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 تعريف العلة وشروطها: .  1

 تعريف العلة: أ. 

العلة،ا تعريف  يف  قيل  ما  وأحسن  تعريفها،  يف  مناطا  :  أهنا ختلف  على كونه  الدليل  دل  منضبط  ظاهر  وصف 
 . للحكم

املعاين، وهلذا كثر يف كالم األصوليني والفقهاء إطالق املعىن على العلة، بل أي: معىن من   "وصف : "ومعىن قوهلم
 .املعىن بل ةلعل ا إن املتقدمني ال يكادون يذكرون

قيد خيرج الوصف اخلفي الذي ال يطلع عليه إال من قام به، مثل الرضى يف البيع، فإنه ال يعلل   "ظاهر: "وقوهلم
بقول الشخص بعت أو قبلت، فالنطق ابلصيغة وصف ظاهر، وهلذا جعل هو العلة يف به وإمنا يعلل انعقاد البيع 

 .انعقاد البيع

"قوهل واألمكنة  "منضبطم:  ابختالف األزمنة  وال  ابختالف األفراد  ومثلوا   .الوصف املنضبط هو الذي ال خيتلف 
  .ف ابختالف األفراد واألزمان واألمكنةعلة الفطر يف السفر املشقة، فإن املشقة ختتل  :لغري املنضبط ابملشقة إذا قيل

 .ومثلوا للمنضبط ابلسفر إذا عللنا جواز الفطر به

"وقوهلم للحكم:  مناطا  على كونه  الدليل  هذا  :أي "،دل  أن  على  العلة  على  الدالة  األدلة  من  معترب  دليل  قام 
 .الوصف علة احلكم

احلكم يعلق على هذا الوصف فيوجد بوجوده ويعدم أي: متعلَّقا للحكم، مبعىن أن  "مناطا للحكم: "ومعىن قوهلم
 .بعدمه

 شروط العلة:  .2
وسنذكر أغلب   اشرتط األصوليون يف العلة شروطا كثرية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو خمتلف فيه.   

 هذه الشروط ونقف عند كل واحد منها إن شاء هللا تعاىل.
 الباعث ال أمارة جمردة. وهو أن تكون العلة مبعىن الشرط األول:  

مراد األصوليني هبذا الشرط: أن العلة ال بد وأن تكون مشتملة على حكمة قصدها الشارع من تشريعه    
احلكم، وتلك احلكمة: إما حتصيل مصلحة أو تكميلها، وإما دفع مفسدة أو تقليلها، وذلك كتعليل الرتخص  
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اسبة للتخفيف وهي املشقة، وكجعل الزان علة لوجوب يف قصر الصالة ابلسفر، الشتماله على احلكمة املن
 احلد على الزاين، الشتماله على حكمة مناسبة وهي اختالط األنساب. 

ومبعىن آخر جيب أن   -أي عالمة حمضة–تكون أمارة جمردة    واألصوليون هبذا يرون أن العلة، جيب أن ال  
ال تكون وصفا طرداي، ونعين ابلوصف الطردي: ما ليس من شأنه تعليق احلكم عليه، كاسم الشخص وهيئته  

 يف علة الرجم مثال، وككون الشيء من املزروعات يف الراب وما إىل ذلك.
 حلكمة مقصودة للشارع ال حكمة جمردة أن يكون الوصف املعلل به ضابطا : الشرط الثاين* 

دفع   أو  هلم  منفعة  جلب  من  للعباد  مصلحة  لتحقيق  مظنة  يكون  أن  حلكمة:  ضابطا  الوصف  ومعىن كون 
الشرعية جند أهنا كثريا  وإذا رجعنا إىل النصوص  وتلك هي احلكمة،  ضرر عنهم عاجال كان ذلك أو آجال 

َصاصي َحَياٌة اَي أُوِلي ما يقرتن احلكم فيها ابحلكمة الباعثة على التش  ريع، من ذلك قوله تعاىل: )َوَلُكْم يفي اْلقي
 (  179اأْلَْلَبابي َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن( )البقرة:

أَْزوَ  يفي  َحرٌَج  نينَي  اْلُمْؤمي َعَلى  َيُكوَن  ال  ليَكْي  َزوَّْجَناَكَها  َوطَراً  َها  ن ْ مي َزْيٌد  َقَضى  ا  فَ َلمَّ  ( تعاىل:  أَْدعييَ وقوله  ْم اجي  ائيهي
ُهنَّ َوطَراً وََكاَن أَْمُر اَّللَّي َمْفُعواًل()األحزاب: من اآلية ن ْ  (. 37إيَذا َقَضْوا مي

يف   املقصود  أن  أفادت  والثانية  احلياة،  حفظ  أجل  من  هو  إمنا  القصاص  تشريع  أن  أوضحت  األوىل  فاآلية 
 أدعيائهم وهم األبناء ابلتبين.  إحالل هللا الزواج من زوجة املتبين هو رفع احلرج عن املسلمني يف أزواج

والنصوص يف هذا الباب كثرية ال حتصى، وكما وقع ذلك يف القرآن الكرمي وقع يف السنة الشريفة أيضا وقد  
 سبق أن أوردان طرفا من ذلك عند الكالم عن ورود التعليل ابحلكمة يف الكتاب والسنة.

حنوه يف تشريع األحكام أهنا مل تربط احلكم حبكمته  الشريعة يف غالب ما اجتهت لكنه يالحظ أيضا أن   
احلكم   ربطت  بل  انتفى،  انتفت  ومىت  احلكم،  وجد  احلكمة  وجدت  مىت  أنه  مبعىن:  وعدما،  وجودا 

الشارع ابملشقة أبوصاف من شأهنا أن حتقق حكمة احلكم واملريض يف رمضان مل يربطه  ، فالفطر للمسافر 
 ا أن حيققا تلك املشقة غالبا. بل ابلسفر أو املرض الذين من شأهنم

إذا    ما  بني  ومفصل  مطلقا  وجميز  مطلقا  مانع  بني  ما  ابحلكمة  التعليل  يف  أقواال  للعلماء  فإن  هذا  أجل  من 
من ذهب إىل منع التعليل ابحلكمة واملفصلني اشرتط يف و كانت ظاهرة منضبطة وبني ما إذا مل تكن كذلك،  

 ز التعليل هبا مطلقا فلم يشرتط ذلك. العلة أن تكون ضابطة حلكمة، أما من جو 
 أن تكون ظاهرة جلية.: الشرط الثالث *

هذا الشرط ذكره بعض الشافعية وبعض احلنفية، وهو مذهب املالكية، وبناء على هذا الشرط علل املانعون  
املذهب املفصل والذي    الراجحمن التعليل ابحلكمة ما ذهبوا إليه أبن احلكمة خفية يف غالب حاهلا، وهلذا  

يشرتط جلواز التعليل هبا أن تكون ظاهرة؛ ألن املقصود من الوصف املعلل به إثبات احلكم يف الفرع، ومىت 
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يف  الوصف  إذا كان  ما  ذلك  يف  يستوي  الفرع،  يف  به  احلكم  إثبات  ميكن  ال  فإنه  األصل  يف  خفيا  ما كان 
 األصل أخفى منه أو مساواي له يف الفرع. 

لو عللنا القصاص ابلعمد، فإن العمدية من أفعال النفوس اخلفية اليت ال يصح اعتبارها يف التعليل   :مثال ذلك 
ال ابالستقالل وال ابجلزئية، لذا انتقل التعليل إىل ما يعوض عنه، ويكون مظنة لوجوده عنده، وهو كونه قتال 

 مبثقل أو ما إىل ذلك.
أيضا:    البي  ومثاله  يف  امللك  نقل  عللنا  يقول:  لو  تعاىل  أنه  على  بناء  املتبايعني،  بني  ابلرتاضي  أَْن    } ع  إيالَّ 

ْنُكم َاَرًة َعْن تَ رَاٍض مي (، فإن الرضى ملا كان من أفعال النفوس، فإنه يعد من 29)النساء: من اآلية{.َتُكوَن ِتي
اهر الذي يكون األوصاف اخلفية اليت يتعذر الوقوف عليها بنفسها، ولذا فإنه يرجع يف ذلك إىل األمر الظ

 . مظنة لتحقق الرضا، وذلك هو اإلجياب والقبول من الطرفني
واخلفي     اجللي  ابلوصف  التعليل  وجوزوا  الوصف،  يف  الظهور  اشرتاط  عدم  إىل  احلنفية  مجهور  ذهب  وقد 

على حد سواء، وعنوا ابلوصف اجللي ما ال حيتاج إىل النظر الكثري، وذلك كوصف الطواف يف اهلرة يف قوله 
أما الوصف    .يف اهلرة: "إهنا ليست بنجس، إمنا هي من الطوافني عليكم والطوافات"  -عليه الصالة والسالم–

اخلفي: فإنه ما حيتاج إىل نظر وأتمل،  وذلك كالقدر واجلنس يف علية الراب عندهم، والطعم يف املطعومات، 
لكية، فإن الوصف املعلل به ملا كان مرتددا والثمنية يف الذهب والفضة كما يراه الشافعية، واالقتيات عند املا

 بني أكثر من احتمال عدوه من األوصاف اخلفية. 
 أن ال ختالف العلة نصا أو إمجاعاً.: الشرط الرابع *

وممن صرح هبذا الشرط ابن احلاجب وبعض من علماء الشافعية واحلنفية، ومل يصرح به كثري من األصوليني،  
اتفاق على مثل هذا الشرط، وذلك ألن األصل يف ثبوت احلكم هو  فيه  ه، بل  وهذا ال يعين أهنم مل يشرتطو 

حكمهما،  تضمنه  مما  اإلمجاع  أو  النص  عليه  دلنا  الذي  الوصف  إال  العلة  وما  العلة،  ال  اإلمجاع،  أو  النص 
إن  فليس من املعقول أن ختالف العلة أصوهلا وهو النص أو اإلمجاع، وتكون علة صاحلة لثبوت احلكم، بل  

اإلمام  هذا  على  ابالتفاق  صرح  وممن  فيه،  خالف  مما ال  وهذا  ابإلمجاع،  أو  ابلنص  مردودة  العلة  هذه  مثل 
 اآلمدي.

