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العلَّة املغيَّبة
وأَثَر تَ ْعدِ َيتِها فِي الفُرُوع الفقهيَّة
The Concealed Effective Cause (Al-‘Illa AlMugayyabah) and the Impact of Its Transitivism on OffShoot Jurisprudential Issues

إع َداد:

د .عَدنان بن زَايد بن مُحمد الفَهمي
األستاذ املساعد بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جبامعة أُِّم ال ُقَرى مبكة املكرمة
الربيد اإللكرتوينa.z.fahmi@hotmail.com :

العلَّة املغيَّبة وأَثَر تَ ْع ِديَتِها ِِف ال ُف ُروع الفقهيَّة ،دَ .عدانن بن َزايد بن ُُممد ال َفهمي
املستخلص

ٍ
َّعليل أبموٍر غيبيَّة ،ال تُ ْعلَ ُم َّإال بطريق الوحي ،مثَّ
َوَرَد يف كثري من النُّصوص الشرعيَّة الت ُ
ٍ
َّ
أبحكام شرعيَّة؛ فيأيت السؤ ُال هنا :هل تكو ُن
صوره متعل ًقا
إن هذا التَّعليل يكو ُن يف بعض ُ
هذه (العلل املغيَّبة) ً ِّ
األحكام من ٍ
علل قاصرةٌ،
تنتقل هبا
ُ
حمل إىل آخر؛ أو هي ٌ
علال متعديةُ ،
األحكام معها مقصورةً على ِّ
حمل األصل؟
تكو ُن
ُ

أيضا إىل تقدمي
َجاءَ هذا
اب على هذا ُّ
ُ
السؤال؛ كما يهدف ً
البحث ليُ َح ِّرر اجلو َ
اسة ٍ
در ٍ
شاملة هلذا النَّوع من العِّلَل؛ من حيث حقيقتها ،وأقسامها ،والقول يف تعديتها،
ض َاَي مل تسبق دراستُها.
وشروط تلك التَّعدية ،وبيان أثرها على الفروع الفقهيَّة؛ وهي قَ َ
وقد اختري هلذه ِّ
الدراسة أن تكون مبنيَّة على منهج االستقراء ،والتحليل؛ َّأما
ُ
ِّ
االستقراء :فهو عبارةٌ عن َجَْع النُّصوص الشرعية املتضمنة هلذا النَّوع من العلل ،وما عليها
املفسرين و ِّ
من َشرٍح ألهل العلم من ِّ
احملدثني وال ُفقهاء؛ و َّأما التَّحليل :فهوالنَّظَر يف هذه اجلُملة
ْ
ِّ
َّ
َّ
اجملموعة من التَّطبيقات ،واستنباط ما فيها من إشارة تتعلق مبوضوع(العلة املغيَّبة)؛ ليُ ْب ََن من
ُ
ض َاَي َها.
ذلك دراسة َشاملة جلميع قَ َ
ِّ
ت خامتتُها بنتائج وتوصيات؛ كان من
إمتام هذه الدراسة ،واليت َخَر َج ْ
وقد يَ َّسَر هللا َ
أن العلَّة املغيَّبة علةٌ ِّ
تضمنت وص ًفا مناسبًا ،و َّ
أمههاَّ :
الصورة مما اتَّفقت
أن هذه ُّ
متعدية إذا َّ
ِّ
املذاهب األربعة يف اجلُملة.
عليها فروعُ
الكلمات املفتاحيَّة :علة غيب.
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Abstract
The justification of the metaphysical maters has been mentioned in
many Shareah text which can only be known by divine revelation ،we also
find this justification in canons of Islam ،so the question here is: Is this
metaphysical justification effective or uneffective?
To answer this question came this research ،it present a theoretical and
a comprehensive study for this kind of justification in which meaning ،
sections and the controversy and terms of its effectiveness. Also to clear its
effect on the branches of the law ،it is an issues which has never been
studied.
This study has been based on tow methods: collect and analyses.
Collect is about collecting the Shareah text which includes this kind of
justifications and what has been written about it by Scientists ،jurists and
mohaddithen. As for analyses is to view –carefully- a group of examples
and deduct any hints or indicates regarding this justification of the
metaphysical ،So this will build a comprehensive study for it.
Allah has honored me with this study ،the conclusion of it came out
with results and recommendations. The foremost is that the justification of
the metaphysical is an effective justify if it includes certain terms. Which
has been agreed by the four religious school of Islamic jurisprudence.
Keywords:
justification- metaphysical.
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العلَّة املغيَّبة وأَثَر تَ ْع ِديَتِها ِِف ال ُف ُروع الفقهيَّة ،دَ .عدانن بن َزايد بن ُُممد ال َفهمي

املُقدِّمـــة
ِّ
ستغفره ،ونعوذُ ِِّب ِّ
ومن سيِّئ ِّ
فسنَا ِّ
رور أَنْ ِّ
ِّ
لل ِّم ْن ُش ِّ
ات
احلم َد للِّ؛ ُ
ََ
إ َّن ْ
حنمدهُ َونَ ْستعينُهُ ونَ ُ
ض َّل لَه ،ومن ي ِّ
ِّ
أعمالِّنا؛ من ي ه ِّد ِّه هللا فَال م ِّ
ي لَه .وأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِّلهَ إَِّّال هللا،
ََ ْ ُ ْ
َ َ ْ َْ
ُ ُ
ضل ْل فَال َهاد َ
أشهد أ َّ
ورسولُه.
َو ُ
َن ُحمَ َّم ًدا َعْب ُده ُ
ِّ
ستغفره ،ونعوذُ ِِّب ِّ
ومن سيِّئ ِّ
فسنَا ِّ
رور أَنْ ِّ
ِّ
لل ِّم ْن ُش ِّ
ات
احلم َد للِّ؛ ُ
ََ
إ َّن ْ
حنمدهُ َونَ ْستعينُهُ ونَ ُ
ض َّل لَه ،ومن ي ِّ
ِّ
أعمالِّنا؛ من ي ه ِّد ِّه هللا فَال م ِّ
ي لَه .وأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِّلهَ إَِّّال هللا،
ََ ْ ُ ْ
َ َ ْ َْ
ُ ُ
ضل ْل فَال َهاد َ
أشهد أ َّ
ورسولُه.
َو ُ
َن ُحمَ َّم ًدا َعْب ُده ُ
َّأما بع ُد:
ِّ
َّ
فإّنن ِّ
ط االجته اد،
ِبب القي ا ؛ إذ ه و ((من ا ُ
أهم أبواب األ ُ
ُصول أث ًرا ،وأعمه ا فَائ د ًةَ :
الش ريعة ،وه و امل ْف ِّ
ض ي إىل االس تقالل بتفاص يل
وأص ُل ال َّرأي ،ومن ه يتش عَّب الفق ه وأس اليب َّ
ُ
يمه
أح َك ام الوقَائع . . .فه و إ ًذا أح ُّق األص ول ِبعتن اء الطَّال ب ،وم ن َع َر َ
ف مذخ َذه وتقاس َ
ِّ
َح ا َط مبراتبِّه ا ج َالء،
وصحيحه
َ
وفاسده وما يص ُُّّ م ن االعرتاض ات عليه ا وم ا يفس ُد منه ا وأ َ
َ
ف جماريها ومواقعها ،فقد احتوى على َجم ِّامع ِّ
الف ْقه))(.)1
وعَر َ
َ
وخ َفاء َ
َ
َ
وهذا الباب العظيم من أبواب األصول ،فيه مباحث وقَضاَي ِّ
أصول العِّْلم
متعددة تبين َ
ُ
ُ ََ
ُ
ِّ
به؛ َّإال َّ ِّ
َّ
َّ
كن من أركانه ،ومنا ٌط ال
أثرا ،وأقواها متعل ًقا:
َ
مبحث العلة ،واليت هي ر ٌ
أن من أنفذها ً
ِّ
مناطات إعماله.
يتخلَّف من
ِّ
ِّ
ُمثَّ َّ
صًرا؛ ومن
إن هذه العلَّة
صور وأحو ٌال ،تُؤثر على القول فيها تعديةً وقَ ْ
ُ
تعرض هلا ٌ
جاءت هبا النُّصوص الشرعيَّة :أن تكو َن العلَّةُ عبارًة عن ٍ
غيب،
العارضة ،واليت
تلك األحوال
ْ
َ
َّ
السؤال هنا :هل تتعدَّى العلَّة يف هذه احلال ،أو تكون
الو ْحي؛ فيأيت ُّ
ال يُعرف إال من طريق َ
احلكم ِّ
مبحل األصل؟
قاصرةً؛ فيختَص ُ
ولتحرير اجلو ِّ
القصد إىل املصادر األصوليَّة لتبيُّنهَّ ،إال أنَّه مل
السؤال كان
اب عن هذا ُّ
ُ
( )1اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا ب ن يوس ف (ت478 :ه ) .االربه انا .يقي ق :ص الح ب ن حمم د ب ن
عويضة( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه ).3 :2 ،
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ذكرا َّإال عند
ض لبحث هذا الن
وقفت عليه ُّ
تعر ٌ
يكن هناك فيما ُ
َّوع من العلل ،ومل أجد له ً
اإلمام املقَّري (ت759 :ه ) رمحه هللا يف (قواعده)( ،)1حيث َع َق َد قاعدتني يف تعدية العلَّة
اإلمام املازري (ت536 :ه ) رمحه هللا
املغيَّبةَ ،ح َكى يف َ
إحدامها خالفًا يف ذلك ،وقد َسبَ َقهُ ُ
َ
ِّ ()2
التعرض هلذه العلَّة ،يف َشرحه ألَحد األَحاديث؛ لَكن على ٍ
ٍ
مقتضب،
وجه
إىل
يف (امل ْعلم)
ُّ
َ
َ
َ
ب َّني فيهُ أصل ٍ
مالك دو َن غريه.
ََ
َ
ٍ
تبني
وأتمل ما َوَرَد يف هذا البَاب من تطبيقات؛ َّ
صدرينُّ ،
وبعد دراسة ما يف َه َذين املَ ْ
أمران:
ٍ ِّ
ِّ
ٍ
أحدمهاَّ :
تفصيل
حيتاج إىل
ب من أقو ٍال فيه ٌ
إَجالُ ،
أن ما ُحك َي من خالف ونُس َ
ٍ
وبيان.
والثَّاينَّ :
ض هلا مطل ًقا؛ كحقيقة العلَّة املغيَّبة ،وأقسامها،
أن هناك قضاَي أُخرى مل يُتَ َعَّر ْ
وشروط تعديتها ،وأثرها يف الفروع الفقهيَّة.
ِّ
التوجه إىل هذا البحث؛ وعلى هللا التَّوُّكل ،وبه التَّوفيق.
ومن ُهنا كان ُّ
ويف هذه ِّ
املقدمة َسأُبَِّني األمور التَّالية:
األمر األَوَّل :أهدَاف البَحث.
األهداف فيما يلي:
َّ
تتلخص هذه َ
الرئيسة.
ض َاَي (العلَّة املغيَّبة)َ ،وبِّنَاءُ َمبَادئها َّ
أ ََّوًالَ :أتْصيل قَ َ
ِّ
ٍ
ِّ
للم َذاهب األ َْربعة يف ذلك.
يج َرأْ ٍي َ
ََثنيًا :ير ُير ما نُقل من خالف يف تعديتها ،وختر ُ
ََثلِّثًا :بيا ُن أثر ِّ
القول يف تعديتها على الفروع الفقهيَّة.

( )1انظر :املق ري ،حمم د ب ن حمم د ب ن أمح د (ت759 :ه ) .االقواع دا .يقي ق :أمح د ب ن محي د( .معه د
البحوث العلمية :جامعة أم القرى).480 ،477 :1 ،
( )2انظر :امل ازري ،حمم د ب ن عل ي (ت536 :ه ) .اامل ْعل ما .يقي ق :حمم د الش اذي النيف ر( .ط ،2ال دار
ُ
التونسية للنشر1988 ،م).494-493 :1 ،
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األمر الثَّانِي :الدِّراسات السَّابقة.
ِّ
ٍ
وقفت عليه َّإّنا هي
مل أَق ْ
ف على دراسة تَتَ نَاول شيئًا من قَ َ
ض َاَي (العلَّة املغيَّبة) ،والذي ُ
املوضوع.
عموما ،ومل يَِّرْد فيها ُّ
أي إشارٍة إىل هذا ُ
دراساتٌفي العلَّة ً
ِّ
اسات:
ومن تلك الد َر َ
مطبوع
كتاب
ٌ
أ ََّوًل :مباحث العلة يف القيا  ،للدكتور :عبد احلكيم السعدي ،وهو ٌ
عن دار البشائر اإلسالمية.
ِ
كتاب مطبوعٌ عن
ََثنيًا :تعليل األحكام يف الشريعة اإلسالميَّة ،لعادل الشويخ ،وهو ٌ
دار البَشري.
ع عن دار النَّهضة العربيَّة.
ََثلِثًا :تَعليل األَحكامَّ ،
كتاب مطبو ٌ
حملمد ُمصطفى َشليب ،وهو ٌ
كتاب
َرابِ ًعا :املناسبة الشرعيَّة وتطبيقا ُُتا املعاصرة ،للدكتور :نور الدين اخلادمي ،وهو ٌ
مطبوع عن املعهد العاملي ِّ
للفكر ِّ
اإلسالمي.
ٌ
َ َ
األمر الثَّالِث :خطةُ البَحْث.
مقدمة ،و ٍ
بعون هللا يفِّ :
ٍ
أتيت هذه اخلطة ِّ
وخامتة.
متهيد ،ومخسة َمبَاحث،
أما املقدمة :ففيها أهداف البحث ،و ِّ
الدراسات السابقة ،وخطة البَ ْحث ،ومنهجه،
َ
وإجراءاته.
وأما التمهيد :ففيه مطلبان:
املطْلَب األ ََّولَ :حقيقة العِّلَّة.
املَطْلَب الث ِّ
َّاين :أقسام العِّلَّة.
َ
وأما املبَاحث اخلَ ْم َسة :فهي كالتَّاي:
َ
املْب َحث األ ََّول :حقيقة العِّلَّة املغَيَّ بَة.
ُ
املَْب َحث الث ِّ
َّاين :أقْ َسام العِّلَّة املغَيَّ بَة.
ُ
َ
املْب َحث الثَّالِّث :ال َق ْول يف تعدية العِّلَّة املغَيَّ بَة.
ُ
َ
الرابِّع :شروط تعدية العِّلَّة املغَيَّ بَة.
املْب َحث َّ
ُ
َ
املخرجة على تعدية العِّلَّة املغَيَّ بَة.
املْب َحث اخلَ ِّامس :ال ُف ُروع َّ
ُ
َ
و َّأما اخلامتة :ففيها أهم النَّتائج ،والتَّوصيات.
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األمر الرَّابِع :منهج البَحْث.
اختري هلذه ِّ
الدراسة أن تكون مبنيَّة على منهج االستقراء ،والتَّحليل.
ُ
ِّ
املتضمنة هلذا النَّوع من العلل،
َّأما االستقراء :فهو عبارةٌ عن َجَْع النُّصوص الشرعية
املفسرين و ِّ
وما عليها من َشرٍح ألهل العلم من ِّ
احملدثني وال ُفقهاء.
ْ
اجملموعة من التَّطبيقات ،واستنباط
و َّأما التَّحليل :فهو عبارةٌ عن النَّظَ ِّر يف هذه اجلُملة ُ
ما فيها من إِّشارة أو َداللة على ما يتَّصل بتحرير القول وأتصيله يف (العلَّة املغيَّبة).
األمر اخلَامِس :إجراءات البَحْث.
الع َمل يف هذا البَ ْحث إن شاء هللا وفق اإلجراءات التَّالية:
سيكو ُن َ
ت ما يف املصادر التفسرييَّة واحلديثيَّة والفقهيَّة من ٍ
تطبيق على (العلَّة املغيَّبة).
استَ ْقَرأْ ُ
أ ََّوًلْ :
ِ
للخ ُروج
ت هذه التَّطبيقات ،و
ُّ
ََثنيًاَ :د َر ْس ُ
استنبطت ما فيها من مسائل وإشارات؛ ُ
اسة ٍ
بدر ٍ
شاملة عن هذا النَّوع من العِّلَل.
استفدت من املصادر األُصولية يف التَّخريج على ما فيها ِّمن قَو ِّ
عامة.
ََثلِثًا:
ُّ
اعد وأدلَّة َّ
ُ
ََ
َ
ِّ
الشريف.
ت
َرابِ ًعاَ :عَزْو
اآلَيت القرآنيةَ الكرميةَ إىل مواضعِّها يفِّ املصحف َّ
ُ
ُ
ِ
املنهج الت ِّ
الصحيحني أو
َّاي :إ َذا كا َن
ت
األحاديث النبويَّةَ َوفْ َق ِّ
احلديث يف َّ
ُ
َ
ساَ :خَّر ْج ُ
َخام ً
فيهما أو ِّيف ِّ
يف ِّ
أحدمها فإنه يُكتفى بذلك ،وإذَا ملْ ي ُكن ِّ
أحدمها فإنه ُُيََّر ُج من السنن
ص ِّادر السنة األخرى.
األ َْربَ َعة ،وإذا مل يكن فيها فإنه ُُيََّر ُج من َم َ
ِّ
ض َاَي
الوادرة يف البَحث؛ حىت ال تَثْ ُق َل اهلوامش بغري ال َق َ
ً
سادسا :مل أُتَ ْرج ْم لألَعالم َ
ِّ
ت اسم ُكل َعلَ ٍم َوَرَد يف هذا البَ ْحث بتاريخ َوفَاته يف امل ْت ،عند
األساسيَّة ،لكن قَ َرنْ ُ
َ
َّأول ُوُرود.
ٍ
مسألة منقو ٍلة عن مصد ٍر آخر.
ت التَّوثيق يف كل
ً
سابعا :الْتَ َزْم ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
قل
صد َّْر ُ
ت َم َ
َثمنًاَ :
صادر التَّوثيق املذكورَة يف اهلَامش بقوي( :انظر) ،إال إذا كان النَّ ُ
ِّ
ِّ
الكلمة.
أذكر املصدر ُجمَّرًدا عن هذه
ِبلنَّص فإين ُ
يخ ِّ
وفيات مؤلِّفيها.
ص ِّادر
حسب اتر ِّ
ً
اتسعاَ :رت َّْب ُ
ت املَ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ختصرِّ :
دت يف اهلَامش طريق َة التوثيق امل ِّ
وموضع امل ْسأَلَة
بذكر اسم الكتاب،
ِّ
عاشراْ :اعتَ َم ُّ
ً
َ
ُ
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رقم ِّ
رقم َّ ِّ
ِّ
اجلزء إ ْن ُوِّج َد ،مثَّ ِّ
بذكر ِّ
الكتاب؛ ِّ
سائر
ذلك
يف َ
ذكر ُ
الصفحة؛ على أ ْن تُ َ
ِّ
ِّ
رقم الطَّْب َعةِّ ،
البياانت من ِّ
ص ِّادر.
واترُيها،
ومكاِنا ،والطَّ ِّ
ابع هلا يف فهر ِّ املَ َ
اإلشارة يف ِّ
سابق أو ٍ
مت البَ ْحث إىل موض ٍع ٍ
ِّ
الحق ،فإين أُشري إىل ِّ
رقم
عند
حادي َع َ
ش رَ :
ُ
صفحتِّه يف اهلَا ِّمش.
ِّ
ِّ
حىت ال تَثْ ُق َل اهلََوامش.
يل عليه؛ َّ
َثين َع َ
شر :ما تقدَّم خترجيُه من األ َ
َحاديث ،فإين ال أُح ُ
شرَ :كتَ بت البحث على وفْ ِّق مشهور ال َقو ِّ
اعد اإلمالئية.
َثلث َع َ
ْ ُ َْ
َ
َ
ِّ
األعالم ،وما احتاج
اآلَيت القرآنيَّة ،و
ضبطت ِبلشَّكل
ش ر:
ُّ
رابع َع َ
َ
األحاديث النبويَّة ،و َ
إىل ٍ
ضبط.
ِّ
الرتقيمفي مواضعِّها الالئِّ ِّ
عالمات ِّ
قة هبا.
ت
خامس َع َ
شرَ :و َ
ض ْع ُ
ت امل ِّه َّم من النَّص كالعناوين والتَّ ْق ِّسيمات وحنوها ،وكان هذا اإلبراز
شر :أَب رْز
سادس َع َ
ْ َ ِّ ُ ُ
ِبملباينة يف اخلَط أو التَّسويد أو وضع خط سفلي.
اعتمدت عليها.
هرسا ِبملصادر اليت
ش ر:
ُّ
سابع َع َ
ُ
أحلقت ِبلبَ ْحث ف ً
ِّ ِّ
ِّ
خالصا
العمل
هذا . . .و ُ
ً
جيعل هذا َ
أسأل هللاَ  أبمسائه احلُ ْس ََن ،وص َفاته العُلَى :أ ْن َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
منني
يغفر ي ولو َّ
لوجهه الكرميُ ،
للم ْؤ َ
الدي وملشاُيي و ُ
وزلْفى لديه يف جنَّات النَّعيم ،وأَ ْن َ
و ْ ِّ
يب الدَّعوات.
املؤمنَات ،إنَّه ٌ
مسيع قر ٌ
يب ُجم ُ
ِّ
رب العاملني ،والصالةُ والسالم على ِّ
احلمد للِّ ِّ
األنبياء واملرسلني.
أشرف
و ُ
ُ
ُ
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وفيه مقصدان:

التَّمهيـــــــــد ،وفيه مطلبَان:
املَ ْطلَب األَوَّل :حَقيقة العِلَّة.

