
 يف اإلستنباط األحكام عند األصوليني العلة نظرية

Nazriyatut al-Illat Inda Al-Shuliyyin fi al-istinbat al-Ahkam 

 الدكتور سودرمان سوفرمن: بقلم

Abstraction:  

Memahami illat bagi seorang mujtahid merupakan salah satu hal yang amat  terpenting, 

karna illat sebagai salah satu alat dalam menggali suatu hukum (Istinbat), baik yang 

bersumber dari al-Qur’an maupun sunnah. Sehingga dalam menetapkannya mujtahid 

dapat mengetahui manakah illat yang mundhobit dan mana illat yang bukan mundhobit 

sebagai dasar menetapkan sebuah hukum. 

 

Kata-kat Kunci: Al-Ushuly, Illat, Istinbat, Mundhobit,. 

 : معنى العلة .1

 : اللغة يف لعلةا

 يسمى ومنه ، السقم إىل الصحة من حاله يتغري اجلسم ألن املريض؛ علة من أخذا   ، حبصوله الشيء يتغري ملا اسم

 .      احلال حكم يتغري باجملروح حبلوله ألن علة اجلرح

. عادة فيه يؤثر الذي وهو املرض، كعلة: املؤثر العرض: أشياء ثالثة من مأخوذة اللغة باعتبار العلة" :القرايف قال

 الري، بعد للشرب العلل ومنه: والتكرار الدوام من: وقيل. وإحسانه علمه لعمرو، زيد إكرام علة: قوهلم من: لألمر والداعي

  1.هنل بعد علال   شرب: يقال

 : اقوال على العلة تعريف يف العلماء اختلف :االصطالح ويف

 يف املوجود: معناه واملؤثر  2.الشارع جبعل بل بذاته ال احلكم يف املؤثر الوصف أهنا: هو قول الغزايل األول القول

  3.فيها تأثري ال فإنه العلة بذلك خيرج قيد وهو احلكم،

                                                           
1
 (7/7127) األصول، نفائس  



 التحسني يف قاعدهتم بناء على وهذا. اهلل جبعل ال بذاهتا احلكم يف املؤثر أهنا: هو القول املعتزلة الثاين القول

 4.جاعل جعل على يوقف ال ذايت وصف فالعلة . العقلي والتقبيح

 تكون صاحلة حكمة على مشتملة أي احلكم، على الباعث الوصف أهنا: هو القول اآلمدي الثالث القول

 . باألغراض الرب أفعال تعليل على بناء وهذا .احلكم شرع يف للشارع مقصودة

 .الشارع بوضع للحكم املعرف الوصف أهنا: هو الذي اختيار الرازي والبيضاوي هو أظهر األقوال الرابع القول

 والدليل، واملناط، واحلامل، والباعث، واملستدعي، والداعي، واإلمارة، السبب،: تسمى فهي خمتلفة، أمساء وللعلة

  5.واملؤثر واملوجب، واملقتضي،

 

 : شروط العلة .2

 اقتصر سوف ولذا بعضها، تقرير يف العلماء بني خالف على  6،شرطا   عشرين جتاوزت شروطا   العلة يف األصوليون ذكر

 .الشروط هذه أهم على هنا

 .متعديا   وصفا   العلة تكون أن :أوال  

 مشاركة القياس أساس ألن أفراد؛ عدة يف الوصف حتقق ميكن أنه مبعىن األصل، على مقصورا   الوصف يكون ال أن وهو

 .احلكم علة يف لألصل الفرع

 .جليا   ظاهرا   وصفا   العلة تكون أن: ثانيا  

 .الظاهرة احلواس من حباسة يدرك حمسا   يكون أي ظاهرا   كونه ومعىن

                                                                                                                                                                             
2
 (.2/202) ،السرخسي أصول  

3
 (2/00) ،األسنوي   

4
 (2/00) ،المنهاج شرح في اإلبهاج :انظر   

5
 (5/115) ،المحيط البحر  

6
 (2/151) ،الفحول إرشاد  



 :نوعان وهو بسببها، يُعلق وإمنا هبا، احلكم تعليق إىل سبيل فال خفية، العلية كانت وإن" :تيميه ابن قال

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

 .منه أقوى

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

 الدين يف عليكم جعل وما:) تعاىل بقوله منتفي واحلرج .وحرج بعسر إال فيها احلكم مناط معرفة ميكن ال اخلفية فالعلة

