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هــــــداءإ


 احلمد هلل رب العاملٌن والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلٌن

 أىدي ىذا العمل إىل:
 

  .احلبيبةمن ربتين وأنارت دريب وأعانتين بالصلوات والدعوات، إىل أغلى إنسان يف ىذا الوجود أمي 
 

 .الكرمي أدامو اهلل يل إىل من عمل بكد يف سبيلي وعلمين معىن الكفاح وأوصلين إىل ما أنا عليو أيب
 اليت وقفت إىل جنيب يف السراء والضراء. حفظها اهلل. ،إىل زوجيت الغالية

 ، إىل أبنائي
 ، واخوايت إىل إخويت

 جديت و أخوايل وخااليت وأعمامي وعمايت وكل أبنائهم. و إىل
 

 ، ق دريباورف أصدقائيمن عمل معي بكد بغية إمتام ىذا العمل، إىل كل إىل  
 .م7182/ـى8341:دفعةفقو وأصولو  ختصص الثانية ماسرتإىل كل طلبة السنة 

 ، زكرياء.، عبد الواحدحسانأخص منهم على سبيل الذكر، سليمان، رشيد، 
 
 





 



 ج

 

شكــــــروتقديــــر
 

 .الشكُر هلِل ُسْبَحانَُو َوتـََعاىَل الَِّذي َىَدانَا ِِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوال َأْن َىَدانَا اللَّوُ 
شرِف َعَلى املذكر  

ُ
 / ِة، األستاذ الدكتوروالشكر والتقديُر كل التقديِر لألستاذِ اجلليِل، امل

 عاشور بوقلقولة :السيد
حابة صدرِِه، ، ور أفُِقو وَدُه الصادقَة َمِعي، ولوال سعةُأسجُل بكِل ِعرفاٍن وتقديٍر لألستاذ اجلليِل ُجه 

 -ُسْبَحانَُو َوتـََعاىَل -َلَما َوصَل َىَذا البحُث ِإىَل َىِذِه الصورِة. فاهللَ  ،علِموِ  وثاقب ِفكرِه، وغزارة
عيداً، وعطاًء ِمْنُو َغيـَْر جمذوٍذ، على ما قدَمو يل من أسأُل ألستاذي الكرمِي عمراً مديداً، وعيشاً س

 .عوٍن َوُجهٍد وتوجيٍو. ِإنَّ َريبي َقرِيٌب جمُِيبٌ 
 

 ذين قَِبال مناقشَة ىذِه املذكرة،لال ٌنميالكر  يناذتو أتقدُم خبالِص الشكِر والتقدير لألس 
 أمحيدة بن زيطةاألستاذ: 

 خالد مالوياألستاذ: 
 -أدرار-أن أشكر كل موظفي جامعة أمحد دراية كما ال يفوتين 

 وعلى رأسهم رئيس اجلامعة، فعميد كليتنا، ورئيس قسمنا.
 .وأساتذيت الكراِم بكليِة العلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، قسم العلوم اإلسالمية

 ل ما واجهين من صعوبات.ويف تذلي ذكرةوإىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد على إمتام ىذا امل
 كما أتقدم بالشكر إىل  كل من سقط من قلمي سهوا.

 
 .َجَزى اهلل تـََعاىَل اجلميَع خًَن اجلزاِء وأوفَاه
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 مقدمة:
 

كنستغفره كنتوب إليو ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن  إف اغبمد هلل ،كبمده كنستعينو
سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فبل مضل لو ،كمن يضلل فبل ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال اهلل 

 كحده ال شريك لو كأشهد أف ؿبمدا عبده كرسولو.
﴿                          ﴾ 

﴿                   ﴾ 

 أما بعد :
فإف أصدؽ اغبديث كتاب اهلل كخَت اؽبدم ىدم نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلم كشر 

 كل ؿبدثة بدعة ككل بدعة ضبللة ككل ضبللة يف النار.  األمور ؿبدثاهتا  ك
بعث اهلل ؿبمد بن عبد اهلل صلوات اهلل كسبلمو عليو بعثو عامة ، لكل من ضبلتهم األرض 

كال  –كأظلتهم السماء ، ختم بو سلسلة الرساالت،كاصطفاه برسالتو ال نسخ فيها بعد استقرارىا 
اـ ك الدىور حىت يرث اهلل  األرض كمن عليها ، أنزؿ عليو رسالة تبقى على مر األي –تبديل يعًتيها 

فيها كتابو اؼببُت الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو ،تنزيل من حكيم ضبيد فيو ىدل 
﴿كرضبة ، كتكفل اهلل حبفظو من أف تنالو أيدم التغيَت :                    ﴾  أنزلو .

﴿عليو ك أمره بالببلغ                      ﴾ :ٍب زاده أمرا بالبياف﴿     

       ﴾. 
يفعل اغبكيم  مضطرب فماذاالعرب الذين ألفوا اغبياة يف جو قاًب  ألكلئكجاءت ىذه الشريعة أكال 

. لقد استعمل معهم أسلوب التعليل ليبُت ؽبم عاقبة األمور من صبلح معهمصلى اهلل عليو كسلم 
كفساد ~ كي يعلم ىؤالء انو سبحانو دل يرد هبم إال خَتا، فيسارعوف إذل االمتثاؿ ، كيبادركف إذل 

آمن الناس بصبلح شرع اهلل ، كحلت ىداية اهلل يف القلوب  ذ، عندئاػبركج عما ىم فيو من الضبلؿ
كلكن كيف السبيل إذل عمـو الشريعة ،ك النصوص مهما كثرت ؿبدكدة ، كاغبوادث على مر األياـ 

جتهاد، كعلمهم صلى اهلل عليو كسلم طريقتو  ، كؼبا غَت مضبوطة ، ىنا أذف ؽبم يف اال متجددة ك
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كسلم إذل الرفيق األعلى ترؾ كراءه ىؤالء األصحاب رضواف اهلل  انتقل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
 .ريقة  الواضحة اليت رظبها ؽبم عليهم ، أمناء على شرع اهلل فساركا على الط

 
ؼبا مضى عصر الصحابة رضواف اهلل عليهم ػ تركوا كراءىم طائفة تسمى باسم التابعُت 
كتابعيهم ػ تركوىم أمناء على شرع اهلل ؿبافظُت على حدكد اهلل ..... فقاموا بأعباء اؼبهمة خَت قياـ 

ئة اليت  ... ًىؤالء كإف تفرقوا يف الطريقة ك اختلفوا يف اؼبشرب كالصحايب الذم تلقوا عنو، ك البي
 كاف ػ  نقطة كاحدة ك ىو إصابة اغبق أسل كونتهم ، ك الظركؼ اليت أحاطت هبم فهم يلتقوف عند

 
كلكن كبظهور عصر التأليف يف األصوؿ أصبح التعليل مثار نزاع طويل يف شكلو كموضوعو ، 

حبثنا  كىذا ما سنتناكلو يف بعد أف كاف فيما مضى يسَت سَتة كاحدة ال اختبلؼ فيها كال اضطراب،
 .اؼبتواضع اؼبقتضب ىذا اؼبسمى بػ)التعليل باغبكمة عند األصوليُت(  مصطفى شليب أمبوذجا

 
 التعريف بموضوع البحث:

 
 ، كأقواؿ العلماء فيو مع بياف القوؿ اؼبختار.يهدؼ ىذا البحث إذل دراسة حقيقة التعليل باغبكمة

 
 أىمية البحث:

 
أنبية البحث يف كونو يكشف النقاب عن اغبكمة كأداة ىامة من أدكات استنباط  تكمن -/1

 الشرعية. األحكاـ
 ُت اجملتهد يف االستنباط كيثرم باب االجتهاد.عي كونو  -/2
 آراء األصوليُت يف التعليل باغبكمة.أىم حصر  -/3
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 اختيار الموضوع:
 

قدمت بو لؤلستاذ اؼبشرؼ حيث أشار علي لقد كقع اختيارم على ىذا اؼبوضوع بناء على طلب ت
 باؼبوضوع.
 
 البحث:  صعوبات

 
 من اؼبشاكل اليت كاجهتٍت يف إعداد ىذا البحث: 

اختبلط اؼبصطلحات كتداخلها يف ىذا اؼبوضوع كاختبلط مصطلح اغبكمة دبصطلحات  -1
...كفبا زاد األمر صعوبة ما للمسالة   اؼبعٌت كالوصف كالعلة، كاؼبصلحة كاؼبقصد كالغرض  كالباعث

 من ارتباطات بعلم الكبلـ  كقد ذبنبت اػبوض يف ىذا اعبانب تعمدا خشية االستطراد .
تشتت اؼبادة العلمية كتفرقها يف ثنايا مباحث علم أصوؿ الفقو كىو ما أخد مٍت جهدا ككقتا  -2

 طويبل.
تشعب اآلراء فبا يتطلب من القارئ اضطراب علماء األصوؿ يف أقواؽبم يف التعليل باغبكمة  -3

 دقة كعمقا حىت يقف على اؼبعٌت الذم قصده كل عادل ...
 
 الدراسات السابقة :  
 
ذل ىذا اؼبوضوع  عند الكبلـ على شركط العلة، كمن استقرأ كتبهم كجد: إتطرؽ علماء األصوؿ   

ل باغبكمة "تعليل اؼبشكل يكمن يف ضبط اؼبصطلح حقيقة، كمن الدراسات اليت عنيت بالتعلي
 األحكاـ لؤلستاذ شليب كىي من أقدـ الدراسات اليت خصت اؼبوضوع باؼبعاعبة.

كيف العصر اغباضر حظي ىذا اؼبوضوع باىتماـ بعض الباحثُت كلعل من اىم الدراسات كالبحوث 
 مايلي : 
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ردنية من  يف اعبامعة األَتالتعليل باغبكمة كأثره يف قواعد الفقو كأصولو كىي رسالة ماجست-
 مؤنس . أبوإعداد رائد نصرم 

حقيقة اػببلؼ يف التعليل باغبكمة  كأثره يف الفقو اإلسبلمي )كىو حبث منشور يف ؾبلة جامعة -
 علي بن عباس اغبكمي( -من إعداد الدكتور 1414العدد التاسع عاـ –القرل  أـ
العدد –اآلداب يف بغداد التعليل باغبكمة عند األصوليُت )كىو حبث ـبتصر نشر يف ؾبلة كلية -

 من إعداد الدكتور حسُت بن خلف اعببورم .....1972سنة -اػبامس عشر
 التعليل باغبكمة )كىو حبث ـبتصر للدكتور اضبد بن عبد اهلل الضووبي (  -

 كىده البحوث كغَتىا من البحوث استوفت جوانب مهمة من اؼبوضوع إال أهنا ربتاج إذل الضبط.
 قواؿ كاستقصاء األدلة .كخاصة يف ربرير األ

كالقضايا الفقهية اؼبعاصرة اليت يبكن استنباط إحكامها اعتمادا على ىدا األصل كالتفصيل يف بعض 
 األمثلة اؼبذكورة يف تعليل األحكاـ للدكتور مصطفى شليب .

 كىذه القضية كغَتىا ىي اليت سيجرم الًتكيز عليها يف ىذه الرسالة 
 

 اإلشكالية : 
 
 لكن : ؼباذا اختلف األصوليوف يف التعليل باغبكمة ؟   

 ىل الختبلفهم يف العلة ؟ -1
 أـ لكوف التعليل يكوف فيما ىو ظاىر كمنضبط كاغبكمة يف غالبها خفية كغَت منضبطة ؟-2
 أـ ألجل إنكارىم للقياس أصبل كإنكار األصل يًتتب عليو إنكار الفرع؟ -3
سدا لذريعة الفساد أماـ اؼبستهًتين الذين وباكلوف االنفتاح كلو على حساب قدسية  أـ-4

 النصوص الشرعية ؟ 
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 خطة البحث :
 

 ك أربعة مباحث رئيسة ك خاسبة. مسبهيدمبحث يتكوف ىذا البحث من 
 اإلحكاـ.يشتمل على السَتة الذاتية للدكتور مصطفى شليب ك حملة عن كتابو تعليل  :مالتمهيدف

 مطلبُت  مفهـو التعليل باغبكمة ك أغراضو ك يتضمن  * اؼببحث األكؿ :
 اؼبطلب األكؿ : التعليل باغبكمة مفهومو ك حقيقتو.

 .التعليل باغبكمةأغراض اؼبطلب الثاشل: 
 التعليل باغبكمة عند األصوليُت*اؼببحث الثاشل: 

  اؼبعارضوف، أدلتهم ك مناقشتها. اؼبطلب األكؿ:
 .اؼبؤيدكف، أدلتهم ك مناقشتهااؼبطلب الثاشل: 

  .التعليل باغبكمة عند مصطفى شليب *اؼببحث الثالث :
 موقف مصطفى شليب من التعليل باغبكمة. اؼبطلب األكؿ:

 اؼبطلب الثاشل : أدلة مصطفى شليب ك مناقشتها .
 تعليل األحكاـ . ية للتعليل باغبكمة من خبلؿ كتابالتطبيقات العمل *اؼببحث الرابع :

 ف .آالقر  مستندهج وذ اؼبطلب األكؿ : مب
 السنة النبوية . مستندهج وذ اؼبطلب الثاشل : مب

  .ثار الصحابة كالتابعُتمستنده آج وذ اؼبطلب الثالث : مب
 
 ك تتضمن أىم نتائج البحث . *خػػػاسبػػػة:
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 تمهيديمبحث 

 
 

 حكاملمحة عن كتابو تعليل األى شلبي و السيرة الذاتية للدكتور مصطف
 
 
 

 .السَتة الذاتية للدكتور مصطفى شليبالمطلب األول: 
 

 .حكاـحملة عن كتابو تعليل األالمطلب الثاني: 
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 .السيرة الذاتية للدكتور مصطفى شلبيالمطلب األول: 
 

 اإلسكندريةجبامعيت  اإلسبلميةىو الدكتور الشيخ ؿبمد شليب رضبو اهلل تعاذل رئيس قسم الشريعة 
 باألزىر الشريف . اإلسبلميةكبَتكت العربية سابقا كعضو ؾبمع البحوث 

 : مؤلفاتوكالعصر الذم عاش فيو ىذا العادل البارع الضليع ىو القرف العشرين، كمن أىم 
 . اإلسبلـأحكاـ األسرة يف -1
 . اإلسبلمياؼبدخل يف التعريف بالفقو -2
 سبلمي.الفقو اإل أصوؿ -3
 كقاؼ بُت الفقو كالقانوف.أحكاـ الوصايا كاأل -4
 سبلمي بُت اؼبثالية كالواقعية .الفقو اإل-5
 سبلمية بُت اؼبؤيدين كاؼبعارضُت تطبيق الشريعة اإل-6
 حكاـ عرض كربليل لطريقة التعليل كتطوراهتا يف عصور االجتهاد كالتقليد.تعليل األ-7

كقاؿ بأف فائدة العلم أف سبو إذل نفسو نض على من سرؽ كتابو كػبصو ك كمن مواقفو أنو دل يعًت 
 1ينتفع بو كدل يرفع أم قضية على من سرؽ كتابو.

 
  
 
 
 
 
 

                                 
 ـ.75/11/4712قراءة جديدة يف رسالة تعليل األحكاـ، مصطفى شليب، نشر بتاريخ مقاؿ بعنواف:  - 1

 



00 

 

 لمحة عن كتابو تعليل اإلحكام. المطلب الثاني:
 
 :اسم الكتاب / 1_
 

 كالتقليد.تعليل األحكاـ: عرض كربليل لطريقة التعليل كتطوراهتا يف عصور االجتهاد 
 ـ.1947مطبعة األزىر سنة 

 ـ .1981كذل ٍب تليها الطباعة الثانية من دار النهضة العربية للطباعة كالنشر ه الطباعة األذى
 

قد اختط الشيخ شليب رضبو اهلل يف إعداد ىذه الرسالة منهجا نقديا رصينا استقرائيا كقد حاكؿ ربرير 
 ك عزلتو عن ؾبريات اغبياة ك مشكبلهتا.ىذا العلم من كثَت من القيود اليت كبلتو 

ك اغبكمة ىي اؼبقصد  ،كيف سياؽ الرسالة برىن الشيخ على جواز تعليل األحكاـ الشرعية باغبكمة
كاؼبقصد ىو اؼبصلحة باعتبار أف مدار أحكاـ الشريعة رعاية اؼبصاحل كدرء اؼبفاسد، فالعمل دبقتضى 

 كما يقوؿ الكثَت  من قدماء األصوليُت كؿبدثيهم ..  اؼبقاصد اليت ىي اؼبصاحل ىو الصواب احملمود
 . 1كىكذا امتد ىذا اػبط إذل أف كصل إذل الشيخ ؿبمد مصطفى شليب

 
 موضوعات الكتاب:/ 2-
 

 تعليل األحكاـ كيتضمن احملاكر التالية :
 فاربة الرسالة . -
 مقدمة البحث. -
 تأليف األصوؿ يف عصور االجتهاد ك فيو أربعة فصوؿ : –التعليل قبل عصر  الباب األكؿ : -
o  ف يف التعليل.آالفصل األكؿ : مسلك القر 
o . الفصل الثاشل :مسلك السنة يف التعليل 

                                 
 ـ.75/11/4712قراءة جديدة يف رسالة تعليل األحكاـ، مصطفى شليب، نشر بتاريخ مقاؿ بعنواف:  - 1
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o مسلك الصحابة يف التعليل. الثالث: الفصل  
o . الفصل الرابع : مسلك التابعُت ك تابعيهم يف التعليل 
 التعليل يف عصر تأليف األصوؿ . الباب الثاشل : -
o  )اؼبقدمة )جذكر االختبلؼ 
o . الفصل األكؿ : بياف مذاىب اؼبتكلمُت يف التعليل 
o  الفصل الثاشل : حقيقة العلة عند األصوليُت كفيو مسألتاف ك خاسبة 
o . الفصل الثالث: شركط العلة 
o  الفصل الرابع : تقسيم الوصف اؼبعلل بو باعتبار اؼبناسبة ك عدمها. 

الباب الثالث : الكبلـ على اؼبصلحة معناىا ك تقسيمها ك منزلتهما يف التشريع ك بياف موقف 
 األئمة، أصحاب اؼبذاىب اؼبقلدة من العمل هبا ك فيها حبوث كثَتة ...

 
 سبب التأليف : /3-
 

قدـ اؼبؤلف رضبو اهلل تعاذل ىذه الرسالة لنيل الشهادة العاؼبية من درجة األستاذ يف الفقو اإلسبلمي 
 ىػ.1943ىػ /1362كعلومو إذل مشائخ األزىر الشريف سنة 

 فنالت أكؿ امتياز يف كلية الشريعة. 1945مارس  04نوقشت ىذه الرسالة يف 
ألحكاـ مثاؿ فريد ال مثيل لو كذلك لغزارة ما وبتوم من أما قيمتو العلمية ، فهذا الكتاب يف تعليل ا

 العلم النافع يف دركب العلـو ك اؼبعارؼ .
 
 منهج المؤلف : /4-
 

ف آستقرائي حيث قدـ األمثلة من القر لف رضبو اهلل تعاذل ىو اؼبنهج االاؼبنهج الذم ازبذه اؼبؤ  
أحكامو ؼبقاصد عظيمة ك غايات عظيمة يات األحكاـ كاليت يتضح منها أف اهلل شرع آموضحة يف 

ك ىي جلب اؼبصلحة ك درء اؼبفسدة. ك الوصوؿ اذل اغبكم الكلي من خبلؿ اعبزئيات بعد تتبعها ك 
 فحصها .
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 أسلوب المؤلف:/ 5-
 

 أسلوب اؼبؤلف رصُت ك متُت ك يضع األلفاظ يف مواضعها اػباصة ك عبارات الكتاب سهلة .
 خبارم ك ذلك لتقرير اغبقائق ك إفادة القارئ .األسلوب اإلب يف سياؽ ىذا الكتاب غل
 
 مالحظات عن الكتاب /6-
 

باإلهبابيات لكنو ال ىبلو من بعض السلبيات ك اليت ال تقلل  مليءكتاب تعليل األحكاـ كتاب شبُت 
 من شأف صاحبو ، ألف الظركؼ أملتها .

 فمن اإلهبابيات :
الًتكيز على اؼبنهج البحثي بأسلوب حديث حيث قاـ بالربط بُت أصوؿ الفقو التقليدية اؼبتوارثة 

 كاألصوؿ اغبقيقية .
كيتميز الكتاب بعرض طائفة من آيات األحكاـ يف التعليل كما عرض طائفة من أحاديث األحكاـ 

تابعيهم رضواف اهلل عليهم يف التعليل ٍب أتى بتعليبلت فقهاء الصحابة كمن بعدىم من التابعُت ك 
 أصبعُت.

ك بعد كقوفو على الطريق  ،كدل يكتف بذكر التعليبلت بل ناقش اؼبتكلمُت ك منهجهم يف التعليل
الذم رظبو الفقهاء يف التعليل ككصفو بأنو طريق طويل تسافر فيو األفكار، ك تنقطع فيو األعناؽ ك 

كط كمسالك اعًتاضات ك أخذ كرد كنزاع يف ينتهي السائر فيو إذل غَت ما يريد: تعريفات ك شر 
األلفاظ كطواؼ حوؿ العبارات كتضييق ك تشديد ...كبالرغم من ىذا سبكن الشيخ من اػبركج من 
تبلطم األقواؿ من ـبتلف اؼبذاىب دكف أف ينزلق إذل اؼبسائل اليت كصفوىا بعد طوؿ عناد بأف 

 اػببلؼ فيها لفظي .
 كمن السلبيات : 

ث ليس من اؼبيسور اغبصوؿ عليو ـ . حي1947طباعة ىذا الكتاب قديبة جدا ،األكذل سنة -
 قتناء الشخصي .لبل
 خلو الكتاب عن التعريف الشخصي للمؤلف رضبو اهلل تعاذل .-
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 ولالمبحث األ
 
 

 مفهوم التعليل بالحكمة و أغراضو 
  

 
 

 التعليل باغبكمة مفهومو ك حقيقتو. المطلب األول:
 

 .باغبكمةأغراض التعليل  المطلب الثاني:
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 تمهيد :

 
إف الكبلـ يف ىذا البحث هبرنا إذل ربديد مفهومي كبل من العلة كاغبكمة على حدل كما بينهما من 

 ترابط ٍب بياف أغراض التعليل باغبكمة ك األسس اليت يعتمد عليها، كذلك ربت اؼبطالب اآلتية: 
 

 المطلب األول: التعليل بالحكمة مفهومو وحقيقتو 
 

 يندرج ربت ىذا اؼبطلب ؾبموعة من الفركع مفصلة كمدققة حملتويات ىدا اؼبطلب .
 صطبلحااالتعليل كالعلة لغة ك  مفهـو الفرع األول:
 ا الفرع معٌت التعليل ك العلة يف اللغة كاالصطبلحذسنتناكؿ يف ى

 
 اللغة :*تعريف التعليل والعلة في 

 
زبذه ا:  ءك تعلل بالشي  بتو بالدليلثقاؿ ابن منظور: " علل يعلل تعليبل  األمر بُت علتو ، فسره كأ

حجة، ك التعليل صبع تعليبلت ما يستدؿ بو من العلة على اؼبعلوؿ ك ؽبذا يقاؿ: ىذا علة ؽبذا، أم: 
 1.سبب لو بناء على ترادؼ العلة ك السبب

لتعليل مصدر عل : أم مرض ، كالعل : الشربة الثانية، أك الشرب بعد كقاؿ الفَتكز آبادم : " ا
 2.الشرب تباعا

كقاؿ الزبيدم :" تعلل باألمر  : أم تشاغل  ، أك علل بو ك تلهى ، كما تعلل اؼبرآة صبيها  بشيء 
 .  1من اؼبرؽ ككبوه "

                                 
 4/3080بَتكت،  ،دار صادر 1414 ،3طىػ( _، لساف العرب ، 711فريقي اؼبصرم ) تؿبمد بن مكـر بن منظور اإل -1

 مادة علل.     
 ،8طلبناف.  –ق(  ، القاموس احمليط  مؤسسة الرسالة بَتكت 817ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الشَتازم الفَتكز آبادم)ت -2

  577/  3ـ   2005ق/1426
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 كذكر ابن الفارس يف "عل " ثبلثة أصوؿ صحيحة :
 تكرار أك تكرير، ك الثاشل : عائق يعوؽ، ك الثالث ضعف يف الشيء. أحدنبا :

ك ىو الشربة الثانية، يقاؿ : أعل  القـو : إذا شربت إبلهم علبل ، فهو هبذا اؼبعٌت   فاألكؿ : العلل،
 معاكدة األمر مرة بعد مرة ، كالسقية الثانية  أك الشربة الثانية ......إخل .