صد األ ََّول :حقيقة ال ِعلَّة ِف اللغة.
املَْق َ
ول ثََالثَةٌ ِّ
يحةٌ،
ُص ٌ
العِّلَّ ة يف اللغ ة :مش تقَّة م ن م َّ
ادة َ
(ع َّل) ،والْ َع ْ ُ
َ
ني َوال َّال ُم املض عَّفة أ ُ
صح َ
وتدور عليها َجلةٌ من املعاين؛ ألص ُقها ِبملراد ما يلي:
ُ
ِّ
ِّ
ال:
الش يء أو تكري ره؛ ومن ه( :الْ َعلَ ُل)َ ،وه َي َّ
املَْع َ األ ََّول :تك رار َّ
الش ْربَةُ الثَّانيَ ة ،يُ َق ُ
ِّ
(علَ ًال)(.)1
(علَ ٌل بَ ْع َد نَ َه ٍل)؛ َوالْف ْع ُل( :يَعُلُّو َن َع اال)َ ،و َ
َ
ِّ
ِّ
املَْع َ الث ِ
ال ابْ ُن ْاأل َْع َرِِّّ
يض يَع ُّل علَّ ةً فَ ُه َو
ض؛ قَ َ
َّاين :الْ َمَر ُ
اِّ (ت231 :ه )َ (( :ع َّل الْ َم ِّر ُ
ِّ
َيَ :كثِّريُ الْعِّلَ ِّل))(.)2
يلَ ،وَر ُج ٌل عُلَلَةٌ؛ أ ْ
َعل ٌ
ِّ
ب لَهُ(.)3
املَْع َ الثَّالِثَّ :
السبب؛ تقول( :هذا الشَّيء علَّة هلذا الشيء)؛ أيَ :سبَ ٌ
املعاين الثَّالثة لوجدان بينها وبني امل ْع ََن االصطالحي ُمناسبةً صحيحة:
ولو نظران يف هذه َ
َِّّ َ
فعل ى امل ْع ََن األ ََّول :وه و التك رار؛ ُِّمسيَ ت العل ة ب ذلك َّ
ألن اجملته د يُع اود النَّظَ ر يف
َ
( )1انظ ر :اب ن ف ار  ،أمح د ب ن ف ار ب ن زك رَي الق زويين ال رازي أب و احلس ني (ت395 :ه ) .امق اييس
اللغ ةا .يقي ق :عب د الس الم حمم د ه ارون( .دار الفك ر1399 ،ه )12 :4 ،؛ واملرس ي ،أب و احلس ن
علي بن إمساعيل بن سيده (ت458 :ه ) .ااحملك ما .يقي ق :عب د احلمي د هن داوي( .ط ،1ب ريوت:
مادة (علل).
دار الكتب العلمية1421 ،ه )91 :1 ،؛ َّ
( )2انظر :األزدي ،حممد بن احلسن بن دريد (ت321 :ه ) .اَجهرة اللغةا .يقيق :رمزي منري بعلبكي.
(ط ،1ب ريوت :دار العل م للمالي ني1987 ،م)156 :1 ،؛ واألزه ري ،حمم د ب ن أمح د اهل روي أب و
منص ور (ت370 :ه ) .اُت ذيب اللغ ةا .يقي ق :حمم د ع وض مرع ب( .ط ،1ب ريوت :دار إحي اء
مادة (علل).
الرتاث العرِّ2001 ،م)80 :1 ،؛ َّ
( )3انظ ر :املرس ي ،ااحملك ما95 :1 ،؛ واب ن منظ ور ،حمم د ب ن مك رم ب ن عل ى أب و الفض ل َج ال ال دين
األنص اري الرويفع ى اإلفريق ى (ت711 :ه ) .الس ان الع ربا( .ط ،3ب ريوت :دار ص ادر،
مادة (علل).
1414ه )417 :11 ،؛ َّ
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مرة(.)1
مرة بعد َّ
استخراجها َّ
وعلى امل ْع ََن الث ِّ
املرض؛ َّ
فإن املرض يقتض ي تغي ري ح ال امل ريض ،والعِّلَّ ة تقتض ي
َّاين :وهو
َ
َ
تغري حال امل َحل؛ فكانت املناسبة من هذا الوجه(.)2
ُّ
ُ
َ
ِّ
الس بب؛ ف إن املناس بة ة اهرة ،فكم ا َّ
أن العِّلَّ ة اللغويَّة تك ون
وعل ى امل ْع ََن الثَّال ث :وه و َّ
َ
()3
سببًا يف الشيءَّ ،
فإن العِّلَّة االصطالحية تكو ُن سببًا يف احلُكْم .
َّاين :حقيقة ِ
صد الث ِ
العلَّة ِف الصطالح.
املَْق َ
ِّ
ددا م ن التَّع اريف االص طالحية؛ لكنَّ ه مل ا ك ان املق ام مق ام متهي د،
ذَ َك َر األص وليُّون للعلَّ ة ع ً
َّ
سنقف من ذلك على أشهر هذه الت َّْع ِّريفات ،وسنُشري إىل أبرز ما َوَرَد عليها من اعرت ٍ
اض.
ُ
ومن هذه الت َّْع ِّريفات:
َّع ِريف األ ََّول :العِّلَّة :هي ِّ
املعرف للحكم.
الت ْ
()4
نوي (ت:
وممَّ ن اخت ار ه ذا الت َّْع ِّري ف :اإلم ُام ال َّرازي (ت606 :ه )  ،واإلس ُّ
772ه )()5؛ رمحهما هللا.
()1

()2

()3
()4
()5

انظر :السمعاين ،أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار (ت489 :ه ) .اقواطع األدلةا .يقيق:
حمم د حس ن حمم د حس ن إمساعي ل الش افعي( .ط ،1ب ريوت :دار الكت ب العلمي ة1418 ،ه ):2 ،
140؛ والزركش ي ،أب و عب د هللا ب در ال دين حمم د ب ن عب د هللا ب ن هب ادر (ت794 :ه ) .االبح ر
احمليطا( .ط ،1دار الكتيب1414 ،ه ).142 :7 ،
انظر :الغزاي ،أبو حامد حمم د ب ن حمم د الطوس ي (ت505 :ه ) .ااملستص فىا .يقي ق :حمم د عب د
الس الم عب د الش ايف( .ط ،1دار الكت ب العلمي ة1413 ،ه )( ،ص)336؛ وامل رداوي ،ع الء ال دين
أب و احلس ن عل ي ب ن س ليمان (ت885 :ه ) .االتحب ريا .يقي ق :د .عب د ال رمحن اجل ربين وآخ رون.
(ط ،1الرَيض :مكتبة الرشد1421 ،ه ).1054 :3 ،
انظ ر :اجلص اص ،أمح د ب ن عل ي أب و بك ر ال رازي (ت370 :ه ) .االفص ولا( .ط ،2وزارة األوق اف
الكويتية1414 ،ه )9 :4 ،؛ والغزاي ،ااملستصفىا( ،ص.)335
انظر :الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر ب ن احلس ن ب ن احلس ني (ت606 :ه ) .ااحملص ولا .دراس ة
ويقيق :د .طه جابر فياض العلواين( .ط ،3مؤسسة الرسالة1418 ،ه ).310 :5 ،
انظر :اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بن علي (ت772 :ه ) .اِناية الس ولا( .ط ،1دار الكت ب
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وم ن أب رز االعرتاض ات عل ى ه ذا الت َّْع ِّري ف :أنَّ ه َغْي ُر َم انِّ ٍع؛ لِّ ُش ُمولِِّّه الْ َع َال َم ةََ ،م َع أ َّ
َن
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ص ِّ
بَْي نَ ُه َم ا فَ ْرقً اَ ،وُه َو أ َّ
اص َإىل
ةم َ
َن ْاأل ْ
ض افَةٌ َهلَا َكالْم ْل ك َإىل الش َراء َوالْق َ
َح َك َام ِِّبلن ْس بَة إلََّالعلَّ ُ
الْ َقْت ِّل ،ولَيس ت ْاألَح َك ام مض افَةً َإىل الْع َالم ِّ
اإلحص ِّ
لص َالةِّ؛ فَ ِّإ َّن
ان َو ْاألَ َذ ِّان لِّ َّ
ات َك َّ
ََْ ْ ْ ُ ُ َ
الر ْج ِّم َإىل ِّْ ْ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
الْع َالم ةَ م ا ي ع ر ُ ِّ
ود احلُ ْك م ،م ْن َغ ِّْري أَ ْن يَتَ َعلَّ َق بِّ ه ُو ُج وب؛ خب الف العلَّ ة ،إ ْذ َّ
إن
ف بِّ ه ُو ُج ُ
َ َ َ ُْ َ
ِّ ()1
ِّ
الوجود والوجوب .
إليها إضافةَ تعلُّ ٍق وترتُّب يف
األحكام مضافةٌ َ
َّع ِريف الث ِ
صف املؤثِّر بذاتِِّّه يف احلُكْم.
َّاين :العِّلَّة :هي
الت ْ
الو ْ
َ
وقد اختار هذا الت َّْع ِّريفَ :جهور امل ْعتَ ِّزلَة(.)2
ُ
وق د انب َن ه ذا الت َّْع ِّري ف عل ى َخطَ ٍأ َع َق ِّد ٍي :وه و الق ول ِبلتَّحس ني والتَّقب يُّ العقليَّ ني؛
وهذا مبنيٌّ عندهم على َّ
وقبح ا ،وأانَّألحك ام تك ون اتبع ةً مل ا
أن العقل يُدرك يف األفعال حسنًا ً
أدركه العقل من ذل ك؛ فالعق ل حيك م بوج وب القص اص مبج َّرد القت ل العم د الع دوان ،م ن غ ري
ِبطل(.)3
توقُّف على الشَّارع؛ وهذا معتق ٌد ٌ
الباعث على احلُكْم.
َّع ِريف الثَّالِث :العِّلَّة :هي
ُ
الت ْ
()4
وممَّن اختار هذا الت َّْع ِّريفِّ :
اآلمدي (ت631 :ه )  ،وتبع ه اب ُن احلاج ب (ت:
اإل َمام
ُّ
=

()1

()2
()3

()4

العلمية1420 ،ه )( ،ص.)319
انظ ر :التفت ازاين ،س عد ال دين مس عود ب ن عم ر (ت793 :ه ) .اش رح التل ويُّا( .مص ر :مكتب ة
صبيُّ)124 :2 .؛ والعطار ،حسن بن حممد الشافعي (ت1250 :ه ) .احاشية العطار على شرح
احملليا( .دار الكتب العلمية).272 :2 ،
انظر :الرازي ،ااحملصولا111 :1 ،؛ واملرداوي ،االتحبريا.3117 :7 ،
انظ ر :الزركش ي ،أب و عب د هللا ب در ال دين حمم د ب ن عب د هللا ب ن هب ادر (ت794 :ه ) .اتش نيف
املسامعا .دراسة ويقيق :د .سيد عبد العزيز ود .عبد هللا ربيع( .ط ،1مكتبة قرطبة للبحث العلمي
وإحي اء ال رتاث1418 ،ه )206 :3 ،؛ والعراق ي ،وي ال دين أب و زرع ة أمح د ب ن عب د ال رحيم (ت:
826ه ) .االغي ث اهل امعا .يقي ق :حمم د اتم ر حج ازي( .ط ،1دار الكت ب العلمي ة1425 ،ه )،
(ص.)536
انظ ر :اآلم دي ،أب و احلس ن س يد ال دين عل ي ب ن أِّ عل ي ب ن حمم د ب ن س امل (ت631 :ه ).
ااإلحكاما .يقيق :عبد الرزاق عفيفي( .بريوت :املكتب اإلسالمي).37 :4 ،
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646ه )()1؛ رمحهما هللا.
ِّ
الع َق دي َّإال َّ
أن التَّعب ري بلف ع (البَاع ث) في ه
وه ذا الت َّْع ِّري ف وإن َس ل َم م ن االع َرتاض َ
سوء أ ََد ٍ
ب مع هللا تَ َعاىل؛ فليس امل ْع ََن الذي يف العِّلَّة هو الباعث على شرع احلُ ْك مَّ ،
وإّن ا ذل ك
ُ
َ
()3()2
إرادة هللا ومشيئتُه؛ قال تَ َعاىل( :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) .
ف للحكم.
ةاهر منضب ٌ
َّع ِريف َّ
ط ُم َع ِّر ٌ
الرابِع :العِّلَّةٌ :
الت ْ
وصف ٌ
وممَّن اختار هذا الت َّْع ِّريفِّ :
املرداوي (ت885 :ه )()4؛ رمحه هللا.
اإل َمام
ُّ
وه ذا التَّع ِّري ف أَتَ ى عل ى َجلَ ٍة م ن القي ِّ
ود امل ِّه َّم ة يف تعري ف العِّلَّ ة؛ َّإال أنَّه مل ا ذَ َك َر َّأِن ا
ُْ
ْ
َّ
ُ
(م َع ِّرفَةٌ للحكم)َ :وَرَد عليه ما َوَرَد على الت َّْع ِّريفاأل ََّول.
ُ
ِّ
َّ
الس لمي؛ حي ث ع َّرف العل ة
اجحا وخمت ًارا :م ا ذك ره ال دكتور عي اض ُّ
والذي أ ََراهُ تعري ًفا ر ً
()5
َّ
ط َدَّاللدَّلِّيل على كونه مناطًا للحكم .
أبِنا:
ةاهر منضب ٌ
ٌ
وصف ٌ
املهم ة يف بن اء حقيق ة العِّلَّ ة ،وجتنَّبن ا م ا َوَرَد
وهب ذا الت َّْع ِّري ف يك و ُن ق د أتينَ ا عل ى القي ود َّ
من أخطاء عقديَّة أو اعرت ٍ
اضات ُمعتربة.
َو َش ْر ُح التَّعريف يكون كالتَّاي:
جنس يف التَّعريف.
(و ْ
قَ ْولُهَُ :
صف) :أيَ :م ْع ًَن من املعاين ،وهو ٌ
ف اخلف َّي ال ذي ال يطَّل ع علي ه إال م ن قَ َام ب ه؛ مث ل:
ِّج الوص َ
َوقَ ْولُهُ( :ظ ا)ر) :قي ٌد ُُيْ ر ُ
الرض ى يف البي ع؛ فإنَّ ه ال يُ َعلَّ ل ب هَّ ،
ِّ
ت) أو
وإّن ا يُ َعلَّ ُل انعق اد البي ع بق ول َّ
الش خص( :بِّ ْع ُ
ُ
()1
()2
()3

()4
()5

انظ ر :اب ن احلاج ب ،عثم ان ب ن عم ر ب ن أِّ بك ر َج ال ال دين (ت646 :ه ) .اخمتص ر املنته ى م ع
كتاب (بيان املختصر)ا.164 :3 ،
سورة الرعد :آية (.)41
انظ ر :العراق ي ،االغي ث اهل امعا( ،ص)536؛ والربم اوي ،حمم د ب ن عب د ال دائم (ت 831 :ه ).
االفوائد السنيةا .يقيق :عبد هللا رمض ان موس ى( .ط ،1املدين ة النبوي ة :دار النص يحة1436 ،ه )،
.436 :4
انظر :املرداوي ،االتحبريا.3177 :7 ،
انظ ر :الس لمي ،عي اض ب ن انم ي ب ن ع وض .اأص ول الفق ه ال ذي ال يس ع الفقي ه جهل ها( .ط،1
الرَيض :دار التدمرية1426 ،ه)( ،ص.)146
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(قَبِّْلت)؛ فالنُّطق ِّ
وصف ةاهر ،وهلذا ُجعِّ َل هو العِّلَّة يف انعقاد البيع.
ِبلصيغة
ٌ
ُ
ط ه و ال ذي ال ُيتل ف ِبخ تالف األف راد ،وال
ف املنض ب ُ
َوقَ ْولُ هُ( :منض ب ) :الوص ُ
ِبختالف األزمنة واألمكنة.
وهب ذا القي د خ رج الوص ف غ ري املنض بط ،ومثَّل وا ل ه ِبملش قَّة يف رخص ة ِّ
الفطْ ر؛ فإنَّه إذا
ُ
َََ
ُ ُ
قيلِّ :علَّة ِّ
الس َفر املشقة ،فإن املشقة ختتلف ِبختالف األفراد واألزمنة واألمكنة.
الفطْر يف َّ
ذكره.
َوَمثَّلُوا للمنضبط يف هذه امل ْسأَلةَّ :
ِبلسفر؛ فإنه ال ُيتلف ِبختالف ما تقدَّم ُ
َ
(د َّلل َّدلِي ) :أي :ق ام دلي ٌل معت ربٌ عل ى َّ
أن ه ذا الوص َفعِّلَّةاحلُكْم؛ فالعليَّ ة يف
َوقَ ْولُ هَُ :
الوصف ليست من ذاته ،بل جبعل هللا تَ َعاىل.
َوقَ ْولُ هُ( :مناطً ا لل ك ) :أيُ :متَ َعلَّ ًق ا للحك م؛ مبَْع ََن :أانَّحلُ ْك م يُ َعلَّ ق عل ى ه ذا
صف؛ فيُوجد بوجوده ،ويُعدم بعدمه.
الو ْ
َ
املَ ْطلَب الثَّانِي :أقسام العِلَّة.
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ني؛ ينظ رون
يمات متعددة عند علماء األصول ،ولكل تَ ْقس يم منه ا اعتب ٌار مع ٌ
للعلَّةتَ ْقس ٌ
من خالله إىل أم ٍر ،فيقسمون العِّلَّة على مقتضاه؛ ومن تلك التَّقسيمات:
 -1تَ ْق ِّسيم العِّلَّة من حيث موقعها يف احلُكْم الذي كانت علته.
 -2تَ ْق ِّسيم العِّلَّة من حيث نسبتها إىل املكلف من عدمه.
ِّ َِّّ
صف للموصوف من عدمه.
الو ْ
 -3تَ ْقسيم العلة من حيث لزوم َ
 -4تَ ْق ِّسيم العِّلَّة من حيث تعدد األوصاف من عدمه.
 -5تَ ْق ِّسيم العِّلَّة من حيث كوِنا ثبوتية أو عدمية.
 -6تَ ْق ِّسيم العِّلَّة من حيث كوِنا متَ ع ِّدية أو قَ ِّ
اصرة.
َُ َ
 -7تَ ْق ِّسيم العِّلَّة من حيث ثبوت احلُكْم الواحد هبا أو األحكام.
 -8تَ ْق ِّسيم العِّلَّة من حيث توقُّف معلوهلا على ٍ
شرط من عدمه.
 -9تَ ْق ِّسيم العِّلَّة من حيث الدفع والرفع.
 -10تَ ْق ِّسيم العِّلَّة من حيث طريقها(.)1
( )1انظ ر :الس بكي ،تق ي ال دين أب و احلس ن عل ي ب ن عب د الك ايف ب ن عل ي ب ن مت ام ب ن حام د ب ن حيي ي
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َّإال أننا سنتكلم يف هذا املطْلَب عن أقرب هذه التَّقسيمات إىل موضوع (العِّلَّة املغَيَّبَة)،
ُ
َ
حيث كوِنا متَ ع ِّدية أو قَ ِّ
اصرة؛ وهي هبذا االعتبَار قسمان:
والذي هو :تَ ْق ِّسيم العِّلَّة من
َُ َ
ِ
الق ْس األ ََّول :أن تكون ُمتَ َع ِّديَة.
ِّ
ص ًفا مناسبًا.
ويَُر ُاد هبا :العلَّة اليت تتجاوز املَ َحل املنصوص عليه إىل غريه؛ لتضمنها َو ْ
ومن أمثلة ذلك :تَ ْعلِّيل ربوية ُ ُّ
فكل من هاتني العلتني تتضمن
الرب ِبلطعم أو الكيل؛ ٌ
وص ًفا مناسبًا ،يقتضي تعدية احلُكْم من امل َحل املنصوص عليه إىل غريه.
َ
َح َكام هبذا النَّوع من العلل ،بل َج َعلُوا التَّعدية
ُصوليون على تعدية األ ْ
وقد اتَّفق األ ُ
()1
شرطًا من شروط العلَّة .
ِ
َّاين :أن تكون العِّلَّة قَ ِّ
الق ْس الث ِ
اصرة.
َِّّ
ِّ
صف املناسب.
الو ْ
ويراد هبا :العلة اليت ال تتجاوز املَ َحل املنصوص عليه؛ خللوها من َ
ومن أمثلة ذلك :تَ ْعلِّيل حرمة الرِب يف النقدين جبوهرية الثمن؛ َّ
فإن هذه العِّلَّة ال
حمل إىل ٍ
تتضمن وص ًفا مناسبًا ،ينبين عليه تعدية احلُكْم من ٍ
حمل.
َّ
أن العِّلَّة ال َق ِّ
وال خالف بني األصوليني يف َّ
اصرة ال تَتَ َعدَّى ،وإّنا وقع اخلَِّالف بينهم
َصل أو ال()2؟
يف كوِنا هل يصُّ التَّعليل هبا يف حمل األ ْ
أقسام العلَّة هبذا االعتبار ،وقد كان هذا االعتبار ُم َق ِّ
ارًِب ملوضوع (العِّلَّة
هذه هي
ُ
ُ
أن املبحث الرئيس فيها :هو النَّظَر يف كوِنا ِّعلَّةمتَ ع ِّدية أو قَ ِّ
اصرة؛ لذا
َُ َ
املُغَيَّ بَة) ،من جهة َّ َْ َ
كانت اإلشارة يف هذا املطْلَب إىل هذا التَّ ْق ِّسيم.
َ
َوهللاُ أ َْعلَ ُم
=

وول ده اتج ال دين أب و نص ر عب د الوه اب (ت771 :ه ) .ااإلهب اجا( .ب ريوت :دار الكت ب العلمي ة،
1416ه )138 :3 ،؛ واإلسنوي ،اِناية السولا( ،ص.)348
( )1انظر :اآلمدي ،ااإلحكاما216 :3 ،؛ والطويف ،سليمان بن عبد القوي بن الكرمي (ت716 :ه ).
اشرح خمتصر الروضةا .يقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( .ط ،1مؤسسة الرسالة1407 ،ه )،
.317 :3
( )2انظر :السمعاين ،اقواطع األدلةا116 :2 ،؛ والغزاي ،ااملستصفىا( ،ص.)338
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وفيه مطلبان:

املَبْحَث األَوَّل :حقيقة العِلَّة املُغ ََّيبَة

املَ ْطلَب األَوَّل :حقيقة العِلَّة املُغَيَّبَة بالنَّظَر إىل كونها مركبة تركيبًا وصفيًّا.
وهذا النَّظَر يقتضي أن نُعرف مفردتني؛ إحدامها موصوف وهي (العِّلَّة) ،والثَّانِّيَة صفة
وهي (املغَيَّ بَة).
ُ
ِ
َّ
ُول :حقيقة العلة.
املفردة األ َ
ِّ
ِّ
ص
تقدَّم يف متهيد ه ذا البَ ْح ث اإلش ارة إىل الت َّْع ِّري ف اللغ وي واالص طالحي للعلَّ ةَ ،و ُخل َ
فيه إىل َّ
أن:
()1
ِ
العلَّة لغةً :أتيت على معان؛ أقرهبا للمراد :التكرار ،واملرض ،والسبب .
اصطالحا :فالت َّْع ِّريف املخت ار هل ا ه و :وص ف ة اهر منض بط َدَّالل دَّلِّيل عل ى كون ه
وأما
ً
()2
مناطًا للحكم .
املفردة الثَّانِيَة :املُغَيَّ بَة.
مادة (الغيب).
املغَيَّ بَة اسم مفعول من َّ
ُ
ون؛ وِّم ن َذلِّ
الش ي ِّء ع ِّن الْعي ِّ
والغيب لغة :يَ ُد ُّل َعلَى تَس ُِّّ
اب ِّممَّا َال
ي
غ
ل
(ا
ك
رت
َّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ب)َ :م ا َغ َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ِّ
الَ ( :غاب ِّ
الر ُج ُل َع ْن
ت َّ
يَ ْعلَ ُم هُ إَِّّال هللاَ ،ويُ َق ُ
اب َّ
وِب َو َغْي بً ا)َ ،و( َغ َ
ب َغْي بَ ةً َوغُيُ ً
َ
س تَغي ُ
الش ْم ُ
ِّ ِّ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ ِّ
َيَ :هْبطَ ٍة
بَلَ ده)َ ،و(أَ َغابَت الْ َم ْرأَةُ فَ ِّه َي ُمغيبَ ةٌ) :إ َذا َغ َ
(وقَ ْعنَ ا ِّيف َغْي بَ ة َو َغيَابَة) :أ ْ
اب بَ ْعلُ َه اَ ،و َ
ِّم َن ْاأل َْر ِّ
اب فِّ َيها(.)3
ض يُغَ ُ
حمسوس اَ ،وَال ِّيف قُ َّوة احملسوس ات؛
اخلَف ي الَّ ِّذي َال يك ون
طالحا :فقي لُ :ه َو ْ
وأم ا اص ً
ً
()4
ورة الْ َك ْشف .
كاملعلومات ببديهة الْعقل ،أَو َ
ض ُر َ
()1
()2
()3
()4