واملثال االفرتاضي هلذه العلة: لو قلنا: إن امللك املرفه ال يعتق يف الكفارة اليت تكون مرتبة من الشارع ابلعتق   
ذلك بسهولة العتق على مثل هذا، ملا لديه من األموال واجلواري مث ما يليه من الصيام، مث اإلطعام، وعللنا  

وال حيقق الزجر الذي شرعت الكفارة من أجله، فيصار يف الكفارة إىل   نوع من املشقة،  مبا ال جيد فيه أي 
 الصوم الذي هو أشق عليه وأجدر بتحقق الزجر والردع ألمثاله،  
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أوجب الكفارة على امللك املرفه وغريه، ومبطال له، مل يعترب،  لكن هذا التعليل ملا كان خمالفا للنص الذي    
من  يليه  ما  إىل  االنتقال  مث  أوال،  العتق  إجياب  من  النص  رتبها  مرتبة كما  الكفارة  تكون  أن  من  بد  ال  بل 

 الصوم واإلطعام عند تعذره.
 أن تكون العلة مطردة منعكسة : الشرط اخلامس *

 واالنعكاس انتفاء احلكم النتفاء العلة. .تكون كلما وجدت وجد احلكم"املراد بكوهنا مطردة: "أن و   
مثل قول احلنفي ملا مل جيب القتل بصغري املثقل مل جيب بكبريه بدليل عكسه، يف احملدد، وهو أنه ملا وجب   

بكبري اجلارح وجب بصغريه، وهو ابطل، فإنه ال مانع من ورود الشرع بوجوب القصاص بكل جارح، وإن  
 صص وجوبه يف املثقل ابلكبري منه. خت

 أال تتأخر العلة عن حكم األصل: الشرط السادس: * 
هذا   إىل  والذاهبون  األصل،  حكم  ثبوت  عن  متأخر  غري  ثبوهتا  يكون  أن  من  للعلة  بد  ال  أنه  هذا  ومعىن 

  الشرط هم مجهور علماء األصول من الشافعية، أما مجهور احلنفية فعلى عدم االشرتاط.
أبن العلة إذا قيل إهنا مبعىن الباعث، فإن ثبوت احلكم قبل ثبوهتا يعين أن احلكم ثبت    استدل املشرتطون: 

أي احلكم  أمارة على  جمرد  إهنا  قيل  وإذا  حمال،  وهذا  ابعث  غري  فإنه    : من  بعضهم  إليه  ذهب  له كما  معرفة 
 .هنا أن يكون احلكم معروفاً قبلهاعلى هذا يلزم بثبوهتا متأخرة عن احلكم تعريف املعرف، ألن املفرتض 

فيقال  الكلب  عرق  يصيبه  ما  املتأخرة:  العلة  جنساً،    :مثال  املصاب  ذلك  فيعترب  جنس،  حيوان  عرق  أصابه 
عرقه،   أصابه  ما  والفرع  الكلب،  لعاب  أصابه  ما  هنا  فاألصل  النجس  احليوان  لعاب  أصابه  ما  على  قياساً 

 إصابة جنس يتولد من حيوان جنس. :بينهما هيواحلكم جناسة املصاب، والعلة اجلامعة 
الصفي اهلندي ذهب إىل خالف ما ذهب إليه مجهور الشافعية يف عدم جواز أن تكون العلة متأخرة عن  و  

ميتنع أتخر املعرف عن املعرف،    ،حكم األصل أبنه ال  وعلل ذلك  ابلعلة املعرف  فقال: جيوز ذلك إن أريد 
جيوز التعليل هبا عند أتخرها  وأما إن أريد    ملوجب فإنه مع اجلمهور يف أنه ال أما إن أريد ابلعلة الباعث أو ا

هبا األمارة، فإنه منع حينئذ أن يعلل حكم األصل ابلعلة املتأخرة أيضاً، لكن ال ألهنا متأخرة بل لكوهنا ال  
ألمارة، وأما يف جيوز أن تكون معرفة، وذلك بناء على املذهب الذي يرى أنه ال جيوز تعليل حكم األصل اب

ومن هنا افرتض    ، غريها فيجوز، وما ذهب إليه يشري إىل أنه يرى جواز تعليل حكم الفرع ابلعلة املتأخرة عنه
وما   املعرف،  مبعىن  فيه  العلة  تكون  أن  جيوز  ألنه  الفرع،  يف  ذلك  جوزت  إمنا  له:  قيل  لو  أبنه  عليه  اعرتاضاً 

حاصل يف مثل   دامت فائدة العلة املعرفة التعريف فإنه على هبا غري  هذا ال فائدة فيها حينئذ ألن التعريف 
قد  و   هذا املقام، ألن احلكم معلوم قبل علته، وابلتاِل فإنه يعين أن ميتنع التعليل بذلك املعرف المتناع فائدته. 
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على  األدلة  اجتماع  جيوز  الواحد، كما  املعرف  على  معرف  من  أكثر  جيتمع  أن  جبواز  ذلك:  على  أجاب 
 .ول الواحداملدل
 أن يكون الوصف املعلل به معيناً.  املطلب السابع:* 

الشرط ذهب إليه مجهور األصولي  وعللوا اشرتاطهم ذلك: أبن رد الفرع إىل األصل ال   ، من املالكية نيهذا 
يصح إال هبذه الواسطة وهي الوصف املعلل به، لذا جيب أن يكون معيناً ال اشرتاك فيه وال إهبام، ولو ادعى 
عند  إال  ذلك  منه  يقبل  مل  عليه  واملقيس  املقيس  بني  مبهماً  يكون  أمرين، كأن  بني  مبهم  شيء  عليه  مدع 

ال ألن  معيناً  اجلدليني،  يكون  أن  الدليل  شأن  ومن  احلكم،  دليل  هو  الذي  للقياس  احملققة  التعدية  منشأ  علة 
  ينبغي أن يكون معينا أيضاً.-وهو العلة عندهم-فكذلك احملقق للدليل

 أن ال يكون الدليل الذي دل على العلة متناوالً حكم الفرع، ال بعمومه، وال خبصوصه.  الشرط الثامن:  *
يف   يتناول دليل العلة إثبات احلكم  الشافعية يرون أن من شرط صحة الوصف للعلية، أن ال  بعض علماء 

ذلك  وعللوا  فيه،    :الفرع،  التنازع  وقع  الذي  احلكم  على  ابلداللة  لالستقالل  صاحلاً  ملا كان  العلة  دليل  أبن 
من املمكن إثبات حكم الفرع بذلك  وهو حكم الفرع، فإن التعليل ابلوصف يعد تطويالً ال فائدة منه، ألنه  

الدليل من نص أو غريه من غري احتياج إىل القياس الذي يستلزم ادعاء االشرتاط بني األصل والفرع يف العلة  
 . ووجودها فيهما، وأيضاً ال ميكن أن يقال هذا أصل وذلك فرع إال على سبيل التحكم، وهو ممنوع 

الذرة يثبت هبا الراب قياساً على الرب، والعلة اجلامعة بينهما    :القائسمثال ما تناوله الدليل بعمومه: أن يقول   
 "الطعم" فيمنع املعرتض أن يكون الطعم هو العلة لقوله عليه الصالة والسالم: "الطعام ابلطعام مثال مبثل". 

تيب  ، وتر -على الوصف وهو الطعم-وهو حرمة البيع  -وجه االستدالل ابحلديث: أن الشارع رتب احلكم هنا
الفرع إىل  احلكم  تعدية  منه  الغرض  يكون  ال  التعليل  هذا  ومثل  له،  عليته  يفيد  الوصف  على  كما   -احلكم 

ألن النص قد تناوهلا بعمومه، وهو قوله"   ،وذلك ألن الراب ثبت هبا من دون قياس   –قال املستدل يف الذرة  
  الطعام" الشامل وللرب الذرة وغريمها من املطعومات.

أي  له  على  وميثل  التمثيل  ابب  من  به  يؤتى  إمنا  فإنه  يف كل،  اإلسكار  جبامع  اخلمر  على  النبيذ  بقياس  ضاً 
األصح، والواقع أن الفرع واألصل منضوايت حتت قوله عليه الصالة والسالم: "كل مسكٍر مخر وكل مسكٍر  

 "حرام".
من املتوضئ ينقضان الوضوء   أن يقول القائس: القيء والرعاف اخلارجان  ومثال ما تناوله الدليل خبصوصه: 

قياساً هلما على اخلارج من السبيلني، والعلة اجلامعة بينهما أن الكل خارج جنس، فيمنع املعرتض أن تكون  
العلة فيهما كونه خارجاً جنساً، بل ثبت احلكم فيهما خبصوصهما بقوله عليه الصالة والسالم: "من أصابه  

فقد صرح    ليتوضأ مثّ لينب على صالته وهو يف ذلك ال يتكلم".أو مذي فلينصرف ف  ،قيء أو رعاف أو قلس
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فال يصح أن يقال: إن احلكم   ،النص بكون القيء والرعاف مما يتوضأ والرعاف مما يتوضأ هلما وضوء الصالة 
 ثبت هبما قياساً وبعلة اخلارج النجس.

حجتهم يف ذلك: أن  و   فإهنم ذهبوا إىل عدم اشرتاط هذا الشرط.  :أما احلنفية والبعض اآلخر من الشافعية  
املذكور   والدليل  القياس  من  يكون كل  أن  من  مانع  فال  وعليه  الواحد،  املدلول  على  تتعدد  أن  جيوز  األدلة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فإن التطويل الذي تعلل به املشرتطون، ال يكون مذموماً   ،دليالً على احلكم
  والفائدة هنا متحققة، ألن يف تعدد طرق املعرفة من الفوائد ما ال خيفي. ،إال أن ال تكون له فائدة 

 أن ال يكون الوصف املعلل به حكماً شرعياً. : * الشرط التاسع
ابلقي  الثابت  احلكم  أن  يقول مبا  أن  ذلك:  مثال  شرعي؟  حبكم  يثبت  أن  جيوز  فهل  شرعياً  حكماً  يعد  اس 

القائس: بطل بيع اخلمر، ألنه حيرم االنتفاع به، فحرمة االنتفاع ابخلمر حكم شرعي قاس عليه بطالن بيعه، 
 وهو حكم شرعي أيضاً. 

ويز تعليل احلكم الشرعي ابحلكم لفريق األول: ذهبوا إىل ِتا وقد انقسم العلماء يف هذه املسألة إىل فريقني: 
 الشرعي، وهو ما ذهب إليه مجهور الشافعية واملالكية واحلنفية، واحلنابلة وعليه فإهنم مل يشرتطوا هذا الشرط.

 والفريق الثاين: وهم األقلون: ذهبوا إىل منع التعليل ابحلكم الشرعي. 
 تكون العلة وصفا مقدرا الشرط العاشر: أن ال

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

 املفرتض وجودها وال حقيقة هلا يف اخلارج. 
 فاألكثرون يرون عدم جواز التعليل هبا، واألقلون يرون اجلواز.  ويف التعليل ابلصفات املقدرة خالف.  

 الشرط الثاين عشر 
 وعليه اجلمهور. هذا الشرط خاص ابلعلة املستنبطة،    وهو: أن ال يرجع الوصف املعلل به على األصل إببطاله.