 [77:احلج]( حرج من

 . منضبطا وصفا   العلة تكون أن: ثالثا  

 ميكن متميزا   حمددا   يكون بأن منضبطا   يكون أن عرفيا   أو شرعيا   أو لغويا   أو حقيقيا   كان سواء املعلل الوصف يف يشرتط

 ال فإنه اليسري االختالف خبالف واألماكن واألحوال األشخاص باختالف ختتلف فال حبدها الفرع يف وجودها من التحقق

          .يؤثر

 قوة يؤثر وال مسكر كل عليه يقاس منضبط حمدد وصف فاإلسكار اإلسكار، لعلة اخلمر حترمي: املنضبطة العلة مثال

       .اإلسكار شأهنا من أن ينايف ال فذها األحوال بعض يف تسكر مل فإن يسري اختالف ألنه وضعفه؛ اإلسكار

 واألحوال األشخاص باختالف ختتلف لكوهنا منضبطة غري علة فاملشقة ، السفر يف املشقة: املنضبطة غري العلة ومثال

 .السفر وهو املشقة مظنة وهو منضبطا   أمرا   مقامها الشارع أقام لذلك هبا، التعليل يصح فال

 .للحكم مناسبة العلة تكون أن:  رابعا  

 عند حاصل احلكم أن اجملتهد ظن على يغلب أن وهو هبا احلكم تعليق يصح أي احلكم، يف مناسبة العلة كون ومعىن

 تتحقق احلكم بتشريع الشارع قصدها اليت فاملصلحة.  احلكم حكمة لتحقيق مظنة فهي سواها شيء دون ألجلها، ثبوهتا

                                                           
7
 (022) ،المسودة  



 فيه بالسرقة احلكم ربط ألن السارق؛ يد قطع وهو احلكم لتشريع ومالئم مناسب وصف فالسرقة. الوصف هبذا بربطه

  8.الناس أموال على احملافظة

 .إمجاع وال نص ختالف ال حبيث ساملة العلة تكون أن: خامسا  

 اإلمجاع أو النص خالف إذا للحكم مناسبة وال اعتبار الوصف هلذا يكون ال بل القياس؛ يقاومهما ال واإلمجاع فالنص

 كل وهكذا. هلما رافعا   يكون فال اإلمجاع أو النص وجود عدم عند إال يستعمل ال القياس ألن باطال ، احلكم ويكون

 9.؟حكم إلثبات علة تكون ألن صاحلة غري تكون بداللتها املقطوع النصوص ختالف مصلحة

 .مطردة العلة تكون أن: سادسا

 . حكم معها يوجد وال احلكمة توجد أن هو والنقض نقض، يعارضها أن دون احلكم وجد العلة وجدت كلما أي

 : مسالك العلة .3

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

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

 والتقسيم، والسرب والدوران، واملناسبة، اإلمياء،: االستنباط حتت ويأيت. واالستنباط واإلمجاع، النص،: هي العلة إثبات وطرق

  10.املناط وتنقيح والطرد، والشبه،

  11.النص: األول املسلك
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 (2/151) ،الفحول إرشاد  

9
 (2001) رقم ،داود أبو رواه  

10
 (2/100) ،الفحول إرشاد  

11
 (22) ،الغليل شفاء: انظر  



 على نص العلة عل والنص. احلكم وضع أجلها من اليت العلة على السنة أو الكتاب من دليل يدل أن وهو

 .فروعها

 .حمتملة أو صرحية، تكون قد العلة على النص وداللة

 . العلة غري حتتمل ال حبيث ؛ التعليل إلفادة وضعت اليت وهي: الصرحية

 12."له اللغة يف موضوعا   اللفظ يكون بل استدالل؛ وال نظر فيه حيتاج ال الذي هو الصريح" :اآلمدي قال

 ،وإذن ذا، أجل ومن لئال، لكيال،: منها كثرية ألفاظ وله قطعية، العلة على النص داللة تكون احلالة هذه ويف

 أزواج يف حرج املؤمنني على يكون لكيال زوجناكها وطرا   منها زيد قضى فلما: )تعاىل كقوله وحنوها

  .[77:األحزاب](.أدعيائهم

 [ 261: النساء] (.الرسل بعد حجة اهلل على للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين رسال  : )تعاىل وقوله

 [71:املائدة](.إسرائيل بين على كتبنا ذلك أجل من: )تعاىل وقوله

 [.7:احلش](.منكم األغنياء بني دولة يكون كيال) :تعاىل وقوله

 والباء، الالم،: ألفاظ وله. مرجوحا   احتماال   غريها احتمال مع العلة على دل الذي الظاهر النص وهو: احملتملة