انظر :التمهيد.
انظر :التمهيد.
مادة (غيب).
انظر :األزهري ،اُتذيب اللغةا183 :8 .؛ وابن فار  ،امقاييس اللغةا403 :4 .؛ َّ
انظر :املناوي ،حممد عبد ال رووف (ت1031 :ه ) .االتوقي ف عل ى مهم ات التع اريفا .يقي ق :د.
حمم د رض وان الداي ة( .ط ،1دمش ق :دار الفك ر املعاص ر1410 ،ه )( ،ص)254؛ والكف وي ،أب و
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وه ذا الت َّْع ِّري ف ع امٌّ يف ك ِّل َم ا َغ اب عن ك؛ س واءٌ أك ان مم ا ال يُكش ف إال بطري ق
ْش ف ِبل وحي وغ ريه؛ كم ا يف الغي ب اإلض ايف؛ ف َّ
إن ن زول املط ر ِّيف َم َّك ة
ال وحي ،أو ك ان يُك َ
ف له من غري وحي.
غيب يف حق من كان غائبا ،ويُك َ
ْش ُ
ٌ
ِّ
َّ
َّ
وهذا العموم ال يصلُّ يف تعريف (الغيب) يف سياق موضوع (العلة املغَيَّ بَ ة)؛ ف إن غيبي ة
ُ
العِّلَّة هنا هي غيبية مطلقة ،ال تُ ْعلَ ُم إال بطريق الوحي.
الص حيُّ للغي ب يف ه ذا الس ياق م ا ذك ره الراغ ب األص فهاين
وم ن َمثَّ ف إن الت َّْع ِّري ف َّ
(ت502 :ه ) َرِّمحَهُ هللاُ ب َق ْولِّ ِّه(( :م ا ال يق ع ي ت احل وا ِّ  ،وال تقتض يه بَداه ة العق ول ،وإّن ا
السالم))(.)1
يُ ْعلَ ُم خبرب األنبياء عليهم َّ
املَ ْطلَب الثَّانِي :حقيقة العِلَّة املُغَيَّبَة بالنَّظَر إىل كونها َعلَمًا.
ويف ه ذا املطْلَ ب س تكون ذن هللا الص ياغة حل ٍد ج ام ٍع م ان ٍع ل (العِّلَّة املغَيَّ بَ ة)،
ُ
َ
كمصطلُّ أصوي.
ويف بداية األمر نُشري إىل م ا نبَّهن ا علي ه يف مقدم ة ه ذا البَ ْح ث ِّم ن َّ
أن موض وع (العِّلَّ ة
ِّ
ت علي ه()2؛ َّ
وإّن ا ه ي عب ارةٌ مقتض بةٌ
املُغَيَّ بَ ة) مل يَ ِّرْد ل ه ذ ْك ر يف املص ادر األص ولية فيم ا وقف ُ
لإلم ام امل ازري رمح ه هللا يف (امل ْعلِّ م)( ،)3واإلم ام املق ِّ
َّري رمح ه هللا يف (قواع ده)( :)4بَيَّ نَ ا فيه ا
َ
ُ
َ
اخلالف ِّيف تَ ْع ِّدية العلَّة املغيَّبة.
َ
ِّ
ِّ
املوض وع تَْب َق ى خ ْل ًوا ع ن يري ر
الكثري من اجلوانب التَّأصيلية هل ذا ُ
َومن َمثَّ؛ فإن هناك َ
ض ُع َح ٍد ملصطلُّ (العلَّة املغيَّبة).
ُصوي فيها ،ومن ذلكَ :و ْ
ال َق ْول األ ُ
ُ
=

()1
()2
()3
()4

البقاء أيوب بن موسى احلسيين (ت1094 :ه ) .االكلياتا .يقيق :عدانن درويش حممد املصري.
(بريوت :مؤسسة الرسالة1419 :ه )( ،ص.)667
الراغ ب األص فها  ،أب و القاس م احلس ني ب ن حمم د (ت502 :ه ) .ااملف ردات يف غري ب الق رآنا.
يقيق :صفوان عدانن الداودي( .ط ،1دمشق :دار القلم1412 ،ه )( ،ص.)616
انظر :املقدمة.
انظر.494-493 :1 :
انظر.480 ،477 :1 :
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مانعا هلذا املصطلُّ؛ ما يلي:
جامعا ً
والذي أ ََراهُ وهللا أعلم حداا ،يكون ً
ِ
الش ارع أنَّه َمنَ اط للحك م ،مم ا ال يُ ْعلَ ُم إال م ن
ف م ن طري ق َّ
العلَّ ة املُغَيَّ بَ ة :ه ي م ا عُ ِّر َ
ِّ
الو ْحي.
طَريق َ
َو َش ْر ُح الت َّْع ِّريف كما يلي:
ِّ
ِ
دخل في هُ :كلُّعِّلَّ ة؛ س واءٌ أكان ت ش رعيَّة ،أم
قَ ْولُهُ( :م ا عُ ر َ ) :ج ٌ
نس يف الت َّْعري ف ،ي ُ
كل علة شرعيَّةِّ ،
أبي طر ٍيق ثبتت.
عقليَّة ،أم حسيَّة؛ كما يدخل فيه ُّ
وقَ ْولُهُ( :من طريق الشارع) :قي ٌد يف التعريف ،خرج به :ما سوى العلة الشرعيَّة.
اءت م ن طري ٍق غ ري ال نَّص؛ كالعل ل اجملم ع عليه ا ،والعل ل
كم ا خ رج ب ه :العل ل ال يت ج ْ
املستنبطة.
أيضا :العلل اليت تقع يف كالم املكلَّفني.
كما خرج به ً
السنة.
َوَد َخ َل فيه :العِّلَل اليت تَ ِّرُد يف خطاب الكتاب و ُّ
كما َد َخ َل فيه :العلل اليت ثبتت بطريق صريُّ ،والعلل اليت ثبتت بطريق التَّ ْنبِّيه واإلمياء.
ط لل ك ) :أيُ :متَ َعلَّ ٌق له على وجه السببيَّة.
وقَ ْولُهُ( :أنه منا ٌ
يتضمن وص ًفا مناسبًا ،وم ا
َوعُِّ َرب بلفع (املناط) :ليدخل فيه ما كان من (العلل املغَيَّ بَة) َّ
مرتددا بينهما؛ كما ُ
جمردا عن ذلك ،وما كان ِّ
سيأيت يف (أقسام العِّلَّة املغَيَّ بَة)(.)1
ً
كان منها َّ ً
ُ
وقَ ْولُ هُ( :مم ا ل يُ ْعلَ ُ إل م ن طري ق ال وحي) :أي :ك ان أم ًرا غيبيا ا مطل ًق ا ،ال يُطَّل ع
علي ه إال م ن طري ق األنبي اء عل يهم الس الم؛ كم ا يف األخب ار املتعلق ة ِبجلن ة والن ار ،أواملتعلق ة
ِبملالئكة والشياطني ،أوغري ذلك.
وه ذا القي د خ رج ب ه :ك ُل ِّعلَّ ة منص وص عليه ا ،ال تك ون غيبً ا؛ كم ا يف قَ ْولِّ ِّه تع اىل:
()2
ِِّّ
ِّ ِ َّ
ت بِنَجس؛ إِ ََّّنا
س ْ
(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)  ،وكما يف قَ ْوله يف اهلَّرة(( :إَّنا لَْي َ
ِ ِ
ِ
َ َعلَ ْي ُك َوالطََّّوافَ ات))()3؛ وه ذا النَّ وع م ن العل ل أكث ر انتش ًارا يف النُّص وص
) َي م َن الطَّ َّواف َ
( )1انظر :أقسام العلة املغيبة.
( )2سورة احلشر :آية (.)7
َخَر َجهُ :أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
( )3أ ْ
ِّ
ِّ
السج ْستاين (ت275 :ه ) .اسنن أِّ داودا .يقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد( .بريوت:
املكتبة العصرية) ،19 :1 ،رقم ()75؛ والرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي (ت:
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من (العلل املغَيَّ بَة).
ُ
املَ ْطلَب الثَّالِث :الفرق بني العِلَّة املُغَيَّبَة والعِلَّة املقدَّرة.
ت م ن مص طلحات يف (ِبب العِّلَّ ة) إىل مص طلُّ (العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة) :ه و
م ن أق رب م ا رأي ُ
ُ
مصصطلُّ (العِّلَّة املقدَّرة).
وحىت يُ ْدفَع َوْهم االشتباه بينهما؛ كان هذا املطْلَب للتَّفريق بني هذين املصطلحني.
َّ
َ
ِّ
ب
ت يف مبح ث (ش روط العِّلَّ ة)؛ حي ُ
(العلَّ ة املق دَّرة) عن د األص وليني َوَرَد ْ
ث َذ َه َ
ْاألَ ْكث رو َن َإىل أَنَّه َال َجيوز التَّعلِّ ِّ ِّ ِّ
َّرةِّ.
يل ِبلص َفات الْ ُم َقد َ
َُ
ُ ُُ ْ ُ
ِّ
ِّ
ود هل ا يف اخل ارج؛ َّ
احل ِّ
وإّن ا
ود َهل ا ِّيف ْ
س؛ أي :ال وج َ
والص فات املق دَّرة :ه ي ال يت َال ُو ُج َ
هي صفات معنويَّة؛ َك َقولِّنَا :جواز التَّصُّرفَ ِّ
ات َْحنو الْب ي ِّع ،وا ْهلِّب ِّة معلَّ ل ِِّبلْ ِّم ْل ِّ
ٌ
كَ ،وَال ُو ُج َ
ود لَهُ
ْ ََ ُ َ
َ َْ َ َ ُ َ ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
احلِّ ِّ
ود يف نَظَ ِّر َّ
الش ْرِّع؛ ل ئَ َّال يَْل َزَم أَ ْن يَ ُك و َن ْ
ِّيف ْ
َّر لَ هُ ُو ُج ٌ
احلُ ْك ُم ُم َعل ًال مبَا َال ُو ُج َ
ود لَ هُ
س ،فَيُ َق د ُ
ِّ
ِّ
ضا َونَ ْفيًا ِّص ْرفًا.
َحقي َقةً َوَال تَ ْقد ًيرا ،فَيَ ُكون َع َد ًما َْحم ً
ُصوليني(.)1
والتَّعليل هبا هو َّ
الصحيُّ من قَ ْوي األ ُ
إذا علِّم هذا؛ فإنه يت ِّ
َّضُّ الفرق بني هذين النَّوعني من العِّلَل.
َُ
ِّ
س هب ا؛ ف أمر اجلن ة والن ار
ف (العِّلَّة املغَيَّ بَة) و(العلَّة املقدَّرة) جيتمع كلٌّ منهما يف أنَّه َال ُحيَ ُّ
ُ
ب وق ت
واملالئك ة والش ياطني وغريه ا م ن الغيبي ات إذا عُلِّ ل هب ا فإن ه مم ا ال ُّ
حيس ه املُ َخاطَ ُ
التَّعليل هبا ،ومثل هذا األمر يف التعليل ِبلصفات املقدَّرة؛ ألِنا عبارةٌ عن صفات معنويَّة.
كل واح ٍد منهم ا ع ن اآلخ ر م ن جه ة طري ق العل م ب ه؛ ف (العلل املغَيَّ بَ ة) تُ ْعلَ م
مث ُيتلف ُّ
ُ
ِّ
و(الصفات املقدَّرة) تُ ْعلَم من طريق العقل؛ ف (املغَيَّ بَة) ال ميكن إعم ال العق ل
من طريق الوحي،
ُ
يف يصيلها ،و(املقدَّرة) ال يُْن تَظَر هبا الوحي إلثباُتا.
َوهللاُ أ َْعلَ ُم
=

279ه ) .ااجلامع الصحيُّ (سنن الرتمذي)ا .يقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون( .بريوت :دار
ِّ
يث حسن ِّ
يُّ)).
إحياء الرتاث العرِّ) ،153 :1 ،رقم ()92؛ وقالَ (( :ه َذا َحد ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ
( )1انظر :الزركشي ،االبحر احمليطا187 :7 ،؛ والزركشي ،اتشنيف املسامعا243 :3 ،؛ واملرداوي،
االتحبريا.3285 :7 ،
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املَبْحَث الثَّانِي :أقْسَام العِلَّة املُغَيَّبَة
َّ
ِّ
الوصف
أثرا :هو اعتبار ُّ
تضمن َ
من أ ََهم االعتبارات يف تقسيم العلة املغيَّبة ،و َ
أقواها ً
تنقسم إىل ثَالثة أَقسام:
املنَاسب من عدمه ،وهي هبذا االعتبار
ُ
ِ
الق ْس األ ََّول :ال ِعلَّة املُغَيَّ بَة املُ َج َّر َدة عن وصف مناسب.
وي راد هبذا ِّ
ٍ
ٍ
الق ْسم :تلك العِّلَّة املغَيَّ بَة اليت ال إمياء فيها إىل ِّ
مناسب؛ وإّنا
وصف
أي
َ َُ ُ
ُ
ِّ
هي عبارة عن غيب ٍ
حمض ،عُل َل به.
ِّ
َّيب (( :إِذَا
ال :قَ َ
كَ :ما َرَواهُ أَبُو ُهَريْ َرَة (ت57 :ه ) ؛ قَ َ
ومن األ َْمثِّلَ ِّة َعلَى ذَل َ
ال النِّ ُّ
الذَبب ِِف إِ َان ِء أَح ِد ُك فَ لْي غْ ِمسهُ ُكلَّهُُُ ،ثَّ لِيطْرحهُ؛ فَِإ َّن ِِف أَح ِد جنَ ِ ِ
اءَ ،وِِف
َ َْ
َوقَ َع ُّ َ ُ
َ َ َ
َ ْ َ ْ
اح ْيه ش َف ً
اء))(.)1
َ
اآلخ ِر َد ً
ِّ
ِّ
ِّ
فتَ ْعليل النيب ِ بلدَّاء و َّ
الدواء يف جناحي الذِبب تَ ْعليل مبغيَّب ،وهذه العلَّة املغَيَّ بَة
ُ
حمضة ،ال يظهر فيها ما ميكن تعديتُه من األوصاف املناسبة.
يقول ابن دقيق العيد (ت702 :ه ) َرِّمحَهُ هللاُ (( :إذا أردان النَّظَر يف إحلاق غري
الذِبب به يف حكم الغمس مع ِّ ِّ
ف على أمرين:
اعتبار العلَّة ،فذلك يتوقَّ ُ
نثبت العِّلَّة فيما نريد إحلاقَه؛ وهو أن يكون يف أحد جناحيه داء ،ويف
أحدمها :أن َ
اآلخر شفاء ،وهذا أمر م ِّ
تعذر ال ي ِّ
النبوة.
رش ُد ُّ
درُك بنور َّ
ُ
ٌُ
الطب إليه ،وإّنا يُ َ
()2
ِّ
أيضا ال يُعلَم)) .
غمسهُ فيه مما يفيد يف ذلك الداء ،وهو ً
والثَّاين :أن يكون ُ
ِ
الق ْس الث ِ
ض ِّمنَة لوصف مناسب.
َّاين :ال ِعلَّة املُغَيَّ بَة املُتَ َ
ويراد هبذا ِّ
القسم :ما كان من العلل املغَيَّ بَة ُّ
يدل بطريق التَّ ْنبِّيه واإلمياء على وصف
ُ
ْ
ُ
مناسب.
فهذا ِّ
يدل مبنطوقه على الغيبية ،لكنه ُّ
يدل بطريق التَّنبيه على املناسبة والتأثري.
الق ْسم ُ
ِّ
كَ :ما َرَواهُ أَبُو ُهَريْ َرَة ؛ َّ
ال(( :إِ َذا ا ْشتَ َّد احلَُّر
َّيب  قَ َ
َوِّمن األ َْمثِّلَ ِّة َعلَى َذل َ
أن النِّ َّ
َخَر َجهُ :البخاري ،130 :4 ،رقم (.)3320
( )1أ ْ
( )2ابن دقيق العيد ،اشرح اإلملاما.332-331 :1 ،
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لصالَةِ؛ فَِإ َّن ِش َّدةَ احلَِّر ِم ْن فَ ْي ِح َج َهنَّ َ ))(.)1
فَأَبْ ِر ُدوا َِب َّ
أبن ِّش َّد َة احلَِّر ِّم ْن فَ ْي ُِّّ َج َهنَّم تعليل أبم ٍر غي ٍيب ،لكنَّه ُّ
فالتعليل َّ
يدل بطريق التَّ ْنبِّيه ملن
َ ٌ
دفع املشقَّة ،واملتمثِّلة هنا بشدَّة ِّ
تدبَّر هذا التعليل على َّ
احلر.
أن املر َاد ُ
ِّ
ِّ
وعدما؛
وصف
وهذا
ٌ
يُّ للمجتهد أن يُ َعل َق احلُكْم به ،فيدور معه ً
وجودا ً
ٌ
مناسب؛ يُت ُ
احلر ،أو ِّ
صلَت مشقَّة من ِّ
ت هذه املشقَّة مل يُشرع.
ع اإلبراد ،وإِّ َذا انْتَ َف ْ
غريه ُش ِّر َ
فَ َم َىت َح َ
وجودا
و َّ
السبب يف ذلكَّ :أان قد عقلنا من هذا التَّعليل مر َاد الشَّارعُ ،
ْم ً
فيدور َم َعه احلُك ُ
وعدما.
ً
ِّ
يقول ِّ
صلَّى يف بيته وحده ،أو كانوا
اإل َمام البَ غَوي (ت510 :ه ) َرمحَهُ هللاُ (( :ولو َ
ٍ
صلَّوا َجاعة :فال يُبَ ِّرُدون؛ ألِنم ال يلحقهم املشقَّة يف
جمتمعني يف مسجد كب ٍري ،فَ َ
التَّعجيل))(.)2
ِ
الق ْس الثَّالِث :ال ِعلَّة املُغَيَّ بَة املُتَ َرِّد َدة بَ وجود الوصف املناسب من عدمه.
ِّ
ٍ
لوصف
ض ِّمنَةً
ويُراد هبذا الق ْسم :العلل املغَيَّ بَة اليت يَ ْشتَبِّهُ فيها النَّظَر بني أن تكون ُمتَ َ
ُ
ٍ
مناسب ،أو ُجمََّرَد ًة عنه.
ِّ
كَ :ما َرَواهُ ابْ ُن َعبَّا ٍ (ت68 :ه ) رضي هللا عنهما ؛ أ َّ
َّيب
َوِّمن األ َْمثِّلَ ِّة َعلَى َذل َ
َن النِّ َّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
صْتهُ(( :ا ْغ ِسلُوهُ ِِبَاء َو ِس ْدر ،وَك ِّفنُوهُ ِِف ثَ ْوبَ ْ ِ
َ،
 قَ َ
ال ِّيف َّ
الر ُج ِّل الذي َوقَ َع َع ْن َراحلَته ،فَ َوقَ َ
َ
ِ ِ ِ ()3
ث يَ ْو َم القيَ َامة ُملَبّيًا)) .
َولَ ُُتَنِّطُوهَُ ،ولَ ُُتَ ِّم ُروا َرأْ َسهُ؛ فَِإنَّهُ يُ ْب َع ُ
ث ي وم ِ
حمض ،ال
القيَ َام ِة ُملَبِّيًا)) ،ال َّ
غيب ٌ
فكونُه ((يُْب َع ُ َ ْ َ
شك أنَّه غيب؛ لكن هل هو ٌ
غيب يف منطوقه ،لكنه ُّ
تنبيه فيه إىل ِّ
يدل بطريق التنبيه واإلمياء على
أي مناسبة؟ أو هو ٌ
املنَاسبة والتَّأثري؟
تردد األمر يف هذه العِّلَّة بني هاتني احلالتني؛ َوِّم ْن َمثَّ اختلف الفقهاء يف قِّيَا سائر
َّ
احملرمني على هذا احملرم:
َخَر َجهُ :البخاري ،113 :1 ،رقم ()533؛ ومسلم ،430 :1 ،رقم (.)615
( )1أ ْ
( )2العسقالين ،االتهذيبا.19 :2 ،
َخَر َجهُ :البخاري ،75 :2 ،رقم ()1265؛ ومسلم ،866 :2 ،رقم (.)1206
( )3أ ْ
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ب احلَنَ ِّفيَّة( )1واملالِّ ِّكيَّة( )2إىل َّ
مبجرد املوت ،فال يُ َقا ُ على هذا
أن اإلحرام ينقطع َّ
فَ َذ َه َ
َ
امل ْح ِّرم امل َع َّني؛ يقول ِّ
اإل َمام ال ُق ُدوري (ت428 :ه ) َرِّمحَهُ هللاُ كاش ًفا عن مسلك أصحاب
ُ
ُ
َه َذا ال َق ْولَّ (( :
إن النيب  علَّق احلُكْم بعِّلَّة ،وهو بقاء إحرامه يف اآلخرة ،وذلك ال يُعِّلَ ُم يف
غريه؛ فلم جيز إثبات احلُكْم مع عدم العلم ِبلعِّلَّة))(.)3
ِّ ()5
ِّ ِّ ()4
ِّ
ني بِِّّه؛ يقول ِّ
اإل َمام
وذهب َ
سائر املُ ْح ِّرم َ
الشافعيَّة واحلَنَابلَة إىل بقائه ،فَيُ ْل َح ُق ُ
املاوردي (ت450 :ه ) رِّمحه هللا يف سياق ِّ
الرد على غيبية العِّلَّة(( :فإن قيل :فقد َعلَّ َل
َ َُ ُ
َ
ث ي وم ال ِْقيام ِة ملَبِيا)) ،وعلَّق احلكْم بِِّّ
س يُ ْعلَ ُم َه ْل
ي
ل
و
،
ه
ع
ب
ي
(
(
:
ال
ق
أبنه
ذلك

هللا
ول
س
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُْ َ َ ْ َ َ َ ُ ًّ َ َ َ ُ
َر ُ
َْ َ
ِّ
ث
ث َغْي ُرهُ ُملَبِّيًا أ َْم َال؟ قُ ْلنَا :إَِّّّنَا َعلَّ َق َر ُس ُ
حمرما ،ال ألَنَّهُ يُْب َع ُ
يُْب َع ُ
ول هللا  هذا احلُكْم مبوته ً
ُملَبِّيًا))(.)6
َوهللاُ أ َْعلَ ُم

()1
()2

()3
()4

()5
()6

انظر :الكاساين ،ابدائع الصنائعا308 :1 ،؛ والبابريت ،االعنايةا441 :2 ،؛ وابن جنيم ،االبحر
الرائقا.349 :2 ،
انظر :املازري ،اشرح التلقنيا1143 :1 ،؛ والقرايف ،االذخريةا.456 :2 ،
أيضا :ابن بطال ،اشرح ابن بطال على البخاريا261 :3 ،؛ والباجي ،ااملنتقىا200 :2 ،؛ وابن
وانظر ً
العرِّ ،ااملسالكا.295 :4 ،
القدوري ،االتجريدا.1055 :3 ،
انظر :الرافعي ،االعزيزا407 :2 ،؛ والنووي ،ااجملموعا208 :5 ،؛ واألنصاري ،اأسَن املطالبا،
.304 :1
أيضا :اخلطاِّ ،اأعالم احلديثا671 :1 ،؛ وابن العطار ،االعدة يف شرح العمدةا:2 ،
وانظر ً
775؛ والعسقالين ،افتُّ الباريا.54 :4 ،
انظر :املقدسي ،االشرح الكبريا87 :6 ،؛ والبهويت ،اكشاف القناعا98 :2 ،؛ والبهويت ،ادقائق
أوي النهىا.351 :1 ،
املاوردي ،ااحلاوي الكبريا.13 :3 ،
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املَبْحَث الثَّالِث :القَوْل يف تعدية العِلَّة املُغ ََّيبَة
وفيه ثالثة َمطَالِب:

