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تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي دراسة نظرية تطبيقية من املذاهب األربعة 

د. محمد علي إبراهيم

املقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده هللا فال 

ُمِضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن الناظر يف قاعدة القياس يظهر له َجِليًّا جهُد الباحثني يف بيان حقيقة العلة والتعليل، واختالف أنظارهم 
يف أحكام املسائل املتعلقة ابلعلة: من طرق إثبات العلية، وأنواع األوصاف الصاحلة للعلية، وغري الصاحلة هلا إىل غري 

ذلك من املسائل.

ويف نظري أن كل مسألة من تلك املسائل جديرة ابلبحث والتحقيق، وأمهيتها انبعة من أمهية العلة يف القياس؛ 
ألهنا الركن األهم فيه؛ ولذا َصحَّ أن يقال: القياس هو العلة.

وقد اخرتت من تلك املسائل أمرًا اختلف يف التعليل به، وهو )احلكم الشرعي(، وارتضيت أن يكون عنوان البحث:

)تعليل احلكم الشرعي ابحلكم الشرعي(

وابلتصفح يف كتب األصول وجدت تفاواًت يف مناهج األصوليني يف تناوهلم إايه، فمنهم من اكتفى بعد التوضيح 
ابإلشارة إىل اخلالف، ومنهم من أضاف إىل ذلك ِذْكَر األدلة واملناقشات. 

وقد قصدُت من البحث يف هذه القاعدة: بيان حقيقتها، وَنْظَم شتات ما تعلق هبا يف ِعْقٍد َواِحٍد، وتفصيل 
اخلالف فيها، مث إظهار أثرها يف فروع املذاهب الفقهية األربعة.

مع اإلشارة إىل أنين ما وجدُت أحًدا تناوهلا ابلبحث على هذا النحو حسب علمي.
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خطة البحث:
جعلت هذا البحث يف مقدِّمة وفصلني وخامتة، وحتت كل َفْصل مباحث، وحتت كل مبحث مطالب.

املقدمة: وفيها االفتتاحية، وسبب اختيار املوضوع، وخطة البحث، ومنهج البحث.
الفصل األول: الدراسة النظرية ملوضوع )تعليل احلكم الشرعي ابحلكم الشرعي(:

وحتته مبحثان:-

املبحث األول: يف تعريف العلة لغة واصطالًحا، وبيان أنواعها، والتعريف ابحلكم الشرعي، واملراد من التعليل به:

وحتته أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف العلة لغة واصطالًحا.

املطلب الثاين: أنواع العلة من حيث التعليل هبا.

املطلب الثالث: تعريف احلكم الشرعي.

املطلب الرابع: املراد من التعليل ابحلكم الشرعي.

املبحث الثاين: مذاهب العلماء يف صحة التعليل ابحلكم الشرعي، مع املناقشة وبيان املذهب الراجح:

وحتته ثالثة مطالب:

املطلب األول: بيان مذاهب العلماء.

املطلب الثاين: مناقشة املذاهب.

املطلب الثالث: الرتجيح.

الفصل الثاين: الدراسة التطبيقية ملوضوع )تعليل احلكم الشرعي ابحلكم الشرعي( يف املذاهب األربعة:
وحتته أربعة مباحث:-

املبحث األول: الدراسة التطيبقية يف املذهب احلنفي.

املبحث الثاين: الدراسة التطيبقية يف املذهب املالكي.

املبحث الثالث: الدراسة التطيبقية يف املذهب الشافعي.

املبحث الرابع: الدراسة التطيبقية يف املذهب احلنبلي.

اخلامتة: جعلت فيها أهم النتائج اليت توصل إليها البحث.
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منهج البحث:
سلكُت يف كتابة هذا البحث منهَج التحليل والنقد مراعًيا يف ذلك قواعد البحث العلمي حسب املستطاع، ويف 
الفصل التطبيقي اخرتُت مجلة من املسائل الفقهية اليت عللت ابحلكم الشرعي يف خمتلف أبواب الفقه اإلسالمي على 
وجه حيقق املقصود، ويظهر أثر القاعدة يف الفقه، ومل استقص كل األبواب؛ ألن ذلك أمر يطول من غري حاجة إليه.

ويف عرض املسائل: أذكر املسألة الفقهية يف املذهب، واستدالل أصحاب املذهب على احلكم ابلتعليل ابحلكم 
الشرعي، مع بيان وجه التعليل.

وخصصُت ُكلِّ مذهب بكتاب معترب من كتب املذهب اليت تعتين ابالستدالل والتعليل.

وبناء على ذلك؛ فقد مت ختصيص كتاب التجريد، للقدوري للتطبيقات احلنفية، واملنتقى، للباجي، للتطبيقات 
املالكية، واحلاوي، للماوردي للتطبيقات الشافعية، والكايف، البن قدامة للتطبيقات احلنبلية. 

هذا، ونسأل هللا تعاىل التوفيق والسداد يف تناول هذا املوضوع ودراسته وأن يغفرلنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، 
األحياء منهم وامليتني، إنه مسيع جميب الدعوات، وآخر دعوان أن احلمد هللا رب العاملني.   
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الفصل األول

الدراسة النظرية لموضوع
 )تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي(

وتحته مبحثان:

- المبحث األول: 

بالحكـم  والتعريـف  أنواعهـا،  وبيـان  واصطلًحـا،  لغـة  العلـة  تعريـف 
بـه. التعليـل  الشـرعي والمـراد مـن 

- المبحث الثاني:

 مذاهب العلماء في صحة التعليل بالحكم الشـرعي، مع المناقشـة 
وبيان المذهب الراجح.
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• المبحث األول:
تعريف العلة، وبيان أنواعها، وتعريف الحكم الشرعي، والمراد 

من التعليل به.

وتحته أربعة مطالب: 
المطلب األول:

تعريف العلة لغة واصطلًحا.

المطلب الثاني:
أنواع العلة من حيث التعليل بها.

المطلب الثالث: 
تعريف الحكم الشرعي.

المطلب الرابع: 
المراد من التعليل بالحكم الشرعي.
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املطلب األول: تعريف العلة لغة واصطالحا.
• العلة يف اللغة:

العلة يف اللغة: املرض، يقال: َعلَّ يعلُّ واعتلَّ: أي مرض، فهو عليٌل وَمَعلٌّ ومعلوٌل، واجلمع: ِعَلٌل.

ويطلق على: احلدث الذي يشغل صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلة صارت شغالً اثنًيا منعه عن الشغل األول.

ويقال: هذا ِعلٌَّة هلذا: أي سبب له.

واملعىن الثاين الزٌم لألول؛ ألن املرض يلزم منه شغل الصحيح به؛ ولذلك عرفها صاحب ) املصباح املنري (: ابملرض 
الشاغل)1(.

• العلة يف االصطالح:

أواًل: تعريف العلة عند احلنفية:
1- تعريف أيب منصور املاتريدي)2( )ت:333ه(: املعىن الذي إذا وجد وجب معه احلكم)3(.

قوله: ) معه (: يريد به أن ثبوت احلكم ابلعلة بطريق املقارنة، وهو مذهب احلنفية.

وحيرتز به عن االستطاعة مع الفعل؛ فإهنا علة الفعل، وأنه يوجد معها )4(؛ فالتعريف بدونه غري مانع.

2- تعريف اإلمام اجلصاص)5( )ت:370ه(: املعىن الذي عند حدوثه حيدث احلكم، فيكون وجود احلكم 
متعلًِّقا بوجودها، ومىت مل تكن العلة مل يكن احلكم)6(.

فالظاهر منه: أنه يصدق على العلة العقلية، ولكن َذيَـَّلُه مبا يدفع هذا الظاهر، وهو قوله: هذه قضية صحيحة 
يف العقليات.

وقال يف موضع آخر عن العلل الشرعية: ليست تلك ِعَلاًل على احلقيقة عندان، وال نـَُعلُِّق وجوَب احلق هبا، 
وإنا هي عالمات كاألمساء)7(.

)1( ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ص:649؛ لسان العرب، ابن منظور، 3080/4؛ املصباح املنري، الفيومي، ص426؛ ترتيب القاموس احمليط، الطاهر 
أمحد الزاوي، 300/3.

)2( هو: اإلمام حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي احلنفي، كان عاملا يف أصول الدين والفقه، له عدة مؤلفات، منها: يف أصول الفقه: قاعدة الشرائع 
يف األصول، ويف أصول الدين: كتاب التوحيد، كتاب املقاالت، كتاب أوهام املعتزلة )ت:333هـ(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني194-193/1.

)3( ميزان األصول، عالء الدين السمرقندي، ص580، حتقيق: الدكتور حممد زكي عبدالرب.
)4( املصدر السابق، ص583؛ كشف األسرار، عبدالعزيز البخاري، 171/4.

)5( هو: أمحد بن علي، أبو بكر الرازي، املعروف ابجلصاص، احلنفي األصويل، له مؤلفات عديدة يف الفقه واألصول، منها يف األصول: الفصول يف األصول، 
ويف الفقه: كتاب أحكام القرآن، شرح خمتصر الكرخي )ت:370هـ(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني216-214/1.

)6( الفصول يف األصول، اجلصاص 9/4، حتقيق الدكتور النشمي.
)7( املصدر السابق، 138/4، 142.
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3- تعريف النسفي)8( )ت:710ه(: عبارة عما يضاف إليه وجوب احلكم ابتداًء )9(.

قوله: وجوب احلكم: أي ثبوته.

وحيرتز به عن الشرط من حيث إنه يوجد عنده، ال إنه جيب به.

قال ابن جنيم)10( )ت:970ه(: إن وجوب احلكم؛ وإن أضيف إىل العلة لكن علل الشرع غري موجبة بذواهتا، 
فإهنا قبل ورود الشرع مل تكن موجبة ألحكامها )11(.

وقال ابن ملك)12(: إن علل الشرع أمارات ودالالت على األحكام، ال موجبات لذاهتا؛ ألن املوجب هو هللا 
تعاىل)13(.

معىن اإلجياب يف العلة عند احلنفية:

وجه نسبة اإلجياب إىل العلة عند احلنفية - مع أن املوجب يف احلقيقة هو هللا سبحانه وتعاىل: أن إجياب 
هللا تعاىل األحكام َغْيٌب؛ فشرع العلل اليت ميكن الوقوف عليها، وجعلها موجبات لألحكام يف حق العباد، ونسب 
الوجوب إليها؛ فصارت موجبة يف الظاهر جبعل هللا إايها موجبة، ويف حق هللا تعاىل إعالم للعباد على ذلك اإلجياب 

احلقيقي الغائب.

قال العالمة الالمشي)14(: إن العلة ما جيب معه احلكم، والوجوب إبجياب هللا تعاىل، لكن هللا تعاىل أوجب 
احلكم ألجل هذا املعىن، والشارع - َجلَّ ذكرُه - قد يثبت احلكم بسبب، وقد يثبته ابتداًء بال سبٍب، فيضاف احلكم 

َبُع إىل هللا تعاىل ختليًقا و إىل الطعام تسبيًبا )15(. إىل هللا تعاىل إجيااًب، وإىل العلة تسبيًبا، كما يضاف الشِّ

ولقد مثل له عبدالعزيز البخاري)16(، فقال: وهي نظري اإلماتة، فإن املميت واحمليي هو هللا تعاىل حقيقة، مث 
جعلت اإلماتة مضافة إىل القاتل بعلة القتل فيما يـُبـَْتىَن عليه من األحكام يف حق العباد: من القصاص، وحرمان املرياث 

والكفارة، والدية )17(.

)8( هو: عبدهللا بن أمحد بن حممود النسفي احلنفي الفقيه األصويل املفسر احملدث، له عدة مؤلفات، منها يف األصول: منار األنوار وشرحه، ويف الفقه: 
الكايف يف الفروع )ت:710ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني112/2.

)9( املنار مع شرحه: فتح الغفار، النسفي، 67/3.
)10( هو: زين الدين بن إبراهيم بن حممد احلنفي، املشهور اببن جنيم، الفقيه األصويل، له مجلة من التآليف منها: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفتح 

الغفار يف شرح املنار )ت:970ه(. ينظر: األعالم، للزركلي )364(.
)11( فتح الغفار، ابن جنيم، ص68/3.

)12( هو: عبداللطيف بن عبدالعزيز بن ملك الفقيه األصويل احلنفي، له مؤلفات مفيدة يف األصول والفقه، منها يف األصول: شرح املنار يف األصول 
)ت:885ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني50/3.

)13( املنار وحواشيه، 782/2.
)14( هو: حممود بن زيد، فقيه حنفي، له من املؤلفات: )مقدمة يف أصول الفقه( حنو أربعني ورقة. ينظر: اجلواهر املضيئة، 437/3.

)15( كتاب يف أصول الفقه، ص191. حتقيق: عبداجمليد تركي.
)16( هو: عبدالعزيز بن أمحد البخاري، الفقيه األصويل احلنفي، متبحر يف األصول والفقه، له شرحه املشهور بــ )كشف األسرار( على أصول البزدوي 

)ت:730ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني 141/2.
)17( كشف األسرار 172/4.
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وعليه: فإن احملصل من التعريفات السابقة: أن العلة عند أكثر احلنفية هي: أمارة دالٌَّة على احلكم مؤثرة فيه جبعل 
هللا تعاىل إايها مؤثرة، من غري اشرتاط اشتماهلا على مصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر.

ولقد ذهب الكمال ابن اهلمام)18( إىل اشرتاط ذلك، فقال: هي ما شرع احلكم عنده حلصول احلكمة: جلب 
مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسد أو تقليلها )19(.

وليعلم بعد هذا التقرير: أن احلنفية اختلفوا يف احملل الذي تكون العلة أمارة فيه على احلكم، فذهب مجهورهم 
إىل أهنا أمارة على إثبات احلكم يف الفرع وذهب علماء مسرقند على رأسهم أبو منصور املاتريدي إىل أهنا أمارة على 

احلكم يف األصل أيًضا )20(.

اثنيا: تعريف العلة عند املالكية:
1- تعريف ابن القصَّار)21( )ت:397ه(: " الصفة اليت يتعلق احلكم الشرعي هبا " )22(.

نسبه إىل اإلمام مالك والفقهاء - رمحهم هللا -.

وجه تعلق احلكم ابلعلة غري واضح يف هذا التعريف؛ ألنه حيتمل أن يكون على سبيل الوجوب، وحيتمل أن 
ح  يكون على سبيل وجود املناسبة بينهما؛ لكوهنا معرفة للحكم، ولكن تفريق ابن القصار بينها وبني العلة العقلية يرجِّ
االحتمال الثاين، حيث ذكر أحكام العلة العقلية، وبنيَّ من ضمنها أهنا موجبة، مث قال بعد تعداد أحكامها: إن العلة 

الشرعية تفارقها يف مجيع هذه الوجوه بال خالف بني القائسني إال يف اختصاصها ببعض األعيان.

ويستفاد من هذا أن العلة الشرعية عنده: أمارة على احلكم، وليست مبوجبة.

تعريف أيب الوليد الباجي)23( )ت:474ه(: "الوصف اجلالب للحكم" )24(.  -2

قوله: اجلالب للحكم: حيرتز به عن الوصف الذي ال جيلب احلكم.

ومعناه: املوجب للحكم.