 قاؿ اػبليل : العلة حدث يشغل صاحبو عن كجهو . ك الثاشل : العائق يعوؽ ،
 2كالثالث : العلة اؼبرض كصاحبها معتل ، قاؿ ابن األعرايب : عل اؼبريض يعل فهو عليل "

كقد بُت  اعبرجاشل ىذا اؼبعٌت فقاؿ : عل = أم مرض ، كتغَت حالو من الصحة إ ذل السقم ، أك من 
 3القوة إذل الضعف 

 كاؼبرض. فالتعليل يف اللغة يدكر على صبلة اؼبعاف السالفة الذكر كىي : اؼبعاكدة ك الشغل ك التلهية،
 
 صطالح :لعلة  والتعليل في االتعريف ا-
 

 4قاؿ اعبرجاشل : "التعليل ىو بياف علة الشيء ..... كالتعليل ىو اإلعبلؿ
 .   5ك النحو " عند علماء الصرؼ  

 األصوليين :* العلة  عند 
ختبلؼ اؼبذىب دة معاشل ، كلعل من أسباب ىذا االاختلف األصوليوف يف تعريف العلة على ع

ك الكبلمي الذم ينتمي إليو كل أصورل كحقيقتو للعلة كاألمر الثاشل ىو عدـ الربط  بُت اؼبعٌت اللغوم 
 كمن أىم معاشل العلة عند األصوليُت ما يأٌب:  ، صطبلحياؼبعٌت اال

                                                                                                    
 . 516/  15  ،2طؿبمد بن ؿبمد بن عبد الرزاؽ اؼبرتضي الزبيدم ، تاج العركس من جواىر القاموس،   - 1
/  ػى1399ق( ، معجم مقاييس اللغة ربقيق عبد السبلـ ىاركف دار الفكر، 395بو اغبسُت )تأضبد بن فارس بن زكرياء أ -2

 12/ص4اعبزء  ـ،1979
ق( ، كتاب التعريفات  ربقيق كدراسة ؿبمد الصديق اؼبنشاكم، مطبعة 1413علي بن ؿبمد السيد الشريف اعبرجاشل )ت -3

  129،130ق،دار الفضيلة القاىرة ،ص:1357:مصطفى الباجي اغبليب 
لقلب ك اغبذؼ اإلعبلؿ عند النحويُت =ىو تغيَت حرؼ العلة التخفيف  ، كقبل = ىو زبفيف حرؼ العلة  باإلسكاف  ك ا -4

  .كلية دار العلـو جامعة القاىرة–يف الكلمة العربية د.شعباف صبلح  كاإلبداؿ اإلعبلؿمثل : اتصل أصلو  أكتصل)كتاب  
 86اعبرجاشل  ، التعريفات   ص=  -5
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 المعنى األول :  الوصف  المؤثر في الحكم -
 

جتهاد يف العلل ،اعلم أننا نعٍت بالعلة يف الشرعيات مناط قاؿ الغزارل : يف حصر ؾبارم اال
جتهاد يف تعيُت اإلماـ  و بو  كنصبو عبلمة عليو مثالو االاغبكم أم ما أضاؼ الشرع اغبكم إليو كناط

 1" ك هبوز أف تكوف العلة حكما ". 
 يعرؼ العلة دبناط اغبكم ، أم ما أضاؼ الشرع اغبكم إليو كناطو بو كنصبو عبلمة عليو . فهو

 كلذلك فهو هبوز أف تكوف كصفا ؿبسوسا عارضا كالشدة ، أك الزما كالطعم ،كالنقدية كالصغر. 
  قساـ اليت ذكرناىا هبوز أف ينصبها الشارع العلة فيها العبلمة ، كسائر األكأما الفقهيات فمعٌت

 .2عبلمة
 كقاؿ : العلة ىي اؼبؤثر بإذف اهلل.

كاعًتض عليو بأف األكصاؼ من فعل اؼبكلفُت كىي اغبادثة فيجب القصاص بالقتل ، ك إف كاف 
 اؼبميت كاحملي ىو اهلل تعاذل يف اغبقيقة ، ًب جعلت اإلماتة مضافة إذل القاتل. 

  كوهنا مؤثرة كأهنا غَت موجبة لذكاهتا. ففي ظاىر الشرع أف األحكاـ مضافة إذل األسباب ، فهذا معٌت
 المعنى الثاني : العلة ىي الوصف المؤثر بذاتو في الحكم 

 
 تعريف المعتزلة :

كحقيقة مذىبهم أف العقل يدرؾ ما يف الفعل من حسن أك قبح أكال ، ٍب يدرؾ أف لديو  حكما يف 
ذلك الفعل على حسب ما أدركو العقل ، ٍب يرتب عليو ثوابا أك عقابا على حسب ذلك الفعل ، كدل 

 يقولوا إف العقل وبكم اهلل . 
بوجوب األصلح فوقعوا فيما قالوا ،  كمنشأ ىذا الغلط أهنم بنو قوؽبم باغبسن كالقبح على قوؽبم

 3كاغبق عكس البناء يف اؼبسألة
                                 

 335ص: 2دار الفكر اعبزء  األصوؿق(، اؼبستصفى من علم 505حامد ؿبمد الغزارل الطوسي النيسابورم )ت أبو -1
 . 335،336الغزارل اؼبستصفى ، اعبزء الثاشل ص : -2
االجتهاد كالتقليد مطبعة  أصوؿعرض كربليل لطريقة التعليل كتطورهتا يف  األحكاــ( ، تعليل 1998مصطفى الشلبيي )ت -3

 .119ـ ص:1947 األزىر
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كمن األمثلة على ذلك: أف العقل يدرؾ ما يف  القتل من القبح ، ٍب يدرؾ أف هلل حكما يزيل ىدا 
 القبح أك الفساد اؼبًتتب على ىذا االعتداء ، بناء على كجوب رعاية األصح كىو كجوب القصاص .

 
 لعلة ىي الباعث والداعي للشارع على شرع الحكم :ا  :المعنى الثالث

 
أم أف العلة ىي الوصف الباعث على اغبكم  ] أم مشتملة على  حكمة صاغبة تكوف مقصودة 
للشارع يف  شرع اغبكم ،  كىو قوؿ اآلمدم . مثل القتل العمد باعث للشارع على شرع القصاص 

 1صيانة للنفس
 

 معرف للحكم بوضع الشارع .العلة ىي الوصف ال :المعنى الرابع
 

 كاختاره البيضاكم يف اؼبنهاج كنسب إذل أىل اغبق .    2كقد قالو الرازم يف احملصوؿ
كيف معناىا حينما أطلقت على شيء يف كبلـ أئمة الشرع  أقواؿ ]قاؿ أىل  قاؿ ابن السبكي:"العلة

اغبق [ :ىي اؼبعرؼ للحكم فمعٌت كوف االسكار علة أنو معرؼ أم عبلمة على حرمة اؼبسكر  
 . 3كاػبمر كالنبيذ

  .كقد طرأ على ىذا التعريف تغَتات ك تقييدات  كثَتة
يف صبلتها عما تقدـ . لكن الشاطيب يف موافقاتو يذىب كىناؾ غَت ىذه التعريفات ، كلكنها ال زبرج 

يف العلة مذىبا آخر، فسمي ما جعلوه علة سببا ،حيث قاؿ :" السبب ما كضع شرعا غبكم غبكمة 

                                 
،دار الصوميعي  األحكاـيف  حكاـاألق( ، 631اغبسُت سيد الدين علي ابن علي بن ؿبمد بن سادل الثعليب اآلمدم )ت أبو -1

  211ق ،اعبزء الثالث ص:2003سعودم 
مؤسسة الرسالة الطبعة  األصوؿق( ،احملصوؿ يف علم 606عبد اهلل ؿبمد بن عمر بن حسن بن اغبسُت التيمي الرازم )ت أبو -2

  184ـ اعبزء الثاشل ص:1997ق/1418الثالثة 
  272،273زء الثاشل ص:العطار ،حاشية العطار على صبع اعبوامع اعب -3
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يقتضيها ذلك اغبكم مثل كوف االضطرار سببا يف إباحة اؼبيتة ك زكاؿ الشمس أك غركهبا أك طلوع 
 .........كما أشبو ذلك . 1الفجر سببا يف إهباب تلك الصلوات "

كأما العلة فاؼبراد هبا اغبكم كاؼبصاحل اليت تعلقت هبا األكامر أك اإلباحة ك اؼبفاسد اليت تعلقت هبا 
النواىي ، فاؼبشقة  علة يف إباحة القصر ك الفطر يف السفر ، كالسفر ىو السبب اؼبوضوع سببا 

اؼبفسدة نفسها ال مظنتها كانت ظاىرة أك غَت  لئلباحة . فعلى اعبملة : العلة ىي اؼبصلحة نفسها أك
 ظاىرة، منضبطة أك غَت منضبطة . 

 
 2ففي قولو صلى اهلل عليو كسلم : "ال يقضي القاضي كىو غضباف "

فالغضب سبب ، كتشويش اػباطر عن استيفاء اغبجج ىو العلة ، على أنو قد يطلق ىنا لفظ 
 .   3مشاحة  يف االصطبلح السبب على نفس العلة الرتباط ما بينهما ك ال 

 
 أف: كبُتكقد ػبص شليب ىذه األقواؿ ، 

العلة ىي ما شرع عنده اغبكم ربصيبل للمصلحة  أك ىي الباعث على التشريع جبعل اهلل إياىا كذلك 
، كليس معٌت إلغاء رأم اآلخرين لطاؼبا أف اػببلؼ ال ضابط لو يف جوىره كأساسو ، ك أنو يعود إذل 

ٌت ، كللعلة أظباء ـبتلفة فهي تسمى : السبب ك األمارة كالداعي كاؼبستدعي ك اللفظ دكف اؼبع
الباعث كاغبامل ك اؼبناط كالدليل كاؼبقتضي ك اؼبوجب ك اؼبؤثر ،على اختبلؼ طفيف بُت ىذه اؼبعاشل 
، كللتوسع يف ىذا اؼبوضوع كمعرفة مابُت ىذه األلفاظ من فركؽ يرجع إذل كتب األصوؿ القديبة 

 ثة .كاغبدي
 
 

                                 
ـ ، 1997ق/1417 األكذلدار ابن عفاف : الطبعة  -ق( اؼبوافقات 790بن موسى بن ؿبمد اللخمي الشاطيب )ت إبراىيم1

 1/129اعبزء 
يفيت  أك_ىل يقضي القاضي  13،باب  األحكاـ( ،صحيح البخارم ،كتاب 256البخارم)ت إظباعيلعبداهلل ؿبمد بن  أبو2

 . حديث نفيع ابن اغبارث بلفظ : "ال يقض حكم بُت اثنُت كىو غضباف"140ص: 6،اعبزء  6739اغبديث قضباف رقم  كىو
 . 2/338الشاطيب، اؼبوافقات 3
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 مفهوم الحكمة في اللغة و الشرع :الفرع الثاني-
 تعريف الحكمة في اللغة:-
جاءت كلمة اغبكمة يف اللغة  بعدة معاف منها  ، قاؿ ابن منظور  اغبكمة مصدر يف حكم وبكم  

كتأٌب اغبكمة دبعٌت اغبكم الذم ىو القضاء  1حكما كحكمة ، كاستعملوىا دبعٌت اغبكم كذلك.
.  كتأٌب دبعٌت الكبلـ اؼبعقوؿ اؼبصوف عن 3كتأٌب دبعٌت اؼبنع كالرد عن كل ما فيو فساد .2بالعدؿ 
 .  4اغبشو 

قاؿ ابن فارس ]اغباء كالكاؼ ك اؼبيم أصل كاحد [ كىو اؼبنع ، كأكؿ ذلك اغبكم ك ىو اؼبنع من 
 الظلم ، كظبيت حكمة الدابة ألهنا سبنعها يقاؿ : حكمت الدابة كأحكمتها . 

 مة ىذا قياسها ألهنا سبنع من اعبهل .ك اغبك
كاغبكم : القضاء، كقد حكم بينهم وبكم بالضم ] حكمنا [ ، كحكم لو كحكم عليو ، ك اغبكم -

أيضا من العلم ،ك اغبكيم : العليم كصاحب اغبكمة ، كاغبكيم أيضا : اؼبتقن لؤلمور ، كقد حكم 
 5من باب ظرؼ أم صار حكيما  

 ي اؼبنع كاإلتقاف .كمنو فاغبكمة يف اللغة ى
كبناء على ىذه التعريفات يبكن القوؿ أف اغبكمة : العدؿ كاغبكمة : العلة ،يقاؿ حكمة التشريع، 

 كما اغبكمة يف ذلك ؟ 
 كاغبكمة ىي الكبلـ الذم يقل  لفظو كهبل معناه ، كاعبمع حكم .

 
 
 

                                 
 . 187ص 4ابن منظور لساف العرب ج1
ؼبعارؼ قق عبد العظيم الشناكم، دار ااحمل ق( ،اؼبصباح اؼبنَت يف غريب الشرح الكبَت،770اضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي )ت2
 . 200الطبعة الثانية  ،ص:  -بَتكت –
 .1415الفَتكز آبادم القاموس احمليط، ص:3
 . 103اعبرجاشل ، التعريفات ص:4
 136ص: 1986النشر  ( ـبتار الصحاح ، مكتبة لبناف ،سنة660الرازم )ت بكر بن عبد القادر أيبؿبمد بن 5
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  معناىا في االصطالح الشرعي:
تطلق اغبكمة يف االصطبلح الشرعي على العلم كالفقو اؼبستًت إذل النظر اػباص  كالفهم الدقيق، قاؿ 

﴿ تعاذل:                     ﴾1 :كقاؿ أيضا . ﴿              

﴾2  . 
 كحيث قرنت اغبكمة بالكتاب يف آيات اهلل فاؼبراد هبا السنة النبوية .

 صول: معناىا عند علماء األ
يًتدد ىدا اؼبصطلح على ألسنة علماء األصوؿ يف باب القياس عند الكبلـ يف تعليل األحكاـ 

 الشرعية.
 دفا   للمصلحة.كزبتلف آراؤىم يف ضابطو كمعناه، فنجد بعضهم   يتوسع   يف معناه  فيجعلو مرا

 .3يقوؿ الرازم:" اغباجة إذل ربصل اؼبصلحة كدفع اؼبفسدة كىي اليت  يسميها  الفقهاء باغبكمة 
 . 4كيقوؿ الكماؿ بن اؽبماـ : " اغبكمة جلب مصلحة أك تكميلها أك دفع مفسدة أك تقليلها "

 5كيقوؿ الزركشي : "كىي اغباجة إذل جلب مصلحة أك دفع مفسدة " 
 كقبد آخرين هبعلونو مرادفا للعلة ، فيفسركف العلة باغبكمة . 

بن قدامة : كىو يبُت معاشل العلة عند الفقهاء : كالثالث أطلقوه بإزاء اغبكم كقوؽبم : اؼبسافر ايقوؿ 
 .  6يًتخص لعلة اؼبشقة  

 .  7كيقوؿ الشاطيب  :" كإما العلة اؼبراد هبا اغبكم ... " 

                                 
 269سورة البقرة االيو 1
 12 اآليةسورة لقماف 2
  389اعبزء الثاشل ص: األصوؿالرازم احملصوؿ يف علم 3
الفقو اعبامع  أصوؿ( ،التحرير يف 861ؿبمد بن عبد الواحد بن عبد اغبميد بن مسعود كماؿ الدين اؼبعركؼ بابن اؽبماـ )ت4

 ىػ 1351دبصر ، صبادل االكذل  كأكالدهبُت اصطبلح اغبنفية كالشافعية ،طبع دبطبعة مصطفى البايب اغبليب 
 األكذلالفقو ، دار الكتيب ، الطبعة  أصوؿ(،البحر احمليط يف 794عبد اهلل بدر الدين ؿبمد بن عبد اهلل الزركشي )ت أبو5

 .493ـ ،ص1994ق/1414
ق( ،ركضة الناظر كجنة اؼبناظر ،احملقق شعباف ؿبمد 620ؿبمد عبد اهلل بن اضبد بن قدامة اؼبقدسي )ت أبوىو موفق الدين 6

    400اعبزء الثاشل  ص: 1419/1989الرياف  بَتكت اؼبكتبة التذمرية ، اؼبكتبة اؼبكية سنةالنشر مؤسسة إظباعيل
 1/132الشاطيب ،اؼبوافقات ،اعبزء7
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ال نعٍت باغبكمة إال اؼبصلحة اؼبخيلة اؼبناسبة كقولنا يف قولو عليو الصبلة  أفكقد قاؿ الغزارل : 
يدىش العقل ، كيبنع  ألنوكالسبلـ : ال يقضي القاضي كىو غضباف ، إمبا جعل الغضب سبب اؼبنع 

 1.من استيفاء الفكر ، كذلك موجود يف اعبوع اؼبفرط كالعطش اؼبفرط كاألدل اؼبفرط ،فنقيسو عليو
 

معٌت اغبكمة عند علماء األصوؿ ىي : اؼبعٌت اؼبناسب الذم قصده الشارع من  أفالقوؿ : كخبلصة 
اغبكم ، كىذا اؼبعٌت ىبتلف من ؿبل آلخر ، فلكل حكم معٌت خاص بو ، كإف كاف اؼبقصد العاـ من 

 التشريع ىو جلب اؼبصاحل ك درء اؼبفاسد . 
 

 المطلب الثاني : أغراض التعليل بالحكمة 
 

 جل التعليل هبا فيو مشقة . ا خفية ، كالبحث عنها كإظهارىا ألإف اغبكمة يف غالبه  :تمهيد
كلكن اجملتهد هبا ال يقدـ عليها كإال كلديو دكافع كأىداؼ ذبعلو يتحمل اؼبشاؽ  من أجل البحث 

 عنها . 
رعي، إف الغرض األساسي ؼببدأ التعليل سواء كاف باغبكمة أـ بغَتىا توسيع مدل تطبيق اغبكم الش

 أنبها :  كىدا الغرض يكوف على مستويات.
 
 االستنباط، أو ما يسمى ببيان الحكمة وإبدائها.  –أ 
 

فاجملتهد إذا نظر يف نص ككقف على معٌت معقوؿ يف النفس ظبي فعلو استنباطا كليس كل استنباط 
ك قد يتفطن  قياسا ، كاؼبعٌت اؼبستنبط من النص إف كاف قاصرا على النص غَت متعد فهو استنباط

كاثبات العلة باالستنباط  اؼبتأمل من سياؽ األلفاظ ألمور كدقائق يف النفس فيسمى ذلك استنباطا،
 كطرؽ االستدالؿ يتم على أنواع : 

 

                                 
   333،334الغزارل ،اؼبستصفى اعبزء الثاشل ص:  -1
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 النوع األول: 
 
كذلك باف يقوؿ ىذا اغبكم معلبل ، ك ال علة لو إال كذا ككذا  السرب كالتقسيم ك ىو دليل صحيح ، 

 ، كقد بطل أحدنبا فتعُت اآلخر . 
مثالو : أف يقوؿ حـر الربا يف الرب ، كال بد من عبلمة تضبط ؾبرل اغبكم عن موقعو كال عبلمة إال 

 .  1الطعم أك القوت أك الكيل بدليل كذا ككذا فثبت الطعم كانتفى غَته
 
 ثاني النوع ال: 

 
إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم، كاالكتفاء دبجرد اؼبناسبة يف إثبات اغبكم ـبتلف فيو كينشأ منو: 

 أف اؼبراد باؼبناسب ما ىو على منهاج اؼبصاحل . 
مثالو قولنا : حرمت اػبمر ألهنا تزيل العقل الذم ىو مناط التكليف كىو مناسب ،  ال كقولنا 

 بد أك ألهنا ربفظ يف الدف  ، كينقسم اؼبناسب إذل مؤثر كمبلئم كغريب حرمت ألهنا تقذؼ بالز 
ؼبا دؿ على تأثَت اؼبس قسنا عليو  ".2مثاؿ اؼبؤثر : نقض الوضوء باللمس ،"من مس ذكره فليتوضأ  

 مس ذكر غَته . 
فهو ما دل يظهر تأثَت عينيو يف عُت ذلك اغبكم ، لكن ظهر تأثَت جنسو يف جنس ذلك  أما اؼببلئم :

 اغبكم. 
مثالو : قولو :" ال هبب على اغبائض قضاء الصبلة دكف الصـو " ؼبا يف قضاء الصبلة من اغبرج 

 3.بسبب كثرة الصبلة ، كىذا قد ظهر تأثَت جنسو ألف عبنس اؼبشقة تأثَتا يف التخفيف
 
 

                                 
 297ص  2انظر بقية التفصيل يف كتاب الغزارل ، اؼبستصفى ج  - 1

دار  -كتاب الطهارة-كط اؤ داكد ربقيق شعيب االرن أيبسنن  االزدم اؼبشهور بايب داككد، السجستاشل األشعثسليماف بن 2
 .   210ص: األكؿ. اعبزء  1430/2009 األكذلالرسالة العاؼبية ،الطبعة 

  297الغزارل اؼبستصفى اعبزء الثاشل ص:3
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 لقياس : ا –ب 
 

مار اغبكمة ، فقد تناكؿ األصوليوف مسألة التعليل هبا ك إجراء القياس على ثستاك ىو من طرؽ 
كفقها بالبحت ك التأصيل ك التدليل كبنو على ذلك آراء ك مسائل عديدة . كالقياس ىو رد فرع إذل 

  .أصل بعلة جامعة بينهما
 
 استثمار الحكمة من األصول التبعية -ج
 

إف اجملاؿ اػبصب الذم تستثمر فيو  اغبكمة أحسن استثمار ، ىو يف األصوؿ التبعية ال سيما 
االستصبلح كربقيق مقاصد الشرع  ك سد الذرائع اؼببٍت على قاعدة النظر يف مآالت األفعاؿ ككذلك 

 االستحساف ك غَت ذلك . 
 كسنتكلم بشي ء من اإلهباز عن بعض ىذه األصوؿ التبعية:

 
 م على المصلحة :الكال-1
 

اؼبصلحة يف اللغة ىي ما يًتتب على الفعل ، ك يبعث على الصبلح كىي ضد اؼبفسدة ، كاؼبصلحة  
 1.بعد فساده ، أقامو ءالشيكاؼبنفعة كزنا كمعٌت فهي مصدر دبعٌت الصبلح ، كأصلح 

ك أما حدىا يف اصطبلح الفقهاء ك األصوليُت ، فلهم عبارات كثَتة منها ما قالو  الغزارل :"مرادنا 
 باؼبصلحة : احملافظة على مقصود الشارع ، ك ىو طبسة : 

كىي " أف وبفظ عليهم دينهم ك نفسهم كعقلهم ك نسلهم ك ماؽبم "، فكل ما  تضمن حفظ  ىذه 
 "  2ما يفوت ىذه األصوؿ فهو مفسدة ك دفعها مصلحة األصوؿ اػبمسة فهو مصلحة ، ككل 

                                 
 ابن منظور لساف العرب اعبزء الثامن -1
 1/193الغزارل اؼبستصفى  -2
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ك      كيقوؿ العز بن عبد السبلـ يف قواعده : اؼبصلح أربعة أنواع : اللذات  ك أسباهبا ، ك األفراح 
 .   1أسباهبا ، ك اؼبفاسد أربعة أنواع : اآلالـ ك أسباهبا ، ك الغمـو ك أسباهبا 

  نظر الشرعيُت باالعتبار :كاؼبصلحة اؼبًتتبة على الفعل زبتلف يف
 إما أف ينظر إليها من حيث إهنا لذة موافقة ؽبول النفوس ؿبصلة لرغباهتا العادية .-
أك ينظر إليها من حيث تقاـ حياة الدنيا للحياة األخرل ،على معٌت أهنا شرعت النتظاـ أمر الدنيا -

 اغبد من شهواهتا .  بدفع العدكاف ك الظلم فيها ، كتقييد النفوس بكبح صباحها  ، ك
 
 اعبميع متفق على ردىا ك عدـ اعتبارىا .  :األكؿفعلى االعتبار -

 .مثل : إسقاط الزكاة ، إباحة الربا
  

 أقسام المصلحة :-
 
قسم العلماء اؼبصلحة عدة تقسيمات باعتبارىا ـبتلفة  ، فتقسيم باعتبار الشارع ؽبا كعدمو ، -

كآخر باعتبار تغَتىا كعدـ تغَتىا ،كثالث باعتبار مقدار حاجة بقاء العادل كصبلحو إليها إذل ضركرية 
 ك حاجية كربسينية.