ا َملطْلَب األَوَّل :حترير حمل النِّزاع.
اإلمام املقَّري رمحه هللا يف هذه املسألة خالفًا ب ني املالكيَّ ة والش افعيَّة؛ واقتض ى
َح َكى ُ
ول
اهر
ة
ذهب الش افعيَّة الق َ
ذهب املالكي ة قَ ْ
ص َر العل ة املغيب ة ،وم ُ
كالم ه أن يك ون م ُ
ُ
ِبلتَّعدية(.)1
وه ذا اخل الف ال ذي َح َك اه رمح ه هللا أ ََرى َّ
أن هن اك موض عني؛ يَْن بَغِّ ي أن َُيُْر َج ا عن ه،
()2
وان حم َّل اتِّف ٍ
العام ة وقواع د أه ل
اق يف اجلُ ْملَ ة ؛ وذل ك بن اءً عل ى النَّظ ر يف األدل ة َّ
وأن يك َ
ِّ
املتضمنة هلذا النَّوع من العلل ،وما عليها من َش ْرٍح أله ل
ُصول ،واستقر ِّاء النُّصوص الشرعية
األ ُ
املفسرين و ِّ
العلم من ِّ
احملدثني وال ُفقهاء؛ رمحهم هللا.
وهذان ِّ
املوض َعان مها:
ِ
املوضع األ ََّول :أن َّ
يدل الدلي ُ على تعمي احلك .
ِّ
نص ُم َعلَّل بغي ب؛
دليل على التَّعميم يف عني املسألة اليت َوَرَد فيها ٌّ
َ
وم ْع ََن ذلك :أ ْن يَرَد ٌ
س واءٌ أك ان ه ذا ال دليل م ن داخ ل ذل ك ال نَّص ،أم م ن خارج ه؛ وحينه ا ال خ الف يف تعدي ة
ص ِّر العِّلَّة املغَيَّ بَة.
احلُكْم إىل سائر األفراد ،حتََّّعلى ال َق ْول ب َق ْ
ُ
أن م ن ي رى أن العِّلَّ ة املغَيَّ ب ِّ
ةعلَّةقَ ِّ
اص رة ف َّ
وتوجي ه ذل َّ :
إن ذل ك ل ن مينع ه م ن تعدي ة
ُ َ
ِّ
احلك م ،ولك ن ب دليل آخ ر غ ري العل ة املغيَّب ة ،وم ن ي رى َّ ِّ
ةمتَ َع ِّديَة ف ال إش كال
أن العلَّ ة املُغَيَّ بَةعلَّ ُ
ََ ْ
ِّ
يف ذلك عنده ،بل التَّعدية هنا آكد؛ ألِنا قد ثبتت بطريق العلة املغيبةٍ ،
ودليل آخر غريها.
وِبلنَّظ ر فيم ا َح َك اه اإلم ام َّ
ص ر؛ فإنَّه َوَرَد
املق ري رمح ه هللا ع ن املالكي ة م ن قَ ْول ِبل َق ْ
عنهم من ال ُفروع ما ُّ
يدل على تعميم احلكم ،إذَا َد َّل الدليلُعلى ذلك.
ُ
( )1انظر :املقري ،االقواعدا.477 :1 ،
اخلالف معه؛ وذلك َّإما النتفاء شرط ،أو
ض هلذين املوضعني من ال ُفُروع ما ال يرتفع
ُ
( )2ألنَّه قد يَ ْع ِّر ُ
وجود مانع؛ فتحقيق ِّ
مناط وجودمها ي ْف ِّ
ضي يف بعض األحوال إىل بقاء االختالف.
ُ
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ِّ ِّ
َّ
الش هداء( ،)1م ع َّ
أن م ا َوَرَد
الصالة على س ائر ُّ
الغسل و َّ
َومن ت ْلك ال ُف ُروع :أِنم َرأَوا ترك ْ
ِ ِ
ُح د عُلِّ َل بغي ب؛ إ ْذ قَ َ
ال(( :فَِإنَّ ُه ْ يُْب َعثُو َن يَ ْو َم الْقيَ َام ة َوأ َْو َد ُ
اج ُه ْ
ع ن النَّيبيف ش هداء أ ُ
ِ ()2
يح ِري ُح ال ِْم ْس ))  ،واحملك ُّي ع نهم يف العل ة املغيب ة
ب َد ًم ا؛ اللَّ ْو ُن لَ ْو ُن ال َّدِمَ ،وال ِّر ُ
تَ ْش َب ُ
قصرها؛ وإّنا ذَ َهبُوا إىل ذلك لورود ما ُّ
يدل على تعميم احلكم.
ُ
()3
ازري رمح ه هللا (( :وك ان التحقي ق يقتض ي ت رك األخ ذ هب ذا احل ديث ؛
ُ
اإلمام امل ُّ
يقول ُ
َ
الصالة عليهم بعِّلَّة معيَّنة ال يُعل م تع ِّديها إىل س واهم م ن الش هداء ،وه ي بَ ْع ثُ ُه ْم
ألنه علَّل ترك َّ
ي وم ِّ
القيَ َام ِّة َولَ ْو ُن َد ِّمهم لَ ْو ُن الدَِّّم و ِّ
يُّ املِّ ْسك ،والعِّلَّة إذا كانتمتعيِّنة ال تَتَ َع دَّى؛ وق د َم َّر
َْ َ
الريُّ ر ُ
ات؛ َّ
روي في ه النَّه ي ع ن
ديث امل َّ
ٌ
ألن احل َ
َصل احملقَّق يف تطييب املُ ْح ِّرم إذا َم َ
مالك على هذا األ ْ
()4
ث ملبيًا)) .
تطييب املحرم ،علَّلهأبنَّه يُْب َع ُ
مث ُقال رِّمحه هللا (( :وقد اعتذر بعض ِّ
شيوخنا عن مالِّ ٍ
ك أنَّه َّإّن ا خ الف ب ني املس ألتني
ُ
َ
َ َُ ُ
تقر عل ى ت رك الص الة عل ى
وإن كان ت العِّلَّ ة فيهم ا معيَّن ة؛ ألنَّه َرأَى َع َم ل أه ل املدين ة ق د اس َّ
فعول َعليه ال على األَثَر))(.)5
الشَّهيد ،وهو يرى عملهم َّ
حجةَّ ،
ِ
املوضع الثَّاين :أن َّ
يدل الدلي ُ على ُتصيص احلك .
ص ُم َعلَّ ل
وم ْع ََن ذل ك :أ ْن يَ ِّرَد دلي ٌل عل ى التَّخص يص يف ع ني املس ألة ال يت َوَرَد فيه ا ن ٌّ
َ
ِّ
صر احلُكْم ،حتََّّعلى ال َق ْول بتعدية العلَّة املغَيَّ بَة.
بغيب؛ فال خالف حينها يف قَ ْ
ُ
()1

()2
()3
()4
()5

انظر :البغدادي ،أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر املالكي (ت422 :ه ) .ااإلشرافا.
يقيق :احلبيب بن طاهر( .ط ،1دار ابن حزم1420 ،ه)357 :1 ،؛ والقرطيب ،حممد بن أمحد
بن رشد (ت520 :ه ) .االبيان والتحصيلا .يقيق :حممد حجي وآخرون( .ط ،2بريوت :دار
الغرب اإلسالمي1408 ،ه )272 :2 ،؛ والنفراوي ،أمحد بن غامن األزهري املالكي (ت:
1126ه ) .االفواكه الدواينا( .دار الفكر1415 ،ه ).290 :1 ،
َخَر َجهُ :البخاري ،18 :4 ،رقم (.)2803
أْ
ِ ِ
ب َد ًما؛ اللَّ ْو ُن ل َْو ُن الدَِّمَ ،و ِّ
يح
َي :قولُه (( :فَِإنَّ ُه ْ يُ ْب َعثُو َن يَ ْو َم الْقيَ َامة َوأ َْو َد ُ
الر ُ
اج ُه ْ تَ ْش َب ُ
أْ
يح ال ِْم ْس ِ )).
ِر ُ
املازري ،اامل ْعلما.494-493 :1 ،
ُ
املازري ،ااملعلما.494 :1 ،
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وتوجي ه ذل كَّ :
الص ريُّ ،والتعدي ة يف
أن دالل ةَ التَّخص يص داللةُمطابق ة ،وه ي م ن َّ
العِّلَّةاملغَيَّ بَ ة لزوميَّ ة غ ري ص رحية؛ َّ
الص ريُّ عل ى
ض ا قُ ِّد َم َّ
ألِن ابطريق التنبي ه واإلمي اء ،وإذا تَ َع َار َ
ُ
()ُ1
صر احلكم على تعديته يف هذه احلَالَة.
غريه ؛ فَيُ ْب ََن على ذلك :تقدميُ قَ ْ
دجاءَ يف ف روع الش افعيَّة ،وال ذين َح َك ى ع نهم اإلم ُام َّ
ول
املق ري رمح ه هللا الق َ
وق َ
َّ
ُّ
دليل على التَّخصيص.
ِبلتَّعدية :ما يدل على أِنم يقصرون احلُكم ،إذا َدل ٌ
َوِّم ن تِّْل ك ال ُف ُروعَّ :أِن م مل يقول وا ِبس تحباب ال ِّوتر فيم ا َد َّل ال دَّليل عل ى اس تحباب
()2
ِ
َّ
الس نن َّ
الش فع في ه ،كم ا يف ُّ
الروات ب ؛ م ع أنَّ ه َوَرَد ع ن الن يب  قولُ ه(( :أ َْوت ُروا ََ أ َْ) ُ
()3
احملكي عنهم هو الق ول بتعدي ة العلَّ ة املغيب ة؛ َّإال َّأِن م
الْ ُق ْرآن؛ فَِإ َّن هللاَ ِوتْ ٌرُُِ ،ي ُّ
ب الْ ِوتْ َر))  ،و ُّ
َع ِّملُوا مبا اقتضاه الدَّليل من ختصيص.

ا َملطْلَب الثَّانِي :حِكَايَة اخلِلَاف يف املَسْ َألَة.
هناك يف حكاية اخلَِّالف يف هذه امل ْسأَلَة طريقتان:
َ
ُول :طريقة ا ِإل َمام املََّق ِري َرِِحَهُ هللاُ.
الطَّ ِري َقةاأل َ
ِّ
الش افِّعِّيَّة ق ًوال يف ه ذه امل ْس أَلَة ،بن اه هلم ا عل ى ف رٍع
فق د َخ َّر َج َرِّمحَ هُ هللا
للمال ِّكيَّ ة و َ
ُ
َ
َ
ص َر العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة ،وأن يك و َن
ٍ
ةاهر كالمه َرِّمحَهُ هللاُ أن يك ون ق ُ
ول املالِّ ِّكيَّ ة قُ
ْ
فقهي؛ واقتضى ُ
ُ
َ
الشافِّعِّيَّة تعديتَها.
ُ
قول َ
ِّ
يق ول َرمحَ هُ هللاُ يف (القاع دة اخلامس ة والثالث ني بع د امل ائتني) م ن كتاب ه (ال َق َواع د):
الش افِّعِّيَّة يف احل ديثَّ :
أن رج ًال أوقص تُه راحلتُ ه وه و ُْحم ِّرٌم ،فم ات ،فق ال رس ول هللا
((قال ت َ
(( :اغسلُوه ِباء وسدر ،وك ِّفنوه ِف ثوبه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبِّي ا)) ،ويف طري ٍق آخ َر:
( )1انظر توضيُّ ذلك يف( :ص.)30
( )2انظر :الرافعي ،االعزيزا129 :2 ،؛ والنووي ،أبو زكرَي حميي الدين حيىي بن شرف (ت676 :ه ).
اروضة الطالبنيا .يقيق :زهري الشاويش( .ط ،3بريوت :املكتب اإلسالمي1412 ،ه ):1 ،
334؛ واألنصاري ،اأسَن املطالبا.202 :1 ،
َخَر َجهُ :ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويين (ت273 :ه ) .اسنن ابن ماجها .يقيق :حممد فؤاد
( )3أ ْ
عبد الباقي( .دار إحياء الكتب العربية) ،370 :1 ،رقم ()1170؛ والرتمذي ،316 :2 ،رقم
يث َح َس ٌن)).
()453؛ وقالَ (( :ح ِّد ٌ
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ِِّّ
يس حلكمه م ،وتنزي ٌل
((ول ُُت ُّ
سوه بطيب)) :إنَّه متهي ٌد لقاعدة حال املُ ْحرمني بعد امل وت ،وأتس ٌ
ِ
ِّ ِّ
زمل و) بثي ا )) ،مث
لألح وال عل ى ة واهر األس باب دون املغيَّب ات؛ ك َق ْول ه يف قتل ى أح دّ (( :
ُِّ
مح َل عليهم غريهم؛ فال ُُيَ َّمر احملرم ،وال يُطَيَّب.
ِّ ِّ
ال عل ى ُمغَيَّ ٍ
ب؛ ل َق ْولِّ ِّه(( :فإنَّ ه يُبع ث ي وم
َح َ
وقال ت املَالكيَّ ة :ه ذا َح َس ٌن لَ ْوَال أنَّ ه أ َ
ِّ
ِ
طرده ا وال
ةمغَيَّ بَ ة مل يص َُّّ ُ
القيام ة ملبّي ا))؛ ألِن ا حال ة ال تُعل م لغ ريه؛ وم ىت كان ت العلَّ ُ
تعديتُها))(.)1
وق د َس بَ َق اإلم َام َّ
ري َرِّمحَهُ هللاُ إىل تقري ر ق ول اإلم ام مال ك يف ه ذه املس ألة
املق َّ
اإلم ام امل ُّ ِّ
ِّ
ذهب مال ك
اهر كالم ه أن يك ون م ُ
ازري َرمحَهُ هللاُ يف (املُْعل م)؛ حي ث اقتض ى ة ُ
ِّ ُ َ
َّ
صرالعلة املغيَّبة.
َرمحَهُ هللاُ يف هذه امل ْسأَلَة َ
القول ب َق ْ
َ
الش هيد)(( :وك ان التحقي ق يقتض ي ت رك
(الص الة عل ى َّ
يق ول َرِّمحَ هُ هللاُ يف مس ألة َّ
()2
الص الة عل يهم بعِّلَّ ة معيَّن ة ال يُعل م تع ِّديها إىل س واهم
األخ ذ هب ذا احل ديث ؛ ألن ه علَّ ل ت رك َّ
م ن الش هداء ،وه ي ب ع ث هم ي وم ِّ
القيَ َام ِّة َولَ ْو ُن َد ِّمه م لَ ْو ُن ال دَِّّم وال ِّريُّ ري ُُّ املِّ ْس ك ،والعِّلَّ ة إذا
َْ ُُ ْ َ ْ َ
َص ل َّ
ات؛
كانتمتعيِّن ة ال تَتَ َع دَّى؛ وق د َم َّر مال ٌ
احملق ق يف تطيي ب املُ ْح ِّرم إذا َم َ
ك عل ى ه ذا األ ْ
َّ
ث ملبيًا))(.)3
ألن
احلديث َّ
املروي فيه النَّهي عن تطييب املحرم ،علَّلهأبنَّه يُْب َع ُ
َ
َّريَّ ،إال أنِّ
اإل َم ام امل ازري وإن ك ان متق ِّدما ُعل ى ِّ
و ِّ
اإل َمام املق ِّ
ب ه ذه
س
ن
ت
أن
ت
َي
أ
ري
ْ
ُ
ُ
ْ
َ َ
َ
َ
َ
اخلالف يف املسألة لإلمام امل َّق ِّري؛ َّ
ألن حكايتَ ه أل ُل وأوس ُع؛ فق د تع َّرض
الطَّ ِّري َقة يف ح َكاية َ
َ
َ
الشافِّعِّيَّة ،كما َّبني مسلك التَّخريج ٍ
لكل من املذهبني.
ملذهب َ
ُمثَّ إِِّّين مل أَقِّ
ف بع َد ذلِّك عل ى َم ْن تع َّرض حلكاي ة ال َق ْول يف ه ذه امل ْس أَلَة غ ري ه ذين
َ
َ
ِّ
ص ادر فقهيَّ ة كان ت ،أو حديثيَّ ة أ ََِّن م ي ذكرون االخ تالف
اإلم امني ،وال ذي َجت ُده يف املَ َ
َ
ِّ
الفقه ي يف مس ألة (انقط اع اإلح رام ِبمل وت) ،وه و ال َف ْرع ال ذي خ َّرج علي ه اإل َمام املق ِّ
َّري؛
َ
(.477 :1 )1
ِ ِ
ب َد ًما؛ اللَّ ْو ُن ل َْو ُن الدَِّمَ ،و ِّ
يح
َي :قولُه (( :فَِإنَّ ُه ْ يُ ْب َعثُو َن يَ ْو َم الْقيَ َامة َوأ َْو َد ُ
الر ُ
اج ُه ْ تَ ْش َب ُ
( )2أ ْ
يح ال ِْم ْس ِ )).
ِر ُ
(.494-493 :1 )3
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()2
()1
الش افِّعِّيَّة
فيستَدل احلَنَ ِّفيَّة واملالِّ ِّكيَّة على االنقطاع بغيبيَّ ة العِّلَّ ة ،وي دفع ه ذا االس َ
تدالل َ
ْ
َ
ِّ ()4
ٍ
يج لق ول أص ٍ
وي يف مس ألة (تعدي ة
واحلَنَابلَ ة مب ا يقتض ي التَّعدي ة؛ دون أن يك ون م نهم خت ر ٌ
العِّلَّة املغَيَّ بَة) على هذا ال َف ْرع.
ُ
وإذا اتَّبَ ْعنَا طريق ة اإلم ام َّ
املق ري رمح ه هللا يف التَّخ ريج هل ذه املس ألة عل ى فَ ْرع (انقط اع
قول بقصر العلة املغيَّب ة؛ َّ
ألِن م مل
اإلحرام ِبملوت)؛ فإنَّه بناءً على هذه الطَّريقة ُُيََّرج للحنفيَّة ٌ
قول ِبلتَّعدية؛ َّ
اإلحرام بعد املوت.
ألِنم أَبْ َقوا آَثر
يُْل ِّح ُقوا سائر امل ْح ِّرمنيَ ،وُُيََّر ُج للحنابلة ٌ
َ
َ
ُ
ه ذا م ا ةَ َه َر للباح ث م ن طريق ٍة لإلم ام َّ
املق ري رمح ه هللا يف حكاي ة اخل الف؛ وهللا
أعلم.
()3

الطَّ ِري َقة الثَّانِيَة :الطَّ ِري َقة املبتارة.
ت عل ى طريق ة اإلم ام َّ
ت
املق ري رمح ه هللا يف حكاي ة اخل الف ،وطلب ُ
عن دما وقف ُ
اش ى م ع كث ٍري م ن الف روع الفقهيَّ ة؛
تطبي َقه ا عل ى ف روع املالكيَّ ة والش افعيَّة :وج ُّ
دت َّأِن ا ال تَتَ َم َ
ول ِبلتعدي ة ،واترًة أ َِّج ُد م ن ف روع الش افعيَّة م ا
فت ارًة أ َِّج ُد م ن ف روع املالكيَّ ة م ا يقتض ي الق َ
القول ِبلقصر.
يقتضي َ

()1

()2

()3

()4

انظر :الكاساين ،ابدائع الصنائعا308 :1 ،؛ والعيَن ،حممود بن أمحد بن موسى (ت855 :ه ).
االبنايةا( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1420 ،ه )183 :4 ،؛ وابن جنيم ،االبحر الرائقا:2 ،
.349
انظر :املازري ،اشرح التلقنيا1143 :1 ،؛ والقرايف ،االذخريةا.456 :2 ،
أيضا :ابن بطال ،اشرح صحيُّ البخاريا261 :3 ،؛ والباجي ،ااملنتقىا200 :2 ،؛ وابن
وانظر ً
العرِّ ،ااملسالكا.295 :4 ،
انظر :الرافعي ،االعزيزا407 :2 ،؛ والنووي ،ااجملموعا208 :5 ،؛ واألنصاري ،اأسَن املطالبا،
.304 :1
أيضا :اخلطاِّ ،اأعالم احلديثا671 :1 ،؛ وابن العطار ،االعدة يف شرح العمدةا:2 ،
وانظر ً
775؛ والعسقالين ،افتُّ الباريا.54 :4 ،
انظر :املقدسي ،االشرح الكبريا87 :6 ،؛ والبهويت ،اكشاف القناعا98 :2 ،؛ والبهويت ،ادقائق
أوي النهىا.351 :1 ،
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ضى قوُُل فيها تعدية العلة املغيَّبة:
فمن فروع املالكيَّة اليت اقْتَ َ
ِّ
االستنجاء ِّهبِّ َما(.)1
الرْوث عليهما يف النَّهي عن
العظِّْم و َّ
اسوا غري َ
ال َف ْرع األ ََّول :قَ ُ
ال َف ْرع الث ِ
وم ا أو ُك َّرا ًَث يف املْن ع
اسوا َم ْن بِّ ِّه رائح ةٌ كريه ةٌ عل ى َم ْن أَ َك َل بص ًال أو ثُ
ً
َّاين :قَ ُ
َ
من ُش ُهود اجلَ َماعة(.)2
َّ
وعدما(.)3
اإلبراد ِبلظُّهر ِبملشقة ً
وجودا ً
ال َف ْرع الثَّالثَ :عل ُقوا استحبَاب َ
ث ِبللحيَ ة واألص بُع واخل َاِ ِّ
العبَ ث
وحنوه ا يف َّ
ال َف ْرع َّ
العبَ َ
الص الة عل ى َ
قاس وا َ
الراب عُ :
ِّ ()4
ك .
صى يف النَّهي عن َذل َ
ِبحلَ َ
()1

()2

()3

()4

انظر :ابن القصار ،علي بن عمر بن أمحد البغدادي املالكي (ت397 :ه ) .اعيون األدلةا .يقيق:
عبد احلميد بن سعد بن انصر( .الرَيض :مكتبة امللك فهد الوطنية1426 ،ه )418 :1 ،؛
والقرايف ،االذخريةا208 :1 ،؛ وابن احلاج ،حممد بن حممد بن حممد املالكي (ت737 :ه ).
ااملدخلا( .دار الرتاث).32 :1 ،
ال امل ْعلِّما .يقيق:
أيضا :اليحصيب ،عياض بن موسى بن عياض السبيت (ت544 :ه ) .اإِّكم ُ
وانظر ً
َ ُ
ِّ
ْحي َىي إِّ ْمسَاعيل( .ط ،1مصر :دار الوفاء1419 ،ه ).71 :2 ،
انظر :القرطيب ،االبيان والتحصيلا461 :1 ،؛ وابن احلاج ،ااملدخلا231 :2 ،؛ واحلطاب
الرعيين ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي (ت954 :ه ) .امواهب اجلليلا( .ط ،3دار
ُّ
الفكر1412 ،ه ).184 :2 ،
أيضا :القرطيب ،يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري (ت463 :ه ).
وانظر ً
ااالستذكارا .يقيق :سامل حممد عطا وآخر( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه ):1 ،
118؛ وابن العرِّ ،ااملسالكا.481 :1 ،
انظر :القرطيب ،االبيان والتحصيلا171 :18 ،؛ واملازري ،اشرح التلقنيا389 :،؛ والنفراوي،
االفواكه الدواينا.167 :1 ،
أيضا :ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا بن حممد النمري القرطيب (ت463 :ه ) .االتمهيدا.
وانظر ً
يقيق :مصطفى بن أمحد العلوي وآخر( .املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،
1387ه )3 :5 ،؛ والباجي ،ااملنتقىا.31 :1 ،
انظر :احلطاب الرعيين ،امواهب اجلليلا552 :1 ،؛ والدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة املالكي
(ت1230 :ه ) .احاشية الدسوقي على الشرح الكبريا( .دار الفكر)255 :1 ،؛ والصاوي ،أمحد
بن حممد اخللويت املالكي (ت1241 :ه ) .احاشية الصاوي على الشرح الصغريا( .دار املعارف)،
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األصوي هلذه الفروع.
الفقهي و
(املبحث اخلَامس) التَّحرير
ُّ
ُّ
َو َسيَأِّْيت ذن هللا يف َ
ص َر العلَّة املغيَّبة:
ومن فروع الشافعيَّة اليت اقْتَ َ
ضى قوُُل فيها قَ ْ
الصالة يف ِّ
حماهلا(.)1
ال َف ْرع األ ََّول :مل يُْل ِّح ُقوا شيئًا من احليوان ِبإلبل يف املنع من َّ
ال َف ْرع الث ِ
يب
َّاين :مل يُْل ِّح ُقوا عل ى َّ
ادَي م ن األودي ة ِبل وادي ال ذي انم في ه الن ُّ
الص حيُّ و ً
الصالة فيه(.)2
 يف النَّهي عن َّ
()3
ال َف ْرع الثَّالث :مل يُْل ِّح ُقوا غري ُّ
الشراب .
الذِبب به يف حكم الغَ ْمس إذا َوقَ َع يف َّ
األصوي هلذه الفروع.
الفقهي و
(املبحث اخلَامس) التحرير
ُّ
ُّ
َو َسيَأِّْيت ذن هللا يف َ
ِّ
ُمثَّ َّ
ف فيه ا عل ى دلي ٍل يقتض ي تعم َيم احلك م أو
روع بع د دراس تها مل أَق ْ
إن ه ذه الف َ
ختصيص ه ،ح َّىت تك و َن خارج ةً ع ن حم ِّل النِّ زاع؛ َّ
وإّن ا ه ي ف روعٌ يَظْ َه ُر فيه ا َّ
دار التَّعدي ة
َ
أن م َ
َّ
صر على النَّظر يف العلة املغيَّبة.
وال َق ْ
=