 .وإن   وأْن،

 .[2:إبراهيم] (.النور إىل الظلمات من الناس لتخرج إليك أنزلناه كتاب:)تعاىل كقوله ظاهرة تكون فتارة الالم أما

 ولو للملك، وتستعمل للتعليل، تأيت اللغة يف الالم" :التنقيح صاحب قال للعاقبة، تكون أن وحتتمل للتعليل هنا فالالم

 (وبنني مال ذا كان أنزنيم  ذلك بعد عتل: )تعاىل كقوله مقدرة تكون وتارة (12)، للتعليل تعينت الوصف إىل أضيفت

 .مال ذا كان ألن أي[ 27،21:القلم]
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 (2/222) ،اإلحكام  



. للتعليل مفيدة فهي الرمحة، بسبب أي[ 212: عمران آل]( هلم لنت اهلل من رمحة فبما: )تعاىل كقوله الباء أما

 قبيل من جعلت وهلذا. وغريها واجملاوزة والظرفية، واملصاحبة، واالستعانة، والتعدية، كاإللصاق، كثرية استعماالت هلا والباء

 . التعليل غري الحتماهلا الظاهر

 الكتاب أنزل إمنا تقولوا أن" :تعاىل كقوله قبله، ملا تعليل بعدها املستقبل والفعل ،"لئال" مبعىن فإهنا الناصبة أن أما

 . تقولوا لئال:  أي[ 216:األنعام" ]قبلنا من طائفتني على

 .عليهم بالطواف اهلرة طهارة ، فعلل13والطوافات؟ عليكم الطوافني من إهنا) :اهلرة يف فكقوله إن   أما

 والتنبيه اإلمياء:  الثاين املسلك

 فصاحة من بعيدا   االقرتان ذلك لكان للتعليل، نظريه أو الوصف يكن مل لو باحلكم، نظريه أو الوصف اقرتان هو

 .لالستبعاد دفعا   التعليل على فيحمل ذلك، من منزه والشارع العقالء، عند ومعيبا   الكالم،

 :منها أنواع، على والتنبيه واإلمياء

 :أنواع على وهو باالتفاق، العلية يفيد وهذا بالفاء، العلة على احلكم تعليق: األول النوع

 ختمروا ال: )ناقته وقصته الذي ـ احملرم يف ـ) كقوله متقدما ، احلكم ويكون العلة، على الفاء تدخل أن: األول

  14.( ملبيا القيامة يوم يبعث فإنَّه رأسه،

 عليه، رُتب الذي بالفعل احلكم تعليل على تنبيه فهذا متقدمة، العلة وتكون احلكم، على الفاء تدخل أن: الثاين

 .سببه وأهنا بالسرقة، معلل القطع أن هذا فدل[  77:املائدة]( أيدمها فاقطعوا والسارقة والسارق) :تعاىل كقوله

: ) حصني بن عمران كقول بالفاء، الراوي رتبه ما الشارع، كالم غري يف بالفاء العلة على احلكم تعليق: الثالث

 .السهو السجود فعلة  15،سلم مث تشهد مث سجدتني فسجد فسها هبم صلى)  النيب أن

                                                           
13

 (25) رقم ،داود أبو رواه 
14

 (1551) رقم ،البخاري رواه 
15

 71:رقم  ،أبوداود رواه  



 هلا يضاعف مبينة بفاحشة منكن يأت من) :تعاىل كقوله اجلزاء، بصيغة وصف على احلكم ترتيب: الثاين النوع

 .ويالزمه الشرط يتعقب اجلزاء ألن تقواه؛ ألجل أي ( خمرجا له جيعل اهلل يتق ومن) :تعاىل وقوله، (ضعفني العذاب

 :فقال. رمضان يف امرأيت على واقعت:  ؟للنيب األعرايب كقول لسؤال، جواب موقع احلكم يقع أن: الثالث النوع

 أن وذلك الظهور يف منه أقل كان وإن قبله، بالذي يلحق القسم وهذا للعتق، علة الوقاع أن على يدل فإنه  16 "رقبه اعتق"

 .فكفر واقعت إذا: قال فكأنه الصرحية؛ التعقيب فاء بقوة ليست وهي املقدرة التعقيب بفاء هنا احلكم ترتيب

 يف مؤثر غري الوصف هذا أن قدر فلو فيه، بالتعليل يصرح ومل وصفا   احلكم مع الشارع يذكر أن: الرابع النوع