ويؤكد هذا املعىن ما يلي:-

)18( هو: كمال الدين حممد بن مهام الدين عبدالواحد السكندري احلنفي، الفقيه األصويل احملقق، له كتب قيمة، منها: التحرير يف أصول الفقه، وفتح القدير 
يف الفقه احلنفي )ت:861ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني )36/3(

)19( التحرير مع شرحه: التقرير والتحبري، 141/3.
)20( ميزان األصول، 583-584؛ املنار وحواشيه، 782/2-783؛ مرآة األصول شرح املرقاة، 299/2.

)21( هو: أبواحلسن بن القصار البغدادي، الفقيه املالكي، له كتاب )عيون األدلة( يف الفقه، قال عنه أبوإسحاق الشريازي: "ال أعرف كتااًب يف اخلالف أحسن 
منه"، )ت:397ه(. ينظر: شذرات الذهب، 510/4

)22( مقدمة يف أصول الفقه، ص327.
)23( هو: سليمان بن خلف األندلسي املالكي األصويل النظار الفقيه، له عدة مؤلفات يف األصول والفقه، منها يف األصول: كتاب احلدود، وكتاب اإلشارة 

)ت:474ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني 267-265/1.
)24( احلدود يف األصول، ص72-73؛ إحكام الفصول ص174.
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- متثيُله بقوله: مثل قولنا يف القياس املتقدم: إهنا طهارة تتعدى حمل موجبها وهي العلة، وهي الوصف اجلالب 
يف القياس املتقدم، وهلا ثبت يف األصل، فلما وجدت يف الفرع؛ وجب إحلاقه هبا )25(.

- وقوله - يف اعتبار النية يف الطهارة: إن هذه طهارة تتعدى حمل موجبها؛ فافتقرت إىل النية، كالتيمم، فالنص 
صريٌح يف أن العلة عنده موجبة للحكم جالبة له.

وتعريفه هذا قد دخله اإلمجال؛ ألجل احتمال أن تكون العلة موجبة لذاهتا قبل الشرع، كالعلل العقلية، وحيتمل 
أن تكون موجبة بعد جعل الشرع هلا موجبة لكن تعريفه حيمل على االحتمال الثاين؛ لورود نصوص عنه تدل على أن 

العلل الشرعية عنده: أمارات وعالمات ابملواضعة، وليست بعلل يف احلقيقة.

فقال: العلل الشرعية ليست بعلل، وإنا هي أمارات وعالمات، وقد جيعل على احلكم عالمات وأمارات خمتلفة 
على وجه املواضعة )26(.

وقال يف موضع آخر: إن العلل الشرعية ليست بعلل يف احلقيقة، وإنا هي عالمات وأمارات ابملواضعة )27(.

تعريفه هبذا املعىن يوافق رأي شيخه أيب إسحاق الشريازي)28(، ووافقه عليه الغزايل)29(.

3- تعريف ابن احلاجب)30( )ت:646ه(: املعىن الباعث: أي املشتمُل على حكمة مقصودة للشارع من شرع 
احلكم)31(.

ولقد تبع يف هذا التعريف سيف الدين اآلمدي.

واملراد ابحلكمة: املصلحة من جلب منفعة أو دفع مفسدة، فتكون املصلحة اليت ضمن العلة ابعثة على احلكم؛ 
فريد عليه ما ورد على اآلمدي)32(، وفيه اشرتاط املناسبة يف العلة.

اثلثا: تعريف العلة عند الشافعية:
1- تعريف أيب إسحاق الشريازي)33( )ت:476ه(: "املعىن املقتضي للحكم" )34(.

)25( احلدود يف األصول، ص73-72.
)26( إحكام الفصول، ص635.
)27( املصدر السابق، ص630.
)28( ينظر: شرح اللمع833/2.
)29( ينظر: شفاء الغليل ص21.

)30( هو: عثمان بن عمر بن أيب بكر املالكي، الفقيه األصويل، له مؤلفات قيمة يف األصول والفقه، ووصف أبنه عالمة زمانه، ورئيس أقرانه )ت:646ه(. 
ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني68-67/2.

)31( خمتصر ابن احلاجب مع حاشية سعد الدين، 213/2.
)32( ينظر ص:16، من هذا البحث.

)33( هو: أبوإسحاق إبراهيم بن علي الشريازي الشافعي، الفقيه األصويل، له مؤلفات قيمة يف الفقه واألصول، منها يف األصول: اللمع وشرحه، ويف الفقه: 
املهذب )ت:476ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني270-268/1.

)34( شرح اللمع، 833/2.
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معىن اقتضاء املعىن للحكم:

اختلف الشافعية يف تفسري كون الوصف مقتضًيا للحكم على ما يلي:-
- ذهب بعضهم إىل أنه أمارة على احلكم، وليس مبوجب كالعلة العقلية وتسميُة األمارِة ِعلًَّة جماٌز. قال األستاذ 
ابن فورك)35(: َحدُّ العلة: ما أوجبت ُحْكًما ملن وجدت به، وقد يطلق الفقهاء على األمارات الشرعية: أهنا علل جتوُّزًا 

وتوسًُّعا )36(.

ها؛ فتصبح كالعلة العقلية. - وذهب آخرون منهم إىل أهنا موجبة جبعل هللا إايَّ

قال الشريازي بعد نقله التفسريين: واخلالف يف هذه املسألة ال يعود إىل فائدة، وإنا هو اختالف يف االسم؛ 
ألن من قال: إهنا ليست بعلة: إن أراد أهنا ليست بعلة توجب احلكم اآلن مل تصح، وإن قال: مل تكن توجب احلكم 

قبل الشرع؛ فهو مسلٌَّم به، فال يكاد هذا اخلالف يفيد ُحْكًما )37(.

وهو مييل إىل التفسري األول؛ ألنه يف موضع آخر: قال يف وصف العلة: معىن يعرف به وجه احلكم فيه )38(.

2- تعريف اإلمام الغزايل)39( )ت:505ه(: قال: " نعين ابلعلة يف الشرعيات: مناط احلكم: أي: ما أضاف 
الشرع احلكم إليه، وانطه به، ونصبه عالمة على احلكم " )40(. وليست موجبة بذاهتا كالعلل العقلية.

ها عالمة موجبة: على معىن إضافة  ولذا قال: والعلة املوجبة: أما العقلية فبذاهتا، وأما الشرعية فبجعل الشرع إايَّ
الوجوب إليها )41(.

وقد وافق شيَخه اجلويين)42( يف تفسريه العلة الشرعية حيث قال اجلويين: العالمات الشرعية ال تقتضي أحكامها 
ها )43(. ألعياهنا، وإنا وجه اقتضائها هلا َنْصُب الشَّارِِع إايَّ

ويـُؤَكُِّد هذا التفسري جبالء قـَْولُه: العلة عبارة عن موجب احلكم.
واملوجب: ما جعله الشرع موجًبا، مناسًبا كان أو مل يكن، وهي كالعلل العقلية يف اإلجياب، إال أن إجياهبا جبعل 

الشرع إايها موجبة ال بنفسها )44(.
)35( هو: حممد بن احلسن بن فورك الشافعي، األصويل النظار، الشهري بلقب األستاذ، له عدة مؤلفات يف أصول الفقه، وأصول الدين، ومعاين القرآن 

)ت:406ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني 239-238/1.
)36( احلدود يف األصول، ص153.

)37( شرح اللمع، 833/2.

)38( شرح اللمع، 843/2.
واملنخول  واملستصفى،  العليل،  منها: شفاء  واألصول،  الفقه  قيمة يف  مؤلفات  األصويل، له  الفقيه  الشافعي،  الغزايل  بن حممد  بن حممد  هو: حممد   )39(

)ت:505ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني 10-8/2.
)40( املستصفى، 485/3.
)41( شفاء الغليل، ص21.

)42( هو: أبو ملعايل، إمام احلرمني، عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف اجلويين الشافعي، الفقيه األصويل النظار املتكلم، من مؤلفاته القيمة: الربهان يف أصول 
الفقه، وهناية املطلب يف دراية املذهب يف الفقه الشافعي )ت:478ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني )275-273/1(.

)43( الربهان يف أصول الفقه، 580/2.
)44( شفاء الغليل، ص569.
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وهذا يوافق التفسري الثاين الوارد يف تعريف الشريازي.

3- تعريف فخر الدين الرازي)45( )ت:606ه(: قال: املعرِّف.

ونسبه إىل الشافعية  )46(.

ويريد بذلك: أن احلكم ثبت يف األصل بنص لنوع احلكم، والعلة تـَُعرُِّف فرًدا آخر من أفراد ذلك النوع من 
احلكم)47(.

وإذا علمنا أن املعرِّف معناه: العالمة على الشيء، واملرشد إليه، ال أتثري هلا يف إجياد الشيء، وليست فيها إشارة 
إىل أهنا ابعثة على معرفة الشيء تبني أن العلة عند الرازي: الوصف اجملرد الدال على احلكم.

4- تعريف سيف الدين اآلمدي)48( )ت:631ه(: املعىن الباعث على احلكم: أي املشتمل على حكمة صاحلة 
أن تكون مقصودة للشارع من شرع احلكم)49(.

وقد اشرتط فيه أن تكون العلة َوْصًفا مناسًبا. 

وخالف بذلك قول الغزايل، حيث قال الغزايل: جيوز أن تكون العلة وصًفا مناسًبا، وغري مناسب)50(.

وقوله: املعىن الباعث: يدل على أن العلة عنده داعية ودافعة للشارع على شرع احلكم؛ ألن الباعث يف اللغة هو: 
الذي حيمل على فعل الشيء، أو الدافع إليه )51(.

وتفسريه للباعث: يدل على أن احلكمة اليت تضمنتها العلة دافعة إىل تشريع احلكم، وهذا يقتضي أن هللا سبحانه 
وتعاىل: يبعثه شيء على فعل الشيء.

وهذا ابَِطٌل عند أصحابه؛ ولذا شنَّع ابن السبكي)52( على هذا التعريف، حيث قال: أما تفسري العلة ابلباعث؛ 
فشيء قاله اآلمدي، وحاد به عن مسلك أئمتنا أمجعني؛ إلفضائه إىل تعليل أفعال الرب ابألغراض؛ فإن الرب تعاىل 

ال يبعثه شيء على ِفْعِل َشْيٍء)53(.

)45( هو: أبو عبدهللا، فخر الدين، حممد بن عمر بن احلسني الرازي الشافعي، من املكثرين يف التأليف: من كتبه النافعة: التفسري الكبري، واحملصول يف أصول 
الفقه )ت:606ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني50-48/2.

)46( احملصول، 135/5.
)47( املصدر السابق، والصفحة نفسها.

)48( هو: أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي الشافعي، األصويل املتكلم النظار، له عدة مؤلفات مفيدة، منها يف األصول: اإلحكام يف أصول 
األحكام، ويف الكالم: أبكار األفكار )ت:631ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني59-58/2

)49( اإلحكام يف أصول األحكام، 86/3.
)50( ينظر: املستصفى 704/3.

)51( لسان العرب، 307/1.
)52( هو: أبو نصر، اتج الدين، عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف السبكي الشافعي، الفقيه األصويل واللغوي األديب، من املكثرين يف التأليف، من مصنفاته: 

مجع اجلوامع يف أصول الفقه، ورفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب )ت:771ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني )192-191/2(.
)53( رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 76/4.
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رابعا: تعريف العلة عند احلنابلة:

1- تعريف القاضي أيب يعلى)54( )ت:458ه(: العلة: " املعىن اجلالب للحكم " )55(.

معناه: املعىن املؤثر يف احلكم؛ ألنَّه عرَّف احلكم أبنه: ما أثرت فيه العلة وعرَّف املعلول أبنَّه: هو احلكم؛ ألنَّ 
أتثري العلة فيه.

ويف التعريف إمجال؛ ألنَّه حيتمل أن تكون مؤثرة يف احلكم بذاهتا، أو جبعل هللا إايها مؤثرًة، فيحمل تعبريه على 
ا ليست مبوجبة كالعلة العقلية، بل أمارة جبعل الشارع إايها، حيث  االحتمال الثاين؛ لورود نص صريح عنه يدلُّ على أهنَّ
قال: إن علة القياس هي أمارة للحكم، وإنا تصري أمارة إذا ورد الشرع بذلك. فلهذا مل تكن أمارة للحكم قبل ورود 

الشَّرع )56(. 

وقال - أيضاً - : إن هذه العلل - الشرعية - ليست ِعَلالً يف احلقيقة، وال ُموِجَبًة لألحكام، وإنا هي أمارات 
وعالمات نصبها هللا تعاىل هلذه األحكام أَِدلًَّة عليها )57(.

ووافقه تلميذه أبو اخلطاب)58( مع اختالف اللفظ، حيث قال: العلة، ما ثبت احلكم ألجلها. وعرَّف احلكم 
أبنه: ما جلبته العلة )59(.  

وقال أيًضا: العلة: هي املعىن املقتضي للحكم املؤثر فيه )60(.

ومراده ابملقتضي: املوجب.

وهذا املعىن للعلة حيتمل معنيني:-

أحدمها: أن العلة موجبة لألحكام بذاهتا.

ا موجبة جبعل هللا إايها موجبة. والثاين: أهنَّ

 ولكن وردت نصوص كثرية -عن أيب اخلطاب يف التمهيد- تفيد أنَّ العلل الشرعية موضوعة إلثبات احلكم 
الشرعي، وهي غري موجبة.

ومن هذه النصوص:

)54( هو: حممد بن احلسني بن حممد أبو يعلى احلنبلي، الفقيه األصويل احملدث، له مؤلفات قيمة يف الفقه واألصول وعلم الكالم، ومن كتبه األصولية: العدة، 
وخمتصره ) ت:458ه(. ينظر: فتح املبني يف طبقات األصوليني 261-258/1.

)55( العدة 175/1.
)56( العدة 1291/4.

)57( املصدر السابق 1323/4.
)58( هو: حمفوظ بن أمحد بن احلسن بن أمحد الكلوذاين البغدادي احلنبلي, الفقيه األصويل املتكلم, له مؤلفات يف الفقه واألصول. له يف الفقه: اهلداية يف 

الفقه، والتهذيب يف الفرائض، ويف األصول: التمهيد )ت:510ه(. ينظر: فتح املبني يف طبقات األصوليني 11/2.  
)59( التمهيد 24/1.

)60( املصدر السابق 33/4.
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أ - قال: إن علل الشرع أمارات موضوعة إلثبات احلكم الشرعي)61(. 

ب - وقال أيًضا: العلة الشرعية أمارة، واألمارات غري موجبة.

جـ - وقال يف موضع آخر: العلة الشرعية جعلت أمارًة جبعل جاعٍل)62(.

ففي النصوص داللة على أّن العلة موجبة للحكم الشرعي جبعل هللا إايها موجبة.

ا املوجبة للحكم. 2- تعريف ابن عقيل احلنبلي)63( )ت:513ه(: قال: َحدُّ العلة: أهنَّ

ا أمارة موجبة للحكم ابلوضع. ومراده: أهنَّ

وقال: علل األحكام عالمات ومسات تكون عالمًة بوضع واختيار، فال ميتنع أن تكون اترًة جمعولة أمارًة، واترة 
ال تكون كذلك، وهذه كالشدة املطربة إذا كانت يف شراب فهو حمرَّم ال حمالة، إال أانَّ علمنا ذلك من جهة السمع)64(.

معىن كالمه: أن العلة الشرعية عالمة جعلها الشرع موجبة.

وقال أيًضا: العلل الشرعية توجب بوضع الواضع هلا )65(. وقال: العلة الشرعية أمارة وعالمة وداللة )66(.