.341 :1
أيضا :ابن عبد الرب ،االتمهيدا.118 :24 ،
وانظر ً
( )1انظر :الشافعي ،حممد بن إدريس (ت204 :ه ) .ااألما( .بريوت :دار املعرفة1410 ،ه ):1 ،
113؛ واملرداوي ،ااحلاوي الكبريا296 :2 ،؛ وامل ْرَو ْروِّذي ،القاضي احلسني بن حممد بن أمحد
َ
(ت 462 :ه ) .االتعليقةا .يقيق :علي حممد معوض وآخر( .مكة املكرمة :مكتبة نزار الباز):2 ،
957؛ وابن الرفعة ،أمحد بن حممد بن علي األنصاري (ت710 :ه ) .اكفاية النبيها .يقيق :جمدي
حممد سرور ِبسلوم( .ط ،1دار الكتب العلمية2009 ،م).531 :2 ،
( )2انظر :النووي ،ااجملموعا162 :3 ،؛ والنووي ،اروضة الطالبنيا278 :1 ،؛ واألنصاري ،اأسَن
املطالبا174 :1 ،؛ واألنصاري ،زكرَي بن حممد بن أمحد بن زكرَي (ت926 :ه ) .االغرر البهيةا.
(املطبعة امليمنية).262 :1 ،
( )3انظر :ابن دقيق العيد ،اشرح اإلملاما331 :1 ،؛ وابن امللقن ،عمر بن علي بن أمحد الشافعي (ت:
804ه ) .االتوضيُّ لشرح اجلامع الصحيُّا( .ط ،1دمشق :دار النوادر1429 ،ه )256 :19 ،؛
والعسقالين ،افتُّ الباريا251 :10 ،؛ والصنعاين ،حممد بن إمساعيل (ت1182 :ه ) .االتَّحبري
الرشد1433 ،ه ):7 ،
صْبحي( .ط ،1الرَيضَ :مكتَ بَةُ ُّ
َ
إليضاح َم َعاين التَّيسريا .يقيق :حمَ َّمد ُ
.559
- 578 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء الثاين

املق ري رمح ه هللا ،ال نُْن ِّك ُر َّ
ُمثَّ بع د ه ذه ال ُف ُروع امل ْش ِّكلَة عل ى طريق ة اإلم ام َّ
أن هن اك
اش ى م ع م ا ح َك اهُ رمح ه هللا م ن خ ٍ
الف يف ه ذه املس ألة ،غ ري فَ ْرع (انقطَ اع
فروع ا تَتَ َم َ
ً
َ ُ
اإلحرام ِبملوت).
َ َ
ومن تل ال ُف ُروع:
ال َف رع األ ََّولِّ :
ض ِّع اجلري دة عل ى الق رب ،كم ا فَ َعلَ هُ النُّ يب  يف
ف يف مش روعيَّة َو ْ
اختُل َ
ْ
ْ
()1
ِ
َّ
س ا)) ؛ فَ َذ َهبَت املالكيَّ ة إىل إن َك ار ذل كَ ،وَرأَوا أنَّه
ح ديث(( :لَ َعل هُ ََُّف ُ
ف َع ْن ُه َم ا َم ا َْ يَ ْي بَ َ
()2
الش افِّعِّيَّة إىل مش روعيَّتهَ ،وَرأ َْوا َّ
يب  يتع دَّى
اص
خ ٌّ
ب أكث ُر َ
أن م ا فعل ه الن ُّ
ِبلن) ِّيب َ ، و َذ َه َ
إىل غريه(. 3
()4
َّاينِّ :
تنز) وا
ف يف َجنَاسة غري بَ ْول
ال فيه النَّيب َّ (( :
ِّ
اآلدمي ،والذي قَ َ
اختُل َ
ال َف ْرع الث ِ ْ
َخَر َجهُ :البخاري ،53 :1 ،رقم ()216؛ ومسلم  ،240 :1رقم (.)292
( )1أ ْ
( )2انظر :ابن احلاج ،ااملدخلا.280 :3 ،
أيضا :املازري ،ااملعلما367 :1 ،؛ والقاضي عياض ،اإكمال املعلما.120 :2 ،
وانظر ً
( )3انظر :اهليتمي ،أمحد بن حممد بن علي بن حجر .ايفة احملتاجا( .مصر :املكتبة التجارية الكربى،
1357ه )197 :3 ،؛ واملليباري ،أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين املعربي (ت987 :ه ) .افتُّ
املعنيا( .دار بن حزم)( ،ص)218؛ والدمياطي ،عثمان بن حممد شطا الشافعي (ت1310 :ه ).
اإعانة الطالبنيا( .ط ،1دار الفكر1418 ،ه ).135 :2 ،
أيضا :اخلطاِّ ،اأعالم احلديثا274 :1 ،؛ والنووي ،أبو زكرَي حميي الدين حيىي بن شرف
وانظر ً
(ت676 :ه ) .ااإلجيازا .يقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان( .ط ،1عمان :الدار
األثرية1428 ،ه )( ،ص.)145
الشراح َّ
أن هذا احلديث يف بول اآلدمي دون غريه؛ فبجمع
كثري من ُّ
( )4أي :بول اآلدمي ،والذي عليه ٌ
َّضُّ َّ
يتوجه
أن
خاص ببول اآلدمي؛ َوِّمن ُهنَا َّ
احلديث ليس عا اما ،وإّنا هو ٌّ
َ
ما يف البَاب من قرائن يت ُ
البحث يف ِّ
القيَا من عدمه.
ُ
انظر :العظيم آِبدي ،حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر (ت1329 :ه ) .اعون املعبودا.
(ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ه )25 :1 ،؛ والكشمريي ،حممد أنور شاه بن معظم
شاه (ت1353 :ه ) .افيض الباريا .يقيق :حممد بدر عامل املريُتي( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1426 ،ه )414 :1 ،؛ واملباركفوري ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم (ت1353 :ه ).
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ِم ن البَ ْول؛ ف َّ
عام ة َع َذاب ال َق ْ ِم ْن هُ))()1؛ فَ َذ َهبَت املالكيَّ ة إىل َّ
أن بَ ْو َل َم أْكول اللَّح م
إن َّ
ت لب ول اآلدم ي()2؛ خب الف الش افعيَّة ،وال ذين َذ َهبُ وا إىل َجنَاس ةبَ ْوِّل
اهر ،ومل تُثْبِّ ْ
ت ل ه م ا ثَبَ َ
ط ٌ
()3
َمأْكول اللَّحم .
األصوي هلذه الفروع.
الفقهي و
(املبحث اخلَامس) التحرير
ُّ
ُّ
َو َسيَأِّْيت ذن هللا يف َ
العارضة هلا ،مع
َوبَ ْع َد َجَْ ِّع ما يف البَاب من ٍ
األحوال َ
فروع فقهيَّة ،والنَّظر يف مناطَاُتا و َ
ٍ ِّ
الرأي
ب مستعينًا ِبلل تَ َعاىل إىل َّ
ما َح َكاه اإلمام املقَّري رمحه هللا من خالف :فإين أَ ْذ َه ُ
التَّاي:
ٍ
َّ
ص َوِّر
اإلمام املقَّري رمحه هللا من خالف ،هي حكايةٌ جمملةٌ ،أَتَ ْ
ت من ُ
إن َما َح َكاهُ ُ
هذه املسألة على صورٍة و ٍ
احدة؛ ويقيق ال َق ْول فيهاَّ :
صور:
أن العلَّة املغيَّبة أتيت على ثَالث ُ
ُول :أن تكو َن ِ
العلَّة املُغَيَّ بَة ُجمَ َّر َدة عن الوصف املناسب.
ورة األ َ
ُّ
الص َ
ورة عب ارة ع ن غي ب حم ٍ
وم ْع ََن ذل كَّ :
ض ،ال تنبي ه فيه ا
أن العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة يف
ُّ
َ
هذهالص َ
ُ
أي ٍ
ٍ
إىل ِّ
مناسب.
وصف
اص رة ،ينقط ع معه ا ِّ
وم ىت كان ت العِّلَّ ة املغَيَّ ب ة ك ذلك؛ فإِنَّا تك و ُن ِّعلَّةقَ ِّ
القيَ ا  ،وينبغ ي
ََ َ
ُ َ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
فيه ا :أن يَ ْرتَف َع اخل َالف؛ َّإال م ا يك ون م ن يقي ق من اط يف وج ود التج ُّرد م ن عدم هَّ ،
وإال
ِّ
صر العلَّة املغيَّبة.
فبوجوده فال
َ
خالف يف قَ ْ
=

ايفة األحوذيا( .بريوت :دار الكتب العلمية).206 :1 ،
َخَر َجهُ :احلاكم ،حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا النيسابوري (ت405 :ه ) .ااملستدرك على
( )1أ ْ
الصحيحنيا .يقيق :مصطفى عبد القادر عطا( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه )،
 ،293 :1رقم ()654؛ وقالِّ :
يث ِّ
يُّ َعلَى َشر ِّط الشَّْي َخ ْ ِّ
ني)).
((حد ٌ َ
صح ٌ
َ
ْ
( )2انظر :ابن القصار ،اعيون األدلةا1017 :2 ،؛ والبغدادي ،ااإلشرافا283 :1 ،؛ والقرايف،
االذخريةا.186 :1 ،
أيضا :ابن بطال ،اشرح صحيُّ البخاريا347 :1 ،؛ وابن العرِّ ،ااملسالكا.196 :3 ،
وانظر ً
ِّ
( )3انظر :املقدسي ،ااحلاوي الكبريا250 :2 ،؛ وامل ْرَو ْروذي ،االتعليقةا932 :2 ،؛ وابن الرفعة،
َ
اكفاية النبيها.229 :2 ،
أيضا :اخلطاِّ ،امعامل السنن19 :1 ، :؛ والعسقالين ،افتُّ الباريا.338 :1 ،
وانظر ً
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الصورة الثَّانِية :أن تكو َن ِ
ض ِّمنَةً وص ًفا مناسبًا.
العلَّة املُغَيَّ بَة ُمتَ َ
ُّ َ َ
ومع َن ذل كِّ َّ :
الص ورة عب ارة ع ن غي ٍ
ب يف منطوقه ا ،لكنَّه ا
ََْ
أن العلَّ ة املُغَيَّ بَ ة يف ه ذه ُّ َ
ٍ
ِّ
ُّ
ٍ
مناسب.
تدل بطريق التَّ ْنبيه واإلمياء على وصف
وم ىت كان ت العِّلَّ ة املغيَّ ب ة ك ذلك؛ فإِنَّا تك و ُن ِّعلَّةمت ع ِّدي ة ،جي ري معه ا ِّ
القيَ ا  ،وينبغ ي
ََ َ
َُ َ َ
َُ َ
اط يف وج ِّ
فيه ا :أن ي رتَِّف ع اخلِّ َالف؛ َّإال م ا يك ون م ن يقي ق من ٍ
ود املناس بة م ن ع دمها ،وإالَّ
َْ َ
ِّ
خالف يف تعدية العلَّة املغيَّبة.
فبوجودها فال
َ
الصورة الثَّالِثَة :أن تكو َن ِ
العلَّة املُغَيَّ بَة ُمتَ َرِّد َدة بَ أن تكون ِّ
ض ِّمنَةً.
متجرد ًة أو ُمتَ َ
ُّ َ
وم ْع ََن ذل كَّ :
ورة يَتَ نَ َازعُ َه ا ش بهان؛ ش بهٌ ِبلعِّلَّ ة امل َج َّرَدة،
الص
أن العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة يف ه ذه ُّ
َ
َ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
الص ورة األُوىل والثَّاني ة ،ف َّ
ض وح م ا يُْلح ُق ُه َم ا ح دى
ض منَة؛ خب الف ُّ
الو ُ
وآخ ر ِبملتَ َ
إن هبم ا م ن ُ
ُ
تضمن.
جترد أو ُّ
َحالَ َيت العلَّة ِّمن ُّ
الم اإلم ام َّ
تفهم ه وهللا
وه ذه ُّ
املق ري رمح ه هللا ،ويك ون ُّ
الص ورة ه ي ال يت يتعلَّ ق هب ا ك ُ
ِّ ِّ
أعلم َعلَى َه َذا النَّح وَّ :
ص ر ،بينم ا َميِّي ُل فيه ا
أن العلَّ ةَ املغيَّب ةَ امل رتددة َميي ُل فيه ا املالكيَّ ة إىل ال َق ْ
ص ر أو التَّعدي ة مطل ًق اَّ ،
وإّن ا يف ه ذه
الش افعيَّة إىل التَّعدي ة؛ ول يس ذل ك م نهم اعتب ًارا لل َق ْ
الصورة.
ُّ
ا َملطْلَب الثَّالِث :إيراد األدلَّة على الطَّريقة املُختارة.
من األدلَّة عل ى اعتب ار الطَّريق ة املخت ارة يف تقري ر حك م العلَّ ة املغيَّب ة ،م ن حي ث التَّعدي ة
ُ
من عدمها:
أن التَّأثري من ِّ
الدلِي األ ََّولَّ :
َّ
صر؛ فَ َم َىت َرأَيْنَ ا م ن العِّلَ ل م ا
عدمه هو َمنَا ُ
ط التَّعدية وال َق ْ
ِّ
ِّ
املنص وص علي ه إىل نظ ائِّره
كان مناس بًا وم ؤثًرا اقْ تَ َ
ض ى ذَل ك جبَ ْع ل هللا نَ ْق َل احلُك م م ن احمل ِّل ُ
ُخَرى ،والعكس ِبلعكس(.)1
من َحمَال أ ْ
والعلِّة املغيَّبة ي ع ِّرض هلا التأثري من ِّ
وقصرا.
عدمهُ ،
َْ ُ
ُ
فتدور مع ذلك تعديةً ً
ِّ
يق ول ِّ
اإل َم ام البَ اجي (ت474 :ه ) َرمحَهُ هللاُ فيم ا ك ان م ن العِّلَ ل م ؤثًِّراَّ (( :
أن ك ل
توجد يف غ ريه :ف َّ
إن تل ك العِّلَّ ة ُمتَ َع ِّديَة؛
حكم َثبت يف َم ْع ًَن من امل َعاين لعِّلَّة ال ُّ
ختتص به ،بل َ
َ
( )1انظر :اآلمدي ،ااإلحكاما216 :3 ،؛ والطويف ،اشرح خمتصر الروضةا.317 :3 ،
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َّ
َص َاللذي تثبت فيه إىل فرٍع أو فُ ُروع))(.)1
ألِنا قد تعدَّت األ ْ
وي ُق ول ِّ
الش اطيب (ت790 :ه ) َرِّمحَ هُ هللاُ فيم ا ال يظه ُر أتث ريُهَ (( :وإِّذَا َك ا َن
اإل َم ام َّ
َن َمثَّ م ِّ
ِّ ِّ ٍ
معلُوما ِّمن َّ ِّ
ُخ َر َغْي َر َم ا يُ ْد ِّرُك هُ امل َكل فَ ،ال يُ ْق َد ُر َعلَ ى
ص ال َُّ أ َ
الش ِّر َيعة ِّيف َم َواط َن َكث َرية أ َّ َ َ
َْ ً َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ف َك ْو ُن الْ َم َح ِّل ْاآل َخ ِّر َوُه َو ال َف ْرع
آخ َر؛ إِّ ْذ َال يُ ْع َر ُ
اس تْن بَاط َها َوَال َعلَ ى الت َّْعديَة هبَا ِّيف َحمَ ٍل َ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ت َم ْوقُوفَةً عل ى التَّعب د
ت فيه ت ْل َ
ُوج َد ْ
ك الْعلة الْبَ تَّةََ :ملْ يَ ُك ْن إ َىل ْاعتبَارَها يف الْقيَا ِّ سبيل ،فَبَقيَ ْ
ِّ
َص ِّل الْ ُم َعلَّ ِّل ِّهبَا َشبِّيهٌ))(.)2
املَ ْحض؛ ألِنا َملْ يَظْ َه ْر ل ْأل ْ
ال َّدلِي الثَّ ِاين :أنَّه ُخ ِّر َج م ن ال ُف روع الفقهيَّ ة م ا َد َّل عل ى انتظَام حك م العلَّ ة املغيَّب ة م ع
ِّ
ت يف الطَّريقة املختارة.
تلك ال ُفروع ،على ُّ
الصورة اليت ُحكيَ ْ
بكي
لك معت ربٌ عن د أه ل العل م؛ يق ول اإلم ام اب ُن الس ِّ
يج األُص ول عل ى الف روع مس ٌ
وخت ر ُ
فإن املطَّلع على مذهب إمام إذا اس تقرأَ م ن ِّ
(ت771 :ه ) رمحه هللا َّ (( :
روع َش َّىت
كالم ه يف ف ٍ
َ
َ
ُص ولَ :ج َزَم االعتق َاد َّ
أبن ذل ك األص َل
املص َري إىل َم ا ل يس ل ه مأخ ٌذ إال ال َق ول أبص ٍل م ن األ ُ
الش افعي ك ذا ،وإّن ا
نيع أص حابِّنا عل ى طَبَ َق اُتم ،يقول ون :م ذهب َّ
خمتارهَ ،ونَ َسبَهُ إليه؛ وهذا ص ُ
ُ
ِّ ()3
ِّ
ِّ
ِّ
ك من قواعده من غري اطالع على نصه)) .
استنبطوا َذل َ
ِّ
ال َّدلِي الثَّالِ ثَّ :
ض ُّمنِّ َها وص ًفا مناس بًا يت عل ى مس لك
أن دالل ة العلَّ ة املغَيَّ بَ ة عل ى تَ َ
ِّ ُ
ث يَ ْو َم
اإلمام
الشنقيطي (ت1393 :ه ) رمحه هللا (( :قَ ْولُهُ(( :فَِإنَّهُ يُْب َع ُ
التَّنبيه واإلمياء؛ يقول َ
ِّ
ك ِّ
الطي ِّ
ال ِْقيَ َام ِة ُملَبِّيً ا)) َدلِّي ٌل َعلَ ى أ َّ
ب َك ْونُ هُ ُْحم ِّرًم ا ُملَبِّيً اَ ،والدََّاللَ ةُ َعلَ ى الْعِّلَّ ِّة
َن ِّعلَّ ةَ َمْن ِّع ذَل َ
الْم ْذ ُكورةِّ ِّهي ِّمن َدَاللَِّة مسلَ ِّ
وف ِّيف ْاألُص ِّ
ك ِّْ
ول))(.)4
اإلميَ ِّاء َوالتَّ ْنبِّ ِّيه؛ َك َما ُه َو َم ْع ُر ٌ
ُ
َ َ َ ْ
َْ
()1
()2
()3
()4

الباجي ،سليمان بن خلف بن سعد األندلسي (ت 474 :ه ) .ااحلدودا .يقيق :حممد حسن
حممد حسن إمساعيل( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،ه )( ،ص.)123
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد (ت790 :ه ) .ااملوافقاتا .يقيق :أبو عبيدة مشهور بن
حسن آل سلمان( .ط ،1دار ابن عفان1417 ،ه ).533 :2 ،
السبكي ،ااإلهباجا.59 :2 ،
الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار (ت1393 :ه ) .اأضواء البيانا( .بريوت :دار الفكر،
1415ه ).17 :5 ،
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لك معت ربٌ م ن َم َس الك إثب ات العلَّ ة()1؛ يق ول اإلم ام الزركش ُّي (ت:
وه ذا املس لك مس ٌ
794ه ) رمحه هللا يف هذا املسلَكَ (( :وُه َو يَ ُد ُّل َعلَ ى الْعِّلِّيَّ ِّة ِِّبِّاللْتِّ َزِّام؛ ِّألَنَّهُ يُ ْف ِّه ُم َه ا ِّم ْن ِّج َه ِّة
ِّ
ص ِّرحيًا؛ َوَو ْج هُ َدَاللَتِّ ِّه :أ َّ
احلُ ْك ِّم ميَْنَ ُع أَ ْن يَ ُك و َن َال
َن ِّذ ْك َرهُ َم َع ْ
الْ َم ْع ََن َال اللَّ ْف عَ ،وإَِّّال لَ َك ا َن َ
ني أَ ْن يَ ُك و َن لَِّفائِّ َدةٍ؛ َوِّه َي َّإم ا َك ْونُ هُ ِّعلَّ ةً أ َْو ُج ْزءَ ِّعلَّ ٍة أ َْو َش ْرطًا،
لَِّفائِّ َدةٍِّ ،ألَنَّ هُ َعبَ ٌ
ث ،فَتَ َع َّ َ
و ْاألَةْهر َكونُه ِّعلَّةً؛ ِّألَنَّه ْاألَ ْكث ر ِّيف تَصُّر ِّ
ف الش ِّ
َّارع))(.)2
َ َُ ْ ُ
َ
ُ َُ
َوهللاُ أ َْعلَ ُم

