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 ملخص البحث

إن األحكام الشرعية جاءت حتقيقا ملصلحة البشر يف دنياه وأخرته، فهي رابنية املصدر 
فما من حكم شرعي إال وله علته اخلاصة ذات حكم عالية وسياسة فاضلة. والغاية، 

اليت علق عليها الشارع يف تشريعاته. فاألحكام الشرعية ليست تكليفا جمردا تعبداي 
علل وِحكم عالية عرفها البشر أو جهلها. فأي حكم  هاوراءه جاءت حمضا، وإمنا

ت عن علتها احلكيمة وتبعد عن املصاحل اليت أرادها الشارع فهي من األحكام تعر  
فقد  ،عبث استغىن هللا سبحانه وتعاىل عنها. فالشرع خري كله وحكمة كله. بناء عليه

ية وخاصة املسائل االجتهادية ورد التساؤل حول مكانة العلة يف تقرير األحكام الشرع
. فهل األحكام الشرعية تدور مع علته وجودا وعدما اليت علقها الفقهاء على العلل

أو أن العلة ال تفيد إال إشارة واحتمال يفهمها العامل فال يرتتب عليها احلكم الشرعي 
ىل معرفة يف حالة الوجود أو العدم. هذه دراسة حتليلية التعبري أتصيلية املنهج هتدف إ

دور العلة يف تقرير األحكام الشرعية يف املسائل االجتهادية والنصية.ووصل الباحثون 
إىل أن احلكم يدور يف اجلملة مع علته وجودا وعدما مع مراعاة الضوابط الشرعية يف 

mailto:maad@kuis.edu.my
mailto:myosef@kuis.edu.my
mailto:mfairooz@kuis.edu.my
mailto:mukhamadkhafiz@kuis.edu.my
mailto:suhaila.sharil@kuis.edu.my


 e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2018 PASAK3 2018 

 23-24 April 2018 . Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor . eISBN: 978-967-2122-47-0 

 

292 

ذلك وأمهها أن تكون العلة منضبطة وأن ال تعارض نصا شرعيا أو إمجاع وهو اصطلح 
 ن ال يعود على األصل ابإلبطال.عليها األصوليني أب

 
 الكلمات املفتاحية: العلة، احلكمة، مقاصد الشريعة.

 
 املقدمة: 

 أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ إليه، ونتوب ونستهديه ونستغفره ونستعينه حنمده هلل، احلمد إن
 إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلله ومن له، مضل فال هللا يهده من أعمالنا، سيئات ومن
 وصحبه آله وعلى عليه هللا صلى ورسوله، عبده حممد أن وأشهد له شريك ال وحده هللا إال

 .وبعد وسلم،
 
 نصوص لفهم مهم أساس هو إذ وأجلها، العلوم أهم من وغايتها الشريعة حبكمة العلم إن

 يف مقصودة ليست الشرعية فاألحكام. أبحكامهما والعمل هديهما واستلهام والسنة الكتاب
 ألجلها شرعت اليت واملقاصد املصاحل وهي ورائها من أخرى أمورا هبا قصد وإمنا فقط، ذاهتا

 الشرع نصوص على االطالع مبجرد متمكنا فقهيا يكون ال والفقيه ،( 2013: الشاطيب)
 وأسرارها دقائقها على والوقوف منها والغاية ومصاحلها حبكمها اإلحاطة دون من وظواهرها

 حيث من وتكييفها الشرعية األحكام من حكم كل  يف الشارع أبهداف ناسلل يبينها حىت
 (2003: الريسوين) تدرأ اليت واملفاسد حتقق اليت املصاحل

 
 وتتابع وسلم، عليه هللا صلى النيب عصر منذ مستخدمة موجودة العلم هذا بذور كانت  ولقد
. بعدهم من والتابعون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأصحاب الراشدون اخللفاء ذلك بعد
 أن إال وخصوصها عمومها الشرع ومقاصد رسوله وسنة هللا لكتاب فهما الناس أفضل أهنم إذ
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 عصر وال الرسالة عصر يف حمررة مدونة تكن مل األخرى اإلسالمية العلوم من كغريه  العلم هذا
 الشافعي اإلمام يد على الفقه أصول علم وتطور نشأة مع ويتطور ينشأ وإمنا والتابعني الصحابة

 (2014: وفاق أمحد) األئمة من بعده جاء من حرر مث الرسالة كتابه  يف خاصة تعاىل هللا رمحه
 

 تعريف العلة والتعليل: 
 أن إذ وتتشعب، تطول اليت املباحث من وأصوهلا الشرعية األحكام تعليل عن احلديث إن

  أحد يضعه مل املصطلح
 

 حسب تتطور مث مناسبة كلمة  بصفتها اللفظ نشأ وإمنا يتبع مث حدوا مرة وأنواعه وصفه فيثبت
 أصحاب أيدي على الفقه حترير عهد يف وخاصة الشرعية واملقاصد الفقه أصول علم تطور

 فإن ذلك أجل من. وأنواعه وتشعباته املصطلح هذا عن األصوليني تعريفات فتختلف املذهب
 بعض ذكر ومع واالصطالحي اللغوي عريفاتهت حيث من املصطلح هذا بدراسة سيقوم الباحث
 عند املستخدمة املصطالحات بني الفروق خالله من ليظهر املعىن يف معه تشتبه اليت األلفاظ