 معتربة كملغاة كمرسلة .  :ثبلثة أقساـ  إذلتقسم عتبار األكؿ :الا فعلى
فتقسم إذل متغَتة حسب تغيَت األزماف كالبيئات كإذل ما ال تتغَت على مدل عتبار الثاشل :  الباكأما 

 األياـ مثل : ربرصل الظلم ك القتل كالسرقة كالزنا ...
 حاجية كربسينية. ضركرية ك إذلفقسموىا الثالث :  عتبارالباك أما 

 
 
 
 

                                 
 ق 1421 األكذلربقيق نزيو كماؿ ضباد دار القلم الطبعة  األناـيف مصاحل  األحكاـبن عبد العزيز بن عبد السبلـ قواعد  عزالدين1
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 حجية المصلحة:-
 

رفضها مطلقا ، كمن قائل هبا كلكن يف دائرة  إذلاختلف العلماء يف حجية اؼبصلحة ، فمن ذاىب 
 . 1ؿبدكدة ، كمن موسع دائرهتا حىت عارض هبا النصوص يف كثَت من األحياف

 
 أما مسألة تبدل األحكام بتبدل المصالح :

 
تقبلو ك التفصيل يف ذلك ك  فالعنواف هبذا الشكل يف ظاىره ؿبتمل ، لكن عند تقليب كجوىو يبكن

يف رأم أف أحسن من تكلم عن ىذه اؼبسألة ىو اإلماـ ابن القيم رضبو اهلل تعاذل ، حيث يقوؿ : " ك 
األحكاـ نوعاف : نوع ال يتغَت عن حالة كاحدة ىو عليها ال حبسب األزمنة ، كال األمكنة ، كال 

األئمة كوجوب الواجبات كربرصل احملرمات ك اغبدكد اؼبقدرة بالشرع على اعبرائم ككبو ذلك  اجتهاد
 فهذا ال يتطرؽ إليو تغيَت ك ال اجتهاد ـبالف ؼبا كضع عليو  . 

ك صفاهتا  ت ال ، كمقادير التعزيراكالنوع الثاشل ما يتغَت حبسب اقتضاء اؼبصلحة لو زمنا كمكانا كحا
حبسب اؼبصلحة ... كحرؽ البيوت على اؼبتخلفُت عن صبلة اعبماعة ك تعزيرات فيكوف التنوع فيها 

 2عمر رضي اهلل عنو حبلق الرأس ك النفي ... ك ىذا باب كاسع اشتبو على كثَت من الناس ..."
أف التشريع يسَت مع اؼبصاحل كليس كل ما فيو الزما اليتغَت، كىذا إرشاد من الشارع "كقاؿ شليب: 
 .3"األمور إذل أف يبلحظوا األحواؿ كالظركؼ يف أحكامهم كأقضيتهم اغبكيم لوالة

 
 و أما مسالة تعارض المصلحة مع اإلجماع :

صباع الذم بدأ منذ عصر الصحابة، دل يزؿ سارم اؼبفعوؿ لدل ـبتلف فهذا اإلقاؿ البوطي : 
آرائهم ك اجتهاداهتم إذل أكائل النص الثاشل من القرف السابع  اختبلؼطبقات األئمة ك العلماء على 

                                 
 )رسالة دكتوراه( اإلسبلميةشريعة البوطي ضوابط اؼبصلحة يف ال - 1
اؼبوقعُت عن رب العاؼبُت دار  أعبلـق( ،751) ت-ن القيم اعبوزية(ببكر الزرعي )ا آيبمشس الدين ابو عبد اهلل ؿبمد بن  -2

 ـ   1991ق/1411سنة النشر  األكذلالطبعة –12اجمللد الثالث ، ص -بَتكت-الكتب العلمية  
 .775شليب،  تعليل األحكاـ، ص -  3
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اؽبجرم ، حيث ظهر يف ىذه الفًتة رجل من علماء اغبنابلة اظبو سليماف بن عبد القوم الطويف " 
يف بعض مؤلفاتو بضركرة  تقدصل اؼبصلحة مطلقا على النص كاإلصباع عند  نادمكما لبث أف 

 معارضتها ؽبما" . 
عند شرحو غبديث "ال ضرر ك ال  1هبذه الفكرة يف كتابو " شرح األربعُت حديثا " الطويف نادم

 .  2ضرار"
هبوز ـبالفة اإلصباع، كلكن إذا ربقق اإلصباع  كأنا أضم صوٌب إذل صوت ىؤالء يف أنو ال"قاؿ شليب: 

االدعاء كثبت منقوال إلينا من طريق صحيح على حكم ال تتغَت مصلحتو على مدل األياـ كأما ؾبرد 
 .3"فبل أعَته باال

 
 ستحسان الكالم على اال-2
 

 كثرت تعاريف االستحساف ك تنوعت فيو العبارات حىت أضحت ال تقنع خصما.
 .4عرفو اعبصاص بقولو : االستحساف ىو ترؾ القياس إذل ما ىو أكذل منو 

كقد نبغ فيو أبو حنيفة كتفوؽ فيو على تبلميذه ك أقرانو ، كاف يناظر أصحابو يف اؼبقاييس 
فينتصفوف منو كيعارضونو ، حىت إذا قاؿ أستحسن ، دل يلحقو أحد منهم ، لكثرة ما يورد يف 
االستحساف من اؼبسائل ، فيدعوف صبيعا ، كيسلموف لو : ك هبذا األصل ك غَته من األصوؿ التبعية 
اؼبرنة استطاع أبو حنيفة أف ىبضع مدنيات العراؽ اؼبعقدة لشريعة اهلل ، كىو اؼبؤسس للفقو 

 االفًتاضي. 

                                 
 البوطي ، ضوابط اؼبصلحة يف الشريعة االسبلمية ) رسالة دكتوراه (   - 1

 األكذلق(، اؼبوطأ مؤسسة الرسالة  الطبعة 179عبد اهلل مالك ابن انس بن مالك بن ايب عامر االصبحي )ت أبو -2
 . 567ـ ص2013ق/1434

 .745شليب،  تعليل األحكاـ، ص -  3

 
 األكقاؼكزارة  -ربقيق عجيل جاسم النجمي– األصوؿق( ، الفصوؿ يف 370بكر اضبد ابن علي الرازم اعبصاص )ت أبو -4

 . 234ص: 4ـ.اعبزء1994ق/1414الطبعة الثانية –الكويتية 
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كىو الذم كاف يفرض اؼبسائل كيقدر كقوع اغبوادث ، كيفيت فيما كقع ك ما دل يقع استعداد 
 فيو كاػبركج عنو " .للببلء ، كاشتهر عنو : إنا لنستعد للببلء قبل كقوعو ، فإذا ما كقع عرفنا الدخوؿ 

كهبذه الطريقة قوم على مسايرة البيئة اليت عاش فيها. كلكن بالغلو يف االستحساف  خرج اغبنفية عن 
القواعد العامة اليت قعدىا األئمة . فإذا كاف االستحساف استثناء يف موضع اغباجة فينبغي أف ال 

 ألف اؼبستثٌت ال يقاس عليو ػبركجو  عن قاعدة عامة .  يتوسع فيو ،
ك قد يكوف االستحساف بالنص كمن ذلك "السلم " ، فإنو بيع ما ليس عند اإلنساف ك األصل فيو 

 .كىو عاـ كلكن استثٌت ىذا غباجة الناس .  1عدـ اعبواز للنهي : " ال تبع ما ليس عندؾ " 
 

 وقد يكون باإلجماع : 
 

ف يكوف بإفتاء اجملتهدين يف حادثة على خبلؼ القياس يف أمثاؽبا ، كمثلوا كىو أعم من أ
لذلك باالستصناع ، فاف اجملتهدين رأكا الناس يتعاملونو مع أنو من بيع اؼبعدـك اؼبنهي عنو ، ؼبا دعت 

م حاجتهم إليو ، فلم ينكركا ، فصار مستثٌت باإلصباع ، كمنو االستحساف بالضركرة ، كمثلوا لو باغبك
بعد تنجسها ك القياس أف ال تطهر أبدا .ككجو االستحساف أف آبار  اآلباربطهارة اغبياض ك 

الفلوات  ليست ؽبا رؤكس حاجزة ، كاؼبواشي تبعر حوؽبا فتلقيها الريح فيها  ، فجعل القليل عفوا 
 للضركرة ، كىو ما سيتكثره الناظر إليو . 

االستحساف اؼبستند إذل العرؼ كيبثل لو بقوؿ اإلماـ مالك رضي هلل عنو فيمن حلف  كمنو
 بطبلؽ كل امرأة يتزكجها: إنو ال يعترب ىذا التعليق كيلغى، ألنو يسد عليو باب النكاح. 

بن رشد ، إنو استحساف مبٍت على اؼبصلحة ، كذلك أنو إذا عم فأكجبنا عليو التعميم ،دل هبد اقاؿ 
 .   2النكاح اغببلؿ ، فكاف ذلك عنتا بو ك حرجا ك كأنو من باب نذر اؼبعصية " ذلإسبيبل 

                                 
(، كمن طريق أيب داكد الطيالسي أخرجو اػبطيب البغدادم يف تارل تلخيص اؼبتشابو 1318مسند أيب داكد الطيالسي ) -1
بعت بيعا فبل تبعو  إذاوبـر علي؟ فقاؿ رل  رسوؿ اهلل إشل اشًتم بيوعا فما وبل رل ما ( عن حكيم ابن حزاـ  قاؿ قلت يا320)

 حىت تقبضو.
الطبعة  -دار الكتاب العريب _بَتكت –ق( بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد 595الوليد ؿبمد بن اضبد بن ؿبمد بن رشد )ت أبو -2

  431ـ ،ص:2004ق/1424 األكذل
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العمل بأقول  بأنوكعرفو بعضهم بأنو استعماؿ مصلحة جزئية يف مقابلة قياس كلي ك عرفو ابن العريب 
من ؾبموع ىذه التعاريف أنو : استثناء صورة من عمـو أمثاؽبا لدليل  يؤخذكالذم  1الدليلُت ".

 تضى ذلك . اق
 

العدالة شرط يف  أفجواز شهادة الصبياف بعضهم على بعض يف اعبراح مع : مثلة على ذلككمن األ
 الشهادة كمن شركط العدالة البلوغ ، على اختبلؼ بُت العلماء يف ىذه الشركط . 

قاؿ ابن رشد يف البداية :" كليست ىذه يف اغبقيقة شهادة عند مالك ، كإمبا ىي قرينة حاؿ ، 
كلذلك اشًتط فيها أال يتفرقوا لئبل هببنوا ،ألف الشهادة يف اغبقيقة ال يراد منها شرعا إال ترجيح 

 2صدؽ اؼبدعي فيما ادعاه ، فهي قرينة صدؽ ".
 

 الحنابلة والمصلحة :
 

 عمل اإلماـ  أضبد باؼبصلحة  :" االستصبلح عندىم ك االستحساف .
التربعات ك غَتىا بالشركط أمر قد تدعو إليو الضركرة أك قاؿ ابن القيم : كتعليق العقود كالفسوخ ك 

 3اغباجة أك اؼبصلحة :" فبل يستغٍت عنو اؼبكلف " . 
 

 مسألة سد الذرائع:
 
 سد الذرائع  أصبل من األصوؿ اليت تستثمر هبا اغبكمة .  يعترب 

 يتبُت لو أنو نوع من اؼبصلحة .   األصليةكالناظر يف حقيقتو 

                                 
ربقيق ؿبمد عبد –القراف  اـأحكق( ، 543ؿبمد بن عبد اهلل بن ؿبمد اؼبعافرم اؼبشهور بالقاضي ايب بكر ابن العريب)ت - 1

 ـ2003ق/1424الطبعة الثالثة –لبناف –بَتكت –دار الكتب العلمية –القادر عطا 
 . 709ابن رشد البداية كالنهاية كتاب الشهادات ص -2
 288ص: 3اؼبوقعُت  اعبزء  أعبلـابن القيم ، -3
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كىو من البحوث اؼبفصلة يف كتب اؼبقاصد خاصة ، ك ؽبذا ال لبصو بالدراسة ، كما قيل يف اؼبصلحة 
 1التمييز بُت أنواعها فقط .  ألجلباسم خاص إمبا كاف  إفرادهيتضمنو . الف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 382ص: األحكاـشليب ، تعليل  -1
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 المبحث الثاني:
 
 

 التعليل بالحكمة عند األصوليين
 
 

 أدلتهم ك مناقشتهااؼبعارضوف،  .المطلب األول:
 

 اؼبؤيدكف، أدلتهم ك مناقشتها .المطلب الثاني:
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 تمهيد:
 

 األحكاـصورل كاغبكمة اؼبراد اعتبارىا يف بناء تعليل باغبكمة يظهر يف القياس األإف استثمار منهج ال
 .حكما شرعيا أكالشرعية نصا  األصوؿعليها حكمة مستنبطة من 

 
 صوليين للمذاىب: عرض األ

 
 صوليُت للمذاىب على منهجُت من حيث التقسيم أحدنبا ثنائي كاآلخر ثبلثي .جاء عرض األ

 
 راء:التقسيم الثنائي لآل

 
 1كىذا منهج الغزارل كمن بعده الرازم كمن تأثر هبما 

 يف اؼبسألة إذل قسمُت: األصوليُتحيث قسم أصحاب ىذا اؼبنهج مذاىب 
  هبوز التعليل باغبكمة.:من  األكؿالقسم 
 .القسم الثاشل : اؼبانعوف من التعليل باغبكمة كنسبو الغزارل إذل الدبوسي كأنصاره 

 
 راء:التقسيم الثالثي لآل

 
 2ذل ثبلثة مذاىب  إصوليُت راء األآ ا، حيث قسمو  األصوليُتكىذا منهج اآلمدم كعامة متأخرم 

 كثرين.لؤل مدماآلاؼبنع من التعليل مطلقا كنسبو كؿ :اؼبذىب األ 
 .اؼبذىب الثاشل : جواز التعليل مطلقا 

                                 
 . 2/348الغزارل ، اؼبستصفى  - 1
 . 3/180  األحكاـاآلمدم ،  - 2
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  ف تكوف اغبكمة متحققة فيها الشركط السيما الظهور كاالنضباط أاؼبذىب الثالث : اؼبفصلوف بُت
 ف ال تتحقق فيها شركطها فبل هبوز التعليل هبا .أفيجوز التعليل هبا ، كبُت 

 كنبا :ذل مذىبُت فقط إمبلحظة : يبكن تقسيم اؼبذاىب 
 كؿ : اؼبنع من التعليل باغبكمة.اؼبذىب األ 
 .اؼبذىب الثاشل : التعليل باغبكمة بشركط على اختبلؼ بينهم يف ىذه الشركط 

 
 تحرير محل النزاع في المسألة :

 
إذ  صوليُت يف عدـ جواز التعليل باغبكمة اػبفية اجملهولة أك اؼبضطربة.خبلؼ بُت األ ال – 1

 1 .لك ، كاؼبعللوف اشًتطوا عدـ ذلك اعبوازأرجعوا السبب لكوهنا كذالتعليل  اؼبانعوف من
خبلؼ يف أصل اشًتاط الظهور كاالنضباط، فاؼبعللوف يصرحوف بذلك ، كمفهـو اؼبخالفة  ال – 2

 لقوؿ اؼبانعُت اؼبرجعُت منعهم لعدـ الظهور كاالنضباط ، أف الظهور كاالنضباط شرط .
 للتعليل باغبكمة ىو منعهم للقياس أصبل.ف منع الظاىرية أخبلؼ يف  ال -3
 

 أسباب االختالف:
 
صوليُت ىو يف إمكانية ربقق شركط الظهور كاالنضباط يف اغبكمة. االختبلؼ بُت األ (1)

 2.كاؼبعللوف يثبتوهنا  اإلمكانيةفاؼبانعوف يبنعوف ىذه 
 االختبلؼ يف مفهـو اػبفاء كالظهور كحدنبا . (2)
 االختبلؼ يف حقيقة انضباط اغبكمة كمعايَته. (3)
 

                                 
 03/180 األحكاـاآلمدم ،  - 1
 2/390الرازم ، احملصوؿ  - 2
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 صوليين في التعليل بالحكمة:مذاىب األ 
 

 ول : المذىب األ
 

أنكر الكرخي  كنسبو اآلمدم لؤلكثرين كىذا اؼبشتهر عن اغبنفية ، حيث  اؼبنع من التعليل مطلقا
، كقيل اعبصاص كذلك كابن  التعليل باغبكمة يف القياس كقد نسب الغزارل ذلك إذل الدبوسي

 السمعاشل كابن السبكي كجبلؿ الدين احمللي كابن التلمساشل  
 1للقياس إصباال. إلنكارىمكأشهر اؼبانعُت للتعليل ىم الظاىرية 

 
 جواز التعليل مطلقا. المذىب الثاني :

 
فبا يتناقلو علماء األصوؿ قديبا كحديثا أف الرازم هبيز التعليل باغبكمة مطلقا، ككذلك الشاطيب الذم 

 استدلوا بتعريفو للحكمة على أنو فبن يعلل باغبكمة مطلقا .كقيل غَت ذلك.
 ،ال مظنتهاحيث قاؿ يف كتابو اؼبوافقات :كعلى اعبملة العلة ىي اؼبصلحة نفسها أك اؼبفسدة نفسها 

 2كانت ظاىرة أك غَت ظاىرة ، منضبطة أك غَت منضبطة.
يراه  اؼبذىب الثالث: اؼبعللوف باغبكمة ألجل القياس بشرط ربقق الشركط يف اغبكمة كل حبسب ما

كفبن ذىب إذل ذلك: )اعبمهور( اعبويٍت كالغزارل كابن برىاف كاآلمدم كابن اغباجب كالبيضاكم 
كاألصفهاشل  كالعضد كالسعد كالزركشي كالصفي اؽبندم كاألرموم كالقرايف كالشناقطة كابن  كاألسنوم

 3.قدامة اغبنبلي كابن اؽبماـ كابن أمَت اغباج كابن عبد الشكور كاألنصارم كالسمرقندم كغَتىم
 
 

                                 
 .1/411 .اؼبوافقات يبالشاط -1
 344-1/338إعبلـ اؼبوقعُت . ابن القيم  -2
 .362ص رائد نصرم أبو مؤنس، التعليل باغبكمة كأثره يف قواعد الفقو كأصولو، ـ.س،  -3
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 تهادلتهم ومناقشأ  ،ول:   المعارضونالمطلب األ 
 
 األدلة النقلية : 1
 

 ﴿أ _ قولو تعاذل:              ﴾1 
يقوؿ ابن حـز كىذه كافية يف النهي عن التعليل صبلة ، فاؼبعلل بعد ىذا عاص هلل عز كجل ، كقاؿ: 

 من سأؿ عما يفعل فهو فاسق .
﴿ب _ قولو تعاذل :        ﴾2 
 ﴿ج _ قولو تعاذل :                       ﴾.3  

يقوؿ ابن حـز فصح يقينا هبذا النص البُت أف تعليل أكامر اهلل تعاذل معصية ،كأف أكؿ من عصى اهلل  
تعاذل بو يف عاؼبنا القياس ، كىو قياس إبليس على أف السجود آلدـ ساقط عنو ألنو خَت منو إذ 

 4من نار ك آدـ من طُت إبليس
﴿ :د _ كقولو تعاذل             ﴾4 

منو تعاذل للتعليل ألهنم قالوا : لو أراد اهلل تعاذل  إنكاريقوؿ ابن حـز يف تعقيبو على ىذه اآلية فهذا 
 .إطعامهمىؤالء ألطعمهم دكف أف يكلفنا كبن  إطعاـ

من أكامره ، كإمبا يلـز فيها االنقياد فقط كقبوؽبا  يءعلى أنو ال هبوز تعليل شيو خبلؼ ف كىذا نص ال
 على ظاىرىا.