( )1انظر :اآلمدي ،ااإلحكاما254 :3 ،؛ واملرداوي ،االتحبريا.3323 :7 ،
( )2الزركشي ،االبحر احمليطا.251 :7 ،
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املَبْحَث الرَّابِع :شروط تعدية العِلَّة املُغ ََّيبَة
تبني َّ
ص َوِّرَها؛ َجاءَ هذا املْب َحث لتحرير هذه
أن العِّلَّة املغَيَّ بَة تَتَ َعدَّى يف بعض
بَ ْع َد أَ ْن َّ
ُ
َ
ُ
الشروط؟
التَّعدية ،وهل هي على إطالقها أو هي ُم َقيَّدةٌ ببعض ُّ
تبني َّ
ص َوِّرَها؛ َجاءَ هذا املْب َحث لتحرير هذه
أن العِّلَّة املغَيَّ بَةتَتَ َعدَّى يف بعض
بَ ْع َدأَ ْن َّ
ُ
َ
ُ
التَّعدية ،وهل هي على إطالقها أو هي ُم َقيَّدةٌ ببعض الشُّروط؟
ض ِّمنَة هلذا النَّوع
َّظر يف قواعد أهل األ
والذي يُْنبِّ ُئ به الن
ُصول ،واستقراءُ النُّصوص املتَ َ
ُ
ُ
ُ
من العلل ،وما عليها من ُش ُروح تفسرييَّة أو حديثيَّة أو فقهيَّةُ :ه َو َّ
أن تعدية العِّلَّة املغَيَّ بَة ليس
ُ
على إطالقه ،بل َّ
إن هناك شروطًا ال بُ َّد من توفرها للحكم ِبلتَّعدية.
وهذه الشُّروط يف نَ ِّظري هي:
ت ِ
َّ
للعلَّة املُغَيَّ بَة ص ي ً ا.
الش ْرط األ ََّول :أن يكون النَّص املُثْبِ ُ
يصُّ عن النيب ؛ َّ
فإذا َوَرَدت العِّلَّة املغَيَّ بَة يف ٍ
ط أن تكون ِّعلَّة
فإِنا تسق ُ
نص ال ُّ
ُ
ٍ
بتعدية
أيضا أن تكون غيبًا؛ فال ميُْ ِّك ُن بعد ذلك أن يُ َقال فيها
منصوصا عليها ،وتسق ُ
ط ً
ً
ِّ
من َع َدم َها.
ِّ
ِّ
مرفوعاُ (( :كلُوا البَ لَح َبلت َّْمر؛ َّ
فإن َّ
الشيطان إذا
َوِّمن التَّطْبِّي َقات َعلَى َذل َ
ي ً
ك :ما ُرِّو َ
ِ
ابن آدم حىت أَ َك اجلديد َبخلَِل َق))()1؛ قال ِّ
اإل َمامالنَّسائي (ت:
ب ،وقالَ :ع َ
اش ُ
رآه غَض َ
َ
حديث منكر))( ،)2و َاتبَ َعهَ ِّ
اإل َمام َّ
الذهيب (ت748 :ه ) يف
303ه ) َرِّمحَهُ هللاُ (( :إنَّه
ٌ ٌ
َ
(امليزان)(.)3
َّ
الش ْرط الث ِ
َّ
غري منسوخ.
َّاين :أن يكون احلُ ْك ُ املعل بغيب َ
فَم َىت نُ ِّس َخ احلكم املعلَّل ٍ
بغيب ،فإنَّه َّ
تتعذر التَّعدية؛ َّ
َّسخ إذا تعلَّق ِبألصل لَ ِّزَم
ألن الن َ
َ
ُ
َخَر َجهُ :ابن ماجه ،1105 :2 ،رقم (.)3330
( )1أ ْ
( )2النسائي ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن (ت303 :ه ) .االس نن الك ربىا .يقي ق :د .عب د الغف ار
سليمان البنداري َوسيد كسروي حسن( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه )،405 :4 ،
رقم (.)6690
( )3انظر.405 :4 :
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تنقطع معه التَّعدية(.)1
أمر
ُ
منه نَ ْس ُخ ال ُف ُروع املقيسة عليه ،وهذا ٌ
ِّ
يقول ِّ
الله (( :و َّأما احلُكْم الذي ثبت
اإل َمام أبو املظفَّر َّ
السمعاين (ت489 :ه ) َرمحَهُ ُ
ِبلقيا  :فَنسخ أَصلِّ ِّه ي ِّ
ِّ
ب نَ ْس َخهُ ،يف قول الشَّافعي وَجهور الفقهاءَّ . . .
ألن زوال
وج
َُْ ْ ُ
َ
ُ
ِّ
اتبعا لغريه يزول بزواله))(.)2
وجب ،وألنَّه ما ثَبَ َ
ت ً
املُوجب يقتضي زوال املُ َ
ِّ
ِّ
كَ :ما َرَواهُ أَبُو ذَ ٍر (ت32 :ه ) ؛ أ َّ
ال(( :إِذَا
َّيب  قَ َ
َوِّمن التَّطْبِّي َقات َعلَى ذَل َ
َن النِّ َّ
ِ ِ ِ
الرح ِ  ،أَو َكو ِ
ْب
اسطَ ِة َّ
صلَّى َّ
س بَ ْ َ
الر ْح ِ  :قَطَ َع َ
َ
ص َالتَهُ ال َكل ُ
َ يَ َديْه َكآخ َرة َّ ْ ْ َ
الر ُج ُ َولَْي َ
األَسود ،واملَرأَةُ ،واحلِمار)) ،فَ ُق ْل ِّ
َمحَ ِّر ِّم َن األَبْيَ ِّ
ال:
ض؟ فَ َق َ
َس َوِّد ِّم َن األ ْ
ُ
ت ألَِِّّ ذَ ٍرَ :ما َِب ُل األ ْ
َْ ُ َ ْ َ َ ُ
()3
ِّ
َس َو ُد َش ْيطَا ٌن)) ؛ فهذا
ول هللا ؛ فَ َق َ
ت َر ُس َ
ْب األ ْ
ََي ابْ َن أَخي َسأَلْتَِّين َك َما َسأَلْ ُ
ال(( :ال َكل ُ
ِّ ()4
منه  تعليل ٍ
بغيبَّ ،إال َّ
منسوخَ ،ك َما يََراهُ احلَنَفيَّة
أن ممَّا مينع التَّعدية به أنَّه َوَرَد يف حكم
ٍ
(ٌ )5
)
6
(
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الشافعيَّة ؛ يقول ِّ
منسوخ
امالسيوطي (ت911 :ه ) َرمحَهُ هللاُ (( :وهذا
اإل َم ُّ
ٌ
واملال ِّكيَّة و َ
َ
َّ
الرب))(.)7
بد
ع
ابن
و
،
حاوي
ط
ال
ذكره
؛
اجلمهور
عند
َ َ
()1
()2
()3
()4

()5
()6

()7

انظر :الرازي ،ااحملصولا360 :3 ،؛ والزركشي ،االبحر احمليطا.293 :5 ،
السمعاين ،اقواطع األدلةا.426 :1 ،
َخَر َجهُ :مسلم ،365 :1 ،رقم (.)510
أْ
انظ ر :السرخس ي ،حمم د ب ن أمح د ب ن أِّ س هل ل س األئم ة (ت490 :ه ) .ااملبس وطا( .ب ريوت:
دار املعرف ة1414 ،ه )191 :1 ،؛ والزيلع ي ،عثم ان ب ن عل ي فخ ر ال دين احلنف ي (ت743 :ه ).
اتبيني احلقائقا( .ط ،1القاهرة :املطبعة الكربى األمريية1313 ،ه )159 :1 ،؛ والعي ين ،االبناي ةا،
 422 :2؛ وابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي احلنفي (ت1252 :ه ) .ارد
احملتارا( .ط ،2بريوت :دار الفكر1412 ،ه ).634 :1 ،
انظر :البغدادي ،ااإلشرافا265 :1 ،؛ واملازري ،اشرح التلقنيا876 :1 ،؛ والقرايف ،االذخريةا،
.159 :1
انظر :املقدسي ،ااحلاوي الكبريا2028 :2 ،؛ والروَيين ،أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل (ت:
502ه ) .احبر امل ذهبا .يقي ق :ط ارق فتح ي الس يد( .ط ،1دار الكت ب العلمي ة2009 ،م):2 ،
131؛ وابن الرفعة ،اكفاية النبيها.445 :3 ،
السيوطي ،عبد الرمحن بن أِّ بكر جالل الدين (ت911 :ه ) .اقوت املغت ذيا .يقي ق :انص ر ب ن
حممد بن حامد الغرييب( .جامعة أم القرى1424 ،ه ).166 :1 ،
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تتضمن ِ
َّ
العلَّة املُغَيَّ بَة وص ًفا مناسبًا.
الش ْرط الثَّالِث :أن َّ
ٍ
فَ َال ميُْ ِّكن ٍ
تتضمن وص ًفا مناسبًا.
ال يف العِّلَّة املغَيَّ بَة
حبال أن يُ َق َ
بتعدية ،ما مل َّ
ُ
ُ
()1
َّ
اعتبار هذا الشَّرط .
وقد تقدَّم من األدلة ما يكو ُن به ُ
الرابِّعَّ :أال يُ َع ِّ
ض العِّلَّةَ املغَيَّ بَةَ يف داللتها على التَّأثري ما هو أقوى منها.
ار
الشَّْرط َّ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ت تلك
فإذا
عارض العلَّة املغَيَّ بَة يف داللتها على التَّأثري داللةٌ أقوى منها رتبةً ،قُد َم ْ
َ
ُ
مقرر يف قواعد الرتَّجيُّ ،من تقدمي أقوى الدَّاللتني(.)2
الدَّاللة على داللة التَّأثري؛ كما هو ٌ
ِّ ِّ
ِّ
ت على ما نَبَّ َهت عليه
ض داللة العلَّة املغَيَّ بَة على التَّأثري داللةٌ صرحيةٌ ،قُدم ْ
فَلَو َع َار َ
ُ
ٍ
ٍ
مناسب؛ َّ
لزومي ،غري
يق
وصف
العلَّة املغيَّبة من
ٌّ
ألن ذلك من َِبِبلتَّ ْنبِّيه واإلمياء ،وهو طر ٌ
صريُّ(.)3
ِّ
ِّ
ب إليه احلَنَ ِّفيَّةُ رمحهم هللا من َّ
ينقطع
أن امل ْح ِّرَم
كَ :ما َذ َه
َوِّمن التَّطْبِّي َقات َعلَى َذل َ
ُ
َ
ُ
ِ
إحر ُامه ِبملوت ،و َّ
معارض مبا هو أقوى منه()5()4؛
ام ِة ُملَبِّيًا))
أن
حديث(( :فَِإنَّهُ يُ ْب َع ُ
َ
ٌ
ث يَ ْو َم الْقيَ َ
ِّ
املصري (ت969 :ه ) رِّمحه هللا (( :و ْاعلَم أ َّ ِّ
احل ِّد ِّ
ابن ُجنَْيم ِّ
يث
َن أَئ َّمتَ نَا ْ
استَ َدلُّوا هبَ َذا َْ
َ َُ ُ َ ْ
يقول ُ
احلَ ِّي الْ َم ْف ُه ِّوم ِّم ْن الت َّْعلِّ ِّيلَ ،وَملْ يَ ْع َملُوا ِّمبَْنطُوقِّ ِّه ِّيف َح ِّق
َعلَى ُح ْرَم ِّة تَ ْغ ِّطيَ ِّة الْ َو ْج ِّه َعلَى الْ ُم ْح ِّرِّم ْ
ت الْمح ِّرِّم ،فَِّإ َّن حكْمه ِّعْن َد َان َكسائِِّّر ْاألَمو ِّ
ِّ
الشافِّعِّيَّة
ات ِّيف تَ ْغ ِّطيَ ِّة الْ َو ْج ِّه َو َّ
الرأْ ِّ َ ،و َ
الْ َميِّ ُ ْ
ُ َُ
َْ
َ
ِّ ِِّّ ِّ
ِّ
ِِّّ
احلي ِّاة ،وأَجاب ِّيف ( َغاي ِّة الْب ي ِّ
ان) َع ْن
يما إ َذا َم َ
ات الْ ُم ْح ِّرُم َوَملْ يَ ْع َملُوا به ِّيف َحالَة ََْ َ َ َ
َ ََ
َعملُوا به ف َ
أَئِّ َّمتِّنَا ِّأبَنَّهم َّإّنَا َمل ي عملُوا بِِّّه ِّيف الْمو ِّ
ت؛ ِّألَنَّه معارض ِّحب ِّد ِّ
آد َم انْ َقطَ َع
يث(( :إذَا َم َ
ات ابْ ُن َ
ُ َُ َ ٌ َ
َْ
ُْ
ْ َْ َ
ِّ ()1
()6
ِ
ِّ
ِّ
ض َوان)) .
َع َملُهُ َّإل م ْن ثََالث)) ؛ َو ْاإل ْحَر ُام َع َم ٌل ،فَ ُه َو ُمْن َقط ٌع ،فَيُغَطَّى الْعُ ْ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

انظر :املبحث الثالث.
انظر :الغزاي ،ااملستصفىا( ،ص)379؛ والطويف ،اشرح خمتصر الروضةا.709 :2 ،
انظ ر :اآلم دي ،ااإلحك اما254 :3 ،؛ وامل رداوي ،االتحب ريا3323 :7 ،؛ والش نقيطي ،اأض واء
البيانا.17 :5 ،
انظر :السرخسي ،ااملبسوطا53 :2 ،؛ والكاساين ،ابدائع الصنائعا308 :1 ،؛ وابن عابدين ،ارد
احملتارا.488 :2 ،
أبن العلَّة يف هذا احلديث غري ِّ
هذا ِبإلضافة إىل قوهلم َّ
متعدية.
ِّ
يث حس ن ِّ
يُّ))؛ والنس ائي :6
أْ
((ح د ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ
َخَر َج هُ :الرتم ذي ،652 :3 ،رق م ()1376؛ وق الَ :
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الشرط اخلَ ِامسَّ :أل تكون ِ
العلَّة املُغَيَّ بَة ُم َؤَّولة ِبا يَ ْرفَ عُالغيبيَّة َع ْن َها.
َّ ْ
ِّ
َِّّ
ٍ
كما؛ فهي
ب فيه ،فقد َخَر َج ْ
ت عن َْحبثنَا ُ
صورًة ُ
وح ً
فمىت أ ُِّولَت العلة املُغَيَّ بَة أب َْمر ال َغْي َ
يف صورُتا بعد التَّأويل ليست على ِّ
حد العِّلَّة املغَيَّ بة ،وِّمن َمثَّ فَِّإنَّه ال ي َقَّرر يف حك ِّ
ْم َها ما
ُ
ُ
ُ
ُ َ َ ْ
ِّ
قُ ِّرَر يف أحكام العلَّة املغَيَّ بَة.
اتُ علَى ذَلِّك :ما رواهأَبو سعِّ ٍ
ِّ
ِّ
اخلُ ْد ِّري (ت74 :ه )؛ أ َّ
َّيب 
يد ْ
َن النِّ َّ
َومن التَّطْبِّي َق َ
َ َ ََ ُ ُ َ
ال(( :إِ َذا َكا َن أَح ُد ُك ي ِ
ِ
اع ،فَِإ ْن أ َََب
قَ َ
استَطَ َ
َ يَ َديْه َولْيَ ْد َرأْهُ َما ْ
َح ًدا َيَُُّر بَ ْ َ
َ ْ َُ
صلّي فَ َال يَ َد ْع أ َ
فَ لْيُ َقاتِلْهُ؛ فَِإ ََّّنَا ُ) َو َش ْيطَا ٌن))()2؛ َّ
غيب،
فإن التَّعليل بكونِّه
ً
شيطاان ،وإن كان يف ةاهره أنَّه ٌ
َّإال أنَّه ُم َؤَّول بغري ذلك()3؛ يقول ِّ
اإل َمام اخلطَّاِّ (ت388 :ه ) َرِّمحَهُ هللاُ َ (( :وقَ ْولُهُ(( :فإَّنا
أن الشيطان ِّ
)و شيطان))معناهَّ :
حيملُه على ذلك ،وأنَّه من فِّ ْعل الشيطان وتَ ْسويله))()4؛ أي:
َّ
شيطاان على احلقيقة.
إن امل َّار ليس
ً
َ
َوهللاُ أ َْعلَ ُم

=

()1
()2
()3

()4

 ،251رقم (.)3651
ابن جنيم ،االبحر الرائقا.349 :2 ،
َخَر َجهُ :البخاري ،107 :1 ،رقم ()509؛ ومسلم ،362 :1 ،رقم (.)505
أْ
انظر :ابن بطال ،اشرح صحيُّ البخاريا137 :2 ،؛ واليحصيب ،اإكمال املعلما420 :2 ،؛ وابن
قرق ول ،إب راهيم ب ن يوس ف ب ن أده م (ت569 :ه ) .امط الع األن وارا( .ط ،1دار الف الح،
1433ه ).44 :6 ،
انظر :اخلطاِّ ،امعامل السننا.188 :1 ،
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()1

املَبْحَث اخلَامِس :الفُرُوع املخرَّجة على تعدية العِلَّة املُغ ََّيبَة
وفيه ثالثة مطالب:

َردَة.
املَ ْطلَب األَوَّل :الفُرُوع املخرَّجة على العِلَّة املُغَيَّبَة املُرَج َّ
األصل فيه أنَّه ال يَتَ عَّدى ،و َّ
َسبَ َق َوأَ ْن قُ ِّرَر يف هذا النَّوع من العِّلَل َّ
ارد
أن
احلكم الو َ
أن َ
َ
مقصور على ِّ
َصل(.)2
حمل األ ْ
معهُ
ٌ
َص :
ومن ال ُف ُروع َّ
املبرجة على )ذا األ ْ
ِ
الصالة ِف ُما ُِّلا.
آخر على اإلب ِف املنع من َّ
ال َف ْرع األ ََّول :قيَاس حيوان َ
مقصدان:
وفيه
َ

الفقهي.
صد األ ََّول :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
َرَوى َعْب د هللا بْ ن ُمغَ َّف ل الْ ُم َزِّين (ت57 :ه ) ؛ أ َّ
ص لُّوا ِِف
يب  قَ َ
َن النَّ ِّ َّ
الَ (( :
اإلبِ ِ ؛ فَِإنَّها ُخلِ َق ْ ِ
الشي ِ
ض الْغَنَ ِ  ،وَل تُصلُّوا ِِف أَ ْعطَ ِ
اط ِ
ان ِْ
َم َرابِ ِ
َ))(.)3
َ
َ َ
ت م َن َّ َ
ت ه ذا يف اإلب ل؛ فه ل يُ َق ا ُ عليه ا ش يءٌ م ن احلي وان ،يف املن ع م ن الص الة يف
إذا ثَبَ َ
ِّ
حماهلا؟
ِّ
أي م ٍ
ف على َم ْن قَا َ يف ه ذه امل ْس أَلَة ،يف ِّ
ذهب م ن امل َذ َاهباأل َْربَ َع ة؛ ب ل َوَرَد ع ن
مل أَق ْ
َ
َ
ُّ
صر والتَّوقيف.
ةاهره على ال َق ْ
بعض أصحاهبا ما يدل ُ
الش افِّعِّيَّة يق ول ِّ
اإل َم ام َّ
الش افعي (ت204 :ه ) َرِّمحَهُ هللاُ َ (( :وأَ ْك َرهُ لَهُ َّ
الص َالةَ
فعن د َ
ِّيف أ َْعطَ ِّ
ان ِّْ
اإلبِّ ِّلَ ،وإِّ ْن َملْ يَ ُك ْن فِّ َيه ا قَ َذٌر؛ لِّنَ ْه ِّي النَِّّ ِّيبَ عْن هَُ . . .وِّيف َه َذا َدلِّي ٌل َعلَ ى أ َّ
َن نَ ْهيَ هُ
أَ ْن يص لَّى ِّيف أ َْعطَ ِّ
ان ِّْ
اإلبِّ ِّل ِّألَن ََّه ا ِّج ٌّن؛ لَِّق ْولِّ ِّه(( :اُ ْخ ُر ُج وا بِنَ ا ِم ْن َ) َذا الْ َو ِادي؛ فَِإنَّ هُ َواد بِ ِه
َُ
()4
ِ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ث َشاء هللا م ْن الْمنَ ِّ
َح ٌد
س ميَْتَن ُع م ْن أَ ْن تَ ُكو َن ْ
ازلَ ،وَل يَ ْعلَ ُ ذَل َ أ َ
َ
اجل ُّن َحْي ُ َ
َش ْيطَا ٌن)) َ ،ولَْي َ
()1
()2
()3
()4

أي :القول فيها؛ من ٍ
تعدية ،أو عدمها.
انظر :املبحث الثالث.
ِّ
يث
َخَر َجهُ :ابن ماجه ،253 :1 ،رقم ( ،)769والرتمذي ،180 :2 ،رقم ()348؛ وقالَ (( :حد ٌ
أْ
حسن ِّ
يُّ)).
َ ٌَ َ
صح ٌ
َخَر َجهُ ِّمبَْعنَاه :مسلم ،471 :1 ،رقم (.)680
أْ
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بَ ْع َد ر ُس ِ
ول هللا  ،)1())وتَب َِّ
أكثر الشافعيَّة(.)2
أي
الر
هذا
على
ه
ع
َّ
َ
َ
ُ
وعن د احلَنَابِّلَ ة يق ول ِّ
اإل َم ام بره ان ال دين اب ن ُم ْفلِّ ُّ (ت884 :ه ) َرِّمحَهُ هللاُ َ (( :و َع نِّ
ص لُّوا ِِف َمبَ ا ِر ِ ِْ ِ
از ٍ
الْبَ ر ِّاء بْ ِّن َع ِّ
صلُّوا ِِف َم َرابِ ِ
ب أ َّ
َّيبقَ َ
َن النِّ َّ
ض الْغَنَ ِ َ ،وَل تُ َ
الَ (( :
اإلب ِ ))؛ َرَواهُ
َ
ال اب ن خزْمي ةَ :مل ن ر ِّخ َالفً ا ب ني علَم اءِّ
ِّ
ص َّح َحهُ أ ْ
أْ
َمحَ ُدَ ،وإ ْس َح ُ
َمحَ ُدَ ،وأَبُ و َد ُاوَدَ ،و َ
َ َْ ُ َ
اقَ ،وقَ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ
()3
اخلب ر ِّ
احل ِّد ِّ
يث أ َّ
يَُّ ،وال َْم ْنع ِم ْن َها تَ َعبُّ ٌد ،فَيَ تَ نَ َاو ُل َما يَ َق ُع َعلَْي ِّه ِّاال ْس ُم)) .
َن َه َذا ََْ َ َ
صح ٌ
َْ
صدالث ِ
األصول.
َّاين :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
وفيه ما يلي:
أ ََّوًال :ةَ َه َر م ن خ الل ه ذا ال َف ْرع َّ
أن العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة امل َج َّرَدة ع ن الوص ف املناس ب ال
ُ
ُ
مقصورا على ِّ
َصل.
ارد َم َع َها
احلكمالو ُ
حمل األ ْ
ً
تَتَ َعدَّى ،ويكو ُن ُ
ِّ
ِّ
ِّ
اإلم ام َّ
املق ري رمح ه هللا
ََثنيً اَ :م ا ُحك َي ع ن الش افعيَّة يف ه ذا ال َف ْرع يُ َوج هُ م ا َح َك اه َ
ِّ
يف هذه املسألة ،و َّ
ب إلَّهم مطل ًقا.
أن َ
القول ِبلتعدية ال يُْن َس ُ
ِ
ال َفرع الث ِ ِ
النيب ِ ف النَّهي عن
الو ِادي الذي انم فيه ُّ
ْ
َّاين :قيَاس شيء من األ َْوديَة على َ
الصالة فيه.
َّ
مقصدان:
وفيه
َ
الفقهي.
صد األ ََّول :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
ي َّ
الص بُّ(( :اُ ْخ ُر ُج وا بِنَ ا ِم ْن َ) َذا
يب  قَ َ
ال ألص حابه ملَّا انم ع ن ص الة ُّ
أن الن َّ
ُرِّو َ
ال َْو ِادي؛ فَِإ َّن فِ ِيه َش ْيطَ ًاان)).
الصالة يف هذا الوادي؛ فهل يُ َق ا ُ علي ه غ ريُه م ن األ َْودي ة ،يف
فإذا امتنع النيب  من َّ
الصالة فيها؟
النَّهي عن َّ
( )1ااألما.113 :1 ،
( )2انظر :املقدسي ،ااحلاوي الكبريا296 :2 ،؛ وامل ْرَو ْروِّذي ،االتعليقةا957 :2 ،؛ وابن الرفعة،
َ
اكفاية النبيها.531 :2 ،
( )3ابن مفلُّ ،ااملبدعا.347 :1 ،
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ِّ ِّ ()1
الش افِّعِّيَّة( :)2ه و َع َد ُم
وص علي ه واألكث ُر عن د َ
املعتم ُد م ذهبًا عن د املَالكيَّ ة  ،واملنص ُ
ِّ
َّ
خاص بذلك الوادي.
ارد عن النيب ٌّ 
َّهي الو َ
القيَا  ،وأن الن َ
متحض الغيبيَّة يف العلَّة.
وقد َجاءَ يف ثَنَ َاَي تَ ْق ِّر َيراُتم َما يََرُّد َع َد َم القيا إىل ُّ
ةيقوالإلمام خلي ل (ت767 :ه ) رِّمح ه هللا (( :وح َك ى الب ِّ
ِّ
اجيُّ مل ا تكلَّ م
فعن د املالِّ ِّكي
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
عل ى ح ديث املوطَّأَ ،وأ َْم ِّرهِِّ بالنتق ال م ن ال َو ِّادي َّ
يطاان ع ن اب ن مس لمة :أنَّه ل و
ألن ب ه ش ً
ٍ
ص َّالها؛ لعدم عرفاننا بوجود َّ
الشيطان فيه))(.)3
تَ َذ َّكَر صالتَه يف بطن وادَ ،
الش افِّعِّيَّة يق ول ِّ
اإل َم ام النَّ ووي (ت676 :ه ) َرِّمحَ هُ هللاُ َ (( :و ْاعلَ ْم أ َّ
َن بُطُ و َن
وعن د َ
الص َالةَُ ،ك َما َال تُكَْرهُ ِّيف َغ ِّْريَه ا؛ َوأ ََّم ا قَ ْو ُل الْغَ َزِِّّ
الص َالةُ ِّيف بَطْ ِّن
اي :تُ ْك َرهُ َّ
ْاأل َْوِّديَِّة َال تُكَْرهُ فِّ َيها َّ
ِّ
ِّ
اط ل أَنْ َك روه علَي ِّه ،وإَِّّّنَا َك ِّره َّ ِّ ِّ
ِّ
الص َالةَ ِّيف الْ َو ِّادي الَّ ِّذي َان َم فِّي ِّه
الله َّ
َ
الش افع ُّي َرمحَ هُ ُ
الْ َوادي فَبَ ٌ ُ ُ َ ْ َ
ِّ
ك الْ َو ِّادي
ول هللا َ ،ال ِّيف ُك ِّل َو ٍادَ ،وقَ ْد قَ َ
َر ُس ُ
ض الْعُلَ َم ِّاءَ :ال تُ ْك َرهُ َّ
الص َالةُ ِّيف َذل َ
ال بَ ْع ُ
أَي ِ
الش ْيطَ ِ
اء َذلِ َ َّ
ان فِ ِيه))(.)4
ًْ
ضا؛ أل ََّان َل نَتَ َ َّق ُق بَ َق َ
صد الث ِ
األصول.
َّاين :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
وفيه ما يلي:
أ ََّوًال :ةَ َه َر م ن خ الل ه ذا ال َف ْرع َّ
أن العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة امل َج َّرَدة ع ن الوص ف املناس ب
ُ
ُ
يتخرج مذهبًا للمالكيَّة والشافعيَّة.
التتعدَّى ،وهو يف هذا ال َف ْرع َّ
ِّ
ِّ
اإلم ام َّ
املق ري رمح ه هللا
ََثنيً اَ :م ا ُحك َي ع ن الش افعيَّة يف ه ذا ال َف ْرع يُ َوج هُ م ا َح َك اه َ
يف هذه املسألة ،و َّ
ب إليهم مطل ًقا.
أن َ
القول ِبلتَّعديةَ اليُْن َس ُ