احل هلذا  فرعاً  ملا كانت  العلة  أبن  لذلك:  يعود  واستدلوا  أن  جيوز  ال  والفرع  منه.  مستنبطة  أهنا  حيث  كم من 
على أصله ابإلبطال ألنه يلزم منه أن يرجع إىل نفسه ابإلبطال أيضاً، ابعتبار أن إبطال األصل إبطال للفرع، 
ومن هنا قالوا ليس من اجلائز أن يكون الوصف املعلل به مبطالً حلكم أصله أو جزء منه، ألن إبطال الشيء  

 ال.نفسه حم
ال  أن  العلة:  يف  يشرتط  ال  من  رأي  فإهنم    ومن  احلنفية،  مذهب  هو  ابلتخصيص، كما  أصلها  على  ترجع 

عللوا حترمي التفاضل يف الرب والشعري ابلكيل، بينما النص الوارد بتحرمي التفاضل فيهما شامل للقليل والكثري 
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منهما، وهو قوله عليه الصالة والسالم: "الطعام ابلطعام، مثال مبثل". فاحلديث عام يف الكثري الذي يكال 
والتعليل به أخرج القليل من عموم عا ابلكيل خيص الكثري دون القليل،  والقول  والقليل الذي ال يكال،  دة 

 ال ترجح على أصلها ابلتخصيص. أصل العلة ومع هذا علل احلنفية به ألهنم مل يشرتطوا يف العلة أن
ة يف الزكاة الواردة لقوله عليه  وميثل للعلة اليت تعود على أصلها ابإلبطال أيضا بتعليل احلنفية وجوب الشا  

بدفع   فالتعليل  قيمتها،  جوزوا  ولذلك  الفقراء،  حاجة  بدفع  شاة".  شاة  أربعني  "يف كل  والسالم:  الصالة 
الشاة   بقيمة  تندفع  الفقري  حاجة  ألن  وجوهبا،  يف  صريح  احلديث  أن  مع  بعينها  الشاة  وجوب  يرفع  احلاجة 

من الشاة بعينها إىل خصوصيتها فيخري املزكي بينها وبني قيمتها،    أيضاً، ويالحظ هنا أن التعليل نقل الوجوب 
 وهذا التعليل قد عاد على أصله ابإلبطال  

 أن ال تتضمن العلة املستنبطة زايدة على النص.  :الشرط الثالث عشر
 ذهب إىل ذلك مجهور األصوليني من احلنفية، وبعض الشافعية. 
والسالم:    ومثلوا لذلك بقوله عليه الصالة  واملراد به: أن تثبت العلة حكما يف األصل غري ما أثبته النص، 

"الطعام ابلطعام مثالً مبثل" فقد حرم الشارع يف هذا احلديث وغريه من األحاديث هبذا الشأن أن يباع الطعام 
اجمل يف  التقابض  عن كون  أما  مبثل  مثالً  يكون  أن  إال  ابلطعام كما  ابلطعام  الطعام  بيع  يف  يشرتط  وأنه  لس 

فيما   راب  أبنه  متفاضالً  ابلطعام  الطعام  بيع  حرمة  عللت  فلو  النص،  إليه  يتطرق  مل  مما  فهذا  املثلية،  اشرتطت 
ابلطعام  الطعام  بيع  يف  اجمللس  يف  التقابض  اشرتاط  يوجب  التعليل  هذا  فإن  والفضة،  الذهب  يف  يوزن كما 

شبه الفضل الشأن يف النقدين، فإن اشرتاط التقابض زايدة على النصاحرتازاً عن  والزايدة على   ،، كما هو 
النص تعد نسخاً وهو غري جائز ابلقياس واالجتهاد، وهذا خبالف ما إذا كانت العلة منصوصة، فإن النص  

 جيوز أن ينسخ النص كما هو معروف.
هب إىل ذلك السبكي واآلمدي واهلندي وذهب بعض الشافعية: إىل أن هذا الشرط على إطالقه، وممن ذ  

وغريهم، فقالوا: إن كانت الزايدة اليت تثبتها تلك العلة منافية حلكم األصل اشرتط عدم إجياب العلة للزايدة 
 ألنه: نسخ ويعود على أصله ابإلبطال، وإن مل تكن الزايدة منافية حلكم األصل فال يلزم اشرتاط ذلك حينئذ.

 ال تكون العلة حمل احلكم وال جزءاً من حمله.أن   الشرط الرابع عشر:
واملراد ابحملل: ما وضع له اللفظ، مثاله: تعليل حرمة اخلمر بكونه مخراً، وكأن يقال: الرىب يف الذهب والفضة 

 ابلذهبية والفضية. 
 الوجود.واملراد جبزء احملل: ما تركب حمل احلكم منه ومن غريه حبيث يكون كل منهما متقدماً عليه يف 

ومثال التعليل ابجلزء: تعليل نقض الوضوء يف اخلارج من السبيلني ابخلروج منهما، فإن اخلروج جزء من معىن  
 اخلارج، إذ معناه ذات متصفة ابخلروج.
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 وقد ذكر األصوليون، أن مبىن هذا الشرط جواز التعليل ابلعلة القاصرة من عدمه. 
 ة من حمل النص إىل غريه. أن تكون العلة متعدي  الشرط اخلامس عشر:

بعض األوصاف يثبت وجودها يف األصل والفرع، وبعبارة أخرى، تتعدى من حمل النص إىل غريه، وهذه ما  
تسمى يف اصطالح األصوليني "العلة املتعدية" وبعضها مقتصر وجوده على األصل، فال تتعدى حمل النص،  

أو   القاصرة"  العلة   " عليها:  أطلق  ما  يف  وهي  والرمل  األول،  النوع  من  واإلسكار  والزان  فالقتل  "الواقفة" 
األشواط األول من الطواف إلظهار اجللد للمشركني، واالسترباء لألمة يف أول حدوث ملكها للتعرف على  

 براءة رمحها وغري ذلك من النوع الثاين. 
يتصور اختالفهم هبا، ألن القياس ال يتم إال بعلة  ومل خيتلف العلماء يف صحة التعليل ابلعلة املتعدية، بل وال   

 تتعدى إىل الفرع ليلحق ابألصل.
 أما العلة القاصرة: فإهنا موضع اتفاق بني األصوليني، يف بعض فروعها، واختالف يف البعض األخر.  
يسمى   فإهنم اتفقوا: على أن تعدية احلكم من حمل النص على غريه شرط لصحة القياس، وبدون التعدية ال 

"قياساً". واتفقوا أيضاً: على صحة التعليل ابلعلة القاصرة إذا كانت اثبتة بنص أو إمجاع، ألن ما يثبت هبا  
 ليس موضع اجتهاد واختالف. 

والفضة   الذهب  يف  الراب  حرمة  وذلك كتعليل  مستنبطة،  إذا كانت  ابلقاصرة  التعليل  صحة  يف  واختلفوا: 
، وعنده تكون العلة نفس احملل، أو جبوهريتهما، أي بكوهنما جوهرين أي: بكوهنما ذهباً وفضة-جبوهريهما

 متعينني لثمنية األشياء وكال الوصفني قاصر عليهما. 
 
 

 مسالك العلة:   . 2

 املطلب األول: النص: 
وهو أن يدل النص القرآين أو النبوي على الوص        ف الذي اعتربه علة لقيام احلكم به وارتباطه وهو ال حيتاج 

مزيد من البحث والتحري واإليض   اح كما ال حيتاج إىل اس   تدالل بس   بب داللة املعىن اللغوي عليه مبجرد إىل 
 اإلدراك اللغوي والقيام العلة اليت ترشد إليه.

 وطريق الكشف عن العلة املنصوصة سهل ميسور.
 فهي إما أن تكون صرحية أو مومأ إليها أو مشار إىل موطنها أو منبه إليها.
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ص  رحية: هي اليت يص  رح النص هبا أو تكون أبن يدل اللفظ الوارد يف النص بوض  عه اللغوي يدل على العلة ال
 أن شيئاً ما علة لشيء مثل كذا أو كذا أو ألجل أو كي ال...

والفرق بني الداللة الص     رحية على الوص     ف الذي هو علة وداللة اإلمياء والتنبيه: أن الداللة الص     رحية ِتعل  
فالعلة املنص      وص      ة   .أقوى املراتب من حيث القطعية الرتباطها ابحلكم وبناء احلكم عليها ودوراهنا معه ةل الع

 الصرحية هي علة مقطوع يف وجودها ويف داللتها على احلكم.
 .أما العلة اليت دل عليها النص بطريق اإلمياء والتنبيه فإهنا ظنية يف عليتها 
  التنصيص عليها.:  يف ذاهتا ويف ارتباطها ابحلكم إذا توفر فيها شرطان  أن العلة تكون قطعية  خالصة األمر: 
وتكون مظنون ة يف ذاهت ا ويف ارتب اطه ا ابحلكم فيم ا لو ك ان ت موم أ إليه ا أو مقرتن ة ابحلكم   التص              ريح هب ا.و 

واالقرتان. أتثريه    أبح  د حروف الربط  يف قوة داللته  ا ويف  ا على والعل  ة الظني  ة أق  ل مرتب  ة من العل  ة القطعي  ة 
 احلكم ومناسبتها له.

ذن ، إألجل، ومن أمثلة العلة الصرحية اليت يصرح هبا النص دون احتمال لغريها فلها ألفاظ كثرية منها كي   
 ,لعلة ,كذا ,لسبب كذا ,ملؤثر كذا، ملوجب كذا وحنو ذلك كما سيأيت يف األمثلة التالية:

ذلك كتبنا على بين إس     رائيل أنه من قتل نفس     اً قال تعاىل: يف قص     ة ولدي آدم عليه الس     الم "من أجل أ.  
 بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعاً.

كلمة "من أجل" تدل داللة ص رحية قطعية على أن العلة يف هذا الوعيد الش ديد هو هذا اجلرم العظيم وهو ف
 التعليل ال غري.قتل قابيل ألخيه هابيل، وذلك ألن كلمة "من أجل" تدل أبصل وضعها على 

قوله تعاىل: "ما أفاء هللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن ب.  
 السبيل كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم".

فهذا نص يدل داللة ص        رحية قطعية على علة احلكم، ألن كلمة "كي" تدل أبص        ل وض        عها على التعليل 
لى أن العلة يف تقس      يم الفيء على هذا النحو الذي نص      ت عليه اآلية هي أال يكون املال  وهي هنا تدل ع

 حمبوساً يف أيدي األغنياء متداوالً بينهم دون سائر الناس.
)إمنا هنيتكم عن ادخار حلوم األض          احي ألجل الدافّة أال   :-ص          لى هللا عليه وس          لم–قول الرس          ول  ج. 