 .األصوليني
 

 احملل، ذلك حال به فيتغري ابحملل حيل ما: ومعناه ابلكسر،" العل ة" كلمة  من اللغة يف التعليل
 كَأنَّ    وجهه عن صاحبه يشغل الذي احَلَدث   مبعىن" لَّةالعِ " وأتيت. علة املرض يسم هذا ومن
 الشيء يتغري ملا اسم هو وقيل. األول شغله عن منعه اثنياا شغالا  صارت قد" العلة" تلك

 يسمى ومنه السقم، إىل الصحة من حاله يتغري اجلسم ألن املريض؛ علة من أخذاا  حبصوله،
: العلة: "احملكم صاحب يقول املعىن نفس ويف. حلالا حكم يتغري ابجملروح حبلوله ألن علة اجلرح

 املرض، والعلة. سبب أي: هلذا علة وهذا الرجل، اعتل وقد. وجه عن صاحبه يشغل احلدث
 مأخوذ هو وقيل( م2013: النووي." )عليل ورجل تعاىل، هللا وأعله واعتل يعل عل: منه يقال
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 هذا من وقريب(. 2013 النووي،) الَعَللة ةوالثاني النهل األوىل فالسقية النهل، بعد العلل من
 أي" هلذا ِعلَّة   هذا"و به، هَلَّاه  " تعليالا  علََّله"و به ي تعلل ما": والع اللة التعلَّة أبن الفارايب ذكر

 الشيء يتغري ملا اسم هو عنده فالعلة( بدون الفيومي،) حبجة متسك إذا": اعتلَّ "و. سببب
 .املريض علة من أخذاا  حبصوله،

 
 كعلة  املؤثر العرض: أشياء ثالثة من مأخوذة اللغة ابعتبار العلة( :"م1995) القرايف اإلمام قال

 علمه لعمرو، زيد إكرام علة"  قوهلم من:  لألمر والداعي.  عادة فيه يؤثر الذي وهو املرض،
 الا عل شرب:  يقال ، الري بعد للشرب العلل ومنه:  والتكرار الدوام من:  وقيل.  وإحسانه

   "هنل بعد
 

(: ت.د: املنظور ابن) العرب لسان يف ورد فقد السبب، مبعىن أيضا اللغة يف جاءت والعلة
 الراحلة، بعلة رجلي يضرب الرمحن عبد فكان: عائشة حديث ويف سبب،: أي هلذا، علة هذا"

 هو األخري . واملعىن"رجلي يضرب وإمنا برجله البعري جنب يضرب أنه يظهر بسببها،: أي
 وخاصة احلكم ثبوت يف سبب العلة ألن للعلة تعريفهم كلمة  يف األصوليني ملصطلح األنسب

له.  احلكم إثبات املطلوب الفرع يف احلكم ثبوت يف سبب العلة  فإن القياس، مسائل يف
 العلماء استخدم وقد ابلدليل، وأثبته علته بني   أي" الشيء عل ل" من مصدر كلمة  فهو والتعليل

 ويسمى املعلول على العلة من به االستدالل ميكن وما الشيء، علة تبيني مبعىن يلالتعل كلمة
 (2004: العربية اللغة جممع) ابلربهان كذلك

 
 هنا الباحث يذكر املصطلح، هلذا عدة تعريفات األصوليون أورد أما التعريف االصطالحي فقد

 قوهتا: ومدى التعريفات تلك أهم
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 وهو.  وتعاىل سبحانه الشارع جبعل بل بذاته ال احلكم يف يؤثر ذيال الوصف أهنا: األول القول
واعرتض بعضهم ( 2000: السعدي.. )بعده من األصوليني وبعض( م1997) الغزايل قول
 القول فإن الغزايل، إليه انتسب الذي األشاعرة ملذهب خمالف املؤثر ابلوصف االعرتاف أبن

 حسنة جتعلها مفسدة أو مصلحة على تشتمل الاألفع أن على مبين احلكم يف الوصف بتأثري
 قاعدة على يوافقون ال واألشاعرة املفسدة، أو املصلحة تلك يدرك العقل وأن  قبيحة، أو

 .املعتزلة على ردهم يف عنهم معروف هو كما  والتقبيح التحسني
   

 للحكم املوجب هي: أخر لفظ ويف بذاته، احلكم يف املؤثر الوصف هي العلة:  الثاين القول
 املعتزلة إىل منسوب تعريف وهو. الشارع قصدها مفسدة دفع أو مصلحة جلب على بناء بذاته
 ذايت وصف عندهم فالعلة.(. م1992: الزركشي) العقلي والتقبيح التحسني يف قاعدهتم بناء
 يف العلة ما وأ: " البصري احلسني أبو يقول. جاعل جعل على يوقف ال القضية نفس يف

 من مستفادا كان  إذا شرعيا احلكم يكون وإمنا شرعيا، حكما أثرت ما فهي: قهاءالف اصطالح
 م(2000:السعدي( )م1964: املعتزيل احلسني أيب" )الشرع

 
 وتعليل القدمي، هللا أمر الشرعي واحلكم حادث أمر الوصف أبن التعريف هذا على وعورض

 حكم يوجد قد أبنه عريفالت هذا على بعضهم عارض كما.  مستحيل أمر ابحلادث القدمي
 جاز ملا املعتزلة يدعيها كما  احلكم يف مؤثرة العلل كانت  ولو املستقلة، العلل من عدد واحد
 بغريها، وقوعه فيستحيل احلصول واجب املستقلة علته مع احلكم ألن الشرعية العلل يف ذلك
 غريه، عن منقطعا ،إليه حمتاجا منها لواحد ابلنسبة يكون أن يستلزم علل عليه اجتمعت وإذا