وهذه النصوص َتُدلُّ قطًعا على مراده ابملوجبة جبعل الشارع هلا موجبة وهو بذلك يوافق الشيخني أاب يعلى وأاب 
اخلطاب يف تعريفهما للعلة الشرعية.

 ، ت حال احمللِّ ا غريَّ 3- تعريف ابن قدامة )67( )ت:620ه(: قال: نعين ابلعلة مناط احلكم. ومسيت علًة؛ ألهنَّ
ا اقتضت تغري حاله )68(. َأْخًذا من علة املريض؛ ألهنَّ

ا مؤثرة يف احلكم. يف تعليله تسميَة العلة إشارٌة إىل أهنَّ

وهذا خيالف تعريفه إايها يف مكان آخر؛ حيث قال: العلة الشرعية: العالمة )69(.

فإنَّ العالمة ال تتغري هبا حال احملل الذي نصبت للداللة عليه.

)61( املصدر السابق 42/4.

)62( املصدر السابق 76/4.
)63( هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد البغدادي احلنبلي، الفقيه األصويل املتكلم الّنظار، له مؤلفات قيمة يف خمتلف الفنون، منها: الواضح يف أصول 

الفقه، وكتاب الفنون )ت:513ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني12/2.
)64( الواضح يف أصول الفقه 376/1.

)65( املصدر السابق 382/1.

)66( املصدر السابق 379/1.
)67( هو أبو حممد عبدهللا بن أمحد بن حممد ابن قدامة املقدسي الدمشقي احلنبلي، الفقيه األصويل احملّدث املتكلم، كان حجة يف املذهب احلنبلي، وله مصنفات 

جليلة يف الفقه. له يف الفقه: املغين، ويف األصول: روضة الناظر )ت:620ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني54/2.
)68( روضة الناظر 144/2.

)69( املصدر السابق 259/2.
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وقد وافق الطويف)70( )ت:617ه( ابن قدامة يف أنَّ العلة عالمة للداللة على احلكم)71(.

ووافقه أيًضا املرداوي)72(: )ت:885ه( ونسبه إىل احلنابلة، وقال: هي: العالمة واملعرِّف عند أصحابنا واألكثر، 
ال مؤثر فيه )73(.

واحلاصل: بعد حتليل تعريفات األصوليني املشهورين يف ُكلِّ مذهٍب يتبني أنَّ اجلميع ذهبوا إىل أن العلة أمارة دالة 
على احلكم، وأهّنا ليست مبوجبة لألحكام بذاهتا، واختلفوا يف كوهنا موجبة للحكم إبجياب هللا إاّيها.

ها موجبة. - مذهب احلنفية وأيب يعلى وأيب اخلطاب وابن عقيل: أهّنا موجبة جبعل هللا إايَّ

ا أمارة جمرَّدة وغري موجبة ال بذاهتا وال جبعل هللا إاّيها. - مذهب املالكية وأكثر الشافعية واحلنابلة: أهنَّ

واختلفوا أيًضا يف اشرتاط املناسبة فيها:

- فذهب أكثر أهل املذاهب من األصوليني إىل عدم اشرتاطها.

- وذهب آخرون إىل اشرتاطها.

وكذلك اختلفوا يف حملِّ داللتها على احلكم:

ا تعرِّف احلكم يف األصل. - فذهب األكثر إىل أهنَّ

ا تعرِّف احلكم يف الفرع، وهو رأي لبعض احلنفية. - وذهب آخرون إىل أهنَّ

املطلب الثاين: أنواع العلة وأحواهلا:
ملا كان هذا البحث يف نوع من أنواع العلة، وهو ) احلكم الشرعي (، انسب احلديث عن أنواع العلة، وأحواهلا 

اليت ذكرها األصوليون، وهي كما أييت:-

أ  - أنواعها:

تتنوع العلة إىل نوعني:-

1- وصف حقيقي، واملراد به: ما يتعقل ابعتبار نفسه من غري توقف على وضع لغوي، أو شرعي، أو عريف.

، وهو أمر حقيقي ال يتوقف تعقله على تعقل غريه. مثال: الطعم علة حترمي بيع الربوي، فإنَّ الطعم مدرك ابحلسِّ

)70( هو: أبو الربيع، جنم الدين، سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي الطويف البغدادي احلنبلي، الفقيه األصويل املفسر احملدث اللغوي، له مجلة من التصانيف 
املفيدة منها: خمتصر روضة الناظر وشرحه، والتعيني يف شرح األربعني )ت:716ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني )125-124/2(.

)71( شرح خمتصر الروضة 315/3.
)72( هو: أبو احلسن، عالء الدين، علي بن سليمان بن أمحد املرداوي احلنبلي، الفقيه األصويل، له مولفات جليلة منها: حترير املنقول يف أصول الفقه، 

واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )ت:885ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني )54-53/3(.
)73( التحبري شرح التحرير 3177/7.
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ويشرتط أن يكون ظاهرًا منضبطًا، وال خالف يف التعليل به )74(.

وهو ينقسم ابعتبار حاله قسمني:- 
حقيقي غري إضايف، حقيقي إضايف: 

األوَّل: احلقيقي غري اإلضايف: هو الذي ميكن تعقله من غري إضافته إىل غريه.

الثَّاين: احلقيقي اإلضايف: وهو ما يتعقل ابإلضافة إىل غريه.

مثاله: البنوة واألبوة، فإنَّ كلَّ واحدة منهما صفة حقيقية تعقل ابإلضافة إىل أخرى.

2- وصف غري حقيقي: وهو يتعقل ابعتبار الوضع الشرعي، أو اللغوي، أو العريف:

- فالوصف الشرعي: وهو ما يكون حكًما شرعًيا، مثاله: كتعليل جواز رهن املشاع جبواز بيعه )75(. 

وقد اختلف يف جواز التعليل به، وهو حملُّ البحث.

- والوصف اللغوي: هو ما يتعقل ابللغة سواء كان امسًا أو مشتًقا.

مثال االسم: كتعليل النبيذ أبنَّه يسمى مخرًا، فيحرم قياًسا على املعتصر من العنب.

ومثال املشتق:كتعليل إقام احلدِّ على الزاين والسارق ابلزان والسرقة.

- والوصف العريف: وهو ما يتعقل ابلعرف.

مثاله: كتعليل حترمي بيع الغائب أبنَّه مشتمل على جهالة جمتنبة يف العرف.

ب - أحوال العلة: وهي كما يلي:-

أّواًل: وصف مفرد، أو مركب.

- الوصف املفرد: وهو ما كان املعىن املعلل به وصًفا واحًدا، مثل تعليل اخلمر ابإلسكار، فإنَّه وصف واحد.

- الوصف املركب: وهو ما كان املعىن املعلل به مركًبا من أكثر من وصٍف. مثاله: القتل العمد العدوان من 
مكافئ غري الوالد - علة لوجوب القصاص.

وهو حملُّ خالف بني العلماء، فمنهم من حصره يف مخسة أوصاٍف، ومنهم من أطلق)76(.

اثنًيا: وصف مثبت أو منفي، سواء كان احلكم مثبًتا أو منفًيا

)74( ينظر: املستصفى 703/3، احملصول, الرازي 382/5، اإلحكام، اآلمدي 185/1، روضة الناظر 527/2. 
)75( التمهيد يف أصول الفقه 41/4، احملصول 382/5.
)76( ينظر: شرح اللمع 837/2، روضة الناظر 260/2.
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- مثال العلة املثبتة للحكم املثبت: اخلمر حرام بعلة اإلسكار، واملشاع جيوز بيعه فيجوز رهنه.

- مثال العلة املنفية للحكم املنفي: امليتة ال جيوز أكلها فال جيوز بيعها، ال ينفذ تصرفات اجملنون والصيبِّ لعدم 
العقل)77(، النبيذ ليس مباء فال جيوز أن يتوضأ به.

- مثال العلة املثبتة للحكم املنفي: تعليل عدم نفاذ البيع ابحلجر.

- مثال العلة املنفية للحكم املثبت: تعليل تصرف الويل يف موليته اجملنونة بعدم التمييز.

اثلثًا: وصف الزم لألصل ووصف عارض له

- مثال الوصف الالزم: تعليل إجياب الزكاة يف احللي عند احلنفية ابلثمينة يف األصل، فإنَّه وصف الزم للذهب، 
وكذلك تعليل حترمي بيع الرب ابلرب متفاضاًل ابلطعم، فإنَّه وصف الزم للرب.

- مثال الوصف العارض: الكيل والوزن علة يف حترمي بيع املكيل ابملكيل، واملوزون ابملوزون.

رابًعا: وصف يف غري حمل احلكم)78(.

- مثاله: رقُّ الولد علة لتحرمي بيع األمة، وليس هذا الوصف يف حمل احلكم، وأيًضا اجلهالة يف املبيع يف نفسه 
على وجه يفضي إىل املنازعة علة لتحرمي الغرر، وليس هذا الوصف يف حمل احلكم، قال الدبوسي)79(: " كل أمر أو هني 

جاء ملعىن يف غريه كان معلوالً مبعىن يف الغري ال يف املذكور نفسه " )80(.

وقال السرخسي)81(: " كل هني جاء ال ملعىن يف عني املنهي عنه فهو من هذا النوع " )82(.

خامًسا: وصف مناسب ووصف غري مناسب)83(.

واملراد ابلوصف املناسب: هو: ما يفضي ترتيب احلكم عليه إىل مصلحٍة من جلب نفع أو دفع ضرر.

- مثاله: اإلسكار وهو الشدَّة املطربة يف اخلمر، فَِإنَّ ترتيب احلكم عليه - وهو حترمي شرب اخلمر - يفضي 
إىل دفع اخللل عن العقل الذي يؤدي إىل فساده، وإنَّ فساده يؤدي إىل ترك الواجبات وذهاب األموال وغري ذلك.

وغري املناسب: هو ما ال يفضي ترتيب احلكم عليه إىل مصلحٍة ظاهرة.

)77( ينظر: احملصول 382/2.
)78( ينظر: تقومي األدلة 66/3، أصول السرخسي 175/2، املستصفى 704/5.

)79( هو: أبو زيد عبدهللا بن عمر بن موسى الدبوسي احلنفي، الفقيه األصويل، كان مضرب املثل يف النظر واستخراج احلجج، من أكرب فقهاء احلنفية، 
وله عّدة كتب يف الفقه واألصول )ت:330ه(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني248/1. 

)80( تقومي األدلة 66/3.
)81( هو حممد بن أمحد بن أيب سهٍل، املعروف بشمس األئمة السرخسي احلنفي، الفقيه األصويل، من كبار العلماء احلنفية، ألَّف يف األصول والفقه، ومما 

ألفه كتابه املبسوط، وقد ألفه وهو مسجون يف اجلب )ت:483(. ينظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني278-477/1. 
)82( أصول السرخسي 175/2.

)83( ينظر: شرح اللمع 843/2، املستصفى 704/3.
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- مثاله: مس الذكر، فإن تعليل وجوب الوضوء من مسِّ الذَّكر يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: " من َمسِّ ذكره فليتوضأ " )84(، ال 
تعقل منه مناسبة ترتيب احلكم عليه. 

سادًسا: وصف متعد أو قاصر)85(:

الوصف املتعدي: هو الذي يوجد يف غري حمل حكم األصل.

مثاله: الطعم علة يف حترمي التفاضل يف بيع الرب ابلرب.

الوصف القاصر: هو الذي ال يوجد يف غري حمل حكم األصل.

- مثاله: السفر علة جواز قصر الصالة الرابعية، والفطر يف هنار رمضان، وهو وصف قاصر ال يقاس عليه 
املرض وال غريه.

سابًعا: وصف شبهي:

الوصف الشبهي هو: الوصف غري املناسب الذي يوهم اشتماله على حكمة احلكم من جلب املصلحة أو دفع 
املفسدة؛ اللتفات الشارع إليه يف بعض األحكام.

- مثاله: قوهلم يف إزالة اخلبث: طهارة تراد للصالة علٌة لتعني املاء يف اإلزالة، وليس هناك مناسبة ظاهرة بني كوهنا 
تراد للصالة وبني تعني املاء، ولكن اعتبار الطهارة يف مس املصحف والصالة موهم للمناسبة بينهما.

اثمًنا: وصف مطرد:

الوصف املطرد هو: الوصف املقارن للحكم غري املناسب ال ابلذات وال ابلتبع)86(.

- مثاله: قوهلم: ) مائع ال يبىن على جنسه القناطر، وال يصاد فيه السمك ( علٌة يف عدم جواز إزالة النجاسة ابلدهن.

فهذا وصف غري مناسب، وال شبيه مبناسب، ولكنه مقرتن ابحلكم دائًما.

اتسًعا: وصف مطرد منعكس:

املسمى عند األصوليني  الذي يدور مع احلكم وجوًدا وعدًما، وهو  الوصف  املنعكس هو:  املطرد  الوصف 
ابلوصف الدائر)87(.

- مثاله: اإلسكار مع التحرمي يف عصري العنب، فإن العصري قبل اشتداده حالل، وبعده يصبح حراًما، مث إذا 
صار َخالًّ يصبح َحاَلاًل.

)84( أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر )181(.
)85( ينظر: الفصول يف األصول 139/4، شفاء الغليل ص376، املستصفى 731/3-732، رفع احلاجب 346/4، روضة الناظر 242/2.

)86( ينظر: التحبري شرح التحرير 3444/7.
)87( ينظر: املستصفى 636/3، رفع احلاجب 35/4، التحبري شرح التحرير 3437/7.
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املطلب الثالث: تعريف احلكم الشرعي:
تعريف احلكم يف اللغة:

• احلكم يف اللغة: املنع، ومنه مسيت َحَكَمة الدابة؛ ألهنا متنعها، ويسمى قضاء القاضي ُحْكًما؛ ألنه مينع الظلم، 
ويقال: أحكمت السفيه: إذا أخذت على يديه، ومنه قول جرير)88(:

أبين حنيفة أحكموا سفهاءكم       إين أخاف عليكم أن أغضبا )89(

• احلكم يف االصطالح: إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه )90(.

وهو ينقسم ابعتبار مصدر النسبة إىل ثالثة أقسام:

القسم األول: حكم عقلي:

مثاله: الكل أكرب من اجلزء يف اإلثبات، واجلزء ليس أكرب من الكل يف النفي.

القسم الثاين: حكم عادي:

وهو: ما عرفت فيه النسبة ابلعادة.

والعادة: هي ما استمر الناس عليه على حكم املعقول، وعادوا إليه مرة بعد مرة )91(.

القسم الثالث: حكم شرعي:
وهو: ما كان مصدره الشرع.

وهو نوعان: 

، أو َأْصِليًّا، أو ِعْلِميًّا. األول: احلكم املتعلق ابالعتقاد، ويسمى ُحْكًما اعتقادايًّ

الثاين: احلكم املتعلق بكيفية َعَمٍل، ويسمى ُحْكًما فـَْرِعيًّا، أو َعَمِليًّا.

وهو الداخل يف موضوع هذا البحث، وهو على قسمني:

القسم األول: حكم تكليفي:
وهو: خطاب هللا املتعلق أبفعال املكلفني ابالقتضاء أو التخيري)92(.

)88( هو: أبو حرزة، جرير بن عطية بن اخلطفي البصري التميمي، من أعيان الطبقة األوىل من شعراء اإلسالم، له ديوان مطبوع )ت:110ه(.ينظر: طبقات 
فحول الشعراء )297/2(.

