاوةةية العطةةار علةةل(ي و313-7/308( البحةةر المحةةيط )4)
 (ال335ي 2/334) م1999 - هـ1420 ي(1) ط بيروتي لبناني العلميةي

صرة في زصول الفقهي إلبراهيم بن علي الفيروزآبادي الويرازيي تحقيق: دالمحمد حسن هيتوي دار ( التب5)
 (ال396ي 3/395(ي كوف األسرار )460مي ا )1980الفكري دموقي 

( هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عليي العالمة سلطان المتكلمين في زمانةهي فخةر الةدين 6)
وزربعين وخمسةما ةي  -وقيل: سنة نالث –رازيي ولد في رمضان سنة زربع زبو عبد هللاي القرويي ال

زتقن علوًمةا كنيةرة وبةرز فيهةاال مةن تصةانيفه: تفسةير كبيةر سةما، مفةاتيا ال يةاي وكتةاا المحصةولي 
 والمنتخاي ويير ذل ال توفي بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وستما ةال

 (ال8/81بقات الوافعية ابن السبكي )(ي ط2/65ينهر: طبقات الوافعية ابن قاضي وهبة )
 (ال4/49(ي تيسير التحرير )3/51(ي واإلبهاج )2/302(ي فواتا الرحموت )5/285( المحصول )7)
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 اسبة:المن -6

لحةي ي والمصتعد المناسبة من المسال  الدالة علل العلةي ويعبر عنها باإلخالة
 وااستدالي ورعاية المقاصدال

 ال(1)والمناسبة ل ة: المال مة والمواكلة

 -واصطالحا: تعيةين الوصةف للعليةة بمجةرد  بةدار المناسةبة بينةه وبةين الحكةم 
 ال(2)يير نا عليه وا  جماع من –كأن يكون مقصودا لجلا منفعة زو دفع مضرة 

صةف وسميت مناسةبة الوصةف للحكةم باإلخالةة ألن بهةا يخةالي زي يهةن زن الو
 علة للحكمال

 لمنةع مةنمنال الوصف المناسا للعلية اإلسةكاري فإنةه مناسةا للتحةريمي ألن ا 
 اإلسكار فيه مصلحة حفه العقل من ااختاللال

سةطة ر، مةن األوصةاف بواويتحقق استقالل الوصف المناسا بالعلية بنفي يية
 السَّبرال

والمناسا: هو المال م ل ةي وزما اصطالحاي فهو وصف هاهر منضةبط يحصةل 

عقال من ترتيا الحكم عليه ما يصلا كونه مقصودا للوارع مةن حصةول مصةلحة زو 
 ال(3)دفع مفسدة

لحكةم اوذل  كالقتل العمد العدواني فإنه وصف هاهر منضبطي يلةزم مةن ترتةا 
ارهةاي جاا القصاا علل القاتلي حصول منفعةي وهي حفه الحيةاة وبقعليهي وهو  ي

 ودفع مضرةي وهي التعديي فإن األنسان  ذا عرف 

زنه سيقتا منه  ذا قتلي زحجم عن القتلي وقةد يقةدم عليةه وهةو مةوطن نفسةه 
 ال(4)علل الهال  والتلف

 و المناسا كما يكون وصفا هاهرا منضبطاي قد يكون خفيةاي زو ييةر منضةبطي
وفةةي هةةذ، الحالةةة ا يمكةةن زن يكةةون علةةةي ألن العلةةة هةةي المعةةرف للحكةةمي ومةةا كةةان 
خفياي زو يير منضبطي ا يكون معرفاي ولذل  اعتبروا ما يالزمةه عقةالي زو عرفةاي زو 
عادةي مما هو هاهر منضبطي وهو المهنة له فيكون هو العلةةي وذلة  كالسةفري الةذي 

التةرخيا زصةالي ألنهةا الوصةف المناسةاي  ا يعتبر مهنة للموقة التي ترتا عليهةا 

                                                             

 ( لسان العراي والفيروزي آباديي القاموس المحيطي مادة )نسا(ال1)
(ي مةةةةذكرة األصةةةةولي 217(ي يايةةةةة الوصةةةةولي ا )111ي 3/110( بيةةةةان المختصةةةةري لكصةةةةفهاني )2)

 (ال445للونقيطيي ا )
(ي ورو المنهاجي لكصفهانلي تحقيق د/عبد الكريم النملةي طبعة مكتبة الرود 3/110( بيان المختصر )3)

 (ال217(ي ياية الوصولي ا )2/682بالريا  )
 -هةةـ1403(ي 1( الةةوجيز فةةي زصةةول التوةةريعي محمةةد حسةةن هيتةةوي بيةةروتي مهسسةةة الرسةةالةي ط )4)

 (ال416مي ا )1983
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زنها لما كانت يير منضبطة اختالفها باختالف األوخااي واألحةوالي نةيط التةرخا 
 ال(1)بمهنتهاي وهو السفر

حكةام وينقسم الوصف المناسا للعلية من حيةث اعتبةار الوةرع لةه فةي ربةط األ
 رسلالبه وعدم اعتبار،  لل زربعة زقسام: مهنري ومال م ويرياي وم

ألن الوصف المناسا  ما زن يدل الدليل علل اعتبار، فةي الحكةمي و مةا زن يةدل 
علل عةدم اعتبةار، فيةهي و مةا زا يةدل علةل اعتبةار، فيةه وا علةل عدمةهال فهةذ، نالنةة 
زقسةةام ا رابةةع لهةةاي وواحةةد منهةةا ينقسةةم  لةةل قسةةميني وهةةو مةةا دل الةةدليل فيةةه علةةل 

فةةالمهنر مةةا دل الةةدليل فيةةه علةةل  (2)و مال ةةماعتبةةار الوصةةف فةةي الحكةةمي ألنةةه مةةهنر ز
اعتبار عةين الوصةف فةي عةين الحكةمي كتعليةل وايةة المةال بالصة ر فإنةه يعتبةر عةين 
الص ر في عين الواية في المال  جماعةاي وسةمي هةذا القسةم مةهنرا لحصةول التةأنير 

 ال(3)عينا وجنسا فههر تأنير، في الحكم

ير س الوصةةف فةةي جةةنس الحكةةمي كتةةأنوالمال ةةم مةةا دل الةةدليل علةةل اعتبةةار جةةن
ل  مةا القتل بالمنقل في القصاا فإنه اعتبر جنس الجناية في جنس القصةااي وكةذ
 لةل األ،دل الدليل علل اعتبار عين الوصف في جنس الحكةمي كتقةديم األ، الوةقيق ع

 ألا في الميراثي فاعتبر ذل  في جنس الوايةي ومنها واية النكاوال

لل اعتبار جنس الوصةف فةي عةين الحكةمي كتةأنير جةنس وكذل  ما دل الدليل ع
الموقة في  سقاط الصالة عن الحا  ي وفي التخفيةف عةن المسةافري فةاعتبرت هةذ، 

 ال(4)الموقة الموتركة في عين  سقاط القضار عن الحا  

هةو ووال رياي وهو مةا دل الةدليل علةل عةدم اعتبةار هةذا الوصةف فةي الحكةمي 
 لتي زهدرها الوارع الحكيمالالمعروف بالمصلحة المل اة ا

والمرسل وهو ما لم يقم دليةل خةاا علةل اعتبةار مناسةبته زو  هةدارهاي وهةذا 
مةةا يعةةرف بالمصةةلحة المرسةةلةي وقةةد رد، زكنةةر العلمةةار مطلقةةا لعةةدم مةةا يةةدل علةةل 

 مطلقا رعاية للمصلحةي وردته طا فة في العبادات  ذ  (5)اعتبار،ي وقبله اإلمام مال 

                                                             

 (ال217(ي ياية الوصولي ا )3/112المختصر ) ( بيان1)
( معالم زصول الفقه عند زهل السنة والجماعةي لمحمد حسين الجيزانيي الريا ي دار ابةن الجةوزيي ط 2)

 (ال211ي ا )1998 -هـ1419(ي 2)

 (ال174ي 4/173(ي ورو الكوكا المنير )3/125(ي بيان المختصر )3/620( المستصفل )3)

(ي وةةرو 2/689(ي وةةرو المنهةةاج )129-128ي 3/125ي بيةةان المختصةةر )(3/621( المستصةةفل )4)

 (ال175ي 4/174الكوكا )

( هو: اإلمام مال  بن زنس بن مال  بن زبي عامر بن عمرو بن الحارث األصبحيي زبو عبد هللا المةدنيي 5)

بن المنكةدري زحد زعالم اإلسالمي و مام دار الهجرةال روا عن نافعي والمقبريي ونعيم ابن عبد هللاي وا

ومحمد بن يحيل بن حباني و سحا  بن عبد هللا بن زبي طلحةةي وزيةواي وزيةد بةن زسةلم وخلةقي قةال 

البخةاري: زصةةا األسةةانيد مالةة  عةةن نةةافع عةةن ابةةن عمةةري وتةةوفل سةةنة تسةةع وسةةبعين وما ةةةال ودفةةن 

 بالبقيعال 
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 ال(1)صلحةي بخالف ييرها كالبيع والنكاو والحدودا نهر فيها للم

والراجا قبوله  ذا كانت المصةلحة ييةر مصةادمة لنصةوا الوةريعةي ومتفقةة 
مةةع زصةةولها ومقاصةةدهاي وهةةو الةةذي رجحةةه  مةةام الحةةرمين وال زالةةي فقةةد صةةرحا 

ي واوةترط األمةام ال زالةي فةي قبولةه كةون (2)بقبولهي ونقال قبوله عن  مامنا الوةافعي
 ال(3)حة ضرورية وقطعيةي وكليةالمصل

 الوصف الوبهي: -7

وهةةو الوصةةف الةةذي لةةم تههةةر فيةةه المناسةةبة بعةةد البحةةث التةةام عنهةةا ممةةن هةةو 
 ال(4)زهلهي ولكن زلف من الوارع االتفات  ليها في بع  األحكام

وسمي بذل ؛ ألنه زوبه الوصف الطرديي من جهةي زن المجتهد لم يقةف علةل 
ين الحكةم ريةم البحةث والتقصةيي فهنةا هةن المجتهةد زنةه مناسبة بين هذا الوصف وب

ييةةر معتبةةر كالوصةةف الطةةرديي وزوةةبه الوصةةف المناسةةا مةةن جهةةة زن المجتهةةد قةةد 
وقف علةل اعتبةار الوةرع لةه فةي بعة  األحكةام والتفةت  ليةهي فةإن هةذا يوجةا علةل 
ا المجتهد زن يتوقف عن الجزم بانتفار مناسبتهي فاعتبر من طر  نبةوت العلةةي قياسة

 ال(5)علل الوصف المناساي ألنه يوبهه

منالةةه: ااسةةتدال علةةل  زالةةة الخبةةث حيةةث هةةي طهةةارة للصةةالةي فيتعةةين المةةار 
كطهارة الحدثي والجامع: كون كل منهما طهارة للصالةي زما مناسبتها لتعيةين المةار 
فيها فإنها يير هاهرةي لكن عهد من الوارع االتفات  ليها فةي بعة  األحكةام كمةس 

 ال(6)صحفي والطوافي وذل  يوهم اوتمالها علل المناسبةالم

 والوصف الوبهيي زو قياس الوبه من زصعا مسال  العلة وزدقها فهماال

  ل ار الفار :  -8

اختلف األصوليون في عد  ل ار الفار  من مسةال  العلةةي فةذكر، ابةن السةبكي 
فةةي تسةةمية فةةي جمةةع الجوامةةعي وابةةن قدامةةة فةةي ا روضةةة النةةاهر ا وذكةةر الخةةالف 

                                                                                                                                                           

 (ال2/223(ي تقريا التهذيا )8/48(ي سير زعالم النبالر )10/5ينهر: تهذيا التهذيا )

(ي معةةالم زصةةول الفقةةه عنةةد زهةةل السةةنة والجماعةةةي للجيزانةةيي ا 221ي 220( يايةة الوصةةولي ا )1)

 (ال211)
( هو: محمد بن  دريس بن العباس بن عنمان بن وافع بن السةا اي زبةو عبةد هللا الوةافعي المكةيي ولةد 2)

الوافعية كافةي زفتل وهو ابن في سنة خمسين وما ةي زحد األ مة األربعة عند زهل السنةي و ليه نسبة 
عورين سنةي قال الميموني: سمعت زحمد ابن حنبل يقةول: سةتة زدعةو لهةم َسةَحًرا زحةدهم الوةافعيي 

 توفي في آخر يوم من رجا سنة زربع وما تينال
 (ال3/17(ي والكاوف )2/143(ي وتقريا التهذيا )24/355ينهر: تهذيا الكمال )

 (ال297(ي الفصول اللهلهيةي ا )3/127المختصر )(ي بيان 506 -2/481( المستصفل )3)
 (ال5/2097( المهذا في علم زصول الفقه المقارني د/عبد الكريم النملةي مكتبة الرودي الريا  )4)
 (ال2099ي 5/2098( المهذا في علم زصول الفقه المقارن )5)
 (ال222(ي ياية الوصولي ا )3/134بيان المختصر ) 6))



 - 3780 - 

 لحةةا  المسةةكوت بةةالمنطو  قياسةةا  ذا كةةان طريقةةه نفةةي الفةةار  المةةهنر علةةل سةةبيل 
 ال (2)ال ولم يعد، زحد من الجدليين من مسال  التعليل(1)القطع

 

 الفصل الثاني 

شروط العلة وقوادحها وحكم وجوب اتحاد الوصف في العلة 

 وحكم التعليل بالعلة المستنبطة القاصرة

 : وفيه أربعة مباحث

 المبحث األول: وروط التعليلال 

 المبحث الناني: قوادو العلةال

 المبحث النالث: حكم وجوا اتحاد الوصف في العلةال

 المبحث الرابع: حكم التعليل بالعلة المستنبطة القاصرةال

                                                             

 (ال155ي 154( روضة الناهري ا )1)
 (ال2/293( البحر المحيط للزركويي وورو جمع الجوامع )2)
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 المبحث الأول

 شروط العلة

 للتعليل شروط يمكن بيان أ مها فيما يل :

 لباعث ا مجرد زمارةالزن تكون العلة في األصل بمعنل ا -1

والمعنل: زن تكون موتملة علل حكمة مقصودة للوةارع مةن وةرع الحكةم مةن 
تحصةيل مصةةلحة زو تكميلهةا زو دفةةع مفسةةدة زو تقليلهةا؛ ألنهةةا  ذا كانةت مجةةرد زمةةارة 

 ال(1)علل الحكم لم تكن لها فا دة  ا تعريف الحكم

 يوةةةترط وقةةةد اعتةةةر  صةةةاحا الكوكةةةا المنيةةةر علةةةل هةةةذا الوةةةرط فقةةةال: وا
ا يبعنةه وةير  -تعالل  -علل حكمة مقصودة للوارعي فإن هللا  -زي: العلة -اوتمالها

 ال(2)علل وير

 زن تكون العلة وصفا هاهرا منضبطا في نفسهاال -2

يوةةترط فةةي التعليةةل زن تكةةون وصةةفا هةةاهرا منضةةبطا فةةي نفسةةها حتةةل تكةةون 
لوصةف ارا: يخةرج بةه ضابطا لحكمة ا حكمة مجردة لخفا ها فكون العلة وصفا هةاه

لةة عن يكةون الخفيي فال يصا التعليل بهي فمنال: التراضل بةين المتبةايعين ا يصةا ز
فةةل ا خلنبةةوت ملةة  البةةا ع للةةنمن وملةة  الموةةترا للمبيةةع؛ وذلةة  ألن التراضةةل زمةةر 

ول جةاا وقبةيمكن ااطالع عليه؛ لذا تعين زن تكون العلة هي الصةي ة المكونةة مةن  ي
 في نبوت البيعال

مةان ومعنل كونةه منضةبطا: زا ا يختلةف بةاختالف األوةخاا واألحةوال واألز
طة ا اختالفةةا كبيةةرا وذلةة  كالسةةفري فإنةةه علةةة فةةي القصةةر والفطةةري وهةةو علةةة منضةةب

لي تختلةةف بةةاختالف األوةةخاا واألحةةوال بخةةالف الموةةقةي فةةإن لهةةا مراتةةا ا تحصةة
الفطةر ر فةي الصةالة ووتختلف باختالف األحوال واألوةخاا؛ لةذا نةاط الوةارع القصة

 في الصوم بالسفرال

 زا تعود العلة علل األصل المستنبطة منه باإلبطالال -3

منال ذل : تعليل فقهار الحنفية: وجةوا الوةاة فةي الزكةاة بةدفع حاجةة الفقيةري 
فإن هذ، العلة مجوزة إلخراج قيمة الوةاةي وذلة  يةهدا  لةل  بطةال حكةم األصةل؛ ألن 

تخيير بةةين دفعهةةا زو دفةةع قيمتهةةاي زي زن العلةةة تقتضةةل حكةةم وجوبهةةا عينةةا وذلةة  بةةال

                                                             

(ي وكاوةةف 2/210(ي ووةةرو العضةةد )4/174(ي ورفةةع الحاجةةا )3/137( ينهةةر: اإلحكةةام لآلمةةدي )1)
الرموز ومههر الكنوزي لإلمام زبةل محمةد عبةد العزيةز بةن محمةد ابةن ضةيار الةدين الطوسةيي رسةالة 

زبواا النسع والقياس وااستدال والترجياي  عداد منتصر محمد ماجستير بعنوان: دراسة وتحقيق: 
 (ال2/606(ي و رواد الفحول )5/132(ي والبحر المحيط )107عبد الوافلي ا )

 (ال2/333(ي وفواتا الرحموت )4/177(ي ورفع الحاجا )3/43( ينهر: ورو الكوكا المنير )2)
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التخيير بين دفع الوةاةي زو دفةع قيمتهةاي وهةذا مخةالف لحكةم األصةل الةذي هةو تعيةين 
 ال(1)دفع الواة للفقير

 ال(2)زا يتأخر نبوت العلة في األصل عن حكمه -4

 وقد اختلف األصوليون في ذل  الورطي فقالوا اومةن وةروط العلةة: زا تتةأخر
 ال(3)عن حكم األصل خالفا لورذمة قليلة جوزوا ذل ا

وفصل الصفي الهندي هذا الورط بأنه  ن كان المراد بالعلةة المعةرف للحكةم ا 
الباعث عليه جاز تأخرها عن الحكةم؛ ألنةه ا مةانع مةن تةأخر المعةرف عةن المعةرفي 

ة فةي هةذ، و ن كان المراد بالعلة الباعث علل الحكةم فةال يجةوز تةأخر الحكةم عةن العلة
الحالةةةي فقةةال: ا  ن زريةةد بالعلةةة المعةةرف جةةاز؛ ألنةةه ا يمتنةةع تةةأخر المعةةرف عةةن 

 ال(4)المعرفي و ن زريد الباعث زو الموجا سوار زكان بجعل الوارع زم بذاته فال ا

 ال(5)زن تكون العلة خالية عن المعار  في األصلي وقيل: في الفرع -5

ل وم معةةين فيتةةأدا بالنيةةة قبةةمنالةةه: زن يقةةول الحنفةةي فةةي صةةوم الفةةر : صةة
 الزوالي كالنفلال

 ال(6)فيقال له: صوم فر  فيحتاط فيهي وا ينبني علل السهولة

 :(7)زا تكون العلة مخالفة لنا زو  جماع -6

وهذا الورط متفةق عليةهي وذلة  ألن الةنا واإلجمةاع مقةدم علةل القيةاس عنةد 
 ال(8)التعار ي ولذا قال ا مدي: ا وهو متفق عليه ا

ل العلة المخالفة للنا: قول الحنفل: المرزة مالكة لبضعهاي فيصا نكاحهةا منا

: ازيمةا امةرزة نكحةت نفسةها ب ير  ذن وليها كبيع سلعتهاي فهذ، علةة مخالفةة لقولةه
 ال(9)ب ير  ذن وليها فنكاحها باطلا

                                                             

(ي ووةةرو المحلةةل مةةع حاوةةية البنةةانل 2/214(ي ووةةرو العضةةد )3/167( ينهةةر: اإلحكةةام لآلمةةدي )1)
 (ال2/247)

(ي وفةةواتا الرحمةةوت 140(ي وكاوةةف الرمةةوز ومههةةر الكنةةوزي ا )4/290( ينهةةر: رفةةع الحاجةةا )2)
 (ال2/349)

 (ال2/247(ي وورو المحلل مع حاوية البنانل )3/167( ينهر: اإلحكام لآلمدي )3)
 (ال8/3551( ينهر: نهاية الوصول في دراية األصول )4)
(ي وتيسير التحرير 2/350(ي وفواتا الرحموت )2/609(ي و رواد الفحول )3/167اإلحكام لآلمدي ) (5)

 (ال3/32)
 (ال4/85( ينهر: ورو الكوكا المنير )6)
(ي وورو العضةد 4/294(ي ورفع الحاجا عن مختصر ابن الحاجا )3/167( ينهر: اإلحكام لآلمدي )7)

 (ال2/215)
 (ال3/167( ينهر: اإلحكام لآلمدي )8)

( كتاا النكاوي باا: النهل عةن النكةاو ب يةر ولةلي 2/137(ي والدارمل )165ي 6/47( زخرجه زحمد )9)

( كتةاا 3/1407(ي والترمةذي )2083( كتاا النكاوي باا: فةي الةوللي حةديث )2/566وزبو داود )
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ومنةةال العلةةة المخالفةةة لإلجمةةاع: قيةةاس صةةالة المسةةافر علةةل صةةومه فةةي عةةدم 
 ال(1)فر الموجا للموقةالوجوا بجامع الس

 :(1)زا تتضمن العلة المستنبطة زيادة علل النا -7
                                                                                                                                                           

باا: ا  ( كتاا النكاوي1/605(ي وابن ماجه )1102النكاوي باا: ما جار ا نكاو  ا بوللي حديث )

(ي والطحاوي 700( كتاا النكاوي حديث )235(ي وابن الجارودي ا )1879نكاو  ا بوللي حديث )

مةةوارد(ي والةةدارقطني  -1247( كتةةاا النكةةاوي بةةاا: النكةةاو ب يةةر ولةةل عصةةبةي وابةةن حبةةان )3/7)

ب يةر  ( كتاا النكاوي باا: زيما امرزة نكحةت2/168(ي والحاكم )10( كتاا النكاوي حديث )3/221)

( كتاا النكاوي باا: ا نكاو  ا بوللي من طةرٍ  عةن ابةن جةريج عةن 7/105 ذن وليهاي والبيهقي )

سليمان ابن موسل عن الزهرا زن عروة بن الزبير زخبةر،؛ زن عا وةة رضةل هللا عنهةا زخبرتةه؛ زن 

هةا المهةر بمةا زيما امرزة تزوجت ب ير  ذن وليها فنكاحها باطلي فةإن دخةل بهةا فل»قال:  رسول هللا 

 «الاستحل من فرجهاي و ن اوتجروا فالسلطان ولل من ا ولل له

 وقال الترمذي: هذا حديث حسنال

 وقال الحاكم: صحيا علل ورط الويخينال

 (ال3/156وصححه ابن حبان وزبو عوانة كما في تلخيا الحبير )

عةين ميحيةي بةن ( مةن طريةق 8ي 3/7وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي فقال في ورو معاني ا نار )

لةه: زن  عن ابن علية عن ابن جةريج قةال: لقيةت الزهةرا فسةألته عةن هةذا الحةديث فلةم يعرفةه فقلةت

 للالعسليمان بن موسل حدننا به عن ي فأننل علل سليمان خيًراي وقال: زخول زن يكون وهم 

ن علية با(: وقد ضعف هذ، الحكاية يحيي بن معين فقال: سماع 3/157قال ابن حجر في التلخيا )

بةان وابةن حمن ابن جريج ليس بذا ي قال: وليس زحد يقول هذ، الزيةادة ييةر ابةن عليةةال وزعةل ابةن 

نةه الصةحة بأ عدا وابن عبد البر والحاكم وييرهم الحكاية عن ابن جريجي وزجابوا عنها علل تقةدير

 رقطني فةيداا يلزم من نسيان الزهرا له زن يكون سليمان بن موسةل وهةم فيةهال وقةد تكلةم عليةه الة

 جزر من حدث ونسلالاهـال

خبةر؛ ألن وابن حبان كالم في هذا الوأن ذكر، في صحيحه فقال: وليس هةذا ممةا يقةدو فةي صةحة ال

اًا علل دن نسيانه الضابط من زهل العلم قد يحدث بالحديث نم ينسا، فإذا س ل عنه فلم يعرفهي فال يكو

؟ فقال: كل ها فقيل له: زقصرت الصالة زم نسيتخير البور صلل فس بطالن الخبرال وهذا المصطفل 

ين الصةالة حة ذل  لم يكنال فلما جاز علل من اصطفا، هللا لرسالته في زهةم زمةور المسةلمين الةذي هةو

يان واز النسةجةكةان  -نسل فلما سألو، زنكر ذل ي ولم يكن نسيانه داًا علةل بطةالن الحكةم الةذي نسةيه

 معصومين زوللال اهـال علل من دونه من زمته الذين لم يكونوا

 ابةن ماجةه وسليمان بن موسل لم ينفرد بالحديث عن الزهراي فقد تابعه الحجاج بن زرطةأة: زخرجةه

ي وةرو (ي والطحةاوي فة6/260(ي وزحمةد )1880( كتاا النكاوي باا: ا نكاو  ا بةولل )1/605)

حجةاج ن طريةق ال( مة7/105(ي والبيهقةي )4692( رقةم )8/147(ي وزبو يعلل )3/7معاني ا نار )

 عن الزهرا بهال

 والحجاج بن زرطأة ضعيفال

 وتابعه زيضا جعفر بن ربيعة:

 (ال3/7(ي والطحاوي في ورو معاني ا نار )6/66(ي وزحمد )480زخرجه زبو داود )

 قال زبو داود: جعفر لم يسمع من الزهرا؛ كتا  ليهال

 وتابعه زيضا عبيد هللا بن زبي جعفر:

 عةال( وهذا الطريق والذي قبله فيهما ابن لهي3/7اني ا نار )زخرجه الطحاوي في ورو مع

حجاج ابن وقد ضعف الطحاوي هذ، المتابعات في ورحه فقال: وهم يسقطون الحديث بأقل من هذاي و

ن لمرسةل وابةزرطأة ا ينبتون له سماًعا من الزهراي وحدينه عنه مرسل عندهمي وهم ا يحتجةون با

 المنل هذا؟ ااحتجاج به عليهم بحدينهي فكيف يحتجون به عليه في لهيعةي فهم ينكرون علل خصمهم
 (ال3/691( ينهر: ال يث الهامع ورو جمع الجوامع ألبل زرعة )1)
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واوتراط هذا الورط منوط بكون هةذ، الزيةادة منافيةة لمقتضةل الةناي زمةا  ذا 
 ال(2)لم تكن الزيادة المستنبطة منافية للنا فال محل لهذا الورط

 زن يكون دليل العلة ورعيا: -8

وصةاف الوةرعية زسةبابا وعلةال  نمةا هةو وهذا ورط متفق عليه؛ ألن نصةا األ
 ال(3)من وضع الوارعي فالدليل عليه ابد وزن يكون ورعيا

                                                                                                                                                           

 (ال4/87(ي وورو الكوكا المنير )141(ي وكاوف الرموزي ا )2/217( ينهر: ورو العضد )1)
جةةا عةةن مختصةةر ابةةن الحاجةةا (ي ورفةةع الحا3/167( ينهةةر: اإلحكةةام فةةي زصةةول اإلحكةةام لآلمةةدي )2)

 (ال4/294)
(ي ويايةة الوصةول و يضةاو السةبلي 4/87(ي وورو الكوكا المنيةر )3/167( ينهر: اإلحكام لآلمدي )3)

 (ال257ا )
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 المبحث الثاني

 قوادح العلة

 للعلة قوادح يمكن بيا ها علا النقو التال :

 النق :

؛ وهةي تخلةف الحكةم عةن العلةة؛ وتسةمية هةذا التخلةةف (1)ويقةال لةه: المناقضةة
وزما من لم ير، قدحا فال يسميه نقضةا بةل يقةول هةو نقضا صحيا عند من رآ، قدحاي 

 تخصيا للعلةال

ومناله: زن يقال في تعليل وجوا تبييت النية في الصوم الواجا: صوم عةري 
زولةه عةن النيةةي فةال يصةةا كالصةالةي فتنةتق  العلةة وهةةي: العةري فةي زولةهي بصةةوم 

 ال(2)التطوعي فإنه يصا من يير تبييت نية

لوصةةف المةةدعي علةةة  ذا وجةةد فةةي بعةة  الصةةوري وقةةد اختلةةف العلمةةار فةةي ا
 وتخلف عنه الحكمي هل يكون ذل  قدحا في عليته زو ا؟ علل مذاها: 

 ييةر مةا المذها األول: زن النق  ا يقدو في العلة مطلقاي بل يكون حجة فةي
 ُخاي كالعام  ذا ُخاَّ بهال

 ال(3)وهذا ما ذها  ليه زكنر الحنفية من العراقيين والحنابلة

                                                             

( ينهةةر: حاوةةية األزميةةري علةةل مةةرآة األصةةول لسةةليمان بةةن عبةةد هللا األزميةةري الحنفةةيي دار الطباعةةة 1)

 (ال 2/89(ي التلويا علل التوضيا )355ي 2/354هـ )1309العامرةي  ستانبولي 

(ي وةرو 7/3214م )1999( التحبيةر وةرو التحريةري ابةن زميةر الحةاجي دار الكتةا العلميةةي بيةروتي 2)

 (ال4/56الكوكا المنير )

(ي وةةةرو مختصةةةر الروضةةةة 4/32(ي كوةةةف األسةةةرار عةةةن البةةةزدوي )2/208( زصةةةول السرخسةةةي )3)

 (ال4/9(ي تيسير التحرير )3/323)
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 وزصحاا الوافعي عن زصحاا  (2): ا وحكا، القاضي زبو بكر(1)الباجي قال

 ال(3)مال  رحمه هللا تعاللي ولم زر زحدا من زصحابنا زقرَّ به ونصر،ا

 المذها الناني: زن النق  يقدو في العلة مطلقاال

 ال(4)قال الزركوي: وهو مذها المتكلميني وعليه زكنر زصحابنا

 ال(5)ويوخنا الذين بل تنا زقوالهم ا وقال الباجي: ا هذا قول جميع

 ال (6)و ليه ذها بع  الحنابلة وبع  الحنفية

ع ان لمةانكةالمذها النالث: زن النق  يقدو  ن كان التخلف ل ير مانعي زما  ن 
 فال يقدوال

                                                             

يمان بةةن خلةةف بةةن سةةعد بةةن زيةةوا بةةن وارث المةةالكيي زبةةو الوليةةد البةةاجيي نسةةبة  لةةل مدينةةة ( هةو: سةةل1)

باألندلسي ولد سنة نالث وزربعما ة هـي من كبار فقهار المالكيةي رحل  لل المور ي نم عاد « باجة»

 لل بالد، ونور الفقه والحديثال وكان بينه وبين ابن حةزم منةاهراتال ولةي القضةار فةي بعة  زنحةار 

ألندلسال من تصانيفه: ااستيفار ورو الموطأي واختصر، في المنتقةل؛ ولةه وةرو المدونةةي و حكةام ا

 الفصول في زحكام األصولال توفي سنة زربع وسبعين وزربعما ة هـال

 (ال3/344(ي ووذرات الذها )2/142ينهر: وفيات األعيان )

البةاقالنيي قةا  مةن كبةار علمةار ( هو: محمد بن الطيا بن محمد بةن جعفةري زبةو بكةر المعةروف بةابن 2)

الكالمي انتهت  ليه الرياسة في مذها األواعرةي ولد في البصرة سنة نمان ونالنين ونالنما ةي وسكن 

ب داد فتوفي فيها سنة نةالث وزربعما ةةي كةان جيةد ااسةتنباطي سةريع الجةوااي مةن تصةانيفه:  عجةاز 

 والملل والنحلي ويير ذل الالقرآني واإلنصافي ومناقا األ مةي ودقا ق الكالمي 

ابن محمد بةن  (ي وتاريع قضاة األندلسي ألبو الحسن علي بن عبد هللا1/481ينهر: وفيات األعيان )

ار عربةي فةي دمحمد ابن الحسن الجةذامي النبةاهي المةالقي األندلسةيي تحقيةق: لجنةة  حيةار التةراث ال

(ي وتةاريع 40-37م )1983-هـ 1403(ي 5) ا فا  الجديدةي دار ا فا  الجديدةي بيروتي لبناني ط