                                 
 23: األنبياءسورة  - 1
 16ج : ك سورة الرب  - 2
 .54سورة ص،  -  3

  606ص/08ى جابن حـز ، احملل - 4
 25سورة يس :-  2
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العلل : أف اهلل تعاذل : هنى الناس عن سؤاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  أبطاؿىػ _كفبا احتج بو على 
 ﴿: يفعلوف فبا يأمرىم بو فقط  ، قاؿ تعاذل االقتصار على ما كأمرىم،            

      ﴾1 .كاؼبنع يلـز منو االقتصار 
 

 األدلة العقلية :
 كمن أبرزىا :

_يرل ابن حـز أف ىناؾ فرؽ بُت العلة الفاسدة كالعلة الصحيحة ،فالصحيحة ىي أف يذكر دليل 1
التعليل ،كىذه ىي العلة من الكتاب أك السنة على التعليل للحكم هبا إما حبرؼ من حركؼ 

أك  باإلصباعصوصة ،كإما بتعليق اغبكم عل الوصف اؼبناسب للتعليل ، كىذه ىي العلة اؼبستنبطة ناؼب
بغَت ذلك من مسالك العلة اؼبتفق عليها ،كال يقدح يف كوهنا ظنية ، فالظٍت معترب شرعا كخرب 

 الواحد.
عليها من العلة الفاسدة "  إالتقيسوف  اليت ال قاؿ يف احمللي " قلنا ؽبم ىاتوا حدا للعلة الصحيحة

 2فلجلجوا 
كالعلة الفاسدة ىي اليت دل يأٌب تعليل اغبكم هبا ال يف كتاب كال يف سنة كالشبو كالدكراف ككبوىا من 

 مسالكها الباطلة.
_ يرل بأف البحث عن العلل استدراؾ على اػبالق جل كعبل، فقد استدركوا بعقوؽبم على خالقهم 2

 اء دل وبكم هبا رهبم.أشي
_ دل يقل بالعلل أحد من الصحابة بوجو من الوجوه ، كال أحد من التابعُت كال من تابعي التابعُت 3

﴿، فالصحابة مصدقوف بالقرآف كفيو،              ﴾3 
 
 

                                 
 101سورة اؼبائدة  - 1
 .58ك1/1/57ابن حـز ،احمللي ، ربقيق أضبد شاكر ، دار الفكر  - 2
 03سورة اؼبائدة  - 3
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 دلتهم ومناقشتهاأالمطلب الثاني: المؤيدون  
 

 نو ن مطلقا والمفصلو المؤيد لى قسمين :إينقسم المؤيدون للتعليل بالحكمة 
 أدلة المجوزين للتعليل بالحكمة مطلقا: -/1

 استدؿ األصوليوف على شرعية منهج التعليل باغبكمة باستدالالت عديدة ، منها :
 

 أوال : من القرآن
 
﴿قاؿ تعاذل  - 1                                    

                                      ﴾1   :ككجو الداللة منها 
 إذل كإرشادىميف الوعظ كفهم عن األذل  إذ، أنو أعلمهم باؼبوعظة كفيها أكرب مصاغبهم  -

 اؽبدل.
كصف القرآف بأنو شفاء ؼبا يف الصدكر ، كىو مصلحة عظيمة ككصفو باؽبدل كالرضبة كىي  -

 الغاية كاؼبصلحة 
 الفرح كالتهنئة إمبا يكوناف ؼبصلحة عظيمة . -
﴿األحكاـ الشرعية فبا جاء هبا الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كانت رضبة للعاؼبُت   إف  -2  

             ﴾.2 
 كانت رضبة . فلو خلت األحكاـ عن حكمة عائدة إذل العاؼبُت ما

﴿ اليت تبُت حكمة اهلل سبحانو كتعاذل: اآلياتما جاء يف القرآف من  - 3         

      ﴾3 

                                 
 57،58سورة يونس   - 1
 107سورة األنبياء  - 2
 06سورة اؼبائدة  - 3
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﴿ :كقولو تعاذل يف الصياـ      ﴾1 
﴿ :-تعاذل–كقولو                     ﴾2 

﴿ :قولو تعاذل - 4                 ﴾3 
 4.يشرع شرعا إال ما يكوف فيو مصلحة للعبد اهلل ال إف
 

 ثانيا_ من السنة:
 

 جاء يف السنة العديد من األحاديث اليت تقرر مبدأ رعاية اغبكمة كاؼبصلحة كمن ذلك :
 5قولو صلى اهلل عليو كسلم  "ال ضرر كال ضرار " 1

 6ال غبكمة عائدة إذل العباد لكاف شرعها ضررا ؿبضا باألحكاـفلو كاف التكليف 
لك قولو صلى اهلل عليو كسلم  :"ال يبع بعضكم نة من أحكاـ معللة باغبكمة كمن ذجاء يف الس ما

 7يبع حاضر لباد" على بيع بعض كال
 8رحامكم "أكال تنكح اؼبرأة على عمتها أك خالتها ، إنكم إف فعلتم ذلك قطعتم 

 
 : اإلجماع_ اثالث
 

 اإلصباع على التعليل باغبكمةباستدؿ األصوليوف 
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يقرره اآلمدم : من أف أئمة الفقو ؾبمعة على أف أحكاـ اهلل تعاذل ال زبلو من حكمة كمقصود  ما 1
..1 
إصباع الصحابة كعملهم ، فإهنم نظركا يف األقيسة من حيث اؼبعاشل ، كسلكوا طريق اؼبراشد  2

 ؿباسن الشريعة إذلكاؼبصاحل اليت تشَت 
كمن ذلك اتفاؽ عمر كعلي رضي اهلل عنهما على قتل اعبماعة بالواحد ، كالشرع إمبا أكجب القتل 
على القاتل ، كالشريك ليس بقاتل على الكماؿ  كلكنهم قالوا : إمبا اقتص من  القاتل ألجل الزجر 

 2كعصمة الدماء كىذا اؼبعٌت يقتضي إغباؽ اؼبشارؾ باؼبنفرد
تعاذل حكيم بإصباع اؼبسلمُت كاغبكيم ال يفعل إال ؼبصلحة ، فإف من يفعل ال ؼبصلحة يعد  إف اهلل 3

﴿ عابثا كالعيث ؿباؿ يف حقو ، قاؿ تعاذل :            ﴾3 
يف الشرع ، كيدؿ على ذلك إصباع الصحابة على العمل بالظن ككجوب  اإلتباعالظن كاجب  4

 4يف األحكاـ الشرعية ، كضرب اآلمدم لذلك أمثلة كثَتة منها قوؽبم يف حد شارب اػبمر إتباعو
عليهم الصبلة كالسبلـ الىتداء اػبلق  األنبياءالنبوة فإف بعثة  أنكرالتعليل فقد  أنكرإف من  5

 5اؼبعجزات لتأييدىم ، كالزمها أف منكر النبوة منكر للتعليل كإظهار
من التعبد احملض ، كيف  االنقيادألحكاـ التعليل باغبكم كاؼبصاحل ألنو األقرب إذل إف الغالب يف ا 6

 6ذلك ربقيق مقصود اػبالق اغبكيم
 اؼبفصلوف  أدلة الفريق الثالث :

فرؽ اؼبفصلوف بُت أف تكوف اغبكمة متحققة فيها الشركط ال سيما الظهور كاالنضباط 
 ال تتحقق فيها شركطها فبل هبوز التعليل هبا . أففيجوز التعليل هبا ، كبُت 

                                 
 3/250، األحكاـ  اآلمدم - 1
 2/350الغزارل ،اؼبستصفى  -  2
 115سورة اؼبؤمنوف  - 3
 3/251كاـ حاالمدم ، األ - 4
 3/145صدر الشريعة ، التوضيح  - 5
 2/516وت األنصارم ، فواتح الرضب - 6
 



31 

 

قد ال يكوف األصوليوف يشًتطوف كل شركط العلة يف اغبكمة ، لكن ذلك ال ينفي اشًتاطهم 
الواجب ربققها يف كل أمر يراد جعلو علة كإف كاف تركيزىم على الظهور  األساسيةالشركط 

كط األخرل  . كأف تكوف معتربة من الشارع كاالنضباط ألنبيتهما إال أف البعض منهم دل يكمل الشر 
تتأخر عن اغبكم  زبالف مقصودا قطعيا للشارع كأف ال تكوف فبا فيو التعبد احملض ، كأف ال ، كأف ال

كأف تكوف متعدية كأف تكوف كليو عامة ال فردية شخصية ، كأف تكوف حقيقية ال متونبة .. ،على 
 خبلؼ بينهم يف ىذه الشركط.

 اؼبعللوف باغبكمة على ما ذىبوا إليو دبا يلي  استدؿاألدلة :
 
 جماع:اإل 1
 

منعقد على تعليل اغبكم بالوصف الظاىر اؼبنضبط اؼبشتمل على حكمة غَت منضبطة  اإلصباعإف 
 بنفسها ، كإف دل يكن ىو اؼبقصود من شرح اغبكم بل ما اشتمل عليو من اغبكمة اػبفية ، فإذا ما

 أكذلكانت اغبكمة كىي اؼبقصود من شرع اغبكم مساكية للوصف يف الظهور كاالنضباط كانت 
 1بالتعليل

 
 حقيقة الظهور واالنضباط

 
 أ  _حقيقة الظهور :

 
يف احملل كظهور اغبكمة ، أف تكوف معلومة  إدراكهاكاف على صفة كاضحة يبكن  الظاىر : ما

كاضحة جلية يدركها عقل اجملتهد الباحث عنها ، كالتقييد باجملتهد احًتازا عما قد يعًتض بو بأهنا 
غَت ظاىرة بالنسبة لعامة الناس أك اؼببتدئُت من طلبة العلم أك اؼبقلدين ، فليس ىؤالء من اؼبؤىلُت 

 ىي العقل . اإلدراؾلة لطلب اغبكمة كالتعليل هبا .ككسي

                                 
 3/180اآلمدم ، األحكاـ  - 1
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 ب  _معنى االنضباط :
 .  1كاف منضبطا على كل األفراد على حد سواء أك مع اختبلؼ بسيط ال يؤبو بو  ماالمنضبط :

كانت ؿبددة اؼبعادل كٌما ككيفان ،تتحقق بالقدر ذاتو يف صبيع األفراد يف كافة  ماالحكمة المنضبطة :
 مى .األزمنة كاألحواؿ أك يف غالبيتهم العظ

إف اغبكمة إمٌا أف تكوف اؼبعٌت اؼبناسب اؼبعرب عن حقيقة الشيء ، كإما أف تكوف اؼبصلحة نفسها . 
الثاشل ، فذلك  باإلطبلؽاغبكمة كضبطها  إظهاريف ظهورىا كانضباطها .أما   إشكاؿفأما األكؿ فبل 

شخص آلخر ،  بعينو ،إذ اؼبصاحل أمور نسبية متفاكتة زبتلف من حُت آلخر، كمن اإلشكاؿىو 
 قد يكوف يف األشخاص أك اؼبكاف أك الزماف . االنضباطكأسباب عدـ 

 : ىم اؼبكلفوف  ، كالواقع التشريعي ىبتلف. األشخاص_
 قد يكوف دار سفر أك إقامة ،كقد يكوف دار يسر ك أمن أك خوؼ كفقر  _اؼبكاف: 
 لذلك.من حرب كاؼبعطيات زبتلف من ىذا ز  كقد يكوف زمن سلم أ _الزماف:

 زبتلف اغبكمة كلو ظاىرنا. بلؼتاالخكبناء على ىذا 
أٌف اغبكم الشرعي قابل للتعدية مهما ظهرت العلة اؼبتعدية ؛  :_ ما قرره الغزارل من أٌف األصل2

نفس اغبكم ،  : فكل حكم شرعي أمكن تعليلو فالقياس جارفيو ، كىذا شامل لنوعي حكم الشرع
القطع كجعل  إهباب : القطع على السارؽ حكماف إهبابكنصب أسباب اغبكم فلٌلو تعاذل يف 

 2.تعقل العلة السرقة سببا كال ذاىب إذل جواز القياس حيث ال
إذ اغبكمة معٌت مناسب كاؼبناسبة معٌت  نكار التعليل باغبكمة الظاىرة جحود كعناد ،إإف  -3

أم  –أٌف اغبكمة إذا عقلت  -معقوؿ ظاىر يف العقل يتيسر إثباتو بطريق النظر العقلي كليسلم  
 3 .كدل تنتقض جاز التعليل لؤلسباب هبا –ظهرت 

                                 
 412ق/ص:1422الطبعة االكذل  –دمشق  –دار الفكر – د.كىبة بن مصطفى الزحيلي ، التفسَت الوسيط للزحيلي - 1
بغداد – اإلرشادمطبعة –ربقيق ضبد الكبيسي –الغزارل شفاء الغليل يف بياف الشبو كاؼبخيل كمسالك التعليل  - 2

 . 603ـ ص:1971ق/1390
 616الغزارل ،شفاء الغليل ،ص: - 3
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كانت ظاىرة منضبطة فالعلة نفسها  ، كذلك ألنو يصدؽ عليها أهنا كصف  أٌف اغبكمة إذا -4
يصلح أف يكوف مقصودان للعقبلء كىو اغبكمة  نضبط وبصل من ترتيب اغبكم عليو ماظاىر م
 1نفسها

إذا الحت اؼبعاشل ، كإمبا  –أم أحكاـ الشريعة  –ما قرره اعبويٍت من أف األقيسة يف األصوؿ  -5
إذل مسلك الصحابة ،كالذين ما كانوا  استناداذلك إال  كما –تظهر اؼبعاشل يف الضركريات كاغباجات 

شيئا علما ، فإذا ظهرت اإلخالة كسلم اؼبعٌت من  ايكتفوف بأف يظنو  ايقصدكف العلم اليقُت كإمبا كانو 
 2.كلوف قطعاب الظن كاف ذلك فبٌا يتعلق بو األاؼببطبلت كغل

 
 مناقشة األدلة : 

 
 ول :مناقشة أدلة الفريق األ

 
يسأؿ عما يفعل كىم يسألوف" فقد نوقش بأنو كبلـ جيد يف ذاتو ألف اهلل  الأما قوؽبم : يف اآلية " 

العلل كال األسباب كال النهي عن البحث  إبطاؿلك ال تفيد سألة كاحملاسبة لكن اآلية مع ذفوؽ اؼب
منهما ،فبل تبلـز بُت النهي عن أف يبحث عن علة النصوص التشريعية كبُت النهي عن أف  شيءعن 

 يسأؿ تعاذل عما يفعل .
كابن حـز يقرر يف موضع آخر عكس ىذا اؼبعٌت ، حيث يقوؿ ، كالبحث عن اؼبعٌت الذم أراده اهلل 

 3تعاذل فرض على كل طالب علم ،كعلى كل مسلم فيما ىبصو
 ن حـز ، فهو ظاىرم ، فكيف يبحث عن اؼبعاشل ،كىذا تناقض من اب

_ كأما رفضو للعلة الفاسدة فرد بأف العلة الفاسدة ، كإف ظبيت هبذا االسم فهي معتربة عند 
 هبا يف كثَت من األحياف . ااألصوليُت ، كقد احتجو 

                                 
 2/239التفتازاشل . التلويح  - 1
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من  _ كأما قولو :أف البحث عن العلل استدراؾ على اػبالق فرد ،ألف ىذا االستدالؿ فيو شيء
كإمبا ىو  –فهذا ؿباؿ –اؼبغالطة فبل يعٍت البحث عن العلة يف اغبكم الشرعي االستدراؾ على اػبالق 

 ؿباكلة للتعرؼ على مراد الشارع من النصوص .
سباب ، باأل مقًتنا كأكرد كثَت من النصوص معلبل  كلو دل يكن البحث عن العلل مرادا شرعا ما

 فيها اؼبعتربكف.كالعلل اليت بنيت عليها حىت ينظر 
ما قوؽبم :" دل يعلل أحد من الصحابة كال التابعُت " فعلى فرض صحة ىذا القوؿ فيكفي أهنم  أ_ 

 1كانوا يطبقونو يف اجتهاداهتم )الفتاكل كاالقضية ( كاألمثلة كثَتة 
 
باطل ، ف يعلل باغباجة اؼبطلقة أك باغباجة اؼبخصوصة ككبلنبا أ_ كقد قالوا كذلك بأف اغبكم إما   

نو كقع االتفاؽ على جواز التعليل بالوصف اؼبشتمل على اغبكمة ، كال يعقل معرفة أكنوقش ب
اشتماؿ الوصف عليها بدكف العلم هبا . كالسفر فإنو علة للقصر الشتمالو على اؼبشقة ال لكونو 

 سفراه ، فإذا جاز التعليل دبا ىو مظنتها اؼبتوقف عليتو عليها ، جاز التعليل هبا.
حينئذ فإذا حصل الظن بأف اغبكم يف األصل لتلك اؼبصلحة أك اؼبفسدة اؼبقدرة ، كحصل الظن ك 

أيضا بأف اؼبصلحة أك اؼبفسدة حاصلة يف الفرع ، لـز بالضركرة حصوؿ الظن بأف اغبكم قد كجد يف 
 الفرع ، كالعمل بالظن كاجب .

 : _ كهباب عن الدليل القائل بأف اغبكمة خفية كيعسر البحث عنها
بأف اغبكمة خفية عن العواـ أما العلماء فهم الذين يعرفوهنا بالبحث كاالستقصاء ، كإذا عرفت 
عندىم دل تعد خفية مضطربة ، كقد كضع العلماء مسالك للكشف عن العلة كاليت ىي اغبكمة كمن 

 ... اإليباءذلك ،اؼبسلك النصي بالتصريح أك 
للقياس إصباال ، أما اؼبانعوف لغَت  إنكارىمالظاىرة للتعليل سببو  إنكاركاػببلصة من كل ىذا إف 

 القياس فَتجعوف أسباب اؼبنع إذل اػبفاء كعدـ االنضباط يف اغبكمة .
 تنبيو:

 نتج عن نفي التعليل عند الظاىرية نتائج خطَتة من أنبها :

                                 
 138شليب ، تعليل األحكاـ ص  - 1
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 _ الرفض اؼبطلق كالقاطع ؼبصادر االجتهاد )القياس( 
 أنبها ظباهتا كىي اؼبركنة يف الفركع كصبلحيتها لكل زماف كمكاف. سبلميةاإل_ سلب الشريعة 

 _تعطيل العمل باؼبصاحل كاؼبقاصد.
كبعد ىذا تباينت مواقف العلماء من ىذا الفكر اػبارج عن اؼبألوؼ كاؼبصادـ للمعهود الذم قالت بو 

 األمة سلفا عن خلف .
عتنائهم بالنصوص كنصرىا  كاحملافظة عليها ، يف ا –أم الظاىرية –قاؿ ابن القيم :فقد أحسنوا 

كعدـ تقدصل غَتىا عليها من رأم أك قياس أك تقليد ... كأخطأكا يف رد القياس الصحيح .. 
كتقصَتىم يف فهم النصوص .. كاعتقادىم أف عقود اؼبسلمُت كشركطهم كمعامبلهتم كلها على 

 1الباطل حىت يقـو دليل على الصحة
 

 القائلوف بالتعليل مطلقا  مناقشة أدلة الفريق الثاني :
 

_ أما تعليلهم باغباجة اؼبطلقة فهو باطل ألف اغباجة أمر باطٍت خفي فبل يبكن الوقوؼ على 
 2ختبلؼ الصور كاألشخاص كاألزماف .اكل كاحدة من مراتبها ،إذ زبتلف بمقاديرىا كاعتبار  

صفها اؼبستدؿ ـبتلفة اؼبقادير، ال هبوز التعليل هبا ، بل يعلل كيرد عليو بأنو إذا كانت اغبكمة كما ك 
دبا ىو مظنتها ، كيكفي ؾبرد اشتماؿ الوصف عليها يف التعليل بو . أما إذا كانت ظاىرة منضبطة 

 يف التعليل هبا . فبل ؿبظور
ال لذاهتا بل ألجل تلك اغبكم ،  _استدؿ اجملٌوز مطلقا بأنو كقع االتفاؽ على جواز التعليل باؼبظنات

 التعليل باؼبتبوع بل كاف أكذل . فإذا جاز التعليل بالتابع جاز
 

                                 
 344 – 1/338ابن القيم  ، إعبلـ اؼبوقعُت  - 1
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كأجيب عنو بأنو ال نزاع يف أف الوصف تابع ، كلكن السبب يف إناطة اغبكم باألكصاؼ الظاىرة تبعا 
يل هبا ، كلو كاف للحكمة ىو اضطراب اغبكمة أك إخفائها . كماداـ ىذا اؼبانع موجودان امتنع التعل

 .1ؾبرد التبعية ؾبوزا كما يدعي اؼبستدؿ ؼبا كاف ىناؾ حاجة إذل إناطة اغبكم بالوصف الظاىر
 مناقشة أدلة الفريق الثالث :

استدؿ اؼبفصل على جوازه بالظاىرة اؼبنضبطة ،بأف أصبعنا على أف اغبكم إذا اقًتف بوصف ظاىر 
أنو يصح التعليل بو  كإف دل يكن ىو اؼبقصود من منضبط مشتمل على حكمة غَت منضبطة بنفسها 

شرع اغبكم بل ؼبا اشتمل عليو من اغبكمة اػبفية ،فإذا كانت اغبكمة كىي اؼبقصودة من شرع 
 اغبكم مساكية للوصف يف الظهور كاالنضباط كانت أكذل بالتعليل هبا .

اجات ،إذل اؼبصاحل كدفع كرد بأف اعبواز فرع إمكاف كىو غَت مسلم ، ألف اغبكمة راجعة إذل اغب
اؼبفاسد ، كاغباجات فبا زبفى كتزيد كتنقص فبل تكوف ظاىرة كال منضبطة، كإف سلمنا إمكاف ذلك 
نادران غَت أنو يلـز من التوسل إذل معرفتها يف آحاد الصور نوع  عسر كحرج ، كال يلـز ذلك يف معرفة 

 الغالب كاغبرج مدفوع عنا بقولو تعاذل :"كماالضوابط اعبلية ألنو يكفي فيها اشتماؽبا على اغبكم يف 
 جعل عليكم يف الدين من حرج ".