  .عقال حمال أمر وهذا للكل، واحتياجه الكل عن استغناؤه فيلزم العكس، وكذلك
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 تكون صاحلة حكمة على مشتملة أي احلكم، على الباعث الوصف أهنا:  الثالث القول
( 2003: اآلمدي)  اآلمدي واإلمام احلاجب ابن قول وهو. احلكم شرع يف للشارع مقصودة
 هللا يعلم اليت" أو" للمصلحة حتصيال عنده احلكم شرع ما" ب بعضهم ريفتع هذا ويقارب
 عليه كان  ما على احلكم كان  الذي املعىن" أو" ألجلها ابحلكم التعبد يف املتعبدين صالح
 بناء م( وهذا2000: السعدي" )معه احلكم به جيب وجد  إذا الذي املعىن هي" أو" ألجلها

 .ضابألغرا الرب أفعال تعليل على
 

 و الرازي اختيار هو التعريف وهذا. الشارع بوضع للحكم املعرف الوصف أهنا: الرابع القول
 علما جعله إىل التعريف هذا أصحاب ويذهب. احلنابلة وبعض احلنفية من وكثري البيضاوي،

 هي العلة أبن بعضهم صرح فقد ولذلك احلكم، عرف به املعلل املعىن وجد فإذا احلكم، على
 هي عندهم العلة فتكون والعالمة، األمارة هو ابلَعلم ومرادهم النص، حكم على لماع جعل ما

 فقط، الفرع يف وجوده على عالمة هي أو معا، واألصل الفرع يف احلكم وجود على األمارة
 يف وهم وتعاىل، سبحانه هللا هو عندهم احلقيقي املؤثر بل حقيقة، مؤثرة غري العلة أبن ورأوا
 عندهم فالوصف( م2000: السعدي) بنفسها املؤثرة هي العلة أبن قال ملن خمالف ذلك

 عالمة جعل الذي معناه: واملعرف. جنس وهو ابلغري، القائم املعىن هو الرأي هذا أصحاب
 كان  فإنه اإلسكار ذلك ومثال. عليه والباعث احلكم، يف التأثري به خرج فصل وهو.  للحكم
. حترميها يف علة الشرع صاحب جعله حىت حترميها لىع وجوده يدل ومل اخلمر يف موجوداا 

  .الشارع وضعه الذي التحرمي وهو احلكم على عالمة أي معروف وصف فاإلسكار
 

 أن بد ال التعريف أن: أوالها اعرتاضات بعدة التعريف هذا على العلماء بعض اعرتض وقد
 ألنه التعريف، هذا يف مةالعال دخول إلمكانية مانع غري التعريف وهذا مانعا، جامعا يكون

 واالعرتاض. كبري  فرق بينها احلقيقة أن رغم والعالمة الشرعية العلة بني فرق فال عليها، يصدق
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 قسيم أهنا مع ابالجتهاد املستنبطة العلة مشوله لعدم جامع غري التعريف هذا أبن قالوا: الثاين
 نقف ما بعد ألان ابحلكم، عرفت دابالجتها املستنبطة العلة ألن وذلك. عليها املنصوصة العلة
 فمعرفة احلكم، ذلك علة لنعرف احلكم به قام الذي الوصف على نقف أن نستطيع احلكم على

 أن مع معرفتها على  معرفته لتوقفت للحكم معرفة العلة كانت  فلو العلة، ملعرفة سابقة احلكم
 .ابلعكس هنا األمر

 
 مالك اإلمام عن منقول وهو" هبا الشرعي احلكم يتعلق اليت الصفة هي العلة: "اخلامس القول

 بتلك الشرعي احلكم بتعلق املراد بيان إىل حيتاج أبنه التعريف هذا على واعرتض. املدينة وفقهاء
 اإلابحة أو األوامر بتعلق واملراد اجلواز، طريق عند أو عدميا أو وجوداي يكون فقد الصفة،
  .عندها شرعت أهنا املصاحل من وغريمها

 
 ابن اإلمام تعريف وهذا" ضروراي إجيااب ما أمرا توجب صفة لكل اسم العلة: " السادس القول
 .الظاهري حزم

 ويبدو العقلية، العلة هي حزم ابن تعريف يف تدخل اليت العلة أبن التعريف هذا على واعرتض
 كبرية  محلة ويشن بل األحكام بتعليل القول ينكر فلذك والعقلية، الشرعية العلة بني يفرق ال أنه

 (م2000: السعدي) به يقول من على
 

 اليت املفاسد أو اإلابحة أو األوامر هبا تعلقت اليت واملصاحل احلكم هي العلة: " السابع القول
 مل إذ التعريف هذا اخرتع وقد( ه1421) الشاطيب اإلمام تعريف وهو" النواهي به تعلقت
 املفسدة أو نفسها املصلحة هي العلة أبن صرح قد الشاطيب واإلمام. األصوليني من أحد يسبقه

 منضبطة، غري أو منضبطة ظاهرة، غري أو ظاهرة املصلحة تلك كانت  سواء مظنتها ال نفسها،
 م(2000: السعدي.)به ينضبط حبيث للحكم سببا الشارع جعلها اليت فهي املظنة أما
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 حكم به تعلق ما على العلة قصر هذا تعريفه يف الشاطيب اإلمام أبن التعريف هذا على واعرتض
 على ومثال أيضا، الوضعي احلكم لتشمل أعم، هو مبا تعرف أن ينبغي العلة أن مع تكليفي