 فادخروا(.
ة اليت قدمت املدينة أايم التش   ريق، فهذه علة ص   رحية قطعية يف أن النهي عن ي ألجل التوس   عة على الطائفأ

 االدخار كان بسبب طارئ، فلما زالت العلة زال احلكم وهو حترمي االدخار.
 فكلمة )ألجل( يف وضع اللغة تدل على التعليل.
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ع ة من األعراب ج اءوا إىل ال دافّ ة هي: بتش               دي د الف اء اجلم اع ة الواف دة من بل د إىل بل د واملراد هبم هن ا مج ا
 املدينة أايم عيد األضحى وكانوا يف حاجة إىل الرب واملواساة.

يف ش     أن تعليل منع النظر إىل دار الغري من ثقوب الباب: )إمنا    -ص     لى هللا عليه وس     لم–قول الرس     ول   د.
 جعل االستئذان من أجل البصر(.

ن قب ل ال دخول ال ذي دع ا هللا تع اىل إلي ه احل دي ث ي دل دالل ة ص              رحي ة قطعي ة على أن العل ة يف طل ب األذف 
 بقوله عز وجل:  "اي أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوات غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها".

هي اخلوف من أن يؤدي الدخول بغري إذن إىل أن يرى البص            ر من عورات الناس ما جيب أن يس            رتونه،  
 أبصل الوضع فداللة اآلية على العلة داللة صرحية قطعية. وكلمة )ألجل( تدل على التعليل ال غري

–: )فال إذن( جوااب ملن سأله عن بيع الرطب ابلتمر، وقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم–قول الرسول ه    .  
 له: )أينقص الرطب إذا جف؟ فقال: "نعم"( -صلى هللا عليه وسلم

 ملا يف ذلك من التفاضل بينهما. واملعىن: فال تبيعوا الرطب ابلتمر ألن الرطب جيف ابليبس
رأينا يف األمثلة الس   ابقة أن النص   وص دلت على العلة داللة ص   رحية وقطعية وهناك نص   وص تدل على العلة 

 على غري التعليل ابلوضع اللغوي.داللة صرحية ظنية، وذلك لكون اللفظ يدل على التعليل و 
 ومن أمثلتها:

 منا عليهم طيبات أحلت هلم(.قوله تعاىل: )فبظلم من الذين هادوا حر  -1
 –فداللة اآلية على أن الظلم علة التحرمي داللة ظنية ألن الباء كما تس       تعمل يف التعليل تس       تعمل يف غريه  

فداللة النص إذن على العلة   -كاالس           تعانة مثال يف قولك كتبت ابلقلم، وللتبعيض مثل أكلت من الطعام
 داللة ظنية على احلكم وهو حترمي الطيبات عليهم. وهي )ظلم بين إسرائيل الذي اقتضى العقاب(

قوله تعاىل: "ويس        ألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النس        اء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن   -2
 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا، إن هللا حيب التوابني وحيب املتطهرين".

ة ظنية على أن العلة يف وجوب اعتزال النساء يف احمليض هي فالفاء الواردة يف لفظ فاعتزلوا تدل داللة صرحي
 األذى.

كالعطف مثال حنو جاء    –والداللة هنا ظنية ال قطعية ألن الفاء كما تس    تعمل يف التعليل تس    تعمل يف غريه  
 وإن كان استعماهلا يف التعليل يف هذا النص أظهر. –حممد فعلي 

فقال: )إهنا من الطوافني عليكم  -ص لى هللا عليه وس لم–س ئل عنه رس ول هللا   حديث س ؤر اهلرة:  فقد -3
 والطوافات(.
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فلفظ إهنا يف احلديث يدل داللة ظنية على أن خمالطة اهلرة للناس وعدم إمكان االحرتاز منها علة يف طهارة  
 سؤرها.

فتس      تعمل للتأكيد  –يف غريه   وإمنا كانت الداللة ظنية ألن كلمة )إهنا( كما تس      تعمل يف التعليل تس      تعمل
 -مثالً 
الص  رحية قد تكون داللتها قطعية إذا  -اليت دل عليها النص–مما تقدم يتبني لنا أن العلة املنص  وص  ة   •

كان اللفظ الدال على العلة ال يفيد معىن آخر غري العلية أما إذا كان يفيد بوض            ع اللغة معىن آخر كانت 
 داللته ظنية.

 علية ابإلمياء:أما داللة النص على ال •
 فإنه يكون برتتيب احلكم على الوصف ابلفاء واقرتانه به.

 ومن النصوص اليت تدل على أن الوصف علة بطريق اإلمياء ال التصريح:
 قول هللا تعاىل: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من هللا( -1

بطريق اإلمياء، أي أن داللة الوص        ف    -لقطعوجوب ا-للحكم  -الس        رقة–فإن النص يفيد عليه الوص        ف  
 على العلة داللة غري صرحية وإمنا هي ابإلشارة واإلمياء.

 : )ال يقضي القاضي وهو غضبان(-صلى هللا عليه وسلم–قول الرسول   -2
 فإن اقرتان الوصف ابحلكم يومئ إىل أنَّ الغضب هو العلة يف النهي عن القضاء.

 )ال يرث القاتل(. :-وسلمصلى هللا عليه –قول الرسول   -3
يومئ إىل أن القت ل هو عل ة احلرم ان من   –احلرم ان من املرياث    –ابحلكم    -القت ل–ف إن اقرتان الوص              ف  

 املرياث.
 إلمجاع ا ملطلب الثاين:ا

الطريق الث اين من طرق إثب ات العل ة هو اإلمج اع على أن وص              ف اً معين اً  يف حكم ش              رعي هو عل ة ل ذلك   
 احلكم.

يتعرف اجملته  د على عل  ة عن طريق اإلمج  اع عليه  ا  والعق  د يف عص              ر من   ،وهو أن  أبن جيمع أه  ل احل  ل 
 العصور على علة معينة حلكم ما.
القياس ويبحث يف الفرع عن املش  اهبة هلا وعما مياثلها يف املس  ألة اليت ليس فيتخذها اجملتهد أص  الً يف عملية  

 فيها حكم شرعي وال نص اثبت هبا على التعيني فيكون اإلمجاع يف إثبات العلة الشرعية.
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 ومن أمثلة ذلك:
حىت اإلمجاع على أن الص       غر علة للوالية املالية على الص       غري أخذاً من قوله تعاىل:" وابتلوا اليتامى   -1

 .إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواهلم"
ولكن قد يس      تقيم األمر إذا ما أريد ابالتفاق الذي ينعقد به اإلمجاع اتفاق أكثر اجملتهدين كما يقول بعض 

 العلماء.
بة فيقاس إمجاع اجملتهدين على أن العلة يف تقدمي األخ الش      قيق على األخ ألب يف املرياث قوة القرا -2

 ألن األول له قرابتان والثاين له قرابة واحدة.   .على ذلك تقدمي األخ الشقيق على األخ لب يف والية التزويج
 
 
 

 المناسبة، حجيتها وأقسامها:   . 3

 . تعريف املناسبة: أ

مصلحة ا حتقيق  عنده  احلكم  تشريع  على  يرتتَّب  حيث  مالَءمة؛  واحلكم  بني الوصف  يكون  أن  هي  ملناسبة 
 . شرعية للناس، أو دفع مفسدة عنهم

يات عدة، وقد ذكرها اإلمام الشوكاين، فقال: ويعرب عنها ابإلخالة، واملصلحة، واالستدالل،  للمناسبة مسمَّ
 . ورعاية املقاصد، ويسمى استخراجها ختريج املناط، وهي عمدة كتاب القياس، وحمل غموضه ووضوحه

 :جية املناسبة. حب

واعتبارها مسلكاً من مسالك العّلية، قادراً على إنتاج يقصد ابحلجي ة انت هاض املن اسبة لالحت جاج   
 األحكام الشرعية، وصاحلاً ألن تستقى منه هذه األحكام.

وفيما أييت نبذة خمتصرة ألبرز األدلة اليت ميكن االستناد إليها يف تقرير حجية املناسبة، وقدرهتا على إنتاج   
 األحكام الشرعية، وصالحيتها لذلك اإلنتاج. 

الشريعة عموماً مبتناة على جلب املصاحل وتعظيمها، ودرء املفاسد وتقليلها، فحيثما تكون مصلحة إن  -1
مرِتاة، فإن الشارع احلكيم يدعو إىل حتصيلها، وحيثما تكون مفسدة خموفة، فإن الشارع احلكيم يدعو إىل  

ا ويدرأ  املصلحة  جيلب  ما  ينتج  الذي  املناسب  الوصف  أن  ومعلوم  ودرئها،  مأمورون  دفعها  فإاّن  ملفسدة، 
 مبراعاته جلباً للمصلحة املرِتاة، أو درءاً للمفسدة املخوفة.
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تعاىل:)َوَلَقْد َكرَّْمَنا    -2 قوله  يف  ذلك  سبحانه  أثبت  وكّرمه، كما  اإلنسان  شّرف  قد  وتعاىل  سبحانه  هللا  إن 
مّي  َوَرَزقْ َناُهم  َواْلَبْحري  اْلبَ رّي  يفي  َومَحَْلنَ اُهْم  آَدَم  ياًل(]َبيني  تَ ْفضي َخَلْقَنا  َّْن  ممّي َعَلى َكثيرٍي  ْلَناُهْم  َوَفضَّ الطَّيّيبَ اتي  :  70َن 

 اإلسراء[.

ودرئه؛   دفعه  يف  مفسدة  وال  حتصيله  يف  مصلحة  ال  مبا  اإلنسان  يكلف  أال  التكرمي  هذا  مقتضى  أن  ومعلوم 
 . ألن التكليف مبا ال مصلحة فيه ينايف التكرمي والتشريف

ام الشرعية: لقد علل القرآن الكرمي كثرياً من األحكام الشرعية كقوله تعاىل:)َكْي اَل َيُكوَن  تعليل األحك  -3
نُكْم(] َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء يفي  7ُدوَلًة بَ نْيَ اأْلَْغنيَياء مي ْيطَاُن َأن يُوقيَع بَ ي ْ َا يُرييُد الشَّ : احلشر[، وقوله تعاىل: )إيمنَّ

َواْلَميْ  نتَ ُهوَن(]اخْلَْمري  مُّ أَنُتم  فَ َهْل  اَلةي  الصَّ َوَعني  اَّللّي  ذيْكري  َعن  َوَيُصدَُّكْم  ري  من 91سي ذلك  غري  إىل  املائدة[   :
 التعليالت الواردة يف الكتاب العزيز.

أنه   والسالم-كما  الصالة  جعل   -عليه  "إمنا  وسلم:  عليه  هللا  صلى  فقال  األحكام،  من  علل كثرياً  قد 
وقوله صلى هللا عليه وسلم: "كنت هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي من أجل  "،  بصراالستئذان من أجل ال

وادخروا فكلوا  أال  األحكام "  الدافة،  تعليل  فيها  يظهر  اليت  الشريفة  النبوية  األحاديث  من  ذلك  غري  إىل 
 الشرعية.