 (ال5/379ب دادي للخطيا الب داديي دار الكتاا العربيي بيروتي ط مصورة )

(  حكام الفصول في زحكام األصولي زبو الوليد الباجلي تحقيق: عبد المجيد تركيي دار ال را اإلسالملي 3)

 (ال703ف 2/660م )1986 -هـ 1407(ي 1بيروتي لبناني ط )

 (ال5/262المحيط ) ( البحر4)

 (ال703ف 2/660(  حكام الفصول )5)

زحمد المباركيي  ( ينهر: العدة في زصول الفقهي للقاضي زبي يعلل محمد بن الحسين الفراري تحقيق: دال6)

(ي ميةةزان األصةول فةي نتةا ج العقةولي لعةةالر 2/333هةـ )1400(ي 1مهسسةة الرسةالةي بيةروتي ط )

لملةة  عبةةد الةةرحمن السةةعديي نوةةر وزارة األوقةةاف والوةة ون الةةدين السةةمرقنديي تحقيةةق: دال عبةةد ا

(ي 3/202(ي اإلحكةةةام لآلمةةةدي )631مي ا )1987 -هةةةـ1407(ي 1الدينيةةةةي مكةةةة المكرمةةةةي ط )

(ي تيسةةير الوصةةول  لةةل منهةةاج األصةةول ابةةن  مةةام الكامليةةةي 466التبصةةرة فةةي زصةةول الفقةةهي ا )

 -هةـ1423(ي 1و  الحدينة للطباعة والنوةري ط )تحقيق: زال د/عبد الفتاو زحمد الدخميسيي دار الفار

 (ال2/648(ي  رواد الفحول )5/348م )2002
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 ال(1)وهذا ما ذها  ليه الصفي الهندي

 الممانعة: 

صةةالًحا  هةةي منةةع نبةةوت الوصةةف فةةي األصةةل زو الفةةرعي زو منةةع كةةون الوصةةف
 ال(2)للحكمي زو منع كون الحكم منسوبًا  لل الوصف

 ال(3)زو هي امتناع الّسا ل من قبول ما زوجبه المعلّل بال دليل

 فساد الوضع:

 للالوهو زن يجعل المعتر  العلة وصفًا ا يليق بالحكم الذي ذكر، المع

فةةر،: ومنةةال ذلةة : زن يقةةال فيمةةا  ذا زسةةلم زحةةد الةةزوجين وبقةةي ا خةةر علةةل ك
 اختالف الدين طرز علل النكاوي فيفسد،؛ كارتداد زحد الزوجينال

فإنه علل هذا التعليل قد جعةل اإلسةالم علةة لةزوال الملة ؛ فيعتةر  المعتةر  
علل هذا المعلل بفساد الوضع؛ بأن تجعةل تلة  العلةة ييةر ا قةة لةذل  الحكةم؛ فيقةال: 

 ال(4)لمل اإلسالم عُِهَد عاصًما للمل ؛ فال يكون مهنًرا في زوال ا

وقةةال الوةةوكاني: فسةةاد الوضةةع يكةةون بإبطةةال وضةةع القيةةاس المخصةةوا فةةي 

 نبات الحكم المخصوا بأن يبين المعتر  زن الجامع الذي نبةت بةه الحكةم قةد نبةت 
اعتبار، بنا زو  جماع فةي نقةي  الحكةمي والوصةف الواحةد ا ينبةت بةه النقيضةاني 

                                                             

(ي التحبيةةر 265 -5/262(ي البحةةر المحةةيط )5/350(ي تيسةةير الوصةةول )8/3400( نهايةةة الوصةةول )1)
 -2/648(ي  روةاد الفحةول )62 -4/57(ي ورو الكوكا المنير )3223 -7/3214ورو التحرير )

 (ال 650
(ي فةتا ال فةار بوةرو المنةار 25ر: المنار فةي زصةول الفقةه بوةرحه ابةن نجةيم فةتا ال فةاري ا )( ينه2)

(ي زصةةول الواوةةيي لنهةةام الةةدين زبةةي علةةي زحمةةد بةةن محمةةد بةةن  سةةحا  الواوةةيي ضةةبطه 3/41)
مي 2003 -هةـ1424(ي 1وصححه: عبد هللا محمد الخليلةيي دار الكتةا العلميةةي بيةروتي لبنةاني ط )

(ي 88 -4/85(ي كوةف األسةراري للبخةاري )237 -2/235ي زصول السرخسةي )(215ي 214ا )
مرآة األصول ورو مرقاة الوصةولي لمةنال خسةرو مةع حاوةية األزميةريي المكتبةة األزهريةة للتةراثي 

(ي تقويم األدلة في زصول الفقهي لإلمام زبي زيد الدبوسي الحنفةيي تحقيةق: الوةيع 2/351م )2005
ي 329مي ا )2001 -هةةـ1421(ي 1لكتةةا العلميةةةي بيةةروتي لبنةةاني ط )خليةةل محيةةي الةةديني دار ا

(ي ورو نور األنوار علل المناري لمال جيون: 2/323(ي كوف األسراري للنسفي )358 -356ي 330
(ي التلةويا 2/323زحمد جيون بن زبي سةعيد الحنفةي الصةديقيي دار الكتةا العلميةةي بيةروتي لبنةان )

 (ال2/89علل التوضيا )
(ي روضة الناهري ابةن 2/97(ي البرهان )228ي نسمات األسحاري ا )2/2359ل السرخسي )( زصو3)

 (ال342(ي  رواد الفحولي ا )3/481(ي ورو مختصر الروضة )2/305قدامة )
(ي عمدة الحواويي مع وةرو زصةول الواوةي للكنكةوهيي بيةروتي 221( ينهر: زصول الواويي ا )4)

(ي كوف األسةراري للبخةاري 3/42تا ال فار بورو المنار )(ي ف25(ي المناري ا )221لبناني ا )
(ي مرآة األصول فةي وةرو مرقةاة 3/250(ي التقرير والتحبير )2/233(ي زصول السرخسي )4/78)

(ي كوف األسراري 364 -360(ي تقويم األدلةي ا )2/354(ي حاوية األزميري )2/354الوصول )
 (ال 2/89(ي التلويا علل التوضيا )2/330)(ي ورو نور األنوار علل المنار 2/330للنسفي )
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زحةدهما مخففةا واألخةر م لهةاي زو وذل  بأن يكون زحدهما مضيقا وا خر موسعاي زو 
 ال(1)زحدهما نابتا واألخر منفيا

 فساد ااعتبار:

الكتةةاا  -قةةال ابةةن قدامةةة: فسةةاد ااعتبةةار زن يقةةول: هةةذا قيةةاس يخةةالف نصةةا 
كةةانوا ا يصةةيرون  لةةل  -رضةةي هللا عةةنهم  -فيكةةون بةةاطالي فةةإن الصةةحابة  -والسةةنة 

طلا األخباري نم بعد حصةول اليةأس قياس مع هفرهم بالخبري فإنهم كانوا يجتمعون ل
 ال(2)كانوا يعدلون  لل القياس

ذها بع  الحنفيةة  لةل ااعتةداد بفسةاد ااعتبةار مةن ااعتراضةات الصةحيحة 
 ال(4)ي وزيفله زكنر مصنفيهم(3)علل العلل المهنرة

و يفال األكنةر لةذكر هةذا ااعتةرا  يجعةل القةول بفسةاد، هةو األقةرا للقبةولي 
راد مةةن هةةذا ااعتةةرا ي وهةةو كةةون القيةةاس معارًضةةا بةةالنا زو لكةةن التأمةةل فةةي المةة

يةةرجا صةةحته؛ ألنةةه  ذا ههةةر معارضةةة القيةةاس  -علةةل مةةا مضةةل بيانةةه  - (5)اإلجمةةاع
للنا زو اإلجماع حقَّ للمعتر  زن يعتر ؛  ذ ا يعمةل بالقيةاس فةي مقابلةة الةنا 

ااعتبةار مةن زو اإلجماع باتفا ؛ وعلةل هةذا يكةون الةراجا فةي رزيةي هةو كةون فسةاد 
 ااعتراضات الصحيحة علل القياسال

الفةةر : وهةةو زن يههةةر فةةي األصةةل وصةةف لةةه مةةدخل فةةي العليةةةي وهةةو ييةةر 
موجود في الفرع؛ فيتحصل منةه منةع عليةة الوصةف الةذي ذكةر، المعلةلي وادعةار زن 

 ال(6)العلة هي هذا الوصف مع وير آخر

 وجملة ما يتوجه من الفرو  نالنة زنواع:

 بيان زيادة تأنير الوصف الموتر  في حكم األصلال النوع األول:

 النوع الناني: بيان وصف آخر هو علة الحكم في األصلال

                                                             

(ي 492(ي وزيضا مذكرة زصول الفقه علل روضةة النةاهر الوةنقيطيي ا )342(  رواد الفحولي ا )1)
 (ال4/145وتيسير التحرير )

 (ال301ي 2/300( ينهر: الروضة مع النزهة )2)
(ي التقريةةر 2/354(ي حاوةةية األزميةةري )2/354( ينهةةر: مةةرآة األصةةول فةةي وةةرو مرقةةاة الوصةةول )3)

 (ال3/252والتحبير )
(ي كوةةف األسةةراري للنسةةفي 52 -3/40(ي فةةتا ال فةةار بوةةرو المنةةار )26ي 25( ينهةةر: المنةةاري ا )4)

(ي 131 -4/75(ي زصول البزدوي )364 -2/319(ي ورو نور األنوار علل المنار )364 -2/319)
لةةويا علةةل التوضةةيا (ي الت249 -2/232(ي زصةةول السرخسةي )222 -214زصةول الواوةةيي ا )

 (ال100 -2/84)
(ي حاوةةية 2/354(ي مةةرآة األصةةول فةةي وةةرو مرقةةاة الوصةةول )2/252( ينهةةر: التقريةةر والتحبيةةر )5)

 (ال2/354األزميري )
(ي التقرير والتحبير 327(ي تقويم األدلةي ا )2/354( ينهر: مرآة األصول في ورو مرقاة الوصول )6)

 (ال 2/89(ي التلويا علل التوضيا )3/251)



 - 3789 - 

يةادة زالنوع النالةث: بيةان زيةادة مصةالا الحكةم فةي األصةل مةن ييةر زن ينبةت 
 تأنير هذا الوصفال

 (4)ي وييرهمةةا(3()2)ي واإلمةام زبةةو زيةد الدبوسةي(1)ذهةا فخةر اإلسةةالم البةزدوي
ااعتةرا  بةالفر  بةين األصةل والفةرع علةل العلةل المةهنرة اعتةرا  فاسةد؛   لل زن

 وكةةةةةةةةةةةةةةةةةةذل  زيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةةةةةةةةناَّ عليةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةمن ااعتراضةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
فيمةا نقلةه عنةه عةالر الةدين البخةاريي وابةن  (6()5)الصحيحِة صدر اإلسالم زبةو اليسةر

 ال(8)ي ونا علل فساد، ومس األ مة السرخسي(7)زمير حاج

 لةةةةل زنةةةةه مةةةةن  (11)ي وصةةةةدر الوةةةةريعة(10()9)وذهةةةةا نهةةةةام الةةةةدين الواوةةةةي
ااعتراضةةات الصةةحيحةي وهةةو قةةول المتةةأخرين مةةن الحنفيةةةي اقةةال صةةدر اإلسةةالم: 

 ال(12)وعليه زكنر فقهار خراساني وفقهار يزنةا

وذها جمهور الوافعية  لل اعتبار الفر  قادحا من قوادو العلةي وهو عندهم 
زي  -معةةاي ألنةةه علةةل األول راجةةع  لةةل المعارضةةة فةةي األصةةل زو الفةةرعي زو  ليهمةةا 

 بدار خصوصية في األصل تجعةل وةرطا للحكةم بةأن  -المعارضة في األصل زو الفرع 

                                                             

 (ال80ي 4/76( ينهر: زصول البزدوي )1)
( هةةو: عبيةةد هللا بةةن عمةةر بةةن عيسةةل الحنفةةي القاضةةيي زبةةو زيةةد الدبوسةةيي نسةةبة  لةةي )دبوسةةية( قريةةة 2)

بسمرقندي تفقه علل زبي جعفر األستروونيي هو زول من وضع علم الخالفي وكان يضرا بةه المنةل 
فحةول بسةمرقندي مةن زجةل تصةانيفه: األسةراري في النهر واستخراج الحججي كةان لةه منةاهرات مةع ال
 هـال430ببخارا سنة  -رحمه هللا-تقويم األدلةي النهر في الفتاواي األمد األقصلي توفل 

لنجةوم (ي وا3/245(ي ووةذرات الةذها )36(ي وتةاج التةراجمي ا)109ينهر: الفوا د البهيةي ا )
 (ال5/76الزاهرة )

 (ال327( ينهر: تقويم األدلةي ا )3)
 (ال341ي 2/340نهر: كوف األسراري للنسفي )( ي4)
( هو: محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الكريمي صدر اإلسالم البةزدواي زخةو فخةر اإلسةالم البةزدواي 5)

عةةالم فقيةةهي ولةةل القضةةار بسةةمرقندي سةةمي زبااليسةةر ليسةةر تأليفةةهي انتهةةت  ليةةه ر اسةةة الحنفيةةةي مةةن 
 هـال493 سنة مصنفاته: المبسوط في الفروعي توفل رحمه هللا

 (ال6/77(ي كوف الهنون )188ينهر: الفوا د البهيةي ا )
 (ال4/83(ي كوف األسراري للبخاري )3/252( ينهر: التقرير والتحبير )6)
( هو: محمد بن محمد بن محمدي المعروف بابن زمير حاجي ولد سنة خمس وعورين ونمانما ةي فقيةهي 7)

نيفه التقريةةر والتحبيةةري تةةوفي سةةنة تسةةع وسةةبعين مةةن تصةةا«ال حلةةا»مةةن علمةةار الحنفيةةةي مةةن زهةةل 
 ونمانما ةال

هةـي 1322 (ي الرسالة المستطرفةي لمحمد بن جعفر الكتةانيي بيةروتي9/210ينهر: الضور الالمع )
 (ال146ا )

 (ال234 -2/232( ينهر: زصول السرخسي )8)
ب ةداد ودرس بهةا  ي سةكن«الواوةي»( هو: زحمد بن محمد بن  سحا ي زبةو علةي الفقيةهي المعةروف بةـ 9)

 هـال344وتفقه علل زبي الحسن الحرخيال من تصانيفه: األصولي توفي سنة 
 (ال 1/262(ي والجواهر المضية )4/392ينهر: تاريع ب دادي للخطيا الب دادي )

 (ال214( ينهر: زصول الواويي ا )10)
 (ال89 -2/85( ينهر: التلويا علل التوضيا )11)
 (ال4/80( ينهر: كوف األسراري للبخاري )12)
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 -تجعل من علتهي زو  بدار خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكمي وعلل النةاني 
 ال(1) بدار الخصوصيتين معا -زي المعارضتين في األصل والفرع 

رة ع الطهانية في الوضور واجبة كالتيمم بجاممنال ذل : زن يقول الوافعي: ال
ل عةةن حةةدثي فيعتةةر  الحنفةةي بةةأن العلةةة فةةي األصةةل الطهةةارة بةةالترااي وزن يقةةو

 الحنفي: 

يقةةةاد المسةةةلم بالةةةذمي ك يةةةر المسةةةلم بجةةةامع القتةةةل العمةةةد العةةةدواني فيعتةةةر  
 ال(2)الوافعي بأن اإلسالم في الفرع مانع من القود

 المعارضة:

طلوبهي ميم المعتر  دالة ما ذكر، المعلل من الوصف علل والمراد بها: تسل
 و نوار دليل آخر يدل علل خالف مطلوبهال

اوقيةةل: هةةي ممانعةةة فةةي الحكةةمي مةةع بقةةار دليةةل المسةةتدل؛  ذ السةةا ل يقةةول 
للمجيا: ما ذكةرت مةن الوصةف و ن دل علةل الحكةمي لكةن عنةدي مةن الةدليل مةا يةدل 

 ال(3)اإلبطالاعلل خالفه؛ فليس فيه تعر  لدليله ب

وقال ابن قدامة: معناها: زن يبين في األصةل الةذي قةاس عليةه المسةتدل معنةل 
 ال(4)يقتضي الحكم

قةةةال ا مةةةدي: وهةةةذا النةةةوع مةةةن المعارضةةةة قةةةد رد، قةةةوم تمسةةةكا مةةةنهم بةةةأن 
المعارضةة اسةةتدال وبنةةار وحةةق المعتةةر  زن يكةون هادمةةا ا بانيةةا وقبلةةه األكنةةرون 

 ال(5)وهو المختار

دامة: والصحيا زنها تقبل  ذ فيه هدم ما بنةا،ي فةإن دليةل المسةتدل  ذ قال ابن ق
 ال (6)صار معارضا لم تقبل دالته  ذ المعار  له حكم العدم في  نبات الحكم

                                                             

 بةن محمةد بةن لعلةي المزنةيي مختصةر ورو وهو الوافعيي اإلمام مذها فقه في الحاوي الكبير( ينهر: 1)
 عبةةد زحمةد عةادل الوةيع - معةو  محمةد علةةي الوةيع: تحقيةق الوةافعيي البصةري المةاوردي حبيةا

زسةةةنل (ي و2/389) م1999 - هةةةـ1419 ي(1) ط لبنةةةاني بيةةةروتي العلميةةةةي الكتةةةا دار الموجةةةودي
لمطالا ورو روضة الطالاي ألبي يحيل زكريا األنصاريي تحقيق محمد بن زحمد الوويريي طال دار ا

حاوية الجمل علل المنهجي لسليمان بن عمر بن منصور (ي و4/321) الكتاا اإلسالميي بدون تاريع
 (ال5/363) ي دار الفكر«الجمل»العجيلي المصريي الوهير بـ

 (ال 5/39حاوية الجمل علل ورو المنهج )(ي 5/239( ينهر: م ني المحتاج )2)
(ي 3/269(ي التقريةر والتحبيةر )2/242(ي زصول السرخسي )4/89( ينهر: كوف األسراري للبخاري )3)

(ي 222(ي عمةةدة الحواوةةيي ا )222(ي زصةةول الواوةةيي ا )2/102التلةةويا علةةل التوضةةيا )
(ي التلويا علل التوضيا 2/356(ي ورو نور األنوار علل المنار )2/356كوف األسراري للنسفي )

 (ال 93 -2/90)
 (ال2/326( الروضة مع النزهة )4)
 (ال345(ي و رواد الفحولي ا)4/348( ينهر: اإلحكام لآلمدي )5)
 (ال2/336( ينهر: الروضة مع النزهة )6)
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 القول بموجا العلة: 

قال ا مدي: حاصل القول بالموجا يرجع  لل تسليم مةا اتخةذ، المسةتدل حكمةا 
لحكم المتنازع فيهي ومهما توجةه كةل هةذا الوجةه لدليله علل وجه ا يلزم منه تسليم ا

 ال (1)كان المستدل منقطعا ليتبين زن ما نصه من الدليل لم يكن متعلقا بمحل النزاع

وقال الووكاني: تمام حد، زن يقال: تسليم مقتضل الدليل مع بقار النزاع حيث 
 ال (2)يكون للمستدل عذر معتبر

ا بفتا الجيم زي: القول بما زوجبةه والقول بالموجا من قوادو العلةي والموج
دليل المستدل واقتضا،ي زما الموجا بكسرها فهو: الدليل المقتضل للحكمي وهو يير 

  مخةةةةةةةةةةةةةةةةتا بالقيةةةةةةةةةةةةةةةةاسي ومنةةةةةةةةةةةةةةةةه ا يةةةةةةةةةةةةةةةةة الكريمةةةةةةةةةةةةةةةةة 
  

  
   (3)  فقد

وقت زن كان المسةلمون فةي يةزوة بنةي المصةطلقي  (4)ذكرها رزس النفا  ابن سلول
منهةا  - يقصةد نفسةه -فقال: ل ن رجعنا  لل المدينةة مةن هةذ، ال ةزوة ليخةرجن األعةز 

وزصةةحابه فأجابةةه هللا تبةةار  وتعةةالل بموجةةا قولةةه مةةع عةةدم  األذل يعنةةل محمةةدا 
   تسةةةةةةةةليمه لةةةةةةةةه فقةةةةةةةةال تعةةةةةةةةالل: 

 
 (5)  فإنه لما ذكر صفةي وهل العزةي

وزنبت لها حكماي وهةو اإلخةراج مةن المدينةةي رد عليةه را العةزة تبةار  وتعةالل بةأن 
هذ، الصفة نابتة لكن ا لمن زراد نبوتها لهي فإنهةا نابتةة ل يةر، باقيةة علّةل اقتضةا ها 

 ال(6)مهمنينولل للّحكم وهو اإلخراجي فالعزة موجودة لكن ا له بل هلل ولرسوله 

وجمهور األصوليين علل زن القول بالموجا قادو فةي العلةة ُمْفسةد لهةاي ومةن 
صةةةرو بةةةذل   مةةةام الحةةةرميني وابةةةن السةةةمعانيي والفخةةةر الةةةرازيي وا مةةةديي ألن 

                                                             

 (ال4/355( ينهر: اإلحكام لآلمدي )1)
 (ال340( ينهر:  رواد الفحولي ا)2)
 ال8( سورة المنافقون آية: 3)
( هو: عبد هللا بن زبي بن مال  بن الحارث بن مال  بن سالم بن ينم بةن عةوف بةن الخةزرج األنصةاري 4)

الخزرجيي وهو ابن زبي بن سلولي وكانت سلول امرزة من خزاعةي وكان رزس المنافقينال وكان عبد 

م عبد هللا بن المدينة في الهجرة وقد جمع قو هللا بن زبي سيد الخزرج في آخر جاهليتهمي قدم النبي 

وههر اإلسالم وسبق  ليه زقوامي فحسد عبد هللا بةن زبةي  زبي له خرزا ليتوجو، فلما قدم رسول هللا 
 وب ل ونافقي فاتضع ورفهال

م 1998(ي 1) (ي والطبقةةات الكبةةراي ابةةن سةةعدي دار صةةادري بيةةروتي ط4/155ينهةةر: اإلصةةابة )
 (ال3/540)

 ال8( سورة المنافقون آية: 5)
( وما بعةدهاي وةرو المحلةل علةل جمةع الجوامةع 4/361المسامع بجمع الجوامعي للزركول )( تونيف 6)

 (ال131(ي ياية الوصولي ا )2/316)
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اإلجمةةاعي وا تكةةون متناولةةة  -المعتةةر   ذا قةةال بموجةةا العلةةة زصةةبحت فةةي موضةةع
كر، من الدليل ا يرفع الخالفي علةم لوضع الخالفي وألنه  ذا كان تسليم موجا ما ذ

زن مةةا ذكةةر، لةةيس بةةدليل الحكةةم الةةذي زراد  نباتةةهال ونقةةل الزركوةةي عةةن هةةاهر كةةالم 
الجةةدليين زنةةه لةةيس مةةن قةةوادو العلةةةي ألن القةةول بموجةةا الةةدليل تسةةليم فكيةةف يكةةون 

 ال(1)مفسدا

 حكم تخصيا العلة:

لمةدعل علةة يطلق تخصيا العلة ويراد بةه ازن يتخلةف الحكةم عةن الوصةف ا
؛ فعند ذ يقةول المعلةل:  ن موجةا علتةه هةو هةذا (2)في بع  الصور؛ لوجود مانع ما

 ال (3)الحكم الذي تخلفي لكنه  نما تخلف في هذ، الصور؛ لقيام هذا المانعا

تخصةيا العلةة زن يقةول: كانةت علتةي توجةا ذلة ي »وفي هذا يقول النسفي: 
 -زي: المةانع-من العلة بهذا الةدليل  لكنه لم يجا مع قيامها؛ لمانع؛ فصار مخصوًصا

فحاصل التخصيا زن يقول المعلل  ذا زُورد عليه فصل يكون الجواا فيه بخالف مةا 
: موجةةا علتةةي كةةذاي  ا زنةةه ههةةر نَةةمَّ مةةانع؛ فصةةار مخصوًصةةا -يةةروم  نباتةةه بعلتةةه
 ال (4)«باعتبار ذل  المانع

د العلةة بحةةدها صةورة تخصةيا العلةة: زن توجة: »(5)ويقةول العةالر األسةمندي
تامة بركنهاي مختصة بالوجه الذي ألجلةه يقتضةي نبةوت الحكةمي وا ينبةت الحكةم فةي 

 ال (6)«بع  المواضع

و نما جعل ذل  تخصيًصا مع زنه متعلق بالمعانيي وهي ا عمةوم فيهةا حقيقةةًي 
و نمةةا العمةةوم والخصةةوا يكةةون فةةي األلفةةاه؛ ألن المعنةةل و ن كةةان فةةي ذاتةةه وةةي ًا 

نةةه يحةةل فةةي محةةالَّ متعةةددة؛ فُوصةةف بةةالعموم مةةن زجةةل ذلةة ي وكةةان  خةةراج واحةةًداي فإ
بع  هذ، المحال التي توجد فيها العلةي وقَْصُر عمل العلة علل بةاقي المحةال بمنابةة 

                                                             

( وما بعةدهاي تقريةا الوصةول  لةل علةم األصةولي ابةن جةزيي ا 5/297( البحر المحيطي للزركول )1)
 (ال386ي 385)

 (ال 3/38ورو المنار )(ي فتا ال فار ب4/57( ينهر: كوف األسراري للبخاري )2)
(ي كوف األسراري 3/39(ي فتا ال فار بورو المنار )24(ي المناري ا )4/57( ينهر: زصول البزدوي )3)

 (ال 2/208(ي زصول السرخسي )311ي 2/310(ي ورو نور األنوار علل المنار )2/311للنسفي )
 (ال 3/39(ي فتا ال فار بورو المنار )2/311( ينهر: كوف األسراري للنسفي )4)
هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسةن بةن حمةزة األسةمندي السةمرقنديي زبةو الفةتاي عةالر ( 5)

هـ(ال من كتبةه: مختلةف الروايةة فةي 488الديني فقيهي من كبار الحنفيةي من زهل سمرقندي ولد سنة )
 هـ(ال552الفقهي والتعليقةي وبذل النهر في زصول الفقهي توفي سنة )

(ي 3/210(ي وةةذرات الةةذها )5/379(ي النجةةوم الزاهةةرة )282ي 2/74اهر المضةةية )ينهةةر: الجةةو
 (ال3/218الوافي بالوفيات )

 عبةد زكةي محمةدال د: تحقيةق األسةمنديي الحميةد عبةد بةن محمةد: تةأليف األصةولي في بذل النهر( ينهر: 6)
 (ال 635ي ا )م1992 - هـ1412 ي(1) ط القاهرةي التراثي دار مكتبة البري
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التخصيا؛ كما هو الوةأن فةي اللفةه العةام حةين تخةرج عنةه بعة  زفةراد،ي ويقصةر 
 ال (1)علل الباقي

 زمنلة لتخصيا العلة: 

 التي ذكرها المجيزون لتخصيا العلة ما يلي: من األمنلة 

جعةةل العلمةةار علةةة تحةةريم الخمةةر والَمْيِسةةر هةةي وقةةوع العةةداوة والب ضةةار؛  -1
   وذلةةةةةةةةةةةةةةة  لقولةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةةالل: 
   

  
  

  (2) ال 

ع لةةف حكةةم التحةةريم فةةي حةةال اإلكةةرا، مةةع وجةةود العلةةة التةةي هةةي وقةةووقةةد تخ
 العداوة والب ضار؛ فكان ذل  تخصيًصا لهذ، العلة في ذل  الحالال 

جعل العلمار علة قتل الكفار هي مواقتهم هلل ورسوله؛ وذل  لقوله تعةالل:  -2
    

  
  

  
   

   
   

 (3) ي وقةةد تخلةةف حكةةم القتةةل عةةن المةةرزة مةةع
 وجود مواقة هللا ورسوله فيها؛ فكان ذل  تخصيًصا للعلةال 

 السةةةةةةةةةةةةةةةرقة علةةةةةةةةةةةةةةةة لقطةةةةةةةةةةةةةةةع اليةةةةةةةةةةةةةةةد؛ لقولةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةالل:  -3
 

 
  

   
     

  (4) ي ويتخلةةةف حكةةةم القطةةةع مةةةع وجةةةود

                                                             

(ي زصةةول السرخسةةي 2/311(ي كوةةف األسةةراري للنسةةفي )4/57هةةر: كوةةف األسةةراري للبخةةاري )( ين1)
 (ال 2/208)

 ( سورة الما دةال 91( من ا ية )2)
 ( سورة األنفالال 13ي 12( من ا يتين )3)
 ( سورة الما دةال 38( ا ية )4)
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السرقة في بع  المحةال؛ كمةا لةو كةان المسةرو  دون النصةااي زو كةان المةال ييةر 
 ال (1)محرزي ونحو ذل  مما ا ينبت معه حد السرقة

 وانع الحكم مع وجود العلة: م

ة ود العلةمن قال بتخصيا العلة قَسَّم الموانع التي تمنع وجةود الحكةم مةع وجة
  لل خمسة موانعي عُِرفَت بااستقرار في الحسيات والورعياتي وهي: 

 زوًا: مانع يمنع انعقاد العلةال 

 نانيًا: مانع يمنع تمام العلةال 

 ةال نالنًا: مانع يمنع ابتدار حكم العل

 رابعًا: مانع يمنع تمام الحكمال 

 خامًسا: مانع يمنع لزوم الحكمال 

 وبيان هذ، الموانع في الحسيات والورعيات كا تي: 

 في الحسيات:  -ز   

إن مةةناًل؛ فةة« الرمةةي»يمكةةن بيةةان هةةذ، الموانةةع فةةي الحسةةيات مةةن خةةالل فعةةل 
 يةرا   بةارة عةنفعةل معلةومي وهةو ع« الرمةي»الرامي  ذا قتل يلزمه زحكام القتلي و

 ي ونكونالقوس بالسهم و رسالهي ولكن قد يعر  مانع يمنع من  تمام عملية الرمي
 زمام زحد احتماات خمسة: 

ن مةةزمةةا ااحتمةةال األول: فةةأن ينقطةةع وتةةر القةةوسي زو ينكسةةر موضةةع الةةوتر 
د مةةن سةةهمه؛ فيكةةون هةةذا مانعًةةا مةةن انعقةةاد العلةةةي وهةةي الرمةةي بعةةد زن حصةةل القصةة

 ال مباورة الرمي؛ وبنار علل هذا ا يههر وير من زحكام الرمي الرامي  لل

ن مةحا ةل   وزما ااحتمال الناني: فأن يَُحةول بةين الرامةي وبةين الهةدف المرمةي
 العلةة؛ حا ط زو نحو، يعر  في مسةافة مةرور السةهم؛ فيكةون هةذا مانعًةا يمنةع تمةام

لةم ننه؛ فسةوري ورد، عةن ألن فعل الرامي قد انعقد رميًاي لكةن الحا ةل منعةه مةن المةر
قوتةهي  ليةه ب يتم بذل  الرمي؛ ألنةه  نمةا يصةير قةتاًل  ذا زصةاا الهةدف بامتةداد السةهم

 وقد منع الحا ل من تمام هذا اامتداد؛ فكان مانعًا من تمام العلةال 

 –وهةو الوةخا المرمةي  –وزما ااحتمال النالث: فةأن يصةيا السةهم الهةدف 
بوةةير يتقةةي بةةه مةةن درع زو ييةةر،؛ فيكةةون هةةذا لكةةن هةةذا الوةةخا دفعةةه عةةن نفسةةه 

مانعًا يمنع ابتدار الحكم؛ ألن السهم لمةا امتةد  لةل المرمةي واتصةل بةه ههةر بةذل  زن 

                                                             

(ي حاوةية األزميةري 2/311(ي ورو نور األنوار علل المنةار )4/58( ينهر: كوف األسراري للبخاري )1)
 (ال 2/349)
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العلة التي هي الرمي قد تمتي وبقي بعد ذل  وقوع الحكم؛ فلمةا دفةع المرمةي السةهم 
 عن نفسه منع بذل  ابتدار الحكمال 

 ه الوةةخا عةةن نفسةةهي وبةةين الحةةا طوالفةةر  بةةين الةةدرع ونحةةو، ممةةا يةةدفع بةة
بةةة زن الةةدرع متصةةل بةةالمرمي؛ فصةةار بمنا -ونحةةو، ممةةا يعةةر  فةةي مسةةافة المةةرور 