 امللك، انتقال هبا تعلق وقد ذلك حكمة وهذه املتعاقدين، حاجة لدفع العقود تشريع أن ذلك
 م(2000: السعدي) الوضع خطاب من العقود وتشريع

 
 ملصطلحات املتقاربة منها:الفرق بني العلة وا

 والسبب، العلة بني يفرق ال من األصوليني من املصطلحات املتقاربة ابلعلة هي السبب، لذا فمن
 ابلعقل معرفتها  ميكن العلة أن: عندهم والفرق بينهما، التفريق على األصوليني أكثر لكن  

 احملضة األسباب خيصون كنهمل سبباا، تسميتها من مينعون وال اخلمر، حترمي يف قضية كاإلسكار
 الظهر لصالة سبباا  الزوال ككون  وذلك ومعقوليتها، حكمتها معرفة يف للعقل مدخل ال مبا

علة )عبد الرمحن  سبب كل  وليس سبب، علة كل:  يقال أن ميكن هذا وعلى املثال، سبيل على
 ه(1407عبد اخلالق، 

  
 العلة جعل األصوليني بعض أن له التنبه ينبغي ومما: ))هللا رمحه خالف عبدالوهاب الشيخ قال

 والسبب العلة من كل  فعندهم هذا غري على أكثرهم ولكن واحداا، ومعنامها مرتادفني والسبب
 للشارع منهما وكل وعدماا، وجوداا  به وربط عليه احلكم بين منهما كل  احلكم، على عالمة
 عقولنا تدركه مما الربط هذا يف سبةاملنا كانت  إذا ولكن عليه، وبنائه به، احلكم ربط يف حكمة

 وال فقط، السبب مسي عقولنا تدركه ال مما كان  وإن. السبب: أيضاا  ومسي العلة،: الوصف مسي
 فريضة إلجياب الشمس غروب وأما. وسبب علة الرابعية الصالة لقصر فالسفر علة، يسمى

 من فكل صومه، ابإلجي رمضان[  هالل]  وشهود الظهر، فريضة إلجياب وزواهلا املغرب،
 هـ(1416)عبد الوهاب خالف،  ((علة سبب كل  وليس سبب، علة فكل علة، ال سبب هذه
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 واحلكمة يف املصطلح ودورمها يف تقرير األحكام الشرعية العلة بني لفرق 
ومن الكلمات املتقاربة مع العلة أيضا هي كلمة احلكمة، وذهب مجهور األصوليني إىل التفريق 

 من احلكمة حتققِ  مظنةَ  يكون الذي املنضبط الظاهر الوصف هي العلة جبعل بني املصطلحني
: فيقولون.ألجله احلكم شرع الذي الشرعي املقصد هي احلكمة بينما احلكم، تشريع وراء

مسألة الفطر  .النفوس حفظ: وحكمته. وعدواانا  عمداا  القتل: وعلته. شرعي حكم القصاص
 احلرج رفع: وحكمته. املرض أو السفر: وعلته. شرعي رمضان، فالفطر نفسه حكم يف الفطر

 واملشقة )زيدان، د.ت(
 

 الباعثة ومن العلماء من يستخدم كل من الكلمتني يف حمل أخر، فالعلة عندهم هي احلكمة
 احلكمة. وعلى وجود مظنة هو الذي املنضبط الظاهر احلكم. وهي أيضا الوصف تشريع على
 الشرعية األحكام تعليل عند لكن ،(احلكمة) به ويراد( لةالع) لفظ يطلق قد االصطالح هذا

 حبسب( العلة) لفظ إطالق من املراد وفهم ،(احلكمة) و( العلة) بني للفرق التفطن ينبغي
 (2012السياق )نعمان عبد هللا، 

 
 األحكام أن وأما الفرق بني العلة واحلكمة من حيث دورمها يف تقرير األحكام جيب أن ندرك

 وأما منضبطة، غري أو خفية تكون قد احلكمة أن ذلك يف والسبب حِبَكِمها، ال لهابعل تربط
 بعض يف احلكمة فاتت وإن ابلعلة احلكم يربط ولذلك. منضبط ظاهر وصف فهي العلة

 املشقة لكن. املشقة دفع: حكمته. للمسافر الفطر إابحة احلاالت، ومثال ذلك أو اجلزئيات
 منضبط آخر أبمر ربطه وإمنا ابملشقة، احلكم الشارع يربط مل ولذلك منضبط، غري نسيب أمر
وينبه الباحث إىل أن هناك تالزم بني العلة واحلكمة، فالعلة ال  .املشقة مظنة ألنه السفر، وهو

 املقرر فمن حكمتها، ختلفت إذا ابلعلة التعليل منع منه يلزم ال يف اجلملة ختلو من حكمة لكن
 حكمته، ختلفت وإن علته، وجدت مىت يوجد فاحلكم وعدماا، وداا وج علته مع يدور احلكم أن
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 كان  أبن ـ مثالا  ـ املسافر عن املشقة دفع حكمة ختلفت فلو للنادر، وإلغاءا  ابلغالب، اعتباراا 
)نعمان عبد هللا،  .التعليل صحة يف يقدح وال الشرعي، احلكم يلغي ال فهذا مرفهاا، املسافر
2012) 