 عن النيب لكالم صيانة معه املذكور الشيء بذلك احلكم تعليل فيجب مفيد، غري لغوا   ولكان فائدة، لذكره كان ملا احلكم

 .احلكم علة أنه على تنبيها الوصف ذكر فيكون ذلك، من عصمته على دل القاطع الدليل إذ اللغو

 علة هي الصفة تلك بأن يشعر ذلك فإن فاصلة، صفة بذكر احلكم يف أمرين بني الشارع يفرق أن: اخلامس النوع

 للفرس خيرب يوم) اهلل رسول قسم: )قال ـ عنه اهلل رضي ـ عمر ابن حديث حنو معا   احلكمني يذكر وقد احلكم، يف التفرقة

 .سهمني والفارس سهما ، الراجل إعطاء مها فاحلكمان   17(.سهما   وللراجل سهمني،

 أيها يا) :تعاىل كقوله ، منتظم غري الكالم صار به يعلل مل لو شيئا ، الكالم سياق يف يذكر أن: السادس النوع

 أحكام لبيان سيقت واآلية .[2:اجلمعة]( البيع وذروا اهلل ذكر إىل فاسعوا اجلمعة يوم من للصالة نودي إذا آمنوا الذين

 يعلل مل فلو اجلمعة؛ بأحكام ارتباط له بأن مشعر املقام هذا يف البيع عن النهي فذكر البيع، أحكام لبيان وليس اجلمعة

 . مطلقا منه مينع ال البيع ألن ممتنع وهذا الغيا ؛ ذكره لكان اجلمعة، إىل السعي من مانعا   بكونه البيع عن النهي

 (.جحيم لفي الفجار وإن نعيم، لفي األبرار إن) :تعاىل كقوله مناسب، بوصف احلكم اقرتان: السابع النوع

 .وفجورهم لربهم أي[ 27،21:االنفطار]

  18.اإلمجاع: الثالث املسلك
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 (1120) رقم ،البخاري رواه  
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 (0225) رقم ،البخاري رواه   
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 (2/250) ،المستصفى: انظر  



 . األمور من أمر على العصور من عصر يف ؟ حممد أمة من اجملتهدين اتفاق باإلمجاع واملراد

 القاضي يقضي ال) :قوله يف العلة أن على كاإلمجاع ، كذا علته احلكم هذا أن على األمة جتمع أن هنا واملقصود

  (.غضبان وهو

 ذلك حنو أو أمل أو خوف أو عطش أو جبوع اشتغاله به فيقاس واحلكم، الدليل يف والنظر الفكر عن قلبه اشتغال

 يف تقدميه به فيلحق النسبني امتزاج لعلة اإلرث يف األب من األخ على الشقيق األخ تقدمي يف وكإمجاعهم. الفكر يشوش مما

 .التزويج يف الوالية عليه فيقاس ، املالية الوالية يف علة الصغر أن على وكإمجاعهم. وحنوها النكاح والية

  19.والتقسيم السرب: الرابع املسلك

 .األكثر وهو معا   وهبما   فقط، وبالتقسيم فقط، بالسرب يسمى قد املسلك وهذا 

 ألن به؛ هذا ومسى املسبار، له يقال فإنه الطب، يف اجلرح به خيترب الذي امليل ومنه االختبار،: اللغة يف والسرب 

 ؟ ال أم للعلية تصلح هل منها، واحدة كل وخيترب الصفات يقسم اجملتهد

 . غريه من للتعليل الصاحل ليميز اجملتهد؛ حيصرها اليت األوصاف اختبار هو: االصطالح يف السرب

 . االفرتاق: اللغة يف والتقسيم 

 .هبا التعليل ميكن اليت األوصاف حصر هو: االصطالح ويف

 الرتتيب، على الواو تدل مل وإن" والسرب التقسيم" يقال أن األوىل فكان السرب، على الوجود يف مقدم فالتقسيم

 يف األهم تقدمي العرب عادة هي كما األهم، تقدمي والعادة أهم، السرب ألن التقسيم أخروا ولكن أجود، باملقدم البداءة لكن

 .غريه على التعبري

 ما إلبطال وفحصها اختبارها مث للتعليل، صالحيتها يتوهم اليت األوصاف حصر هو: معا   والتقسيم السرب وتعريف

 بن العاص على رد وهي: [  األنبياء]( عهدا الرمحن عند اختذ أم الغيب أطلع:) تعاىل كقوله: فمثال   للتعليل، صاحل غري يراه