ذا الجةةزر منةةه؛ وكةةان اتصةةال السةةهم بةةه بمنابةةة اتصةةاله بجسةةم الوةةخا نفسةةه؛ وبهةة
بخةالف  يكةون الرمةي قةد تةمي لكةن حكمةه لةم يوجةد؛ لوجةود المةانع مةن ابتدا ةه؛ وهةذا

 ون اتصةاليير متصةل بةالمرميي فةال يتنةزل منزلةة بدنةه؛ فةال يكةالحا ط ونحو،؛ فإنه 
 السهم به بمنابة اتصاله بالمرميال

ن وزمةةا ااحتمةةال الرابةةةع: فةةأن يصةةةيا السةةهم المرمةةي؛ فيجرحةةةهي لكةةن يةةةتمك
 نةةع تمةةامالمرمةةي مةةن معالجةةة الجةةرو؛ فينةةدملي ويبةةرز المرمةةي؛ فيكةةون هةةذا مانعًةةا يم

ي مةات منةهف  ا  ذا سةرا  لةل نفةس المجةرووي الحكم؛ وذل  ألن الجرو ا يصير قتالً 
 فإذا وجد ما يمنع هذ، السراية؛ كان مانعًا من تمام الحكمال 

وزما ااحتمال الخامس: فأن يصيا السةهم المرمةيي ويجرحةهي وا ينةدمل هةذا 
الجرو بالمداواةي وا يفضي  لل المةوت؛ فةال يبةرز المصةااي وا يهلة ي و نمةا يصةير 

ا المةر  الةذي زَلَةمَّ بةه بسةبا الرمةي؛ فيكةون هةذا مانعةا يمنةع صاحا فةراك مةن هةذ
 ال (1)لزوم الحكم؛ ألن معنل لزومه صيرورته قتاًلي ولم يصر

 في الورعيات:  -ا

ال يمكةةن بيةةان تحقةةق الموانةةع الخمسةةة المةةذكورة فةةي الوةةرعيات مةةن خةةالل منةة
ذ، لبيةع هةايةة ؛ فإنه علة مل  البا ع للنمن وملة  الموةتري للمبيةعي لكةن عمل«البيع»

ي قةةد يعةةر  لهةةا خمسةةة احتمةةاات؛ ليتحقةةق معهةةا وجةةود الموانةةع الخمسةةة؛ كمةةا فةة
 الحسياتال 

اي  نسةانً  زما ااحتمال األول: فأن يكون المبيع مما ا يحل بيعةه؛ بةأن يبيةع ا حةرس
 ال ع حقيقةزو ميتة؛ فيكون هذا مانعًا يمنع انعقاد العلة؛ لعدم المحل وهو المبي

ا ع؛ لًكةا للبةالناني: فأن يكون المبيع مما يحل بيعهي لكةن لةيس موزما ااحتمال 
وهةو ا  ن  ذنةهيولم يأذن المال  للبا ع في بيعه؛ فيكةون البةا ع با عًةا لمةال ييةر، بةدو

منةع لبةا ع يليجوز؛ فيكون هذا مانعًا يمنةع تمةام العلةة؛ ألن كةون المبيةع ييةر مملةو  
 زصل اانعقادال تمام اانعقاد في حق المل ي ولم يمنع من 

                                                             

(ي 25ي 24(ي المنةاري ا )61ي 4/60(ي زصةول البةزدوي )210ي 2/209( ينهر: زصول السرخسةي )1)
(ي التقريةةر والتحبيةةر 3/40(ي فةةتا ال فةةار بوةةرو المنةةار )319ي 2/318كوةةف األسةةراري للنسةةفي )

ي 4/60ي للبخةاري )(ي كوةف األسةرار2/350(ي مرآة األصةول فةي وةرو مرقةاة الوصةول )3/178)
 (ال 61
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ل لةزم؛ فةدلويدل علل زنه لم يمنع مةن زصةل اانعقةاد زن المالة  لةو زجةاز البيةع 
كةون منعقةًدا ع زا يهذا علل زن البيع كان منعقًداي لكن لم يتم انعقةاد، ِلَمةا ذكةري وامتنة

 زصاًل؛ ألن يير المنعقد ا يلزم باإلجازةال 

قةف علةةل ت المالةة ي وا يتوويةدل علةل عةةدم تمةام اانعقةةاد زن البيةع يبطةةل بمةو
  جازة الوارثال 

 و منعقةدوعدم تمام اانعقاد هنا يكةون فةي حةق المالة ي زمةا فةي حةق البةا ع فهة
ا؛ فال يكون له واية  بطاله بعد عقد،ال   تامس

وزمةةا ااحتمةةال النالةةث: فةةأن يكةةون المبيةةع ممةةا يحةةل بيعةةهي ويكةةون البةةا ع ممةةا 
عي زو مأذونًا له في البيع مةن المالة ي لكةن يوجةد يجوز له البيع بأن يكون مالًكا للمبي

؛ فيكون هذا مانعًا يمنع من ابتدار حكم العلة؛ ألن وجود خيةار الوةرط (1)خيار الورط
 ذا كان الموترط هو البا ع يمنع عن خروج المبيع عن ملكه  لل ملة  الموةتري و ن 

لبةةا ع؛ فةإن الخيةةار انعقةد البيةع  ا بعةةد سةقوط الخيةةاري وكةذل   ن كةان الموةةترط هةو ا
يمنع من خروج النمن عن ملكةه  لةل ملة  البةا ع  ا بعةد سةقوط الخيةاري فكةان وجةود 
خيار الورط مانعًا من ابتدار حكم البيع الذي هةو نبةوت الملة  فةي المبيةع للموةتريي 

 وفي النمن للبا عال 

 – كما في ااحتمال السةابق –وزما ااحتمال الرابع: فأن تكون المسألة بحالها 
؛ فيكةون هةذا مانعًةا يمنةع تمةام الحكةم (2)لكن يكون الخيةار الموجةود هةو خيةار الرهيةة

                                                             

( الخيار في الل ة: اسم مصدر اختار بمعنل المصدر الذي هو ااختيةار؛ يقةال: هةو بالخيةاري ويختةار مةا 1)

    يوةةةةةاري ومنةةةةةه قةةةةةول هللا تعةةةةةالل: 

      

    

     

 ي سورة القصا[ زي: يختار منهم من يوار لطاعتهال68]آية: 

 (ي244ي 11/243(ي تةةاج العةةروسي مةةادة )خيةةر( )2/1300ينهةةر: لسةةان العةةراي مةةادة )خيةةر( ) 

 (ال 13/201(ي الجامع ألحكام القرآني للقرطبي )185المصباو المنيري ا )

 م الوير والتزامه في البيع ونحو،ال والورط في الل ة يأتي لمعاني منها:  لزا

هي واوةترط زلزمةه وةي ا فية –بكسر الرار وضةمها  –يقال ورط فالن في البيع علل فالن كذاي يورط 

مي ذلة  إللةزامي سةازيًضاي فإذا زلزم الموتري البا ع تسليم المبيع في مكان معيني ورضي البا ع بهذا 

 ورطا عند الل ويينال 

 (ال19/404(ي تاج العروسي مادة )ورط( )4/2235)ورط( )ينهر: لسان العراي مادة 

طالو وزمةا فةي ااصةطالو فقةةد قةال ابةن عابةدين:  ن خيةةار الوةرط مركةا  ضةافي سةةار علمةا فةي اصةة

 ال الفقهار علل ما ينبت بااوتراط ألحد المتعاقدين من ااختيار بين اإلمضار والفسع

 (ال 4/47ينهر: رد المحتار )

تطلق علل عدة معان: فقد تأتي بمعنل اإلبصاري ومنه رهية العيني وقةد تةأتي بمعنةل ( الرهية في الل ة: 2)

 الحلم في المنامي كما تأتي بمعنل العلمي ويير ذل ال 

 (ال3/1535ينهر: لسان العرا )

واصطالًحا: فهو حق ينبت به للمتمل  الفسعي زو اإلمضةار عنةد رهيةة محةل العقةد المعةين الةذي عقةد 
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دون زصله؛ ألن خيار الرهية ا يمنع نبوت المل ي و نما يمنةع تمامةه؛ وذلة  ألن مةن 
له الخيار من المتبايعين يكون له الحق في فسع العقد بدون قضاري زو رضا الطةرف 

 ا خرال 

 ود ر الموجس: فأن تكون المسألة بحالهاي لكن يكون الخياوزما ااحتمال الخام

                                                                                                                                                           

 ضافة في خيار الرهية من  ضافة السبا  لل المسباي زي: خيار سببه الرهيةالعليه ولم ير،ي واإل

 علةةل حنفةييال الهمةام بةةابن المعةروف الواحةد عبةد بةةن محمةد الةدين كمةال لإلمةةام فةتا القةديريينهةر: 

 دار الحنفةيي يمنجة ابن الدين زيني لالدقا ق كنز ورو البحر الرا ق(ي 5/137) الفكر دار ط الهدايةي

 (ال 6/18) (2ط ) بيروتي يالمعرفة



 - 3798 - 

؛ فيكةةون هةةذا مانعًةةا يمنةةع لةةزوم الحكةةم؛ ألن خيةةار العيةةا ا (1)هةةو خيةةار العيةةا
ةةا؛ بحيةةث يكةةون  يمنةةع مةةن نبةةوت الملةة ي وا مةةن تمامةةهي بةةل ينبةةت معةةه الملةة  تامس

ع بةدون للموتري الحةق فةي التصةرف فةي المبيةعي وا يكةون لةه الحةق فةي فسةع البية
قضاري زو رضا البةا عي ولكةن خيةار العيةا يمنةع لةزوم الحكةم مةن جهةة زن للموةتري 

 ال (2)واية الرد والفسعي فال يكون ازًما

 عنةد مةن هذا هو بيان الموانع التي تمنع وجود الحكم بالريم مةن وجةود العلةة
هةا م فييقول بتخصيا العلةةي وهةي مسةألة اختلةف فيهةا الحنفيةةي وقبةل بيةان زقةواله

 يو كا تيجدر زوًا زن زبين منوأ الخالف في المسألةي نم زحرر محل النزاعي وه

 سبا الخالف في المسألة: 

الخةةالف فةةي هةةذ، المسةةألة مبنةةي علةةل خةةالف األصةةوليين فةةي القةةول بعةةرو  
 العموم للمعاني: 

م فمن ذها  لل جواز عرو  العموم فةي المعةانيي زجةاز تخصةيا العلةةي ولة
 بسةبا تخلفهةا فةي صةورة الةنق ؛ كمةا يجةوز تخصةيا العةام مةن يبطل كونهةا علةة

 يير  بطالال 

 ال(3)ومن لم يُِجز عرو  العموم في المعانيي لم يجز تخصيا العلة زيًضا

 تحرير محل النزاع: 

 تنقسم العلة  لل علة عقليةي وعلة ورعية: 

وز فالعلةةة العقليةةة: هةةي التةةي توجةةا الحكةةم بةةذاتها قطعًةةاي وا خةةالف زنةةه ا يجةة
متةةل  –مةناًل  –تخصةيا هةذ، العلةةي بةل القةول بتخصيصةةها محةال عقةاًل؛  ذ الحركةة 

كانت علة لتحر  الجوهري ا يتصور وجودها مع كةون الجةوهر سةاكنًا ييةر متحةر ي 
وكذل  السواد لما كةان علةة كةون الجةوهر زسةودي ا يتصةور وجةود السةواد مةع كةون 

 الجوهر متلونًا بلون يير،ال 

                                                             

( العيةةا فةةي الل ةةة والعيبةةة: الوصةةمةي وعةةاا الوةةير عيبةةا وعبتةةه زنةةا وعابةةه عيبةةا وعابةةا وهةةو معيةةا 1)

    ومعيواي ومنه قوله تعالل: 

  :[ي زي: زجعلها ذات عياي يعني السفينةال ي سورة الكهف79]آية 

 ال(4/3183ينهر: لسان العرا )عيا( )

 واصطالًحا: عرفه الحنفية بأنه: ما يخلو عنه زصل الفطرة السليمةال 

 - هـ1409 بيروتي المعرفةي دار السرخسيي الدين لومس المبسوطي(ي 6/38ينهر: البحر الرا ق )

 (ال14/68) م1989
ر (ي فتا ال فا178ي 3/177(ي التقرير والتحبير )318ي 2/317( ينهر: ورو نور األنوار علل المنار )2)

(ي حاوةية األزميةري 2/350(ي مرآة األصةول فةي وةرو مرقةاة الوصةول )40ي 3/39بورو المنار )
(ي زصةةول 63ي 4/62(ي كوةةف األسةةراري للبخةةاري )210ي 2/209(ي زصةةول السرخسةةي )2/350)

 (ال 63ي 4/62البزدوي )
 (ال 2/349( ينهر: حاوية األزميري )3)
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رعية: فهي وصةف مخةتا بحالةة تقتضةي نبةوت حكةم وةرعيي وزما العلة الو
وهةي التةي يتصةور فيهةا التخصةياي وهةي التةي اختلةف العلمةار بوةأنها هاهنةا: هةل 

 ال(1)يجوز تخصيصها زو ا؟

 بيان زقوال علمار األصول في تخصيا العلة: 

 : (2)اختلف زهل العلم في جواز تخصيا العلة علل نالنة زقوال كا تي

زنه يجوز تخصيا العلةي وزن العلةة صةحيحة و ن تخلةف الحكةم  القول األول:
عنهةاي وا يعنةي تخلفهةا فةي بعة  المحةةال فسةادها فةي المحةال األخةرا التةي وجةةدت 

ي وزبةةوبكر (3)فيهةةاي و لةةل هةةذا ذهةةا جمهةةور الحنفيةةةي مةةنهم: زبةةو الحسةةن الكرخةةي
 ي (4)الرازي الجصاا

الدبوسةةي مةةن موةةايع مةةا ورار ي واإلمةةام زبةةو زيةةد (5)وزكنةةر الحنفيةةة العةةراقيين
 ال (6)النهر

وذهةا الوةةيع زبةةو الحسةةن الكرخةةي  لةةل زن هةةذا القةةول هةةو المةةذها؛ ألن ز مةةة 
 ؛ بل نقل العالر(7)الحنفية قالوا بااستحسان؛ وليس ذل   ا تخصيا العلة

                                                             

 (ال 635( ينهر: بذل النهر في األصولي ا )1)

(ي ميةةزان األصةةول 636ي 635(ي بةةذل النهةةر فةةي األصةةولي ا )3/172ينهةةر: التقريةةر والتحبيةةر ) (2)

(ي فةتا ال فةار بوةرو 209ي 2/208(ي زصول السرخسي )25ي 24(ي المناري ا )899ي 2/898)

(ي كوةةف األسةةراري للنسةةفي 311ي 2/310(ي وةةرو نةةور األنةةوار علةةل المنةةار )39ي 3/38المنةةار )

(ي مسةلم النبةوت 63ي 4/57(ي زصول البزدوي )4/57األسراري للبخاري )(ي كوف 311ي 2/310)

 علي بن بكر ألبي الفصول في األصولي(ي 365ي 364ي 351 -349(ي تقويم األدلةي ا )2/277)

(ي مرآة األصةول 4/255) م1994 - هـ1414 ي(2) ط الكويتيةي األوقاف وزارة الجصااي الرازي

 (ال 2/347وية األزميري )(ي حا2/346في ورو مرقاة الوصول )

(ي ورو نةور األنةوار علةل 2/311(ي كوف األسراري للنسفي )4/57( ينهر: كوف األسراري للبخاري )3)

(ي مرآة األصول فةي 3/38(ي فتا ال فار بورو المنار )3/172(ي التقرير والتحبير )2/311المنار )

 (ال 2/347(ي حاوية األزميري )2/346ورو مرقاة الوصول )

وما بعدها(ي وينهر:  255ي 189ي 4/164و بذل  كنيًرا في كتابه الفصول في األصولي كما في )( صر4)

(ي 3/172(ي التقرير والتحبيةر )2/311(ي كوف األسراري للنسفي )4/57كوف األسراري للبخاري )

 (ال 3/38فتا ال فار بورو المنار )
 (ال 3/38ي فتا ال فار بورو المنار )(2/898(ي ميزان األصول )3/172( ينهر: التقرير والتحبير )5)
(ي كوةةف األسةةراري للبخةةاري 2/311(ي كوةةف األسةةراري للنسةةفي )3/172( ينهةةر: التقريةةر والتحبيةةر )6)

 (ال3/38(ي فتا ال فار بورو المنار )2/899(ي ميزان األصول )4/57)
 (ال 3/177(ي التقرير والتحبير )4/68( ينهر: كوف األسراري للبخاري )7)
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ز تخصةةةيا  (1)األسةةةمندي عةةةن الكرخةةةي زنةةةه روي عةةةن زبةةةي حنيفةةةة  زنةةةه َجةةةوَّ
 ال(2)العلة

د بكةر الجصةاا زن تخصةيا زحكةام العلةل الوةرعية جةا ز عنةوكذل  ذكر زبو 
هةم مةذهاي والحنفيةي وزنه قد زخذ ذل  عمن واهدهم من الويو، الذين كانوا ز مة ال

ل ز مةة مسا  -بل توجبه  -قد زخذو، عن ويوخهم الذين واهدوهمي وهو ما توهد به 
 الحنفيةي وما عُِرَف من مقااتهمال 

ن الحنفيةةة ينكةةر زن يكةةون جةةواز تخصةةيا ونفةةل الجصةةاا زن يكةةون زحةةد مةة
العلةةة هةةو مةةذها ز مةةة الحنفيةةة  ا بعةة  الوةةيو، ممةةن عُةةِرَف بالمنةةاكير فةةي زجوبةةة 

ومةذاهبهم »مسا ل الحنفية في هذا البااي وذكر زمنلة لبع  هذ، المناكيري نةم قةال: 
فةي تخصةيا زحكةةام العلةل الوةةرعية زوةهر مةن زن يدفعةةه  نكةار منكةةري ولعمةري  نةةه 

حصر العلل الورعية في جميع مسا ل ااستحساني التي خصصنا عللها بمعةاٍن يمكن 
 ال (3)«ا يلزم عليها التخصياي  ا زنه ا يجوز دفع المذاها بجواز ما وصفنا

ر زصةحابنا »ويقول ابن زمير حاج:  كةالكرخيي والةرازيي  -ادعل قوم من زَِجةالَّ
مةةذها زبةةي حنيفةةة القةةول زن  - (4)والدبوسةةيي والقاضةةي خليةةل بةةن زحمةةد الوةةجري

 بتخصيا العلة؛ واستوهدوا بمسا لال

مةةن األوةةاعرة زن زبةةا حنيفةةة كةةان يقةةول ذلةة ي وعةةد، مةةن  (5)وذكةةر المحاسةةبي
 ال (6)«مناقبه

                                                             

لنعمان بن نابت التيمل بالواري الكوفلي  مام الحنفيةي الفقيه المجتهد وزحةد األ مةة األربعةةال ولةد ( هو: ا1)
بالكوفة سنة نمانين علل الراجا ونوأ بها وطلا العلم فل صبا،ي نةم انقطةع للتةدريس واإلفتةاري قةال 

و حنيفةة زفقةهي ضرار بن صرد: س ل يزيد بن هةارون: زيهمةا زفقةه: النةورا زو زبةو حنيفةة؟ فقةال: زبة
وسفيان زحفةه للحةديثال روا عةن عطةار بةن زبةل ربةاو وعلقمةة بةن مرنةد وحمةاد بةن زبةل سةليماني 
والحكم بن عتبة وييرهم وروا عنه حمةاد وحمةزة بةن حبيةا الزيةات وزفةر وزبةو يوسةف وييةرهمال 
 ولقد ضربه يزيد بن عمر بن هبيرة علل القضار فةأبل زن يكةون قاضةياي وكةان موتةه فةل رجةا سةنة

 ما ة وزربعين للهجرةال 
 (ال10/401(ي وتهذيا التهذيا )199ي 1/198ينهر: تذكرة الحفاه )

 (ال 636( ينهر: بذل النهر في األصولي ا )2)

 (ال 3/177(ي التقرير والتحبير )256ي 4/255( ينهر: الفصول في األصول )3)

فدي: كةان  مامةا فةي كةل علةمي ( هو: الخليل بن زحمد بن محمد بن الخليلي زبو سعيد الوجريال قةال الصة4)

وةا ع الةذكري موةةهور الفضةلي مةن مصةةنفاته: كتةاا الةدعوات وا داا والمةةواعهي تةوفي سةنة نمةةان 

 وسبعين ونلنما ةال 

 (ال2/178(ي الجواهر المضية )11/77(ي معجم األدبار )167ينهر: تاج التراجمي ا )

الصةوفيةي ووةةيع الجنيةةد  مةةام الطريقةةةي ( هةو: الحةةارث بةةن زسةةدي زبةو عبةةد هللا المحاسةةبيي زحةةد موةةايع 5)

ويقةال:  نمةةا سةةمي المحاسةبي؛ لكنةةرة محاسةةبته نفَسةهي وهةةو  مةةام المسةلمين فةةي الفقةةهي والتصةةوفي 

والحديثي والكالمي وكتبُه في هذ، العلوم زصةوُل َمةن يصةنف فيهةاال تةوفي بب ةداد سةنة نةالث وزربعةين 

 وما تينال

 (ال 2/275السبكي ) (ي طبقات1/59ينهر: طبقات ابن قاضي وهبة )

 (ال 3/177( ينهر: التقرير والتحبير )6)
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القةةول النةةاني: زنةةه ا يجةةوز  تخصةةيا العلةةةي وزن تخلفهةةا فةةي بعةة  المحةةال 
بةو منصةور يقتضي فسادهاي و لةل هةذا ذهةا موةايع سةمرقند مةن الحنفيةةي واإلمةام ز

 ال(3)ي وومس األ مة السرخسي(2)ي وفخر اإلسالم البزدوي(1)الماتريدي

 ال(4)قال الباقالني: هو قول الجمهور من الفقهاري ونسبه الباجي ألكنر المالكية

وقةةال القاضةةي عبةةد الوهةةاا فةةي الملخةةا: ا ا يجةةوز تخصةةيا العلةةة سةةوار 
لوافعيي وبعة  الحنفيةة المنصوصة والمستنبطة في قول زصحابناي وزكنر زصحاا ا

 ال(5)ا

القةةول النالةةث: التفصةةيلي حيةةث قةةال هةةهار المفصةةلون بجةةواز التخصةةيا فةةي 
العلل المنصوصةي التي عُِلَمت بةنا مةن الكتةاا زو السةنةي ولةم يجيةزوا التخصةيا 
فةةي العلةةل المسةةتنبطةي التةةي عُِلَمةةت بةةالرزي وااسةةتنباطي و لةةل هةةذا ذهةةا قلةةة مةةن 

 ال (6)الحنفية

 ف ف    ه المسألة:  وع الخال

فهةي؟ اختلف زهل العلم في نوع الخالف في هةذ، المسةألة هةل هةو معنةوي زو ل
 علل قولين: 

القول األول: زن الخالف فيها خالف لفهيي يرجع  لل التسةمية والعبةارة فقةطي 
ي وعةةالر (7)وا خةالف حقيقةةةً مةةن حيةةث المعنةةلي و لةةل هةذا ذهةةا زبةةو بكةةر الجصةةاا

 ال      (9)يرهماي وي(8)الدين البخاري

                                                             

 (ال2/899(ي ميزان األصول )3/172(ي التقرير والتحبير )2/311( ينهر: كوف األسراري للنسفي )1)

 (ال 2/311(ي كوف األسراري للنسفي )3/172(ي التقرير والتحبير )4/63( ينهر: زصول البزدوي )2)

 (ال 2/102( ينهر: زصول السرخسي )3)
 بةن السالم عبد البركات زبي الدين لمجد الفقهي زصول في (ي المسودة695ف 2/655 حكام الفصول )( 4)

 الحلةيمي عبةد بةن زحمةد اإلسةالم ووةيع السةالمي عبةد بن الحليم عبد المحاسن وزبو تيميةي بن هللا عبد
 العربيي الكتاا دار ديالحمي عبد الدين محيي محمد: تحقيق الدموقيي الحراني محمد بن زحمد جمعها

 بةن زحمةد الفةتا: زبةي برهةان ابةن (ي الوصةول  لةل األصةولي458(ي وفار ال ليةل )2/774بيروت )
(ي 631(ي ميزان األصول )3/177(ي التقرير والتحبير )2/276م )1983 الريا ي المعارفي عليي

 (ال2/677(ي لباا المحصول )460التبصرةي ا )
 (ال5/136المحيط ) ينهر هذا النقل في: البحر( 5)
(ي فةتا ال فةار بوةرو المنةار 58ي 4/57(ي كوةف األسةراري للبخةاري )2/899( ينهر: ميزان األصول )6)

 (ال 39ي 3/38)
 (ال 4/268( ينهر: الفصول في األصول )7)
 (ال 3/179(ي التقرير والتحبير )72ي 4/71( ينهر: كوف األسراري للبخاري )8)
 (ال 2/350(ي حاوية األزميري )3/39ر )( ينهر: فتا ال فار بورو المنا9)
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ولسةةت واجةةًدا زحةةًدا مةةن الفقهةةار  ا هةةو يقةةول بتخصةةيا »يقةةول الجصةةاا: 
 ال(1)«العلة في المعنلي و ْن زبا، في اللفه

بعةةةد زن ذكةةةر خةةةالف األصةةةوليين فةةةي جةةةواز  -ويقةةةول عةةةالر الةةةدين البخةةةاري 
 ذا تأملةت فيمةا ذكةر الفريقةاني »: -تخصيا العلةةي وزدلةة كةل فريةق لمةا ذهةا  ليةه 

 ال(2)«فت زن الخالف راجع  لل العبارة في التحقيقعر

 نةه خةالف ا »بعد زن ذكر زقوال الحنفيةة فةي هةذ، المسةألة:  (3)وقال ابن نجيم
 ال (4)«جدوا له

القول الناني: زن الخالف في هذ، المسألة معنويي وهو مةا ذهةا  ليةه صةاحا 
 ال (5)«ُمَسلم النبوت»

 األدلة: 

 زدلة القول األول: 

نةر ذها  لل زن الخالف في جةواز تخصةيا العلةة خةالف لفهةي ا زاحتج من  
 له في المعنلي بما يلي: 

زوًا: زن العلة في يير المحةل الةذي تََخلَّةف فيةه الحكةم صةحيحة عنةد مةن زجةاز 
التخصيا وعند من لم يجز،ي وزما فةي المحةل الةذي يتخلةف فيةه الحكةمي فةإن تخلفةه 

هذا المحل عند من  زجاز تخصةيا العلةةي  يضاف  لل مانع منع من جريان العلة في
وعنةةد مةةن لةةم يجةةز تخصيصةةها يكةةون تخلةةف الحكةةم راجعًةةا  لةةل عةةدم العلةةة فةةي هةةذا 

 ؛ فيكون الفريقان متفقين من حيث المعنلي و ن اختلفت زلفاههماال (6)المحل

وقد صرو كنيةر ممةن منةع تخصةيا العلةة بمقتضةل هةذا الةدليل فةي كنيةر مةن 
قةول النسةفي بعةد زن َعةر  طرفًةا مةن زدلةة المجيةزين  – مةنالً  –المواضعي من ذلة  
زي: الةذي ييةر الحكةم فةي  –فالحاصةل زنهةم يسةمون هةذا الُم َيِّةر »ويير المجيةزين: 

مانعًةا مخصًصةا؛ فينسةبون عةدم الحكةم مةع قيةام العلةة  -المحل الذي تخلفت فيه العلة 
لعةامي مةع قيةام  لل المانعي وذل  تخصةيا؛ كةدليل الخصةوا فةي بعة  مةا تناولةه ا

                                                             

 (ال 4/268( ينهر: الفصول في األصول )1)
 (ال 72ي 4/71( ينهر: كوف األسراري للبخاري )2)
( هو: زين الدين بن  براهيم بن محمةد الوةهير بةابن نجةيمي مةن زهةل مصةرال فقيةه وزصةولي حنفةي, كةان 3)

لرا ةق فةي وةرو كنةز الةدقا قال تةوفي سةنة عالما محققا ومكنًرا من التصةنيفال مةن تصةانيفه: البحةر ا
 سبعين وتسعما ةال

 (ال 8/358ينهر: وذرات الذها )
وا »(ي وكةذل  قةال األزميةري بعةد عرضةه للنةزاع فةي هةذ، المسةألة: 3/39( فتا ال فار بورو المنةار )4)

 (ال2/350ي حاوية األزميري )«يخفل علي  زن هذا النزاع قليل الجدوا
 (ال279ي 2/278ت )( ينهر: ورو مسلم النبو5)
 (ال 3/179(ي التقرير والتحبير )4/72( ينهر: كوف األسراري للبخاري )6)
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دليل العمومي وعندنا عدم الحكم بنةار علةل عةدم العلةة؛ لوجةود الم يةري وهةو الزيةادة 
 ال (1)«والنقصان

و صةا م وهةويمكن  يضاو ذل  من خالل المنالي فإنةه  ذا ُصةاَّ المةار فةي فةم ال
ادة ا نا مي فسد صومه؛ لفوات اإلمسا  عةن الوةرااي الةذي هةو ركةن الصةومي والعبة

 ن ركنهاال تتأدا بدو

اي فمةن وزما من وةرا ناسةيًا فإنةه ا يفطةري مةع زن ركةن الصةوم قةد فاتةه زيًضة
 د العلةةزجاز تخصيا العلةي قال:  نما امتنع الحكم الةذي هةو فسةاد الصةوم مةع وجةو

 زنةةه حكةةم بعةةدم فسةةاد صةةوم التةةي هةةي فةةوات الةةركن؛ لمةةانعي وهةةو مةةا روي عنةةه 
لةةةة ؛ فكانةةةت الع«عمةةة  هللا وسةةقا تةةةم علةةةل صةةوم ؛ فإنمةةةا زط»الناسةةيي وقةةةال لةةه: 

انعي المةذكورة فةي النةةا م موجةودة فةةي الناسةيي لكةن خصصةةت فةي العلةةة؛ لوجةود المةة
 وهو الحديث المذكورال 

وزما من لم يجز تخصيا العلةي فقد حكم بفساد صوم النا مي ولم يفسةد صةوم 
؛ لعةدم لكنه قال:  ن الحكةم الةذي هةو الفسةاد قةد امتنةع فةي الناسةي –زيًضا  –الناسي 

العلة حكًما؛ ألن فعل الناسي ينسا حقيقة  لل صاحا الورعي ا  لةل الناسةي نفسةه؛ 

؛ وبذل  يسقط عن الناسةي معنةل الجنايةةي «فإنما زطعم  هللا وسقا : »بدليل قوله 
ويصةةير زكلةةه زو وةةربهي كةةال زكةةل وا وةةرا حكًمةةاي ويبقةةل صةةومه؛ لبقةةار ركنةةهي ا 

إن فعلةةه الةةذي فةةات بةةه ركةةن الصةةوم لةةم يضةةف  لةةل لوجةةود المةةانع؛ بخةةالف النةةا م؛ فةة
 ال (2)صاحا الورعي الذي له الحق في الصيام؛ ومن نَمَّ فسد به الصوم

ة كةل فههر بذل  زن قول الفةريقين مةن حيةث المعنةل واحةدي و ن اختلفةت عبةار
 منهماال 

لةة  ذنانيًةةا: زن الحكةةم يتخلةةف عةةن الوصةةف علةةل سةةبيل ااسةةتنناري وا يكةةون 
 لةل خةالفععلةي وجميع األصوليين يقولةون بمسةا ل ااسةتننار الةواردة نقًضا علل ال

 القياسي دون زن يكون ذل  نقًضا لعلة القياسال 

جةود ونالنًا: زنه يجةوز زن يتخلةف الحكةم فةي بعة  المحةال عةن العلةة؛ بسةبا 
ي حتةل األولةل علة زخرا زقوا من األولل تُعَاِرُضها؛ وا يكون ذل  نقًضا علةل العلةة

صةةوا ي محالهةةا األخةةرا؛ فالعلةةل يتةةأتل فيهةةا التعةةار  كمةةا يتةةأتل فةةي النتبطةةل فةة
 واألدلةي ويكون الترجيا هو السبيل المخرج من هذا التعار ال 

فكمةةا زن الةةدليل الةةذي يعارضةةه دليةةل زقةةوا منةةه يبقةةل صةةحيًحاي وا ينكةةر زحةةد 
صحتهي زو يةذها  لةل عةدم العمةل بةه فةي ييةر موضةع التعةار ي زو يقةول:  ن عةدم 

                                                             

 (ال 2/314( ينهر: كوف األسراري للنسفي )1)
(ي كوةةف 3/39(ي فةةتا ال فةةار بوةةرو المنةةار )315ي 2/314( ينهةةر: وةةرو نةةور األنةةوار علةةل المنةةار )2)