 
 هبا تربط مل انضباطها عدم أو خلفائها (: "احلكمة1420مي زيدان )قال الشيخ عبد الكر 

 يؤدي ابلعلل األحكام منضبطاا وربط ظاهراا  أمراا  لكوهنا ابلعلل؛ ربطت وإمنا غالباا، األحكام
 ووضوحها، العامة التشريع أوامر واستقرار واطرادها، األحكام وضبط التكليف، استقامة إىل

 ((األحيان بعض يف والوقائع اجلزئيات بعض يف احلكمة فوات فيها يؤثر ال عظام فوائد وهذه
 

 دور العلة يف تقرير احلكم الشرعي
اشتهر يف كتاابت الفقهاء واألصوليني قاعدة أصولية كبرية يف موضوع التعليل وهي "احلكم 
ا يدور مع علته وجودا وعدما" ومعىن القاعدة إمجاال هو أن احلكم الشرعي يدور مع علته. إذ

وجدت العلة وجد احلكم وإذا انتفت العلة انتفت معها احلكم الشرعي، ومثال ذلك السفر 
واملرض فإن كل منهما علة جلواز الفطر يف أايم رمضان، فإذا حصل السفر أو املرض جاز معه 
الفطر، وإذا مل حيصل املرض أو السفر مل جيز الفطر يف أايم رمضان. فتبني  هنا أن احلكم يدور 

 ذه العلة. وقد ذكر العلماء أن املقصود ابلدوران هنا يكون يف حالتني:مع ه
 

دوران احلكم يف الصورة الواحدة، وهو أن يكون وجود احلكم عند وجود الوصف  احلالة األوىل:
 وعدمه عند عدم الوصف يف صورة واحدة وحمل واحد 

 
مجاع، فلما صار مسكرا ومن أمثلة ذلك عصري العنب، فقبل أن يكون مسكرا كان حالال ابإل

أصبح حمرما إبمجاع العلماء، فالعلة هنا السكر وهو الذي جعله حراما. فلما زال عنه وصف 
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اإلسكار كأن صار خال صار يف هذه احلالة حالال. فيظهر هنا دوران احلكم حالال وحراما مع 
 (2013ه، العلة وجودا وعدما. والدوران هنا يف صورة واحدة وهو العنب نفسه. )عمر ابر 

 
ومن أمثلة ذلك أيضا ما احتج به املالكية على طهارة الكلب واخلنزير بقياسهما على الشاة 
جبامع احلياة، وذلك ألهنم يقولون أبن احلياة علة الطهارة، فالشاة إذا ماتت ويف بطنها جنني 

هنا  حي حكمنا على مجيع أجزائها ابلنجاسة، وحكمنا على اجلنني ابلطهارة. فدوران احلكم
على احلياة للطهارة، فإذا وجدت احلياة وجدت الطهارة. وال شك أن هذا التعليل يدل على 
االعتماد بقاعدة دوران احلكم. ويرى الباحث أن هذا التعليل ابلقاعدة يف هذه احلالة ليست 
بصحيح، ألنه معاكس للنص، وكل تعليل يبطل النص أو ينقص االستدالل به فهو ابطل، 

 كما سيأيت.
 

ومن أمثلتها أيضا مسألة جراين الراب يف احلب، فاحلب جيري فيه الراب ما دام حبا مطعوما، 
ويزول عنه هذا احلكم إذا زرعت وصار قصيال، ألنه غري مطعوم حينئذ، فال راب فيه، فإذا عقد 

ه احلب فيه مطعوما وعاد إليه احلكم وهو كونه ربواي، فدل على أن علة الراب فيه هي الطعم، ألن
 (2013وجد احلكم بوجودها وانتفى ابنتفائها )عمر ابره، 

 
دوران احلكم يف صورتني، وهو أن يكون وجود احلكم عند وجود الوصف يف  الصورة الثانية:

 حمل، وعدم وجود احلكم عند عدم الوصف يف حمل أخر. 
ا، فالنقدية ومن أمثلة ذلك مسألة زكاة احللي، فقد أوجب بعض العلماء زكاة احللي لكونه نقد

يف هذه احلالة أصبحت علة للزكاة فيدور معها احلكم وجودا يف املسكوك وعدما يف حنو الثياب 
والعبيد والدواب وحنوها. فصورة اإلجياب يف احللي وصورة العدم يف املالبس فهذان صوراتن 

 (2013خمتلفتان يدور معها العلة الواحدة وهي النقدية )عمر ابره، 
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 حكام الشرعية ابلعلةضوابط تقرير األ
 العلة على مقدمة املنصوصة والعلة ابتداءا، النص من األحكام علل أن تطلب: الضابط األول

 املستنبطة
 
 طلب ملن ينبغي وعليه الشرعي، النص من العلة طلب مسالك الكشف عن العلة هي أول إن

 نص حيث الوقوف بوج منصوصة العلة كانت  فإذا أوالا، النص من يلتمسها أن العلة التماس
 يف مث اإلمجاع، يف حينها فينظر منصوصة العلة تكن مل وإن غريه، إىل جتاوزه وعدم الشارع،

 (2012والتقسيم )نعمان عبد هللا،  السرب
 

 من مملوآن -وسلم عليه هللا صلى-هللا رسول وسنة والقرآن: ))ـ هللا رمحه ـ القيم ابن العالمة قال
 ألجلها اليت احلكم وجوه على والتنبيه هبما، اخللق وتعليل صاحل،وامل ابحلكم األحكام تعليل
 مائة حنو يف والسنة القرآن يف هذا كان  ولو األعيان، تلك خلق وألجلها األحكام، تلك شرع