)89( ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ص277.
)90( ينظر: التعريفات، اجلرجاين، ص92،كشاف اصطالحات الفنون، التهاونوي، 134/1، حاشية البناين على شرح اجلالل على منت مجع اجلوامع 

1/ 47، مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي، ص7.
)91( ينظر: كشاف اصطالحات الفنون 148/1، مذكرة أصول الفقه، ص7.

)92( ينظر: شرح التلويح على التوضيح، التفتازاين 15/1، تيسري التحرير، أمري ابدشاه، 133/2
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شرح التعريف:
- خرج بقوله: ) خطاب هللا (: خطاب غريه؛ ألنه ال حكم إال هلل وحده، فكل تشريع من غريه اَبِطٌل، قال تعاىل: 
ْكُم ِإالَّ للَِِّ ۖ  ﴾ ]األنعام:57[، وأما احلكم الثابت ابلسنة واإلمجاع والقياس فداخل يف حكمه سبحانه؛ ألن ُكالًّ  ﴿ ِإِن احلُْ

من الثالثة كاشف عن خطابه سبحانه، فالثابت به اثبت ابخلطاب.

- وخرج بقوله: ) أبفعال املكلفني (: اخلطاب املتعلق بذات هللا سبحانه وتعاىل واملتعلق ابجلمادات.

- وقوله: ) ابالقتضاء (: معناه: الطلب: وهو إما طلب فعل، أو طلب ترك. وخرج به: خطابه سبحانه وتعاىل املتعلق 
ُ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن ﴾ ]الصافات:96[. أبفعال املكلفني، وليس فيه طلب، كقوله سبحانه وتعاىل: ﴿ َواللَّ

التعريف يفيد أن األحكام التكليفية مخسة )93(، وبيان ذلك: أن طلب الفعل إما أن يكون جازًما أو غري جازم، 
فاألول: اإلجياب، والثاين: الندب، وطلب الرتك إما أن يكون جازًما أو غري جازم، األول: التحرمي، والثاين: الكراهة، 

والتخيري: املساواة بني الفعل والرتك، وهو اإلابحة.

وهذه طريقة األصوليني يف تقسيم األحكام التكليفية الذين يرون أن احلكم خطاب هللا تعاىل نفسه، فاإلجياب 
هو نفس قوله: افعل.

ولكل منها أثر:

اإلجياب أثره الوجوب، والندب أثره املندوب، والتحرمي أثره احلرمة والكراهة أثره املكروه، واإلابحة أثره املباح.

عرف الفقهاء احلكم التكليفي أبنه: ما ثبت ابخلطاب)94(.

واملقصود به أثر خطاب هللا، ال اخلطاب نفسه كما عند األصوليني، وهو من ابب إطالق اسم املصدر - وهو 
احلكم - على املفعول - وهو احملكوم به - جمازًا، وشاع االستعمال فيه فصار حقيقة عرفية، وعليه قسموه إىل الواجب، 

واملندوب، واحلرام، واملكروه، واملباح.

وإليك معىن كل منهما لغة واصطالًحا )95(:

1- الواجب:
يف اللغة: هو الساقط والالزم، من سقوط الشيء ووقوعه، ومنه وجب امليت: أي سقط، ومنه وجب البيع وجواًب: 

إذا ثبت ولزم)96(.
)93( إطالق التكليف على هذه األحكام من ابب التغليب؛ ألن التكليف معناه: إلزام ما فيه مشقة، وليس يف اإلابحة والندب والكراهة مشقة، وهي خاصة 

ابإلجياب والتحرمي.
)94( ينظر: املصادر السابقة.

)95( ينظر ألجل املعاين االصطالحية املراجع اآلتية:
مقدمة يف األصول، ابن القصار، ص241-242، ميزان األصول، السمرقندي، ص27 - 44، اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، 115-90/1، 

احملصول يف علم األصول، الرازي، 1/ 117-131، الواضح يف أصول الفقه، ابن عقيل 28/1.
)96( ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ص1084، لسان العرب، 4767/6.
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ويف االصطالح: ما يذم اتركه شرًعا:

2- املندوب:

يف اللغة: هو الدعاء إىل األمر، ومنه: ندب القوم إىل األمر نداًب: دعاهم وحثهم)97(.

ويف االصطالح: ما يف فعله ثواب، وليس يف تركه عقاب.

مثاله: كل ما تتعلق الفضيلة بفعله، وال يتعلق العقاب برتكه.

3- احلرام:

يف اللغة: من حرم، وهو املنع والتشديد، فاحلرام ضد احلالل، وسوط حمرم: إذا مل يلني بعد )98(.

ويف االصطالح: ما يذم فاعله شرًعا.

4- املكروه:

يف اللغة: من كره، وهو يدل على خالف الرضا واحملبة، والُكْرُه ابلضم: املشقة.

ويف االصطالح: وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خري من فعله، وإن مل يكن على فاعله عقاب.

5- املباح: 

يف اللغة: من البوح، وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره، ومنه: إابحة الشيء، وذلك أنه ليس مبحظور عليه، فأمره 
واسع غري مضيق)99(.

ويف االصطالح: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع ابلتخيري فيه بني الفعل والرتك من غري بدل ) 100(.

القسم الثاين: احلكم الوضعي:

وهو خطاب هللا تعاىل جبعل الشيء سبًبا أو شرطًا أو مانًعا أو صحيًحا أو فاسًدأ أو عزمية أو رخصة )101(.

إليك معىن كل منها لغة واصطالًحا:

1- السبب:

السبب يف اللغة: احلبل، وهو ما يتوصل به إىل غريه، مجعه: أسباب)102(.
)97( ينظر: املصدران السابقان.

)98( ينظر: مقاييس اللغة، ص102.
)99( مقاييس اللغة، ص161، لسان العرب، 384/1.

)100( اإلحكام، اآلمدي 113/1.
)101( ينظر: احملصول، الرازي، 138/1، 142، اإلحكام، اآلمدي، 118/1-122، تيسري التحرير، 128/1.

)102( ينظر: لسان العرب، 1910/3، ترتيب القاموس، الزاوي 505/2.
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ويف االصطالح: ما يلزم من وجوده الوجود، و من عدمه العدم لذاته.
مثاله: النصاب يف املال: سبب لوجوب الزكاة، فإذا وجد وجبت، وإذا عدم انتفى الوجوب لذاته.

شرح التعريف:

قوله: ) ما يلزم من وجوده الوجود (: احرتاز عن الشرط؛ ألنه ال يلزم من وجود الشرط وجود املشروط وال عدمه.

وقوله: ) يلزم من عدمه العدم ( احرتاز عن املانع؛ فإن عدم املانع ال يلزم منه شيء.

قوله: ) لذاته (: احرتاز عن مقارنة السبب لفقدان الشرط، أو وجود املانع، فإنه لو قارن السبب فقدان الشرط، 
كالنصاب قبل احلول ال يلزم من وجود النصاب وجود احلكم، وهو وجوب الزكاة، وذلك إذا خلف السبب سبب 

آخر، فإنه ال يلزم من عدم السبب عدم احلكم؛ لوجود احلكم ابلسبب اآلخر)103(.

2- الشرط:

الشرط يف اللغة: العالمة، واجلمع: أشراط، وأشراط الساعة: عالماهتا )104(.

ويف االصطالح: هو ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته.

مثاله: احلول شرط يف وجوب الزكاة، فيلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة، وال يلزم من وجود احلول وجوب الزكاة؛ 
الحتمال عدم النصاب، وهو سبب الوجوب، وال عدم وجوهبا؛ الحتمال وجود النصاب.

شرح التعريف:

قوله: ) لذاته (: احرتاز عن مقارنته السبب، كمقارنة احلول النصاب، فإنه يلزم يف هذه احلالة وجوب الزكاة، ولكن 
ال لذات الشرط، بل لذات السبب.

وكذلك حيرتز به عن مقارنته قيام املانع، كالدين، فإن وجوده يلزم منه عدم الوجوب، فيكون العدم يف هذه احلالة 
للمانع ال لذات الشرط)105(.

3- املانع: 
املنع يف اللغة: هو أن حتول بني الرجل وبني الشيء الذي يريده، وهو خالف اإلعطاء )106(.

ويف االصطالح: ما يلزم من وجوده العدم، وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته.

 مثاله: الرضاع: يلزم من وجوده عدم النكاح واستمراره )107(.
)103( ينظر: شرح تنقيح الفصول، القرايف، ص80.

)104( ينظر: لسان العرب، 2235/4، ترتيب القاموس، 697/2.
)105( ينظر: شرح تنقيح الفصول، ص82.

)106( ينظر: لسان العرب، 2476/6.
)107( ينظر: شرح تنقيح الفصول، ص84.
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4- الصحيح:
الصحة يف اللغة: الرباءة من املرض والعيب، ويطلق على االستواء، والصحة: ذهاب املرض، والرباءة من كل 

عيب)108(.

ويف االصطالح: يطلق على العبادات اترة، وعلى العقود أخرى.

الصحيح من العبادات:

- الصحيح عند الفقهاء: ما أسقط القضاء.

- ويف اصطالح املتكلمني: ما وافق الشرع، وجب القضاء أو مل جيب.

عندهم: الصالة من ظن أنه متطهر صحيحة؛ ألنه وافق األمر املتوجه إليه يف احلال، وأما القضاء فوجوبه أبمر 
جديد، فال يشتق منه اسم الصحة )109(.

- والصحيح يف العقود اصطالًحا: هو ما ترتب عليه األثر املقصود منه )110(.

فكل نكاح أابح التلذذ ابملنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أابح التصرف يف املبيع فهو صحيح.

5- الفاسد:

الفساد يف اللغة: نقيض الصالح، واملفسدة خالف املصلحة )111(.

ويف اصطالح الفقهاء: ما مل يسقط القضاء )112(.

وكل عبادة فعلت على وجه مل يسقط القضاء فهي فاسدة.

ويف اصطالح املتكلمني: هو ما خالف الشرع.

والفاسد مرادف للباطل عند اجلمهور، وعند أيب حنيفة: الفاسد درجة بني الصحيح والباطل، وهو ما كان 
مشروًعا أبصله، ممنوًعا بوصفه )113(.

كعقد الراب، فإنه مشروٌع يف األصل؛ ألنه مبادلة مال مبال، وسبب التحرمِي الزايدُة بدون العوض، ولذا عنده 
إذا حذفت الزايدة صح البيع، فال حيتاج إىل عقد جديد.

6- العزمية:
)108( ينظر: مقاييس اللغة، ص565، ترتيب القاموس، 799/2.

)109( ينظر: املستصفى، 94/1-95، احملصول، 142/1.
)110( ينظر: املصدر السابق، مذكرة أصول الفقه، ص45.

)111( لسان العرب، 3412/5، ترتيب القاموس، 489/3.
)112( ينظر: املستصفى، 94/1-95، احملصول، 142/1.
)113( ينظر: املستصفى، 94/1-95، احملصول، 142/1.
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العزمية يف اللغة: من العزم والقطع واحلد، وقيل: ما ُعِقَد عليه القلب من أمر أنت فاعله: أي ُمتـََيِقنُُّه، يقال: الرجل 
يعتزم الطريق: ميضي فيه ال ينثين)114(.

وهي يف االصطالح: احلكم الثابت من غري خمالفة دليل شرعي.

وقيل: ما جاز فعله مع عدم قيام املقتضي للمنع )115(.

7- الرخصة:

الرخصة يف اللغة: اللني، وهو خالف الشدة، والرخصة يف األمر خالف التشديد )116(.

َ من صعوبة إىل سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب احلكم  وهو يف االصطالح: احلكم الشرعي الذي ُغريِّ
األصلي)117(.

املطلب الرابع: املراد من التعليل ابحلكم الشرعي:
• التعليل يف اللغة: مصدر َعلََّل، ومنه اْلَعَلُل: وهو السقي بعد السقي، وَجيْنُ الثمرة مرة بعد مرة )118(.

• ويف اصطالح أهل النظر: تقرير ثبوت املؤثر إلثبات األثر.
والفرق بينه وبني االستدالل: 

أن االستدالل: تقرير ثبوت األثر إلثبات املؤثر.
وقيل: االستدالل: هو تقرير الدليل إلثبات املدلول، سواًء كان من األثر إىل املؤثر أو العكس.

وقيل: التعليل: إظهار عليَّة الشيء، سواء كانت اتمة أو انقصة )119(.
املراد ابلتعليل ابحلكم الشرعي: من خالل ما سبق يظهر أن املراد ابلتعليل ابحلكم الشرعي ما يلي:

1- تقرير ثبوت أتثري حكم شرعي إلثبات احلكم الشرعي.
هذا على رأي من يرى أن العلة موجبة أو مؤثرة.

2- أو هو: إظهار عليَّة حكم شرعي حلكم شرعي آخر.
وبعبارة أخرى: إثبات حكم شرعي أمارة على حكم شرعي آخر.

وهذا على مذهب من يرى أن العلة أمارة دالة على احلكم.
. - سواء كان احلكم وجودايًّ إلثبات حكم وجوديٍّ

)114( مقييس اللغة، ص770، لسان العرب، 2932/4.
)115( روضة الناظر، 189/1، احملصول، 154/1.

)116( ينظر: لسان العرب، 1616/3.
)117( مذكرة أصول الفقه، ص51.

)118( ينظر: لسان العرب، 3079/4.
)119( ينظر: التعريفات، اجلرجاين، ص61، الكليات، الكفوي، ص294.
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. - أم حكًما عدميًّا إلثبات حكم عدميٍّ

. -  أم حكًما وجودايًّ إلثبات ُحْكم عدميٍّ

. -  أم حكًما عدميًّا إلثبات حكٍم وجوديٍّ

مثال األول: كتعليل وجوب زكاة املال بوجوهبا يف زكاة الفطر.

مثال الثاين: كتعليل عدم وجوب الزكاة يف ذكور البغال بعدم وجوهبا يف اإلانث.

مثال الثالث: كتعليل وجوب إعادة الصالة على من صلى خلف الصيب بعدم صحة إمامته.

مثال الرابع: كتعيل عدم سقوط الزكاة عن املال الذي تلف بعد احلول بوجوهبا يف الذمة.
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• المبحث الثاني:
مذاهـب العلمـاء فـي صحـة التعليـل بالحكـم الشـرعي، مـع 

الراجـح المناقشـة وبيـان المذهـب 

وتحته مطلبان:
المطلب األول:

 بيان مذاهب العلماء مع ذكر األدلة والمناقشة.

المطلب الثاني: 
الترجيح مع بيان أدلة الترجيح.
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املطلب األول: مذاهب العلماء يف التعليل ابحلكم الشرعي مع ذكر األدلة واملناقشة:
اختلف العلماء يف التعليل ابحلكم الشرعي على مخسة مذاهب:

املذهب األول: اجلواز مطلًقا:

وهو قول مشاهري علماء املذاهب األربعة )120(.

لكن نقل هذا املذهب عن ابن عقيل احلنبلي بصيغة التمريض)121(، إال أنه صدر عنه ما يدل على أنه يرى 
التعليل به، فقد ذكر يف متثيله إلجياب العلة حكمني خمتلفني ما يدل عليه، إذ يقول: حرمة الرضاع والقرابة يوجبان 

حترمي النكاح، وإابحة اخللوة واملسافرة )122(.

فقد جعل حرمة الرضاع علة لتحرمي النكاح، وإابحة اخللوة واملسافرة.