 (ال 214ي 2/213(ي زصول السرخسي )3/178(ي التقرير والتحبير )2/315األسراري للنسفي )
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لعمل به في موضع التعةار  يقتضةي فسةاد، فةي ييةر، مةن المواضةع؛ فكةذل  العلةة ا
 ذا ُخصصت لمانع زقوا منهاي ينب ي زن تبقةل صةحيحة زيًضةا؛ فلةيس ألحةد زن يقةول 

 بفسادهاال 

 زدلة القول الناني: 

لة ما ذهةا  ليةه مةن القةول بةأن الخةالف فةي مسةأ« مسلم النبوت»بنل صاحا 
 علةةل مةةا ينبنةةي علةةل هةةذا الخةةالف مةةن نمةةرة؛ وقةةد – تخصةةيا العلةةة خةةالف معنةةوي

علةة احتج بأن نمرته تههر في الجواا عن الةنق ؛ فإنةه عنةد مةن زجةاز تخصةيا ال
 يجوز النق  بإبدار المانعي وا يصا ذل  عند من لم يُِجز التخصياال 

اوية؛ وكذل  في مسألة انخرام المناسبة بوجةود مفسةدة ازمةة راجحةةي زو مسة
تخصةةةيا يكةةةون التخلةةةف لمةةةانعي وا انخةةةرامي وزمةةةا مةةةن لةةةم يجةةةز فعنةةةد مجيةةةز ال

 التخصياي فإنه يقول:  نها تنخرمال 

ن ذل  من المصنفي وعلل عةدم رضةا ه بةأ« مسلم النبوت»ولم يرتِ  وارو 
د انتفةةار الحكةةم ازم للفةةريقين: مةةن زجةةاز التخصةةيا ومةةن لةةم يجةةز،؛ بسةةبا وجةةو

جةةز يلحكةةم  لةةل المةةانعي ومةةن لةةم المةةانعي لكةةن مةةن زجةةاز التخصةةيا ينسةةا انتفةةار ا
 التخصيا ينسا انتفار،  لل انتفار العلةال 

وزما مسألة انخرام المناسبة بمفسدة راجحة زو مساويةي فلم ينبت القةول فيهةا 
بةاانخرام عنةد مةن لةم يجةز التخصةيا؛ حتةل يكةون الخةالف فيهةا نمةرة للخةالف فةةي 

 ال (1)مسألة التخصيا

 الترجيا:

ي «المسةلَّم»؛ يههةر بطةالن مةا ذكةر، صةاحا «النبةوتمسلم »بما ذكر، وارو 
وضعف رزيةه فةي كةون الخةالف فةي مسةألة تخصةيا العلةة خالفًةا معنويسةاي بةل يكةون 
الراجا زنه خالف لفهي؛ وهو ما يهكد، اتفا  العلمار علل القةول بكنيةر مةن األحكةام 

 ال (2)التي جارت علل خالف القياس

                                                             

 (ال 2/179(ي التقرير والتحبير )2/279( ينهر: ورو مسلم النبوت )1)
( حكل  مام الحرمين  جماع العلمار علل القول بصحة العلة التي يرد عليها ااستنناري وزن ذل  ا يعةود 2)

هةا فةي الصةحةي وقةد طةرز عليهةا  نا نجد في الوريعة علةاًل فقهيةةي متفقًةا علي»عليها باإلبطالي فقال: 
ي زو ملتةزم  استننار الورع في مواقع ا تعلل؛ وهذا كجريان العلة فةي اختصةاا كةل ُمتِْلةفي زو متعةّدٍ
بالضماني وا زحد ينكر جريان هذا المعنل في الورعي مع العلم بأن العاقلة تحمل العقلي وحملهةا لةه 

الوريعةي بنينا عليه طرد المعنل الفقهي المناسةاي خارج عن القاعدةي فإذا وجدنا زمنال ذل  وقاعدة 
ي واحةةتج لةةذل  «عةةن التمسةة  بةةه؛ لةةورود وةةير لةةم يعلةةل –زي: لةةم نضةةعفي ولةةم نجةةبن  –ولةةم نكةةع 

والسر في ذلة : زن مةا ا يعقةل معنةا، كةا ن فةي مسةتننل الوةارعي والمسةتننل ا »باإلجماعي نم قال: 
 «ال  يعتبر وير منهي وا يعتر  به علل ويريقاس عليهي وكأنه منقطع عن كنر الوريعةي وا

 (ال 287ي 286ينهر: البرهاني ا )
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خةالف لفهةي؛ ههةر زن اإلطالةة فةي  و ذا ههر زن الخالف حول تخصيا العلة
المسةألة زكنةر مةةن ذلة  بعةر  زدلةةة مةن زجةةازوا التخصةيا ومةن لةةم يجيةزو،ي ومةةن 

زمر ا داعي له هنةاي وزن ااكتفةار  –فصلوا بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة 
 ال(1)باإلحالة  لل ما ذكر بوأنه في كتا األصول في هذا المقام زولل من التطويل به

                                                             

(ي زصةةول 903 -2/899(ي ميةةزان األصةةول )177 -172( ينهةةر فةةي هةةذ، األدلةةة: التقريةةر والتحبيةةر )1)
(ي بةذل النهةر فةي األصةولي ا 270 -4/259(ي الفصول فةي األصةول )215 -2/208السرخسي )

(ي 317 -2/311(ي كوف األسراري للنسةفي )40ي 3/39ورو المنار )(ي فتا ال فار ب644 -636)
(ي وةرو مسةلم النبةوت 10ي 4/9(ي تيسةير التحريةر )314 -2/310ورو نور األنوار علةل المنةار )

 (ال 74 -4/58(ي كوف األسراري للبخاري )73 -4/57(ي زصول البزدوي )278ي 2/277)
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 حث الثالثالمب

 حكم وجوب اتحاد الوصف في العلة

ذكةةر زهةةل العلةةم مةةن علمةةار األصةةول زن ركةةن القيةةاس هةةو الوصةةف الةةذي ُجِعةةَل 
 ال (1)علًما علل حكم النا مما اوتمل عليه الناي وجعل الفرع نهيًرا له في حكمه

كةةون وزجةةازوا زن يكةةون هةةذا الوصةةف الةةذي ُجِعةةَل علًمةةا علةةل حكةةم الةةنا زن ي
وحكًمةةاي  لمنصةةوا عليةةهي ووصةةفًا عارًضةةاي واسةةًماي وجليسةةاي وخفيسةةايوصةةفا ازمةةا ل

  ويجوز زن يكون في الناي ويجوز في يير النا؛  ذا كان نابتًا به معنلال

يةة: ل الحنففمنال الوصف الالزم: النمنيةي قد جعلت علة للزكاة في الحلي؛ فقةا
م زية حةةالًاي يجةةا فيهةةا الزكةةاةي سةةوار صةةي تي زم لةةم تصةة ي وسةةوار كانةةت الصةةيا

 حراًماال 

س ومنال الوصةف العةار : الكيةلي قةد جعةل علةة للربةا فةي الحبةواي وهةو لةي
 بالزم لها؛ فإنها قد تباع وزناال 

انتقا  الطهارة في حق المستحاضة فةي حةديث  ومنال ااسم: تعليل النبي 

توض يي وصةلي و ن قطةر الةدم علةل الحصةيري : »بقوله  (2)فاطمة بنت زبي حبيك

 علل الحكم هنا باسم ووصف عار ال  ؛ فإن النبي (3)«نما هو دم عر  انفجرفإ

فة صةةزمةةا ااسةةم: فهةةو الةةدمي فهةةو اسةةم جةةنسي والتعليةةل بةةه يةةدل علةةل اعتبةةار 
 النجاسة؛ فإن الدم نجسال 

ألصةل اوزما الصفة العارضة: فهي اانفجاري وهي صفة عارضة في الدم؛ ألن 
ا في العرو ي   خروجال والتعليل به يدل علل اعتبار صفة الفيه زن يكون مستقرس

ومنةةال الجلةةي: الطَّةةْوف؛ جعةةل علةةة لعةةدم نجاسةةة الهةةرةي ونحوهةةا مةةن سةةواكن 

ي وهةذا معنةل (1)« نها من الطوافين علةيكم والطوافةات»في الهرة:  البيوت؛ لقوله 

 هاهر ا يحتاج  لل تأملال 
                                                             

(ي مرآة األصول في ورو مرقةاة 2/174سرخسي )(ي زصول ال612ي 4/611( ينهر: زصول البزدوي )1)
(ي كوةةف األسةةراري 20ي 3/19(ي فةةتا ال فةةار بوةةرو المنةةار )23(ي المنةةاري ا )2/303الوصةةول )
(ي كوةةف األسةةراري للبخةةاري 2/248(ي وةةرو نةةور األنةةوار علةةل المنةةار )249ي 2/248للنسةةفي )

 (ال 2/833(ي ميزان األصول )612ي 4/611)
األسةدية مهةاجرة  -بضم المهملة زولهي واسمه قةيس بةن المطلةا بةن زسةد -حبيك ( هي: فاطمة بنت زبي2)

 جليلةي وهي التي استحيضتال روا حدينها عروة بن الزبيرال 
 (ال 12/442(ي تهذيا التهذيا )3/389ينهر: خالصة تذهيا تهذيا الكمال )

ستحاضةةةالالال حةةديث (ي كتةةاا الطهةةارةي بةةاا: مةةا جةةار فةةي الم1/494( زخةةرج طرفةةه األول ابةةن ماجةةه )3)
(ي وزمةةا طرفةةه ا خةةر فأخرجةةه الةةدارقطني فةةي 345ي 1/344(ي والبيهقةةي )6/42(ي وزحمةةد )624)

ينهةر: نصةا ي «انفجةر»بدل « انقطع»( بلفه: 1/354(ي وضعف الحديث والبيهقي )1/216سننه )
  (ال1/286الراية )
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 او وصةةف خفةةيي ومنةال الخفةةي: التعليةةل بالكيةةل والجةةنس فةةي بةةاا الربةةاي وهةة
 يههر لكل زحدي و نما يفهمه البع  دون البع ال 

للخنعميةة عنةدما سةألته عةن جةواز حجهةا ألبيهةا الوةيع  ومنال الحكةم: قولةه 
فقالت: نعمي فقال « زرزيت لو كان علل زبي  ديني فقضيتهي زما كان يجزي ؟»الكبير: 

« :؛ فعلل الرسول (2)«فدين هللا زحق ي وهو حكمال بقضار دين العبادة 

ومنال ما كان في النا: التعليل بالطعم في الربا الوارد في الناي وهو قولةه 

« :ال (3)«ا تبيعوا الطعام بالطعام  ا سوار بسوار 

ة السابقال  –زيضا  –ومنه   التعليل بالطوفي في حديث الهرَّ

ام ومنال ما كان في يير الناي وهو نابت به معنةل: تعليةل جةواز السَّةلَم بإعةد
واإلعدام معنل في العاقد ا في السلم؛ فهو لةيس فةي  –زي بفقر، واحتياجه  –العاقد 

الناي ولكنه نابةت بةهي باعتبةار زن وجةود السةلم الةذي ورد بةه الةناي ا يتحقةق  ا 
 ال (4)بوجود عاقدي واإلعدام صفة لهذا العاقد؛ فكان اإلعدام نابتا باقتضار النا

ي فهةل وصةف الةذي ُجِعةَل علًمةا علةل حكةم الةنافإذا نبت جواز ذلة  كلةه فةي ال
 ًطا؟حًدا زو بسيزن يكون متعدًدا زو مركبًاي زم ا بد زن يكون وا –زيًضا  –يجوز فيه 

هةةةذا هةةةو محةةةل الخةةةالف فةةةي هةةةذ، المسةةةألةي وهةةةو بحاجةةةة  لةةةل مزيةةةد تحديةةةدي 
 و يضاحه فيما يلي: 

 تحرير محل النزاع: 

ويعبةر  يكةون الوصةف فةرًدا واحةًدايا خالف بين األصوليين فةي زنةه يجةوز زن 
الف نمةا الخةعنه بعضهم بكونه بسيًطاي وذل  كالنمنية فةي تعليةل الربةا فةي الحلةيي و 

 ركبًاال في جواز كونه عدًدا: وصفيني زو زكنري وهو ما يعبر عنه بعضهم بكونه م

                                                                                                                                                           

(ي كتاا 1/136(ي والترمذي )75( كتاا الطهارةي باا: سهر الهرةي الحديث )1/67( زخرجه زبو داود )1)
(ي كتاا الطهارةي باا: سهر 1/55(ي والنسا ي )92الطهارةي باا ما جار في سهر الهرةي الحديث )

(ي والحةاكم 367( كتاا الطهارةي باا الوضةور بسةهر الهةرةي الحةديث )1/317الهرةي وابن ماجة )
زبي طلحةي عن حميةدة بنةت عبيةد ( كتاا الطهارةي وكلهم من طريق  سحا  بن عبد هللا بن 1/160)

 عن كبوة بنت كعا بن مال  عن زبي قتادة بهال 
 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحياي وقال الحاكم: صحيا اإلسناد ولم يخرجا،ال 

 (ال 6699( كتاا األيمان والنذوري باا: من مات وعليه نذري حديث )13/443( زخرجه البخاري )2)
 (ال 93/1592المساقاةي باا: بيع الطعام منال بمنلي حديث ) ( كتاا3/1214( زخرجه مسلم )3)
(ي مرآة األصةول فةي 66ي 2/65(ي التلويا علل التوضيا )176 – 2/174( ينهر: زصول السرخسي )4)

(ي ميةةةزان األصةةةول 308 – 2/303(ي حاوةةةية األزميةةةري )307 -2/304وةةةرو مرقةةةاة الوصةةةول )
(ي 618 -4/612كوف األسراري للبخاري )(ي 618 -4/612(ي زصول البزدوي )840 – 2/834)

(ي وةةةرو نةةةور األنةةةوار علةةةل المنةةةار 252 -2/249(ي كوةةةف األسةةةراري للنسةةةفي )23المنةةةاري ا )
 (ال 21ي 3/20(ي فتا ال فار بورو المنار )252 -2/249)
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  تتحقةقاوالمراد بكون الوصف عدًداي زو مركبًا زن تكون العلة عدة زوصافي 
اف يةع األوصة ا باجتماعهةاي زي زن العلةة ا تكةون منتجةة للحكةم  ا بوجةود جمالعلة 

كةمي وجةد الحالتي تتكون منها هذ، العلة المركبةي فإن تخلف زحد هذ، األوصاف؛ لةم ي
ا وجةد هةذ بخالف ما لو كان كل وصف يعمل في الحكم منفرًداي بحيث يوجد الحكةم  ذا

؛ ي ولكةةن كةةل وصةةف يكةةون علةةة مسةةتقلةالوصةةف؛ فإنهةةا حين ةةذ ا تكةةون علةةة مركبةةة
ألوصةاف اوذل  كاجتماع البولي وال ا طي والمذيي والرعاف؛ فإن كل واحد مةن هةذ، 
 وجنايةةة علةةة بنفسةةه:  ذا ُوِجةةدي وجةةد الحكةةم الةةذي هةةو الحةةدثي وكةةذل  اجتمةةاع الةةردة

حكةمي القتل العمد في وخا واحد؛ فإن كل واحةد مةن الوصةفين علةة تكفةي لوجةود ال
 لقتلال الذي هو ا

واألوصاف المجتمعة علل هذ، الحال ا تةدخل فةي مسةألتنا هةذ،ي و نمةا المةراد 
بهذ، المسةألة: األوصةاُف المتعةددة التةي ا يوجةد الحكةم  ا باجتماعهةا علةل مةا تقةدم 

 ال (1)بيانهي وذل  كالتعليل بالدم واانفجار في حديث الخنعمية السابق

كةون تزنةه يجةوز فةي الوةرعيات زن وذكر عالر الدين السمرقندي فةي الميةزان 
لةل فةي الع العلة وصةفًا واحةًداي زو وصةفيني زو زكنةري بةال خةالفي وزمةا الخةالفي فهةو

 العقليةال 

وَعلَّل جواز التعدد فةي العلةل الوةرعية بةأن علةل الوةرع زمةارات علةل األحكةام 
لمصةةالا العبةةادي والمصةةلحة يجةةوز زن تتعلةةق بوصةةف واحةةدي زو بوصةةفيني زو بعةةدة 

 ال (2)ف؛ فيلزم القول بجواز التعددزوصا

 تفصيل اختالف علمار األصول في المسألة: 

 اختلف زهل العلم في جواز تعدد الصفة علل قولين: 

القول األول: يجوز زن يكةون الوصةف فةي العلةة  متعةدًدا؛ كمةا يجةوز زن يكةون 
مةن متحًداي و لل هذا ذها جمهور األصةوليين ويالةا الحنفيةةي واقتصةر عليةه كنيةر 

 ي (5)ي والنسفي(4)ي والبزدوي(3)مصنفيهم في حدينهم عن ركن القياس كالسرخسي

                                                             

(ي كوةةف األسةةراري 617ي 4/616(ي كوةةف األسةةراري للبخةةاري )2/306( ينهةةر: حاوةةية األزميةةري )1)
 ( 2/20(ي فتا ال فار بورو المنار )2/251للنسفي )

 (ال 2/837( ينهر: ميزان األصول )2)
 (ال 2/175( ينهر: زصول السرخسي )3)
 (ال 4/616( ينهر: زصول البزدوي )4)
(ي ورو 3/20(ي فتا ال فار بورو المنار )2/251(ي كوف األسراري للنسفي )23( ينهر: المناري ا )5)

 (ال 3/20نور األنوار علل المنار )
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 ال (1)وييرهم

القول الناني: زنه يجا زن يكون الوصف في العلة متحًداي وا يجوز زن يتعددي 
 ال   (2)و لل هذا ذها زبو الحسن األوعري

 األدلة: 

 زدلة القول األول: 

ليةه  المذها األول علل صةحة مةا ذهبةوا احتج جمهور زهل العلم وهم زصحاا 
 من جواز تعدد الوصف بما يلي: 

زوًا: زن ِعلِّيَّة األوصاف المتعددة تنبت بما تنبت بةه ِعلّيةة الوصةف الواحةد؛  ذ 
 نه من يير الممتنع زن تكون الهي ة المجتمعة من عدة زوصاف علة بما يقوم الةدليل 

ري زو  حالةةةي زو ييةةر ذلةة  مةةن مسةةال  علةةل هةةن التعليةةل بهةةاي مةةن مناسةةبةي زو تةةأني
 ال (3)العلة

نانيًةا: زنةةه قةد وقعةةت العلةة مركبةةة مةن زوصةةافي والوقةوع دليةةل الجةوازي ومةةن 

اسةم الةدمي  وقوعها ما ذكةر فةي حةديث المستحاضةة المتقةدم؛ حيةث اعتبةر الرسةول 

 ال (4)وِصفَةَ اانفجار

 زدلة القول الناني: 

 لعلة بما يلي: احتج من لم يُجز تعدد األوصاف في ا

 ة زا ةدةزوًا: زنه لو صا تركيا العلة من زوصاف متعددةي لصارت العلية صف
هةذا  علل مجموع هذ، األوصاف؛ وذل  ألن مجموع األوصاف زمر معقولي وزما كون
جمةوع مالمجموع علةي فهو مجهولي والمجهول يير المعلةوم؛ فنبةت زن العليةة ييةر 

 ين: مجموعي وعند ذ ا يخلو الحال من زمراألوصافي وزنها زا دة علل هذا ال

زحةةةدهما: زن يقةةةال:  ن صةةةفة العليةةةة قةةةد حصةةةلت لكةةةل واحةةةد مةةةن األوصةةةاف 

نفسةه  المجتمعة؛ فيصير كل وصف منها علة مستقلة بنفسةهاي ا زن يكةون المجمةوع
 علةي وهذا خارج عن محل النزاعي كما مضل تحرير،ال 

للمجمةوعي وعند ةذ يجةا  نبةات نانيهما: زن يقةال:  ن صةفة العليةة قةد حصةلت 
جزر من تل  الصفة لكل واحد من األوصاف المجتمعةي وهذا باطل؛ ألنه مةن المحةال 

 ال (5)زن تنقسم الصفة العقلية  لل زجزار

                                                             

 (ال 2/66(ي التلويا علل التوضيا )2/306( ينهر: مرآة األصول في ورو مرقاة الوصول )1)
 (ال 2/837(ي ميزان األصول )2/306( ينهر: حاوية األزميري )2)
 (ال 2/307(ي حاوية األزميري )4/617( ينهر: كوف األسراري للبخاري )3)
 (ال 2/307( ينهر: حاوية األزميري )4)
 (ال 2/306(ي حاوية األزميري )4/617اري للبخاري )( ينهر: كوف األسر5)
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 واعتر  علل هذا ااستدال بوجو،: 

 زحدها: زنه ا يمتنع زن تحصةل الصةفة للمجمةوع مةن حيةث هةو مجمةوع ب ة 
 ال وذل  ألن المجموع من حيث هو مجموع وير واحدالنهر عن زفراد المجموع؛ 

الحةروف والوجه الناني: زن هذا ااستدال ينةتق  بجةواز الحكةم علةل األلفةاه 
ه زو األلفةا المتعددة بأنها خبر زو نحو، مةن زقسةام الكةالمي مةع كةون المتعةدد مةن هةذ،

الي دالحروف خبًرا صةفة زا ةدة علةل هةذا المجمةوع؛ علةل نحةو مةا ذكةرتم مةن ااسةت
م روفي لةزفإذا لم يمنع هذا من جواز  طال  صفة الخبر علل مجموع األلفةاه زو الحة

 من جواز  طال  صفة العلية علل مجموع األوصافال  -زيًضا  –زا يمنع 

الوجه النالث: زن كون مجموع األوصاف علةة معنةا، زن الوةارع قةد راعةل مةا 
ضةةا ه بةةالحكمي ولةةيس ذلةة  اوةتملت عليةةه هةةذ، األوصةةاف المتعةةددة مةةن الحكمةة فةةي ق

صةةفة لهةةةذ، األوصةةةاف زصةةةاًلي فكيةةف تكةةةون صةةةفة زا ةةةدة؛ حتةةل يلةةةزم مةةةا ذكةةةر مةةةن 
 ال (1)ااستدال

واحتجوا نانيًا: بأنه يلزم من كون العلةة مركبةة مةن زوصةاف متعةددة زن يكةون 
عدم كل جزر من زجزار العلِة علةةً لعةدم صةفة العليةة؛ وذلة  ألنهةا تنتفةي بانتفةار كةل 

مركةاي ضةرورة زنهةا تنتفةي بانتفةار المركةا كلةه قطعًةاي والمركةا ينتفةي جزر مةن ال
بانتفار كل جزر منهي وهذا الالزم باطل؛ ألنةه لةو صةا للةزم القةول بةنق  عليةة عةدم 

لةو عةدم جةزر نةان »كل جزر؛ لعدم صفة العلية؛ لتحقق عدم الجزر بدون عةدمها؛  ذ 
ر األولي وا تنعةةدم العليةةة بعةةدم بعةةد انعةةدام جةةزر زولي لةةزم عةةدم العليةةة بانعةةدام الجةةز

 ال (2)«الجزر الناني؛ استحالة تجدد عدم المعدوم؛ ألنه ا ينعدم

واعتر  علل هذا ااستدال: بأنه ا يسلم زنه يلزم من كون المركةا علةة زن 
يكةون عةدم كةةل جةزر منةه علةةة لعةدم صةفة العليةةةي وعلةل تسةليم القةةول بانتفةار صةةفة 

 ال (3)كون ورًطا؛ فإن الوير قد ينتفي بانتفار ورطهالعلية؛ فإن ذل  يجوز زن ي

 الترجيا: 

والذي يههر من تأمل القولين وزدلتهما هو رجحان قةول الجمهةور؛ فيجةوز زن 
تكةون العلةة متعةددة األوصةافي كمةا يصةا زن تكةون مفةردة؛ ألنةه ا سةبيل  لةل  نكةةار 

 نمةا  –مةناًل  – ذل  مع زنه واقع حتًماي واستقرار الوةرع يةدل علةل ذلة ؛ فالقصةاا
يجا في القتل العمد العدواني دون الخطأي وا يمكن زن تكون علته بسيطة بحال مةن 
األحوال؛ فال يمكن القول بأن علة القصاا هي القتةل وحةد،ي زو العمديةة وحةدهاي زو 

                                                             

 (ال 4/617(ي كوف األسراري للبخاري )2/307( ينهر: حاوية األزميري )1)
 (ال 2/307( ينهر: حاوية األزميري )2)
في زدلة المةانعين ومةا وجةه  ليهةا مةن اعتراضةات: نهايةة  –زيضا  –(ي وينهر 2/308( ينهر: السابق )3)

(ي العضةةد وةةرو ابةةن 3/26(ي اإلحكةةامي لآلمةةدي )3518 -8/3513صةةول )الوصةةول فةةي درايةةة األ
 (ال 113ي 3/112(ي اإلسنوي علل البيضاوي )2/230الحاجا )
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العدوان وحد،ي و نما يلزم زن تكون العلة مركبة من األوصاف النالنةة: القتةل والعمةد 
 والعدوانال 

كةةذل  الربةةا يجةةري فةةي المطعةةوم بجنسةةهي زو فةةي المكيةةلي زو فةةي المةةوزون و
بجنسه زيًضاي وا يمكن زن يكون زحد الوصفين علة تسةتقل بوجةود الحكةم معهةا عنةد 
وجودهةةا وعدمةةه عنةةد عةةدمهاي ولكةةن ا بةةد مةةن اعتبةةار الوصةةفين معًةةا؛ فتكةةون العلةةة 

وفي الجملة فإن زكنةر زحكةام »مركبة منهماي زو زن تكون العلة زحدهما بورط ا خري 
الورع يير نابتة علل  طالقهاي بل بقيةود معتبةر فيهةاي واسةتنباط العلةة البسةيطة مةن 
منل هذ، األحكام يير ممكن؛ فيلزم المصةير  مةا  لةل كةون تلة  األحكةام تعبديةةي وهةو 

 ال (1)«علل خالف األصلي زو تجويز استخراج العلة المركبةي وهو المطلوا

 عدد زوصاف العلة: نمرة القول بت

 من زجازوا تعدد زوصاف العلة اختلفوا علل نالنة زقوال: 

 األول: زن العلة هي كل األوصافال 

 الناني: زن العلة هي صفة ااجتماعال 

ا  النالث: زن العلة هةي الوصةف الزا ةدي وهةو وصةف ييةر معةين مةن الجملةةي
 تنعقد العلة بدونهي وا يتصور بدونه ااجتماعال 

 علل ذل  اختالفهم في بع  المسا ل: وينبني 

فيهةاي لكنهةا ت ةر  لةو زادت  (2)منها: لو زن سفينة كانةت ا ت ةر  بحمولةة كُةرٍّ 
ا وقفيًزا من مةال  نسةان ب يةر  ذن (3)حمولتها علل الكر قفيًزا ي فوضع  نسان فيها كرس

 صاحبهي ف رقت السفينةي وتلف ما فيهاال 

                                                             

 (ال 8/3518( ينهر: نهاية الوصول في دراية األصول )1)

 اال ( الكر: مكيال ألهل العرا ي يعد من زكبر المكاييل العربيةي وهو اننا عور َوْسقًاي الوسق ستون صاعً 2)

حمةد نجةةم م(ي المقةةادير الوةرعية واإلحكةةام الفقهيةةي للةةدكتور 5/3852ينهةر: لسةان العةةرا )كةرر( )

 (ال182ي 181مي ا )1984 -هـ 1404ي الدين الكرديي مطبعة السعادةي القاهرة

( القفيز: مكيال يبل  نمانية مكاكي  عند زهل العرا ي والمكو  يساوي صاًعا ونصفًاي فةالقفيز اننةا عوةر 3)

 اًعاال ص

 (ال173(ي المقادير الورعيةي ا )5/3701ينهر: لسان العراي مادة )قفز( )
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افي تكون علة ير  السةفينة مضةافة  لةل فعلل القول بأن العلة هي كل األوص
 والقفيز جميعًاال  (1)الكر

لكُةةّرِ وعلةةل القةةول بةةأن العلةةة صةةفة ااجتمةةاع تكةةون علةةة ال ةةر  هنةةا اجتمةةاع ا
 والقفيزال 

ل قفيةز وعلل القول بأن العلة هي الوصف الزا دي تكون علة ال ر  مضةافة  لة
 في الجملة يير معينال 

القفيةزي  ن  ًاي نموالقفيز معاي زو زلقل الكُرَّ زو وسوار في ذل  ما  ذا زلقل الكر
 كان ب ير  ذن صاحبهال 

وزمةةا فةةي حةةق الحكةةم: فةةإن كةةان ذلةة  الطةةرو مةةن واحةةدي وجةةا عليةةه ضةةمان 
 ود، بةأنالجميع؛ ألن التلف لم يكن ليتحقةق لةو لةم يوجةد الكةل علةل زي حةال كةان وجة

 زُلقيا معاي زو علل التعاقاال 

فسةه اد مةن نزلقةي مأذونًةا لةه بطةرو الكُةّر ا ييةري نةم وكذل  الحكم لو كان المُ 
  لقار القفيز؛ ألن ا ِذَن ما رضي بإلقار ما ينتج عنه التلفال 

عًةاي ياهمةا مو ن وقع  لقار الكر والقفيز من اننيني كان الضةمان عليهمةا  ن زلق
ري زو لقل الكززما  ن زلقل زحدهماي نم زلقل ا خر بعد،ي فالضمان علل األخيري سوار 

ن التلف لم ألتعاقا؛ القفيزي خالفًا لزفر؛ فإنه لم يفر  بين ما لو زلقيا معًاي زو علل ال
 يكن ليتحقق لوا اجتماع الكل؛ فال فر  بين التعاقا والقرانال 

لكن األول هةو الصةحيا؛ ألن التلةف يحصةل حقيقةة عنةد ااجتمةاع:  مةا مضةافًا 
الضةمان مةع هةذا يجةا علةل مةن وجةد منةه   لل الكلي زو  لل الزا د يير المعيني لكن

الوصةةف الزا ةةد؛  ذ األوصةةاف المتقدمةةة ا تنعقةةد علةةة للتلةةف بةةدون الوصةةف ا خةةر؛ 
فصةةار وصةةف ااجتمةةاع حاصةةاًل بهةةذا الوصةةف ا خةةري ووصةةف ااجتمةةاع هةةو علةةة 

 ال  (2)التلف؛ فيكون الضمان علل من تسبا فيهي وهو من زلقل آِخًرا

                                                             

–الكساري زما الكر  -زيًضا–من زسمار ا باري والكر  -زيًضا–( الكر في الل ة: مكيال ألهل العرا ي والكر 1)

اي وكر وهو الرجوع علل الويري كأن يقال: كر الليل والنهاري زي: عادا مرة بعد زخر -بفتا الكاف

 الرجل زو الفرسي زي: انبعث من صدر، صوت منل صوت المختنق زو المجهودال

 وفي ااصطالو: يعتبر من زكبر المكاييل العربيةال

زي:  – الكةر سةةتون قفيةًزاي والقفيةةز نمانيةةة مكاكية ي والمكةةو  صةاع ونصةةفي وهةةو»قةال األزهةةري: 

ق ذا  ذا زطلةوسق ستون صةاًعاي فهةو بهةنالث كيلجاتي فعلل هذ، فهو اننا عور وسقًاي وال -المكو  

 يراد به القدر الكبيري ألن وامل لكل زنواع األكيال العربيةال
 (ال 839 -2/837( ينهر: ميزان األصول )2)
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 المبحث الرابع

 ل بالعلة المستنبطة القاصرة حكم التعلي
 

لةل  سبقت اإلوارة في الحديث عةن حكةم تخصةيا العلةة  لةل زن العلةة تنقسةم 
 نوعين: منصوصة ومستنبطةي والمقام هنا يقتضي  يضاحهماي وذل  كا تي: 

 زوًا: العلة المنصوصة: وهي التي علمت من نا كتاا زو سنةال 
سةقوط الحةرج فةي ااسةت ذان بكنةرة فمنال العلة المعلومة بنا الكتاا: تعليةل 

  ي المةةةةةةةةةةةةةةأخوذ مةةةةةةةةةةةةةةن قولةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةالل: (1)الطةةةةةةةةةةةةةةواف
   
   

   
  (2) ال 

وكذل  تعليل  باحة صالة الخوف عند لقار الموركين بمحبة هةهار الموةركين 
ي وقةد زخةذت هةذ، العلةة مةن قولةه تعةالل: (3)نيـن عـن التـأها لقتالهماست فال المهم

    
   

 
  