املصلحة   وجلب  درء مفسدة،  أو  مصلحة  جبلب  هو  إمنا  الشرعية  األحكام  تعليل  أن  املفسدة ومعلوم  ودرء 
 هو األثر املباشر إلعمال املناسبة والثمرة املرجوة منها. 

أبنه    -4 خصوصاً  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  وبعثه  عموماً،  األنبياء  بعث  علل  قد  وتعاىل  سبحانه  هللا  إن 
نَي(])َوَما أَْرَسْلَناَك إيالَّ َرمْحًَة    :رمحة للعاملني، فقال سبحانه وتعاىل : األنبياء[. ومقتضى تلك الرمحة  107لّيْلَعاَلمي

أن يكون بعثهم مبا جيلب للناس املصاحل، أو يدرأ عنهم املفاسد، إذ لو كانت البعثة مبا ال حيقق ذلك مل يكن 
 . مثة رمحة يف بعث األنبياء 

رع شيئاً إال حلكمة حكمة هللا سبحانه وتعاىل: "إنه مما الشك فيه أن هللا سبحانه وتعاىل حكيم ال يش  -5
نفع   أو  راجحة  ملصلحة  إال  شيئاً  يبيح  ال  غالب، كما  ضرر  أو  راجحة،  ملفسدة  إال  شيئاً  حيرم  فال  ظاهرة، 
غالب، وإن حكمة هللا سبحانه وتعاىل من الوضوح والبداهة حبيث ال تبدو حمتاجة إىل استدالل، ومع ذلك 

ا هذه  وجود  على  والعقل  النقل  من  األدلة  تضافرت  املقام، فقد  هذا  يف  لذكره  جمال  ال  مما  وسعتها،  حلكمة 
فإذا علمنا ذلك كله اتضح لنا مبا ال يدع جماالً للشك، أن الوصف املنتج مبا جيلب املصلحة، أو يدرأ املفسدة 
لذلك كله،   منتجاً  يعترب  املناسب  الوصف  أن  شك  وال  احلكيم،  الشارع  قبل  من  واالعتناء  ابالعتبار  حري 

 ر.  ابالعتناء واالعتبافكان لذلك حرايً 
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 :املناسبة تقسيمات. ج

م األصوليون املناسب تقسيمات ابعتبارات خمتلفة، فقسموه     :قسَّ

 من حيث مناسبته للحكم:  أوال:  

 :ينقسم املناسب ابعتبار مناسبته للحكم إىل: حقيقي، وإقناعي

بل  .  1 والتأمل،  ابلبحث  مناسبته  تزول  ال  الذي  هو  والتأمل فاحلقيقي:  البحث  زاد  وضوًحا كلما  تزداد 
العقول :مثال فيه؛ حفظ  عليه  يرتتب  املسكر  حترمي  إن  حيث  من  للتحرمي؛  فإنه مناسب  القتل و   .اإلسكار، 

العمد العدوان، فإنه مناسب لوجوب القصاص؛ ألن يف ترتيب وجوب القصاص على القتل العمد العدوان  
 . حفظ النفوس

 :احلقيقي إىل قسمني ديين ودنيوي وقد قسم العلماء املناسب   

ابآلخرة، كتزكيةي   - متعلًقا  منهما  يكون كل  حبيث  ضررًا،  عنه  يدفع  أو  نفًعا،  لإلنسان  جيلُب  ما  فالديين: 
 .النفس، وهتذيب األخالق، ورايضة النفوس، فإهنا مناسبة لشرع العبادات 

عنه  .   يدفُع  أو  نفًعا،  لإلنسان  جيلُب  ما  ابلدنيا؛ كالسرقة  والدنيوي:  متعلًقا  منهما  يكون كل  حبيث  ضررًا، 
 . والزان، فإن املنفعة املرتتبة على شرع احلكم عندمها، وهي حفظ النفس، وحفظ املال متعلقة ابلدنيا

 :وأما الدنيوي، فينقسم إىل ثالثة أقسام  

الضروري: وهو املتضمن حفظ مقصود من املقاصد اخلمسة اليت مل ختتلف فيها الشرائع، بل هي مطبقة  .أ
 . على حفظها، وهي مخسة: النفس واملال والنسل والدين والعقل

ضرورة، كاإلجارة فإهنا مبنية على مسيس احلاجة إىل املساكن  احلاجي: وهو ما يقع يف حمل احلاجة، ال ال .ب 
 . مع القصور عن متلكها وضن مالكها ببذهلا عارية

حسن املناهج   التحسيين فهو: ما ليس ضرورايا وال حاجياا، وهو الواقع موقع التحسني والتزيني، ورعاية .ت 
نكاحها(   عقد  مباشرة  عن  املرأة  )كصيانة  الناس،  بني  السرية  يف  األدب  وحسن  واملعامالت،  العبادات  يف 
إبقامة الوِل مباشرًا لذلك؛ ألن املرأة لو ابشرت عقد نكاحها، لكان ذلك منها مشعرًا مبا ال يليق ابملروءة،  

 . ذلك محاًل للخلق على أحسن املناهج وأمجل السري من قلة احلياء، وتوقان نفسها إىل الرجال، فمنعت من

 :وأما اإلقناعي: الذي تتخيل مناسبته يف أول األمر، وعند البحث، فظهر عدم مناسبته؛ مثاله. 2

https://www.alukah.net/sharia/0/117878/#_ftn23
https://www.alukah.net/sharia/0/117878/#_ftn24
https://www.alukah.net/sharia/0/117878/#_ftn25
https://www.alukah.net/sharia/0/117878/#_ftn26
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هللا حترمي بيع اخلمر   الشافعي رمحه  واخلنزير  تعليل اإلمام  وقياس الكلب  وامليتة وسائر النجاسات بنجاستها، 
 .عليها

ووجه املناسبة أن كونه جنًسا يناسب إذالله واجتنابه، ومقابلته ابملال يناسب إعزازه، واجلمع بينهما متناقض،  
ألن كون  ليس كذلك؛  أنه  ابلتأمل  يظَهر  احلقيقة  يف  لكنه  مناسب،  أنه  الظاهر  يف  به  يظن  وإن كان  ه  فهذا 

ن بيعه  . جنًسا معناه أنه ال ِتوُز الصالة معه، وال مناسبة بني بطالن الصالة ابستصحابه فيها، وبني املنع مي

 :من حيث اليقني والظن اثنيا:

، أو  يقول الزركشي رمحه هللا تعاىل: )إنه قد حيصل املقصود به من شرع احلكم يقيًنا، كمصلحة البيع للحلّي
ظناا كالقصاص حلفظ النفس، وقد حيتملها على السواء، كحد اخلمر حلفظ العقل؛ ألن امليل واإلقدام مساٍو  

التنا لتحصيل  اآليسة  أوضح، كنكاح  احلصول  نفي  يكون  وقد  هذه لإلحجام،  جبميع  التعليل  وجيوز  سل، 
ظاهر،  غري  منها  املقصود  حصول  أن  على  بيناًء  والرابع،  ابلثالث  التعليل  صحة  بعضهم  وأنكر  األقسام، 
للمساواة يف الثالث، واملرجوحية يف الرابع، واألصح خالفه؛ ألن انتفاء ظهور حصول املقصود ال يقدح يف 

 (. 265  /7البحر احمليط؛ للزركشي، . )صحة التعليل(

 

 :من حيث اعتبار الشارع وعدم اعتبارهاثلثا: 

لقد قسم األصوليون املناسَب من انحية اعتبار الشارع وعدم اعتباره إايه إىل أربعة أقسام: وهي )املناسب    
 .املؤثر، املناسب املالئم، املناسب املالئم، املناسب امللغى(

رتَّ  .1 الذي  املناسب  الوصف  وهو  املؤثر:  اإلمجاع  املناسب  أو  ابلنص  وثبت  وفقه،  على  حكًما  الشارع  ب 
يضي ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزيُلوا النّيَساَء يفي  ﴿ :اعتبارُه بعينه علة للحكم؛ مثال: قال هللا تعاىل َوَيْسأَُلوَنَك َعني اْلَمحي

يضي َواَل تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرنَ  ذا النص هو إجياب اعتزال النساء  [، فاحلكم الثابت هب222﴾ ]البقرة:   اْلَمحي
 .يف احمليض، وقد رتب على أنه أذى، فاألذى إلجياب اعتزال النساء وصف مناسب مؤثر

املناسب املالئم: الوصف الذي مل يَ ُقْم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة حلكمه، وإمنا قام دليل .  2 
احلكم، أو اعتبار جنسه علة لعني احلكم، أو اعتبار شرعي من نص أو إمجاع على اعتباره بعينه علة جلنس  

 .جنسه علة جلنس احلكم

https://www.alukah.net/sharia/0/117878/#_ftn27
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رأي  .أ  على  الصغر  هي  والعلة  الصغرية،  تزويج  على  لألب  الوالية  ثبوت  احلكم:  جلنس  علة  العني  مثال 
الشار  فكأن  املال،  على  للوالية  علًة  جبعله  ابالعتبار  الوصف  هلذا  د  شهي الشارع  أن  ني  حمتجّي اعترب  احلنفية،  َع 

 .الصغر علًة لكل ما هو من جنسي الوالية؛ أي جلميع أنواع الوالية

هذا   .ب  جنس  من  وصًفا  الشارع  اعترب  وقد  املاطر،  اليوم  يف  الصالة  مجع  احلكم:  لعني  علة  اجلنس  مثال 
ا  الوصف، فاملطر علة حلكم اجلمع، وهو السفر، فاملطر والسفر جنس واحد؛ كوهنما مظنة املشقة، فناسبهم 

 .التخفيف يف اجلمع

هو   .ت   واحد،  جنس  ن  مي وصفاني  ابألجنبية  واخللوة  اخلمر  قليل  شرب  احلكم:  جلنس  علة  اجلنس  مثال 
 .الذريعة إىل احملرم، وحرمة كل منهما جنس واحد هو مطلق التحرمي

املناسب املرسل: الوصف الذي مل يشهد له دليٌل خاص ابالعتبار أو ابإللغاء، ولكن ترتيب احلكم على  .3
ق مصلحة تشَهُد هلا عمومات الشريعة؛ مثال: مجع القرآن، وضرب النقود، واختاذ السجون، ووضع  َوْفقه حُيقّي

 . اخلراج على األراضي الزراعية املفتوحة

الو  . 4  وهو  امللغى:  يتومهه  املناسب  ما  حسب  عليه،  معني  حكم  لبناء  مناسب  أنه  يبدو  قد  الذي  صف 
وصف مناسب   ولكن الشارع ألغى اعتباره؛ مثال: اشرتاك االبن مع البنت يف البنوَّة من املتوىف،  الشخص، 

 للتسوية بينهما يف املرياث، فهذا وهم وغري مناسب؛ ألن الشارع ألغى مناسبته نصاا

 