أدلة هذا املذهب:

استدل أصحاب هذا القول ابملنقول واملعقول:

أّواًل: أدلتهم النقلية:

 ومنها ما يلي:-

الدليل األول: قوله تعاىل: ﴿ فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت هَلُْم ﴾ ]النساء:160[. 

وجه الداللة: علل حترمي الطيبات اليت أحلت هلم بظلمهم، والظلم اسم ُحْكٍم)123(؛ ألن الظلم اإلتيان ابلشيء 
على خالف الوجه الصحيح.

الدليل الثاين: ما رواه ابن عباس �: ) أن امرأة من جهينة جاءت إىل النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: إن أمي نذرت أن 
حتج فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها ؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا 

هللا، فاهلل أحق ابلوفاء ( )124(.
ْيَن عبارة عن الوجوب يف الذمة، وهو ُحْكٌم، وجعله النَّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص علة لقبول قضاء احلج عن  وجه الداللة: إن الدَّ

امليت.
)120( ينظر: الفصول يف األصول، اجلصاص، 184/4، كشف األسرار، البخاري، 3/ 347، أصول السرخسي، 175/2، املنار وحواشيه، 88/2، ميزان 
األصول، ص585، مقدمة يف األصول، ابن القصار، ص193، شرح تنقيح الفصول، ص408، شرح الربهان، األبياري، 838/2، خمتصر ابن احلاجب، 
230/2، الربهان، 866/2، شفاء الغليل، ص456، احملصول، الرازي، 408/5، اإلحكام، اآلمدي، 194/3، العدة، أبو يعلى، 4/ 1344، التمهيد، 

أبو اخلطاب، 44/4.
)121( ينظر: شرح الكوكب املنري، 92/4.
)122( الواضح يف أصول الفقه، 380/1.

)123( ينظر: البحر احمليط، الزركشي، 165/5.
)124( أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، ابب احلج والنذور عن امليت...)1754(، و مسلم يف حكم قضاء الصوم، كتاب الصيام، ابب قضاء 

الصيام عن امليت )1147(.
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الدليل الثالث: ما ثبت أنَّ عمر � أنّه سألة النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن القبلة للصائم ؟ فقال: ) أرأيت لو متضمضت مباء 
مث جمجته أكان يضرك ؟ فقال عمر: ال، فقال النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ففيم إًذا ( )125(. 

وجه الدَّاللة: علل النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص جواز القبلة اليت ال يفضي إىل احملظور جبواز املضمضة اليت ال تفضي إىل الشرب، 
وكالمها حكم.

ليل الرَّابع: قول النيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ) ويف بضع أحدكم صدقة قالوا اي رسول هللا، أاييت أحدان شهوته ويكون له فيها  الدَّ
أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجرا ( )126(.

وجه الدَّاللة: علل النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص حصول الثواب جبماع الزوجة حبرمة وضع البضع يف حرام، ومها حكمان، أحدمها: 
علة، واآلخر: حكمها )127(.

الدَّليل اخلامس: قول النيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص - يف سؤال الناس بغري حاجٍة -: » إن هذا املال حلوة من أخذه حبقه ووضعه يف 
حقه فنعم املعونة هو، ومن أخذه بغري حقه كان كالذي أيكل وال يشبع «)128(. 

وجه الدَّاللة: أخذ املال بغري حقٍّ - وهو حمرَّم -، جعله ملسو هيلع هللا ىلص علًة يف االستمرار يف أخذه، وهو حمرَّم كذلك، 
وذلك تعليل حكم حبكٍم آخر.

الدَّليل السَّادس: قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: » إن احلالل بني وإن احلرام بني، وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، 
فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبـهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن 

يرتع فيه « )129(.

وجه الدَّاللة: علل النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص املنع من الوقوع يف األمر املشتبه به ابلوقوع يف األمر احملرَّم، وكالمها حكم)130(.

الدليل السابع: قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: » ال حيل لرجل أن يعطي عطية أو هبة، مث يرجع فيها، إال الوالد فيما يعطي 
ولده، ومثل الذي يعطي عطية، أو هبة، مث يرجع فيها، كمثل الكلب أكل، حىت شبع، مث قاء، مث عاد إىل قيئه « )131(.

وجه الدَّاللة: علل حرمة الرجوع يف اهلبة ابلنجاسة، والنجاسة حكم شرعي)132(. 
الدَّليل الثَّامن: قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حيلنب أحد ماشية امرئ بغري إذنه، أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر 

خزانته، فينتقل طعامه، فإنا ختزن هلم ضروع مواشيهم أطعماهتم، فال حيلنب أحد ماشية أحد إال إبذنه«)133(.
)125( أخرجه أمحد يف مسنده 286/1، أبو داود، كتاب الصوم، ابب القبلة للصائم )2385(.

)126( أخرجه مسلم كتاب الزكاة، ابب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف )1006(.
)127( أقيسة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ص95.

)128( أخرجه البخاري، كتاب الرقائق، ابب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها )6063(، ومسلم، كتاب الزكاة، ابب ختوف ما خيرج من زهرة 
الدنيا )1052(.

)129( أخرجه مسلم, كتاب املساقاة، ابب أخذ احلالل وترك الشبهات )1599(.
)130( أقيسة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ص66.

)131( أخرجه ابن حبان يف صحيحه، ابب الرجوع يف اهلبة )5121(.
)132( أقيسة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ص161.

)133( أخرجـه البخاري، كتـاب اللقطة، بـاب ال حتتلب ماشية أحد بغري إذٍن )2435(، أقيـسة النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ص 166.
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وجه الدَّاللة: علل منع حلب ماشية الغري بغري إذنه مبنع التَّصرف يف حقِّ الغري، وهو حكم. 

الدَّليل التاسع: عن ابن عبَّاس �، قال: ) اغتسل بعض أزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف جفنة، فجاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليتوضأ منها 
أو يغتسل، فقالت: له اي رسول هللا، إين كنت جنبا ؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: » إن املاء ال جينب « ( )134(.

وجه الداللة: علل ملسو هيلع هللا ىلص جواز التطهر بفضل طهور املرأة أبن املاء ال جينب، وهو تعليل حكم حبكم.

اثنًيا: أدلتهم العقلية:

 ومنها ما يلي:

الدليل األوَّل: العلة أمارة على احلكم، فال ميتنع أن جيعل الشَّارع ُحْكًما أمارًة على حكم آخر، كأن يقول: إذا 
حرَّمت كذا فاعلموا أين حرَّمت كذا، وإذا أوجبت كذا فاعلموا أين حكمت بكذا. 

وال ميتنع أيًضا إن كانت العلة ابعثًة أن يكون ترتيب أحد احلكمني على اآلخر مستلزًما حصول مصلحٍة ال 
حيصل من أحدمها ابنفراٍد )135(.

الدَّليل الثَّاين: إنَّ األحكام تدرك ابلشرع كاملعاين، فإذا جاز جعل املعىن علًة فكذلك احلكم لتضمنه علة )136(.

الدَّليل الثَّالث: إنَّ احلكم مسة للمحكوم مييز به بينه وبني غريه، وكذلك الصفة مييز هبا بينها وبني غريها، فإذا 
جازت أن تكون الصفة علًة، جاز أن يكون احلكم علًة )137(.

ابع: ما جاز أن يعلَّق احلكم عليه نصًّا، جاز أن يعلَّق احلكم عليه استنباطًا، كالصفات واملعاين)138(.  الدَّليل الرَّ

الدَّليل اخلامس: إن علل الشَّرع أمارات تقتضي غلبة الظَّن، فإذا وجدان حكًما داالًّ على وجود حكم آخر؛ كان 
أمارة لوجوده، وإذا كان أمارًة لوجوده، جاز أن يكون علة )139(.

الدَّليل السادس: إنَّ احلكم جيوز أن تثبت عليته بدليل من دالئل العلية، فإنَّه جيوز أن يقول الشارع: من صحَّ 
طالقه صحَّ ظهاره، أو ما كان راًب يف دار السالم كان راب يف دار احلرب، كما قال: » من بدَّل دينه فاقتلوه « )140(. 

االعرتاض: 

ا  اعرتض على هذا الدَّليل: أبن قولنا: ما كان راب يف دار اإلسالم كان راب يف دار احلرب - ال يقتضي أنَّه إنَّ
الذي حرَّم الواحد  التفاضل يف اجلنس  ا كان راب لوجود  كان راب يف دار احلرب؛ لكونه راب يف دار اإلسالم، وإنَّ

)134( أخرجه الرتمذي، كتاب الطهارة، ابب ما جاء يف  الرخصة يف ذلك )64(.
)135( ينظر: أصول السرخسي 175/2، كشف األسرار، البخاري 347/3-348، العدة 1344/4، البحر احمليط 164/5.

)136( ينظر: املقدمة يف اصول الفقه، ابن القصار ص193.
)137( ينظر: املصدر السابق.

)138( ينظر: شرح اللمع 838/2، إحكام الفصول، الباجي 623/2، العدة 1344/4.
)139( التمهيد, أبو اخلطاب 45/4.

)140( التمهيد، أبو اخلطاب 45/4، واحلديث أخرجه البخاري، كتاب استتابة املرتدين، ابب حكم املرتد واملرتدة )6524(.
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ا َصحَّ طالقه؛ ألنَّه زوج ُمَكلٌَّف،  الشرع فيه التفاضل، وذلك هو العلة فيهما، وكذلك طالقه ال يكون علة يف ظهاره، وإنَّ
وذلك علة الظهار، فبطل كون احلكم علة يف ظهاره )141(.

اجلواب: 

إن أردت أن ذلك ليس بعلل موجبة، فهذا حكم مجيع العلل الشرعية، فاجلنس والكيل، واجلنس والطعم ليست 
ا هي أمارة على التحرمي، واألمارات على احلكم جعلت علالً بدليل شرعٍي، ولذا صحَّ جعُل  علالً موجبة للتحرمي، وإنَّ
علة الراب يف دار اإلسالم علًة للراب يف دار احلرب، واملعىن املوجب للراب كونه وصًفا مناسًبا؛ ألنَّ ترتيب التحرمي عليه 
دة املطربة للخمر علًة لتضمنه املعىن  ل مصلحًة، وهي دفع مفسدة أكل املال ابلباطل، كما صحَّ وصف الشِّ حيصِّ
ل مصلحًة، وهي دفع مفسدة الصدِّ عن ذكر هللا وإيقاع العداوة والبغضاء. املناسب للتحرمي؛ ألنَّ ترتيب احلكم عليه حيصِّ

الدَّليل السابع: إنَّ احلكم قد يدور مع ُحْكٍم َشْرعيٍّ آخر ُوُجوًدا وَعَدًما، فإنَّ ذلك يفيد علية احلكم، ألن 
الدوران يفيد العلية.

االعرتاض:

الدوران يفيد ظن العلية فيما له صالحية العلة، واحلكم الشَّرعي ال يصلح أن يكون علة للحكم الشرعي، 
وذلك ببيان ما يلي:

إن احلكم الشَّرعي املفروض علًة، حيتمل كونه متقدًما على الذي جعل معلواًل، وحيتمل كونه متأخرًا، وحيتمل 
كونه مقاراًن.

- فعلى تقدير التقدم مل يصلح للعلية؛ لتخلف احلكم عن علته، وهو نقض هلا.

- وعلى تقدير التأخر مل يصلح للعلية كذلك؛ ألنَّ املتأخر مل يكن علة للمتقدم.

- وعلى تقدير املقارنة، فال يكون أحدمها علة دون اآلخر؛ إذ ليس أحدمها أبوىل من اآلخر.

اجلواب:

جياب عن التقدير األوَّل: أبنَّه جيوز التقدُّم، وال يلزم من ذلك نقض العلة؛ ألنَّ احلكم مل يكن علة لنفسه وذاته، بل 
ا يصري علة ابعتبار الشَّرع له بقران احلكم اآلخر به، كما يف تعليل حترمي اخلمر ابلشدَّة املطربة، وإن كانت متقدِّمة على  إنَّ
ا قبل اعتبارها من الشَّرع بقران التَّحرمي، فال تكون منتقضًة بتخلف التحرمي عنها قبل ورود الشَّرع. التحرمي، فال يقال: إهنَّ

وجياب عن التقدير الثَّاين: أبن العلة تعرَّف أبهنا: املعرِّف للحكم، فيجوز أن يكون املتأخر معّرِفًا للمتقدِّم.

ا يكون أحدمها مناسًبا،  وجياب عن التقدير الثَّالث: أبنَّه ال يسلم أنَّ احلكم علة لآلخر أبوىل من العكس؛ ألنَّه رمبَّ
واآلخر غري مناسٍب فيكون املناسب علًة.

)141( املصدر السابق 46-45/4.



121

تعليل احلكم الشرعي ابحلكم الشرعي دراسة نظرية تطبيقية من املذاهب األربعة                                   د. حممد علي إبراهيم

وإن سلمنا: ال ميتنع أن يكون كلُّ واحٍد منهما علًة لآلخر، مبعىن أن كلَّ واحٍد منهما معرِّف لآلخر)142(.

الدَّليل الثَّامن: ما دلَّ على صحة العلة، فإنَّه يدلُّ على صحة احلكم علًة، وهو التأثري وشهادة األصول، وإذا 
دلَّ على صحة ذلك جاز أن يكون علًة )143(. 

املذهب الثَّاين: ال جيوز التَّعليل ابحلكم الشَّرعي

ونسب إىل بعض املتكلمني، وإىل ابن عقيل من احلنابلة )144(.

أدلة املذهب الثَّاين: 

استدلَّ أصحاب هذا املذهب بثمانية أدلٍة من املعقول:

الّدليل األّول: األحكام ال تتعلق إال ابملعاين، واحلكم ليس مبعىًن، فال جيوز أن جيعل علًة.

اجلواب من وجهني:

األوَّل: الدَّليل يف حمل النِّزاع فال حيتج به؛ ألنَّ النِّزاع يف أن العلل يف املعاين فقط، وال يصحُّ جعل احلكم علًة 
للحكم.

الثاين: ينتقض الدليل إذا نصَّ الشَّارع على علية احلكم للحكم؛ لتخلف املدلول عن العلَّة حينئٍذ )145(.

الدليل الثَّاين: إذا كان احلكم علًة حلكم آخر، فإمَّا أن يكون متقدًِّما عليه أو متأخرًا عنه، أو مقاراًن له.

- ال جائز أن يقال ابألوَّل، وإال لزم وجود العلة مع ختلُّف حكمها عنها، وهو نقض العلة.

- وال جائز أن يقال ابلثَّاين؛ ألنَّ املتأخر ال يكون علًة للمتقدِّم.

- وإن كان الثَّالث فليس جعل أحدمها علًة أوىل من العكس)146(.

اجلواب:

سبق اجلواب عن إبطال هذه االحتماالت )147(.

)142( احملصول 408/5-4012، اإلحكام، اآلمدي 195-194/3.
)143( العّدة، أبو يعلى 1344/4

)144( ينظر: الفصول يف األصول، اجلصاص، 184/4، كشف األسرار، البخاري، 3/ 347، أصول السرخسي، 175/2، املنار وحواشيه، 88/2، ميزان 
األصول، ص585، مقدمة يف األصول، ابن القصار، ص193، شرح تنقيح الفصول، ص408، شرح الربهان، األبياري 838/2، خمتصر ابن احلاجب 
230/2، الربهان 866/2، شفاء الغليل، ص456، احملصول، الرازي، 408/5، اإلحكام، اآلمدي 194/3، العدة، أبو يعلى 4/ 1344، التمهيد، أبو 

اخلطاب، 44/4، شرح الكوكب املنري 92/4.
)145( ينظر: شرح اللمع 839/2.