   (4) ال 
ة  ومنةةةال العلةةةة المعلومةةةة بةةةنا مةةةن السةةةنة: تعليةةةل عةةةدم نجاسةةةة سةةةهر الِهةةةرَّ

 نهةةةةا مةةةةن الطةةةةوافين علةةةةيكم »فةةةةي الهةةةةرة:  ي المةةةةأخوذ مةةةةن قولةةةةه (5)بةةةةالطواف
 ال (6)«والطوافات

                                                             

 (ال 203(ي عمدة الحواويي ا )204ي 203( ينهر: زصول الواويي ا )1)
 ( سورة النورال 58( من ا ية )2)
 ال (4/156( ينهر: الفصول في األصول )3)
 ( سورة النسارال 102( من ا ية )4)

 (ال 157ي 130ي 4/129( ينهر: الفصول في األصول )5)

(ي 13( كتةةاا الطهةةارةي بةةاا: الطهةةور للوضةةوري الحةةديث )23ي 1/22( زخرجةةه مالةة  فةةي الموطةةأ )6)

(ي فةي 5/303( كتاا الطهارةي بةاا: المةار الركةدي وزحمةد فةي المسةند )7ي 1/6والوافعي في األم )

( كتاا الوضوري باا: الهرة 188ي 1/187رضي هللا عنهي والدارمي في السنن ) –زبي قتادة  مسند

(ي 75( كتاا الطهارةي باا: سهر الهرةي الحةديث )1/60 ذا ول ت في اإلناري وزبو داود في السنن )

(ي وقةال: حسةن 92( كتاا الطهارةي باا: فةي سةهر الهةرةي الحةديث )1/136والترمذي في السنن )

( كتاا الطهارةي باا: سهر الهرةي وابن ماجه فةي 1/55اي والنسا ي في المجتبل من السنن )صحي

(ي ولفه: والطوافات عند 367( كتاا الطهارةي باا: الوضور بسهر الهرةي الحديث )1/317السنن )

 زحمد في رواية وزبي داود والنسا يي واللفه عند الباقين: زو الطوافاتال
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ي (1)وكةةذل  تعليةةل انتقةةا  الوضةةور عنةةد النةةوم مضةةطجعًا باسةةترخار المفاصةةل

لةيس الوضةةور علةةل مةةن نةام قا ًمةةاي زو قاعةةًداي زو راكعًةةاي زو : »المةأخوذ مةةن قولةةه 
عًا؛ فإنةةه  ذا نةةام مضةةطجعًاي اسةةترخت سةةاجًداي  نمةةا الوضةةور علةةل مةةن نةةام مضةةطج

 ال (2)«مفاصله

د؛ وذلة  ااجتهةانانيا: العلة المستنبطة: هي العلة التي تعلم استنباًطا بالرزي و
تضةةيه بةةأن يجةةد المجتهةةد وصةةفًا مناسةةبًا للحكةةمي وهةةو مجةةال يوجةةا نبةةوت الحكةةم ويق

دة  لوةهاي ابالنهر  ليه هاهًراي فيضةيف المجتهةد الحكةم  لةل هةذا الوصةف؛ للمناسةبة
 الورع بكونه علةال 

ونهيةةر ذلةة   ذا ُر ِةةَي  نسةةان يعطةةي فقيةةًرا درهًمةةا؛ فةةإن الةةذي ي لةةا علةةل الهةةن 
 ال (3)حين ذ زنه  نما زعطا، هذا الدرهم ليدفع حاجتهي ويحصل مصالا النواا

 العلة المتعدية والقاصرة: 

 : وقد قسم األصوليون زيًضا العلة من حيث التعدي والقصور  لل نوعين

 النوع األول: العلة المتعدية: 

ي وهةةي العلةةة التةةي ا يقتصةةر وجودهةةا علةةل األصةةل المنصةةوا عليةةهي زو الةةذ
 ؛ ولةذل استنبطت منه العلة؛ و نما تتعدا هةذا األصةل فتوجةد فةي ييةر،ي وهةو الفةرع

ذل ي كانةت كة يوترط في هذ، العلة زا تكون هي المحل نفسهي زو جزًرا منه؛ ألنها لو
المةةار  عةةديتها؛ كةةأن تعلةةل حرمةةة الخمةةر بكونةةه خمةةًراي زو تعلةةل طهوريةةةلمةةا تصةةور ت

 بكونه ماًري فإن نفس المحل ا يتصور تعديته  لل يير، من المحالال 

                                                             

 (ال 206(ي عمدة الحواويي ا )206ي ا )( ينهر: زصول الواوي1)

( قال الحافه ابن حجر: ومدار، علل يزيد زبي خالد الداانيي وعليه اختلف في زلفاهه؛ وضةعَّف الحةديث 2)

مةن زصةله زحمةةد والبخةاري فيمةا نقلةةه الترمةذي فةي العلةةل المفةردي وزبةو داود فةةي السةنن والترمةةذيي 

 و براهيم الحربي في عللهي وييرهمال

ال فةي لحةديث؛ وقةالبيهقي في الخالفيات: تفرد به زبو خالد الدااني؛ وزنكر، عليةه جميةع ز مةة وقال ا

 السنن: زنكر، عليه جميع الحفاهي وزنكروا سماعه من قتادةال 

م عاليةةي ولةوقال الترمذيي روا، سعيد بةن زبةي عروبةةي عةن ابةن عبةاس: قولةهي ولةم يةذكر فيةه زبةا ال

 يرفعهال

يث (ي كتةةاا الطهةةارةي بةةاا: الوضةةور مةةن النةةومي حةةد1/52وزبةةو داود )(ي 1/256زخرجةةه زحمةةد )

حةديث  (ي كتاا زبواا الطهارةي بةاا: مةا جةار فةي الوضةور مةن النةومي1/118(ي والترمذي )202)

ام قاعةًدا (ي كتاا الطهارةي باا: في ما روي فيمن ن1(ي حديث )160ي 1/159(ي والدارقطني )77)

(ي حديث 221ي 220الطهارة في ذل ي وزخرجه عبد بن حميدي ا ) وقا ًما ومضطجعًاي وما يلزم من

 ( من طريق قتادة عن زبي العالية عن ابن عباس فذكر،ال 659)
 (ال 212(ي عمدة الحواويي ا )212( ينهر: زصول الواويي ا )3)
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تصةور يوكذل ي لو علل خيار الرهية من بيع ال ا ةا بكونةه عقةد معاوضةةي لةم 
ن مةة جزر وضتعدية هذ، العلة؛ ألنها جزر من المحلي الذي هو األصل؛  ذ عقد المعا

 محل الحكمي وهو البيعال 

  ومنال العلة المتعدية ما سبق من قوله تعالل: 
   
   

  
   (1) ؛

ا ذكر من محبتهم فجعل العلة في  باحة صالة الخوف عند لقار الموركين م
است فالنا عن التأها لقتالهمي فلو قاتلنا الب اة والخوارجي جاز لنا صالة الخوف 
لهذ، العلةي و ن كانت ا ية نازلة في الموركين؛ لوجود العلة المذكورة فيهم في 

 ال (2)«الب اة والمحاربين

 النوع الناني: العلة القاصرة: 

ي صةةوا عليةةه  لةةل ييةةر، مةةن المحةةالوهةةي العلةةة التةةي ا تتعةةدا األصةةل المن
 زة فةي ويجوز زن تكون هي المحل نفسهي زو جزر،؛ كما مضل في األمنلة ييةر الجةا

 العلة المتعديةال 

 تحرير محل النزاع في المسألة: 

 لحكةم قةدا خالف بين األصوليين في زن تعدي العلة التي يلا علةل الهةن زن ا
ي حكةم الةذوجودهةا فيةهي وةرط  لتعديةة النبت في األصل ألجلها  لل الفرع المقةيسي و
 نبت في األصل بموجا هذ، العلة  لل الفرعال 

ر رةي سةواوكةذل  ا خةالف بيةنهم زيًضةا فةي زنةه ا يجةوز التعليةل بالعلةة القاصة
نهةا ألكانت منصوصةي زم مستنبطة علل معنل نبوت الحكم بها في يير محل النا؛ 

 ليه؟! ا توجد فيه زصاًل؛ فكيف يحكم بمقتضاها ع

لقاصةةرة بةةين األصةةوليين فةةي زنةةه يجةةوز التعليةةل بالعلةةة ا –زيًضةةا  –وا خةةالف 
ي فةةالمنصوصةة زو المجمةةع علةةل كونهةةا علةة علةةل معنةةل زن نهةةن زن الحكةم قةةد نبةةت 

 المحل )األصل( ألجلهاال 

                                                             

 ( سورة النسارال 102( من ا ية )1)
 –زيًضةةا  –بيةةان العلةةة المتعديةةة  (ي بتصةةرف يسةةيري وينهةةر فةةي4/156( ينهةةر: الفصةةول فةةي األصةةول )2)

(ي وةرو الجةالل المحلةي علةل 103ي 3/102(ي ورو اإلسنوي علةل المنهةاج )30ي 3/29اإلحكام )
 (ال 2/234جمع الجوامع )
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زما محل الخالف بينهم فهو في جواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة؛ علةل 
زي: بأن نهن زن الحكم قةد نبةت فةي المحةل األصةل؛ ألجةل علةة  المعنل السابق نفسهي

 ال    (1)قاصرة مستنبطة

 سبا الخالف في المسألة: 

الخةةالف بةةين األصةةوليين فةةي هةةذ، المسةةألة مبنةةي علةةل اخةةتالفهم فةةي زن: هةةل 
يوترط التأنير في العلةي زو يكتفةل باإلخالةة؟ فمةن اوةترط التةأنير فةي العلةةي لةم يُِجةز 

 ال (2)لة القاصرة المستنبطةي ومن اكتفل باإلخالةي زجاز التعليل بهاالتعليل بالع

وقةةد نةةا علةةل زن هةةذا هةةو مةةا يبنةةل عليةةه الخةةالف فةةي هةةذ، المسةةألة صةةدر 
الوريعة؛ وجعل ذل  جوابًا عن تحير كنير من العلمار في هذ، المسةألةي واسةتبعادهم 

د تحيةةروا فةةي هةةذ، اعلةةم زن كنيةةًرا مةةن العلمةةار قةة»لمةةذها زبةةي حنيفةةة فيهةةاي فقةةال: 
المسألة واستبعدوا مذها زبي حنيفة رحمه هللا تعالل فيها؛ توهًما منهم زن الحةق زن 
يتفكروا زوًا في استنباط العلة: زن العلة في األصلي مةا هةي؟ فةإذا حصةل يلبةة الهةن 

يتعةدا  -زي: حاصلة فةي ييةر صةورة األصةل  –بالعلةي فإن كانت متعدية من األصل 
ي بةةل يقتصةةر الحكةةم علةةل مةةورد الةةناي زو مةةورد اإلجمةةاعي فيقتصةةر الحكةةمي و ا فةةال

الحكةةمي زمةةا توقةةف التعليةةل علةةل التعديةةة زو علةةل العلةةم بةةأن العلةةة حاصةةلة فةةي ييةةر 
 ال (3)«األصلي فال معنل له

وبعد زن زوضا صدر الوريعة وجهة نهر المسةتبعدين لمةذها زبةي حنيفةة فةي 
هةذ، المسةألة »عليه هذ، المسةألةي فقةال:  هذ، المسألةي ذكر جوابه عليهمي وما تبنل

وعلةل ااكتفةار باإلخالةةة  –رحمةه هللا  –مبنيةة علةل اوةتراط التةأنير عنةد زبةةي حنيفةة 
عند الوةافعي رحمةه هللاال ومعنةل التةأنير: اعتبةار الوةارع جةنس الوصةفي زو نوعةهي 
في جنس الحكم زو نوعه: فإن كان الوصف مقتصةًرا علةل مةورد الةنا ييةر حاصةل 

ا لةم في  صورة زخراي ا يحصل يلبة الهن بالعلة زصاًل؛ ألن نوع العلة زو جنسها لمَّ
 –يوجد في صورة زخراي ا يدري زن الوةارع اعتبةر، زو لةم يعتبةر، وعنةد الوةافعي 

لما كان مجرد اإلخالة كافيًةاي يحصةل الوقةوف علةل العلةةي مةع ااقتصةار  –رحمه هللا 
ذا كةان الوصةف مقتصةًرا علةل مةورد الةنا علل مورد الناي فحاصل الخةالف زنةه  

 ال(4)«زو اإلجماعي يمتنع الوقوف بطريق ااستنباط علل كونه علة عندناي خالفًا له

واعتةةر  علةةل مةةا ذكةةر، صةةدر الوةةريعة مةةن بنةةار الخةةالف فةةي التعليةةل بالعلةةة 
بأنةةه  –المسةتنبطة القاصةةرة علةةل الخةةالف فةةي اوةةتراط التةةأنيري زو ااكتفةةار باإلخالةةة 

                                                             

(ي البحةر 312ي 2/311(ي حاوةية األزميةري )2/313( ينهر: مرآة األصول في ورو مرقاة الوصةول )1)
 (ال 8/3519األصول ) (ي نهاية الوصول في دراية5/157المحيط )

(ي 3/170(ي التقرير والتحبيةر )161ي 5/160(ي البحر المحيط )2/67( ينهر: التلويا علل التوضيا )2)
 (ال 2/313مرآة األصول في ورو مرقاة الوصول )

 (ال 2/67( ينهر: التوضيا )3)
 (ال 161ي 5/160(ي البحر المحيط )2/67( ينهر: التوضيا )4)
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فيه نهر؛ ألن كون الوصف مقتصًرا علل مةورد الةنا ييةر موجةود فةي صةورة بنار 
ا يتنةافل مةع وجةود  –زخراي مع عدم الةنا علةل زن هةذا الوصةف هةو علةة الحكةم 

جنس الوصف فةي صةورة زخةراي واعتبةار الوةارع  يةا، فةي جةنس الحكةم بةأن ينبةت 
 ال (1)ذل  بناي زو  جماع

زن موضةع التعبةد بالتعليةلي هةل »هةو وقيل:  ن منوأ الخالف في هذ، المسألة 
؛ فةةإن مقتضةةل (2)«هةو إلفةةادة مةةا لةةم يفةد، الةةناي زو بمجةةرد  ناطةةة الحكةم بالوصةةف؟

القةةول بةةأن موضةةع التعبةةد بالتعليةةل  فةةادة مةةا لةةم يفةةد، الةةنا زا يجةةوز التعليةةل بالعلةةة 
ار القاصرة المستنبطة؛ ألنه ا تتأتل منها هذ، اإلفةادة؛  ذن ا يجةوز وجةود الحكةم بنة

 عليها في محل آخرال 

 –وصةف ومقتضل القول بأن موضع التعبد بالتعليل هو مجرد  ناطةة الحكةم بال
 جواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة؛ ألن الحكم يناط بهاال 

الخةالف فةي هةذ، المسةألة علةل « الميةزان»وبنل عالر الةدين السةمرقندي فةي 
بةالنا؟ فمةن قةال:  نةه ينبةت بالعلةةي الخالف في زن حكم األصل هل ينبت بالعلةي زو 

 ال  (3)زجاز التعليل بالعلة القاصرةي ومن قال:  نه ينبت بالناي لم يجز التعليل بها

 ال(4)«الكوف»وذكر هذا البنار زيضا النسفي في 

 بيان زقوال الحنفية في المسألة: 

اختلةةف الحنفيةةة فةةي جةةواز التعليةةل بالعلةةة المسةةتنبطة القاصةةرة؛ كتعليةةل حرمةةة 
 : (5)لربا في النقدين بعلة النمنية علل قولينا

 ال يجةةوزفةةالقةةول األول: زن التعليةةل بالعلةةة المسةةتنبطة القاصةةرة تعليةةل فاسةةد؛ 
  بعه عللالتعليل بهاي و لل هذا ذها زبو الحسن الكرخي من متقدمي الحنفيةي وتا

                                                             

 (ال 2/67لتوضيا )( ينهر: التلويا علل ا1)
 (ال 5/160( ينهر: البحر المحيط )2)

 (ال 2/904( ينهر: ميزان األصول )3)

 (ال 2/288( ينهر: كوف األسراري للنسفي )4)

(ي زصةةول البةةزدوي 2/286(ي كوةةف األسةةراري للنسةةفي )3/568( ينهةةر: كوةةف األسةةراري للبخةةاري )5)

(ي التقريةر والتحبيةر 2/286لمنةار )(ي ورو نةور األنةوار علةل ا2/904(ي ميزان األصول )3/567)

(ي التلويا 2/312(ي حاوية األزميري )2/311(ي مرآة األصول في ورو مرقاة الوصول )3/269)

قواعةةد األصةةول ومعاقةةد الفصةةولي لصةةفي الةةدين (ي 2/276(ي مسةةلم النبةةوت )2/66علةةل التوضةةيا )

(ي 36ي ا )لفضةةةيلةالحنبلةةةيي ومعةةةه تعليقةةةات القاسةةةمي تحقيةةةق زحمةةةد مصةةةطفل الطهطةةةاويي دار ا

 اإلرادة مطبعةةة الب ةةداديي نصةةر بةةن علةةي بةةن الوهةةاا عبةةد للقاضةةي الخةةالفي مسةةا ل علةةل اإلوةةراف

(ي نهايةةة الوصةةول فةةي درايةةة 5/157(ي البحةةر المحةةيط )316ي 2/315(ي روضةةة النةةاهر )1/256)

 (ال 196(ي تسهيل الوصولي ا )4/5(ي تيسير التحرير )8/3519األصول )
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ي واقتصةر (1)ذل  عامة المتةأخرين مةنهم؛ كالقاضةي زبةي زيةد الدبوسةي وييةر،
ي وهةو مةا يةدل عليةه (3)ي وجعله السرخسي المةذها(2)ليه كنير من مصنفي الحنفيةع

ةا بنةل عليةه الخةالف فةي هةذ، المسةألة وبةه ؛ (4)زيضا كالم صدر الوريعة فةي بيانةه لمَّ
 ال(5)قال  الحنابلة وبع  الوافعية

القول الناني: زن التعليل بالعلة المستنبطة القاصرة جةا زي وهةو مةا ذهةا  ليةه 
 ي واختار،(6)نصور الماتريديي وموايع سمرقند من الحنفيةم زبو

و ليه ذها جمهور العلمةار مةن المالكيةة والوةافعية ي (8)ي والتحرير(7)صاحبا الميزان
 ال(9)والحنابلةي وحكا، ا مدي عن زكنر الفقهار والمتكلمين

 األدلة: 

 زدلة القول األول: 

 مستنبطة بما يلي: احتج من قال بفساد التعليل بالعلة القاصرة ال

علةم  نةه وجةواالدليل األول: زن التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة ا يلةزم م -
 زو عمل: 

                                                             

(ي كوةف األسةراري 24(ي المنةاري ا )2/312(ي حاوية األزميةري )3/269والتحبير ) ( ينهر: التقرير1)

(ي ميةةةزان األصةةةول 2/158(ي زصةةةول السرخسةةةي )3/567(ي زصةةةول البةةةزدوي )3/568للبخةةةاري )

(ي التلةويا 2/286(ي وةرو نةور األنةوار علةل المنةار )2/286(ي كوف األسراري للنسةفي )2/904)

 (ال 4/5تحرير )(ي تيسير ال2/66علل التوضيا )

(ي وةرو 29ي 3/28(ي فتا ال فةار بوةرو المنةار )24(ي المناري ا )3/567( ينهر: زصول البزدوي )2)

 (ال 2/286نور األنوار علل المنار )

 (ال 159ي 2/158( ينهر: زصول السرخسي )3)
 (ال 2/67( ينهر: التلويا علل التوضيا )4)
(ي التلةةةويا علةةةل التوضةةةيا 4/52وكةةةا المنيةةةر )(ي وةةةرو الك7/3207(ي التحبيةةةر )2/592البةةةديع )( 5)

 (ال2/208(ي ورو الكوكا الساطع )2/276(ي فواتا الرحموت )4/5(ي تيسير التحرير )2/133)
(ي 2/269(ي التقريةر والتحبيةر )2/904(ي ميةزان األصةول )3/568( ينهر: كوف األسةراري للبخةاري )6)

 (ال 2/312حاوية األزميري )
 (ال 2/312(ي حاوية األزميري )908 -2/904( ينهر: ميزان األصول )7)
 (ال 3/169( ينهر: التقرير والتحبير )8)
ورو اللمعي للويع زبي  سحا   براهيم بن علي بن (ي 537(ي وفار ال ليل )1090ف 2/699البرهان )( 9)

هـ 1411(ي 1يوسف الويرازيي تحقيق: د/ علي بن عبد العزيز العميريي دار ال را اإلسالميي بيروتي ط )
(ي التمهيد ألبةي 2/269(ي المعتمد )667ف 2/639(ي  حكام الفصول )977ف 2/841) م1989 -

 السدحان فهد /دال ت الحنبليي المقدسي مفلا بن محمد الدين لومس الفقهي (ي زصول4/62الخطاا )
(ي نور 3/200(ي اإلحكامي لآلمدي )3/1218م )1999 - 1420ي (1ط ) الريا ي العبيكاني مكتا
فتا الودود علل مراقي السعود لمحّمد يحيل بن محّمد المختار الونقيطي الواتيي (ي 2/138) البنود

قام بتصحيحهي ومراجعته: بابا محّمد عبد هللا محمد يحيل الواتيي مطابع دار عالم الكتاي الّريةا ي 
 (ال649(ي ميزان األصول )4/5(ي تيسير التحرير )145ي ا )م1992 -هـ1412
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ة لةو لمسةتنبطازما عدم  يجابه للعلم؛ فلإلجماع علل زن التعليل بالعلة القاصرة 
 جازي لما زوجا  ا يلبة الهنال 

صةةل فةةي ييةةر األوزمةةا عةةدم  يجابةةه للعمةةل؛ فكنةةه ا يجةةوز  نبةةات الحكةةم بةةه 
سةبق  علل ما المنصوا عليه؛ ألن الحكم ا ينبت في الفرع  ا  ذا تعدت  ليه العلة؛

بطةي تقريةةر،ي والحكةةم النابةةت فةةي األصةةل المنصةةوا ييةةر نابةةت بهةةذ، العلةةة المسةةتن
كةم قطةع الحو نما هو نابت بالنا؛ وذل  ألن النا زقوا من التعليل؛ فال يجوز زن ي

لةةل  ن الةةنا بالتعليةةل؛ ألن العةةدول عةةن زقةةوا الحجتةةين الةةذي هةةو  يجةةاا العمةةل عةة
ة القاصةةر زضةةعفهما مةةع  مكةةان العمةةل بةةاألقوا زمةةر باطةةل عقةةاًل؛ فنبةةت بهةةذا زن العلةةة

تج المسةتنبطة لةةم ينةتج عنهةةا وجةةوا العمةل فةةي األصةةل المنصةواي وا يصةةا زن ينةة
 عنها وجوا العمل في الفرع المقيس؛ فوجوا العمل ا ينبت بها زصاًلال 

 ذا لم ينبت بهةذ، العلةة علةم زو عمةلي لةزم بطالنهةا؛ ألن ااوةت ال بهةا حين ةذ و
 ال (1)يكون عبنًا ا يفيد

 واعتر  علل هذا ااستدال من وجو،: 

يةر ي قول الوجه األول: زن القول بأن العلة المستنبطة القاصرة ا توجا عمالً 
 مسلمي وذل  لما يلي: 

عي وا العلةةة فةةي األصةةل؛ كمةةا فةةي الفةةر زنةةه بعةةد التعليةةل يضةةاف الحكةةم  لةةل -ز
عمةلي يضاف  لل النا؛ وعلةل هةذا تكةون العلةة هةي الةدليل الموجةا للحكةمي وهةو ال

 وزما النا فيكون دليل الدليلال 

ويلزم زن يكون هذا هو الصحيا؛ ألنه لو لم يكن هكةذاي لمةا زمكةن التعديةة  لةل 
صةل  لةل الفةرع بنةار علةل الفرع حيث كانةت العلةة متعديةة؛ ألن الحكةم يتعةدا مةن األ

نبوته بالمعنل زو الوصفي الذي صار علة لهي ولمةا كانةت هةذ، العلةة موجةودة زيضةا 
في الفرعي قُبِل بانتقةال الحكةم  ليةه زيًضةاي فلةو لةم يكةن الحكةم نابتًةا بالعلةةي لمةا زمكةن 

 ال(2)انتقاله  لل الفرع

 وزجيا عن هذا بأجوبة بيانها كا تي: 

 يستقيم زن يضاف الحكم  لل العلة في األصل المنصوا الجواا األول: زنه ا
عليه؛ ألنه كان قبل التعليل مضافًا  لل الناي فلو صار مضافًا  لل العلة بعد التعليل؛ 

                                                             

(ي كوف األسراري للنسفي 569ي 3/568(ي كوف األسراري للبخاري )3/568ل البزدوي )( ينهر: زصو1)
(ي زصول السرخسي 3/169(ي التقرير والتحبير )2/287(ي ورو نور األنوار علل المنار )2/287)
 (ال8/3525(ي نهاية الوصول في دراية األصول )2/312(ي حاوية األزميري )2/159)

(ي ميةةزان األصةةةول 2/287(ي كوةةةف األسةةراري للنسةةةفي )3/569خةةاري )( ينهةةر: كوةةف األسةةةراري للب2)
 (ال 2/312(ي حاوية األزميري )2/160(ي زصول السرخسي )2/908)
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لكان التعليل مبطاًل للنا؛ ألنه ا يبقل له حكم بعد ذل ي والتعليل يبطل  ذا كةان علةل 
 مبطاًل للنا زصاًل زولل وزحراال  وجه يت ير به حكم النا؛ فََكْن يبطل  ذا كان

يوضا هذا زنه قد وقع اإلجماع علل زن العلة  نما تجعل موجبة للحكم  ذا عةدم 
الةناي فلةو جعلةت موجبةة للحكةم مةع وجةةود الةنا؛ لكانةت علةة فةي ييةر موضةةعهاي 
وهو ا يجوز؛ ألنها علة ورعية؛ فال يجوز التعليل بها  ا فةي الموضةع الةذي جعلهةا 

 ال (1)يهالورع علة ف

الجةةواا النةةاني: زن القةةول بةةأن الحكةةم يضةةاف فةةي األصةةل  لةةل العلةةة؛ كمةةا زنةةه 
يضاف في الفرع  ليها قول باطل؛ ألن فيه اعتبار األصةل بةالفرعي وهةو ا يصةاي بةل 

 ال (2)الفرع هو الذي يعتبر باألصلي واألصل ا يعتبر بالفرع في معرفة حكمه زلبتة

كر في ااعتةرا  مةن عةدم  مكةان نقةل الحكةم الجواا النالث: زنه ا يسلم ما ذ
من األصل  لل الفرع في العلةة المتعديةة  ذا لةم يجعةل الحكةم نابتًةا فةي األصةل بالعلةةي 
وذل  ألن التعدية تصا مع القةول بةأن الحكةم نابةت فةي األصةل بةالنا؛ مةن جهةة زن 

نفسةه  الحكم في األصل بالنسبة  لل الفرع مضةاف  لةل العلةة؛ و ن كةان بالنسةبة  لةل
مضافًا  لل النا؛ وبهذا يتحقق ورط التعديةي الذي هو اوةترا  األصةل والفةرع فةي 

 ال (3)العلة

زن القول بعدم  يجاا العلة القاصرة المستنبطة للعمل مبني علل زن الحكم  -ا
في األصل المنصوا يير نابت بهاي ولو كان كذل  ألدا  لةل المناقضةة؛ ألنَّ تخلةف 

 ال   (4)لتناق  والفسادي وهو باطلالحكم عن العلة دليل ا

يما فزم  ا وزجيا عن ذل : بأن القول بالمناقضة هنا وهم؛ ألن المناقضة ا تل
لةدليل  سةتحقسام ذا وجدت العلةي وا حكم معها؛ لفساد فيها زما  ذا كةان  يجةاا الحكةم 

 لةال عفال مناقضةي وا تخرج العلة بذل  عن زن تكون  –وهو النا هنا  –زقوا 

 وةةري  يوضةا هةذا زن الحنفيةة يقولةون:  ن الجةار ا يسةتحق الوةفعة  ذا وِجةدَ 
فكةةذل   فوقةهي ولةةيس فةي هةةذا دالةة علةةل زن الجةةوار ا يكةون سةةببًا لوجةوا الوةةفعة؛

 لياًلال دالدليل ا يوجا الحكم مع وجود دليل فوقهي وا يخرجه هذا عن زن يكون 

ن النلةةث  لةةل السةةدس؛ وقةةد وكةةذل  اإلخةةوة مةةع األم فةةي الميةةراث يحجبونهةةا مةة
يحجا اإلخوة زنفسهم؛ لوجةود األاي وا يةهنر حجةبهم فةي حجةا األم بهةم؛ بةل يبقةل 

                                                             

(ي كوةةف األسةةراري للنسةةفي 3/569(ي كوةةف األسةةراري للبخةةاري )3/569( ينهةةر: زصةةول البةةزدوي )1)
 (ال 2/312(ي حاوية األزميري )2/160(ي زصول السرخسي )2/288)

 (ال 3/569(ي كوف األسراري للبخاري )2/160هر: زصول السرخسي )( ين2)
 (ال 3/569( ينهر: كوف األسراري للبخاري )3)
 (ال 2/312(ي حاوية األزميري )570ي 3/569( ينهر: السابق )4)
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حاجبًةا لةكم مةن النلةث  لةل السةدس؛ فكةذل   –و ن كانوا محجوبين باألا  –وجودهم 
 ال (1)الدليلين احتجاا زحدهما لوجوا ا خر ا يقتضي عدم تأنير، مطلقًا

لقةةول بعةةدم جةةواز التعليةةل بالعلةةة القاصةةرة المسةةتنبطة ااعتةةرا  النةةاني: زن ا
 ال (2)بنار علل زن الحكم ينبت بالنا ا بالعلةي يلزم منه القول بتخصيا العلة

وزجيةةا عةةن هةةذا ااعتةةرا : بةةأن تخصةةيا العلةةة  نمةةا يلةةزم  ذا كةةان الحكةةم 
مقطوًعةةا عةةن العلةةة فةةي األصةةل المنصةةوا عليةةه مةةن كةةل وجةةهي وهةةو ييةةر مقطةةوع 

ها من كل وجه؛ بل يبقل الحكم مضةافًا  لةل العلةة فةي حةق الفةرعي و ن كةان هاهنا عن
فةةي حةةق األصةةل مضةةافًا  لةةل الةةناي وا يكةةون ذلةة  تخصيًصةةاال يوضةةحه زن الحنفيةةة 
ِعيي ا في حةق  يقولون في مسألة الصلا علل اإلنكار:  ن المدََّعل نابت في حق المّدِ

بتي ا في حق المدَِّعي؛ فيعتبةر زعةم كةل المدََّعل عليهي وهو في حق المدََّعل عليه نا
 ال(3)منهما في حق نفسه

ااعتةةرا  النالةةث: زنةةه ا يسةةلم زن فا ةةدة التعليةةل بالعلةةة القاصةةرة المسةةتنبطة 
منحصرة في  يجاا العلم زو العملي حتل  ذا لم يوجد ذل ؛ لةم يبةق لهةا فا ةدة وكانةت 

 : (4)بل لها فوا د زخر –كما قيل  –عب ًا 

وةة ل ولةةل: زنةةه ينبةةت بهةةا اختصةةاا الةةنا بةةالحكم؛ ومةةن نةةم ا ينالفا ةةدة األ
 المجتهد بالتعليل للتعدية  لل الفرع بعدما نبت اختصاا النا بهال 

ة هةةذ، الفا ةةدة النانيةةة: زنةةه بمعرفةةة هةةذ، العلةةة تعةةرف حكمةةة الحكةةم؛ وبمعرفةة
لل  ع تميل الحكمة تطم ن القلواي وتسارع الطباع  لل التصديق؛ ألن القلوا والطبا

 ما عرفت سببه وحكمتهي وتنفر مما تقهر عليهي وا تعرف له حكمةال 

بعلةة  ل الفةرعالفا دة النالنة: زن وجود العلة القاصرة يمنع من تعدية الحكم  لة
ار علةةل زخةرا متعديةة موجةودة فةةي األصةل  ا بعةد التنبةةت مةن زن الحكةم قةةد نبةت, بنة

يةدل علةل ولل ذلة  عيكون  ا بدليل يدل  استقالل هذ، العلة المتعدية بالعليَّةي وهذا ا
من  ا الحكمرجحانها علل القاصرةي ولوا وجود العلة القاصرة في هذ، الحالةي لتعد

 األصل  لل الفرع بالعلة المتعدية دون توقف علل وجود دليلال 

                                                             