 في الحكم: مراتب تأثير الوصف   .4
اشرتاطه    إىل  بعضهم  وذهب  العلة  يف  أمهيته  على  اتفقوا  أن  بعد  التأثري  تفسري  يف  األصول  علماء  اختلف 

يكن   مل  وإن  بعلته.  وارتباطه  احلكم  على  تدل  اليت  الواضحة  الطرق  من  طريقاً  اعتباره  إىل  وبعضهم  فيها، 
 كمة.  للوصف أتثري يف احلكم فإن ذلك يدل على عدم صالحيته ليكون علة يدور مع ح

فمن العلماء من قال عن الوصف املؤثر أبنه الذي يدور وجوداً وعدماً مع حكمة الشدة يف اخلمر التحرمي   
 كالرق يف نقصان احلد يوجد النقصان بوجوده ويزول بزواله.  ،بوجودها ويزول بزواهلا

 ومنهم من رأى أن التأثري هو ماله أثر يف الشرع.
داللة والتصاقاً ابلتأثري هو أن أييت الوصف املؤثر على حنو يوافق التشريع  ولعل التعريف الذي جنده أكثر    

العامة  القواعد  عن  خترج  ال  ولكنها  صرحية  غري  أو كانت  وصرحية  واضحة  املوافقة  سواء كانت  اإلسالمي 
 أو األحكام الشرعية. ، واملبادئ الكلية
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 هذا املفهوم ليس بعيداً عما رآه علماء احلنفية. و   
هذا: من  الشرع.    وخنلص  مورد  يف  احلكم  جنس ذلك  إثبات  يف  أتثري  الوصف  جلنس  ما كان  هو  التأثري  أن 

 أما مدلوله عليه ابلكتاب أو ابلسنة أو ابإلمجاع أي يثبت أثر هذا الوصف هبذه احلجج.
 وهذا التأثري ليس على درجة واحدة من االعتبار وإمنا له أنواع نوضحها فيما يلي: 

 أن يظهر أتثري الوصف يف عني احلكم.  ول:النوع األ
التأثري  ودرجة  الوضوح  الدرجة من  هذه  إىل  وصل  الذي  املؤثر  والوصف  التأثري،  أنواع  أقوى  من  النوع  وهذا 

فحيثما وجدت العلة اليت أثرت يف عني احلكم وبرز ارتباطه    يعترب قطعياً يف ذاته قطعياً يف داللته على احلكم.
احلكم معها، ومل خيالف يف هذا النوع أحد من العلماء بل نظروا إليه نظرة احرتام واعتبار كامل، هبا، يوجد  

 وقالوا بضرورة وجود احلكم يف احملل الذي توجد فيه العلة.
وقالوا إن الفرع يتبع األصل يف حكمه لدى التأكد من وجود نفس العلة اليت كانت مناطا للحكم يف األصل،  

وال مباينة بني األصل والفرع بسبب وجود نفس العلة يف الفرع أو قل وجود العلة املماثلة  فلم يبق اختالف  
 واملناظرة. 

واألردين  الفلسطيين  يكون  األعرايب  على  الكفارة  إجياب  يف  الوقاع  أثر  يف  النوع كالقياس  هذا  يف  والقياس 
 واملصري والسوري يف معناه.

ي عامة وواجبة على كل من فعل تلك الفعلة يف هنار ذلك أن الكفارة ليست خاصة بشخص معني بل ه 
 رمضان.

 أن يظهر أثر عينه يف جنس ذلك احلكم.  النوع الثاين:
 وهذا النوع يلي النوع األول من حيث قوة التأثري ذلك أنه قد ثبت أنه دون األول يف التأثري. 

لحكم الذي اعتربه املشرع.  ذلك ألن عني الوصف ال يؤثر هنا يف ذات احلكم، بل يؤثر يف جنس مقارب ل
 فحصل االختالف يف عني احلكم والتوافق يف جنس احلكم.

 أتثري األخوة لألم واألب يف املرياث، فإنه مقدم على األخوة ألب فقط فيقاس عليه والية النكاح.  مثال ذلك:
املري  فإن  احلقيقة  يف  جمانسة  بينهما  لكن  املرياث،  عني  هي  ليست  الوالية  أن  هنا:  والوالية  فنلحظ  حق  اث 

حق، ووالية النكاح أسندت إىل األخ الشقيق ألنه مقدم يف املرياث أيضا، فكانت املوافقة بينهما من حيث 
 اجملانسة يف احملل ال من حيث املوافقة فيه. 

 أن يؤثر جنسه القريب يف عني ذلك احلكم.  النوع الثالث:
 ب.فالوصف ليس هو بذاته املؤثر بل ما كان من جنسه القري
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إسقاط قضاء الصلوات املتكاثرة بعذر اإلغماء، فإن أتثري جنسه وهو عذر اجلنون واحليض ظهر   مثال ذلك:
 يف عينه أيضا ابعتبار املشقة واحلرج. 

أن الصالة لو تكاثرت على اجملنون هبذا السبب فإنه ال يطالب بقضائها يف حالة إفاقته ورجوع    وتفسري ذلك:
 ، فلو طلب أبدائها لوقع يف حرج شديد ومشقة ابلغة. عقله إليه، رفعا للحرج عنه

وكذلك لو مل يسقط قضاء الصلوات عن احلائض ألدى ذلك إىل إعناهتا وإرهاقها، فلم تطالب شرعا ابلقضاء  
 وكذلك اجملنون.

 فقيس عليهما املغمى عليه يف عدم مطالبته بقضاء الصلوات.  الحتاد احلكم وهو إسقاط القضاء.
اليت هي رفع املشقة يف كل من هذه املواطن خمتلفة عن املشقة اليت كانت علة يف إسقاط قضاء الصالة فالعلة  

 عن احلائض واجملنون. 
 لذلك فقد كان الوصف املؤثر هو اجلنس القريب يف عني احلكم وهو إسقاط الصالة.

 ما ظهر أثر جنسه يف جنس ذلك احلكم النوع الرابع:
بعلة املشقة، فإن الشرع اعترب أتثري جنس هذه العلة وهي املشقة يف السفر،   كإسقاط الصلوات عن احلائض

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

الشرعي، هلذا صح جنس احلكم يف املعيار  هبذه الطريقة،    وعلى هذا فإن املعترب هو جنس العلة يف  القياس 
الشرع املشقة اليت جيدها املسافر عالمة على   كما صح التعرف على العلة هبذه الطريقة أيضا. حيث اعترب 

 العلة، إذ أن العلة احلقيقية هي السفر لكنها حمققة للمقصد الشرعي عن قصر الصالة ومجعها دفعا للمشقة. 
يف عنها يف عدم تكليفها بقضاء الصالة.  فكان إسقاط  فما قد ِتده احلائض من مشقة كان داعيا للتخف

القضاء عن احلائض من جنس حكم إسقاط اإلمتام عن املسافر وما جيده املسافر من مشقة يف اإلمتام كان 
داعيا للتخفيف لذلك قال العلماء:  إن احلكم الذي هو إسقاط الصالة عن احلائض ليس عني عدم إمتام 

م  مها  بل  للمسافر  علة الصالة  جعل  الذي  السفر  فإن  وكذلك  تقاراب،  متجانسان  فهما  متقارب  جنس  ن 
ضابطة وعالمة على وجود ما يلقاه املسافر من مشقة وتعب وعنت ال يساوي ما تلقاه احلائض اليت طهرت  
من مشقة يف قضاء الصلوات اليت فاتتها بسبب احليض ولعدم أهليتها ألداء العبادة إال أن هذه املشقة من 

 تلك املشقة، فهما متجانسان متقارابن. جنس 
 ومل خيتلف العلماء يف كون الثالثة األوىل حجة يف العلة ويف القياس بناء عليها.    

شأنه   وما كان هذا  وقع موقع غلبة الظن،  لكونه  واملختار أنه حجة  واقع يف هذا النوع الرابع.   واالختالف 
 يف الشرع فيصح بناء األحكام عليه.
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  والدوران والشبه السبر والتقسيممسلك  . 5
 أ. مسلك السرب والتقسيم:

هذا املس     لك يعتمد على اجتهاد اجملتهد وحبثه وحتريه عن العلة يف النص الذي تناوله ابلبيان احلكم دون أن  
 يشري إىل العلة صراحة أو إمياًء أو تنبيهاً.

علة حلكم األص ل مث يدرس أتثريها على احلكم فيتبني  فيقوم اجملتهد بتجميع كافة األوص اف الص احلة لتكون  
 لديه أنه ليست مجيع األوصاف بدرجة واحدة من حيث التأثري.

 فمنها ما يكون أتثريه طفيفاً جداً وميكن إخراجه من دائرة العلة املؤثرة واملرتبطة ابحلكم.
لنص وص الش رعية مبخالفة هذا ومنها ما له أتثري واض ح ومناس بة حس نة للحكم لكنما هنض دليل آخر من ا 

الوص   ف كأن يكون خمالفا لقاعدة من القواعد الش   رعية، أو لنظام عام من أنظمته أو لتعارض   ه مع املقاص   د  
 التشريعية األخرى.

وهذا يس   تدعي إس   قاط الوص   ف من اعتبار اجملتهد ليبحث عن وص   ف آخر تنطبق عليه الش   روط املتعارف  
 عليها للعلة.

ان أتثريه وعرفت مناس      بته للحكم فإن اجملتهد يؤش      ر عليه ابإلجياب وموافقة الش      روط فإذا عثر عليه واس      تب
 فيجوز االعتبار من اجملتهد فيستبقيه علة للحكم ويطلق عليه لقب العلة.