)146( اإلحكام, اآلمدي 194/3، كشف األسرار 348-347/3.
)147( ينظر: ص:41.
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الدليل الثالث: إن احلكم من شأنه أن يكون معلواًل؛ فلو صار علة الَنـَْقَلَبِت احلقائق)148(.

اجلواب:

ليس يف ذلك قلب احلقائق؛ ألنه جيوز أن يكون معلواًل لعلته، وعلة معرفة حلكم آخر غري علته، وإن كان 
املقصود أن شأن احلكم ال يكون علة حلكم آخر البتة، فهذا حمل النـزاع؛ فال يصح دلياًل على اإلبطال.

الدليل الرابع: احلكمان متساواين؛ ألن كل واحد منهما حكم شرعي؛ فليس جعل أحدمها علة لآلخر أوىل 
من العكس.

اجلواب:

ما كان مناسًبا منهما يتعني أن يكون علة، واآلخر معلواًل كما تقول: جنٌس؛ فيحرم بيعه، وطاهٌر؛ فتجوز 
به الصالة، فإن النجاسة مناسبة للتحرمي، والطهارة مناسبة إلابحة الصالة، فحصل الرتجيح ابملناسبة.

ولو عكس هذا، وقيل: ال جيوز بيعه؛ فيحرم مل ينتظم، فإنه قد حيرم بيعه؛ لغصبه، أو لعجزه عن تسليمه )149(.

العلية  املعلول، وتقدم أحد احلكمني غري معلوم، فكان شرط  التقدم على  العلة  الدليل اخلامس: إن شرط 
جمهواًل، فال جيوز احلكم ابلعلية )150(.

اجلواب من وجهني:

األول: ال يشرتط تقدم العلة على املعلول؛ ألن العلة أمارة معرفة للحكم؛ فال ميتنع تعريف املتأخر للمتقدم، 
وإن كانت العلة مبعىن الباعثة أيضا، ال ميتنع أن يكون معلاًل بباعثني، يوجد احلكم أبحدمها، مث يوجد الباعث اآلخر، 

فيكون احلكم معلال بعلتني ابعثتني.

الثاين: إن اشرتاطها التقدم على املعلول ال يلزم منه جهالة شرط العلية؛ ألن احلكم ال يكون علة إال إذا قام ما 
يدل على عليته من نص أو إمياء أو مناسبة أو غري ذلك، وما أثبت الدليل عليته، هو املتقدم.

الدليل السادس: لو علل حترمي الراب يف القليل من الرب؛ لتحرميه يف الكثري، كالدراهم والداننري؛ ملا صحت هذه 
العلة؛ ألن القائسني أمجعوا على أن العلة يف األربع املنصوص عليها واحدة، ولو كانت صحيحة؛ لكانت فيها علتان.

اجلواب: 

إن العلة يف حترمي الزايدة واحدة، فأما التسوية بني القليل والكثري فحكم آخر ثبت هبذه العلة املذكورة، فإذا 
كاان حكمني خمتلفني جاز أن يثبت أحدمها بعلة غري احلكم اآلخر)151(.

)148( ينظر: شرح تنقيح الفصول، ص408.

)149( ينظر: شرح تنقيح الفصول، ص408.
)150( ينظر: كشف األسرار، البخاري 348/3.

)151( ينظر: التمهيد، أبواخلطاب 48/4، وقد سبق اجلواب عليه من هذا البحث يف ص:41.
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الدليل السابع: حيتمل أال يكون حلكم األصل علة، وحيتمل أن تكون له علة، وإذا كان معلاًل احتمل أن 
يكون احلكم به هو العلة، واحتمل أال يكون علة على تقديرين، وإنا يكون علة على تقدير واحد، ووقوع احتمال 

من احتمالني أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد.

اجلواب:

هذا الرتجيح يلزمهم يف التعليل ابألوصاف احلقيقية، وما كان جوااًب هلم هناك فهو جوابنا هنا )152(.

الدليل الثامن: لو جاز أن يكون احلكم علة للحكم، فإما أن يكون علة مبعىن اإلمارة املعرفة، أو مبعىن الباعث 
على احلكم.

- وال جائز أن يقال: ابألول ألمرين:

األول: ال فائدة يف األمارة سوى تعريف احلكم، واحلكم يف األصل معروف ابخلطاب ال ابلعلة املستنبطة.

الثاين: لو كانت معرفة حلكم األصل لكان متوقًفا عليها، وهو دور ممتنع.

أوَّاًل: ال يسلم عدم الفائدة من اإلمارة؛ ألن يف التعليل هبا أتكيًدا حلكم األصل، وال ميتنع ورود معرفني على 
معرف واحد، وال يلزم منه دور؛ ألنه مؤكد حلكم األصل، ومعرف للحكم يف الفرع.

اثنًيا: قوهلم: ) إذا كان مبعىن الباعث فهو حمال خارق لإلمجاع (، دعوى جمردة عن دليل، بل هو حمل خالٍف)153(.

املذهب الثالث: جيوز التعليل به إن كان ابعثًا على حتصيل مصلحة يقتضيها حكم األصل، وأما إن كان 
لدفع مفسدة يقتضيها حكم األصل فال جيوز.

- وال جائز أن يقال ابلثاين؛ ألن القول بكون احلكم داعًيا وابعثًا على احلكم حمال خارق لإلمجاع.

اجلواب:

وهو رأي ابن احلاجب رمحه هللا )154(.

الدليل على عدم اجلواز إن كان لدفع املفسدة: أن احلكم الشرعي ال يكون منشؤه مفسدة مطلوبة الدفع وإال 
مل يشرع ابتداًء.

اجلواب: 

إن احلكم الشرعي يشتمل على مصلحة راجحة ومفسدة مرجوحة مطلوبة الدفع، فيدفع حبكم شرعي آخر.

)152( اإلحكام، اآلمدي، 195-194/3.
)153( ينظر: املصدر السابق 196-194/3.

)154( ينظر: خمتصر ابن احلاجب 230/2، الغيث الالمع شرح مجع اجلوامع 674/3
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املذهب الرابع: مذهب اآلمدي إىل:

- أنه جيوز أن يكون احلكم علة للحكم مبعىن األمارة املعرفة يف غري أصل القياس؛ ألنه ال ميتنع أن يقول 
الشارع: مهما رأيتم أنين حرمت كذا فقد حرمت كذا، ومهما أحبت كذا فقد أحبت كذا، كما لو قال: مهما زالت 

الشمس فَصلُّوا، ومهما طلع هالل رمضان فصوموا.

- وإذا كان احلكم يف أصل القياس فيجوز أن يكون علة فيه: إذا كان حكًما وضعيًّا ابعثًا لتحصيل مصلحة 
ال لدفع مفسدة، وإن كان لدفعها فال جيوز؛ ألن احلكم الشرعي ال يكون منشؤه مفسدة مطلوبة الدفع، وإال مل 

يشرع احلكم ابتداء.

- وإن كان ُحْكًما ابعثًا تكليفيًّا فال جيوز كونه علة؛ ألنه ال قدرة للمكلف يف إجياده وال يف عدمه؛ لعدم قدرته 
على ضبط ذلك الباعث على احلكم إجياًدا وعدًما.

- وإذا كان احلكم مبعىن األمارة يف أصل القياس فال جيوز علة ألمرين:

األول: إنه ال فائدة يف األمارة إال تعريف احلكم، واحلكم فيه معروف ابخلطاب ال ابلعلة املستنبطة.

الثاين: أن علة األصل مستنبطة من حكم ومتفرعة عنه، فلو كان معرفة حلكم األصل لكان متوقفا عليها، 
وهو دور.

اجلواب:

- قوله: ) إذا كان احلكم مبعىن األمارة يف غري أصل القياس فيجوز علة ( - ال معىن هلذا القيد؛ ألن األمارة 
تقتضي غلبة الظن، فإذا وجدان حكًما دااًل على وجود احلكم كان أمارة لوجوده، وإذا كان كذلك جاز أن يكون 

احلكم علة فيه، فال معىن لكونه يف أصل القياس أو غريه.

- وتفريقه - يف احلكم الشرعي بني كونه جالًبا للمصحلة جيوز التعليل به، ودافًعا للمفسدة ال جيوز التعليل 
به - فقد سبق اجلواب عنه )155(.

- وتفريقه - يف احلكم الشرعي بني كونه تكليفيًّا ال جيوز التعليل به ووضعيًّا جيوز التعليل به - حتكٌُّم؛ ألنه إما أن 
يكون تكليفيًّا، أو وضعيًّا، فتخصيص األول ابملنع، واآلخر ابجلواز ترجيح من غري مرجح، والفارق املذكور غري مسلم 

به؛ ألن املكلف يقدر على ذلك ابجتهاده، وال يكلف إال ذلك.

املذهب اخلامس: احلكم ال يكون علة، وإنا هو دليل على العلة من حيث املالزمة، وذلك أن تكون علة احلكم 
تقتضي حكمني، فإذا وجد أحدمها يستدل بوجوده على وجودها، مث على وجود احلكم املعلول ضرورة تالزم الثالثة.

)155( ينظر ذلك يف ص:45.
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وهو رأي ابن املنري)156( )157(.

اجلواب:

داللته على عليته للحكم عن طريق املالزمة ال متنع أن تكون علة مباشرة من غري طريقها، وقد قامت األدلة 
من املنقول واملعقول على صحة علية احلكم.

املطلب الثاين: الرتجيح:
بعد النظر والتأمل يف أدلة املذاهب ومناقشتها ظهر يل جليًّا رجحان مذهب اجلمهور؛ لقوة أدلتهم، وضعف 
االعرتاضات الواردة عليها، وضعف أدلة املخالفني، ولورود التعليل عن الصحابة � ابحلكم الشرعي يف مسائل كثرية، 
ومل يظهر نـَْقٌل عن أحد منهم يدل على اختالفهم فيه مع كثرة البحث واالستقراء يف مظان أقواهلم وموارد استدالالهتم، 
ومل ينقل أحد من املخالفني االستدالل بقول صحايب على عدم جواز التعليل به، ولو وجد لنقل، وكل ذلك يقتضي 

غلبة الظن على إمجاع الصحابة على التعليل به، والظن جيب العمل به.

أمثلة من تعليالت الصحابة احلكم ابحلكم:

1- أن امرأة غاب عنها زوجها، مث جاء وهي حامل فرفعها إىل عمر: » فأمر برمجها «، فقال معاذ: » إن يكن 
لك عليها سبيل، فال سبيل لك على ما يف بطنها «، فقال عمر: » احبسوها حىت تضع، فوضعت غالًما له ثنيتان «، 

فلما رآه أبوه، قال: ابين، فبلغ ذلك عمر، فقال: » عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لوال معاذ هلك عمر « )158(.

وجه الداللة: علل معاذ: حترمي رمجها بتحرمي قتل جنينها، وهو تعليل حكم حبكم.

علل به: يف حمضر من الصحابة، ومل خيالفه عمر فكان إمجاًعا سكوتيًّا على جواز التعليل به.

2- عن عكرمة �، قال: »كل دابة أكل حلمها فال أبس ابلوضوء من سؤرها « )159(.

وجه الداللة: علل جواز الوضوء بسؤر الدابة جبواز أكل حلمها، وهو تعليل حكم حبكم.

3- عن احلسن �: أنه كان يقول يف الدجاجة تشرب من اإلانء: » يكره أن يتوضأ به « )160(.

وجـه الداللـة: علـل كراهيـة الوضـوء مـن سـؤر الدجاجـة ابحتمـال تنجيـس املـاء بشـرهبا مـن اإلانء، وهـو تعليـل 
حكـم حبكـم.

)156( هو: أبو احلسن، زين الدين، علي بن حممد بن املنري السكندري املالكي، الفقيه األصويل احملدث، له تصانيف بديعة منها: شرح صحيح البخاري، 
وضياء املتاليل يف تعقب إحياء الغزايل )ت:695ه(. ينظر: شجرة النور الزكية، ص:188.

)157( ينظر: البحر احمليط 165/5.
)158( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 88/10.

)159( املصنف 30/1.

)160( املصنف 31/1.
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4- عن أيب العالية، قال: كنت عند رجل من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأردت أن أتوضأ من ماء عنده، فقال: » ال 
توضأ به؛ فإنه فضل امرأة « )161(.

وجه الداللة: علل منع الوضوء من املاء أبنه ال جيوز الوضوء من فضل امرأة، وهو تعليل حكم حبكم.

5- عن أيب جعفر، قال: » اجتمع املهاجرون أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، إن ما أوجب احلدين، احلد 
والرجم أوجب الغسل «، ومثله عن عكرمة، قال: » يوجب القتل والرجم وال يوجب إانء من ماء « )162(.

وجه الداللة: علل وجوب الغسل من التقاء اخلتانني بوجوب الرجم واجللد، وهو تعليل حكم حبكم.

وهذا التعليل حمل إمجاع اخللفاء األربعة.

6- روي عن سلمان � أنه قال: » إذا أحك أحدكم جلده فال ميسحه ببزاقه فإن البزاق ليس بطاهر « )163(.

وجه الداللة: علل منع املسح ابلبزاق إذا حك جلده بنجاسة البزاق، وهو تعليل حكم حبكم.

7- سئل سعد بن أيب وقاص عن مس الذكر؟، فقال: » إن علمت أن منك بضعة جنسة فاقطعها « )164(.

وجه الداللة: علل عدم نقض الوضوء من مس الذكر أبنه ليس بنجس، وهو تعليل حكم حبكم.

8- روي عن عائشة �: أهنا كرهت االختصار يف الصالة، وقالت: » ال تشبهوا ابليهود « )165(.

وجه الداللة: عللت كراهة االختصار بنهي التشبه ابليهود، وهو تعليل حكم حبكم.

9- سئل ابن عباس �: إن رجالً َجالَّاًب جيلب الغنم، وإنه ليشارك اليهودي، والنصراين قال: » ال يشارك 
، وال نصرانيًّا، وال جموسيًّا « قال: قلت: مل؟ قال: » ألهنم يربون والراب ال حيل « )166(. يهودايًّ

وجه الداللة: علل منع مشاركة هؤالء أبهنم يربون، والراب ال حيل، وهو تعليل حكم حبكم.

10- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن غالًما هلم ابع فضل ماء هلم من عني هلم بعشرين ألًفا، 
فقال له عبدهللا بن عمرو: » ال تبعه، فإنه ال حيل بيعه « )167(.

وجه الداللة: علل منع بيع فضل املاء أبنه ال حيل، وهو تعليل حكم حبكم.

)161( املصدر السابق 34/1.

)162( املصدر السابق 86/1.
)163( املصدر السابق 140/1.
)164( املصدر السابق 164/1.
)165( املصدر السابق 48/2.
)166( املصدر السابق 8/6.

)167( املصدر السابق 255/6.
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11- عن عبدالرمحن بن األسود، عن أبيه، قال: كان يل غالم بيين وبني إخويت، فأردت أن أعتقه، فأتيت ابن 
مسعود فذكرت ذلك له، فقال: » ال تفسد على شركائك فتضمن، ولكن تربص حىت َيِشبُّوا « )168(.