 (ال 2/288(ي كوف األسراري للنسفي )907ي 2/906( ينهر: السابقي ميزان األصول )1)
 (ال 3/570اري )( ينهر: كوف األسراري للبخ2)
 (ال 2/907( ينهر: السابقي ميزان األصول )3)
(ي فةةتا ال فةةار بوةةرو 570ي 3/569(ي زصةةول البةةزدوي )3/570( ينهةةر: كوةةف األسةةراري للبخةةاري )4)

(ي زصةول السرخسةي 3/169(ي التقرير والتحبير )2/288(ي كوف األسراري للنسفي )3/28المنار )
(ي نهايةة الوصةول 159ي 5/158(ي البحةر المحةيط )67 ي2/66(ي التلويا علل التوضيا )2/160)

تخريج الفروع علةل األصةولي ألبةي المناقةا (ي 2/138(ي نور البنود )8/3523في دراية األصول )
ي (3وهاا الدين محمود بن زحمد الزنجانيي حققه وعلق حواويه الةدكتور: محمةد زديةا صةالاي ط )

 (ال 9ا )
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و ذا نبتةت هةةذ، الفوا ةد للعلةةة القاصةةرة المسةتنبطةي لةةزم القةول بصةةحة التعليةةل 
 ال (1)بها

قاصةرة ن هذا ااعترا : بمنع حصول الفوا د المذكورة من العلةة الوزجيا ع
 المستنبطةي ووجه هذا المنع كا تي: 

 :  (2)زما الفا دة األوللي فوجه منعها زمور

ا ؛ فةإذاألمر األول: زن نبوت اختصاا النا بالحكم موجود قبل التعليل زصةالً 
وت  علةل نبةا يةدل بصةي ته  اتر  التعليلي كان ااختصاا نابتًةا زيًضةا؛ ألن الةنا 

ل ي فاألصةالحكم في المنصوا عليهي وزمةا انتقةال الحكةم  لةل ييةر،ي فيكةون بالتعليةل
ختصةةاا؛ هةةو ااختصةةااي والتعليةةل هةةو المفيةةد للتعمةةيم؛ فةةإذا تةةر  التعليةةل بقةةي اا
مةن  ر موجةودوعلل هذا ا يكون التعليل بالعلة القاصةرة المسةتنبطة موجةًدا وةي ًا يية

 ل يكون من فا دتهال قبل؛ حت

قاصةةرة؛ لعلةةة الاألمةةر النةةاني: زن التعليةةل بالعلةةة المتعديةةة ا يمتنةةع بالتعليةةل با
ة نةر تعديةبدليل زنه يجوز زن يجتمع في األصل وصفان كالهمةا متعةدي لكةن زحةدهما زك
ويكةون  من ا خر؛ فكذل  يجوز زن يجتمع فيه وصفان زحدهما متعدي وا خةر قاصةري

مور ار المةألمتعةدي دون القاصةر؛ ألن المتعةدي هةو األقةرا  لةل اعتبةالتعليل حين ذ با
المتةةين بةةه؛ يهكةةد هةةذا زن العلةةل الوةةرعية عالمةةات علةةل األحكةةامي وا يمتنةةع نصةةا ع
 اًلال علل وير واحد؛ فنبت زن التعليل بالعلة القاصرة يير مفيد لالختصاا زص

ليةل ز التعاع مةن زجةااألمر النالث: زن عدم العلةة ا يلةزم منةه عةدم الحكةم بإجمة
ل صةا القةوبالقاصرة ومن لم يجز،؛ لجواز زن ينبت الحكم بعلة زخراي ومع هةذا ا ي

لةةذل ي  بةةأن العلةةة القاصةةرة مفيةةدة لالختصةةاا؛ ألنةةه  ذا كةةان عةةدم العلةةة ييةةر مفيةةد
جةود وديةة مةع فوجود القاصرة زولل زاَّ يفيد،؛ فيجوز زن ينبت الحكم بعلة زخرا متع

 القاصرةال 

الفا دة النانيةي فوجه منعها: زنَّ معرفة الحكمة من باا العلةم ا مةن بةاا  وزما
العمةةلي وااتفةةا  حاصةةل علةةةل زن الةةرزي ا يوجةةا العلةةةم؛ فنبةةت زن التعليةةل بالعلةةةة 
القاصرة ا يحصل منه ما ذكر من الفا دة المتمنلةة فةي معرفةة الحكمةةي و نمةا يايتةه 

يعتبر في الورع  ا لضرورة العمل بالبدني وقةد زنه يفيد هنسا بهذ، الحكمةي والهن ا 
 ال  (3)نبت زنه ا يتعلق بالعلة القاصرة عمل؛ فوجا انتفار ما ذكر من الفا دة

                                                             

(ي 2/288(ي كوف األسراري للنسةفي )3/169تقرير والتحبير )(ي ال2/160( ينهر: زصول السرخسي )1)
(ي نهايةةة الوصةةول فةةي درايةةة 159ي 5/158(ي البحةةر المحةةيط )3/570كوةةف األسةةراري للبخةةاري )

 (ال 8/3523األصول )
(ي كوةةف األسةةراري للبخةةاري 2/288(ي كوةةف األسةةراري للنسةةفي )3/570( ينهةةر: زصةةول البةةزدوي )2)

 (ال 2/160سي )(ي زصول السرخ571ي 3/570)
 (ال 3/571( ينهر: كوف األسراري للبخاري )3)



 - 3823 - 

العلةة  ة تعار وزما الفا دة النالنةي فوجه منعها: زنه ا يسلم زن العلة القاصر
نةةه  ذا ألالمتعديةةة عنةةد اجتماعهةةا معهةةا علةةل وجةةه يحتةةاج  لةةل دليةةل للتةةرجيا؛ وذلةة  
كانةت هةي  ههرت العلة المتعدية في موضع العلة القاصرة مع ههور تأنير المتعديةةي
ل بها التعلي العلةي وليست القاصرة عند من لم يجز التعليل بالقاصرةي وعند من زجاز

فةق علةل بها مت تكون المتعدية راجحة عليها؛ ألن المتعدية زكنر فا دة منهاي والتعليل
 جواز،ال 

لةدليل ار زن رجحان المتعدية علل القاصرة ليس متوقفًةا علةل وجةود وبهذا هه
اي وزنَّ القاصرة ليست دافعة للمتعدية؛ فبطلت الفا دة المذكو  رةال المرّجِ

و ذا بطل جميع ما ذكر من فا ةدة التعليةل بالقاصةرة؛ ههةر صةحة القةول بفسةاد 
 ال (1)التعليل بها

ي القةول بالعلةة المهنونةةي لكنةه تةر  الدليل الناني: زنه قد قام الدليل علل نف -
وهةي  –العمل بهذا الدليل في العلة المتعدية؛ لكنرة فوا دها؛ فلزم زن يبقل ما عةداها 

 ال (2)علل األصل –القاصرة 

 : (3)واعتر  علل هذا ااستدال بأمرين

ل بةةه زحةةدهما: زن العمةةل بةةالمهنون واجةةا قطعًةةاي وهةةذا يقتضةةي زن يكةةون العمةة
 ي ا بالمهنونال عماًل بالمقطوع

لةل ْحمةل عااعترا  الناني: زن األدلة التي قامت علةل نفةي العلةة المهنونةة تُ 
ألدلةةة مةةا المطلةةوا فيةةه القطةةعي ولةةيس الهةةن؛ ويلةةزم هةةذا الحمةةل؛ للجمةةع بةةين هةةذ، ا

لهن لعمةل بةاواألدلة الدالة علل جواز العمل بةالمهنوني ولكةيال يلةزم التخصةيا؛  ذ ا
 بااتفا ال  جا ز في كنير من الصور 

الةةدليل النالةةث: زن العلةةل الوةةرعية زمةةارات؛ واألمةةارة ا بةةد زن تكوةةف عةةن  -
وةيري والعلةة القاصةرة ا تكوةف عةن وةةير مةن األحكةام؛ فةال تكةون زمةارةي و ذا لةةم 

 ال (4)تكن زمارةي لم تكن علة

 زدلة القول الناني: 

 احتج من زجاز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة بما يلي: 

زن األدلة الدالة علل صحة القياس تدل زيضا علل زن ما يستنبط من الكتةاا  -ز

زو السنة من الرزيي فهو حجة؛ كسا ر الحجةج التةي تعلةق بهةا زحكةام الوةرعي وعلةل 
هةةذا يلةةزم زن ينبةةت الحكةةم بةةالرزي المسةةتنبط مةةن الكتةةاا والسةةنة مطلقًةةاي وهةةو العلةةة 

                                                             

 ( ينهر: السابقال 1)
 (ال 8/3524( ينهر: نهاية الوصول في دراية األصول )2)
 (ال 3525, 8/3524( ينهر: نهاية الوصول في دراية األصول )3)
 (ال 4/66(ي التمهيد )32(ي روضة الناهري ا )8/3526( ينهر: السابق )4)
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الفةةرعي زم قاصةةرة علةةل األصةةل ا  المسةةتنبطةي سةةوار زكانةةت متعديةةة مةةن األصةةل  لةةل
ةاي زم  تتعدا،  لل الفرع؛ كما ينبت الحكم بالدليل من الكتاا زو السنةي سوار زكةان عامس

ا  ال (1)خاصس

واعتةةةر  علةةةل ذلةةة : بعةةةدم تسةةةليم زن العلةةةة القاصةةةرة حجةةةة وةةةرعية؛ ألن 
 ال (2)قصورها مانع من ذل 

ي األصةل هةو زْن تقةوم زنَّ الورط في الوصف الذي يجوز تعليل الحكم به فة -ا
دالة التمييز بينه وبين سا ر األوصاف مةن التةأنيري زو اإلخالةةي زو المناسةبة؛ وذلة  
متحقق في الوصف القاصر علل األصل؛ كمةا هةو متحقةق فةي الوصةف المتعةدي  لةل 
يير األصل من المحالي و ذا وجد ورط صحة التعليةل فةي الوصةف القاصةري جةاز زن 

يلزم اامتناع عن ذل   ا بمانعي وا يصا زن يكون قصةور، يكون علة صحيحةي وا 
هةو المةةانع؛ ألنةةه قةةد وقةةع اإلجمةةاع علةل جةةواز التعليةةل بالعلةةة القاصةةرة المنصوصةةة؛ 
فتبين زن القصور ليس بمانع من صحة التعليل؛  ذ لو كان مانعًاي لمنع صحة التعليةل 

و ذا لةم يوجةد المةانع  في المنصوصة كما منعه فةي المسةتنبطة؛ علةل قةول المةانعيني
الةةذي يخةةرج الوصةةف ييةةر المتعةةدي عةةن زن يكةةون حجةةةي لةةزم القةةول بصةةحة التعليةةل 

 ال (3)به

واعتةةر  علةةل ذلةة : بعةةدم تسةةليم زنَّ القصةةور ييةةر مةةانع مةةن صةةحة التعليةةلي 
وعلل التسليم به؛ فإنه يمتنع التعليةل بالعلةة القاصةرة مةن جهةة زخةراي وهةي انعةدام 

 ال(4)ل؛ كما مضل بيانهالفا دة من هذا التعلي

زنه لو توقفت صحة العلة علل تعديهاي لما توقف تعديها علةل صةحتها؛  ذ  -جـ
لو توقفت صةحة كةل منهمةا علةل ا خةري للةزم الةدوري وقةد نبةت باإلجمةاع زن التعةدي 
متوقف علل الصحة؛ فوجا زاَّ تكون الصحة متوقفة علل التعدي؛ فراًرا من الةدور؛ 

 ال (5)القول بصحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة وينبني علل هذا لزوم

واعتر  علل هةذا ااسةتدال: بأنَّةه ا يسةلم لةزوم الةدور بمةا ذكةر؛ ألن الةدور 
 نما يلزم لو كان توقف كل واحد من الصحة والتعدية علل ا خر توقف تقدمي بمعنةل 

لةيس توقةف  زن يكون موروًطا بتقدم كةل منهمةا علةل ا خةري ولةيس كةذل  هنةا؛ فهةو

                                                             

(ي كوةةف األسةةراري للبخةةاري 2/287(ي كوةةف األسةةراري للنسةةفي )3/567ول البةةزدوي )( ينهةةر: زصةة1)
 (ال 2/312(ي حاوية األزميري )2/159(ي زصول السرخسي )3/568)

 (ال 2/313( ينهر: حاوية األزميري )2)
(ي 2/312(ي حاوية األزميري )3/568(ي كوف األسراري للبخاري )2/159( ينهر: زصول السرخسي )3)

 (ال 8/3523صول في دراية األصول )نهاية الو
 (ال 2/313( ينهر: حاوية األزميري )4)
(ي فةتا ال فةار 2/313(ي مةرآة األصةول فةي وةرو مرقةاة الوصةول )3/169( ينهةر: التقريةر والتحبيةر )5)

(ي 2/286(ي كوةةف األسةةراري للنسةةفي )3/568(ي كوةةف األسةةراري للبخةةاري )3/29بوةةرو المنةةار )
(ي التلةويا علةل 313ي 2/312(ي حاوةية األزميةري )287ي 2/286نار )ورو نور األنوار علل الم

 (ال 8/3520(ي نهاية الوصول في دراية األصول )67ي 2/66التوضيا )
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تقدمي و نما توقةف معيةة؛ كتوقةف وجةود كةل واحةد مةن المتضةايفين علةل ا خةر؛ فةال 
 ال (1)يكون دوًرا

قاسةةوا العلةةة القاصةةرة المسةةتنبطة علةةل العلةةة القاصةةرة المنصوصةةة؛ فكمةةا  -د
يجةوز التعليةةل بالمنصوصةةةي يجةوز التعليةةل بالمسةةتنبطة زيضةا؛ ويكةةون الحكةةم متعلقًةةا 

يحة بدون تعدية؛ ا فر  في نبةوت ذلة  للمسةتنبطة كمةا ينبةت بهاي وتكون العلة صح
للمنصوصةةةةي بةةةل المسةةةتنبطة زولةةةل؛ ألن التنصةةةيا علةةةل العلةةةة ربمةةةا يةةةوهم األمةةةر 

 ال (2)بالقياس وهو متعذر في القاصرةي وا يتوهم هذا في المستنبطة

زن التعليةل  نمةا يصةةير  ليةه لمعرفةة مةا تعلةةق الحكةم بةه معنةل؛ فينب ةةي زن  -هةـ
ن جا ًزاي سوار زتعدا  لل موضع آخةري زم لةم يتعةد؛  ذ لةو بطةل انتفةار التعديةةي يكو

لبطل األصل لمعنل يرجع  لل الفرع؛ ألن التعليل فةي المحةل المنصةوا عليةه زصةلي 
 ال  (3)والتعدية  لل المحل ا خر فرع

 نوع الخالف في المسألة: 

احةتج الف لفهةيي وذها الكمال بن الهمام  لل زن الخالف فةي هةذ، المسةألة خة
و ي اصةطالفةلذل : بأن التعليل هو القياس في اصطالو الحنفيةي فهما متحداني وزما 
ريةد ية  نمةا الوافعية فالتعليةل زعةم مةن القيةاس؛ فمةن لةم يجةز التعليةل بالعلةة القاصةر
ن يةاس بةدوبذل  القياسي وهو زمر ا خالف فيه؛ ألنه ليس هنا  من يقول بتحقق الق

 ال العلة المتعدية

ن زالهةاهر ووزما من زجاز التعليل بالعلة القاصرةي فهةو يريةد مةا لةيس قياًسةاي 
 هذا ا خالف فيه زيضاال 

فنبت بهذا زن اإلنبات والنفي من الفريقين لةم يتةواردا علةل محةل واحةدي و نمةا 
 ال (4)هما محالن مختلفان؛ فال يكون خالفًا في المعنل حقيقة

ورد مةةكمةةال؛ بةةأن قرينةةة الحةةال تفيةةد زن واستوةةكل ذلةة  ابةةن زميةةر حةةاج علةةل ال
الكمةال  ع تعليلالنفي واإلنبات واحدي وهو التعليل الكا ن في القياسي وعلل هذا ا يق

 لكون الخالف لفهيسا موقعهال 

                                                             

(ي كوةف األسةراري 289ي 2/288(ي كوف األسةراري للنسةفي )3/29( ينهر: فتا ال فار بورو المنار )1)
(ي مةرآة 3/169(ي التقريةر والتحبيةر )2/287(ي وةرو نةور األنةوار علةل المنةار )2/571للبخاري )

(ي التلةويا علةل التوضةيا 2/313(ي حاوةية األزميةري )2/313األصول في ورو مرقةاة الوصةول )
 (ال 2/67)

(ي نهايةةة الوصةةول فةةي درايةةة 3/169(ي التقريةةر والتحبيةةر )2/286( ينهةةر: كوةةف األسةةراري للنسةةفي )2)
 (ال 3/312األزميري ) (ي حاوية197(ي تسهيل الوصولي ا )8/3523األصول )

 (ال 2/287( ينهر: كوف األسراري للنسفي )3)
(ي مرآة األصةول فةي وةرو مرقةاة 3/29(ي فتا ال فار بورو المنار )3/170( ينهر: التقرير والتحبير )4)

 (ال 2/313(ي حاوية األزميري )2/313الوصول )
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و ذا كان الخالف في علة القياس ا يكون خالفًا لفهيسا؛ بل يايتةه زنةه ا ينب ةي 
 ال(1)زن يقع خالف في عدم جواز التعليل بها

وذها صدر الوريعة  لل زن الخالف في هذ، المسألة خةالف حقيقةي ا لفهةيي 
؛ كمةا سةبق بيانةه فةي (2)وبنا، علل اوةتراط التةأنير فةي التعليةلي زو ااكتفةار باإلخالةة

 بيان سبا الخالفال 

وَيلََّط الكمال بن الهمام صدر الوريعة فيما ذها  ليه؛ ألنه ا يلزم فةي التةأنير 
لحكةم األصةل فةةي محةل آخةر يكةةون فرًعةا؛ وذلة  ألنةةه يكتفةي بجةةنس وجةود عةين علةةة 

 ال (3)المدَّعي علة في محل آخر؛ لصحة التعليل بال قياس

زن الةةالزم فةةي التةةأنير كةةون العةةين »: -كمةةا يقةةول ابةةن زميةةر حةةاج –والحاصةةل 
المعلل بها الحكمي نبت اعتبار جنسها في جنس الحكم زو عينهي وهذا ا يستلزم كةون 

لذي علل بها نابتًا في محل آخري بل جاز كون ذل  المعلل به الحكم ييةر نابةت العين ا
بعينةةه فةةي ييةةر،ي ودل علةةل اعتبةةار، نبةةوت اعتبةةار جنسةةه فةةي جةةنس ذلةة  الحكةةم زو 

 ال (4)«عينه

والةذي يتةرجا عنةةدي هةو مةةا ذهةا  ليةةه صةدر الوةةريعة مةن كةةون الخةالف فةةي 
؛ «مةرآة األصةةول»نال خسةرو فةةي المسةألة خالفًةةا حقيقةيي وهةةو مةا اختةةار، العالمةة مةة

 ن التعليل يتوقف علل العلم بأن الوصف حاصل في يير مورد الناال »حيث يقول: 
فلمةا اكتفةل باإلخالةةي اقتصةر علةل القاصةرةي فانةدفع  –رحمه هللا  – (5)وزما الوافعي

مةا قيةل:  نةه ا معنةل للنةزاع فةي التعليةل بالقاصةرة ال يةر المنصوصةة؛ ألنةه  ن زريةةد 
لجزم بذل ؛ فةال نةزاعي و ن زريةد عةدم الهةني فبعةد مةا يلةا علةل رزي المجتهةد عدم ا

عليَّة الوصف القاصري ورجا عند، بأمارة معتبرة في اسةتنباط العلةلي لةم يصةا نفةي 
الهن ذهابًا  لل زنه مجرد وهمي وزما عند عدم رجحان ذل ي زو عنةد تعةار  القاصةر 

المتعةةدي؛ وذلةة  ألن المعتبةةر فةةي والمتعةةديي فةةال نةةزاع فةةي زن العلةةة هةةي الوصةةف 
 ال (6)«استنباط العلة عندنا التأنيري وهو ا يتصور بدون التعدية

 نمرة الخالف في المسألة: 

يبنل علل ما ترجا من زن الخالف في هةذ، المسةألة حقيقةي وجةود نمةرة لهةذا 
الخالفي وهذ، النمرة تتمنل في زنه  ذا ُوجد في مورد النا وصفان: قاصةر ومتعةدي 

                                                             

 (ال 3/170( ينهر: التقرير والتحبير )1)
(ي مةرآة األصةول فةي وةرو مرقةاة 3/170(ي التقريةر والتحبيةر )2/67ضةيا )( ينهر: التلويا علةل التو2)

 (ال 161ي 5/160(ي البحر المحيط )2/313الوصول )
 (ال 171ي 3/170( ينهر: التقرير والتحبير )3)
 (ال 3/171( ينهر: السابق )4)
 الناني المذكورين آنفًاال ( ذكر الوافعي؛ ألنه يقول بجواز التعليل بالعلة القاصرة؛ وفاقًا للقا لين بالقول 5)
 (ال 2/313( ينهر: مرآة األصول في ورو مرقاة الوصول )6)
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يلةةا علةةل هةةن المجتهةةد زن العلةةة منهمةةا هةةو القاصةةري فهةةل يمتنةةع حين ةةذ التعليةةل و
 بالمتعدي؛ زو ا؟ 

 فمن زجاز التعليل بالعلة القاصرةي لم يجز التعليل بالمتعديال 

 ال (1)ومن لم يجز التعليل بالعلة القاصرةي زجاز التعليل بالمتعدي

 ها: ويمكن تلمس زنر ذل  في كنير من الفروع الفقهيةي من

 : (2)انتقا  الوضور بالخارج من يير السبيلين -1

ينتق  الوضور بالخارج من زحد السبيلين بال خةالفي سةوار زكةان يا ًطةاي زم 
  : -عةةةةةز وجةةةةةل –بةةةةةوًاي زم ريًحةةةةةاي زم مةةةةةذيًاي زم وديًةةةةةا؛ لقولةةةةةه 

    
    
   
   
   

 (3) ال 

ا يقبةل هللا »زنةه قةال:  عةن النبةي  –رضي هللا عنه  –ولما روا زبو هريرة 
صالة زحدكم  ذا زحدث حتل يتوضأي فقال رجل من زهل حضةرموت: مةا الحةدث يةا زبةا 

 ال (4)«هريرة؟ قال: فَُسار  زو ضراط

اصةرة قويمكن تعليل انتقا  الوضور بخروج هذ، األويار من السبيلين بعلةة 
 تادال هي ذات المخرجي زي:  نما ينتق  الوضور لخروج ما يخرج من المسل  المع

دهم نةتق  عنةفمن زجازوا التعليل بالعلة القاصرة عللوا بذل ؛ وبنار عليةه ا ي
 ري زو سيالن دمال الوضور بما يخرج من يير السبيلين من رعافي زو قي

وضةور ومن لم يجز التعليل بالعلة القاصرةي بحث عةن علةة زخةرا انتقةا  ال
ن بةدن بخروج األويار المنصوا عليهاي فقالوا: العلة هةي خةروج العةين النجسةة مة
 خارج آدميي وهي علة متعديةي وبنار علل ذل  قالوا: ينتق  الوضور بالنجس ال

                                                             

 (ال 2/67( ينهر: التلويا علل التوضيا )1)
 (ال143ي 1/142(ي رد المحتار )1/34(ي فتا القدير )1/24(ي بدا ع الصنا ع )1/76( ينهر: المبسوط )2)
 ( سورة النسارال 43( من ا ية )3)
 (ال135(ي كتاا الوضوري حديث )1/312ي )( زخرجه البخار4)
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 ال (1)من يير السبيلين

 ر عمًدا باألكل والورا: اإلفطا -2

جار النا بوجوا الكفةارة علةل مةن زفطةر عمةًدا بالجمةاع فةي نهةار رمضةاني 
جةةةار رجةةةل  لةةةل »زنةةةه قةةةال:  –رضةةةي هللا عنةةةه  –وهةةةو مةةةا روي عةةةن زبةةةي هريةةةرة 

قةةال: وقعةةت علةةل « ومةةا زهلكةة ؟»ي فقةةال: هلكةةت يةةا رسةةول هللا! قةةال: هللا  رسةةول
فهةةل »قةةال: اي قةةال: « تةةق بةةه رقبةةة؟هةةل تجةةد مةةا تع»امرزتةةي فةةي رمضةةاني قةةال: 

فهةةل تجةةد مةةا تطعةةم سةةتين »قةةال: اي قةةال: « تسةةتطيع زن تصةةوم وةةهرين متتةةابعين؟

ي «تصةد  بهةذا»بعةر  فيةه تمةري فقةال:  قال: اي نم جلسي فةأتل النبةي « مسكينًا؟
فقال: زعلل زفقر مني؟! فما بين ابتيها زهل بيت زحوج  ليه منةاي قةال: فضةح  النبةي 

  ال (2)«اذها فأطعمه زهل »بدت زنيابهي نم قال: حتل 

 مضانال وهنا يمكن تعليل وجوا الكفارة بعلة قاصرةي وهي الجماع في نهار ر

ة نبةةوت فمةةن زجةةاز التعليةةل بالعلةةة القاصةةرة المسةةتنبطةي علةةل بةةذل ي فقةةال: علةة
لةل مةن عالكفارة هي الوقاع في نهةار رمضةان؛ وبنةار علةل ذلة  لةم يوجبةوا الكفةارة 

 ب ير الوقاع بأن زكل زو ورا عامًداال  زفطر

وزما مةن لةم يجةز التعليةل بالعلةة القاصةرةي فقةد بحةث عةن علةة زخةرا لوجةوا 
الكفارةي فقال:  نها وجبت لعلة هي اقتضار وهوة يجةا اإلمسةا  عنهةاي وبنةار علةل 
ذل ؛ زوجبوا الكفارة علل مةن زفطةر بالطعةام زو الوةراا عامةًدا فةي رمضةان؛ ألن مةا 

 ال(3)ن العلة تتعدا  ليهذكرو، م

 التعليل بالحكمة:

 اختلف علمار األصول في التعليل بالحكمة علل نالنة زقوال:

 القول األول: 

                                                             

 الروةةداني الجليةةل عبةةد بةةن بكةةر زبةةي بةةن علةةي الحسةةن ألبةةي المبتةةديي فةةي وةةرو بدايةةة الهدايةةة( ينهةةر: 1)

 المرام بلوغ ورو سبل السالم(ي 54ي 1/53(ي بداية المجتهد )1/14) اإلسالمية المكتبة المرييانيي

  حيار دار الخوليي العزيز عبد محمد: تحقيق األميري يالصنعان  سماعيل بن لمحمد األحكامي زدلة من

 (ال 1/66هـ )1379 ي(1) ط بيروتي العربيي التراث

( كتاا الصومي باا:  ذا جامع في رمضان ولم يكن لةه وةير فتصةد  عليةه 4/163( زخرجه البخاري )2)

جمةاع فةي (ي كتةاا الصةيامي بةاا: ت لةيه تحةريم ال782ي 2/781(ي ومسةلم )1936فليكفةري حةديث )

 (ال81/1111نهار رمضان علل الصا مالالالي حديث )
 (ال 1/124(ي الهداية )10ي 9( ينهر: تخريج الفروع علل األصولي ا )3)
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ا يجوز التعليل بالحكمة مطلقةاي فةال يجةوز التعليةل بهةا سةوار كانةت هةاهرة زم 
خفيةي منضبطة زم يير منضةبطةي و لةل هةذا ذهةا بعة  األصةوليين ونسةبه ا مةدي 

 ال (1)ألكنرهم

 القول الناني: 

يجةوز التعليةل بالحكمةة مطلقةاي و لةةل هةذا ذهةا البيضةاوي والةرازي وال زالةةي 
 ال (2)من الوافعية وييرهم

 القول النالث: 

زجاز بع  علمار األصول التعليل بالحكمة  ن كانت هاهرة منضةبطة بنفسةهاي 
وابةةن  ومنةةع التعليةةل بهةةا  ن كانةةت مضةةطربة وخفيةةةي و لةةل هةةذا ذهةةا  ليةةه ا مةةدي

ولفيةةةف مةةةن زهةةةل العلةةةمي وهةةةو الهةةةاهر مةةةن مةةةذها  (3)الحاجةةةاي والصةةةفي الهنةةةدي
 ال (4)الحنابلة

ا مةمةة متةل والذي يههر زن األخذ بالقول النالث الذي يرا جواز التعليةل بالحك
؛ وذلةة  هةةو األَْولةةل -كانةةت هةةاهرة منضةةبطةي وعةةدم جةةواز،  ذا لةةم تكةةن بهةةذ، الصةةفة 

لخلةف مةا نطةق بةه فقهةار المسةلمين مةن السةلف والقوة حججه من الكتاا والسنةي و
ا ن الةراجزفي فروع فقهية كنيرة كان التعليل فيهةا بالحكمةةال وتعزيةزا لمةا سةبق مةن 

بعة   جواز التعليل بالحكمة متل كانةت هةاهرة منضةبطة زجةد مةن المناسةا زن زذكةر
ليةةل تعهةةا الاألمنلةةة مةةن الكتةةاا الكةةريم والسةةنة المطهةةرة وزقةةوال العلمةةار ممةةا وقةةع في

 بالحكمةال 

 التعليل بالحكمة من الكتااي وله زمنلة كنيرة:  -ز

مةن مطلقتةةه التةي كةةان هللا تعةالل قةةد  فقةد جةار فةةي مسةألة َزْيةةد وزواج النبةي 

حتل يعرف المسلمين حكما كان عليهم فيه حرج, ذل  هةو زن التبنةي  زوجها للنبي 
من األحكام ما للنسا األصةليي  الذي كان معروفا في الجاهلية وبداية اإلسالميكان له

ومنهةا تحةةريم زوجةةة اابةةن المتبنةلي فةةأتل اإلسةةالم ليل ةةي هةذ، األحكةةام الجاهليةةة  لةةل 
حكةةم قةةةويمي هةةةو زن التبنةةةي ا زنةةةر لةةةه فةةةي  رث زو نسةةةا زو نكةةةاوي يقةةةول تعةةةالل:   

    
    

                                                             

 (ال 207(ي و رواد الفحول )2/215(ي ونهاية الوصول )3/186( اإلحكام لآلمدي )1)
 (ال 2/389( المحصول )2)
ِوّيي يلقةا بصةفي الةديني وهةو فقيةه زصةولي وةافعي ( هو: الصفي الهندي هو محمد عبةد الةرحيم األُْرَمة3)

بدموقال مةن مهلفاتةه نهايةة الوصةول  لةل علةم  715هـ بالهندي وتوفي سنة 644المذهاي ولد سنة 
 األصولال

 (ال6/200(ي واألعالم )6/37(ي ووذرات الذها )9/162ينهر: طبقات الوافعية الكبرا للسبكي )
 (ال 3/186( اإلحكام لآلمدي )4)
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 ال(1)﴾

ويالحه هنا زن النا علل بنفي الحةرج عةن المةهمنين فةي التةزوج مةن زوجةة 
 ال (2)اابن بالتبنيي وهذا تعليل بالحكمة بال و 

 سنة ولها زمنلة كنيرة: التعليل بالحكمة من ال -ا

فقد وردت زحاديث كنيرة وقع التعليل فيها بالحكمةي منها األحاديث التي عللةت 

وفةي  -لَْواَ زَْن زَوُقَّ َعلَل اْلُمْهِمنِيَن : »األحكام فيها بدفع الموقة عن الناس كقوله 

تِةةي  ةَواِ  ِعْنةةَد كُةّلِ َصةالَ  -روايةة: َعلَةل زُمَّ بعةد زن تةةأخر  ال وكقولةةه (3)«ةٍ ألََمةْرتُُهْم بِالّسِ
تِةي»يوما في صالة العوار:  ال ومةن هةذا القبيةل (4)« ِنَّهُ لََوْقتَُهةا لَةْوا زَْن زَوُةقَّ َعلَةل زُمَّ

 كنير جدا في السنة المطهرةال 

 تعليل الفقهار بالحكمة:  -ج 

تتميما للفا دة وتأكيدا للقول بجواز التعليل بالحكمة  ذا كانةت هةاهرة منضةبطة 
ستحسن ذكر بع  الفروع التي علل الفقهار األحكام فيها بالحكمةي فهذا زبو حنيفةة ي

رحمه هللا و ن نسا  ليه القول بأن الحكمة من األمور ال امضةي ووةأن الوةرع فيمةا 
ي  ا زنةه يةرا جةواز (5)هو كذل  قطةع النهةر عنةه بتةدبر الحكةم عةن دليلةه  لةل مهنتةه