وهكذا توص    ل اجملتهد بعد أن قام بعملية طويلة يف ِتميع كافة األوص    اف اليت تص    لح للعلة مث قام بدراس    ة  
فاستبعد كل وصف ال دخل له يف العلية لعدم توفر الشروط جمتمعة فيه ولعدم أتثريه  كل وصف على انفراد  

 ومناسبته وأبقى الوصف الثابت املالئم للحكم فاعتربه هو العلة احلقيقية.
معناه اختبار األوص  اف اليت حيص  رها اجملتهد وينظر هل تص  لح علة للحكم أو ال، مث يلغي ما  الس  رب:و  -   

 صاحلا للعلية، بدليل يدل على عدم الصالحية.ال يراه 
أما التقس          يم فمعناه: أن حيص          ر اجملتهد األوص          اف اليت قد تص          لح ألن تكون علة للحكم من بني  -   

 األوصاف اليت اشتمل عليها أصل القياس.
 وهبذا يتبني أن تعريف السرب والتقسيم معاً هو:

األص     ل، مث اختبارها إببطال ما ال يص     لح منها للعلية فيتعني الباقي  مجع األوص     اف اليت يظن كوهنا علة يف 
إذا وجد نص ش             رعي حيكم يف مس             ألة ومل يوجد ما يدل على علته يف الكتاب أو   للتعليل. وبيان ذلك:
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الس       نة أو اإلمجاع فإن اجملتهد لكي يتوص       ل إىل معرفة علة احلكم املنص       وص عليه يس       ري يف طريق الس       رب 
األوص   اف املوجودة يف األص   ل ويس   تبعد منها ما ال تنطبق عليه ش   روط العلة، ويس   تبقي   والتقس   يم فيحص   ر

 منها ما يصلح للعلية.
 ومثال ذلك:

حترمي الراب يف مبادلة القمح ابلقمح متفاض لني: مل يرد نص وال إمجاع على علة هذا احلكم فيس لك اجملتهد   -
وذلك أبن حيصر األوصاف اليت تصلح ألن تكون   يف التعرف على علة هذا احلكم مسلك السرب والتقسيم،

علة يف ابدئ األمر فيجد أن هناك جمموعة من األوص        اف اليت يص        لح كل منها أن يكون علة مثل القدر 
ألن القمح مما يض          بط ابلوزن أو الكيل، ومثل الطعم ألن القمح من املطعومات، ومثل االقتيات واالدخار  

 ألن القمح مما يقتات ويدخر.
ن أمام اجملتهد أوص       اف ثالثة هي: القدر، والطعم، واالقتيات واالدخار، فيأخذ اجملتهد يف اختبار كل فتكو 

وص    ف من هذه األوص    اف الثالثة مس    تهداي بش    روط العلة اليت جيب توافرها فيتبني له أن كون العلة الطعم 
نهما طعاماً فال يص     ح  بعيد ألن التحرمي اثبت يف الذهب ابلذهب والفض     ة ابلفض     ة متفاض     الً وليس كل م

 الطعم أن يكون علة.
كما يتبني له اس           تبعاد أن يكون االقتيات واالدخار علة ألن التحرمي اثبت يف امللح ابمللح عند التفاض           ل  
وليس امللح قوات، فال يص     لح أن يكون علة،  فلم يبق بعد ذلك ما يص     لح للعلية إال الوص     ف الثالث وهو 

يف حرمة بيع القمح متفاض             الً ويقاس عليه كل ش             يء مقدر ابلكيل أو   القدر فيتعني أن يكون هو العلة
 الوزن إذا بودل جبنسه حرم فيه التفاضل كالقطن ابلقطن، واألرز ابألرز وحنو ذلك.

حترمي اخلمر حكم ورد به النص: ولكن النص مل يدل على علة هذا احلكم فيس     لك اجملتهد س     بيل الس     رب  -
ذا احلكم من بني األوص اف اليت تص لح للعلية فما غلب على ظنه أنه العلة والتقس يم يف التعرف على علة ه

 قدمه على ابقي األوصاف.
فاألوصاف اليت تصلح للعلية هنا هي كون اخلمر يف العنب أو ألنه سائل أو ألنه مسكر، فيستبعد الوصف  

الثاين غري املناس ب  األول وهو كونه من العنب ألن الوص  ف هنا قاص  ر على املقيس عليه ويس  تبعد الوص  ف  
 وهو كونه سائال فيبقى الوصف الثالث وهو اإلسكار فيتعني أن يكون هو العلة.

وهكذا جند أن عمل اجملتهد يف هذا املس    لك هو ترجيح ما يراه أص    لح للعلية من بني األوص    اف اليت ميكن 
 أن تكون علة.

ن يف ترجيح الوص  ف املناس  ب الذي  وال ش  ك أن هذا عمل تتفاوت فيه عقول اجملتهدين ولذلك فهم خيتلفو 
 يتعني للعلية.
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ويراها الش      افعية الطعم  فاحلنفية يروهنا القدر مع احتاد اجلنس.  أهنم اختلفوا يف تعيني علة الراب: ومثال ذلك:
 أما املالكية فريوهنا القوت واالدخار مع احتاد اجلنس. مع احتاد اجلنس.

 طرق حذف الوصف غري الصاحل للعلية: 
  الطردية.  اإللغاء.   من اجلدير ابلذكر أن ننبه إىل طرق حذف بعض األوص  اف اليت ال تص  لح للعلية وهي:

 أال يظهر للوصف الذي يراد حذفه مناسبة للحكم.
 اإللغاء أوال:

وحينئذ ال يكون للمحذوف أتثري  هو أن يبني اجملتهد أن الوص     ف الذي اس     تبقاه قد ثبت به احلكم  اإللغاء
 يف احلكم.

مثاله: اعتبار احلنفية الص      غر س      ببا لثبوت والية التزويج بدليل األمر ابس      تئذان البكر البالغة، وبدليل ثبوت 
الوالية على املال ابلص  غر، فمحل هذا احلكم هو الص  ورة اليت ثبت فيها احلكم ابلوص  ف الذي أبقاه اجملتهد  

ي حذف كالبكارة وغريها، مما يدل على أنه حص    ل ابلظن أبن ال مدخل للوص    ف  )وهو الص    غر( دون الذ
 احملذوف يف العلية، وأن الوصف املستبقي هو علة ثبوت احلكم يف والية التزويج.

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

ما مطلقاً أي ملغى عنده رأس           ا يف األحكام كلها وهو أن يكون من جنس ما ألفنا من الش           ارع عدم أ -
فإن الش ارع قد ألغى اعتبار   مثل الطول والقص ر، والس واد والبياض وحنوه. .االلتفات إليه يف إثبات األحكام

األوص     اف أص     ال  هذه األوص     اف يف أحكامه كاإلرث والقص     اص والكفارة وحنوها، فال تص     لح مثل هذه 
 لتعليل احلكم هبا. 

أو يف احلكم املبحوث عن ه:  مبعىن أن م ا ح ذف ه من جنس م ا ألفن ا من الش               ارع إلغ اءه يف جنس ذل ك   -
 احلكم املعلل وإن كان قد اعتربه يف غريه.

واإلرث، ولكنه  وص     ف الذكورة واألنوثة، فإن الش     ارع اعتربه يف الش     هادات والقض     اء ووالية التزويج    مثاله:
ألغاه ابلنس           بة ألحكام العتق، فإن الش           ارع س           وى بني الذكر واألنثى يف أحكام العتق ألنه تعاىل يقول: 

)من أعتق ش    ركا له من  :-ص    لى هللا عليه وس    لم–"فتحرير رقبة" وهذا يش    مل الذكر واألنثى هلذا فإن قوله 
 ية العتق دون قصره على الذكر فقط.عبد قوم عليه نصيب شريكه(.  يشمل العبد واألمة يف حكم سرا

 : أال يظهر للوصف الذي يراد حذفه مناسبة للحكم.اثلثاً 
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أو ما يوهم املناسبة أي ال يقوم دليل على أن الشارع اعترب هذا الوصف بنوع من أنواع االعتبارات، ويكفي 
مناس      بة للحكم، وال يلزمه إقامة حبثت فلم أجد له  ملن يريد إثبات عدم مناس      بة الوص      ف حلكم أن يقول:

الدليل على عدم ظهور املناسبة، ألن الغرض أن الباحث جمتهد عدل أهل للنظر والبحث، فالظاهر صدقه،  
 وأن الوصف غري مناسب، ويلزم منه حذفه، إذ ال طريق لنا إىل معرفة عدم املناسبة إال إخبار هذا اجملتهد.

 مسلك الدوران: ب. 

وإذا وجدت العلة أو السبب ثبت احلكم   بد أن يثبت بعلة، واملراد ابلعلة: هنا السبب.  احلكم الالقاعدة أن  
هبا، فإذا زالت العلة أو السبب زال احلكم بزواهلا وانتهى ابنتهائها؛ ألن احلكم يدور مع علته وسببه وجوداً  

 وعدماً.

احلكم يدور مع علته  ويقولون:    وهذا ما يسميه األصوليون مسلك الدوران، أو مسلك االطَّراد واالنعكاس. 
 وجوداً أو عدماً.

 من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: *

 احلول مل ِتب. وجود النصاب علة وسبب لوجوب الزكاة، فإذا هلك قبل متام

، فإذا حبست حىت تطيب،  -صلى هللا عليه وسلم  - ومنها: اجلاللة اليت أتكل النجاسة قد هنى عنها النيب 
 حالالً ابتفاق املسلمني؛ ألن علة النهي والتحرمي كانت النجاسة، فلما زالت صارت طاهرة. َكانت 

 ومنها: اخلمر املنقلبة بنفسها إىل اخلَلَّية تطهر ابتفاق املسلمني، فإن النجاسة إذا زالت أبي وجه زال حكمها. 

 :مسلك الشبهج. 

اسب ابلتبع أي مستلزم للوصف املناسب. وقد  هو ما كان الوصف اجلامع ليس مناسباً ابلذات ولكنه من   
 .شهد الشرع بتأثري اجلنس القريب لذلك الوصف يف اجلنس القريب لذلك احلكم 

 :لذلك أبمثلة األصوليون  ومثل   

منها قوهلم يف اخلل مائع ال تبىن القنطرة على جنسه فال حتصل به الطهارة قياساً على الدهن فقوهلم: ال     
القنطرة على جنسه، ليس مناسباً يف ذاته، لكنه مستلزم للمناسب، ألن العادة أن القنطرة ال تبىن على تبىن  

املتصف مشروعية  لعدم  مناسبة  فالقلة  الكثرية كاألهنار  على  بل  القليلة  للطهارة    األشياء  املائعات  من  هبا 
تك أما  الوجود،  عامة  أسبابه  تكون  أن  يقتضي  العام  الشرع  ألن  مجيع  العامة،  اال اليف  جيده  ال  مبا  لناس 

للمناسب  مستلزم  وهو  مبناسب  ليس  جنسه  على  القنطرة  تبىن  ال  فقوهلم:  الشرع،  قواعد  عن  فبعيد  بعضهم 
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إليه  واشتدت  قل  إذا  املاء  أن  بدليل  الطهارة  مشروعية  عدم  يف  والتعذر  القلة  جنس  بتأثري  الشرع  شهد  وقد 
 التيمم.  احلاجة فانه ترتك الطهارة به وينتقل إىل

ومنها تعليلهم بوجوب النية يف التيمم بكونه طهارة، فيقاس عليه الوضوء جبامع أنه طهارة، فإن الطهارة من    
النية لعدم اشرتاطها يف طهارة اخلبث. ولكن تناسبه من حيث أهنا عبادة وقربة،   حيث هي ال تناسب اشرتاط

 ال ليعبدوا هللا خملصني له الدين " اآلية.  والعبادة مناسبة الشرتاط النية لقوله: " وما أمروا ا

تلك إف  لتحقق  النجاسة  من  الطهارة  يف  اشرتاطها  لزم  العبادة  جهة  النية  الشرتاط  املناسب  ان كان  قيل:  ن 
فيها   اشرتاطها  عدم  أن  مع  عبادة  واملندوب كالمها  والواجب  مندوبة،  أو  واجبة  اال  تكون  ال  إذ  فيها  اجلهة 

 جممع عليه.