 :أمور ثالثة من مستندك خيلو ال: له فيقال ،:[ األنبياء]( وولدا ماال ألوتني) :بقوله السهمي وائل
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 (2/250) ،المستصفى  



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

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

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

 القسم فتعني. عهدا الرمحن عند يتخذ ومل الغيب، على يطلع مل ألنه باطل؛ والثاين األول القسم أن شك وال

  20.اهلل على االفرتاء وهو الثالث

 21.املناسبة: اخلامس املسلك

 .للحكم علة هذا الوصف أن يظن أي خيال فيه اجملتهد ألن اإلخاله؛: أيضا يسمى املسلك وهذا

  22.املالءمة: اللغة يف واملناسبة

 مقصودة مصلحة عليه احلكم بناء يرتتب مناسب بوصف مقرتنا   احلكم يكون أن: األصوليني اصطالح ويف

 فيه الزنا منع ألن للتحرمي؛ مناسب فإنه كالزنا. املقاصد رعاية إىل ترجع فاملناسبة مضرة، دفع أو منفعة، جلب من للشارع

 .األوالد بني التمييز وعدم األنساب اختالط وهي مفسدة دفع أو ضياعها، وعدم األنساب حفظ مصلحة

 يكون أن يصلح ما عليه احلكم ترتيب من عقال حيصل منضبط ظاهر وصف" :بقوله احلاجب ابن عرفه وقد

  23."مضرة دفع أو منفعة، جلب من مقصودا

 . واملظطرب واملنضبط ، واخلفي الظاهر يدخل جنس وهو بالغري، القائم املعىن هو: فالوصف

 يعترب فال البيع يف الرضا :مثل اخلفي، الوصف فأخرج فصل وهو فيه، خفاء ال الذي الواضح معناه:  الظاهر

 .خفي أمر ألنه مناسبا  

                                                           
20

 (0/215) ،البيان أضواء :انظر  
21

 (.5/200) ،المحيط البحر ؛( 102) ،الغليل شفاء  

22
 (2/252)، اللسان  

23
 (2/210)، اآلمدي  



 املنضبط، غري نه خرج ثان قيد وهو. واألحوال واألزمان األشخاص باختالف خيتلف ال الذي وهو: املنضبط

 .مناسبا   وصفا   يعترب فال منضبط غري وصف فإنه السفر؛ يف املشقة: مثل

 

  24.الشبه: السادس املسلك

 من عهد ولكن التام، البحث بعد مناسبته تظهر مل الذي الوصف هو: الشبه تعريف يف األصوليني أكثر ذكر

 .األحكام بعض يف إليه االلتفات الشارع

 وال علم إىل يستند ال: وأبعده به، مقطوع األصل معىن يف قياس: أدناه: طرفني ذو والشبه" :احلرمني إمام قال

 25.قطعيا   معناه يف الوضوء لكان التيمم، يف شرطا   النية كون مثال   ثبت لو: به املقطوع مثال. ظن

  26.الطرد: السابع املسلك

 عدا ما الصور مجيع يف بالتبع وال بالذات ال مناسبة بال للوصف احلكم مقارنة وهو الوجودي، بالدوران ويسمى

 .العلة على الداللة يف املسالك أضعف وهو. فيها املتنازع الصورة

 ولو علة، قياس لكان بالذات مناسبا   كان لو إذ بالتبع وال بالذات مناسبا   الوصف يكون أال الطرد يف ويشرتط

 .شبه قياس لكان بالتبع مناسبا   كان

 27.املناط تنقيح: الثامن املسلك

 .العلة مسالك من عده األصوليني بعض

 .فيه حشو ال أي منقح، كالم: فقولك والتخليص، والتمييز التهذيب: اللغة يف التنقيح
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 (2/005) ،المستصفى  
25

 (2/50) ،البرهان  
26

 (2/22) ،البرهان  
27

 ( 2/221) ،المستصفى  



 ذات" ومنه واإللصاق، التعليق هو الذي النوط مكان وهو. املكان اسم مبعىن ميمي مصدر األصل يف هو: واملناط

 .هبا وربطه احلكم علق الشارع ألن ، مناطا   وتسمى   28.سالحهم فيها يعلقون اجلاهلية يف كانوا شجرة" أنواط

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

 .العلية

 يصلح، ال وما للتعليل يصلح ما فيها يُعرف أوصاف عقيب احلكم على الشارع ينص أن هو" :تيميه ابن قال