ضةبطةال والمتتبةع للفةروع الفقهيةة التةي نطةق بهةا التعليل بالحكمة ما دامت هاهرة من
يجد زنه علل في كنير منها بالحكمةي وهذا يفسر ما ذها  ليه من امتناع التعليةل بهةا 
بأنةةه  نمةةا منةةع ذلةة  فةةي الحكمةةة الخفيةةة وييةةر المنضةةبطةي ا زنةةه يمنةةع التعليةةل بهةةا 

 مطلقاال 

                                                             

 ال 37: آية األحزاا ( سورة1)

( وما بعدهاي والكواف عن حقا ق يوام  التنزيل وعيون 7/232( انهر قصة زيد في البحر المحيط )2)

األقاويل في وجو، التأويلي لمحمود بن عمر الزمخوريي تحقيق: عادل عبد الموجودي وعلةي محمةد 

ر زبةةي السةةعود   (ي وتفسةي3/262م )1998 -هةةـ1418(ي 1معةو ي مكتبةةة العبيكةاني الريةةا  ط)

 رواد العقل السليم  لل مزايا الكتاا الكريمي ألبو السعود العمادي محمد بن محمد بةن مصةطفلي دار 

 (ال 7/105 حيار التراث العربيي بيروت )
( 46( رقم )1/40(؛ وزبو داود )252( رقم)1/220(؛ ومسلم )887( رقم )2/274زخرجه البخاري ) (3)

( 1/105(؛ وابةن ماجةه )7( رقةم)1/12(؛ والنسا ي )22( رقم )1/34في زننار حديث؛ والترمذي )
 (ال399ي 287ي 2/245(؛ وزحمد )1/66(؛ ومال  في الموطأ )287رقم )

(ي 1/267والنسةا ي ) ( كتاا المساجد باا وقت العوار وتأخيرهاي219( رقم)1/442( زخرجه مسلم )4)
 (ال1/362(ي وزبو عوانة )450ي1/367(ي والبيهقي )6/150وزحمد )

 (ال3/179( البحر المحيط )5)
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اوم بةأن التطةوع كما علل فقهار الحنفية جواز عطار صدقة التطوع  لل بني ه
في الصدقة ا يتدنس به المالي فال يةدخل فةي عمةوم النهةي عةن زخةذهم يسةالة زيةدي 
الناس الواردة في الحديثي ويحمل النهي علل زكاة الفر ؛ ألن المةال يتةدنس فيهةا 

 ال (1)بإسقاط الفر ي فال يجوز  ل محمد زن يأخذوها 

ْرَكِوّي عن اإلمام الوافعي جواز التع ليل بالحكمةي قال: وعن الوافعي ونقل الزَّ
 ال (2)الجوازي وزن اعتبارها هو األصلي و نما اعتبرت المهنة للتسهيل

كما زن اإلمام الوةافعي جةوز زن يسةتأجر الرجةل لةيحج عنةه  ذا كةان ييةر قةادر 
علل الركواي  ما لضعف زو لمر ي وكان موسراي وكذا يحق ذل  لوارنه من بعةد،ي 

لل الحج جا زة جوازها علل األعمال سةواري بةل اإلجةارة  ن قال في األم: واإلجارة ع
ال فقةد جعةل رحمةه هللا اإلجةارة (3)وار هللا تعالل علل البر خير منها علل ما ا بر فيةه

في العبادة وبيهة باإلجارة علل األعمال الدنيوية؛ بل هي زكنر منها نوابةا بنةار علةل 
 زنها تحقق مصلحة للعبد ومنوبة عند هللاال 

مام مالة  علةل بالمصةلحة؛ بةل اوةتهر بةذل ي وقةد خةرج كنيةًرا مةن الفةروع واإل

ال (4)زن يَُسةةافَر بةةالقرآن  لةةل زر  العةةدو علةةل هةةذا المةةذها منهةةا: نهةةي رسةةول هللا 
 ال (5)علله رحمه هللا بقوله: و نما ذل  مخافة زن يناله العدو

ا فةي ت يةر وقد عقد ابن القيم رحمه هللا في كتابةه زعةالم المةوقعين فصةال خاصة
الفتوا واختالفها بحسا ت ير األزمنة واألمكنة واألحوال والنيةات والعوا ةدي قةدم لةه 
بمقدمةةة لطيفةةة جةةار فيهةةا: هةةذا فصةةل عهةةيم النفةةع جةةداي وقةةع بسةةبا الجهةةل بةةه َيلَةةط  
عهيم علل الوريعة زوجا من الحرج والموقة وتكليف مةا ا سةبيل  ليةه مةا يعلةم زن 

زعلةةل رتةةا المصةةالا ا تةةأتي بةةهي فةةإن الوةةريعة مبناهةةا  الوةةريعة البةةاهرة التةةي فةةي
وزساسها علل الِحَكم ومصالا العباد في المعةاك والمعةادي وهةي عةدل كلهةاي ورحمةة 
كلهاي ومصالا كلهاي وحكمة كلهاي فكل مسةألة خرجةت عةن العةدل  لةل الجةوري وعةن 

ليست من الرحمة  لل ضدهاي وعن المصلحة  لل المفسدةي وعن الحكمة  لل العبث ف
 ال (6)الوريعة و ن دخلت فيها بالتأويل اال هـ 

مصةالا  نم ذكر لذل  زمنله كنيرة جدا لفروع فقهيه كلها تدل بوضةوو علةل زن
زو  المفسةدةالعباد ورع من زجلها الحكمي ومةا الحكمةة  ا تلة  المصةلحة زو جلبهةاي و

 دفعهاال 

                                                             

 (ال 26 -2/24( فتا القدير )1)
 (ال 3/179( البحر المحيط )2)
 (ال2/106) هـ1393 ي(2) ط بيروتي المعرفةي دار هللاي عبدزبي  الوافعي  دريس بن لمحمد األمي( 3)
فةةي  (ي وزحمةةد2/340(ي وزبةةو داود فةةي سةةننه )2/446(ي ومالةة  فةةي موطةةأ، )2/94( زخرجةةه مسةةلم )4)

 (ال 2/63مسند، )
 (ال 2/446( الموطأ: باا النهي عن زن يسافر بالقرآن  لل زر  العدو )5)
 (ال 4-3/58(  عالم الموقعين )6)
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ه مةةة علةةل وجةةويمكةةن زن نخلةةا بالتةةالي  لةةل زن القةةول بمنةةع التعليةةل بالحك
وزن  اإلطةةال  ييةةر وجيةةهي وزن القةةةول بجةةواز التعليةةل بالحكمةةةة مطلقةةا فيةةه توسةةةعي

 التوسط بينهماي وهو زن يعلل بها متل ما كانت هاهرة منضبطةال
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  الخاتمة

 لية : من خالل بحث موضوع مفهوم العلة وضوابطها توصلت الل النتا ج التا

 فل تعريفات العلة : بالنهر المدقق ومن خالل اقوال العلمار  -1

وجةةا ان العلةةة هةل الوصةةف الم -رحمةه هللا  –يتضةا روحةةان مةا رآ، ال زالةةل 
 للحكم بجعل الوارع ا لذاته ال

 ان السبا هو ما يلزم من وجود، الوجود وعدمه العدم لذاته  -2

ن بةين زن العلة تومل المناسةا وييةر، ي كمةا زن السةبا كةذل  فةال فةر  اذ -3
 ل علة سبا ي وكل سبا علة ال فهما مترادفان الالعلة والسبا بل ك

ي  زن العلة والسبا بينهما عموم وخصوا مطلق فةل وجةه وينفةرد ااعةم -4
 فالسبا زعم من العلة عند بع  العلمار فكل علة سبا وليس كل سبا علة ال

نبةةات ززن تعليةةل ااحكةةام زو الةةنا علةةل العلةةة فةةل الكتةةاا او السةةنه فيةةه  -5
 كما زنه من الطر  التل تعرف بها مقاصد الوريعةاللمقاصد الوريعة ال 

 زن الوريعة ااسالمية مبنية علل التعليم ال -6

 زن مسال  العلة هل الطر  لحكم ماال  -7

تفةةا  اان الخةالف فةل مسةألة تخصةةيا العلةة خالفةاً لفهيةاً وهةةو مةا يهكةد،  -8
 العلمار علل قول بكنير من األحكام التل جارت علل خالف األصل 

 -كالتالل :زن نمرة القول بتعدد اوصاف العلة  -9

 زن العلة هل كل األوصاف ال -

 زن العلة هل صفة اإلجماع ال -

عقةد زن العلة هةل الوصةف الزا ةد ي وهةو وصةف ييةر معةين مةن الجملةة ا تن -
 العلة بدونه وا يتصور بدونه اإلجماع ال

 زن العلة تنقسم الل قسمين :  -10

 علة منصوصة ال -

 تنبطة العلة مس -
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 ز( العلة المنصوصة: وهل التل علمت من نا كتاا او سنه ال

 يجتهةةاد ا( العلةةة المسةةتنبطة : وهةةل العلةةة التةةل تعلةةن اسةةتنباطاً بةةالرزا واا
 وذل  بأن يجد المجتهد وصفاً مناسباً للحكم ال

 وتنقسم العلة الل قسمين :

 علة متعدية ي علة قاصرة ال

منصةوا ا يقتصةر وجودهةا علةل األصةل ال ز( العلة المتعدية : هل العةة التةل
هةو يةر، ي وعليه او الذا استنبطت معه العلة ي وانما تتعدا هذا ااصل فتوجد فةل ي

 الفرع ال

لةةل اا( العلةةة القاصةةرة : وهةةل العةةة التةةل ا تتعةةدا األصةةل المنصةةوا عليةةه 
 يير، من المحال ويجوز ان تكون هل المحل نفسه ال
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 المصادر والمراجع
 جيي المرقةةوم فةةي بيةةان زحةةوال العلةةومي لصةةديق بةةن حسةةن القنةةو يم الووةةزبجةةد العلةةو

 مال1978تحقيق: عبد الجبار زكاري دار الكتا العلميةي بيروتي 
 بةن لةيلع للبيضةاويي األصول علم منهاج الوصول  لل علل اإلبهاج في ورو المنهاج 

 ي(1) ط تيوبيةر العلميةةي الكتا دار العلماري من جماعة: تحقيق السبكيي الكافي عبد
 الهـ1404

 ار تركةيي د  حكام الفصول في زحكام األصولي زبو الوليد الباجلي تحقيةق: عبةد المجيةد
 مال1986 -هـ 1407(ي 1ال را اإلسالملي بيروتي لبناني ط )

 بيروتي ريالفك دار ا مديي علل زبي بن علل الدين لسيف اإلحكامي زصول في اإلحكام 
 الم1981 - هـ1401 ي(1) ط

 بيروتال الكتاي عالم حياني بن خلف بن محمد لوكيع لقضاةيزخبار ا 
  حمةد ممحمد بن لاألربعين في  رواد السا رين  لل منازل المتقين زو األربعين الطا يةي

لبوةةا ر بةةن علةةيي زبةةو الفتةةوو الطةةا ي الهمةةذانيي تحقيةةق: عبدالسةةتار زبويةةدةي دار ا
 مال1999 -هـ 1420(ي 1اإلسالميةي ط )

 ن الوةةوكانيي محمةةد بةةن علةةي بةة تحقيةةق الحةةق مةةن علةةم األصةةولي  روةةاد الفحةةول  لةةل
وبهاموةةه وةةرو ابةةن قاسةةم العبةةادي علةةل وةةرو جةةالل الةةدين المحلةةي علةةل  يمحمةةد

 مال1988ي دار المعرفةي بيروتي سنة «الورقات في األصول»
 ي ةي بيةروتااستيعااي ابن عبد البري تحقيق: علي محمةد وآخةريني دار الكتةا العلمية

 مال1995 -ـه1415(ي 1ط)
  حمةةد مزسةةد ال ابةةة فةةي معرفةةة الصةةحابةي لعةةز الةةدين بةةن األنيةةر زبةةي الحسةةن علةةي بةةن

بنةاني ط لالجزريي تحقيق: عادل زحمد الرفةاعيي دار  حيةار التةراث العربةيي بيةروتي 
 مال1996 -هـ1417(ي 1)

 بةن  زسنل المطالا ورو روضة الطالاي ألبةي يحيةل زكريةا األنصةاريي تحقيةق محمةد
 الريي طال دار الكتاا اإلسالميي بدون تاريعزحمد الووي

 الب ةةداديي نصةةر بةةن علةةي بةةن الوهةةاا عبةةد للقاضةةي الخةةالفي مسةةا ل علةةل اإلوةةراف 
 الاإلرادة مطبعة

 ريني اإلصابة في تمييز الصحابةي ابن حجري تحقيق: الويع علةي محمةد معةو  وآخة
 مال1995 -هـ 1415(ي 1دار الكتا العلميةي بيروتي ط)

  كنةةز األصةةول  لةةل معرفةةة األصةةولي لعلةةي بةةن محمةةد بةةن حسةةين  –زصةةول البةةزدوي
 البزدويي طبعة جاويد بريس كراتويي دالتال

  زصةةول السرخسةةيي ألبةةل بكةةر محمةةد بةةن زحمةةد بةةن زبةةي سةةهلي تحقيةةق: زبةةي الوفةةار
 مال1993 -هـ1414(ي 1األف انلي دار الكتا العلميةي بيروتي لبناني ط )

 ه د بةن محمةد بةن  سةحا  الواوةيي ضةبطزصول الواويي لنهام الةدين زبةي علةي زحمة
(ي 1وصةةةححه: عبةةةد هللا محمةةةد الخليلةةةيي دار الكتةةةا العلميةةةةي بيةةةروتي لبنةةةاني ط )

 مال2003 -هـ1424
 حانالسةد فهةد /دال ت الحنبلةيي المقدسةي مفلةا بةن محمةد الةدين لوةمس الفقهي زصول 

 مال1999 - 1420ي (1ط ) الريا ي العبيكاني مكتا
 التالدبو النور زهيري طبعة دار الطباعة المحمديةي زصول الفقهي للويع محمد ز 
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 قةةاهرةي زضةةوار البيةةان فةةي  يضةةاو القةةرآن بةةالقرآن للوةةنقيطيي مكتبةةة ابةةن تيميةةةي ال
 مال1988 -هـ1408

  ي ار الجيةلد عالم الموقعين عن را العالميني ابن قيم الجوزيةةي محمةد بةن زبةي بكةري
 مال1973بيروتي 

 الم1995 ي(1) ط بيروتي للمالييني العلم ارد الزركليي الدين لخير األعالمي 
 تيميةة  اقتضار الصراط المسةتقيم مخالفةة زصةحاا الجحةيمي ألحمةد بةن عبةد الحلةيم بةن

ةي المحمدية الحراني زبو العباسي تحقيق: محمد حامد الفقيي دار النور: مطبعة السةنة
 هـال1369(ي 2القاهرةي ط )

 ي(2) ط بيةةةةروتي المعرفةةةةةي دار هللاي عبةةةةدزبةةةةي  الوةةةةافعي  دريةةةةس بةةةةن لمحمةةةد األمي 
 الهـ1393

 ،يةيالمصةةةر الكتةةةا دار القفطةةةيي يوسةةةف بةةةن لعلةةةي النحةةةاةي زنبةةةا، علةةةل الةةةرواة  نبةةةا 
 هـال1374

 ي ط ةي بيةروتا يات البيناتي ابةن القاسةم زحمةد بةن قاسةم العبةاديي دار الكتةا العلمية
 الم1996-هـ1417(ي 1)

 بيةروتي فةةيالمعر دار الحنفةيي نجةيم ابن الدين زيني لالدقا ق كنز ورو البحر الرا ق 
 ال(2ط)

 زركوةييال هللا عبةد بةن بهةادر بةن محمةد الةدين لبةدر زصةول الفقةهي فةي البحر المحةيط 
 تةاالك دار تةامري محمةد محمةدال د: عليةه وعلق زحادينه وخرج نصوصه ضبط: تحقيق
 مال2000 - هـ1421 ي(1) ط بيروتي لبناني العلميةي

 ني طبعةة را ع لعةالر الةدين زبةي بكةر بةن مسةعود الكاسةابدا ع الصةنا ع فةي ترتيةا الوة
 مال1986 -هـ 1406(ي 2باألوفست من طبع دار الكتا العلميةي بيروتي ط )

 طبعةةة  بدايةةة المجتهةةد ونهايةةة المقتصةةد ابةةن روةةد الحفيةةد محمةةد بةةن زحمةةد ابةةن محمةةد
 مال1981 -هـ 1401(ي 5مصطفل الحلبيي ط )

 القاهرةال الحلبيي البابي عيسل مطبعة كنيري ابن البداية والنهايةي 
 المعرفةةي دار الوةوكانيي علةي بةن لمحمةد السابعي القرن بعد ما بمحاسن البدر الطالع 

 بيروتال
 حمةدمال د: تحقيةق األسةمنديي الحميةد عبةد بةن محمةد: تةأليف األصةولي فةي بذل النهةر 

 الم1992 - هـ1412 ي(1) ط القاهرةي التراثي دار مكتبة البري عبد زكي
 ليةةةة كن فةةةي زصةةةول الفقةةهي إلمةةةام الحةةةرميني تحقيةةةق: دال عبةةد العهةةةيم الةةةدياي البرهةةا

 هـال1400(ي 2الوريعةي جامعة قطري ط )
 علةةل  بصةةا ر ذوي التمييةةز فةةي لطةةا ف الكتةةاا العزيةةز للفيةةروز آبةةاداي تحقيةةق محمةةد

 مال1986 -هـ 1406(ي 2النجاري المجلس األعلل للو ون اإلسالميةي القاهرةي ط )
 زبةو حمةدم تحقيةق السةيوطيي الةدين لجةالل والنحةاةي الل ةويين طبقةات يف ب ية الوعاة 

 مال1979 - هـ1399( 2)ط بيروتي الفكري دار  براهيمي الفضل
 حمةدز الةرحمن عبةد بةن محمود الننار ألبي مختصر ابن الحاجاي ورو بيان المختصر 

هةـ 1406 (ي1ط ) للطباعةي جدةي المدني در بقاي مههر محمد /د: تحقيق األصفهانيي
 الم1986 -

 ينيي البيةةان والتعريةةف فةةي زسةةباا ورود الحةةديث الوةةريفي إلبةةراهيم بةةن محمةةد الحسةة
 هـال1401تحقيق: سيف الدين الكاتاي دار الكتاا العربيي بيروتي 
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 رمضةان  تاج التةراجمي زبةو الفةدار زيةن الةدين قاسةم بةن قطلوب ةاي تحقيةق: محمةد خيةر
 مال1992 -هـ1413يوسفي دار القلمي دموقي 

 بةيز الةدين محا الل وي لإلمام ي«القاموس ورو» القاموس جواهر من تاج العروس 
 حكومةةة المحققةةيني مةةن مجموعةةة: تحقيةةق الزبيةةديي مرتضةةل محمةةد السةةيد الفةةي 
 الم1987 - هـ1408 الكويتي

 تاريع ب دادي للخطيا الب داديي دار الكتاا العربيي بيروتي ط مصورةال 
  ن الحسةن علي بن عبد هللا ابةن محمةد بةن محمةد ابةتاريع قضاة األندلسي ألبو الحسن

فةا  ي دار ا فةالجذامي النباهي المالقي األندلسيي تحقيق: لجنة  حيار التراث العربي 
 مال1983-هـ 1403(ي 5) الجديدةي دار ا فا  الجديدةي بيروتي لبناني ط

 د دالمحم ق:التبصرة في زصول الفقهي إلبراهيم بن علي الفيروزآبادي الويرازيي تحقي
 مال1980حسن هيتوي دار الفكري دموقي 

 لعةةلي تبيةةين الحقةةا ق وةةرو كنةةز الةةدقا ق للعالمةةة فخةةر الةةدين عنمةةان ابةةن علةةل الزي
 (ال2وبهاموه حاوية الويع الولبيي ط دار المعرفةي بيروتي ط )

 تجريد زسمار الصحابةي للذهبلي الناور: ورف الدين الكتبلي الهندال 
 مال1999ن زمير الحاجي دار الكتا العلميةي بيروتي التحبير ورو التحريري اب 
 ( ي 1تحفةةة الفقهةةاري لعةةالر الةةدين السةةمرقنديي مطبعةةة جامعةةة دموةةقي ط)هةةـ1377- 

 مال1958
 نجةانيي تخريج الفروع علل األصولي ألبي المناقا وةهاا الةدين محمةود بةن زحمةد الز

 ال(3حققه وعلق حواويه الدكتور: محمد زديا صالاي ط )
 تي ط يةي بيرواهي ألبي عبد هللا ومس الدين محمد الذهبيي دار الكتا العلمتذكرة الحف

 (ال1)
  ـي هة1341تسهيل الوصول  لل علةم األصةولي للوةيع/ محمةد عبةد الةرحمن المحةالوي

 المصطفل البابي الحلبلي القاهرة
 قيةقالزركوةيي تح بهةادر بةن محمد الدين لبدر جمع الجوامعي ورو تونيف المسامع :

 الـه1420يبيروت العلميةي الكتا دار الرحيمي عبد بن عمر بن سينالح عمر زبي
 هةـ1418 بيةروتي الفكةري دار الجرجةانيي الحسةيني علي محمد بن لعلي التعريفاتي - 

 الم1997
  مال1943تعليل اإلحكامي لمحمد مصطفل ولبيي رسالة دكتوراةي األزهري 
 و السةةعودتفسةةير زبةةي السةةعود    روةةاد العقةةل السةةليم  لةةل مزايةةا الكتةةاا الكةةريمي ألبةة 

 العمادي محمد بن محمد بن مصطفلي دار  حيار التراث العربيي بيروتال
  ي ط ار القلةمدتفسير الجاللين لإلمامين: جالل الدين المحلل وجالل الدين السةيوطلي ط

 مال1995(ي 1)
 مخوريي دار المعرفةي بيروتالتفسير الكوافي لجار هللا الز 
 قيةق: تقريا التهةذياي ألحمةد بةن علةي بةن حجةر زبةي الفضةل العسةقالني الوةافعيي تح

 مال1986 -هـ1406(ي 1محمد عوامةي دار الرويدي سورياي ط )
 سي تقريا الوصول  لل علةم األصةولي ابةن جةزي الكلبةيي تحقيةق: محمةد علةي فركةو

 الفيصليةي مكة المكرمةال
 حمةدي داربير في ورو التحريري ابن زمير الحةاج محمةد بةن محمةد بةن مالتقرير والتح 

 الم1983 -هـ1403(ي 2الكتا العلميةي بيروتي ط )
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  :ل لوةيع خليةاتقويم األدلة في زصول الفقهي لإلمام زبي زيد الدبوسةي الحنفةيي تحقيةق
 مال2001 -هـ1421(ي 1محيي الديني دار الكتا العلميةي بيروتي لبناني ط )

  يمةةانيال هاوةةم عبةةدهللا السةةيد: تحقيةةق الكبيةةري الرافعةةي زحاديةةث فةةي الحبيةةرتلخةةيا 
 مال1964 - هـ1384 المنورةي المدينة المدنيي

 مهسسةةة قرطبةةةي زحمةةد بةةن علةةي بةةن محمةةدي حجةةر العسةةقالنيي ابةةني الحبيةةر تلخةةيا 
 مال1995 -هـ 1416 (ي1القاهرةي ط )

 كتبة صبياي مصرالالتلويا علل التوضياي لمسعود بن عمر التفتازانيي م 
 يي ا الحنبلالتمهيد في زصول الفقهي لمحفوه بن زحمد بن الحسن الكلوذاني زبو الخطا

 مال1985 -هـ1406(ي 1تحقق: دال مفيد محمد زبو عموةي دار المدنيي جدةي ط )
 (ي1تهذيا التهذياي ابن حجري دا رة المعارف العنمانيةي حيدر آبادي ط) هـال1325 
  بن علي بن حسين المالكيي مكةالتهذيا الفرو ي لمحمد 
 ر عواديبوا تهذيا الكمال في زسمار الرجالي ألبي الحجاج يوسف المزاي تحقيق: دال 

 مال1992 -هـ1413(ي 4مهسسة الرسالةي بيروتي لبناني ط)
 ي الخةانجي تهذيا الل ةي لكزهريي محمد بن زحمدي تحقيق: عبد السالم هاروني مكتبة

 مال1976 -هـ1396(ي 1القاهرةي ط)
 للكمةال  تيسير التحريري لمحمد زمين المعةروفي بةأمير بةاد وةا،ي وهةو وةرو التحريةري

 هـال1351ابن الهمامي مصطفل البابي الحلبيي القاهرةي ط زخيرةي 
  مةد لفتةاو زحاتيسير الوصول  لل منهاج األصول ابن  مام الكامليةي تحقيةق: زال د/عبةد

 مال2002 -هـ1423(ي 1نوري ط )الدخميسيي دار الفارو  الحدينة للطباعة وال
 بادي بحيدر آ النقاتي لمحمد بن حبان التميمي البستيي مجلس دا رة المعارف العنمانية

 مال1981 -هـ1401(ي 1الهندي ط )
 ل جةةامع األسةةرار فةةي وةةرو المنةةار للنسةةفيي لمحمةةد بةةن محمةةد الكةةاكيي تحقيةةق: فضةة

 الالرحمن عبد ال فوري مكتبة نزار البازي مكة المكرمةي دالت
 قتحقيةـ سـورةي بن عيسل بن محمد عيسل ألبي ي«الترمذي سنن» الصحيا الجامع :

 مال1978 - هـ1398 ي(2) القاهرةي ط الحلبيي البابي مصطفل واكري زحمد
 ار قرطبةيي دالجامع ألحكةام القةرآني لإلمةام زبةي عبةد هللا محمةد بةن زحمةد األنصةاري ال

 مال1988 -هـ1408(ي 1الكتا العلميةي بيروتي ط)
 ي جةةةالر العينةةةين فةةةي محاكمةةةة األحمةةةديني لخيةةةر الةةةدين ا لوسةةةيي ط المةةةدنيي مصةةةر

 هـال1381
 ار الكتةاجمع الجوامعي لتاج الةدين عبةد الوهةاا السةبكلي ط زخيةرةي بمطبعةة دار  حية 

 العربية لعيسل البابي الحلبي ووركا،ي بمصرال
 تةةا الك جمهةةرة األمنةةالي ألبةةي هةةالل العسةةكريي الحسةةن بةةن عبةةد هللا بةةن سةةهلي دار

 مال1988 -هـ1408(ي 1العلميةي بيروتي لبناني ط )
 الوفةار بةيز بةن محمةد الوفار زبي بن القادر لعبد الحنفيةي طبقات في الجواهر المضية 

 الكراتوي خانهي كتا محمد مير محمدي زبو القروي
 المحتةار رد المسةماة الدموةقيي عابدين بابن الوهير زمين لمحمد عابديني ابن حاوية 

 ي(2) ط العلميةةةي الكتةةا دار طبعةةة األبصةةاري تنةةوير مةةتن وةةرو المختةةاري درالةة علةةل
 مال1992-هـ1412



 - 3839 - 

 ي دار حاوةةية األزميةةري علةةل مةةرآة األصةةول لسةةليمان بةةن عبةةد هللا األزميةةري الحنفةةي
 هـال1309الطباعة العامرةي  ستانبولي 

  سةةل عيلحاوةةية البنةةاني علةةل جمةةع الجوامةةعي طبةةع بمطبعةةة دار  حيةةار الكتةةا العربيةةة
 البابي الحلبيي ط زخيرةال

 وةهير حاوية الجمل علل المنهجي لسليمان بن عمر بن منصةور العجيلةي المصةريي ال
 الي دار الفكر«الجمل»بـ

 بيةروتي يلبنةان العلميةةي الكتةا دار العطاري لحسن الجوامعي جمع حاوية العطار علل 
 الم1999 - هـ1420 ي(1) ط

 د لجوامةعي لحسةن بةن محّمةد بةن محمةوحاوية العطار علةل وةرو المحلةي علةل جمةع ا
 مال1999 -هـ1420(ي 1العطاري دار الكتا العلميةي بيروت ط )

 رةي حاوةةية نسةةمات األسةةحاري ابةةن عابةةديني مطبعةةة مصةةطفل البةةابي الحلبةةيي القةةاه
 هـال1328

 بةن يلعلة المزنةيي مختصةر وةرو وهةو الوةافعيي اإلمةام مذها فقه في الحاوي الكبير 
 - معةو  محمةد علةي الوةيع: تحقيةق الوةافعيي البصةري يالمةاورد حبيةا بةن محمد
 هـ1419 ي(1) ط لبناني بيروتي العلميةي الكتا دار الموجودي عبد زحمد عادل الويع

 الم1999 -
 خالصةةة تةةذهيا تهةةذيا الكمةةال فةةي زسةةمار الرجةةالي لصةةفي الةةدين زحمةةد بةةن عبةةد هللا 

 تةةةا المطبوعةةةاتالخزرجةةةي األنصةةةاري اليمنةةةيي تحقيةةةق: عبةةةد الفتةةةاو زبةةةي يةةةدةي مك
 هـال1416(ي 5اإلسالميةي دار البوا ري حلاي بيروتي ط )

  :حمةةد عبةةد مالةةدرر الكامنةةة فةةي زعيةةان الما ةةة النامنةةةي ابةةن حجةةر العسةةقالنيي تحقيةةق
 -هةـ1392 (ي2المعيد خاني مجلس دا رة المعةارف العنمانيةةي حيةدر آبةادي الهنةدي ط )

 الم1972
 الالقاهرة التراثي دار مكتبة المالكلي فرحون ابن المذها الديباج 
 ل ةراي الذخيرةي لوهاا الدين زحمةد بةن  دريةس القرافةيي تحقيةق: محمةد حجةيي دار ا

 مال1994بيروتي 
  :هةةـي 795ذيةةل طبقةةات الحنابلةةةي لعبةةد الةةرحمن بةةن زحمةةد بةةن رجةةا الحنبلةةي المتةةوفل

 الهـي مصر1372
  هـال1322الرسالة المستطرفةي لمحمد بن جعفر الكتانيي بيروتي 
 لةيع بةن الوهةاا عبةد النصةر زبةي الةدين لتاج مختصر ابن الحاجاي عن ع الحاجارف 

 المعة الموجةودي عبةد زحمةد عادل معو ي محمد علي: تحقيق السبكيي الكافي عبد بن
 الم1999 - هـ1419 ي(1) ط بيروتي لبناني الكتاي

 لإلمةةام منصةةور بةةن يةةونس -مختصةةر المقنةةع -الةةرو  المربةةع بوةةرو زاد المسةةتقنع 
 (ال8وتيي ط دار الكتا العلميةي بيروتي ط )البه

 مةةديمحزبةةي  المقدسةةي قدامةةة بةةن زحمةةد بةةن هللا لعبةةد المنةةاهري وجنةةة روضةةة النةةاهر 
 لريةا يا سةعودي بةن محمةد اإلمام جامعة السعيدي الرحمن عبد العزيز عبدال د: تحقيق

 هـال1399 ي(2) ط
 سةيي لزيلةي السيوازبدة األسةرار فةي وةرو مختصةر المنةاري تةأليف: زحمةد بةن محمةد ا

زي تحقيق عادل زحمد عبةد الموجةودي وعلةي محمةد معةو ي مكتبةة نةزار مصةطفل البةا
 مال1998 -هـ1419مكةي الريا ي 
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 األميري نيالصنعا  سماعيل بن لمحمد األحكامي زدلة من المرام بلوغ ورو سبل السالم 
 ي(1) ط بيةةةروتي العربةةةيي التةةةراث  حيةةةار دار الخةةةوليي العزيةةةز عبةةةد محمةةةد: تحقيةةةق
 هـال1379

  هـال1939السلو  لمعرفة دول الملو ي للمقريزيي طبع في مصري 
 دار عوادي بوار: تحقيق القزوينيي زيد بن محمد هللا عبد زبي للحافه ابن ماجهي سنن 

 الم1998 - هـ1418 ي(1)ط بيروتي الجيلي
 هةةةـ 1409 ي(1)ط بيةةةروتي الجنةةةاني دار األوةةةعثي بةةةن سةةةليمان داودي زبةةةي سةةةنن - 

 الم1988
 البيهقةةيي بكةةرزبةةي  موسةةل بةةن علةةي بةةن الحسةةين بةةن ألحمةةد الكبةةراي البيهقةةي سةةنن 

 مال1994 - هـ1414 المكرمةي مكة البازي دار مكتبة عطاي القادر عبد محمد: تحقيق
 عبةد يدالسة: تحقيةق الب ةداديي الةدارقطني الحسةنزبي  عمر بن لعلي الدارقطنيي سنن 