خالفني هو أن الطهارة من النجاسة من حيث هي مل توضع حملض التعبد، فقد تكون غري واجبة  فجواب امل  
ينايف إوال مندوبة ك وال  يقع إال عبادة،  هلا عن أرضك دفعاً لالستقذار، خبالف الوضوء مثال فانه ال  زالتك 

 اال للتعبد. ذلك غسل األعضاء جملرد التنظيف ألن غسلها على الوجه والرتتيب اخلاصني ال يكون

 

 الطرد وعالقته بالمناسبة:   .6 

مسالك   هو  أدىن  واملناسبة  التأثري  حيث  من  ويتضح    العى  بوضوح،  يظهر  لكي  دليل  إىل  حمتاج  وهو  الطرد 
 وأعالها: ما كان يف معىن األصل الذي يقر به منكروا القياس.  الوصف الذي كان مناطا للعلة.

 التأثري مث املناسب مث الشبه مث الطرد. وهذه األنواع حسب تسلسلها:   
 ويعرف املؤثر بكونه مؤثرا عن طريق النص أو اإلمجاع أو السرب وحصر األصناف. 

 املرتبة األوىل: 
أعلى درجات املؤثر ما ظهر أثره يف عني احلكم، فإن ظهر أتثري عني الوصف بعني احلكم فهو املقدم يف    

يقال له يف معىن األصل، وهو املقطوع به، حيث ال يبقى بني الفرع واألصل الرتتيب ويف التأثري وهو الذي  
 مباينة إال تعدد احملل فإنه إذا ظهر عني السكر أثر يف حترمي عني الشرب يف اخلمر فالنبيذ ملحق به قطعا.

ظهر أن علة الراب يف التمر هي الطعم فإن الزبيب ملحق به قطعا، إذ ال يبقى إال االختالف   يف عدد  وإذا 
 األشخاص ويف احملال اليت هي طرق جمازي املعىن.

 املرتبة الثانية من التأثري: 
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املرياث،   يف  التقدمي  يف  واألم  األب  أخوة  عينه، كتأثري  يف  ال  احلكم  ذلك  جنس  يف  عينه  أتثري  يظهر  أن  هو 
 فيقاس عليه والية النكاح، فإن الوالية ليست عني املرياث.

قيقة، فإن هذا حق وذلك حق، فهذا دون األول، ألن املفارقة بني جنس وجنس لكن بينهما جمانسة يف احل
 غري بعيد، خبالف املفارقة بني حمل وحمل حيث ال مفارقة بينهما. 

 املرتبة الثالثة من التأثري: 
 أن يؤثر جنسه يف عني ذلك احلكم، وهو املالئم عند كثري من األصوليني:

 ومثاله: 
احلائ عن  الصالة  قضاء  قضاء إسقاط  إسقاط  يف  احلرج  جنس  أتثري  ظهر  فإن  واملشقة،  ابحلرج  تعليال  ض 

 الصالة كتأثري مشقة السفر يف إسقاط قضاء الركعتني الساقطتني ابلقصر. 
 املرتبة الرابعة من التأثري: 

 ما ظهر أتثري جنسه يف جنس ذلك احلكم وهو املناسب الغريب.
واملناسب هو ما حيقق مصلحة يتضح من عرض أنواع التأثري أن اجلنس األعم للم عاين معترب مبثابة املصاحل 

 معينة، وقد ظهر أثر املصاحل يف األحكام حيث عهد املشرع إىل االلتفات إليها. 
ومن هنا كان الشبه حمركا لنوع من الظن بوجود مصلحة يف احلكم أو ضبط األحكام جبنسها ككون الصيام  

تعبدا موجبها يف غري حمل موجبها وكون الواجب بدل اجلناية على  فرضا يف مسألة تبييت النية وكون الطهارة  
 اآلدمي يف مسألة ضرب القليل على العاقلة.

وبعضها أخص إىل العني أقرب، فإن أعم أوصاف األحكام كونه    وللجنس مراتب بعضها أعم من بعض 
عبادة معينة أخص مما ظهر أتثريه يف  حكما، مث تنقسم إىل حترمي وإجياب وندب وكراهية، فما ظهر أتثريه يف 

جنس الواجبات   ظهر يف  وما  جنس الواجبات،  وما ظهر يف العبادة بصفة عامة أخص مما ظهر يف  العبادة 
 أخص مما ظهر يف جنس األحكام.

 وكذلك يف جانب املعىن أعم أوصافه أن يكون وصفا تناط األحكام جبنسه حىت يدخل يف األشباه. 
 حىت تدخل يف املناسب دون الشبه.  وأخص منه كونه مصلحة

وأخص منه أن يكون مصلحة خاصة كالردع والزجر.  أو معىن سد احلاجات أو معىن حفظ العقل ابالحرتاز 
 عن املسكرات، فليس كل جنس على مرتبة واحدة. 

الشرع فاألشباه أضعفها ألهنا ال تعتضد ابلعادة املألوفة إال من حيث أنه من جنس األوصاف اليت قد يضبط  
 األحكام هبا. 
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 تنقيح المناط وتحقيقه وتخريجه:  .7

 تنقيح املناط، حتقيق املناط، ختريج املناط.  النظر واالجتهاد يف العلة يكون على أنواع ثالثة:   

 وبيان هذه األمور على النحو التاِل: 

 أواًل: تنقيح املناط 

 ومسيت العلة مناطا لربط احلكم هبا وتعليقه عليها.  ،التنقيح يف اللغة: التهذيب والتمييز، واملناط العلة

أما تنقيح املناط يف االصطالح: فهو هتذيب العلة وختليصها من األوصاف اليت ال مدخل هلا يف العلية وتعيني 
 الوصف املالئم ليكون هو العلة وهو مسلك من مسالك العلة عند بعض األصوليني.

 مثال: تنقيح املناط: 

جاء إىل النيب  حديث األعرايب ا ملا  واقع امرأته يف هنار رمضان فإنه  وسلم–لذي  وقال له:    -صلى هللا عليه 
– هلكت اي رسول هللا، قال له: ماذا صنعت؟  قال: واقعت أهلي يف هنار رمضان عامداً، فقال له الرسول 

 : "كفر".-صلى هللا عليه وسلم

لتكفري على اإلعرايب لعلة ما وقع منه من اجلماع فهذا النص يدل بطريق اإلمياء )ال التصريح( على إجياب ا
 المرأته يف هنار رمضان عامداً.

فماذا يفعل اجملتهد؟  ينظر يف هذه العلة فريى أوصافاً ال دخل هلا ابلعلية مثل كون اجملامع أعرابيا، وكون من 
العلة مما علق هبا،    جامعها زوجته، وكون اجلماع يف هنار رمضان من هذه السنة بذاهتا، فيعمل على ختليص

ويلغي ما ال دخل له ابلعلية من هذه األوصاف، ويبقى الوصف املؤثر يف إجياب التكفري وهو كون اجلماع 
 يف هنار رمضان عامداً، فيكون اجلماع هو العلة. 

  وهذا ما ارآته فقهاء الشافعية واحلنابلة، فال ِتب الكفارة عندهم إال على من أفطر يف هنار رمضان عامداً 
 ابجلماع، أما األكل والشرب يف هنار رمضان عامداً فال يوجب الكفارة يف املذهبني.

أما األحناف واملالكية: فلم يروا اجلماع املتعمد يف هنار رمضان وصفا مناسبا مؤثرا يف العلية، واختاروا الوصف  
للحك علة  وجعلوه  عمداً"  الفطر  بفعل  رمضان  حرمة  "انتهاك  وهو:  املؤثر  فاألحناف املناسب  ولذلك  م.  

شرب أو   سبب مجاع أو أكل أو  أبي  هنار رمضان عامداً  وجوب الكفارة على من أفطر يف  يرون  واملالكية 
 أي سبب آخر يؤدي إىل اإلفطار.
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   :الفرق بني "السرب والتقسيم" و "تنقيح املناط" 

 أن السرب والتقسيم يكون حيث ال يوجد نص على العلة أصال. 

 فيكون عندما تكون العلة منصوصا عليها ولكن علق هبا ما ال دخل له ابلعلية أصال. أما تنقيح املناط 

 اثنيا: ختريج املناط  

 بينا املراد بتنقيح املناط، وأنه يتعلق بعلة دل عليها النص أو اإلمجاع. 

 أما ختريج املناط: فيتعلق بعلة غري منصوصة وال جممع عليها.

ينظر   أن  هو  اجملتهد  من  وعمل  مسلك  أبي  عليها  اجملمع  وغري  عليها  املنصوص  غري  العلة  هذه  ليستخرج 
 مسالك العلة.

 مثال ذلك:

 البحث عن معرفة العلة يف حكم وجوب التفريق بني الكافر وزوجته اليت أسلمت دونه. 

 فماذا يفعل اجملتهد يف هذا املثال و يف غريه؟ 

ويستبعد ما ال يصلح منها ويستبقي أوفقها لتوفر يبحث عن األوصاف اليت ميكن أن تكون علة يف األصل 
 شروط العلة فيه.

أهو إسالم الزوجة؟  أم رفض    -ففي مثالنا هذا: ينظر اجملتهد ويبحث عن الوصف املناسب لعلة التفريق:  
 الزوج اإلسالم؟ أم هو تقي الفتنة اليت ختشى ببقائها مع الكافر؟

 اإلسالم، كان ذلك معناه ختريج املناط. فإذا توصل إىل كوهنا رفض الزوج 

فيها   املوضوع  إن  حيث  العلماء،  بني  اختالفا  األنواع  أكثر  من  املناط  ختريج  من  النوع  هذا  يف  واالجتهاد 
اجتهادي   جو  يف  اإلحلاق  عملية  وتتم  االستنباط  على  أصلها  يف  تقوم  وهو  ثالثة،  شعب  إىل  يتشعب 

 استنباطي. 

 طائفة من املعتزلة ومجيع الشيعة.وقد أنكر وقوعه أهل الظاهر و 

 اثلثا: حتقيق املناط  

اليت   الواقعة  حكم  ليعدى  املقيس  الفرع  يف  عليه  املقيس  األصل  علة  وجود  من  التحقق  يف  اجملتهد  عمل  هو 
 ورد فيها النص إىل الواقعة اليت ال نص فيها إذا وجدت فيها علة الواقعة املنصوص على حكمها. 
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 ومثاله:  

كالنبيذ مثال، فإذا وجد هذا الشراب    -يف أي شراب –يق اإلسكار الذي هو علة حترمي اخلمر  كالنظر يف حتق
 مسكرا حكم بتحرميه قياسا على اخلمر.

 

 صحبه أمجعني.واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله و    

 