 له فقال ... رمضان هنار يف أهلي واقعت" فيه قال الذي األعرايب حديث: مثاله  29".سواه ما ويلغي الصاحل اجملتهد فينق ح

 ."رقبة أعتق :النيب

 .املناط وختريج املناط، حتقيق: األصولية االصطالحات منوهناك 

 
 : بالعلة متعلقة مسائل .4

 .املستنبطة القاصرة بالعلة تعليل: األوىل املسألة

 وإمنا .عبدالوهاب للقاضي خالفا   هبا التعليل جواز على كافة العلماء فأطبق إمجاع أو بنص الثابتة القاصرة العلة 

 ؟ ال أما هبا التعليل جيوز فهل املستنبطة القاصرة العلة يف اخلالف

 .حنيفة أبو ذلك ومنع ، املستنبطة بالقاصرة التعليل جواز إىل وأمحد والشافعي، مالك، فذهب

 :باحلكمة احلكم تعليل: الثانية املسألة

 :أقوال على احلكم، تشريع من املقصودة باحلكمة احلكم تعليل جواز يف األصوليون اختلف 

 قول وهو خفية، أو ظاهرة منضبطة، غري أو منضبطة كانت سواء مطلقا ، باحلكمة التعليل جيوز ال: األول القول

 .األصوليني اكثر
                                                           

28
 (.1/212)، اللسان  

29
 (.252) ،المسودة  



 الفرع، إىل األصل من احلكم تعدية فيها يتعذر اليت اخلفية األمور من باحلكمة احلكم تعليل بأن: ذلك وعللوا 

 .التعليل من املرجوة الفائدة وهي

 .والبيضاوي الرازي اختيار وهو. مطلقا اجلواز: الثاين القول 

 املشتمل بالوصف التعليل وجواز احلكم، شرع من الشارع مقصودة هي اجلكمة بأن الرأي هذا اصحاب واحتج

 باب من عليها املشتمل بالوصف التعليل يصح مل احلكمة بنفس التعليل يصح مل فإذا احلكمة، تلك أجل من هو إمنا عليها

 .أوىل

 أو مضطربة كانت أن هبا التعليل جيوز وال املنضبطة، الظاهرة باحلكمة التعليل فيجوز التفصيل،: الثالث القول

 .األقوال أرجح وهو اآلمدي اختيار وهو. خفية

 الوصف ألن املنضبط؛ الظاهر الوصف من بالتعليل أوىل فههي احلكم شرع من املقصودة هي احلكمة أن وذلك

 .احلكمة بوجود العلم إىل وسيلة

   30.املركب بالوصف لتعليل: الثالثة املسألة

 بالعلية، منها واحد كل يستقل ال حبيث متعددة أجزاء من املركب بالوصف احلكم تعليل يف العلماء اختلف

 :أقوال على .العدوان العمد كالقتل

 .أجزاء من املركب بالوصف التعليل جيوز ال: األول القول

 . اجلمهور قول وهو. أجزاء من املركب بالوصف التعليل جيوز: الثاين القول

 تزيد أن جيوز ال: قال أنه بعضهم عن الشريازي إسحاق أيب الشيخ عن احملصول يف الرازي ذكره: الثالث القول

 .املركب بالوصف التعليل جيوز ال فإنه أوصاف سبعة عن زادت لو حبيث  سبعة على األوصاف

  31.العدمي بالوصف التعليل: الرابعة املسألة
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 (2/220) ،اآلمدي ؛(5/205) ،المحصول  
31

 (2/225) ،اآلمدي ؛(5/215) ،المحصول 



 بعدم اجملنون تصرفات نفاذ عدم: كتعليل. العدمي بالوصف العدمي احلكم تعليل جواز على األصوليون اتفق

 . العقل

 .باإلسكار املسكر شرب حترمي: كتعليل.  الوجودي بالوصف الوجودي احلكم تعليل جواز على أيضا   واتفقوا

 .بالفسق الشهادة قبول عدم: كتعليل. الوجودي بالوصف العدمي احلكم تعليل جواز على أيضا   واتفقوا

 :قولني على العدمي، بالوصف الوجودي احلكم تعليل يف واختلفوا

 .األصوليني أكثر قول وهو اجلواز،: األول القول

 بذلك فتثبت وعدما ، وجودا   العدمي الوصف مع يدور قد الوجودي احلكم بأن: ذلك على واستدلوا

 رؤيته لعدم فالن على أسلم ومل امتثاله، لعدم العبد ضربت: قولك: مثاله. العلة طرق من طريق الدوران ألن علته؛