 مال1966 - هـ1386 روتيبي المعرفةي دار المدنيي يماني هاوم هللا
 زحمةةد فةةواز:  تحقيةةق الةةدارميي محمةةدزبةةي  الةةرحمن عبةةد بةةن هللا لعبةةد الةةدارميي سةةنن 

 هـال1407 ي(1) ط بيروتي العربيي الكتاا دار العلميي السبع خالد,  زمرلي
 بيةروتي يةةيالعلم الكتةا دار سةليماني ال فار عبدال د: تحقيق للنسا يي الكبراي السنن 

 مال1991 - هـ1411 ي(1)لبناني ط 
 بيروتال يالفكر دار مخلوفي محمد بن لمحمد المالكيةي طبقات في الزكية وجرة النور 
 د القةادروذرات الذها في زخبار من ذهاي لعبد الحي بن العمةاد الحنبلةيي تحقةق: عبة 

 هـال1406(ي 1األرنهوطي ومحمود األرنهوطي دار ابن كنيري دموقي ط )
 وصةول فةي علةم األصةولي للبدخوةيي محمةد بةن ورو اإلسةنويي علةل وةرو منهةاج ال

 مال1984(ي 1الحسني دار الكتا العلميةي ط )
 بيروتال ورو التلويا علل التوضياي لسعد الدين التفتازانيي دار الكتا العلميةي 
 رزهية محمةد - األرنةاهوط وةعيا: تحقيةق الب ةويي مسةعود بةن للحسةين ورو السةنةي 

 مال1983 - هـ1403 ي(2) ط تيبيرو دموقي اإلسالميي المكتا الواويكي
 وةةرو العضةةد علةةل مختصةةر ابةةن الحاجةةاي ط زخيةةرةي مكتبةةة مصةةطفل البةةابي الحلبةةي 

 ووركا،ال
 (ي4ي ط )ورو العقيدة الطحاويةةي ابةن زبةي العةز الحنفةيي المكتةا اإلسةالميي بيةروت 

 هـال1391
 الوةةرو الكبيةةر علةةل مختصةةر خليةةل للةةدردير مطبةةوع بهةةامك حاوةةية الدسةةوقل طبعةةة 

 الحلبيالعيسل 
 كتبةةمي السةيوطي الةدين لجةالل للسةبكيي جمع الجوامةع نهم في الساطع ورو الكوكا 

 الم1999 - هـ1420(ي 1)ط  مصطفلي نزار
 تحقيةق يالحنبلةي الفتةوحي زحمد بن زحمد بن محمد النجاري ابن ورو الكوكا المنير :

 الم1993-هـ1413 الريا ي العبيكاني مكتبة حمادي نزيهال د الزحيليي محمدال د
 /علي بن  ورو اللمعي للويع زبي  سحا   براهيم بن علي بن يوسف الويرازيي تحقيق: د

 الم1989 -هـ 1411(ي 1عبد العزيز العميريي دار ال را اإلسالميي بيروتي ط )
  اوةية حورو المحلي علل جمع الجوامعي لجالل الدين محمد بن زحمد المحليي هامك

 ةالعربيةي عيسل البابي الحلبي بالقاهرالبنانيي مطبعة دار  حيار الكتا ال
  هـي مطبعة دار سعاداتي القاهرةال1319ورو المناري ابن مل ي 
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 الد بالرياورو المنهاجي لكصفهانلي تحقيق د/عبد الكريم النملةي طبعة مكتبة الرو  
 طةه: تحقيةق القرافةيي الصنهاجي  دريس بن زحمد العباس ألبي ورو تنقيا الفصولي 

 الم1973 - هـ1393 الفكري دار األزهريةي الكليات مكتبة يسعد الرهوف عبد
 ( ي 1ورو حدود ابن عرفةي محمد بن قاسم الرصاعي المكتبة العلميةي ط)هـال1350 
 هسسةة ورو مختصر الروضةي للطوفيي تحقيق: عبد هللا بن محسن التركيي لبنةاني م

 مال1998 -هـ1419(ي 21الرسالةي ط )
 ياوةع: تحقيةق الطحةاويي سةالمة بةن محمةد بةن حمدز جعفر ألبي موكل ا ناري ورو 

 مال1987 - هـ1408 ي(1) ط بيروتي لبناني الرسالةي مهسسة األرنهوطي
 تي ط وةرو معةةاني ا نةةاري زحمةةد بةةن محمةةد بةةن سةةالمة الطحةةاويي دار المعرفةةةي بيةةرو

 الم1979 -هـ 1399(ي 1)
 ومي ادر الةةدوةرو نزهةةة الخةاطر العةةاطر علةل روضةةة النةةاهر وجنةة المنةةاهري عبةد القةة

 الدموقيي عالم الكتا بيروتال
 ي وةةرو نةةور األنةةوار علةةل المنةةاري لمةةال جيةةون: زحمةةد جيةةون بةةن زبةةي سةةعيد الحنفةة

 الصديقيي دار الكتا العلميةي بيروتي لبنانال
 قيةق: وزيةي تحوفار العليلي في مسا ل القضار والقدر والحكمة والتعليلي ابن قيم الج

 مال1398اني الحلبيي دار الفكري بيروتي محمد بدر الدين زبي فراس النعس
 حامةةد  وةةفار ال ليةةل فةةي بيةةان الوةةبه والمخيةةل ومسةةال  التعليةةلي لحجةةة اإلسةةالم زبةةي

ال زالةةي محمةةد بةةن محمةةةد بةةن محمةةد الطوسةةيي تحقيةةةق: دال حمةةد الكبيسةةيي مطبعةةةة 
 الم1971 -هـ1390اإلروادي 

 (ي 3) لماليةةيني طالصةةحاوي للجةةوهريي تحقيةةق: زحمةةد عبةةد ال فةةور عطةةاري دار العلةةم ل
 الم1984 -هـ1404

 يمةةيالتم حةةاتمزبةي  زحمةةد بةن بةن حبةةان لمحمةةد بلبةةاني ابةن بترتيةةا ابةةن حبةان صةحيا 
 - هةةـ1414 ي(2) ط بيةةروتي الرسةةالةي مهسسةةة األرنةةهوطي وةةعيا: تحقيةةق البسةةتيي
 مال1993

 مصةةطفل محمةةدال د: تحقيةةق النيسةةابوراي خزيمةةة بةةن بكةةر زبةةو خزيمةةةي ابةةن صةةحيا 
 الم1975 - هـ1395 ي(1)ط  بيروتي اإلسالملي تاالمك األعهملي

 هةةةـ1414 بيةةةروتي الفكةةةري دار البخةةةاريي  سةةةماعيل بةةةن لمحمةةةد البخةةةاريي صةةةحيا-
 الم1993

 يةقتحق القوةيراي الحجةاج بةن مسلم الحسين زبل لإلمام النووا بورو مسلم صحيا :
 الم1994 - هـ1415 ي(1) ط القاهرةي الحديثي دار وآخريني الصبابطل عصام

  تحقيةق  األنوار في ورو مختصر المناري لحسين بن  براهيم بن حمزة األولوييضور
 مال2005ي (1ودراسة: دالعبد هللا ربيع عبد هللا محمدي دار السعادةي القاهرةي ط )

 وييالسةخا الةرحمن عبةد بةن محمةد الةدين لوةمس التاسةعي القةرن ألهل الضور الالمع 
 الم1935 - هـ1353 القاهرةي القدسي مكتبة

 (ال1ات األسنويي مطبعة اإلروادي ب دادي ط )طبق 
 بةد قيةق: د/عالطبقات السنية في تةراجم الحنفيةةي لتقةي الةدين عبةد القةادر التميمةيي تح

 الالفتاو الحلوي هجر للطباعة والنوري مصر
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 ال د: قتحقيةة السةةبكيي الكةةافي عبةةد بةةن علةةي بةةن الةةدين لتةةاج الكبةةراي الوةةافعية طبقةةات
 لتوزيةعيوا والنوةر للطباعةة هجةر الحلوي محمد الفتاو عبد الد الطناحيي محمد محمود

 الهـ1413 ي(2) ط
 ( ي 1طبقات الوافعية ابن هداية هللاي عالم الكتاي بيروتي ط)مال1987 -هـ 1407 
 ال د: تحقيةق وةهبةي قاضةي بةن عمةر بةن محمةد بن زحمد بن بكر ألبي الوافعيةي طبقات

 الهـ1407 ي(1) ط بيروتي الكتاي عالم خاني العليم عبد الحافه
 وتي ط طبقةةات الفقهةةاري للوةةيرازاي تحقيةةق:  حسةةان عبةةاسي دار الرا ةةد العربةةيي بيةةر

 مال1981 -هـ1401(ي 2)
 مال1998(ي 1) الطبقات الكبراي ابن سعدي دار صادري بيروتي ط 
  الم1954 -هـ1373طبقات النحويين والل وييني للزبيديي طبع في مصري 
 مطبوعةات : دال صةالو الةدين المنجةدي دا ةرة الالعبر في خبر من يبري للةذهبيي تحقيةق

 الوالنوري الكويت
 :زحمةد  دال العدة في زصول الفقهي للقاضي زبي يعلل محمد بةن الحسةين الفةراري تحقيةق

 هـال1400(ي 1المباركيي مهسسة الرسالةي بيروتي ط )
 وةيع علةل ي لإلمةام الرافعةلي تحقيةق: الالمعةروف بالوةرو الكبيةر العزيز ورو الوجيز

 الم2000(ي 1خريني دار الكتا العلميةي ط )آو معو 
 عمدة الحواويي مع ورو زصول الواوي للكنكوهيي بيروتي لبنانال 
 يايةةة الوصةةول وةةرو لةةا األصةةولي للوةةيع زكريةةا األنصةةاريي وةةركة مصةةطفل البةةابي 

 مال1941 -هـ1360زخيرةي  الحلبيي القاهرةي ط
 دار وييالحم الحنفي محمد نب ألحمد والنها ري األوبا، ورو في البصا ر يمز عيون 

 الم1985 -هـ 1405(ي 1بيروتي ط ) العلميةي الكتا
 ةي   الحدينةال يث الهامع ورو جمع الجوامعي ألبي زرعة زحمد العراقيي مكتبة الفارو

 مال2003 -هـ1423(ي 2القاهرةي ط )
 الفتاوا الكبراي ابن تيميةي دار الكتا العلميةي بيروتال 
  الطبعة عيسل البابي الحلبيي القاهرةفتا ال فار ورو المناري 
 الحنفةيي مالهمةا بةابن المعةروف الواحةد عبةد بةن محمةد الةدين كمال لإلمام فتا القديري 

 الالفكر دار ط الهدايةي علل
  ال(2) طالفتا المبين في طبقات األصولييني عبد هللا مصطفل المراييي القاهرةي 
 لةواتيي اد المختةار الوةنقيطي فتا الودود علل مراقةي السةعود لمحّمةد يحيةل بةن محّمة

لم ع دار عةاقام بتصحيحهي ومراجعته: بابةا محّمةد عبةد هللا محمةد يحيةل الةواتيي مطةاب
 الم1992 -هـ1412الكتاي الّريا ي 

  (ي 2) طالفةةةر  بةةةين الفةةةر ي لعبةةةد القةةةاهر الب ةةةداديي دار ا فةةةا  الجديةةةدةي بيةةةروتي
 مال1977

 الفرو ي للقرافيي نور عالم الكتاي بيروتال  
 بةد هللا حمد بن عالفصول اللّهلهيّة في زصول فقه العترة النبويّةي للقاضي  براهيم بن م

نوةر يريّةة للالهاديي تحقيق وتعليةق: عبةد المجيةد عبةد الحميةد الةذيبانيي الةدار الجماه
 مال1996(ي 1والتوزيع واإلعالني ِسْرتي ط )

 يتيةةيالكو األوقةاف وزارة الجصةااي الةرازي علي بن بكر ألبي الفصول في األصولي 
 الم1994 - هـ1414 ي(2) ط
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 بةةد فهةةرس الفهةةارس واألنبةةاتي ومعجةةم المعةةاجم والموةةيخات والمسلسةةالتي لمحمةةد ع
 هـال1347الحي اإلدريسي الكتانيي طبع في فاسي 

 الـه1324 مصري اللكنويي الحي عبد لمحمد الحنفيةي تراجم في الفوا د البهية 
  هـال1299مصري فوات الوفياتي ابن واكر الكتبيي 
 اريي فةةواتا الرحمةةوت وةةرو مسةةلم النبةةوتي لعبةةد العلةةل محمةةد بةةن نهةةام الةةدين األنصةة

 الهـ1322(ي 1مطبوع مع المستصفلي المطبعة األميرية ببوا ي ط )
 ط  يايسةور دموةقي الفكةري دار حبيةايزبةي  لسةعدا واصةطالًحاي ل ةً  القاموس الفقهي

 الم1988 - هـ1408 (ي2)
 يةي اإلسةالم آن الكريمي إلبراهيم زحمةد عبةد الفتةاو مجمةع البحةوثالقاموس القويم للقر

 مال1983 -هـ1404
 مصةري ايللكتةا العامةة الهي ةةال ط الفيروزآبةاديي يعقةوا بن لمحمد القاموس المحيطي 

 الهـ1397
 معانيي قواطع األدلة في األصول ألبةي المهفةر منصةور بةن محمةد بةن عبةد الجبةار السة

 مال1997الكتا العلميةي بيروتي تحقيق: محمد حسني طبعة دار 
 مي تحقيةققواعد األصول ومعاقد الفصولي لصفي الدين الحنبليي ومعه تعليقات القاس 

 زحمد مصطفل الطهطاويي دار الفضيلةال
 لدراسةات قواعد الفقه اإلسالميي زد/عبد العزيز عةزامي محاضةرات زلقيةت علةل طةالا ا

القةةةاهرةال بكليةةة الوةةريعة والقةةانون العليةةاي دبلةةوم الفقةةه واألصةةولي الفرقةةة األولةةلي 
 الم1999 -م 1998الرسالة الدولية للطباعة والنوري سنة 

 ن يار الديكاوف الرموز ومههر الكنوزي لإلمام زبل محمد عبد العزيز بن محمد ابن ض
الطوسةةةيي رسةةةالة ماجسةةةتير بعنةةةوان: دراسةةةة وتحقيةةةق: زبةةةواا النسةةةع والقيةةةاس 

 محمد عبد الوافلالوااستدال والترجياي  عداد منتصر 
 في مصرالالكاوفي ألبي عبد هللا حمد بن زحمد الذهبي الدموقيي مطبعة دار التألي 
  (ي 1)الكافي فةي وةرو زصةول البةزدويي للسة ناقيي طبعةة مكتبةة الروةد بالريةا ي ط

 مال2001-هـ1422
 الحرانةي كتا ورسا ل وفتاوا ويع اإلسالم ابةن تيميةةي ألحمةد عبةد الحلةيم بةن تيميةة 

ة ابةن لعباسي تحقيق: عبد الةرحمن بةن محمةد بةن قاسةم العاصةمي النجةديي مكتبةزبو ا
 (ال2تيميةي ط )

 دعبةة لطفةةلال د: تحقيةةق التهةةانواي الفةةاروقل علةةل محمةةد الفنةةوني كوةةاف اصةةطالحات 
 - هةةـ1382 العامةةةي المصةةرية المهسسةةة القةةوملي واإلروةةاد النقافةةة وزارة البةةديعي
 مال1963

  دار  للعالمةة منصةور بةن يةونس بةن  دريةس البهةوتليكواف القناع عةن مةتن اإلقنةاع
 الفكري بيروتال

 ود بةن الكواف عن حقا ق يوام  التنزيل وعيون األقاويل في وجةو، التأويةلي لمحمة
كةاني عمر الزمخوريي تحقيق: عادل عبد الموجودي وعلي محمد معو ي مكتبةة العبي

 مال1998 -هـ1418(ي 1الريا  ط)
 زحمةد بةن العزيةز عبةد الةدين عةالر اإلمةام: تةأليف يزصول البةزدوي عن كوف األسرار 

 العلميةةةةي الكتةةةا دار ط عمةةةري محمةةةد محمةةةود هللا عبةةةد /حواوةةةيه وضةةةع البخةةةاريي
 الم1997 بيروتي بيضوني علي محمد: منوورات
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 لةةدين حةةافه ا»كوةةف األسةةراري لإلمةةام زبةةي البركةةات عبةةد هللا بةةن زحمةةد المعةةروف بةةـ
ي منةةاري لمةةال جيةةون بةةن زبةةي سةةعيد الحنفةةمةةع وةةرو نةةور األنةةوار علةةل ال« النسةةفي

 الصديقيي دار الكتا العلميةي بيروتي لبنانال
 ليفةةي كوف الهنون عن زسامل الكتا والفنوني مصطفل بن عبد هللا الحنفةل حةاجل خ

 الم1990 -هـ1410دار الفكري بيروتي لبناني 
 قيةقبتح منهةوري بةن مكةرم بةن محمةد الةدين جمةال الفضةل زبةي للعالمة لسان العراي :

 الم2000 بيروتي صادر دار ط وآخريني الكبير علي هللا عبد
 قةة يةدة الفرلوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األنرية ورو الةدرة المضةية فةي عق

 ليمان بةنالمرضيةي للسفارينيي مع تعليقات للويع عبد الرحمن زبا بطيني والوةيع سة
 هـال1405(ي 2سحماني المكتا اإلسالميي ط )

 الم1989 - هـ1409 بيروتي المعرفةي دار السرخسيي الدين لومس يالمبسوط 
 مي عيسةل مجمع األمنالي ألحمد بن محمد الميةدانيي تحقيةق: محمةد زبةو الفضةل  بةراهي

 البابي الحلبيي القاهرةال
  مجمةةةل الل ةةةةي ألحمةةةد بةةةن فةةةارسي تحقيةةةق الوةةةيع: هةةةادي حسةةةن حمةةةوديي معهةةةد

 مال1985(ي 1المخطوطات العربيةي الكويتي ط)
  :ال طةه دالمحصول في علم زصةول الفقةهي لإلمةام فخةر الةدين الةرازيي دراسةة وتحقيةق

 مال1992 -هـ1412(ي 2جابر العلوانيي نور مهسسة الرسالةي ط )
 الكتةةا  المحكةةم والمحةةيط األعهةةمي ابةةن سةةيد،ي تحقيةةق: دال عبةةد الحميةةد هنةةداويي دار

 مال2000(ي 1العلميةي بيروتي ط )
 بيروتي الرسالةي مهسسة الرازيي القادر عبد بن بكر بيز بن لمحمد مختار الصحاوي 

 الم2001 - هـ1421 جديدةي ط
 ( ي 1مختصر التحرير ابن النّجاري مكتبة ابن تيميةي القاهرةي ط)مال1993 -ـه1413 
  بةد  بةن عهللاالمدخلي لعبد القادر بن بدراني مهسسة الرسالةي بيروتي تحقيق: دال عبد

 هـال1401(ي 2المحسني ط )
 لمدينةة ارة زصول الفقهي لمحمد زمين الوةنقيطي علةل روضةة النةاهر ابةن قدامةةي مذك

 المنورةي دار النهضة العربيةال
 ة مةةرآة األصةةول وةةرو مرقةةاة الوصةةولي لمةةنال خسةةرو مةةع حاوةةية األزميةةريي المكتبةة

 مال2005األزهرية للتراثي 
 ( ال1مرآة الجناني لليافعلي دا رة المعارف النهاميةي الهندي ط) 
 رييالنيسةةابو الحةةاكم عبةةدهللازبةةي  عبةةدهللا بةةن لمحمةةد الصةةحيحيني علةةل تدر المسةة 

 - ـهةة1411 ي(1) ط بيةروتي العلميةةي الكتةا دار عطةةاي القةادر عبةد مصةطفل: تحقيةق
 مال1990

 ياألوةةقر سةةليمان محمةةد: تحقيةةق ال زالةةيي محمةةد بةةن محمةةد حامةةد ألبةةي المستصةةفلي 
 الم1997 - هـ1417 ي(1)ط  بيروتي الرسالةي مهسسة

 (ي2المستقصةةةل فةةةي زمنةةةال العةةةراي للزمخوةةةريي دار الكتةةةا العلميةةةةي بيةةةروتي ط) 
 مال1987

 بةن دلعةا: تحقيةق وةيبةي زبةي بةن محمةد بةن هللا عبةد بكةر ألبةي وةيبةي زبةي ابن مسند 
 الم1997 ي(1) ط الريا ي الوطني دار المزيديي فريد بن وزحمد العزازي يوسف

 هـال1363(ي 1معرفةي بيروتي ط )مسند زبي عوانة يعقوا بن  سحا ي دار ال 
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 يةةقتحق التميمةةيي الموصةةلي يعلةةلزبةةي  المننةةل بةةن علةةي بةةن ألحمةةد يعلةةلي زبةةي مسةةند :
 مال1984 - هـ1404 ي(1) ط دموقي للتراثي المأمون دار زسدي سليم حسين

 لمكتةااي األقةوال سةنن فةل العمةال كنةز منتخةا وبهاموةه حنبةلي بةن زحمد اإلمام مسند 
 مال1985 - هـ 1405 ي(5) ط بيروتي اإلسالميي

 بيروتال ةيالعلمي الكتا دار الوافعيي هللا عبدزبي   دريس بن لمحمد مسند الوافعيي 
 بيروتال يالمعرفة دار الطيالسيي البصري الفارسي داود ابن لسليمان الطيالسي مسند 
 ن ن زحمةد بةالمسند المستخرج علل صحيا اإلمام مسلمي ألبي نعيم زحمد بن عبد هللا بة

   بن موسل بن مهران الهرانةي األصةبهانيي تحقيةق: محمةد حسةن محمةد حسةن سحا
 مال1996 -هـ 1417(ي 1 سماعيل الوافعيي دار الكتا العلميةي بيروتي لبناني ط )

 دار عهمةيياأل الةرحمن حبيةا: تحقيةق الحميةديي بكةرزبي  الزبير بن هللا لعبد المسندي 
 بيروتال المتنبيي مكتبة, العلمية الكتا

 تيميةةي بةن هللا عبةد بن السالم عبد البركات زبي الدين لمجد الفقهي زصول في ةالمسود 
 جمعهةا ليميالح عبد بن زحمد اإلسالم وويع السالمي عبد بن الحليم عبد المحاسن وزبو
 الكتةاا ردا الحميدي عبد الدين محيي محمد: تحقيق الدموقيي الحراني محمد بن زحمد

 بيروتال العربيي
 مصةري يةةياألمير المطبعة الفيوميي المقري علي بن محمد بن ألحمد يالمصباو المنير 

 مال1909 ي(2) ط
 عهمةيياأل الرحمن حبيا: الصنعانيي تحقيق همام بن عبد الرزا  المصنفي ألبي بكر 

 هـال1403 ي(2) ط بيروتي اإلسالميي المكتا
 ي دار امعالم زصول الفقه عند زهل السنة والجماعةةي لمحمةد حسةين الجيزانةيي الرية 

 مال1998 -هـ1419(ي 2ابن الجوزيي ط )
  لمطبعةة االمعتمد في زصةول الفقةهي ألبةل الحسةين البصةراي تحقيةق: محمةد حميةد هللاي

 مال1964 -هـ1384الكانوليكيةي بيروت ي 
 الحمةةوي هللا عبةةد بةةن يةةاقوت هللا عبةةد زبةةي الةةدين وةةهاا األمةةام للوةةيع معجةةم األدبةةار 

 مال1979 بيروتي العربيي راثالت  حيار دار الب داديي الرومي
 الم1983ي المعجم الص يري للطبرانيي دار الكتا العلميةي بيروت 
 هةةـ1414(ي 1رضةةا كحالةةةي مهسسةةة الرسةةالةي بيةةروتي ط ) لعمةةر معجةةم المةةهلفيني - 

 الم1993
  هةـ 1346معجم المطبوعات العربية والمعربةي ليوسف زليان سركيسي طبع بمصري- 

 الم1928
 محمةةد السةةالم عبةةد: تحقيةةق فةةارسي بةةن زحمةةد الحسةةين ألبةةي الل ةةةي مقةةاييس معجةةم 

 البيروت لبناني الجيلي دار هاروني
 يي دار م نةي المحتةةاج  لةةل معرفةةة معةةاني زلفةاه المنهةةاجي محمةةد بةةن الخطيةةا الوةةربين

 مال1994 -هـ 1415(ي 1الكتا العلميةي ط )
 دار الحلةوي اوالفتة عبد /ود التركيي هللا عبد /د: تحقيق المقدسيي قدامة ابن الم نيي 

 الم1986 - هـ1406 ي(1) ط الريا ي السعودية الكتاي عالم
 مفتاو دار السعادة لطاك كبرا زاد،ي الطبعة األخيرةي القاهرةال 
  طبعةةةة مالمقةةادير الوةةةرعية واإلحكةةام الفقهيةةةةي للةةةدكتور محمةةد نجةةةم الةةدين الكةةةرديي

 مال1984 -هـ 1404ي السعادةي القاهرة



 - 3846 - 

 وتي انيي تحقيةةةق: محمةةةد سةةةيد كيالنةةةيي دار المعرفةةةةي بيةةةرالملةةةل والنحةةةلي للوهرسةةةت
 هـال1404

 دومحمةةو السةةامرا يي البةةدري صةةبحي: تحقيةةق بةةن حميةةدي عبةةد محمةةد ألبةةي المنتخةاي 
 الم1988 - هـ1408 ي(1)ط  لبناني بيروتي الكتاي عالم الصعيديي خليل محمد

 مهسسةة رودييالبةا عمةر عبةدهللا: تحقيةق المسةندةي ابةن الجةارود السنن من المنتقل 
 مال1988 - هـ1408 ي(1) ط بيروتي النقافيةي الكتاا

 ي منتهةل السةةول فةةي علةةم األصةةول ألبةةي الحسةةن علةةي بةةن محمةةدي سةةيف الةةدين ا مةةدي
 مال2003 -هـ1424تحقيق وتعليق: زحمد فريد المزيديي دار الكتا العلميةي بيروتي 

 بيةةروتي ريالفكةة دار علةةيكي لمحمةةد خليةةلي سةةيد مختصةةر علةةل وةةرو مةةنا الجليةةل 
 الم1989 -هـ1409

 ق: دال اسي تحقيةمنهاج السنة النبويةي ألحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني زبو العب
 هـال1406(ي 1محمد رواد سالمي مهسسة قرطبةي ط )

 ة منهةةاج الوصةةول فةةي معرفةةة علةةم األصةةولي ناصةةر الةةدين البيضةةاويي طبعةةة المكتبةة
 الالمحموديةي مصر

 الهةاهري بعد الوافيي ليوسف بن ت ري بردي بن عبد هللا المنهل الصافي والمستوفل 
بةد عالحنفيي حققه ووضةع حواوةيه: دكتةور محمةد محمةد زمةيني تقةديم: دكتةور سةعيد 

 مال1956 -هـ1375الفتاو عاووري طبع في مصري 
 الي الريا المهذا في علم زصول الفقه المقارني د/عبد الكريم النملةي مكتبة الرود 
 مال1999 -هـ1419مام الوافعيي لإلمام المزنلي بيروتي لبناني المهذا في فقه اإل 
 ين سةليم موارد الهمآن  لل زوا د ابن حباني علل بن زبةي بكةر الهينمةلي تحقيةق: حسة

 -هةةةـ 1411(ي 1الةةةدارانل وعبةةةد، علةةةل كووةةة ي دار النقافةةةة العربيةةةةي دموةةةقي ط )
 مال1990

 دار طبةةةع الوةةاطبيي اللخمةةةي موسةةل بةةةن إلبةةراهيم الوةةةريعة؛ زصةةول فةةةي الموافقةةات 
 الالمعرفة دار درازي هللا عبد: الويع تعليق المعرفةي

 جةالل مةاملإل الموطةأ برجةال المبطةأ  سةعاف كتةاا ومعه زنسي بن مال  لإلمامي الموطأ 
ي ط البيضةار الةدار الحدينةةي الروةاد دارال بيروت الجديدةي ا فا  دار السيوطيي الدين

 (ال3)
 بةد الملة  ع ي لعالر الدين السمرقنديي تحقيةق: دال عبةدميزان األصول في نتا ج العقول

(ي 1الةةةرحمن السةةةعديي نوةةةر وزارة األوقةةةاف والوةةة ون الدينيةةةةي مكةةةة المكرمةةةةي ط )
 مال1987 -هـ1407

 ةي دار نبراس العقولي لعيسل منةوني عنيةت بتصةحيحه ونوةر،  دارة الطباعةة المنيرية
 العدالةال

 ت ةري بةن يوسةف المحاسن زبي الدين لوالقاهرة لجما مصر ملو  في النجوم الزاهرة 
 المصر القوميي واإلرواد النقافة وزارة األتابكيي بردا

 ي يةةدر آبةةادنزهةةة الخةةواطري لمعةةين الةةدين النةةدويي دار المعةةارف العنمانيةةة الكا نةةة بح
 هـال1353

 وي نوةةةر البنةةةود علةةةل مراقةةةي السةةةعودي للعالمةةةة سةةةيدي عبةةةد هللا بةةةن  بةةةراهيم العلةةة
 تا العلميةالالونقيطيي ط دار الك



 - 3847 - 

 ار دلزيلعلي نصا الراية فل تخريج زحاديث الهدايةي لجمال الدين عبد هللا بن يوسف ا
 مال1995 -هـ 1415(ي 1الحديث ط )

 الصةةنهاجي  دريةةس بةةن زحمةةد العبةةاس ألبةةي المحصةةولي وةةرو فةةي نفةةا س األصةةول 
ط  زيالبةةا مصةةطفل نةةزار مكتبةةة وزميلةةهي الموجةةود عبةةد زحمةةد عةةادل: تحقيةةق القرافةيي

 الم1997 (ي2)
  حقيةق: ألحمد بن محمةد المقةري التلمسةانيي تالرطياي نفا الطيا من يصن األندلس

 مال1988 حسان عباسي دار صادري بيروتي 
 لكتةاا عةالم األسةنويي الةرحيم عبةد الةدين لجمةال منهاج الوصولي ورو نهاية السول 

 الم1982 بدوني ط بيروتي
 ويي محمةةد بةةن عبةةد الةةرحيم األرمةة نهايةةة الوصةةول  لةةل درايةةة األصةةولي لصةةفي الةةدين

 مال1996 -هـ1416(ي 1المكتبة التجاريةي مكة المكرمةي ط )
  رات كليةة مي منوةو1989-هةـ1398نيل اابتهاج بتطريز الديباجي زحمد بابا التنبكتيي

 الالدعوة اإلسالميةي طرابلس
  بةد حيل عينيل الوطر وتراجم رجال اليمن في القرن النالث عوري لمحمد بن محمد بن

ر ميلةهي داهللا الحسيني المعروف بزبارةي تحقيق: الويع عادل زحمد عبةد الموجةود وز
 مال1995 -هـ1416(ي 1الكتا العلميةي بيروتي ط )

 وزارة  هداية العقول  لةل يايةة السةول فةي علةم األصةولي للحسةين بةن القاسةمي مطبعةة
 هـال1359المعارف المتوكليةي صنعاري 

 يةةلالجل عبةةد بةةن بكةةر زبةةي بةةن علةةي الحسةةن ألبةةي دييالمبتةة فةةي وةةرو بدايةةة الهدايةةة 
 الاإلسالمية المكتبة المرييانيي الروداني

 حيةةار  دار الب ةةداديي إلسةةماعيل والمصةةنفيني المةةهلفين زسةةمار فةةي هديةةة العةةارفين 
 البيروت العربيي التراث

 يةةار الةةوافي بالوفيةةاتي للصةةفديي تحقيةةق: زحمةةد األرن ةةوطي وتركةةي مصةةطفلي دار  ح
 الم2000 -هـ1420يروتي التراثي ب

 ( 1الةوجيز فةةي زصةول التوةةريعي محمةد حسةةن هيتةوي بيةةروتي مهسسةة الرسةةالةي ط) ي
 مال1983 -هـ1403

 ا يالريةة المعةارفي علةيي بةن زحمةةد الفةتا: زبةي برهةان ابةةن الوصةول  لةل األصةولي 
 مال1983

 انيخلكة كةرب زبةي بةن محمد بن زحمد العباس ألبي الزماني زبنار وزنبار وفيات األعيان 
 الم1998-هـ1419 ي(1)ط  بيروتي العلميةي الكتا دار الطويلي يوسفال د: تحقيق

 اعيل سةم بةن محمةد بةن الملة  عبد منصور ألبي العصري زهل محاسن في يتيمة الدهر 
 ي(1) ط نيلبنةا بيةروتي العلميةةي الكتةا دار قميحةةي محمةد مفيةدال د: تحقيةق النعالبيي
 مال1983 -هـ1403

 

 