وجه الداللة: علل منع اإلفساد على إخوته ابلضمان، وهو تعليل حكم حبكم؛ ألن منع اإلفساد حكم، والضمان 
حكم.

- عن ابن مسعود، قال: » ال تشرتوا السمك يف املاء؛ فإنه غرر « )169(.

وجه الداللة: علل منع شراء السمك يف املاء أبنه غرر، والغرر حكم؛ ألنه يتضمن فساًدا، وهو تعليل حكم 
حبكم.

)168( املصدر السابق 483/6.

)169( املصدر السابق 575/6.
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الفصل الثاني
تطبيقات موضوع 

 ) تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ( 
في المذاهب األربعة

وتحته تمهيد وأربعة مباحث:

- المبحث األول:

 الدراسة التطيبقية في المذهب الحنفي.

- المبحث الثاني: 

الدراسة التطيبقية في المذهب المالكي.

- المبحث الثالث:

 الدراسة التطيبقية في المذهب الشافعي.

- المبحث الرابع: 

الدراسة التطيبقية في المذهب الحنبلي.
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التمهيد:
القصد من إجراء الدراسة التطبيقية هلذا املوضوع هو التأكيد على أن التعليل ابحلكم الشرعي هو رأي املذاهب 

مجيًعا، وإظهار األمهية العظيمة هلذه القاعدة، وأثرها الكبري يف الفروع الفقهية.

وقد جعلت هذا الفصل على أربعة مباحث، وجعلت لكل مذهب مبحثًا، وحتت مبحث مطالب.

املبحث األول: الدراسة التطيبقية يف املذهب احلنفي:
وفيه عشرة مطالب: 

املطلب األول: وجوب املضمضة واالستنشاق يف اجلنابة:

عند احلنفية: املضمضة واالستنشاق واجبان.

الدليل: أن الفم واألنف عضوان ُسنَّ إيصال املاء إليهما يف الوضوء، فكان واجًبا يف اجلنابة، كاألذنني)170(.

وجهه: علل وجوهبما يف اجلنابة ِبُسنِّيَِّتهما يف الوضوء، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الثاين: انتقاض الوضوء ابلقهقهة يف الصالة:

عندهم: القهقهة يف الصالة تنقض الوضوء.

الدليل: أن الصالة عبادة يبطلها احلدث؛ فجاز أن تبطلها القهقهة يف الصالة )171(.

وجهه: علل بطالن الصالة ابلقهقهة فيها ببطالهنا ابحلدث، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الثالث: بطالن الصالة برؤية املتيمم املاء يف أثنائها:

عندهم: إذا رأى املتيمم املاء يف صالته بطلت صالته.

الدليل: أن كل معىن أبطل التيمم خارج الصالة أبطله فيها، كاحلدث )172(.

وجهه: علل بطالن الصالة برؤية املتيمم املاء فيها ببطالهنا ابألحداث خارجها، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الرابع: جواز أداء فرضني بتيمم واحد:

عندهم: جيوز أداء فرضني بتيمم واحد.

الدليل: أن التيمم طهارة تستباح هبا الصالة؛ فجاز أن يؤدي هبا فرضني، كالوضوء )173(.
)170( ينظر: التجريد، القدوري 110-108/1.

)171( ينظر: املصدر السابق 203/1.

)172( ينظر: املصدر السابق 429/1.

)173( ينظر: املصدر السابق 225/1.
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وجهه: علل جواز أداء فرضني بتيمم واحد جبواز أداء فرضني بوضوء واحد، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب اخلامس: جواز التيمم للصالة قبل الوقت:

عندهم: جيوز التيمم للصالة قبل الوقت.

الدليل: أن ُكلَّ وقت جاز فيه الوضوء للفرض جاز التيمم له، وأصله: جوازه بعد دخول الوقت )174(.

وجهه: علل جواز التيمم قبل وقت الصالة جبوازه بعد دخول الوقت، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب السادس: كراهة الوضوء بسؤر اهلر:

عندهم: يكره الوضوء بسؤر اهلر.

الدليل: أن حلمها ممنوع من غري حرمة؛ فأثر ذلك يف سؤرها، كالكلب.

وجهه: علل كراهة الوضوء بسؤر اهلر بكراهة أكل حلمها، هو تعليل حكم حبكم.

املطلب السابع: عدم جواز الوضوء بسؤر احلمار:

عندهم: سؤر احلمار ال جيوز الوضوء منه.

الدليل: أن احلمار حيوان حمرم األكل لعني حرمته، فأثر ذلك يف سؤره كالكلب واخلنـزير)175(.

وجهه: علل عدم جواز الوضوء بسؤر احلمار حبرمة أكله، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الثامن: تنجس املاء مطلًقا بوقوع النجاسة فيه:

عندهم: إذا وقعت النجاسة يف املاء جنس _ قلياًل كان أو كثريًا _ إال ما يعلم أن النجاسة مل تصل إليه، ويعترب 
تغري األوصاف.

الدليل: أن ما ينجس قليله مبخالطة النجاسة ينجس كثريه هبا، كاخلل واللنب)176(.

وجهه: علل جناسة الكثري بنجاسة قليله مبخالطة النجاسة، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب التاسع: جواز الصالة على سطح الكعبة بدون بناء بني يدي املصلى:

عندهم: إذا صلى على سطح الكعبة، وليس بني يديه بناء جاز.

الدليل: أن كل بقعة صحت الصالة فيها صحت على ظهرها من غري بناء، كسائر البقاع )177(.
)174( ينظر: املصدر السابق 229/1.
)175( ينظر: املصدر السابق 287/1.
)176( ينظر: املصدر السابق 293/1.
)177( ينظر: املصدر السابق 672/2.
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وجهه: علل جواز الصالة على ظهر الكعبة من غري استقبال بناء مشرف أمامه منها جبواز الصالة فيها، وهو 
تعليل حكم حبكم. 

ُس ما ميوت فيه: املطلب العاشر: ما ال ينجس ابملوت ال يـَُنجِّ

ُس ما ميوت فيه. عندهم: ما ليس له دم سائل ال يـُْنُجُس ابملوت، وال يـَُنجِّ

س ما وقع فيه من غريها، كاجلراد وسائر الطاهرات)178(. س نوًعا من املائعات ال ينجِّ الدليل: أن ما ال يـَُنجِّ

وجهه: علل عدم جناسة ما وقع فيه من غريها لعدم جناسته نوًعا من املائعات، وهو تعليل حكم حبكم.

املبحث الثاين: الدراسة التطيبقية يف املذهب املالكي:
وفيه عشرة مطالب:

املطلب األول: وجه املرأة ليس بعورة:

عند املالكية: ليس وجه املرأة بعورة.

الدليل: أن الوجه عضو جيب كشفه ابإلحرام، فلم يكن عورة كوجه الرَُّجِل)179(.

وجهه: علل عدم َعْورِيَِّة وجه املرأة بوجوب كشفه ابإلحرام، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الثاين: عدم جواز قصر الصالة يف السفر املكروه:

عند مالك رمحه هللا: السفر املكروه ال تقصر فيه الصالة.

الدليل: أنه سفر غري مباح؛ فلم يشرع فيه القصر، كسفر املعصية )180(.

وجهه: علل عدم مشروعية القصر يف السفر املكروه بعدم إابحته، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الثالث: عدم جواز قصر الصالة يف سفر املعصية:

املشهور عن مالك �: سفر املعصية ال تقصر فيه الصالة.

الدليل: أنه ممنوع منه، مأمور فيه ابلرجوع عنه، فال يصح تناول النية الشرعية ملسافة القصر فيه )181(.

وجهه: علل عدم صحة تناول النية الشرعية ملسافة القصر فيه أبنه ممنوع من السفر، مأمور ابلرجوع عنه، وهو 
تعليل حكم حبكم.

)178( ينظر: املصدر السابق 298/1.
)179( ينظر: املنتقى، الباجي 251/1.
)180( ينظر: املصدر السابق 261/1.
)181( ينظر: املصدر السابق 261/1.
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املطلب الرابع: جواز قصر الصالة يف سفر املعصية:

يف رواية أخرى عن مالك �: جيوز القصر يف سفر املعصية.

الدليل: أن القصر معىن يرتخص به يف سفر الطاعة؛ فجاز أن يرتخص به يف سفر املعصية، كأكل امليتة )182(.

وجهه: علل جواز الرتخص ابلقصر يف سفر املعصية جبواز الرتخص به يف سفر الطاعة، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب اخلامس: سنية صالة اخلسوف للرجال والنساء:

عندهم: صالة اخلسوف سنة للرجال والنساء مجيًعا.

الدليل: أهنا صالة مسنونة مل تشرع هلا خطبة؛ فكانت على الرجال والنساء، كالوتر)183(.

وجهه: علل سنية صالة اخلسوف على الرجال والنساء أبهنا مسنونة مل تشرع هلا خطبة، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب السادس: عدم سنية الربوز ألداء صالة الكسوف:

عندهم: ال يسن ألداء صالة الكسوف الربوز.

الدليل: أهنا صالة انفلة ال جيهر فيها ابلقراءة؛ فلم يسن هلا الربوز، كسائر النوافل)184(.

وجهه: علل عدم سنية الربوز ألداء صالة الكسوف أبهنا انفلة ال جيهر فيها.

املطلب السابع: مشروعية إيتار غسل امليت:

عندهم: اإليتار مشروع يف غسل امليت.

الدليل: أن غسل امليت طهارة من حدث؛ فكان اإليتار مشروًعا فيها، كالوضوء )185(.

وجهه: علل مشروعية الوتر يف غسل امليت ابلطهارة من احلدث، وهو تعليل حكم حبكم؛ ألن املشروعية حكم، 
والطهارة من احلدث حكم.

املطلب الثامن: سقوط الصالة على الشهيد:

عندهم: تسقط الصالة على الشهيد.

الدليل: أن الشهادة معىن متنع فرض الغسل؛ فمنع فرض الصالة، كعدم االستهالل يف السقط )186(.
وجهه: علل سقوط الصالة على الشهيد بسقوط الغسل عنه، وهو تعليل حكم حبكم.

)182( ينظر: املصدر السابق 261/1.

)183( ينظر: املصدر السابق 326/1.

)184( ينظر: املصدر السابق 330/1.
)185( ينظر: املصدر السابق 3/2.
)186( ينظر: املصدر السابق 1/2.
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املطلب التاسع: عدم جواز الصالة على قرب من ُصلَِّي عليه:

عندهم: إذا صلى على امليت فال يصلى على قربه.

الدليل: أنه حكم جيب فيه بعد موته، فوجب أال يتكرر مع بقاء حكم األصل، كالغسل)187(.

وجهه: علل عدم جواز التكرار مع بقاء األصل بوجوبه بعد موته.

املطلب العاشر: عدم جواز األذان يوم اجلمعة قبل الوقت:

عندهم: ال جيوز األذان يوم اجلمعة قبل وقتها.

الدليل: إن هذه صالة فرض جيوز األذان هلا بعد الزوال؛ فلم جيز األذان قبل الزوال، كالظهر)188(.

وجهه: علل عدم جواز األذان لصالة اجلمعة قبل وقتها بكوهنا صالة فرض جيوز األذان بعد الزوال، وهو تعليل 
حكم حبكم.

املبحث الثالث: الدراسة التطيبقية يف املذهب الشافعي:
وفيه أحد عشر مطلًبا:

املطلب األول: وراثة خيار الثالث:

عند الشافعية: خيار الثالث موروث، ال يبطل ابملوت.

الدليل: أن كل خيار ال ينقطع ابجلنون؛ فال ينقطع ابملوت، كخيار العيب )189(.

وجهه: علل عدم بطالن خيار الثالث ابملوت بعدم بطالنه ابجلنون، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الثاين: حترمي الراب يف دار احلرب:

عندهم: الراب يف دار احلرب حرام كما هو حمرم بني املسلمني يف دار اإلسالم. 

الدليل: ُكلُّ َعْقٍد كان راب حراًما بني مسلمني يف دار اإلسالم، كان راب حراًما بني مسلم وحريب يف دار احلرب، 
سواء دخل املسلم إليها أبمان أو بغري أمان)190(.

وجهه: علل حرمة الراب يف دار احلرب حبرمته يف دار اإلسالم، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الثالث: رهن العبد املبتاع قبل القبض:

)187( ينظر: املصدر السابق 14/2.
)188( ينظر: املصدر السابق 134/1.
)189( ينظر: احلاوي، املاوردي 66/6.

)190( ينظر: املصدر السابق 85/6.
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عندهم: رهن العبد الذي ابتاعه قبل قبضه إذا كان قد دفع مجيع مثنه فيه رأاين:

األول: ابطل.

الدليل: إن ما ال جيوز بيعه، ال جيوز رهنه.

وجهه: علل عدم جواز رهنه بعدم جواز بيعه، وهو تعليل حكم حبكم.

الثاين: جائز.

الدليل: أنه ملا جاز أن يكون مرهواًن على مثنه جاز أن يكون مرهواًن على غري مثنه.

وجهه: علل جواز رهنه على غري مثنه جبواز رهنه على مثنه، وهو تعليل حكم حبكم)191(.

املطلب الرابع: جواز بيع لنب اآلدميات:

عندهم: جيوز بيع لنب اآلدميات.

الدليل: إنه لنب حيل شربه؛ فجاز بيعه كلنب النعم طرًدا، والكالب عكًسا )192(.

وجهه: علل جواز بيعه جبواز شربه.

املطلب اخلامس: حرمة نكاح اْلُمْحرِِم:

عندهم: حيرم نكاح احملرم.

الدليل: ألنه معىن يثبت به حترمي املصاهرة؛ فوجب أن مينع منه اإلحرام، كالوطء)193(.

وجهه: علل املنع من نكاح احملرم بثبوت املصاهرة ابلنكاح، هو تعليل حكم حبكم.

املطلب السادس: جواز جعل تعليم القرآن صداقًا يف النكاح:

عندهم: جيوز أن يكون تعليم القرآن صداقًا يف النكاح.

الدليل: كل منفعة صح أن يبذهلا الغري عن الغري تربًعا جاز أن يبذهلا مهرًا )194(.

وجهه: علل جواز جعل التعليم صداقًا جبواز بذله تربًعا.

املطلب السابع: عدم إجياب اخللوة املهر:

عندهم: اخللوة ال توجب مهرًا.
)191( ينظر: املصدر السابق 269/6.
)192( ينظر: املصدر السابق 410/6.

)193( ينظر: املصدر السابق  339/9.
)194( ينظر: املصدر السابق 19/12.
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الدليل: كل ما ال يوجب الغسل ال يوجب كمال املهر، كالقبلة من غري خلوة )195(.

وجهه: علل عدم وجوب املهر ابخللوة بعدم وجوب الغسل هبا، هو تعليل حكم حبكم.

املطلب الثامن: صحة ظهار الكافر:

عندهم: يصح ظهار الكافر.

الدليل: أن من صح طالقه صح ظهاره.

وجهه: علل صحة ظهار الكافر بصحة طالقه، وهو تعليل حكم حبكم؛ ألن صحة الطالق ُحْكٌم، وصحة 
الظهار ُحْكٌم.

املطلب التاسع: وطء املظاهر يف الليل ال يبطل تتابع صوم كفارته: 

عندهم: املظاهر يف كفارته ابلصيام: إذا وطئ يف ليل الصوم - انسًيا أو عامًدا - مل يبطل صومه وال التتابع.