()1

()2
()3
()4

انظر :املازري ،اشرح التلقنيا730 :1 ،؛ واجلندي ،خليل بن إسحاق بن موسى املالكي املصري
(ت776 :ه ) .االتوضيُّا .يقيق :أمحد بن عبد الكرمي جنيب( .ط ،1مركز جنيبويه1429 ،ه )،
286 :1؛ واحلطاب ،امواهب اجلليلا.420 :1 ،
أيضا :ابن عبد الرب ،ااالستذكارا.93 :1 ،
وانظر ً
انظر :النووي ،ااجملموعا162 :3 ،؛ والنووي ،اروضة الطالبنيا278 :1 ،؛ واألنصاري ،اأسَن
املطالبا174 :1 ،؛ واألنصاري ،االغرر البهيةا.262 :1 ،
االتوضيُّا.286 :1 ،
النووي ،ااجملموعا.162 :3 ،
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ال َف ْرع الثَّالث :قِيَاس غري ُّ
الذَبب عليه ِف حك الغَ ْمس إذا َوقَ َع ِف َّ
الشراب.
مقصدان:
وفيه
َ
الفقهي.
صد األ ََّول :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
ِ
َرَوى أَبُو ُهَريْ َرَة؛ َّ
يب  قَ َ
َح ِد ُك ْ فَلْيَ غْ ِم ْس هُ
أن الن َّ
ال(( :إِ َذا َوقَ َع ال ُّذ ََب ُ
ب ِِف إِ َانء أ َ
ُكلَّهُُُ ،ثَّ لِيطْرحهُ؛ فَِإ َّن ِِف أَح ِد جنَ ِ ِ
اء)).
اءَ ،وِِف َ
َ َْ
َ َ َ
اآلخ ِر َد ً
اح ْيه ش َف ً
َه َذا يف ُّ
اق غريه به يف هذا احلكم؟
الذِبب؛ فهل ُّ
يصُّ إحلَ ُ
ِّ
أي م ٍ
ف عل ى َم ْن قَا َ يف ه ذه امل ْس أَلَة ،يف ِّ
ذهب م ن امل َذ َاهب األ َْربَ َع ة ،ب ل َوَرَد
مل أَق ْ
َ
يدل على قَصر العلََّة املغيَّبة يف ه َذا ِّ
عن بَ ْعض العُلماء ما ُّ
املوضع.
ْ
يقول ابن دقي ق العي د َرِّمحَهُ هللاُ (( :إذا أردان النَّظَر يف إحل اق غ ري ال ذِبب ب ه يف حك م
الغمس مع ِّ ِّ
ف على أمرين:
اعتبار العلَّة ،فذلك يتوقَّ ُ
ت العِّلَّ ة فيم ا نري د إحلاقَ ه؛ وه و أن يك ون يف أح د جناحي ه داء ،ويف
أح دمها :أن نثب َ
اآلخر شفاء ،وهذا أمر م ِّ
تعذر ال ي ِّ
النبوة.
در ُ بنور َّ
رش ُد ُّ
الطب إليه ،وإَّنا يُ َ
ُ
ٌُ
()1
والث ِّ
أيضا ال يُعلَم)) .
َّاين :أن يكون
غمسهُ فيه مما يفيد يف ذلك الداء ،وهو ً
ُ
ِّ
ابن دقيق رمحه هللا على هذا املعَن كثريٌ ِّمن الشَّافعية(.)2
َوتَب َع َ
صد الث ِ
األصول.
َّاين :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
أ ََّوًال :ةَ َه َر م ن خ الل ه ذا ال َف ْرع َّ
أن العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة امل َج َّرَدة ع ن الوص ف املناس ب ال
ُ
ُ
مقصورا على ِّ
َصل.
ارد َم َع َها
احلكم الو ُ
حمل األ ْ
ً
تَتَ َعدَّى ،ويكو ُن ُ
ِّ
ِّ
ِّ
اإلم ام َّ
املق ري رمح ه هللا
ََثنيً اَ :م ا ُحك َي ع ن الش افعيَّة يف ه ذا ال َف ْرع يُ َوج هُ م ا َح َك اه َ
ِّ
يف هذه املسألة ،و َّ
ب إلَّهم مطل ًقا.
أن َ
القول ِبلتعدية ال يُْن َس ُ

( )1اشرح اإلملاما.332-331 :1 ،
( )2انظر :ابن امللقن ،االتوضيُّ شرح اجلامع الصحيُّا256 :19 ،؛ والعسقالين ،افتُّ الباريا:10 ،
إليضاح َم َعاين التَّيسريا.559 :7 ،
251؛ والصنعاين ،االتَّحبري َ
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ِ
آخر على ال ِّدي
ال َف ْرع ال َّرابع :قيَاس حيوان َ
ص ْوهتما.
َ
مقصدان:
وفيه
َ

ِ
الوارد عند ََسَاع
أو احلِمار ِف ال ِّذكر

الفقهي.
صد األ ََّول :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
َرَوى أَبُ و َذ ٍر ؛ أ َّ
َح ُد ُك ْ إِ َل َّ
يب  قَ َ
الر ِْحَ ةَ
الص َالةِ فَ ِإ َّن َّ
َن النَّ ِّ َّ
ال(( :إِذَا قَ َ
ام أ َ
ِ
صى))(.)1
س ْح َِب ْحلَ َ
تُ َواج ُههُ؛ فَ َال َيَْ َ
اق حي و ٍان آخ َر
َوَرَد َه َذا ال ِّذكر عن د مس اع ص وت ال ِّديك أو احلم ار؛ فه ل يص ُُّّ إحلَ ُ
هبما يف استحباب هذا ِّ
الذكر؟
ِّ
ٍ
ف على َم ْن قَا َ يف هذه امل ْسأَلَة ،يف ِّ
مذهب من امل َذ َاهب األ َْربَ َعة.
أي
مل أَق ْ
َ
َ
صد الث ِ
األصول.
َّاين :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
ةَ َه َر م ن خ الل ه ذا ال َف ْرع َّ
أن العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة امل َج َّرَدة ع ن الوص ف املناس ب ال تتع دَّى،
ُ
ُ
بل تكو ُن قَ ِّ
اصرة.
املَ ْطلَب الثَّانِي :الفُرُوع املخرَّجة على العِلَّة املُغَيَّبَة املُتَضَمِّنَة.
أن األص َل في ه أنَّه يَتَ َّع دى ،و َّ
َس بَ َق َوأَ ْن قُ ِّرَر يف ه ذا النَّ وع م ن العِّلَ ل َّ
ارد
أن احلك َم ال و َ
ُخَرى(.)2
معهُ ُجيَ َاوُز به ُّ
َصل إىل حمَال أ ْ
حمل األ ْ
َص :
ومن ال ُف ُروع َّ
املبرجة على )ذا األ ْ
ِ
ِ
الستنجاء ِِ َما.
والروث عليهما ِف النَّهي عن
العظْ ِ َّ
ال َف ْرع األ ََّول :قيَاس غري َ
مقصدان:
وفيه
َ

الفقهي.
صد األ ََّول :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
الَ (( :ل تَس تَ ْنجوا َِبل َّرو ِ
نم ْس عُود (ت32 :ه ) ؛ أ َّ
ث
يب  قَ َ
َن النَّ ِّ َّ
ْ
ْ ُ
َرَوى َعْب د هللا بْ َ
َخَر َجهُ :البخاري ،75 :4 ،رقم ()128؛ ومسلم ،2092 :4 ،رقم (.)2729
( )1أ ْ
( )2انظر :املبحث الثالث.
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اد إِ ْخ َوانِ ُك ْ ِم َن ا ْجلِ ِّن))(.)1
َوَل َِبل ِْعظَ ِام؛ فَِإنَّهُ َز ُ
ِّ
ِبلعظ م وال َّروث ،و َعلَّ ل ذل ك َّ
أبِن ا
فَ َقد نَ َه ى النَِّّيب  يف ه ذا احلديث ع ن االس تنجاء َ
َ َ
ِّ
َز ٌاد ِّ
املنصوص عليه؟
مقصورا على
غيب؛ فهل يُ َقا ُ غريُها عليها ،أو يكوانلنَّهيُ
للجن ،وهو ٌ
ً
ِّ ِّ
ِّ
وم
اتَّ َف َق ت امل َذاهب األ َْربَ َع ة يف ه ذه امل ْسأَلَة عل ى إج راء القيَ ا ؛ حي ُ
ث أحل ُق وا مطع َ
َ
َ
ِّ
اد
ِبلعظم وال َّروث يف النَّه ي ع ن االس تنجاء هب ا ،واعت َربوا يف قَ ْول ِّه(( :فَِإنَّهُ َز ُ
اآلدمي والبهيمة َ
إِ ْخوانِ ُك ِمن ا ْجلِ ِن))تنبيها على ٍ
وصف مؤثِّر ،وهو ُح ْرَمة الطَّعام(.)2
َ ْ َ ّ ً
وم ِّئ إليه:
الو ْ
صف املُ َ
ومن النُّصوص الدَّالة على اعتبار هذا َ
الزي لَعِّ ي (ت762 :ه ) رِّمح ه هللا (َ (( :ال بِّعظْ ٍم ورو ٍ
فعن د احلَنَ ِّفيَّ ة يق ول ِّ
ث
اإل َم ام َّْ ُّ
َ ََْ
َ َُ ُ
وطَ َع ٍام وَميِّ ٍ
الس َال ُم َع ْن ِّاال ْس تِّْن َج ِّاء
َيَ :ال يَ ْس تَ ْن ِّجي ِّهبَ ِّذهِّ ْاألَ ْش يَ ِّاء؛ لِّنَ ْهيِّ ِّه َعلَْي ِّه َّ
الص َالةُ َو َّ
ني)؛ أ ْ
َ
َ
ٍ
ِّ
ِ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
اجل َّن،
ام إ ْخ َوان ُك ْ ))؛ يَ ْع ِّينْ :
بِّ َعظْ ٍم َوَرْوث َوَميين هَ ،وقَ َ
ال ِّيف الْ َعظْ ِّمَ (( :ل تَ ْس تَ ْن ُجوا ب ه؛ فَإنَّهُ طَ َع ُ
فَطَ َع ُامنَا أ َْو َل أَ ْن َل يُ ْستَ ْن َجى بِ ِه))(.)3
وعن د املالِّ ِّكيَّ ة يق ول ِّ
ايف (ت684 :ه ) َرِّمحَهُ هللاُ َ (( :وا ْش تَ َرطْنَا أََّال يَ ُك و َن
اإل َم ام ال َق َرِّ ُّ
مطْعوما؛ صوان َلَه ع ِّن الْ َق َذ ِّر ،وقَ ْد ُِنِّ
الرو ِّ
ث؛ ِّألَنَّه طَعام لِّْلج ِّ
ِّ
ان ،فَأ َْو َل طَ َع ُامنَا))(.)4
ن
ع
ي
َّ
َ ُ ً َْ ً ُ َ
ٌَ َ
َ َ َ َ
ِّ
الش افِّعِّيَّة يق ول ِّ
(وَال ُْحمتَ َرْم)؛
وعن د َ
اإل َم امزكرََّي َ
األنص اري (ت926 :ه ) َرمحَهُ هللاُ َ (( :
ِّ ِّ ِّ
ِّ
فَِّف ي َّ ِّ
يح ْ ِّ
ام إ ْخ َوانِ ُك ْ ))؛ يَ ْع ِّين:
َّه ُي َع ْن اال ْس تْن َجاء ِِّبلْ َعظْ ِّمَ ،ز َاد ُم ْس ل ٌم(( :فَِإنَّهُ طَ َع ُ
ني :الن ْ
الص ح َ
َخَر َجهُ :البخاري ،46 :5 ،رقم (.)3860
( )1أ ْ
( )2انظر عند احلنفيَّة :الكاساين ،ابدائع الصنائعا18 :1 ،؛ وابن جنيم ،االبحر الرائقا255 :1 ،؛
وابن عابدين ،ارد احملتارا.339 :1 ،
وانظر عند املالكيَّة :ابن القصار ،اعيون األدلةا418 :1 ،؛ والقرايف ،االذخريةا208 :1 ،؛ وابن احلاج،
ااملدخلا.32 :1 ،
وانظر عند الشافعيَّة :املاوردي ،ااحلاوي الكبريا173 :1 ،؛ والروَيين ،احبر املذهبا124 :1 ،؛
واألنصاري ،االغرر البهيةا.125 :1 ،
وانظر عند احلنابلَة :االشرح الكبريا225 :1 ،؛ والبهويت ،ادقائق أوي النهىا40 :1 ،؛ والبهويت،
اكشاف القناعا.69 :1 ،
( )3اتبيني احلقائقا.78 :1 ،
( )4االذخريةا.208 :1 ،
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ِّمن ِّْ
ومنَا أ َْو َل))(.)1
اجل ِّن ،فَ َمطْعُ ُ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ضا
(و َح ُرَم) أَيْ ً
وعن د احلَنَابلَ ة يق ول اإل َم ام ُ
البه ويت (ت1051 :ه ) َرمحَ هُ هللاُ َ (( :
(بِّطَع ٍام ولَو هبِّيم ٍة)؛ ِّألَنَّه علَّل النَّه ي ع ن ال َّرو ِّ
اد َد َوابِّنَ ا
ث َوالْ َعظْ ِّم ِّأبَنَّهُ َز ُاد ْ
اد َان َوَز ُ
اجلِّ ِّن ،فَ َز ُ
ُ َ َ ْ َ َْ ْ
َ َْ َ َ
()2
أ َْو َل؛ ِألَنَّهُ أَ ْعظَ ُ ُح ْرَمةً)) .
ُخرى ُّ
املعَن(.)3
ويف البَاب
ٌ
تدل على ه َذا َ
نصوص أ ْ َ
صد الث ِ
األصول.
َّاين :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
وفيه ما يلي:
أ ََّوًال :ةَه ر م ن خ الل ه ذا ال َف رع َّ ِّ
ض ِّمنَة لوص ٍ
ف مناس بٍيَ تَ َّعد بها
أن العلَّ ة املغَيَّ بَ ة املتَ َ
ْ
ََ
ُ
ُ
ٍ
يتخرج مذهبًا للم َذاهب األَربعة.
آخر ،وهو يف هذا ال َف ْرع َّ
ْم من حمإلىل َ
احلُك ُ
ََثنيا :ما ورد عن املالِّ ِّكيَّة يف هذا ال َفرع ِّمن إجراء ِّ
القيَا  ،وتعدية احلُكْم هبذاالنَّوع م ن
َََ
ْ ْ
ً
َ
ِّ
ِّ
العِّلَ ل املغَيَّ بَ ة :في ه توجي هٌ لطريق ة ِّ
اإل َمام املق ِّ
َّري َرمحَهُ هللاُ يف حكاي ة اخل َالف يف ه ذه املس ألة،
َ
ُ
صر مطل ًقا.
ق
ِبل
القول
ة
ي
للمالك
ب
س
ن
ُ
َّ
ْ
َ
ْ
وأنَّه ال يُ َ ُ
ال َف ْرع الث ِ
وما أو ُك َّر ًاَث ِف املَْنع من
َّاينِ :قيَاس من بِ ِه رائ ةٌ كريهةٌ على َم ْن أَ َك َ ً
بصال أو ثُ ً
ُش ُهود اجلَ َماعة.
مقصدان:
وفيه
َ
الفقهي.
صد األ ََّول :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
َرَوى َجابِّر بْن َعْب ِّد هللاِّ(ت78 :ه ) رض ي هللا عنهم ا ؛ أ َّ
يب  قَ َ
َن النَِّّ َّ
الَ (( :م ْن أَ َك َ
اث فَ َال يَ ْق َربَ َّن َم ْس ِج َد َان؛ فَ ِإ َّن ال َْم َالئِ َك ةَ تَتَ أَذَّ ِممَّ ا يَتَ أَذَّ ِم ْن هُ بَنُ و
وم َوالْ ُك َّر َ
ص َ َوالثُّ َ
الْبَ َ
( )1االغرر البهيةا.125 :1 ،
( )2ادقائق أوي النهىا.40 :1 ،
( )3انظر :اليحصيب ،اإكمال املعلما71 :2 ،؛ والنووي ،أبو زكرَي حميي الدين حيىي بن شرف (ت:
676ه ) .اشرح النووي على مسلما( .ط ،2دار إحياء الرتاث العرِّ :بريوت ،الطبعة الثانية:
1392ه )157 :3 ،؛ والعيين ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني بدر الدين
(ت855 :ه ) .اعمدة القاريا( .بريوت :دار إحياء الرتاث العرِّ).299 :2 ،
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آد َم))(.)1
َ
غريها ممَّا ل ه رائح ةٌ كريه ةٌ؛
صل والثُّوم وال ُكَّراث ،لكن لو أَ َك َل املكلَّ ُ
هذا يف أَ ْك ِّل البَ َ
ف َ
ِّ
املنصوص عليه؟
مقصورا على
احلكم
ً
فهل يَتَعدَّى املَْن ُع من ُش ُهود اجلماعة إليها ،أويكون ُ
ِّ ِّ
ِّ
ث أحل ُق وا ُك َّل
اتَّ َف َق ت امل َذاهب األ َْربَ َع ة يف ه ذه امل ْس أَلَة عل ى إج راء القيَ ا ؛ حي ُ
َ
ٍ َ
ٍ
اع ات ،واعت َربوا يف قَ ْولِّ ِّه(( :فَ ِإ َّن
ص ل والثُّ وم وال ُك َّراث يف املن ع م ن اجلَ َم َ
رائح ة كريه ة ِبلبَ َ
ِ
ِ
ٍ ِّ
صلِّني(.)2
ال َْم َالئِ َكةَ تَتَأَذَّ ممَّا يَتَأَذَّ م ْنهُ بَنُو َ
للم َ
آد َم)) ً
تنبيها على وصف مؤثر ،وهو األذيَّة ُ
وم ِّئ إليه:
الو ْ
صف املُ َ
ومن النُّصوص الدَّالة على اعتبار هذا َ
ِّ
ِّ
ص
ابن َعاب دين (ت1252 :ه ) َرِّمحَهُ هللاُ َ (( :ويُْل َح ُق ِّمبَا نُ َّ
فعن د احلَنَفيَّ ة يق ول اإل َمام ُ
ِّ
احل ِّد ِّ
وم ُهنَ ا ِِّبل ِّذ ْك ِّر،
يثُ :ك ُّ َما لَهُ َرائِ َ ةٌ َك ِر َيه ةٌ َم أْ ُك ً
ول أ َْو غَْي َرهَُ ،وإَِّّّنَا َخ َّ
ص الثُّ َ
َعلَْيه ِّيف َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
كَ :م ْن بِِّّفي ِّه
كأْ
ض ُه ْم بِّ َذل َ
ص ِّل َوالْ ُك َّراث :ل َكثْ َرةِّ أَ ْكل ِّه ْم َهلَاَ ،وَك َذل َ
َحلَ َق بَ ْع ُ
َوِّيف َغ ِّْريه أَيْ ً
ضا ِِّبلْبَ َ
ِّ
ص؛ أ َْوَىل
ك الْ َق َّ
الس َّم ُ
ابَ ،و َّ
َخبَ ٌر ،أ َْو بِّ ِّه ُج ْر ٌح لَ هُ َرائِّ َح ةٌَ ،وَك َذل َ
اكَ ،والْ َم ْج ُذ ُ
ص ُ
ومَ ،و ْاألَبْ َر ُ
ِِّبِّْإل ْحل ِّ
اق))(.)3
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
وعن د املالكيَّ ة يق ول ِّ
ت الْعلَّ ة ِِف
اإل َماماحلطَّاب (ت954 :ه ) َرمحَهُ هللاُ َ (( :وإِ َذا َكانَ ْ
اج آكِ ِ الثَ ِ
ُّوم ِم ْن ال َْم ْس ِج ِد أَنَّهُ يُتَأَذَّ بِ ِه ،فَِّفي الْ ِّقيَا  :أ َّ
َن ُك َّل َم ْن يَتَ أَذَّى بِّ ِّه ِّج َريانُهُ ِّيف
إ ْخ َر ِ
الْمس ِّج ِّد ِّأبَ ْن ي ُكو َن َذ ِّر ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ ِّ ِّ ِّ ِّ
اعتِّ ِّه
ب الل َس ان َس ف ًيها ُم ْس تَط ًيال ،أ َْو َك ا َن َذا َرائ َح ة َال تُ ْؤل ُم هُ ل ُس وء ص نَ َ
َ
َ
َْ
َخَر َجهُ :مسلم ،395 :1 ،رقم (.)564
( )1أ ْ
في (ت727 :ه ) .ااملفاتيُّ شرح
( )2انظر عند احلنفيَّة :املُظْ ِّهري ،احلسني بن حممود بن احلسن احلَنَ ُّ
املصابيُّا .يقيق :جلنة خمتصة من احملققني شراف نور الدين طالب( .ط ،1دار النوادر،
1433ه )68 :2 ،؛ وابن عابدين ،ارد احملتارا.661 :1 ،
وانظر عند املالكيَّة :القرطيب ،االبيان والتحصيلا461 :1 ،؛ وابن احلاج ،ااملدخلا231 :2 ،؛
واحلطاب ،امواهب اجلليلا.184 :2 ،
وانظر عند الشافعيَّة :النووي ،اروضة الطالبنيا297 :1 ،؛ واألنصاري ،اأسَن املطالبا186 :1 ،؛
واألنصاري ،االغرر البهيةا.409 :1 ،
وانظر عند احلنابلَة :املقدسي ،االشرح الكبريا261 :27 ،؛ واملرداوي ،علي بن سليمان (ت885 :ه ).
ااإلنصافا( .دار إحياء الرتاث العرِّ)473 :4 ،؛ والبهويت ،اكشاف القناعا.497 :1 ،
( )3ارد احملتارا.661 :1 ،
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ِّ
ِّ ِّ
أَو عاه ٍة م ْؤِّذي ٍة َك ْ ِّ ِّ ِّ
َح ِّد ِّج َري ِّان
اجلُ َذام َوش ْبه أَ ًذىَ ،وُك ُّل َم ا يَتَ أَذَّى ب ه النَّ ا ُ إ َذا ُوج َد ِّيف أ َ
ْ ََ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ودةً
اجهُ َع ْن الْ َم ْسجد َوإبْ َع َادهُ َع ْن ُه ْمَ :ك ا َن ذَل َ
ك َهلُ ْم َم ا َكانَ ْ
ت الْعل ة َم ْو ُج َ
الْ َم ْسجد َوأ ََر ُادوا ْ
إخَر َ
ول ،فَِّإ َذا زالَت ِِّبلْعافِّي ِّة أَو بِّتَ وب ٍة أَو ِّأب ِّ ٍ
اج َعةُ الْ َم ْس ِّج ِّد))(.)1
فِّ ِّيه َح َّىت تَ ُز َ
َي َو ْجه َزالَ ْ
َ ْ َ َ ْ َْ ْ
ت َكا َن لَهُ ُمَر َ
ِّ
ِّ
الش افِّعِّيَّة يق ول ِّ
ص ًال ،أ َْو
وعن د َ
وم ا أ َْو بَ َ
اإل َمام النَّووي َرمحَهُ هللاُ َ (( :ويُ ْك َرهُ ل َم ْن أَ َك َل ثُ ً
()2
ِّ ِّ
ب ِّرحيُهُ)) .
غَْي َر ُمهَا ِممَّا لَهُ َرائِ َ ةٌ َك ِر َيهةٌُ :د ُخ ُ
ول الْ َم ْسجد ،بَِّال َ
ورةٍَ ،ما َملْ يَ ْذ َه ْ
ض ُر َ
اإلم ام امل رداوي رِّمح ه هللا (( :وي ْك ره حض ور املس ِّ
وعن د احلَنَابِّلَ ة يق ول ِّ
جد مل ن أك َل
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يذهب ِّرحيُه))(.)3
حىت
حنوهَّ ،
بص ًال أو ْثوًما أو ْ
َ
فج ًال أو َ
ُ
()4
ُخرى ُّ
املعَن .
ويف البَاب
ٌ
تدل على ه َذا َ
نصوص أ ْ َ
صد الث ِ
األصول.
َّاين :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
وفيه ما يلي:
أ ََّوًال :ةَهر من خالل هذا ال َفرع َّ ِّ
ٍ
لوصف مناس ٍ
ب علَّ ةٌ ُمتَ َع ِّديَة،
ض ِّمنَة
أن العلَّة املغَيَّ بَةاملتَ َ
ْ
ََ
ُ ُ
يتخرج مذهبًا للم َذاهب األَربعة.
وهو يف هذا ال َف ْرع َّ
ََثنيا :ما ورد عن املالِّ ِّكيَّة يف هذا ال َفرع ِّمن إجراء ِّ
القيَ ا  ،و َّ
أن يف العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة يف ه ذا
َََ
ْ ْ
ً
ُ
َ
ِّ
ال نَّص وص ًفا م ؤثرا يتع َّدى ب ه احلك م :في ه توجي هٌ لطريق ة ِّ
اإل َم ام امل َّق ِّري َرمحَهُ هللاُ يف حكاي ة
ُ
ً
َ
ِّ
صر مطل ًقا.
ب للمالكيَّة ُ
القول ِبل َق ْ
اخل َالف يف هذه املسألة ،وأنَّه ال يُْن َس ُ