 كاعبواب أف ىذا مفركض فيما إذا كانت ظاىرة كمنضبطة ،كحينئذ تكوف مساكية للضوابط الظاىرة .
_ كاستدؿ على اؼبنع فيما إذا كانت خفية أك مضطربة ،بأهنا يف ىذه اغبالة ال يبكن الوقوؼ على 

ىو مناط اغبكم حىت يعلل بو كيف مثل ىذا يرد الشارع الناس إذل اؼبظاف دفعا للحرج  القدر الذم
كالعسر عنهم كالتجهيل يف األحكاـ ، كبأنو لو جاز هبا على ىذه اغبالة ؼبا عبأ الشارع إذل الضوابط 

 .2الظاىرة كالبلـز باطل ، كألف البحث عنها حينئذ فبا يفضي إذل اغبرج كىو مدفوع عنهم
صباع منعقد على تعليل اغبكم بالوصف الظاىر اؼبنضبط اؼبشتمل على حكمة ا قوؽبم إف اإل_ أم

فغَت مسلم لو ، ألف القدر اغباصل من اؼبصلحة يف األصل كىو الذم رتب الشارع عليو اغبكم فيو 
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الباطنة اليت ال يبكن الوقوؼ على  األمورال يعلم كجوده يف الفرع ، لكوف اؼبصاحل كاؼبفاسد من 
 .1مقاديرىا ، كرٌد ىذا القوؿ بأهنم يعللوف بالقدر اؼبشًتؾ بُت الصورتُت

_ أما قوؽبم: أف اغبكم الشرعي قابل للتعدية مهما ظهرت العلة اؼبتعدية، اختلف العلماء يف جواز 
 التعليل بالعلة القاصرة 

غَت جائزة عندنا ، صحيحة عند الشافعية ؛كاستدؿ على  ؛إٌف العلة القاصرة أصولوكقاؿ اعبٌصاص يف 
هبا كاؼبنصوص عليو مستغن بدخولو ربت  األحكاـفسادىا بأف ىذه العلل إمٌبا تستخرج إلهباب 

النص عن استخراج علتو إلهبابو فبل معٌت الستخراج علتو ؛كإمبا تستخرج العلة من النص للفرع ال 
 . 2لنفسو

حنيفة إذل إبطاؽبا ككبن نقوؿ : أكال ينظر  لعلة القاصرة صحيحة كذىب أبوكرٌد ىذا.  قاؿ الغزارل ا
. أك باؼبناسبة أك تضمن اؼبصلحة اؼببهمة  3الناظر يف استنباط العلة كإقامة الدليل على صحتها باإليباء

 . 4ٍب بعد ذلك ينظر فاف كاف أعم من النص عدل حكمها ك إالٌ اقتصره
ناسب؛ فهذا يف حد ذاتو عدـ انضباط ألف اؼبناسب باعتبار اؼببلءمة _أما قوؽبم أٌف اغبكمة معٌت م

على أقساـ، كاػببلؼ يف اؼببلئم الغريب معركؼ بُت الرد كالقبوؿ ، كنوقش ىذا بأف اؼببلئم الغريب 
 .5يبكن قبولو كىو ؿبل اجتهاد

 
اغبكمة غَت العلة  _ أما قوؽبم أٌف اغبكمة إذا كانت ظاىرة منضبطة فالعلة نفسها ، ك نوقش ىذا بأف

كبينها فركؽ عديدة ، قاؿ الشيخ خالد بن إبراىيم الصقعيب يف شرح منظومة القواعد الفقهية 
 للسعدم . 

                                 
 2/390الرازم احملصوؿ  - 1
 –ربقيق عجيل جاسم النجمي – األصوؿق( الفصوؿ يف 370بكر اضبد ابن علي الرازم اعبصاص )ت أبواعبصاص:  - 2

 ـ.1414/1994الطبعة الثانية  -كزارة االكقاؼ الكويتية
كلئليباء أنواع . كعرفو صاحب اؼبسلم بأنو مايدؿ على عليو الوصف بقرينة من القرائن ،  كاإلشارةااليباء :يف اللغة ىو التنبيو  - 3

 كتنوع االصطبلح األنظارتزيد كتنقص تبعا الختبلؼ 
 2/345الغزارل ؛اؼبستصفى  - 4
 2/303الغزام اؼبستصفى  - 5
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 الفرؽ بُت اغبكمة كالعلة كيظهر ذلك يف فرقُت.
)أ( _أٌف العلة هبب أف تكوف ظاىرة كمدركة ، ظاىرة، فبل تكوف خفية ؛ألٌف العلة إف كانت خفية 

التعليل هبا ؛فالعلة بدؿ الدليل فبل بد أف تكوف ظاىرة أما اغبكمة فقد تكوف خفية يصح  فإنو ال
يستظهر من خبلؽبا عظمة الشريعة كحسنها ك صباال للمكلف  ؛فأكامر اهلل تعاذل فيها من اغبكم ما

اغبكم قد تظهر للناس كلهم كقد تظهر للبعض دكف البعض اآلخر ؛كقد يدرؾ أىل العلم  ؛كىذا
 ؛كيدرؾ عادل نوعا آخر ؛كقد تظهر لعصر دكف عصر . بعضا منها

)ب( _كمن ذلك أف العلة للحكم علة كاحدة كعلة اػبمر كاحدة كىي االسكار،  أما اغبكم فهي 
الفقراء  ةيظهر آلخر ؛كدلك كحكم فريضة الزكاة منها مثبل ؛مواسا متعددة يظهر منها لعادل ما ال

 .1ل كالشح ككبو ذلك من اغبكم كسد حاجاهتم ككذلك زبليص الناس من البخ
كنوقش ىذا ألنو يصدؽ على اغبكمة اجملردة أٌما اغبكمة الظاىرة اؼبنضبطة فإف من معانيها العلة. 

حكمة ؾبردة ػبفائها أك  يقوؿ ابن اغباجب ك من شركط العلة أف تكوف كصفا ضابطا غبكمة ؛ ال
 .2نضباطهاالعدـ 

_ أما قوؽبم أف مستند التعليل ىو مسلك الصحابة فرد بأف الصحابة مصدقوف بالقرآف كفيو "اليـو 
أكملت لكم دينكم" كدل يقل أحد منهم  بالتعليل بوجو من الوجوه لكن ك إف حدث ىذا فقد ثبت 

 أكثر فبا  ربصى . األمثلةالتعليل يف فتاكاىم ك أقضيتهم  ك 
 
 
 
 

 
 

                                 
 شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدم .   ،الصقعيب إبراىيمخالد بن  ،الصقعيب - 1
بَتكت –كاعبدؿ ،دار الكتب العلمية  األصوؿيف علمي  كاألملابن اغباجب :عثماف بن عمر بن ايب بكر ، منتهى الوصوؿ  - 2

 ـ.1985ق/1405 األكذللبناف  الطبعة 
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 المبحث الثالث 

 
 

 التعليل بالحكمة عند مصطفى شلبي
 

 
 

 موقف مصطفى شليب من التعليل باغبكمة. المطلب األول:
 

 أدلة مصطفى شليب ك مناقشتها. المطلب الثاني:
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 المطلب األول: موقف مصطفى شلبي من التعليل بالحكمة
 

الرجل : سقى سقيا بعد  ذكر مصطفى شليب تعريف التعليل يف اللغة كأنو مصدر علل ، يقاؿ : علل
جناىا مرة بعد أخػػرل ، كعلل فبلف بطعاـ كغَته :شغلو كؽباه بو ، كعلل فبلف اؼباؿ  سقًي ، كالثمرةى:

 : أحسن القياـ عليو.
 مناقشة التعليل عند شليب :

كىو  دل يشر شليب إذل اؼبصادر اليت أخذ منها مفهـو التعليل يف اللغة فقد أنبل اؼبعٌت الثالث للتعليل  
 اؼبرض الذم ذكره ابن فارس كذكره اعبرجاشل .

 التعليل في االصطالح: 
علل الشيء : بُت علتو كأثبتو بالدليل ، كالتعليل تبيُت علة الشيء ، كيطلق عندىم أيضا : على    

 ما يستدؿ فيو بالعلة على اؼبعلوؿ يسمى برىانا ؼبٌيا .
قاؿ شليب : كمرادنا بو ىنا : بياف العلل ككيفية استخراجها ، كىذا قد يكوف ألجل القياس: كىو    

رد فرع إذل أصل ؼبساكاتو يف علة حكمو كقد يكوف لغَت ذلك بأف يبحث اجملتهد يف اغبادثة اؼبستجدة 
باالستصبلح عن معٌت يصلح مناطا غبكم شرعي وبكم بو بناء على ذلك اؼبعٌت كىو اؼبسمى عندىم 

، أك اؼبصاحل اؼبرسلة أك بأف يبحث عن علة اغبكم اؼبنصوص ال لتعديتو كىو ما ظبوه بالتعليل بالعلة 
 1القاصرة أك بياف اغبكمة 

 مناقشة التعليل باؼبعٌت االصطبلحي عند شليب 
 ركز شليب يف التعليل على جانبُت نبا:   

 األحكاـ يبُت العلل اليت استند عليها .دبعٌت أف اجملتهد عندما يستنبط  بياف العلل: - أ
كيفية استخراج العلل : دبعٌت ؾبموع الطرؽ اليت تستنبط هبا العلة كىي اليت ظبوىا دبسالك  - ب

 العلة .
 كأكد أف التعليل يكوف ألغراض كىي:   
 ألجل القيػاس. -1
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 1لبلستنباط : كخاصة باألصوؿ التبعية كاالستصبلح كسد الذرائع كاالستحساف .إخل.. -2
يتضح أف شليب ال يريد أف يقصر التعليل على القياس األصورل )التعليل اػباص( بل يتعداه إذل أبعد  

من ذلك كىو التعليل باؼبعٌت العاـ كالذم يشمل اغبكمة كالثمرة من تشريع اغبكم ، كعلى أساسو 
 يتم توسيع مدل تطبيق اغبكم الشرعي.

التعليل ال بد فيو من علة" ٍب شرع يف  العلة فيقوؿ:"ك كيؤكد على الركيزة األساسية يف التعليل كىي  
 بياف معانيها كأهنا تطلق كيراد هبا اؼبعاشل التالية:

العلة : ما يًتتب على الفعل من نفع أك ضرر مثل ما يًتتب عن الزنا من اختبلط  اؼبعٌت األكؿ:
 األنساب كغَت ذلك من األمثلة .

كم من مصلحة أك دفع مفسدة مثل ما يًتتب على ربرصل الزنا ما يًتتب على تشريع اغب اؼبعٌت الثاشل:
 كالقتل كشرع اغبد كالقصاص من حفظ األنساب كالنفوس .

 الوصف الظاىر اؼبنضبط الذم يًتتب على تشريع اغبكم عنده مصلحة للعباد. الثالث:ٌت اؼبع
علة كجوب القصاص ىي نفس القتل أك ما فيو  فهذه اؼبعاشل الثبلث يصح تسمية العلة هبا فيقاؿ :  

 .2من ضرر كىو إىدار الدماء أك دفع العدكاف كحفظ النفوس
 المناقشة :

يتبُت من كبلـ شليب أف العلة تطلق على اؼبعاشل الثبلثة ، كمن ىنا يبكن أف تكوف لفظة العلة من    
 اؼبشًتؾ اللفظي .

 
 منهج شلبي في التعليل بالحكمة  

 
شليب آيات كأحاديث األحكػػاـ كفتاكل الصحابة كالتابعُت كاستخرج منها ما صحبو تعليل  استقرأ   

. كذلك عرب مسالك ليؤكد أف التعليل ضارب يف جذكره منذ عصر االجتهاد كليس مسألة متولدة 
 حىت يتنازع القـو فيها .
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يسرد األحكاـ سردنا، بل بُت شليب  مسلك القرآف يف التعليل،  كأكضح أف القراف دل يكن يف تشريعو 
عللها كبُت أسباهبا ، كدل يسر يف تعليلو بياف األسباب سَتة كاحدة حىت تسأـ منها النفوس، كسبلها 
األظباع ، بل غاير كنوع كفصل كأصبل ، سواء بالوصف مرتبا عليو اغبكم أك بذكر اغبكم، مع سببو 

ن حركؼ التعليل، أك باألمر بالشيء مبينا مقركنا حبرؼ السببية ، أك يذكر اغبكم معلبل إياه حبرؼ م
مصاغبو ، أك وبـر الشيء بينا مفاسده ، كقد ذكر أمثلة متعددة على ىذا اؼبسلك القرآشل ، تبله 
دبسلك السنة النبوية الشريفة حيث أكضح أف اؼبتتبع ألحواؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يف أجوبتو 

رة ينتظر الوحي كما يف قصة الظهار، كأخرل هبيب من للسائلُت دل يكن يسلك مسلكا كاحدا ، فتا
 غَت انتظار ، كقد ينزؿ الوحي ببياف خطئو كمعاتبتو كما يف مسألة الفداء .

 
كقد ثبت عنو اإلذف للمفتيػن الذين يرسلهم إذل البػلداف بأف يفتوا باجتهادىم حسبما يظهر ؽبم، كيف 

. كبعدىا عمد إذل فتاكل الصحابة كبُت اعتمادىم  السنة مباذج عديدة تنبو على اعتبار ىذا اؼبسلك
على التعليل كيظهر ذلك جليا يف فتاكاىم كأقضيتهم اؼبتنوعة كبُت منهجهم يف التعليل، فتارة يعللوف 
الفتيا دبا نص عليو كتاب اهلل أك نطق دبثلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، كطورنا يعمدكف إذل 

علة ليوسعوا دائرتو ، كآنا وبكموف أحكػامنا ىباؿ أهنم خالفوا هبا ما حكم منصوص فيستنبطوف منو ال
حكم اهلل بو، كلكنهم دبناقب نظرىم علموا أف اغبكم معلل بعلة قػػد زالت فيغَتكف اغبكم تبعا لتغَت 

 علتو ، كحينا يبنعوف من مباح زجرا كعقوبة للسائل ، كقد ضرب ؽبذا اؼبسلك بأمثلة عديدة.
 

يف حقيقة العلة عند األصوليُت كاختبلؼ اؼبذاىب يف تعريفها كالرد على اؼبذاىب ٍب عقد فصبل 
 الكبلمية ، ٍب أردفها خباسبة للفصل يقارف فيها بُت طريقة الصحابة كالتابعُت كطريقة األصوليُت .

ا كاىتدل أخَتا إذل أف الصحابة رضي اهلل عنهم دل يريدكا بتعليل األحكاـ تأليف قواعد يسَتكف عليه
يف االجتهاد ، كما أهنم دل ىبتلفوا يف ىذا األصل اختبلؼ من بعدىم ، بل كاف غرضهم األكؿ ىو 
استنباط أحكاـ ما جد من اغبوادث ، فبل عليهم إذا أف يقدركا كل حادثة بظركفها ، كينظركا إذل كل 

 1مصلحة خبصوصها ، كقد كىبهم اهلل من نور البصَتة  ما يهديهم إذل الصواب غالبا .
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أما ىؤالء األصوليوف فوجدكا الفركع بأحكامها منقولة عن أئمتهم ؾبردة من العلل ، ككاف غرضهم 
نصرة اإلماـ الذم يقلدكنو ، ليأمنوا اػبطأ يف االستنباط كالتخريج ، كليدفعوا عن أنفسهم هتمة  

 التشريع باؽبول، كشتاف ما بُت األمرين .
اؿ ننكر ما فعلو األصوليوف كىو االسًتساؿ كراء ؾبرد الشبو "فإننا ال نز  كمع عذره ؽبم إال أنو قاؿ:

ا ، وبرموف ما تأىب بو ظباحة ىذا الدين ربريبو .  كلو بعيدن
 

كأكد أف مسلك الصحابة يف التعليل ىو اؼبسلك اغبق الذم يسَت بالشريعة كبو غايتها احملمودة ، إذل 
ث تساير اؼبدنيات اؼبتجددة يف كل حُت، حيث تسَت بالناس كحوادثهم إذل ما فيو سعادهتم، إذل حي

 طريقتهم طريقة كاقعية بعيدة عن الفرض كالتقدير.
كبعد تعريف العلة عند األصوليُت كاختبلؼ اؼبذاىب يف تعريفها ، شرع يف بياف الشركط اليت شرطها 

د يف علماء األصوؿ يف العلة بُت مقل كمكثر كأخَتنا فصل يف اؼبصلحة ككبلـ األصوليُت فيها كأك
اػباسبة على اتفاؽ األئمة على العمل باؼبصلحة كمن قبلهم سلف األمة الصاحل رضي اهلل عنهم كإف  
كاف كالبد أف نقلد أحد الطرفُت فلنقلد أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كلنسلك طريقهم 

 الواضحة.
م ردبا ما منعوا العمل هبا إال كحسن الظن يدعونا إذل التماس العذر ؽبؤالء اؼبانعُت من التعليل ، ألهن

سدًّا لذريعة الفساد ، كضربا على أيدم اؼبستهًتين الذين كعبوا الباب من غَت أف يتأىلوا لو ، كحفظا 
لشريعة اهلل من تعدم حدكدىا ربت ستار اؼبصلحة ، كإبقاءن لوحدة الشريعة أف تتفكك ، كنصوصها 

يف شكلو .كشريعة اهلل خاسبة الشرائع عامة لكل أف تًتؾ دبا يظنو الناس مصلحة كىذا سبب مقبوؿ 
الناس ، شاملة عبميع األزماف كدل هبعلها اغبكيم سبحانو كقفا على طائفة معينة، كال مناسبة لزمن 
ا ثقيبل يف أرجل من يريد النهوض من  معُت كال أقامها سدًّا يف طريق رقي اؼبستظلُت هبا، كال قيدن

 1أبنائها.
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 ة مصطفى شلبي ومناقشتها المطلب الثاني: أدل
 

بعد عرض مصطفى شليب ألدلة اؼبذاىب كمناقشتها يتبُت لو رجحاف مذىب اؼبفصلُت كبُت بأنو كاف 
يكفي الباحث يف األصوؿ بوضعها اؼبوجود يف الكتب، كالوقوؼ عند ىذا القدر، كىو سرد اؼبذاىب 

 اؼبذىب الراجح يف نظره بعد سبلمة أدلتو.كاالستدالؿ عليها ،كمناقشة األدلة كالًتجيح بينها كاختيار 
 

كاستغرب شليب من أصحاب اؼبذاىب كىو أهنم اتفقوا كىو سائركف يف طريق االستدالؿ على أف 
تعليبل كهذا دل يقع يف الشرع ، كأف الكبلـ فرض فرضا ، يعٍت لو فرض كجود حكمة منضبة ظاىرة 

 ىل هبوز التعليل هبا؟
 ٍب شرع يف بياف األدلة: 

 دلػة من القرآف: األ
﴿ قاؿ اهلل تعاذل يف تعليل تقسيم الفيء:                            ﴾.1 

كأنت ترل بأف اآلية بينت سبب التقسيم... ككبن إذا قلنا علل اهلل حكما ما لعلة ما "قاؿ شليب: 
 .2"أكثر من أف اهلل بُت اؼبصاحل اليت شرع ؽبا األحكاـ، كاؼبفاسد اليت دفعها هبذا التشريع النعٍت

﴿ لزينب: -صلى اهلل عليو كسلم-كيف نكاح رسوؿ اهلل                     

                    .﴾3 
 ىذا اغبكم بدفع اغبرج كالضيق عن اؼبؤمنُت...اهلل رسولو الكرصل بزكاجها معلبل  أمركقد "قاؿ شليب: 

"4 
﴿ كيف ربرصل اػبمر                                      .﴾ 5 

                                 
 7سورة اغبشر اآلية: - 1
 .16اؼبرجع نفسو، ص -  2

 37سورة األحزاب اآلية: - 3
 .15اؼبرجع نفسو، ص - 4
 91سورة اؼبائدة اآلية: - 5
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كالعرب يعشقوف اػبمور ألهنا مزيلة للهمـو مثَتة للشجاعة، زعموا ذلك نزؿ القرآف "قاؿ شليب: 
غافلُت ما حوت من ضرر كبَت، فلم يفاجئهم بقولو فاجتنبوه بل تدرج معهم حىت أقنعهم 

 .1"بالتحرصل
 ﴿  .اؼبشركُت ةكيف النهي عن سب آؽب                     

     ﴾2. 
﴿  كيف األمر بإعداد العدة                                 

       ﴾.3 اًة ًمنهم   ﴿كىيف أخذ الزَّكى                   ﴾4 كىمىا شابو .
 ذلك.

ال تعليبل دبا يف الشيء الذم حرمو من مفسدة كدبا يف اؼبباح كاؼبشركع من منفعتو ؼبن تأمل كىىل ىذا إ
 اآليات؟

 
 األدلة من السنة:

 
حديث النهي عن نكاح اؼبرأة على عمتها أك خالتها، معلبل ىذا النهي دبا يًتتب على الفعل  -1

 كىو قطع الرحم.  من ضرر بالغ ،
. كاؼبراد بذلك أنو إذا صبع الرجل بينهما صارتا من نسائو   5"ًإنَّكيٍم ًإٍف فػىعىٍلتيٍم ذىًلكى قىطىٍعتيٍم أىٍرحىامىكيٍم"

 كأرحامو فيقطع بينهما دبا ينشأ بُت الضرائر من التشاحن.

                                 
 .14اؼبرجع نفسو، ص -  1

 108سورة األنعاـ اآلية : - 2
 60سورة األنفاؿ اآلية : - 3
 103آلية :اسورة التوبة  - 4
رقم  –باب ال تنكح اؼبرأة على عمتها -النكاحؿبمد بن إظباعيل البخارم اعبعفي ، صحيح البخارم ، كتاب  - 5

 . . 5/1965/ اعبزء 1414/1993 –دمشق –،دار ابن كثَت  4819اغبديث:
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ىٍرأىةي عىلىى الىعىمًَّة كىاػبىىا
َّ ذىًلكى قىطىٍعتيٍم أىٍرحىامىكينَّ"كيف ركاية "نػىهىى أىٍف تتػىزىكَّجى اؼب : "ًإنَّكينَّ إذىا فػىعىٍلُتي لة ، كىقىاؿى

1 
، كأم سباسك لؤلمة إذا قطعت فيها األرحاـ ، كتقطعت األكصاؿ كانفصمت العرل، كتباعدت 

 األقارب. 
ا يػىٍقتيلي  كقولو صلى اهلل عليو كسلم : -2 ابىوي""أىٍخشىى أىٍف يػىتىحىدَّثى النَّاسي أىفَّ ؿبيىمَّدن  2أىٍصحى

ك ىذا يف قصة الرجل الذم قاؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : اعدؿ ، فقىاؿ لو عمر: دعٍت يا 
 3رسوؿ اهلل أقتلو ىذا منافق .فقاؿ "مىعىاذى اللًَّو أىٍف يػىتىحدَّثى النَّاسي أنًٍَّت أىقػٍتيلي أىٍصحىايب"

ر الناس عن اإلسبلـ، مبينا أف مفسدة التنفَت فقد رأل صلى اهلل عليو كسلم أف التحدث دبثل ىذا ينف
 أكرب من مفسدة ترؾ قتلهم.