التتابع، كوطء غري املظاهر، كالوطء يف ليل صيام كفارة  الدليل: أنه وطء مل يبطل به الصوم؛ فلم يبطل به 
القتل)196(.

وجهه: علل عدم بطالن التتابع بوطء الليل بعدم بطالن الصوم به، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب العاشر: وجوب الوليمة:

عندهم: فعل الوليمة واجب.

الدليل: انه ملا كانت إجابة الداعي إىل الوليمة واجبة دل على أن فعلها واجٌب )197(.

وجهه: علل وجوب فعل الوليمة بوجوب إجابة الدعوة إليها.

املطلب احلادي عشر: استحباب الشهادة على الرجعة:

عندهم: تستحب الشهادة على الرجعة، وال جتب.

الدليل: ال جتب الشهادة يف البيع؛ فال جتب يف الرجعة.

وجهه: علل عدم وجوب الشهادة يف الرجعة بعدم وجوهبا يف البيع، وهو تعليل حكم حبكم.

دليل آخر: مل جتب الشهادة يف الطالق؛ فلم جتب يف الرجعة.
وجهه: علل عدم وجوب الشهادة يف الرجعة بعدم وجوهبا يف الطالق، وهو تعليل حكم حبكم.

)195(  ينظر: املصدر السابق 175/12.
)196( ينظر: املصدر السابق 365/13.
)197( ينظر: املصدر السابق 191/13.
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املبحث الرابع: الدراسة التطيبقية يف املذهب احلنبلي:
وفيه مخسة عشر مطلًبا:

املطلب األول: وجوب النية يف غسل امليت:

عند احلنابلة: جتب النية يف غسل امليت.

الدليل: إهنا طهارة تعبدية أشبهت اجلنابة )198(.

وجهه: علل وجوب النية يف غسل امليت بكونه طهارة تعبدية، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الثاين: وجوب تعميم بدن امليت ابلغسل:

عندهم: جيب تعميم بدن امليت ابلغسل.

الدليل: أنه غسل؛ فوجب فيه ذلك، كغسل اجلنابة )199(.

وجهه: علل وجوب تعميم البدن ابلغسل بوجوب الغسل، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الثالث: استحباب تقليم أظافر امليت وقص شاربه:

عندهم: يستحب تقليم أظافر امليت وقص شاربه.

الدليل: أن ذلك سنة يف حياته )200(.

وجهه: علل سنية تقليم أظافر امليت وقص شاربه بسنية ذلك يف حياته.

املطلب الرابع: استحباب إزالة عانة امليت:

عندهم: يستحب إزالة عانة امليت.

الدليل: أنه من سنن الفطرة؛ فأشبه تقليم األظافر)201(.

وجهه: علل استحباب اإلزالة بكوهنا من سنن الفطرة، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب اخلامس: وجوب القيام يف صالة اجلنازة:

عندهم: جيب القيام يف صالة اجلنازة.

)198( ينظر: الكايف، ابن قدامة 17/1.
)199( ينظر: املصدر السابق 17/2.
)200( ينظر: املصدر السابق 21/2.
)201( ينظر: املصدر السابق 21/2.
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الدليل: أهنا صالة مكتوبة؛ فوجب القيام فيها، كالظهر)202(.

وجهه: علل وجوب القيام يف صالة اجلنازة بكوهنا صالة واجبة، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب السادس: وجوب الزكاة على الفور:

عندهم: جتب الزكاة على الفور.

الدليل: أهنا حق يصرف إىل آدمي، توجهت املطالبة به، فلم جيز أتخريه، كالوديعة )203(.

وجهه: علل عدم جواز أتخري الزكاة بكوهنا حق واجب الصرف إىل آدمي، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب السابع: عدم سقوط الزكاة بتلف النصاب بعد احلول:

عندهم: إن تلف النصاب بعد احلول مل تسقط الزكاة، سواء فـَرََّط أو مل يـَُفرِّْط.

الدليل: أنه مال وجب يف الذمة؛ فلم يسقط بتلف النصاب، كالدين )204(.

وجهه: علل عدم سقوط الزكاة ابلتلف بوجوب الزكاة يف الذمة، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الثامن: عدم وجوب الزكاة يف البقر الوحشي.

عندهم: ال زكاة يف البقر الوحشي.

الدليل: أهنا ال جتوز التضحية هبا؛ فأشبهت الظباء )205(.

وجهه: علل عدم وجوب الزكاة فيها أبهنا ال جتوز التضحية هبا، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب التاسع: أتثري اخللطة يف غري األعيان.

عندهم: تؤثر اخللطة يف غري األعيان.

الدليل: أنه مال جتب فيه الزكاة؛ فأثرت اخللطة فيه، كالسائمة )206(.

وجهه: علل وجوب الزكاة فيه أبنه مال جتب فيه الزكاة، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب العاشر: جواز بيع املال لربه بعد وجوب الزكاة

عندهم: جيوز لرب املال بيعه بعد وجوب الزكاة.

)202( ينظر: املصدر السابق 42/2.

)203( ينظر: املصدر السابق 95/2.

)204( ينظر: املصدر السابق 95/2.

)205( ينظر: املصدر السابق 97/2.
)206( ينظر: املصدر السابق 122/2.
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الدليل: إن الزكاة إن كانت يف ذمته مل متنع التصرف يف املال، كالدين )207(.

وجهه: علل جواز بيع ماله بعد وجوب زكاته بعدم امتناع بيعه فيما لو وجبت الزكاة يف ذمته، وهو تعليل حكم 
حبكم.

املطلب احلادي عشر: وجوب الزكاة على البائع بعد الوجوب دون املشرتي:

عندهم: من ابع ماله بعد وجوب زكاته؛ فزكاته عليه دون املشرتي.

الدليل: يلزمه إخراج الزكاة، كما جيب إخراجه عليه لو مل يبعه )208(.

وجهه: علل وجوب الزكاة عليه إذا ابع ماله بعد وجوب زكاته بوجوهبا عليه كما لو مل يبعه، وهو تعليل حكم 
حبكم.

املطلب الثاين عشر: عدم وجوب فطرة الزوجة الناشزة على الزوج:

عندهم: الزوجة الناشزة فطرهتا ليست على زوجها.

الدليل: ألنه ال تلزمه نفقتها )209(.

وجهه: علل عدم وجوب فطرهتا على زوجها بعدم وجوب النفقة عليه.

املطلب الثالث عشر: عدم إجزاء إخراج فطرة من وجبت فطرته على غريه بغري اإلذن:

عندهم: من لزمت فطرته غريه، فأخرجها عن نفسه بغري إذنه ال جيزئه.

الدليل: ألهنا جتب على غريه؛ فال جيزئ بغري إذن من وجبت عليه، كزكاة املال)210(.

وجهه: علل عدم اجلواز أبهنا وجبت على غريه، وهو تعليل حكم حبكم.

املطلب الرابع عشر: عدم جواز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب:

عندهم: ال جيوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب.

الدليل: ألنه سببها فلم جيز تقدميها عليه، كالتكفري قبل احللف )211(.

وجهه: علل عدم جواز تقدمي الزكاة قبل كمال النصاب أبن النصاب سبب، وهو تعليل حكم حبكم، ألن 
عدم اجلواز حكم، والسبب حكم.

)207( ينظر: املصدر السابق 144/2.

)208( ينظر: املصدر السابق 144/2.

)209( ينظر: املصدر السابق 172/1.
)210( ينظر: املصدر السابق 174-173/2.

)211( ينظر: املصدر السابق 181/2.
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املطلب اخلامس عشر: عدم جواز نقل الزكاة إىل ما بعد مسافة القصر:

عندهم: ال جيوز لصاحب املال نقل الصدقة إىل بلد تقصر بينهما الصالة.

الدليل: ألنه حق واجب ألصناف بلد، فلم جيز إعطاؤه لغريهم، كالوصية ألصناف بلد )212(.

وجهه: علل عدم جواز النقل أبنه حق واجب ألصناف بلد، وهو تعليل حكم حبكم.

)212( ينظر: املصدر السابق 190/2.
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خامتة البحث:
لقد توصل البحث إىل النتائج التالية: 

1- إن مسألة التعليل ابحلكم الشرعي حمل خالف بني األصوليني إىل مخسة مذاهب.

2- الراجح من خالف األصوليني جواز تعليل احلكم الشرعي ابحلكم الشرعي، وهو مذهب اجلمهور، وقد 
استدلوا عليه أبدلة كثرية من الكتاب والسنة صرحية الداللة، خبالف أدلة املخالفني فإهنا مجيًعا من املعقول الضعيف 

الداللة.

3- إن يف أقوال الصحابة داللة صرحية على جواز التعليل ابحلكم الشرعي، مما يوحي أبن اجلواز حمل اتفاق 
بينهم.

4- إن الفروع الفقهية يف املذاهب األربعة تؤيد مذهب اجلمهور يف ثبوت جواز التعليل ابحلكم الشرعي.

5- ظهر يل من خالل الدراسة التطبيقية أن املسألة نظرية ليس هلا أثر يف واقع الفقه، كبعض املسائل األصولية 
يف علم األصول.

6- يف الدراسة التطبيقية داللة صرحية على عناية الفقهاء ابلتعليل ابلوصف الشبهي، فإن أكثر األحكام اليت 
عللوا هبا أوصاف شبهية.
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قائمة املراجع:
كتب األصول:

1- إحكام الفصول، اإلمام الباجي، حتقيق عبداجمليد تركي ) بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1407ه 
ـ-1986م (.

2- اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي ) القاهرة: مؤسسة احلليب وشركاؤه للنشر والتوزيع (.

3- أصول السرخسي، مشس األئمة السرخسي، حتقيق: أبو الوفا األفغاين ) بريوت: دار املعرفة للطباعة والنشر (.
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5- البحر احمليط، اإلمام الزركشي، قام بتحريره الشيخ عبدالقادر عبدهللا العاين ) الكويت: وزارة األوقاف والشؤون 
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6- الربهان يف أصول الفقه، اإلمام أبو املعايل اجلويين، حتقيق: عبدالعظيم الديب )ط1، 1399ه(.

7- التحبري شرح التحرير، اإلمام املرداوي، حتقيق: عبدالرمحن اجلربين، وعوض القرين، وأمحد السراح ) الرايض: 
مكتبة الرشد، ط1، 1421ه -2000م (.

8- التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ) بريوت: دار الفكر، ط1، 1417ه - 1996م (.

9- تقومي األدلة، اإلمام أبو زيد الدبوسي احلنفي، حتقيق: عبدالرحيم يعقوب ) الرايض: مكتبة الرشد، ط1، 
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10- التمهيد يف أصول الفقه، أبو اخلطاب احلنبلي، حتقيق: حممد علي إبراهيم، ومفيد أو عمشة ) مكة: جامعة 
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اإلسالمي، ط1، 1999م(.

14- احلدود يف األصول، اإلمام الباجي.

15- رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، اإلمام اتج الدين السبكي، حتقيق: علي حممد معوض، وعادل 
أمحد عبداملوجود ) بريوت: عامل الكتب، ط1، 1419ه - 1999م(.
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16- روضة الناظر وجنة املناظر، ابن قدامة، حتقيق: شعبان حممد إمساعيل ) الرايض: املكتبة التدمرية، ط1، 
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18- شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين التفتازاين، ضبطه وخرج آايته وأحاديثه: الشيخ زكراي عمريات 
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19- شرح الكوكب املنري، اإلمام الفتوحي، حتقيق: حممد الزحيلي، ونزيه محاد ) مكة: جامعة أم القرى: مركز 
البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، 1400ه - 1980م(.

20- شرح اللمع، اإلمام أبو إسحاق الشريازي، حتقيق: عبداجمليد تركي ) بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط1، 
1408ه - 1988م(.

21- شرح تنقيح الفصول، اإلمام القرايف، حتقيق: طه عبدالرؤوف ) بريوت: دار الفكر، ط1، 1393ه - 
1973م(.

22- شرح خمتصر الروضة، اإلمام الطويف، حتقيق: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ) بريوت: مؤسسة الرسالة، ط1، 
1410ه -1990م(.

23- شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، اإلمام الغزايل، حتقيق: محد الكبيسي ) بغداد: مكتبة 
الرشاد، 1390ه - 1971م(.
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6- املصباح املنري، الفيومي.

7- مقاييس اللغة، ابن فارس، شهاب الدين أبو عمر ) بريوت: دار الفكر، ط1، 1415ه - 1992م(.



144

 جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                                 العدد )72(

مراجع احلديث والفقه والرتاجم:
1- التجريد، اإلمام أيب احلسن القدوري احلنفي، حتقيق: حممد أمحد سراج، وعلي مجعة حممد ) القاهرة: دار 

السالم، ط1، 1425ه - 2004م(.

2- جامع الرتمذي، اإلمام الرتمذي.

3- اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، القرشي، حتقيق عبدالفتاح حلو.

4- احلاوي الكبري، اإلمام أبو احلسن علي بن حممد املاوردي الشافعي، حتقيق: حممود مطرجي ) بريوت: دار 
الفكر، 1414ه - 1994م(.

5- سنن أيب داود، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس.

6- شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد خملوف ) بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (.

7- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبداحلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، حققه: حممود 
األرانؤوط، وخرج أحاديثه: عبدالقادر األرانؤوط ) بريوت: دار ابن كثري، ط1، 1406ه - 1986م(.

8- صحيح البخاري، اإلمام البخاري.

9- صحيح مسلم، اإلمام مسلم.

10- طبقات فحول الشعراء، حممد بن سالم اجلمحي، حتقيق: حممود بن حممد شاكر )جدة: دار املدين، 
د.ط، د.ت(.

11- الفتح املبني يف طبقات األصوليني، الشيخ املراغي ) القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، د.ت، 1419ه 
- 1999م(.

12- الكايف، اإلمام موفق الدين ابن قدامة املقدسي احلنبلي، حتقيق: عبدهللا عبداحملسن الرتكي ) هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع واإلعالن، ط1، 1417هـ - 1997م(.

13- املسند، لإلمام أمحد. 

14- املصنف، ابن أيب شيبة، طبعة الدار السلفية اهلندية القدمية.

15- املنتقى شرح املوطأ، لإلمام أيب الوليد الباجي املالكي ) مصر: مطبعة السعادة، ط1، 1332ه(.



145

تعليل احلكم الشرعي ابحلكم الشرعي دراسة نظرية تطبيقية من املذاهب األربعة                                   د. حممد علي إبراهيم

فهرس األعالم:

ابن احلاجب .............................................13
ابن القصَّار ..............................................12
ابن اهلمام ................................................15
ابن عقيل احلنبلي .......................................18
ابن قدامة ................................................19
ابن ملك .................................................10
ابن جنيم ..................................................10
أبو اخلطاب ...............................................18
األستاذ ابن فورك .......................................14
اإلمام الغزايل ............................................15
اآلمدي ..................................................16
الباجي ...................................................12
اجلصاص ..................................................9
اجلويين ...................................................15
الدبوسي احلنفي ........................................23

السرخسي ...............................................23
الشريازي .................................................14
الطويف ...................................................19
القاضي أيب يعلى .......................................17
الكمال ابن اهلمام ......................................11
الالمشي .................................................11
املاتريدي ...................................................9
املرداوي ..................................................20
النسفي ..................................................10
ابن املنري .................................................47
اتج الدين السبكي .....................................17
جرير الشاعر ............................................26
عبدالعزيز بن أمحد البخاري ............................11
فخر الدين الرازي .......................................16