 الم: )يذكر فتارة: متنوعة بطرق موضع ألف على يزيد ولكنه لسقناها، مائتني أو موضع
 من: )يذكر واترة ابلفعل، املقصود هو الذي( ألجله فعولامل: )يذكر واترة الصرحية،( التعليل

: يذكر واترة( أن)و( الفاء: )يذكر واترة ،(كي  أداة: )يذكر واترة التعليل، يف الصرحية( أجل
 على ينبه واترة املخلوق، إىل املضاف الرجاء معىن عن اجملردة للتعليل املتضمنة( لعل أداة)

 عليها يرتبها مث األحكام لتلك املناسبة املشتقة ألوصافا يذكر واترة صرحياا، يذكره السبب
 عبثاا  دينه وشرع خلقه خلق أنه زعم من على ينكر واترة أسباهبا، على املسببات ترتيب

 من وجدهتا التأمل حق رسوله هبا هللا بعث اليت الشريعة أتملت وإذا: قال أن إىل... وسدىا،
 على ابدايا  والرمحة والعدل واملصلحة احلكمة جدتوو  به، انطقة بذلك شاهدة آخرها إىل أوهلا

)ابن القيم، مفتاح دار السعاد، د.ت(  ((إليها واأللباب العقول يدعو عليها، منادايا  صفحاهتا،
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 تقدمي وجب مستنبطة، واألخرى منصوصة إحدامها للحكم علتان ولذا، إذا كان يف املسألة
 هو األصل والعلة املستنبطة هي الفرع. املنصوصة على العلة املستنبطة ألن النص العلة

 
 كله،  فليغمسه أحدكم إانء يف الذابب وقع إذا: ))-وسلم عليه هللا صلى-قوله ذلك أمثلة ومن

 يف الغمس رواه البخاري. فحكم ((داء اآلخر ويف شفاء، جناحيه أحد يف فإن ليطرحه، مث
وهنا علة  منصوصة، علة وهذه ،((داء اآلخر ويف شفاء جناحيه أحد يف: ))أبن معلل احلديث

 قاصراا  احلكم جيعل هنا املنصوصة ابلعلة سائلة. واألخذ له نفس ال أخرى مستنبطة أن الذابب
 ابن قال .سائلة له نفس ال ما كل:  إىل ي عدى فاحلكم املستنبطة العلة مع وأما الذابب، على
 أن جلواز نظر وفيه ئلة،سا له نفس ال ما كل  إىل فعدوه الذابب يف النص "ورد: العيد دقيق

 أحد يف: أبن التعليل أو مستنبطة، وهذه به، البلوى عموم: وهي قاصرة الذابب يف العلة تكون
 كون  فيبعد غريه، يف يوجدان ال املعنيان وهذان منصوصة، وهذه شفاء اآلخر ويف داء جناحيه

ملة" )ابن حجر، الفتح، كا  علة ال علة جزء أنه يظهر الذي بل سائل، له دم ال كونه  جمرد العلة
 هـ(1419

 
 ابطل فهو ابإلبطال النص على يعود تعليل كل:  الضابط الثاين

 العلة على مقدمة املنصوصة العلة كانت  وإذا ابتداءا، الشرعي النص من يطلب التعليل كان  وإذا
 .مهحك يبطل أو الشرعي النص خيالف مبا التعليل جيوز وال يصح ال أنه البدهي فمن املستنبطة؛

 ابطل النص، حكم يبطل فيما أو النص، معارضة يف التعليل "إن: السرخسي اإلمام قال
 النص حكم لتغيري يصلح ال التعليل "إن: البزدوي هـ( وقال1414ابالتفاق" )السرخسي، 

 إلبطاله؟" )البزدوي، كنز الوصول، د.ت( فكيف
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 يدور كان  وإن الشرعي حلكموا الثابتة، الصحيحة النصوص هو الشرعية األحكام يف فاألصل
 فيبقي الدوران ذلك النص يبطل وقد النص، حبكم هو الدوران فذلك وعدماا  وجوداا  علته مع

 فقد القدوم، طواف يف األ َول الثالثة األشواط يف الرمل: ذلك ومثال علته، ختلف مع احلكم
 حممد عليكم يقدم :قالوا الذين املشركني أمام والنشاط القوة إظهار وهي واحدة علته كانت

 ببقاء ورد الدليل أن إال بعد فيما زالت العلة هذه أن ومع. يثرب محى أهنكتهم وقد وأصحابه
 ببقاء قاضياا  النص فكان الوداع، حجة يف -وسلم عليه هللا صلى-النيب رمل فقد احلكم؛ هذا

 األحكام منشئ هو النص علته )الشنقيطي، مذكرة، د.ت( فعرف من هنا أن انتفاء مع احلكم
 بد فال علته، زوال من ابلرغم احلكم وببقاء علته، مع احلكم بدوران يقضى من وهو والعلل،

 الحق، والتعليل سابق فالنص ابلتعليل، معارضته وعدم الثابت الشرعي للنص التسليم من إذن
 حكم هنالك كان  لو ولذلك النص، من قوهتا تستمد إمنا والعلة فرع، والتعليل أصل والنص
 مستنبط، حلكم واألخرى منصوص، حلكم إحدامها بعلتني وع لل االستنباط، بطريق أخذ واحد
 وما املستنبط، احلكم بعلة املعلل القياس على املنصوص احلكم بعلة املعلل القياس يقدم فإنه