حادثة عبد اهلل بن عمرك الذم كاف يبالغ يف عبادتو، فيصـو هناره، كيقـو ليلو ظنًّا منو أٌف ىذا  -3
رضا مواله ، أك ىو اؼبقصود من األسوة برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، حىت شكا  أىليو إذل 

صلى اهلل عليو كسلم ،  فقاؿ رل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "أىدلٍى أيٍخبػىٍر أىنَّكى تػىقيوـي رسوؿ اهلل 
:"ًإنَّكى إف فػىعىٍلتى ىىجىعىٍت عىيػٍنيكى ، كىنػىفىهىٍت نػىفٍ  " قىاؿى ؟ قػيٍلتي ًإشلي أىفػٍعىلي ذىًلكى سيكى ، اللٍَّيلى كىتىصيوـي النػَّهىارى

حىقًّا فىصيٍم كىأٍفًطٍر كىقيٍم كىزلىٍ" كىًإفَّ لًنػىٍفًسكى حىقًّا كألىلك
4 

فقد بُت  لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما يًتتب على تلك العبادة الشديدة من ضرر بالغ يف 
النفس ،كضياع حقوؽ األىل كالولد من اؼبصاحل الدنيوية ، كفيو إشارة إذل ضياع اؼبصاحل األخركية فإف 

 و ، فيفوتو اػبَت الكثَت يف أخراه.من ضعفت نفسو عجز عن أداء حقوؽ رب
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : " لىوالى أىٍف قػىٍومىًك  -4

ٍعبىةى عىلىى قواعد ًإبٍػرىاًىيمى" ًديًثو عىٍهدو ًبًشٍرؾو لىبػىنػىٍيتي الكى حى
5 

                                 
   .  5/1965صحيح البخارم اعبزء   -  1
 48باب –كتاب الزكاة -دار احياء الكتب العربية  –صحيح مسلم ق( 261مسلم بن اغبجاج القشَتم النيسابور )ت - 2

 . 2/740كصفاهتم  اعبزء ذكر اػبوارج 
 اؼبصدر نفسو . - 3
 1/387باب ما يكره من ترؾ قياـ الليل ؼبن كاف يقومو ،اعبزء –كتاب التهجد –صحيح البخارم  - 4
 .2/970صحيح مسلم ،كتاب اغبج باب .اعبز - 5
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كلكنو امتنع من ذلك ؼبا يًتتب عليو من نفورىم ، حيث  فهو ىبرب أف تغيَت البيت منكر هبب إزالتو ،
ألفوا ىذا الوضع ،كسبكنت العادات من نفوسهم ،كيف تغيَته حرج ؽبم ، كردبا رجعوا إذل الشرؾ مرة 

 أخرل من أجل ذلك. 
كؼبا أمر اهلل سبحانو اؼبؤمنُت يغض البصر، كحـر النظر إذل األجنبية مطلقنا ، دفعنا لذريعة  -5

حفظنا غبرمات اهلل ، كقطعا لوساكس الشيطاف، ككاف أف      ىبطب ا لرجل اؼبرأة كال يراىا الفساد ، ك 
، فتوصف لو دبا يغريو حىت إذا ما ًب العقد ظهر لو منها ما ال يرضاه، فيعظم عليو األمر، كيطيل 

ىذه  كلذلك رخص الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يف الندـ، كتسوء اغبياة ،كردبا أدت إذل الفراؽ..
 اغبالة فأباح النظر.

كذلك أف اؼبغَتة بن شعبة أراد أف يتزكج امرأة فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم : أيٍنظيٍر إًلىيػٍهىا فىًإنَّوي 
نىكيمىا " ـى بػىيػٍ  1أىٍحرىل أىٍف يػيٍؤدى

فبُت السبب الباعث على ًحٌل النظر يف تلك اغبالة، كىو ما يًتتب على النظر من ؿببة للزكجُت، 
 .2يعقبها ًكفاؽه دائم، كأيٍلفىةه مستمرة

 كمعٌت : أحرل: أجػدر كأكذل كأنسب.
ـى   : يؤلف بينكمػا.  يػيٍؤدى

عٌت اغبكمة ، فقد فهػذه األحاديث كقع فيها التعليل دبا يف الشيء من نفع أك ضرر، كالذم ىو م
جعل ما يف اعبمع بُت اؼبرأة كعمتها من مفسدة قطيعة الرحم علة ؼبنع اعبمع، كما يًتتب على قتل 
اؼبنافقُت من مفسدة نفور الناس عن اإلسػػبلـ علة لعدـ إباحة قتلهم، كما يًتتب على مواصلة الصـو 

البيت إذل قواعده األصػلية من  كالعبادة من الضعف على النهي عن اؼبواصلة ، كما يًتتب على رد
مفسدة نفورىم علة لبلمتناع عن فعلو، كما يًتتب على النظر إذل اؼبخطوبة من مصلحة التأليف بُت 

 . 3الزكجُت علة إلباحة النظر

                                 
–اضبد ؿبمد شاكر ربقيق –ىػ( اعبامع الصحيح سنن الًتميذم 279أبو عيسى ؿبمد بن عيسى بن صورة الًتميذم )ت - 1

 3ـ اعبزء 1978ىػ/1398الطبعة الثانية  -دار الكتب العلمية بَتكت -1087رقم اغبديث  5الباب –كتاب النكاح 
 .397ص:

 31شليب تعليل، األحكاـ ص: - 2
 142شليب، تعليل األحكاـ ص: - 3
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كلعلهم يقولوف ليس مرادنا منع ؾبرد التعليل باغبكمة حىت يعًتض علينا دبا كرد يف اآليات كاألحاديث 
التعليل على كجو يكوف اغبكم فيو  أمارة يعرؼ هبا مواضع اغبكم ، كما جعل ، بل أردنا منع 

األسباب الظاىرة أمارات على أحكامها اؼبرتبطة هبا كالسفر إلباحة القصر، كالقتل لوجوب القصاص 
، كالزنا لوجوب اعبلد . لعلهم يقصدكف باؼبنع علة القياس اليت يعدل هبا األحكاـ من ؿباؿ النصوص  

ك ىذه العلل  ىا، كىذا نوع من العلل مغاير ؼبا جاء يف تلك النصوص فإنو علل التشريع،إذل غَت 
اؼبذكورة دل يرد الشارع تعدية األحكاـ هبا ، بل أراد بياف حكمتو يف تشريع أحكامو ، كي يسارع 

 اير.إذا علموا ما فيو من جلب مصاغبهم، كدفع اؼبفاسد عنهم ؛فبُت النوعُت تغ االمتثاؿالناس إذل 
 فإف قالوا: دل نرد بتلك األمثلة التعليل باألحكاـ كإمبا أكردناىا على سبيل اؼبثاؿ توضيحيا لقاعدة .

اك حكمة كاألمر يف التعدية موقوؼ على  رد عليهم : بأف  الكل صاحل للتعليل كصفا كاف اؼبذكور
 بوجود العػػلة يف ؿبل آخر غَت ما  نص عليو ،كعدـ اؼبنع من ذلك .  إمكاهنا

كلو جاريناىم يف قصر التعدية على األكصاؼ ؼبا نفعهم ذلك فيما يريدكف ، ألنا كجدنا األكصاؼ 
النص كال حاجة  اليت قالوا عنها أهنا علل ، ليس فيها تعدية ، بل اغبكم يف صبيع احملاؿ ثابت دبنطوؽ

 يف مثل آيات القتل كالسرقة كالزنا رتب الشارع اغبكم فيها على ذلك الوصف مىت كجد . إذل القياس 
كمسائل السفر كالقصر فيها اليت جعلها مانعو التعليل باغبكمة متكأ ؽبم يف الذىاب إذل األكصاؼ 

 كإىػدار اغبكم ليس فيها تعدية .
 

 تعليل الصحابة :
كالسنة تعليبل ، كنعًتؼ بأف اؼبذكور باغبكم علة لو سواء   كإف قالوا إننا نسمي ما كرد يف القرآف   

كاف كصفا أك حكمة ،كلكننا نبحث عن طريقة تعليل اجملتهد لؤلحكاـ ألجل القياس ككيفية 
استنباطو ؽبا .ك اجملتهد هبذا االعتبار ال يبكنو إدارة اغبكم على اؼبصلحة كاؼبفسدة الختبلؼ درجاهتا 

 1ك خفائها .
بل ال بد لو من البحث عن أكصاؼ ظاىرة منضبطة يف نفسها تكوف مظنة لتلك اغبكم . حىت 
ينضبط اجتهاده كيصح قياسو . قلنا ؽبم: دعول عدـ كقوع التعليل باغبكمة ال يتفق كمسلك األئمة 

                                 
 .127شليب، تعليل األحكاـ ، ص - 1
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من االجتهاد اؼبطلق ال أساس لو ،ألنك تراىم إذا كرد النص خاصا بظاىره عللوه دبا يًتتب عليو  أىل
 نفع أك ضرر، ٍب عدك حكمو إذل غَت ؿبلو. 

 
 ربصى . أفكاألمثػػلة كثَتة من    

ٍقطىٍع األىٍيًدم يًف السَّفىًر" _  أال ترل موقف الصحابة  رضي اهلل عنهم من حديث : "الىت ُي
1 

كىو خاص بلفظو يف النهي عن القطع، عللوه دبا يًتتب على القطع من مفسدة ليعم اغبدكد كلها    
 2لوا : ال تقاـ اغبدكد يف دار اغبرب ـبافة أف يلحق أىلها بالعدك"فقا
 أليس ذلك تعليبل باغبكمة؟ أليس ذلك تعدية بعلة ىي حكمة؟.   
ٍسًلميوفى فػىيىٍختىاريكا نساء   

ي
_ أال ترل قوؿ عمر رضي اهلل عنو غبذيفة :"ًإشلي أىخىاؼي أىٍف يػىٍقتىًدم ًبكى اؼب

( أٍىلى الٌذمًَّة عبىمىاؽبًً  ٍسًلًمُتى
ي
نىةن لًنسىاًء اؼب نَّ ، كىكىفىى بذًلكى ًفتػٍ

3 
كلكٌٍت إماـ الناس فينظر إرل األعراب  _ كقوؿ عثماف بن عفاف يف تعليل إسباـ صبلتو يف السفر"  

 .4كأىل البػادية أصلي ركعتُت فيقولوف ىكذا فرضت"
 

 تعليالت التابعين:
 

باسم التابعُت كتابعيهم، كقد نقلت عنهم تعليبلت يف بعد عصر الصحابة تركوا كراءىم طائفة عرفت 
زبرج يف صبلتها عن طريقة الصحابة رضي اهلل عنهم كمن األمثلة على  الفتاكل كاألقضية كىي ال

 ذلك: 
                                 

 43ص:  4اعبزء  1450تقطع األيدم يف السفر رقم اغبديث : ما جاء يف أال– 20البا ب:-سنن الًتمذم   - 1
قاؿ أبو عيسى ىذا حديث غريب ، كقد ركل غَت ابن ؽبيعة هبذا اإلسناد كبو ىذا ، كالعمل على ىذا عند  –اؼبصدر نفسو  - 2

عليو اغبد بالعدك ، فإذا  بعض اىل العلم منهم االكزاعي :ال يركف اف يقاـ اغبد يف الغزك حبضرة العدك ـبافة اف يلحق من يقاـ
 خرج اإلماـ من لرض اغبرب كرجع إذل دار اإلسبلـ أقاـ اغبد على من أصابو.

ق 1405ق( أحكاـ القراف دار النشر .دار إحياء الًتاث العريب بَتكت 370اعبصاص :اضبد بن علي الرازم اعبصاص )ت - 3
 . 2/242اعبزء 

كتاب صبلة اؼبسافرين كقصرىا –صبلة دبٌت ،كركاه مسلم يف صحيحو ركاه البخارم يف صحيحو كتاب اغبج باب ال - 4
5/204. 
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 جواز شهادة القريب لقريبو، كقد نقلت عن سعيد بن اؼبسيب كعمر بن عبد العزيز.
الد لولده كال الولد لوالده كال األخ  يف شهادة الو ركل الزىرم: دل يكن يتهم سلف اؼبسلمُت الصاحل

ألخيو...ٍب دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور ضبلت الوالة على اهتامهم فًتكت شهادة من 
 1يتهم إذا كانت من قرابة...

 
 تعليالت األئمــة :

 
كفصلوا ؽبا أحكامها أما األئمة ، يف عصػػر الفقو التقديرم فقد كضعوا قواعد عامة  كفرضوا اؼبسائل 

على ضوء ىذه القواعد كما فهموه من سر التشريع ، كدل يبتنعوا دبا ظباه األصوليوف حكمة، كىو ما 
 يًتتب على الفعل من مفسدة أك مصلحة .

 كمن تعليبلهتم :    
إذا كاف السيب رجاال كنساءن كأخرجوا إذل دار اإلسبلـ فإشل أكره أف  يقوؿ أبو حنيفة رضبو اهلل: -
 .2باعوا من أىل اغبرب فيتقوكا ي
فقد علل كراىة بيع السيب ألىل اغبرب دبا يًتتب على البيع من مفسدة كىو تقوية العدك  -

 اؼبضرة باؼبسلمُت .
 3كعند مسلم :" هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يسىافر بالقرآف إذل أرض العدك". -
هني النيب صلى اهلل عليو كسلم على اؼبسافرة قاؿ مالك :أراه ـبافة أف ينالو العدك ،فقد علل   -

 بالقرآف إذل أرض العدك دبا يًتتب على األمر من مفسدة .
كعند الشافعي : يف حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف النهي أف ىبطب الرجل على  -

 خطبة أخيو ...

                                 
 .52شليب، تعليل األحكاـ، ص - 1
 .372، ص7ـ، ج1990ق/1410ىػ(، كتاب األـ، دار اؼبعرفة، بَتكت، 204-ؿبمد بن إدريس الشافعي، ) -  2
 النهي أف يسافر باؼبصحف إذل ارض الكفار إذا خيف الوقوع بأيديهم.– 24اإلمارة الباب  صحيح مسلم  كتاب - 3
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ت يف نكاح األكؿ فيكوف قػاؿ: إف ذلك النهي ليس على إطػػبلقو بل يف حالة خػػاصة كىي ما إذا أذن
 1فسادنا عليها كعلى خطبيها الذم أذنت يف نكاحو . 

 
 مناقشة األدلة :

 
معظم ىذه األدلة اليت استدؿ هبا شليب على التعليل باغبكمة ىي أدلة إثبات العلة عند    

األصوليُت، كالعلة ليست حكمة بإطبلؽ ،ألف العلة كصف ظاىر منضبط، أـ اغبكمة فالغالب فيها 
 نضباط .ـ االاػبفاء كعد

كقد بُت األصوليوف ىذه األدلة نفسها كاستدلوا هبا على إثبات العلة كبينوا بأنو إمبا يستفاد من    
 صريح النطق أك من اإليباء أك من التنبيو على األسباب.

    
 الخالصة :

سقتها ىنا ردًّا على يقوؿ شليب: فتلك طائفة من تعليبلت األئمة رضي اهلل عنهم باغبكمة ، كإمبا 
ىؤالء األصوليُت اؼبنكرين عبواز التعليل هبا مطلقنا ،كالذين أجػػازكا كفرضوا عدـ كقوعو ، كليس من 
غرضنا أف نثبت أهنم ما كانوا يعللوف إال هبا ،كيتحرزكف من التعليل باألكصاؼ ، بل لنثبت أهنم علَّلوا 

 .2باألمرين
 

 مة : سبب امتناع ىؤالء من التعليل بالحك
 

يظهر لشليب أف منع ىؤالء التعليل باغبكمة دل يكن ألنو دل يرد يف الشرع، أك ألف األئمة دل يعللوا، 
 بل ذلك فقط يف اؼبناظرة فقط.

                                 
 .42، ص5ؿبمد بن إدريس الشافعي،  كتاب األـ، ج - 1
 . 148شليب ، تعليل األحكاـ  ص: - 2
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فحاكلوا ضبط اؼبذاىب كأقيستها بعلل شاملة ظاىرة، كصرح بعض الفقهاء بأف العلل اغبقيقية لبعض 
تعليل هبا خوفا من نقض يرد عليهم يف فرع من فركع األحكاـ ىي اغبكم، كترؾ أصحاب اؼبذاىب ال

 اؼبذىب.
  .كتصريح صبهرهتم بأف الوصف ضابط للعلة ال نفس العلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 
 المبحث الرابع 

 
 

 التطبيقات العملية للتعليل بالحكمة من خالل كتاب تعليل األحكام .
 

 
 ف .آالقر  مستندهج ذ و مب المطلب األول:

 
 السنة النبوية . مستندهج ذ و مب الثاني:المطلب 

 
 ابعُتثار الصحابة كالتآ مستندهج ذ و مب المطلب الثالث:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 ول : الخالف في نكاح المسلم للكتابيةالمطلب األ
 

﴿.كرد النهي صروبا يف نكاح اؼبشركات كعدـ حلهن للمسلمُت يف آية البقرة          

    ﴾1 كيف اؼبمتحنة﴿           ﴾2كظاىر النهي العمـو يف كل كافرة كمشركة 
﴿الكتاب كنسائهم للمسلمُت على كجو اػبصوص يف قولو تعاذل :  أىلحبل طعاـ  اإلذفككرد    

                                           

                                    

                                  ﴾3. 
اختلف العلماء رضبهم اهلل يف حكم  :سالمزواج المسلم بالكتابية في دار اإل مذاىب العلماء  في

 .سبلـار اإلزكاج اؼبسلم بالكتابية يف د
 ول : مذىب الجمهورالمذىب األ

 
مع الكراىة، قاؿ السرخسي رضبو  اإلسبلـرض أربعة ، كىو جواز نكاح الكتابية يف ئمة األاألكمنهم 

﴿ :لقولو تعاذل.4ىل الكتاب "أف يتزكج اؼبسلم اغبرة من أس أاهلل " كال ب         

    ﴾  

﴿ :لقولو عز كجل  5رضبو اهلل :كهبوز اف ينكح الكتابية  كقاؿ الكاساشل         

    ﴾ ك أمة بنكاح أ أككطؤىا ، حرة  أمكحرمت الكافرة  -كقاؿ يف الشرح الصغَت على الدردير

                                 
 231: اآليةسورة البقرة  - 1
 10: اآليةسورة اؼبمتحنة  - 2
 5: اآليةسورة اؼبائدة  - 3
 4/210السرخسي ، اؼببسوط مسعود 4
لبناف ، –بَتكت –بكر بن مسعود بن اضبد الكاساشل عبلء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية  أبو - 5

 3/1414ـ اعبزء 1986ق/1406الطبعة الثانية 



53 

 

مبا حكم مالك بالكراىة إماـ ،كقاؿ ؿبققو ، ك تابية ، فيحل نكاحها بكره عند اإلال اغبرة الكإ ملك
ذم كلدىا بو ، كزكجها يقبلها كيضاجعها كليس لو غتتغذل باػبمر كاػبنزير كت ألهنا اإلسبلـيف بلد  

الكنيسة ، كقد سبوت كىي حامل  إذلمنعها من التغذم ، كلو تضرر برائحتو ، كال من الذىاب 
 .1فتدفن يف مقربة الكفار كىي حفرة من حفر النار

رضبو اهلل : كوبـر نكاح من ال كتاب ؽبا ...كربل الكتابية لكن تكره حربية ، ك كذا ذمية كقاؿ النوكم 
الكتاب كذبائحهم  أىلعلى الصحيح ،ؼبا مر من خوؼ الفتنة ،كقاؿ اػبرقي رضبو اهلل : كحرائر نساء 

 العلماء كناقشها . أقواؿذكر  أفحبلؿ للمسلمُت. كقاؿ ابن قدامة : رضبو اهلل بعد 
 2. ال يتزكج كتابية أف فاألكذلاثبت ىذا  إذا" 

 .ثر كاؼبعقوؿبالكتاب كاألليو من اعبواز إ اكقد استدؿ  العلماء ؼبا ذىبو 
﴿فقولو تعاذل "  ما الكتاب ،أ             ﴾.3 

﴿ـبصصة لعمـو قولو تعاذل يف سورة البقرة  أمااؼبائدة -كىي آية- اآليةأف ىذه  اكرأك     

         ﴾  ،ناسخة ؽبا ، الف نزكؿ سورة اؼبائدة متأخر عن نزكؿ سورة البقرة ، كإما  كإما
 4الكتاب. آىلف لفظ اؼبشركُت ال تتناكؿ أ
اليهوديات كالنصرانيات منهم طلحة بن عبيد فما كرد يف نكاح الصحابة الكتابيات من  ثر:ما األأو 

 اهلل ، كحذيفة بن اليماف، كعثماف بن عفاف رضي اهلل عنهم .
 إليوف خل سبيلها ، فكتب أليو عمر إف حذيفة تزكج بيهودية ، فكتب أ" ركل اعبصاص يف تفسَته 

 .5العواىرخاؼ اف تواقعوا اؼبومسات منهن " يعٍت أال ، كلكٍت  إليوىي؟ فكتب  أحراـ
 

                                 
 بتحقيق الدكتور كماؿ كصفي  2/420الدردير ،الشرح الصغَت  - 1
 7/129اؼبغٍت اعبزء ابن قدامة   - 2
 5: اآليةسورة اؼبائدة  - 3
–دار احياء الًتاث العريب –ق( ،تفسَت القراف العظيم 774بن كثَت القرشي الدمشقي)ت إظباعيلعماد الدين ايب الفداء  - 4

 2/210ـ، اعبزء 1997ق/1417 األكذلالطبعة –بَتكت لبناف 
، دار النشر : دار إحياء الًتاث العريب  370م اعبصاص أبو بكر الوفاة: أحكاـ القرآف ، اسم اؼبؤلف: أضبد بن علي الراز  - 5
 323ص  3، ربقيق : ؿبمد الصادؽ قمحاكم ج  1405 -بَتكت  -
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خل سبيلها ،  أفعمر  إليوعن حذيفة   " انو تزكج يهودية باؼبدائن ، فكتب  إبراىيمكركم عن 
ال تضع كتايب ىذا حىت زبلي  أفعمر: اعـز عليك  إليواؼبؤمنُت ؟ فكتب  أمَتيا  أحراـ،  ليوإفكتب 

الذمة عبماؽبن ككفى بذلك فتنة  آىليقتدم بك اؼبسلموف فيختاركا نساء  أف أخاؼسبيلها فاشل 
 لنساء اؼبسلمُت".  

الرسل خر كبعض باهلل  كبعض كتبو كاليـو اآل -ملةيف اعب–منت آف الكتابية كقد إف ،ما المعقولأو 
سبلـ الوثنية كما قاؿ إسبلمها اقرب من رجاء إعرفت حقيقتو ، فرجاء  إذاسبلـ ذل اإلإقد سبيل 

نبياء كالرسل يف اعبملة آمنت بكتب األ ألهنا،  إسبلمهااء الكتابية لرجنو هبوز نكاح أال إالكاساشل " 
حقيقتو ...كالزكج  مر على خبلؼعن األ أخربتهنا أمبا نقضت اعبملة بالتفصيل، بناء على إ،ك 

 .1سبلمها..إياىا رجاء إمر ، فكاف يف نكاح اؼبسلم سبلـ كينبهها على حقيقة األذل اإلإيدعوىا 
 

 تحريم الزواج بالكتابية على المسلم المذىب الثاني، 
كاشتهر ىذا اؼبذىب عن الصحايب اعبليل عبد اهلل بن عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنهما ، قاؿ 

ككاف ابن عمر ال هبٌوز  الكتاب"، أىليتزكج اؼبسلم اغبرة من  أفالسرخسي ، رضبو اهلل :" كال باس 
 .2ذلك كيقوؿ: الكتابية مشركة

ٍب ساؽ بسنده عن -صبلة–الكتاب  أىلاهلل ، كركينا عن بن عمر ربرصل نساء كقاؿ ابن حـز :رضبو 
اهلل تعاذل حـر اؼبشركات على  أفنافع اف ابن عمر سئل عن نكاح اليهودية كالنصرانية؟ فقاؿ: 

:رهبا عيسى كىو عبد من عباد اهلل عز  اؼبرأةتقوؿ  أفمن  أكثرشيئا  اإلشراؾاؼبؤمنُت ، كال اعلم من 
 .3كجل

اؼبؤمنُت عمر بن اػبطاب رصي اهلل عنو ما يدؿ على عدـ صحة  أمَتقل ابن جرير رضبو اهلل عن كن
نكاح اؼبسلم للكتابية فقاؿ" كقد نكح طلحة بن عبيد اهلل يهودية كنكح حذيفة بن اليماف نصرانية 

 فغصب عمر غضبا شديدا ، حىت ىم باف يسطو عليهما . 