 .ذلك وحنو

 .احلاجب وابن كاآلمدي األصوليني بعض اختيار وهو املنع،: الثاين القول

 .متميزة ظاهرة تكون أن العلة وشروط متميز وغري خفي العدمي بأن: ذلك على واستدلوا 
 

 : قوادح العلة .5

 : ستة أهنا البيضاوي ولكن ذكر القوادح، عدد يف األصوليون اختلف وقد

 32.النقض: أوال  

 .املطلوب إفادة عن خترجه اليت العلة مفسد أي العلة نقض:  فيقال   33.اإلحكام بعد اإلفساد هو: اللغة يف النقض

 النية، يبيت ومل صام فيمن: الشافعي يقول أن: مثاله. عنه احلكم ختلف مع به املعلل الوصف وجود: االصطالح ويف

 . النية تبيت غري من يصح فإنه التطوع، بصوم منقوضة العلة هذه: املعرتض فيقول يصح، فال النية عن أوله تعرى صوم
                                                           

32
 (0/12)، اآلمدي  

33
 (102) ،الوسيط المعجم  



 منتقض هذا: فيجاب القطع، عليه فيجب مثله حرز من كامال   نصابا   سرق النباش مسألة يف يقال أن أيضا   ومثاله

 . املتكلمني ،ومذهب الشافعي مذهب هو بالنقض والقدح . يده تقطع وال مديونه مال يسرق الدين بصاحب

 .الكسر: الثاين القادح 

 أن بشرط االعتبار عن وإخراجه املركبة، العلة أوصاف من وصف إسقاط بأنه: واجلدليني األصوليني أكثر عر فه

  34.العلة حد يف أخذه ميكن ال مما احملذوف يكون

  35".اآلخر ونقض اجلزئني أحد تأثري عدم بأنه" :البيضاوي وقال 

 أي منقوض،: وثانيهما. بدونه احلكم يوجد أي له، تأثري ال: أحدمها جزئني، من مركبة تكون العلة أن هذا ومعىن

   36.عنه احلكم ويتخلف يوجد

 قضاء وجوب فالعلة األمن كصالة أداؤها فيجب قضاؤها جيب صالة اخلوف صالة: املستدل يقول أن:  مثاله

 .األداء وجوب واحلكم الصالة

 .عنه احلكم ختلف مع احلكم شرع من املقصودة احلكمة بوجود: الكسر فع رفا احلاجب وابن اآلمدي وأما 

 العاصي املسافر يف املستدل يقول أن: مثاله حكمتها عن ختلفه والكسر العلة، عن احلكم ختلف حينئذ فالنقض

 يف وجدت قد احلكمة هذه: املعرتض فيقول العاصي، كغري سفره يف حاصلة فاملشقة سفره يف فيرتخص مسافر: بسفره

 .وحنوهم واحلدادين املناجم، كعمال الشائعة، الصنائع أرباب يف كما عنها احلكم وختلف احلضر

 .القلب: الثالث القادح 

 37.صح إن له ال عليه الوجه ذلك على املسألة يف به استدل ما أن إثبات وهو
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 (5/225) ،المحيط البحر  
35

 (2/125) ،اإلبهاج  
36

 (2/121) ،األسنوي شرح تهذيب  



 ألنه املستدل دليل يضعف القلب ان ذلك وحجة. العلة يف قادحة حجة القلب أن إىل األصوليني أكثر ذهب 

  .وخالفه الواحد الشيء على يدل ال الواحد والدليل دليله، أثبته ما خالف ينتج

  38.باملوَجب القول:  الرابع القادح 

 .فيه املتنازع احلكم يف بينهما اخلالف بقاء مع املستدل دليل مبقتضى املعرتض تسليم وهو

 ألن النزاع ينقطع فال النزاع، حمل يف ليس أنه إال صحيح به استدللت ما إن نعم: املعرتض يقول أن: ذلك وبيان 

 (األذل منها األعز ليخرجن املدينة إىل رجعنا لئن يقولون) :تعاىل قوله:  ذلك مثال. دليل يثبته مل فيه املتنازع احلكم

 [ 7:املنافقون]

 مرادكم؛ على ليس ولكن األذل خُيرج األعز أن هلم سل م واهلل بالذلة، املؤمنني وعن بالعزة، أنفسهم عن كن وا فهم

 .الكالم بديع من نوع وهو املناظر، به جييء ما أحسن من باملوَجب فالقول ( وللمؤمنني ولرسوله العزة وهلل) األذلون أنتم بل