 مينع األرز: اجملتهدين أحد قال لو: ذلك ومثال له، تبع والعلة ، األصل هو النص ألن إال ذلك
 الذرة على قياساا  الراب فيه مينع األرز: آخر جمتهد وقال.الكيل جبامع الرب على قياساا  الراب فيه

 حترميه، على منصوص الرب وهو أصلها ألن األوىل العلة ترجح احلال هذه ففي .االقتيات جبامع
منصوص  ال مستنبط فيها الراب فتحرمي الثاين، القياس يف األصل هي اليت الذرة خبالف

 فرجحت العلة، رجحت اليت هي النص فقوة النص؛ قوة هنا نقيطي، مذكرة، د.ت( واملرجح)الش
 ومرجعيته، النص حاكمية على يؤكد وهذا. به ارتبطت الذي النص بقوة وإمنا بقوهتا ال العلة

 سيداا، التعليل فيصبح األمر يعكس أن حبال جيوز فال اتبع، والتعليل سيد   النص أن وعلى
 (2012نعمان عبد هللا، اتبعا ) والنص
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 عليه هللا صلى-النيب عن الثابتة األحاديث ومن أمثلة التعليل يف إبطال النص: ما جاءت
 على أشق أن لوال: ))-وسلم عليه هللا صلى-كقوله  صالة، كل  عند ابلسواك ابألمر -وسلم
 ومحل صالة، كل  عند السواك ير مل الفقهاء بعض لكن ((صالة كل  عند ابلسواك ألمرهتم أميت

 دون فقط الوضوء عند ابلسواك األمر فجعل صالة، كل  وضوء عند: معىن على األحاديث
 فتنزه املستقذرات، إزالة من ألنه املساجد يف عمله ينبغي ال السواك أبن ذلك وعلل الصالة،
 تدل: ))ابلسواك اآلمرة لألحاديث شرحه سياق يف املعبود عون ذلك. قال يف عن املساجد

: يقال أبن العبارة تقدير إىل حاجة فال صالة، كل  وعند وضوء، كل  عند السواك روعيةمش على
 الصرحية الصحيحة السنة رد هذا يف بل احلنفية، بعض قدرها كما  صالة، وضوء كل  عند أي

 املستقذرات، إزالة من ألنه املساجد يف عمله ينبغي ال أبنه وع لل. الصالة عند السواك وهي
صالة" )آابدي، عون املعبود،  كل  عند استحبابه على دلت األحاديث ألن دودمر  التعليل وهذا

 هـ(1412
 

 ابالزدايد ذلك وعللوا العصر، صالة أتخري استحباب إىل الفقهاء بعض ومن هذا النوع ما ذهب
 سياق يف األحوذي حتفة يف قال.التعجيل أفضلية يف األحاديث صحت قد أنه مع النوافل، من

 صاحبـ  العصر صالة أتخري استحباب أيـ  "وعلله(: العصر تعجيل يف جاء ام ابب) لـ شرحه
 املمجد التعليق صاحب رده وقد النوافل، تكثري أتخريها يف أبن احلنفية الفقهاء من وغريه اهلداية

 أفضلية على الدالة الصرحية الصحيحة النصوص مقابلة يف تعليل أبنه احلنفية العلماء من وهو
 هـ(1415وغريها" )املباركفوري،  الستة الصحاح يف مروية ثريةك  وهي التعجيل

 
 نص اليت املنصوصة الزكاة أعيان وضرب بعض العلماء املثال على هذا  يف ققضية استبدال

 الشارع فرض: املثال سبيل فعلى ابملصلحة، ذلك وتعليل بغريها، إخراجها على احلكيم الشارع
 سلعاا  يشرتي من نرى ذلك مع لكننا نقداا، إخراجها واجبوال نقداا، النقد زكاة إخراج احلكيم
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 نقداا  الزكاة يف حقه أخذ لو املستحق ذلك أن حبجة املستحق، إىل يدفعها مث غذائية مواد أو
 بدالا  سلعاا  له ت شرتى عياله، ومصلحة ملصلحته الرعاية ابب فمن التصرف، يسيء سوف فإنه
 النقد زكاة يف الواجب أن خالف ال إذ مرفوض؛ ليلالتع هذا ومثل.نقداا  إليه املال دفع من

 طبيعتها عن وإخراجها فيها التصرف لغريمها أو لوكيله أو للمالك يصح وال نقداا، إخراجها
 الواجب بل فيها، التصرف أو عموماا  الزكاة أموال استبدال عدم على العلماء ومجهور النقدية،
 عليهم، والية ال رشد أهل الزكاة أهل وألن فرضت، هكذا أبعياهنا،ألهنا املستحقني إىل إيصاهلا

 إذهنم )النووي، اجملموع، د.ت( بغري حقهم يف التصرف جيز فلم
 
 القاصرة ابلعلل األحكام تعلل ال الضابط الثالث: 

 الشرعي احلكم تعظيم مقصد الشرعية األحكام تعليل يف املتوخاة املقاصد من أن خيفى فال
 ذوي من البعض مسعنا فقد والبصرية، العلم من فيه البد ولكن حسن، مقصد وهذا وإجالله،

 تعظيم من املطلوب عكس إىل تؤدي قاصرة بعلل الشرعية األحكام يعللون احلسن املقصد هذا
 ما القاصرة ابلعلل نعين ال هنا وحنن .له واخلضوع االنقياد وإجياب وإجالله الشرعي احلكم
 بعلة الشرعي احلكم يعلل أن نعنيه الذي بل متعدية، غري العلة كون  من األصول علماء يذكره