                                 
 .3/1414الكاساشل بدائع الصنائع  - 1
 . 4/210السرخسي ، اؼببسوط  - 2
 9/445ابن حـز احمللى اعبزء   - 3
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كره زكاج اؼبسلم بالكتابية ،كدل وبرمو ،   إمباعمر رضي اهلل عنو  فأاعبمهور عن الدليل كقالوا :  كأجاب
ىي  أحراـحذيفة  إليو اليهودية فكتب امرأتويفارؽ  أفحذيفة  أمركقد صرح بعدـ التحرصل عندما 

 .1اؼبومسات منهن اتواقعو  أف أخاؼعمر: ال، كلكن  إليو؟فكتب 
 أفنكاح اليهودية كالنصرانية حذرا من  -رضبة اهلل عليهم –كقاؿ بن جرير : كاف كره لطلحة كحذيفة 

 مرنبا بتخليتهما.ألمات ، اك لغَت ذلك من اؼبعاشل فيقتدم هبما الناس يف ذلك، فيزىدكا يف اؼبس
ما  اؼبركم عن عمر بركايتيو يفيد بأف ما يبنع من نكاح اؼبسلم للكتابية خشية األثركيف "قاؿ شليب: 

يًتتب عليو من الضرر من الوقوع يف اؼبومسات منهن كفيو من اؼبفاسد ما ال ىبفى من ضياع للنسب 
كالولد كفساد لؤلخبلؽ أك تتابع للمسلمُت رغبة يف صباؽبن فتبقى اؼبسلمات ببل زكاج فيقعن فيما 

 2" هلل.حرمو ا
كقد يستدؿ مستدؿ على ربرصل زكاج اؼبسلم بالكتابية بالنصوص الدالة على كجوب معادات اؼبسلمُت 

﴿للكفار ، كعدـ مواالهتم ،قاؿ تعاذل:                              

      ﴾.3  بعض ما إذل، كقد يبيل  امرأتوف وبب أكاؼبواالة تشمل احملبة كالنصرة ، كالزكج البد 
 –ىذا االستدالؿ بعيد  – اإلسبلـهتول فبا ال يقره 

الكتابية على  تأثَتكسبب القوؿ بالكراىة خشية ، دلةح ىو مذىب اعبمهور ؼبا مضى من األالراج ك
  .سبلـاليت زبالف اإل كأخبلقهاعاداهتا  أك، دبعتقدىا  كأكالده كأسرتوزكجها اؼبسلم 

 
  المطلب الثاني : الخالف في التسعير

  : ال ىبلو التسعَت من حالتُت :تمهيد
 العادية اليت ال غبلء فيها.  األحواؿ: التسعَت يف  األولىالحالة 

 اختلف الفقهاء يف ىذه اؼبسالة على قولُت: 
 

                                 
 . 1/333القرآف  أحكاـاعبصاص ،  - 1
 .22شليب، تعليل األحكاـ، ص -  2

 51 اآليةسورة اؼبائدة  - 3
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 : األول_القول 
، كىذا ىو األسعارالعادية اليت ال يظهر فيها ظلم التجار كال غبلء يف  األحواؿعدـ جواز التسعَت يف 

لوا بقوؿ اهلل غبنابلة كىو قوؿ ابن عمر ..كاستدقوؿ صبهور الفقهاء من اغبنفية كاؼبالكية كالشافعية كا
﴿تعاذل:             ﴾1 

مأمور برعاية  كاإلماـ، كالتسعَت حجر عليهم ، أمواؽبمالناس مسلطوف على  أف اآليةككجو الداللة من 
من نظره يف مصلحة البائع بتوفَت  أكذلمصلحة اؼبسلمُت ف كليس نظره يف مصلحة رخص الثمن 

صاحب السلعة أف  كإلزاـتقابل األمراف كجب سبكُت الفريقُت من االجتهاد ألنفسهم ،  كإذاالثمن ، 
  ﴿يبيع دبا ال يرضى بو مناؼ لقولو تعاذل "          ﴾" 

دبا ركاه الًتمذم بسنده عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ :"غبل السعر على عهد رسوؿ اهلل  أيضاكاستدلوا 
صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ الناس يا رسوؿ اهلل غبل السعر فسعر لنا ، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

طلبٍت اهلل ىو اؼبسعر القابض الباسط الرافع كاشل ألرجو أف ألقى اهلل كليس أحد منكم ي أفكسلم :" 
 .2يف دـ كال ماؿ

 
ىريرة رضي اهلل عنو أف رجبل جاء فقاؿ يا رسوؿ اهلل : سعر ، فقاؿ  أيبكدبا ركاه أبو داكد بسنده عن 

بل أدعو، ٍب جاء رجل فقاؿ : بل اهلل ىبفض كيرفع كاشل ألرجو أف ألقى اهلل كليس ألحد عندم 
 3مظلمة 

ككجو الداللة من ىذين اغبديثُت أنو عليو الصبلة كالسبلـ دل يسعر ، كقد سألوه ذلك كلو جاز 
ذا كاف عليو الصبلة كالسبلـ دل يسعر كقد طلب منو التسعَت رغم غبلء التسعَت كما إ، ك  إليو ألجاهبم

 عادية . اراألسعيف األحواؿ اليت تكوف فيها  أف ال يكوف تسعَت أكذلكرد يف اغبديث ، فمن باب 
 

                                 
 . 29 اآليةسورة النساء  - 1
 597، ص:1314جاء يف التسعَت رقم اغبديث  ما 73الباب –، كتاب البيوع  الًتمذمركاه  - 2
 . 3/606سنن الًتمذم ، كتاب البيوع اعبزء  - 3
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بلغهم ذلك دل  إذاقاؿ ابن قدامة يف اؼبغٍت :قاؿ بعض أصحابنا : التسعَت سبب الغبلء ،ألف اعبالبُت 
بسلعهم بلدا يكرىوا على بيعها فيو بغَت ما يريدكف ، كمن عنده البضاعة يبتنع من بيعها  ايقدمو 

فتغلوا  إليهاقليبل فَتفعوف يف شبنها ليصلوا  إالفبل هبدكهنا  إليهاكيكتمها ، كيطلبها أىل اغباجة 
باعبانبُت ، جانب اؼببلؾ من بيع أمبلكهم ، كجانب اؼبشًتم من الوصوؿ  اإلضراراألسعار كوبصل 

 غرضو فيكوف حراما . إذل
 _القول الثاني :

لقوؿ نقل جواز التسعَت يف األحواؿ العادية اليت ال يظهر فيها ظلم التجار كال غبلء األسعار ، كىذا ا
عن سعيد بن اؼبسيب كربيعة بن عبد الرضباف كوبي بن سعيد األنصارم ، فالتسعَت عندىم جائز 

 السعر . أغبلءمطلقا كعللوا بأف فيو مصلحة للناس ، كفيو منع من 
 األصلهبا كالف  استدلوااليت  األدلةكاالعتبار كنظرا لقوة  باألخذاعبمهور ىو األكذل  إليوكالذم ذىب 

داموا كاقفُت عند حدكد اهلل ، فبل ظلم كال غش كال  ريعة ىو اغبرية يف التعامل بُت الناس مايف الش
 احتكار كال تبلعب يف األسعار .

 إذلعمل ىبالف األصل الذم بٍت عليو التعامل ، كيقيد اغبرية كيؤدم  إليوكالتسعَت دكف اغباجة 
 اختفاء السلع .

 :التسعَت يف حالة الغبلء  الحالة الثانية 
 كقد اختلف العلماء يف ىذه اؼبسالة على رأيُت :

ذلك كثَت من الشافعية كاغبنابلة  إذلاؼبانعُت للتسعَت ، كقد ذىب  رأم الرأي األول : -
 كاؼبالكية 

كاستدؿ ىؤالء دبا أخرجو مالك يف اؼبوطأ عن أيب ىريرة قاؿ جاء رجل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
لنا ، فقاؿ بل أدعو اهلل ، ٍب جاء رجل فقاؿ يا رسوؿ اهلل :سعر لنا  يا رسوؿ اهلل  :سعر كسلم فقاؿ

 .1، فقاؿ: بل اهلل يرفع كىبفض كاشل ألرجو أف ألقى اهلل كليس ألحد عندم مظلمة
للناس على بيع ما عندىم بغَت طيب من  إجباراككجو الداللة من ىذا اغبديث ، ىو أف التسعَت يعد 

 عند أنفسهم ، كىذا ظلم ؽبم .
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كاستدلوا دبا أخرجو البيهقي يف مسنده من طريق الشافعي عن عمر رضي اهلل عنو أنو مر حباطب 
بسوؽ اؼبصلى كبُت يديو غرارتاف فيهما زبيب فسألو عن سعرنبا، فسعر لو مدين لكل درىم . فقاؿ 

أف ترفع يف  فإما مقبلة من الطائف ربمل زبيبا كىم يعتربكف بسعرؾ ، لو عمر : قد حدثت بعَت
أف تدخل زبيبك البيت فتبيعو كيف شئت ، فلما رجع عمر حاسب نفسو ٍب أتى  كإماالسعر ، 

الذم قلت لك ليس بعزمة مٍت كال قضاء امبا ىو شيء أردت بو اػبَت  إفحاطبا يف داره فقاؿ لو:
 ككيف شئت فبع .ألىل البلد؛ فحيث شئت فبع 

قاؿ الشافعي رضبو اهلل يف سياؽ ىذا اغبديث كبو أقوؿ ، ألف الناس مسلطوف على أمواؽبم ليس 
 يف اؼبواضع اليت تلتزمهم كىذا ليس منها. إالخدىا ، كال شيئا منها بغَت طيب أنفسهم  ألحد أف يأ

 ليو اغبنفية كبعض اؼبالكية كابن تيمية كابن القيم. إأم اجمليزين للتسعَت كىو ما ذىب ر الرأي الثاني :
 إذايقوؿ ابن العريب اؼبالكي يف عارضة األحودم :  بعد ذكره حديث أنس ، كالتسعَت على الناس 

خيف على أىل السوؽ أف يفسدكا أمواؿ اؼبسلمُت ...كما قالو النيب صلى اهلل عليو كسلم حق كما 
 كاستسلموا اذل رهبم . فعلو حكم ، لكن على قـو صح تباثهم

 كأما قـو قصدكا أكل أمواؿ الناس كالتضييق عليهم فباب اهلل أكسع كحكمو أمضى.
قاؿ شليب: كىذا سعيد بن اؼبسيب كصباعة الفقهاء السبعة يفتوف جبواز التسعَت ؿبافظة على مصاحل 

 1حة.الناس كأمواؽبم مع كركد النهي عنو... كليس معهم مستند إال العمل بتلك اؼبصل
 المطلب الثالث : اختالف العلماء في حكم شهادة القريب لقريبو

 
 شهادة القريب لقريبو أو عليو:-

منعت طائفة شهادة األصوؿ للفركع كالفركع ف، شهادة القريب لقريبو  كقد اختلف الفقهاء يف
لؤلصوؿ خاصة ، كجوزت شهادة سائر األقارب بعضهم لبعض ، كىذا مذىب الشافعي كأضبد ، 

 كليس مع ىؤالء نص صريح صحيح باؼبنع.
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منهم من جوز شهادة القريب لقريبو مطلقا كاألجنيب ، كدل هبعل القرابة مانعة من الشهادة حباؿ كما ك 
ات اليت ال تفرؽ بُت أجنيب يقوؿ أبو ؿبمد ابن حـز كغَته من أىل الظاىر كىؤالء وبتجوف بالعموم

 .كقريب
 :األكؿأدلة الفريق 

بأنو لو قبلت شهادة األب البنو لكانت شهادة منو لنفسو ألنو منو ، كقد قاؿ النيب  كاحتج الشافعي
قالوا كالشهادة ترد بالتهمة ، كالوالد  1فاطمة بضعة مٍت يريبٍت ما راهبا " إمباصلى اهلل عليو كسلم :"

 2متهم يف كلده فهو ظنُت يف قرابتو ، كقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم " أنت كمالك ألبيك "
شهد لو األب دباؿ كاف قد شهد بو لنفسو ، كعن عائشة رضي اهلل  فإذاكاف ماؿ االبن ألبيو،   فإذا

هبوز شهادة خائن كال خائنة كال ظنُت يف كالء أك قرابة عنها عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" ال 
 3كال ؾبلود" 

 
من الزكاة ، قالوا  إعطائوقالوا :كألف بينهما من البعضية كاعبزئية ما يبنع قبوؿ الشهادة ، كما منع من 

﴿ :كقد قاؿ اهلل تعاذل           ﴾ 4 
 فبل تقبل شهادة الرجل يف جزئو . أم كلدا، فالولد جزء ،

فكيف يشهد الرجل  5قالوا: قد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم " إٌف أطيب ما أكل الرجل من كسبو " 
 لكسبو ؟

                                 
 5اعبزء 1414/1993باب ذب الرجل عن ابنتو يف الغَتة كاإلنصاؼ دار ابن كثَت صحيح البخارم كتاب النكاح  - 1

 2004ص:
 3/289اعبزء –اؼبكتبة العصرية  –باب يف الرجل يأكل من ماؿ كلده  -اإلجارةكتاب   -داككد أيبسنن  - 2
باب ما جاء فيمن ال ذبوز شهادتو دار الكتب  « كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الشهادات كتاب « الًتمذم سنن - 3

 4/473العلميةاعبزء
   15:اآليةسورة الزخرؼ،   - 4
دار –باب ما جاء أف الوالد يأخذ من ماؿ كلده  « كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن األحكاـ كتاب « الًتمذم سنن - 5

 .640ص: 3اعبزء –الكتب العلمية 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2219&idto=2225&lang=&bk_no=2&ID=1542
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2219&idto=2225&lang=&bk_no=2&ID=1542
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1243&idto=1306&lang=&bk_no=2&ID=911
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1243&idto=1306&lang=&bk_no=2&ID=911
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﴿ متهم يف كلده مفتوف بو ،كما قاؿ تعاذل :" كاإلنسافقالوا :               ﴾ "1 
 فكيف تقبل شهادة اؼبرء ؼبن قد جعل مفتوف بو ؟ كالفتنة ؿبل التهمة .

 أدلة الفريق الثاشل: 
 استدؿ الظاىرية ب:

﴿قاؿ اهلل تعاذل: من القراف :                        

   ﴾2 
﴿كقاؿ أيضا "                    ﴾"3 

﴿"كقد قاؿ اهلل تعاذل             ﴾ "4 
﴿كقد قاؿ اهلل تعاذل                                   

          ﴾  "5 
﴿تعاذل:  كقاؿ                                        

  ﴾6 كاألبناء كاألقارب يف ىذا اللفظ كدخوؿ األجانب كتناكؽبا للجميع  اآلباءكال ريب يف دخوؿ
أبا  من ذلك للجميع بتناكؿ كاحد ، ىذا فبا ال يبكن دفعو ، كدل يستثن اهلل سبحانو كتعاذل كال رسولو

صباعهم إاء أحد من ىؤالء ، فتلـز اغبجة بكال كلدا كال أخا كال قرابة ، كال أصبع اؼبسلموف على استثن
. 
قاؿ: دل يكن يتهم سلف اؼبسلمُت الصاحل يف شهادة الوالد لولده كال الولد لوالده كال  عن الزىرمك 

كال الزكج المرأتو ، ٍب دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور ضبلت الوالت على  ألخيو األخ
كانت من قرابة، كصار ذلك من الولد كالوالد كاألخ كالزكج   إذااهتامهم ،فًتكت شهادة من يتهم 

                                 
  15: اآليةسورة التغابن،  - 1
 115: اآليةسورة التوبة،    - 2
 89: اآليةسورة النحل،    - 3
 2: اآليةسورة الطبلؽ،   - 4
 282: اآليةسورة البقرة،    - 5
 106: اآليةسورة اؼبائدة،   - 6
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عبيدة :حدثٍت اغبسن بن عاـز عن جده شبيب بن  أبوالزماف ،كقاؿ  أخرىؤالء يف  إالرأة دل يتهم كاؼب
كخصم فشهد ؽبا علي بن كامل  كامرأةغرقدة قاؿ : كنت جالسا عند شريح فأتاه علي بن كامل 

 شريح شهادهتما فقاؿ اػبصم :ىذا أبوىا كىذا زكجها .فقاؿ لو فأجازكىو زكجها كشهد ؽبا أبوىا 
شريح :أتعلم شيئا ذبرح بو شهادهتما ؟ كل مسلم شهادتو جائزة .كقاؿ عبد الرزاؽ : ثنا سفياف بن 

عن شبيب بن غرقدة قاؿ: ظبعت شروبا أجاز المرأة شهادة ابيها كزكجها فقاؿ لو الرجل: انو  عيينة.
 1أبوىا كزكجها  إال للمرأةأبوىا كزكجها ،كقاؿ شريح :من يشهد 

 كاألبعن عبد الرضباف بن عبد اهلل األنصارم قاؿ : أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة االبن ألبيو 
 .2كاف عدال   إذاالبنو 

قالوا :فهؤالء :عمر بن اػبطاب كصبيع السلف كشريح كعمر بن عبد العزيز كأبو بكر بن ؿبمد بن 
ثور كاؼبزشل كأبو سليماف كصبيع  كأبو بن راىويو كإسحاؽبن معاكية كعثماف البيت  إياسك عمرك بن حـز 

 هبيزكف شهادة االبن ألبيو كاألب البنو . 3أصحابنا ، يعٍت داكد بن علي كأصحابو
 مناقشة األدلة:

،كاف السلف الصاحل دل  اؼبتأخركفىم  ألخيو كاألخالذين ردكا شهادة االبن ألبيو  أفكقد ذكر الزىرم 
 مدارىا على شيئُت:اؼبنع  كقاؿ الظاىرية أف حجة .يكونوا يريدكهنا

شهادة لنفسو  لآلخرتكوف شهادة احدنبا  أفتوجب  كأهناكابنو  األبأحدنبا البعضية : اليت بُت 
كىذه حجة ضعيفة ؛فاف ىذه البعضية ال توجب أف تكوف كبعضو يف األحكاـ ،ال يف أحكاـ الدنيا 

فبل  لم": ال هبٍت كالد على كلده "كال يف أحكاـ الثواب كالعقاب ؛ كقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو كس
. ٍب قد أصبع األخرهبٍت عليو كال يعاقب لذنبو كال يثاب غبسناتو كال هبب عليو الزكاة كال اغبج بغٌت 

فيكوف  جازتو كمضاربتو كمشاركتو فلو امتنعت شهادتو لو لكونو جزءاهإالناس على صحة بيعو منو ك 
 .4اقدا ؽبا مع نفسوشاىدا لنفسو المتنعت ىذه العقود اذ يكوف ع

 :الثاشل  اؼبأخذ
                                 

  89ابن القيم ، اعبلـ اؼبوقعُت ، ص  -1
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يف صديقو كعشَته كمن يعنيو مودتو كؿببتو  اإلنسافالتهمة كحدىا مستقلة باؼبنع ، كال ريب أف هتمة ك 
أعظم من هتمتو يف أبيو كابنو ،كالواقع شاىد بذلك ككثَتا من الناس وبايب صديقو كعشَته كذا كٌده 

 أعظم فبا وبايب أباه كابنو .
النتشارىا كعدـ انضباطها ال  فإهنا: االعتبار باؼبظنة كىي اليت تنضبط ، خببلؼ اغبكمة فاف قلتم 

 يبكن التعليل هبا.
قيل :ىذا صحيح يف األصناؼ اليت شهدا ؽبا الشرع باالعتبار ،كعلق هبا األحكاـ ، دكف مظاهنا، 

 إذل انظرك  إمباالتابعوف : البنوة أك األخوة ؟ك  فأين علق الشارع عدـ قبوؿ الشهادة  بوصف األبوة أك
التهمة ، فهي الوصف اؼبؤثر يف اغبكم ، فيجب تعليق اغبكم بو كجودا كعدما ،كال تأثَت ػبصوص 

 إمباالقرابة كال عمومها ،بل قد توجد القرابة حيت ال هتمة ،كتوجد التهمة حيت ال قرابة ، ك الشارع 
كدل يعلق القبوؿ ك الرد  كعلق عدـ قبوؽبا بالفسق، علق قبوؿ الشهادة بالعدالة ، ككوف الشاىد مرضيا،

 .بأجنبية كال قرابة 
، فاف األب  ألبيوكأما قولو صلى اهلل عليو كسلم :}أنت كمالك ألبيك{ فبل يبنع شهادة  االبن 

عندىم أف  كمنازعوف،ليس ىو كمالو البنو ، كال يدؿ اغبديث على عدـ قبوؿ شهادة أحدنبا لؤلخر 
 .ف األب ال يتملك عليو منو شيئا يقة كحكم ، كأماؿ االبن لو حق
كلو دؿ قولو }أنت كمالك ألبيك{على أف ال تقبل شهادة الولد لوالده  كال الوالد كقاؿ الظاىرية :

 فأين موضع الداللة ؟ك البلـ يف اغبديث ليست للملك قطعا ، .ذلك  إذللولده لكنا أكؿ ذاىب 
 ال يباح ماؿ االبن ألبيو . إذ،  لئلباحةكأكثركم يقوؿ ك ال 

أخده   إباحةتعطلت  فائدتو ك داللتو ، كال يلـز من  كإالأسعد باغبديث ،   لئلباحةكمن يقوؿ ىي 
 .  1شاء ، من مالو أف ال تقبل  شهادتو لو حباؿ مع القطع أك ظهور انتفاء التهمة ما

دين ، كال وببس بو ،  متوذقالوا: كأما كونو ال يعطى من زكاتو كال يقاد بو كال وبد بو كال يثبت لو يف 
من ذلك ، فهذه مسائل نزاع ال يء ، كليس معكم شإصباعيكوف دبا ثبت بنص أك  إمبافاالستدالؿ  

حدنبا  أادة ، كلو سلم ثبوت اغبكم فيها أك يف بعضها دل يلـز منو عدـ قبوؿ شه إصباعمسائل 
لآلخر حيث تنتفي التهمة ، كال تبلـز  بُت قبوؿ  الشهادة  كجرياف القصاص ، كثبوت الدين لو يف 

                                 
 ك ما بعدىا 375، ص  6احمللى ، ج  ابن حـز  ، - 1



63 

 

تو لؤلجنيب  يف اف تلك األحكاـ اقتضتها  األبوة  اليت سبنع من  مساك إذمتو  ال عقبل كال شرعا ، ف
يف فطر الناس  ، كقبحو مركوزف منصب أبوتو يأىب ذلك إمنو ، كحبسو بدينو ، ف  قادتواحده بو ، ك 

 قبيحا  فهو عند اهلل قبيح . رآه، كما رآه  اؼبسلموف حسنا فهو عند اهلل حسن، كما 
كاف اؼبخرب بو صادقا مربزا يف العدالة  غَت   فإذاما الشهادة فهي خرب يعتمد الصدؽ ك العدالة ، أك  

تأٌب الشريعة برد خرب اؼبخرب بو  ك فليس قبوؿ  قولو قبيحا عند اؼبسلمُت ، كال  األخبارمتهم  يف 
 اهتامو . 