 .التأثري عدم: اخلامس القادح 

  39.نفيه أو احلكم إثبات يف عنه مستغىن الدليل يف وصف بدء وهو 

 من شرط فيه اختل الوصف لكون وذلك للحكم، مناسب غري به املعلل الوصف بأن: املعرتض دعوى وهو

 . التعليل يف به يكتفي فال العلة، شروط

 40 .العكس عدم: السادس القادح 

                                                                                                                                                                             
37

 (0/112) واآلمدي،  
38

 .للحكم الموِجب ؛ألنه الدليل نفس فهو:  الجيم وبكسر ، واقتضاه المستدل دليل أوجبه بما القول: ،أي الجيم بفتح  
39

 (0/51) ،لآلمدي األحكام  
40

 (2/210)، الفحول إرشاد  



 منع على احلنفي استدالل: مثاله. العلية فيه ثبتت الذي املوضع غري موضع يف الوصف بدون احلكم وجود وهو 

 كوهنا هي التقدمي لعدم فالعلة املغرب، كصالة آذاهنا تقدمي جيوز فال تقصر، ال صالة بكوهنا وقتها على الصبح أذان تقدمي

 .األذان تقدمي عدم واحلكم ون تقصر ال صالة

 مع والعصر، الظهر يف موجود الوقت على األذان تقدمي منع هو الذي احلكم ألن ينعكس؛ ال الوصف هذا: له فيقال 

 .املغرب غري منهما وكال القصر، فيها جيوز صالة منهما كال أن

 .القصر عدم وهو عنه الوصف ختلف مع املغرب غري يف وجد قد فاحلكم

 

 : فهرس املراجع

 ، األوىل بريوت، الطبعة – العلمية الكتب حامد، دار أبو الغزايل حممد بن حممد األصول، علم يف املستصفى

 .4:  األجزاء الشايف، عدد عبد السالم عبد ، حممد4141

 .2:  األجزاء بكر، عدد أبو السرخسي سهل أيب بن أمحد بن السرخسي، حممد أصول

 السبكي، دار الكايف عبد بن للبيضاوي، علي األصول علم إىل الوصول منهاج على املنهاج شرح يف اإلهباج

 .بريوت – العلمية الكتب

 الكتب تامر، دار حممد الزركشي، حممد هبادر بن اهلل عبد بن حممد الدين الفقه، بدر أصول يف احمليط البحر

 .م2222/  هـ4124 األوىل، لبنان، الطبعة بريوت، العلمية،

 عزو أمحد الشيخ: الشوكاين، احملقق حممد بن علي بن األصول، حممد علم من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد

 .العريب، دمشق الكتاب دار عناية، 



 عبد الدين حمىي حممد: تيمية، حتقيق آل احلليم عبد بن أمحد احلليم عبد السالم عبد، الفقه أصول يف املسودة

 .القاهرة – املدين احلميد،

:  اهلل، حتقيق عبد أبو الزرعي أيوب بكر أيب بن والتعليل، حممد واحلكمة والقدر القضاء مسائل يف العليل شفاء

 .4:  األجزاء ، عدد4391 – 4131 ، بريوت - الفكر احلليب، دار النعساين فراس أبو الدين بدر حممد

 ، األوىل بريوت، الطبعة – العريب الكتاب احلسن، دار أبو اآلمدي حممد بن األحكام، علي أصول يف اإلحكام

4121. 

 الفكر دار الشنقيطي، اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني بالقرآمنحمد القرآن إيضاح يف البيان أضواء

 .مـ 4331 -هـ 4141:  لبنان، الطبعة – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة

 .األوىل بريوت، الطبعة – صادر املصري، دار األفريقي منظور بن مكرم بن العرب، حممد لسان

يضة، عو  بن حممد بن صالح:وحتقيق اجلويين، دراسة يوسف بن اهلل عبد بن امللك الفقه، عبد أصول يف الربهان

 .م 4339 - هـ 4141 األوىل لبنان، الطبعة – بريوت العلمية الكتب دار

 ، األوىل األردن، الطبعة – البيارق املالكي، دار املعافري العريب بن بكر أبو الفقه، القاضي أصول يف احملصول

 .4:  األجزاء اليدري، عدد علي حسني:  م، حتقيق4333-هـ4122

الدعوة،  النجار، دار حممد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أمحد ـ مصطفى للمطبوع، إبراهيم موافق ـ الوسيط املعجم

 .2: األجزاء العربية، عدد اللغة جممع: حتقيق

 

 