 احلكم ملقصد واملستوعبة اجلامعة العلة ليست ولكنها علة، جزء تكون قد مستنبطة اجتهادية
 ال تنضبط، ال اليت احِلَكم ببعض الشرعي احلكم يعلل أن:  القول أمكنك شئت وإن. الشرعي

 (2012هللا، منضبط )نعمان عبد  ظاهر وصف هي اليت ابلعلة
 
 ويذكر حتت هذا الضابط عدة جتاوزات منها ما يلي: 

 األمر واإلجناب، للحمل عرضة املرأة إن: بقوله العامة الوالية من املرأة اإلسالم ملنع علل البعض
 أن ذلك القاصرة، ابلتعليالت نعنيه ما على مثال فهذا .الدولة أعمال سري على سيؤثر الذي
عاقراا.  أو مثالا  عزابء تكون وتلد،كأن حتمل مل لو حىت العامة الوالية ىلتتو  أن هلا ليس املرأة
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 قد واحلكمة احلكم، تشريع من تلتمس اليت احِلكم إحدى تكون قد هنا والوالدة احلمل ومسألة
 .هبا يربط ال احلكم لكن معنا، سبق كما  تتخلف وقد توجد

  
 فهذه األنساب، اختالط منع بعلة لزانا حلرمة تعليله يف البعض يقتصر حني ومن هذا القبيل

 أو عاقراا، املرأة تكون كأن  األنساب، اختالط إىل يؤد مل ولو حمرم فالزان وإال احِلكم، إحدى
 حترميه مقاصد من العرض وحفظ بذاته، جرمية الزان أن ذلك احلمل؛ ملنع أكيدة وسيلة تستخدم

 ال والصحية واالجتماعية واخللقية نيةالدي وأضراره الزان ومفاسد النسل، حفظ يف الشأن كما
 املنضبطة الكاملة ابلعلل الشرعي احلكم تعليل كان  حتص )سيد سابق، فقه السنة( وإذا تكاد

 
 ابلعلل تعليلها فإن وتعظيمها، إجالهلا النفوس يف ويرسخ الشرعية، األحكام استقامة إىل يؤدي

 قرر حني أفقهه ما تيمية ابن اإلسالم شيخ هللا ورحم لذلك، معاكسة نتائج إىل يؤدي القاصرة
 يعارض ال أن: قضااي ثالث على يقوم تعظيمه فجعل الشرعي، احلكم تعظيم يف هامة قاعدة

 القيم، ابن) االنقياد توهن علة   على حيمل ال وأن غال، بتشديد يعارض ال وأن جاف، برتخص
 من أنه شك ال وحدها ةالقاصر  ابلعلل الشرعية األحكام وتعليل( هـ1408 الصيب، الوابل

 بعض صالحية يف واملشككني الطاعنني أمام الباب يفتح إنه كما  االنقياد، توهني أسباب
 يكون أن جيب الشرعية األحكام تعليل أن: هنا عليه التأكيد يهمنا وما. الشرعية األحكام

 سياق يف التعليل أييت حني السيما والشمول، واإلحاطة واإلحكام الضبط من قدر أعلى على
 نعمان عبد هللا،) حوهلا املثارة والشبهات الشكوك أمام الشرعية األحكام عن والدفاع الذب

2012) 
 

وهنا ضوبط أخرى ذكرها بعض األصوليني، غري أهنا يتضمن حتت الضوابط الثالثة املذكورة يف 
 األعلى منها:
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 أن ال يقبل التعليل يف معارضة النص. -
 مقاصد الشريعة. أن يعلل األحكام مربتطا  مع  -
 عدم إغفال املصاحل اإلميانية عند التعليل ابملصاحل أو املفسدة. -
أن تفرق بني تعليل أحكام العبادات وتعليل أحكام املعامالت. )نعمان عبد هللا،  -

2012) 
 

 اخلامتة ونتائج البحث: 
  ويف اخلتام، توصل الباحث إىل النتائج التالية: 

ت لتحقيق مصاحل البشر يف دنياه وأخرته، وأن املصاحل املقصودة أوال: إن األحكام الشرعية جاء
 هنا هي املصاحل يف عني الشارع وليست املصاحل امللغاة أو امللهمة عند البشر.

اثنيا: إن تشريع الشارع لألحكام ليس تكليفا حمضا بعيدا عن األسباب والعلل، بل كل ما 
األسباب يعرفها البشر والبعض األخر ال  شرعه الشارع جعل وراءه أسبااب وحكما، وأن بعض

 يعرفها. 
 

اثلثا: أن قاعدة " احلكم يدور مع علته وجودا وعدما" قاعدة أغلبية وليست مطردة إذ أن هناك 
 مسائل ال يدور احلكم مع العلة، وإمنا يدور مع النص أو اإلمجاع أو املقصد األهم.

التعليل فرع وأن النص هو األصل، فيبطل الفرع رابعا: عند تعليل األحكام جيب االنتباه إىل أن 
 يف معارضته للنص، وال يبطل النص جملرد العلة املستنبطة كشف عنها عامل أو فقيه.

 
  املراجع:

. اإلحكام يف أصول األحكام. الرايض: درا الصميعي للنشر 2003اآلمدي. حممد بن علي 
 عوالتوزي
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