كالشريعة مبناىا على تصديق الصادؽ كقبوؿ خربه ، ك تكذيب الكاذب ك التوقف  يف خرب  :قالوا 
 الفاسق اؼبتهم ، فهي ال ترد حقا ، كال تقبل باطبل .

يدؿ على عدـ قبوؿ  شهادة اؼبتهم  إمباقالوا : كأما حديث عائشة فلو ثبت دل يكن فيو دليل ، فانو  
يف قرابتو أك ذم كالتو ككبن ال نقبل شهادتو اذا ظهرت هتمتو ، كاغبديث ليس فيو زبصيص لقرابة 

فيو تعليق اؼبنع بتهمة القرابة ، فألغيتم كصف التهمة ، ك خصصتم كصف  كإمبا.اإليبلد باؼبنع ، 
 . القرابة بفرد منها : فكنا  كبن أسعد باغبديث منكم

ك الصحيح أهنا تقبل شهادة  االبن ألبيو ك األب البنو فيما ال هتمة فيو، كنص عليو أضبد فعنو يف 
اؼبسألة ثبلث ركاياتٌ :: اؼبنع ، ك القبوؿ فيما ال هتمة فيو ، كالتفريق  بُت شهادة االبن ألبيو  فتقبل 

 .كشهادة األب البنو فبل تقبل 
كقد دؿ عليو القرآف يف قولو  1أضبد على قبوؽبا ،  اإلماـك أما شهادة  أحدنبا على اآلخر فنص 

 ﴿تعاذل                              ﴾2. 
 .3قاؿ شليب "ك اػببلصة أهنم خصصوا عمـو األدلة باؼبصلحة  ؼبٌا تغَتت األحكاـ" 
 
 
 

                                 
 . 8/510ابن حـز ،احمللى كتاب الشهادات اعبزء  - 1
 .135: اآليةسورة النساء،   - 2
 77ص: األحكاـشليب تعليل  - 3
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 ةــــخاتم
 

 اغبمد هلل ككفى كالصبلة كالسبلـ على نبيو اؼبصطفى كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل كبعد .
فقط حاكلت يف ىذا البحث تسليط الضوء على مسألة مهمة كىي، التعليل باغبكمة عن األصوليُت 

 مصطفى شليب أمبوذجان. كبيت من خبللو : 
كأقواؿ العلماء يف اؼبسألة كأدلتهم، مع بياف القوؿ اؼبختار كقد خرجت  حقيقة التعليل كاغبكمة ،    

 من ىذا البحث بالنتائج اآلتية: 
اغبكمة ىي اؼبعٌت اؼبناسب الذم قصده الشارع من اغبكم ، كقد يعرب هبا بعض األصوليُت  -1

 عند اؼبصلحة ذاهتا كقد هبعلها آخركف مرادفة للعلة .
يعة اإلسبلمية ،كاؼبستقرئ للكتاب كالسنة كأقواؿ الصحابة التعليل باغبكمة كاقع يف الشر  -2

 كالتابعُت كاألئمة اجملتهدين يبكنو الوقوؼ على مباذج متعددة ؽبذا األصل.
 األقػػواؿ اؼبشهورة يف التعليل باغبكمة ثبلثة : -3
 أكؽبا : اعبواز مطلقا. -
 ثانيها : اؼبنع مطلقا. -
ضبطة كغَت اؼبنضبطة كحاصلو جواز التعليل كثالثها : التفصيل) التفريق بُت اغبكمة اؼبن -

باغبكمة إذا كانت ظاىرة كمنضبطة بنفسها، كتوافرت فيها الشركط اؼبعتربة يف العلة كىي أف تكوف 
ظاىرة كمنضبطة كمؤثرة كغَت معارضة بنص أك إصباع ، أك علة أقول منها ، كأف تكوف مطردة يوجد 

 اغبكم بوجودىا كينعدـ بانعدامها...(
 كىو الذم اختاره كرجحو شليب كغَته... –لتعليل هبا إذا انعدمت ىذه الشركط كعدـ ا

 القوؿ اؼبختار يف اؼبسألة ىو القاضي بالتفصيل. -4
 آلفاقلقوة أدلتو ،كسبلمتها من اؼبناقشة كألف فيو صبعنا بُت القولُت ككذا ؼبا فيو من توسيع     

 تجدات العصر من النوازؿ..االجتهاد القائم على النظر يف اؼبقاصد، كمعاعبة مس
التعليل باغبكمة، مركب صعب يتطلب من اجملتهد القائم بذلك نظرنا دقيقا كرؤية كاضحة  -5

 كحذرا.
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ستصبلح أك وف أهنا من قبيل االالغالب على صور التعليل باغبكمة اليت تناقلها األصولي -6
 ستحساف.اال
 االستحساف.األمثلة اليت استشهد هبا شليب أغلبها من االستصبلح أك  -7
التعليل باغبكمة باب كاسع يشمل االستصبلح كاالستحساف كالقياس األصورل اؼبقتضي  -8

 تعدية اغبكم من األصل إذل الفرع اعتبارا باؼبعٌت اعبامع بينها .
اػببلؼ يف الفركع الفقهية اغبديثة،)قتل اعبماعة  ينبٍت على اػببلؼ يف التعليل باغبكمة: -9

...اخل(بالواحد، سفر اؼبرأة مع ال  نساء ببل ؿبـر
 ييسر التعليل باغبكمة على اجملتهدين استنباط أحكاـ النوازؿ كاؼبستجدات. -10
 .التعليل باغبكمة اجتهاد عصرم كبالتارل ينبغي أف تشرؼ عليو اجملامع الفقهية -11
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 ارســــالفه

 
 فهرس اآليات القرآنية -/1
 فهرس األحاديث النبوية كاآلثار -/4
 فهرس األعبلـ -/7
 فهرس األماكن كالبلداف -/2
 فهرس اؼبذاىب كالفرؽ -/3
 فهرس اؼبصادر كاؼبراجع -/4
 توياتفهرس احمل -/5
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 فهرس اآليات القرآنية:
 

 الصفحة رقم اآلية السورة  اآلية القرآنية
﴿  .... 38 183 البقرة 

﴿       ....  64-63 221 البقرة 

﴿            ...  21 269 البقرة 

﴿           .... 71 282 البقرة 

﴿                  ... 04 102 اؿ عمراف 

﴿          ..... 67 29 النساء 

﴿        ..... 74 135 النساء 

﴿         .... 36 03 اؼبائدة 

﴿          ..... 63 05 اؼبائدة 

﴿            .... 64-63 05 اؼبائدة 

﴿                ... 37 06 اؼبائدة 

﴿              ..... 66 51 اؼبائدة 

﴿                      .... 04 67 اؼبائدة 

﴿               .... 53" 91 اؼبائدة 

﴿        .... 36 101 اؼبائدة 

﴿            .... 71 106 اؼبائدة 
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﴿             .... 54 108 االنعاـ 

﴿         ..... 54 60 االنفاؿ 

﴿          ... 54 103 التوبة 

﴿             .... 71 115 التوبة 

﴿                   .... 37 58_57 يونس 

﴿                  .... 04 9 اغبجر 

﴿            ....  04 44 النحل 

﴿                .... 71 89 النحل 

﴿          35) 23 االنبياء 

﴿           ....  37 107 االنبياء 

﴿           ..... 39 115 اؼبومنوف 

﴿           ... 38 45 العنكبوت 

﴿          ﴾... 21 12 لقماف 

﴿           .... 53 37 االحزاب 

﴿                   .... 04 70 االحزاب 

﴿           ...  35 47 يس 

﴿                 .... 35 76 ص 

﴿           ..... 70 15 الزخرؼ 
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﴿           .... 38 56 الذاريات 

﴿              53 07 اغبشر 

﴿        ..... 63 10 اؼبمتحنة 

﴿             ....  71 15 التغابن 

﴿       .... 71 02 الطبلؽ 

﴿        .... 35 16 الربكج 
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 فهرس األحاديث النبوية واآلثار:
 

 الصفحة الحديث النبوي أو األثر
 55 ....أخشى أف يتحدث الناس أٌف ؿبمدا يقتل أصحابو»
 55 ....أدل أخرب أنك تقـو الليل كتصـو النهار »
 56 ...بينكماحرل أف يؤدـ أليها فإهنا إانظر  »
 70 ....بيكأنت كمالك أل »
 55-54 ...رحامكمإنكم إف فعلتم ذلك قطعتم أ»
 70 ...إمبا فاطمة بضعة مٍت يريبٍت ماراهبا »
 70 ....طيب ما اكل الرجلإف أ »
 58 ...ف يقتدم بك اؼبسلموفأخاؼ أإشل »
 68-67 ...سٌعر لنا يا رسوؿ اهلل »
 68 ...غبل السعر عند رسوؿ اهلل »
 28 ...ال تبع ماليس عندؾ »
 38 ...ال تنكح اؼبرأة على عمتها »
 58 ...ال تقاـ اغبدكد يف دار اغبرب»
 58 ....ال تقطع األيدم يف السفر »
 38-27 ...ال ضرر كال ضرار »
 38 ...اليبع بعضكم على بيع بعض »
 70 ...ال هبوز شهادة خائن كال خائنة »
 19 ...القاضي كىو غضبا اليقضي »
 55 ....لوال أٌف قومك حديثو عهد »
 55 ....معاذ اهلل أف يتحدث الناس أشل أقتل أصحايب »
 23 ....من مس ذكره فليتوضأ »
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 59 ...أف يسافر بالقرآف -صلى اهلل عليو كسلم-هنى رسوؿ اهلل  »
 58  ...ماـ الناسإكلكٍت 

 
 فهرس األعالم:

 الصفحة اسم العلػػػػػم 
 16 ابن األعرايب
 34 ابن اغباجب
 34-18 ابن السبكي

 69-29 ابن العريب
 69-44-29 ابن القيم 
 69 ابن تيمية
-42-36-35 ابن حـز

65-70 
 29-28 ابن رشد
 20-16 ابن فارس
 68-64-34-21 ابن قدامة
 20-15 ابن منظور

 72 أبو ثور
 67 أبو داكد

 67 ابو ىريرة رضي اهلل عنو
 59-27 حنيفة ابو

 29 اإلماـ أضبد
 72 اسحاؽ بن راىويو

 39-34-32 اآلمدم
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 69-67 أنس بن مالك
 72 األنصارم

 72 إياس بن معاكية
 26 البوطي

 67 الًتمذم
 16 اعبرجاشل
 64-46-34-27 اعبصاص

 42-34 اعبويٍت
 69 حاطب بن ايب بلتعة

 66-65-64 حذيفة بن اليماف رضي اهلل عنو
 71 اغبسن بن عاـز

 07 حسُت بن خلف اعببورم
 34 الدبوسي

 34-32-21-18 الرازم
 07 رائد نصرم أبو مؤنس
 68 ربيعة بن عبد الرضباف

 34-21 الزركشي
 71-59 الزىرم

 15 الزكبيدم
 65-63 السرخسي

 69-68-59 سعيد بن اؼبسيب
 72 سفياف بن عيينة

 34-21-18 الشاطيب
 70-69-59 الشافعي 
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 72 شبيب بن غرقدة
 34 الشنقيطي

 34 صدر الشريعة 
 46 الصقعويب
 07 الضووبي

 66-65-64 طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنو
 27 الطويف

 74-70-55 عائشة رضي اهلل عنها 
 72 عبد الرزاؽ

 67-65 عبد اهلل بن عمر
 72-55 عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنو

 72 عثماف البيت
 64-58 عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو

 25 العز بن عبد السبلـ 
 07 علي بن عباس حكمي

 72 علي بن كامل
 72-59 عمر بن عبد العزيز

-55-39-26 عمربن اػبطاب رضي اهلل عنو
58-65-66-69 

-24-21-17 الغزارل
32-41-46 

 70 فاطمة رضي اهلل عنها
 15 الفَتكزابادم

 65-63 الكاساشل
 34 الكرخي 
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 21 الكماؿ بن اؽبماـ
 28 اإلماـ مالك

 72 اؼبزشل
 59 مسلم

-27-26-07 مصطفي شليب
46-49-66-69 

 56 اؼبغَتة بن شعبة رضي اهلل عنو
 64 النوكم

 68 وبي بن سعيد األنصارم
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 فهرس البلدان:
 

 الصفحة المكان أو البلد
 10 اإلسكندرية

 10 بَتكت
 27 العراؽ

 
 فهرس المذاىب والفرق:

 
 الصفحة الفرؽ ك ىبااؼبذ

 68-67 اغبنابلة
 69-67  اغبنفية

 68-67 الشافعية
 73-72-71-34 الظاىرية
 69-68-67 اؼبالكية
 17 اؼبعتزلة
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 فهرس المصادر والمراجع:
 

 أوال:   القرآن الكريم
 ثانيا : كتب التفسير

ابن العربي: محمد بن عبد اهلل بن محمد المعافري المشهور بالقاضي ابي بكر ابن  (1
دار الكتب –تحقيق محمد عبد القادر عطا –ه( ، احكام القران 543العربي)ت

 م 2003ه/1424الطبعة الثالثة –لبنان –بيروت –العلمية 
ه( 774ابن كثير: عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي)ت (2

الطبعة االولى –بيروت لبنان –دار احياء التراث العربي –،تفسير القران العظيم 
 م، 1997ه/1417

 -ه(،  أحكام القرآن 370الجصاص : أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر )ت  (3
 ه .1405 الطبعة–بيروت  -دار النشر : دار إحياء التراث العربي 

 ثالثا: كتب السنة النبوية
العربي: محمد بن عبد اهلل بن محمد المعافري المشهور بالقاضي ابي بكر ابن ابن  -/4

 ه( ، عارضة االحوذي شرح سنن الترمذي  543العربي)ت
ابو داوود :سليمان بن االشعث السجستاني االزدي المشهور بابي  -/5

دار الرسالة  -كتاب الطهارة-ه(،سنن ابي داود تحقيق شعيب االرنؤوط 275داوود)
 ه/1430لمية ،الطبعة االولى العا
 ( ،صحيح البخاري .256البخاري: ابوعبداهلل محمد بن اسماعيل البخاري)ت -/6
ه( الجامع 279الترمذي : ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )ت -/7

الطبعة  -دارالكتب العلمية بيروت -تحقيق احمد محمد شاكر –الصحيح سنن الترمذي 
 م 1978ه/1398الثانية 

مالك : ابو عبد اهلل مالك ابن انس بن مالك بن ابي عامر االصبحي    -/8
 . 567م ص2013ه/1434مؤسسة الرسالة  الطبعة االولى -الموطأ    -ه(،179)ت



77 

 

القشيري  مسلم بن الحجاج جمعو أبو الحسينصحيح مسلم مسلم :  -/9
 –م  2006ه/1424الطبعة االولى -دار طيبة –صحيح مسلم– ه(261النيسابوري)

 المقاصدرابعا:كتب اصول الفقو و      
ابن القيم الجوزية: شمس الدين ابي عبد اهلل محمد بن ابي بكر  المعروف بابن  -/10

دار الكتب العلمية –اعالم الموقعين عن رب العالمين   -ه( 751قيم الجوزية )
 م .1991ه/1411الطبعة االولى 

ابن  الحاجب ، عثمان بن عمر بن ابي بكر ،منتهى الوصول واألمل في علمي   -/11
  م 1985ه/1405 1بيروت لبنان ط–االصول والجدل ، دار الكتب العلمية 

محمد بن قدامة  ابن قدامة :ىو موفق الدين ابو محمد عبد اهلل بن احمدبن -/12
ه( ،روضة الناظر وجنة المناظر ،المحقق شعبان محمد اسماعيل 620المقدسي )ت

 م. 1419/1989مؤسسة الريان  بيروت المكتبة التذمرية ، المكتبة المكية سنةالنشر
ه( ،التحرير 861ابن ىمام : محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام )ت -/13

اصطالح الحنفية والشافعية ،طبع بمطبعة مصطفى البابي في اصول الفقو الجامع بين 
 ه .1351الحلبي واوالده بمصر ، جمادى االولى 

اآلمدي : ابو الحسين سيف الدين علي ابن علي بن محمد بن سالم الثعلبي  -/14
ه( ، االحكام في االحكام ،دار الصوميعي سعودي، الطبعة 631اآلمدي )ت

 ه .2003
تحقيق عبد اهلل محمود –ح الرحموت بشرح مسلم الثبوت األنصاري : فوات -/15

 م 2002ه/1423،دار الكتب العلمية  الطبعة االولى 
ه( شرح التلويح 793التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت -/16

 مكتبة صبيح بمصر. –على التوضيح 
الفصول  ه( ،370الجصاص : ابو بكر احمد ابن علي الرازي الجصاص )ت -/17

الطبعة الثانية –وزارة االوقاف الكويتية  -تحقيق عجيل جاسم النجمي–في االصول 
 م.1994ه/1414

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
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-ه( 478الجويني: عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني )ت-/18
تحقيق صالح بن عويضة ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة -البرىان في اصول الفقو

 م1997ه/1418االولى 
الرازي: ابوعبد اهلل محمد بن عمر بن حسن بن الحسين التيمي بن علي الرازي -/19
ه( ،المحصول في علم االصول مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 606)ت

 م .1997ه/1418
(،البحر 794الزركشي: ابو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي )ت -/20

 م .1994ه/1414ي ، الطبعة االولى المحيط في اصول الفقو ، دار الكتب
السرخسي :محمد بن احمد بن ابي سهل شمس االئمة السرخسي  -/21
 م1989ه/1409ه( المبسوط دار المعرفة بيروت الطبعة االولى 483)ت
الموافقات   دار -ه( 790الشاطبي: ابراىيم بن موسى بن محمد الشاطبي )ت-/22

 . م 1997ه/1417ابن عفان : الطبعة االولى 
م( ، تعليل االحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطورتها 1998شلبي )ت -/23

 م.1947في اصول االجتهاد والتقليد مطبعة االزىر 
صدر الشريعة االصغر :عبيد اهلل بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري  -/24

 ية..مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات االسالم-ه( ، التوضيح 747الحنفي )ت
ه( قواعد 660العزبن عبدالسالم : عزالدين  عبد العزيز بن عبد السالم) -/25

 ه 1421االحكام في مصالح االنام تحقيق نزيو كمال حماد دار القلم الطبعة االولى 
ه( حاشية 1250حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي )ت  العطار:  -/26

  -العطار على جمع الجوامع دار الفكر 
ه(، المستصفى 505الغزالي : ابوحامد محمد الغزالي الطوسي النيسابوري )ت -/27

 دار الفكر . -من علم االصول
تحقيق محمد الكبيسي مطبعة االرشاد –في بيان الشبو والمخيل –شفاء الغليل -/ 28

 م1390/1971بغداد –
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 خامسا : كتب الفقو والقواعد
ه( 456ابن حزم :  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي أبو محمد )ت -/29

 المحلي.دار الكتب العلمية بيروت.
ه( بداية 595ابن رشد :ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد )ت -/30

الطبعة االولى  -دار الكتاب العربي _بيروت –المجتهد ونهاية المقتصد 
 م 2004ه/1424

 كتاب الشهادات .-            
ابن قدامة :ىو موفق الدين ابو محمد عبد اهلل بن احمدبن محمد بن قدامة  -/31

  ، المغني.ه(620المقدسي )ت
الدردير: ابو البركات أحمد بن محمد بن احمد الدردير العدوي  -/31
 ه( ،الشرح الصغير بتحقيق الدكتور كمال وصفي .1201)ت
ه(، التفسير الوسيط للزحيلي 1436الزحيلي )الزحيلي: د.وىبة بن مصطفى  -/33

 412ه/ص:1422الطبعة االولى  –دمشق  –دار الفكر –
 الشافعي :محمد بن ادريس الشافعي ،كتاب االم_ دار المعرفة  -/34
الكاساني: ابو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي عالء  -/35

لبنان –بيروت –الكتب العلمية ه( ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار 587الدين)
 م .1986ه/1406، الطبعة الثانية 

 بحاث والرسائل العلميةسادسا : األ
بومؤنس : رائد نصري جميل ابو مؤنس ،التعليل بالحكمة وأثره في قواعد أ -/36

 الفقو وأصولو)رسالة ماجيستر( .
ه(ضوابط المصلحة في الشريعة 1434البوطي: محمد سعيد رمضان البوطي ) -/37

 االسالمية )رسالة دكتوراه(.
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كلية دار العلوم جامعة –شعبان صالح:  كتاب  االعالل واالبدال في الكلمة  -/38
 القاىرة.

 .الصقعبي: خالد بن ابراىيم الصقعبي ، شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي -/39
 المعاجم سابعا :

    
ه( ، معجم 395ابن فارس : احمد بن فارس بن زكرياء ابو الحسين )ت -/40

 م1979ه / 1399دار الفكر ،الطبعة   -مقاييس اللغة تحقيق عبد السالم ىارون 
ه( _، 711ابن منظور : محمد ابن مكرم ابن منظور االفريقي المصري ) ت -/41

 صادر بيروت.  دار  1414لسان  العرب ، الطبعة الثالثة 
ه( ، كتاب 1413الجرجاني : علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني )ت-/42

التعريفات  تحقيق ودراسة محمد الصديق المنشاوي، مطبعة :مصطفى الباجي الحلبي 
 ه،دار الفضيلة القاىرة.1357

( مختار الصحاح ، 660)ت بي بكر بن عبد القادرالرازيأالرازي : محمد بن -/43
 م1986مكتبة لبنان ،سنةالنشر 

محمد بن عبد الرزاق المرتضي الحسيني   الزبيدي : محمد بن محمد بن -/44
 الطبعة الثانية  -ه( ، تاج العروس من جواىر القاموس، طبعة الكويت 1205الزبيدي )

الفيروزآبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز -/45
م مؤسسة 2005ه/1426ه(  ، القاموس المحيط .الطبعة الثامنة 817بادي)تآ

 لبنان.–الرسالة بيروت 
ه( ،المصباح المنير في 770الفيومي : احمد بن محمد بن علي الفيومي )ت -/46

الطبعة   -بيروت –قق عبد العظيم الشناوي، دار المعارف محغريب الشرح الكبير،ال
 الثانية  
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