()1
()2
()3
()4

امواهب اجلليلا.184 :2 ،
اروضة الطالبنيا.297 :1 ،
ااإلنصافا.473 :4 ،
انظر :ابن عبد الرب ،ااالستذكارا118 :1 ،؛ وابن هبرية ،حيىي بن ُهبَ ْي َرة بن حممد (ت560 :ه ).
ااإلفصاحا .يقيق :فؤاد عبد املنعم أمحد( .دار الوطن1417 ،ه )238 :8 ،؛ واملناوي ،عبد
الرووف بن اتج العارفني القاهري (ت1031 :ه ) .افيض القديرا( .ط ،1مصر :املكتبة التجارية
الكربى1356 ،ه).133 :3 ،
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اإلبراد َبلظُّهر مع َّ
وعدما.
املشقة ً
وجودا ً
ال َف ْرع الثَّالثَ :د َوَرا ُن است بَاب َ
مقصدان:
وفيه
َ

الفقهي.
صد األ ََّول :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
َرَوى أَبُو ُهَريْ َرَة ؛ َّ
لص الَةِ؛ فَِإ َّن ِش َّد َة
ال(( :إِ َذا ا ْش تَ َّد احلَ ُّر فَ أَبْ ِر ُدوا َِب َّ
يب  قَ َ
أن النَِّّ َّ
احلَِّر ِم ْن فَ ْي ِح َج َهنَّ َ)).
ت م ن ش دَّة احل ِّر ،لك ن ل و ك ان املكلَّف َم َع َه ا عل ى َح ٍال ال
هذا يف املشقَّة إ َذا َوقَ َع ْ
احلكم لغيبيَّة العلَّة ،أو يَْن تَفي لتعقُّل معَن املشقَّة من هذه العلَّة؟
مشقَّة فيها؛ فهل يَْب َقى(ُ )1
)
2
(
ِّ
ذَ َهبَت املالكيَّ ة والش افعيَّة إىل ُّ
دما؛
تعق ل ه ذا املع ََن ودوران احلك ِّم مع ه وج ً
ودا وع ً
ص لَّى يف بيت ه وح ده ،أو ك انوا جمتمع ني يف
ول ذا ق الوا :بع دم اس تحباب اإلب راد يف ح ِّق َم ْن َ
ٍ
مسجد؛ ألنَّه ال مشقَّة من شدَّة ِّ
ِبلسعي إىل اجلَ َماعة يف هذه احلَال(.)3
احلر َّ
صد الث ِ
األصول.
َّاين :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
وفيه ما يلي:
أن العِّلَّ ة املغَيَّ ب ة املتَ ِّ
ٍ
ٍ
أ ََّوًال :ةَ َه َر م ن خ الل ه ذا ال َف ْرع َّ
دور م ع
َ
ض منَة لوص ف مناس ب ت ُ
ُ َ ُ
دما ،وه ذا ِّم ن آَثر تع ديتِّها ،وه و يف ه ذا ال َف ْرع يتخ َّرج م ذهبًا للمالكيَّ ة
احلك م وج ً
ودا وع ً
والشافعيَّة.
ََثنيً ا :م ا َوَرَد ع ن املالِّ ِّكيَّ ة يف ه ذا ال َف ْرع م ن تعدي ٍة للعلَّ ة املغيَّب ة :في ه توجي هٌ لطريق ة
َ

( )1انظر :القرطيب ،االبيان والتحصيلا171 :18 ،؛ واملازري ،اشرح التلقنيا389 :،؛ والنفراوي،
االفواكه الدواينا.167 :1 ،
( )2انظر :اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف (ت478 :ه ) .اِناية املطلبا يقيق :عبد العظيم
حممود الديب( .ط ،1دار املنهاج1428 ،ه)68 :2 ،؛ والروَيين ،احبر املذهبا439 :1 ،؛
والبغوي ،االتهذيبا.19 :2 ،
ِّ
صَّر ُحوا بكون العِّلَّة
ضى التَّعليل ِبملشقَّة يف هذه ُّ
( )3واحلنفيَّة واحلنابلَة وإن مل يُ ْعملُوا ُم ْقتَ َ
الصورةَّ ،إال َّأِنم َ
يف استحباب اإلبراد ِبلظُّهر هي املشقَّة.
انظر عند احلنفيَّة :الكاساين ،ابدائع الصنائعا1259 :1 ،؛ والزيلعي ،اتبيني احلقائقا.83 :1 ،
وانظر عند احلنابلَة :املقدسي ،االشرح الكبريا190 :5 ،؛ واملرداوي ،ااإلنصافا.430 :1 ،
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ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ول
ب للمالكيَّ ة الق ُ
اإل َم ام املََّق ري َرمحَهُ هللاُ يف حكاي ة اخل َالف يف ه ذه املس ألة ،وأنَّه ال يُْن َس ُ
صر مطل ًقا.
ِبل َق ْ
صى ِف النَّهي عن ذَلِ َ .
ث َبلِلّ يَة وحن ِو)ا ِف َّ
ال َف ْرع َّ
العبَ َ
الصالة على مسح احلَ َ
قياس َ
الرابعُ :
مقصدان:
وفيه
َ
الفقهي.
صد األ ََّول :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
َرَوى أَبُ و ذَ ٍر ؛ أ َّ
َح ُد ُك ْ إِ َل َّ
يب  قَ َ
الر ِْحَ ةَ
الص َالةِ فَ ِإ َّن َّ
َن النَّ ِّ َّ
ال(( :إِذَا قَ َ
ام أ َ
ِ
صى))(.)1
س ْح َِب ْحلَ َ
تُ َواج ُههُ؛ فَ َال َيَْ َ
ص ى؛ فه ل يُ َق ا ُ علي ه غ ريُه جب امع
ِبلعبَ ث ِبحلَ َ
فق د تعلَّ ق النه ُي يف ه ذا احل ديث َ
املنصوص عليه؟
النهي
العبَث يف ُك ٍل ،أو يكون
مقصورا على ُ
َ
ً
ُ
ٍ ()2
املذاهب األربعة على اعتبار النَّهي يف ِّ
نص َجاعةٌ من أهله ا
اتَّفقت
كل عبث  ،وقد َّ
ُ
ذخ َذ النَّهي القيا على احلديث ِّ
أن ِّمن م ِّ
املتقدم.
َ
على َّ ْ َ
َ
ِّ
يق ول ِّ
صى
َّه ي َع ن مس ُّ ْ
اإل َم ام العي ُّ
ين (ت855 :ه ) َرمحَ هُ هللاُ (( :وتعلي ل الن ْ
احلَ َ
اطره بِش ْيء يُ ْل ِهي ِه َع ن
بِّ َك ْون َّ
الر ْمحَة تواجه ه ي دل عل ى أَن الن ْ
َّه ي حكمت ه أَن َل ي ْش تَغ خ ُ
اجلب ه ة م ن التُّ راب و ِّ
الط ني
الر ِْحَ ة املواجه ة لَ هُ فيفوت ه َحظ هَ ،وِّيف َم ْع ََن مس ُّ ْ
َّ
ص ى مس ُُّ َْْ َ
احلَ َ
َ
يث
َخَر َجهُ :أبو داود ،249 :1 ،رقم ()945؛ والرتمذي ،219 :2 ،رقم ()379؛ وقالَ (( :ح ِّد ٌ
( )1أ ْ
َح َس ٌن)).
( )2انظر عند احلنفيَّة :السرخسي ،ااملبسوطا26 :1 ،؛ والزيلعي ،اتبيني احلقائقا162 :1 ،؛ والبابريت،
االعنايةا.409 :1 ،
وانظر عند املالكيَّة :احلطاب ،امواهب اجلليلا552 :1 ،؛ والدسوقي ،احاشية الدسوقي على
الشرح الكبريا255 :1 ،؛ والصاوي ،احاشية الصاوي على الشرح الصغريا.341 :1 ،
وانظر عند الشافعيَّة :األنصاري ،اأسَن املطالبا183 :1 ،؛ واهليتمي ،ايفة احملتاجا163 :2 ،؛
والشربيين ،امغين احملتاجا.422 :1 ،
وانظر عند احلنابلَة :ابن مفلُّ ،ااملبدعا427 :1 ،؛ واملرداوي ،ااإلنصافا596 :3 ،؛ والبهويت،
ادقائق أوي النهىا.208 :1 ،
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الص َالة))(.)1
واحلصى ِّيف َّ
اإلمام ابن عبد ِّ
الص َالةِّ أَ ْن َال يُ ْع ِّم َل
ُ
الس نَّةُ ِّيف َّ
الرب (ت463 :ه ) رمح ه هللا ُّ (( :
ويقول َ ُ
احلصب ِّاء لَيس ِّمن َّ ِّ
ِ
ِّ ِّ ِّ
ش يء
س َح َوَل يَ ْعبَ َ
ث بِ َ
الص َالة؛ فَ َال يَ ْن بَغ ي أَ ْن َيَْ َ
َج َوار َحهُ يف َغ ْريَهاَ ،وَم ْس ُُّ َْ ْ َ ْ َ َ
ِ
ض َعهُ))(.)2
ْخ َذ َش ْي ئًا َوَل يَ َ
س ِدهَِ ،وَل ََي ُ
م ْن َج َ
ويقول اإلمام اب ن حج ر (ت852 :ه ) رمح ه هللا (( :التَّ ْقيِّي ُد ِِّب ْحلص ى وِِّبلتُّ ر ِّ
اب َخ َر َج
ُ َ ُ ََ
ََ َ َ
ب؛ لِّ َكونِّ ِّه َك ا َن الْموج ود ِّيف فَ ر ِّس الْمس ِّ
ِّ ِّ
اج ِّد إِّ ْذ َذ َاك ،فَ َال يَ ُد ُّل تَ ْعلِي ق احلك بِ ِه عل ى
ل ْلغَال ِّ ْ
َْ ُ َ ْ َ َ
ِِ
الرْم ِ َوالْ َق َذ َوغري ذَلِ ))(.)3
صلَّى َعلَْي ِه ِم َن َّ
نَ ْفيه َعن غَ ِْريه ممَّا يُ َ
صد الث ِ
األصول.
َّاين :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
وفيه ما يلي:
أ ََّوًال :ةَه ر م ن خ الل ه ذا ال َف رع َّ ِّ
ض ِّمنَة لوص ٍ
ف مناس ٍ
ب علَّ ةٌ
أن العلَّ ة املغَيَّ بَ ة املتَ َ
ْ
ََ
ُ
ُ
يتخرج مذهبًا للم َذاهب األَربعة.
ُمتَ َع ِّديَة ،وهو يف هذا ال َف ْرع َّ
ََثني ا :م ا ورد ع ن املالِّ ِّكيَّ ة يف ه ذا ال َف رع ِّم ن إج راء ِّ
القيَ ا  ،و َّ
أن يف العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة يف
َََ
ْ
ً
ْ
ِّ ُ
َ
ِّ
ِّ
ؤثرا يتع دَّى ب ه احلك ُم :في ه توجي هٌ لطريق ة اإل َم ام امل َّق ري َرمحَ هُ هللاُ يف
ه ذا ال نَّص وص ًفا م ً
َ
ِّ
صر مطل ًقا.
ب للمالكيَّة ُ
القول ِبل َق ْ
حكاية اخل َالف يف هذه املسألة ،وأنَّه ال يُْن َس ُ
املَ ْطلَب الثَّالِث :الفُرُوع املخرَّجة على العِلَّة املُغَيَّبَة املُتَرَدِّدَة.
رتد ُد في ه النَّظ ر ب ني أن يك و َن جم َّرًدا ع ن وص ٍ
تق دَّم َّ
ف
وع م ن العِّل ل املغيَّب ة ي َّ
أن ه ذا النَّ َ
ٍ
ض ِّمنًا له.
مناسب أو ُمتَ َ
كما تقدَّم أيضا َّ
الم اإلم ام َّ
املق ري رمح ه هللا يف
أن هذا النَّوع ُهو الذي يتعلَّ ق ب ه ك ُ
حكاي ة اخل الف؛ فَنَ ِّج ُد َّ
الش افعية إىل
ذهب في ه َّ
ذهب في ه إىل ال َق ْ
ص ر ،بينم ا ي ُ
أن املالكيَّ ة ت ُ
التَّعدية(.)4
()1
()2
()3
()4

اعمدة القاريا.285 :7 ،
االتمهيدا.117 :24 ،
افتُّ الباريا.79 :3 ،
انظر :املبحث الثالث.
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َص :
ومن ال ُف ُروع َّ
املبرجة على )ذا األ ْ
ِ
ِ
ص ْتهُ دابَّتُه ِف بقاء اإلحرام بعد
ال َف ْرع األ ََّول :قيَاس سائر املُ ْ ِرمَ َعلَى األَ ْعرايب الذي َوقَ َ
ِ
املوت.
مقصدان:
وفيه
َ
الفقهي.
صد األ ََّول :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
َرَوى َعْب د هللا بْ َنعبَّاس رض ي هللا عنهم ا ؛ أ َّ
الر ُج ِّل ال ِّذي َوقَ َع َع ْن
يب  قَ َ
ال ِّيف َّ
َن النَّ ِّ َّ
ِّ ِّ ِّ
ص ْتهُ(( :ا ْغ ِس لُوهُ ِِبَاء َو ِس ْدر ،وَك ِّفنُ وهُ ِِف ثَ ْوبَ ْ ِ
ََ ،ولَ ُُتَنِّطُوهَُ ،ولَ ُُتَ ِّم ُروا َرأْ َس هُ؛
َراحلَت ه ،فَ َوقَ َ
َ
ث ي وم ِ
القيَ َام ِة ُملَبِّيًا)).
فَِإنَّهُ يُْب َع ُ َ ْ َ
الرج لَ ،و َعلَّ َل ذل ك بكون ه
ه ذا م ا ن َّ
ص علي ه الن يب  م ن ُح ْك ٍم يف ح ِّق ذل ك َّ
ي ب عث ي وم ِّ
تحق هب ا ه ذه املْن َقبَ ة،
نقيس
القيَ َام ِّة ُملَبِّيًا؛ فهل
غريه عليه ِبلنَّظَر إىل احلَال ال يت اس َّ
ُْ َ ُ َ ْ َ
َ
ُ
َ
الوقوف عليها يف غريه إال بوحي ،وال وحي؟
غيب ،وال ميكن
ُ
أو نقول :هذه املن َقبة ٌ
ِّ ()1
ٍ
ِّ
ب احلَنَفيَّ ة
ب فري ٌق م ن أه ل الع ْل م؛ فَ َذ َه َ
كالمه ا ُْحمتم ل ،وإىل ُك ِّل واح دة منهم ا َذ َه َ
واملالِّ ِّكيَّ ة( )2إىل أنَّ ه ينقط ع اإلح رام ِبمل وت؛ َّ ِّ
ف عليه ا َّإال يف ذل ك
ةغيب ،وال يُوقَ ُ
ألن العلَّ ٌ
َ
أن اإلح رام ال ينقط ع؛ َّ
الش افِّعِّيَّة( )3واحلَنَابِّلَ ة( )4إىل َّ
ألن العِّلَّ ة متعلِّق ة بوص ف
األَع راِّ ،وذه ب َ
()1
()2

()3

()4

انظر :الكاساين ،ابدائع الصنائعا308 :1 ،؛ والعيين ،االبنايةا183 :4 ،؛ وابن جنيم ،االبحر
الرائقا.349 :2 ،
انظر :املازري ،اشرح التلقنيا1143 :1 ،؛ والقرايف ،االذخريةا.456 :2 ،
أيضا :ابن بطال ،اشرح صحيُّ البخاريا261 :3 ،؛ والباجي ،ااملنتقىا200 :2 ،؛ وابن
وانظر ً
العرِّ ،ااملسالكا.295 :4 ،
انظر :الرافعي ،االعزيزا407 :2 ،؛ والنووي ،ااجملموعا208 :5 ،؛ واألنصاري ،اأسَن املطالبا،
.304 :1
أيضا :اخلطاِّ ،اأعالم احلديثا671 :1 ،؛ وابن العطار ،االعدة يف شرح العمدةا:2 ،
وانظر ً
775؛ والعسقالين ،افتُّ الباريا.54 :4 ،
انظر :املقدسي ،االشرح الكبريا87 :6 ،؛ والبهويت ،اكشاف القناعا98 :2 ،؛ والبهويت ،ادقائق
أوي النهىا.351 :1 ،
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ةاهر يَتَ َّعدى.
اإلحرام ،وهو
ٌ
وصف ٌ
ِّ
ِّ
فعن د احلَنَ ِّفيَّ ة يق ول ِّ
س
اإل َم ام َّ
السرخس ي (ت490 :ه ) َرمحَ هُ هللاُ َ (( :و ْاإل ْح َر ُام لَ ْي َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
إحَر ِّام ِّهَ ،والْتَ َح َق ِِّب ْحلَ َال ِّلَ ،وإِّ َذا
ور ِِّب ْحلَ ِّج َعلَ ى ْ
مْن َه ا ،فَيَ ْن َقط ُع ِبلْ َم ْوت؛ َوهلَ َذا َال يَْب ِّين الْ َم أْ ُم ُ
ِّ
ِ والتُّ ر ِّ
ِّ َّ ِّ
ايب َلْ ِويلُ هُ أ َّ
َن
ك ِِّبلْ َك َف ِّنَ ،و َح ِد ُ
اب فَ َك َذل َ
يث ْاألَ ْع َر ِِّ
َج َاز أَ ْن ُُيَ َّم َر َرأْ َس هُ َوَو ْج َه هُ ِبلل َ َ َ
ِ
يب َ ع ر َ بِطَ ِري ِق الْ و ْح ِي ُخص ِ
ول هللا
إح َر ِام ِه بَ ْع َد َم ْوتِ ِهَ ،وقَ ْد َك ا َن َر ُس ُ
النَِّ َّ
وص يَّ تَهُ بِبَ َق اء ْ
ُ
َ
َ
()1
َص َحابِِّّه ِّأبَ ْشيَاءَ)) .
َُ يُ ُّ
ضأ ْ
ص بَ ْع َ
ُّ
وعن د املالِّ ِّكيَّ ة يق ول ِّ
ي:
اإل َمامامل ازري َرِّمحَهُ هللاُ َّ (( :
فأم ا املُخ الف فإن ه يَس تدل مب ا ُرِّو َ
َ
َ
من بع ٍري ،فَوقِّ
َّ
ات؛ فقال رس ول هللا(( :اغس لُوه ِب اء وس در ،وك ِّفن وه ِف
أن ُْحم ِّرًما َخَّر
ص فَ َم َ
ُ َ
س وه طيبً ا ،ول ُُتَ ِّم ُروا رأس ه؛ فإنَّ ه يُبع ث ي وم القيام ة
ات فيهم ا ،ول ُُتِ ُّ
ثوبي ه الَّل ذين َم َ
َش َار ب ه إىل أنَّه ه و العِّلَّ ة يف أَ ْن ال
يب ذَ َك َر يف ه ذا َم ْع ًَن أ َ
ُملَبِّيً ا)) ،وأُجي ب ع ن ه ذا :أبن الن َّ
يُطَيَّ ب وال ُُيَ َّم ر رأس ه ،و) ذا املَْع َ ) و م ن الغُي وب ال يت ل نعلمه ا حن ن فيم ا ِس َو ) ذا
املُ ِرم ،فنقيس سائر احملرمني عليه ،وإن كان النيب  أ ِّ
ُوح َي إليه أبن هذا امل ْح ِّرم يُبع ث ملبِّيً ا؛
ْ
ُّ
ُ
()2
فمن أين نعلم حنن َّ
أن غريه من احملرمني يُبعث كذلك؟ )) .
الش افِّعِّيَّة يق ول ِّ
ول هللا
اإل َم ام امل اوردي َرِّمحَ هُ هللاُ (( :ف إن قي ل :فق د َعلَّ َل َر ُس ُ
وعن د َ
َ
ْم بِّ ِّهَ ،ولَ ْي
ث يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة ُملَبِّيًا))َ ،و َعلَّ َق ْ
ذلك أبنه قَ َ
ال(( :يُْب َع ُ
س يُ ْعلَ ُم َه ْل يُْب َع ُ
ث َغْي ُرهُ
احلُك َ
َ
ِ ()3
ث ُملَبّيًا)) .
ُملَبِّيًا أ َْم َال؟ قُ ْلنَا :إِ ََّّنَا َعلَّ َق َر ُس ُ
ُمرما ،ل ِألَنَّهُ يُْب َع ُ
ول هللا) ذا احلك ِبوته ً
وعن د احلَنَابِّلَ ة يق ول ِّ
اإل َمام ابن أِّ عُ َم ر امل ْقدس ي (ت682 :ه ) َرِّمحَ هُ هللاُ (( :إذا
وجيَنَّ ب مَا ُجيَنَّبُ ه امل ْح ِّرُم ِّم ن الطي ِّ
ب ،وتَ ْغطيَ ِّة ال َّرأْ ،
ْم
ات امل ْح ِّرُم مل يَ ْبطُْل ُحك
إحر ِّام ه مبَْوتِّه؛ ُ
م َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
س امل ِّخ ِّ
الش َع ِّر . . .ولَن ا :م ا َروى اب ُن عب ا ٍ َّ (( :
ولُ ْب ِّ
قص ه بَِع ريُه)). . .
يط ،وقَطْ ِّع َّ
أن رج ًال َو َ
َ
القيام ِّة ملَبِّيا ،قُ ْلنا :ح ْك الن ِ ِ ف ِ
ِّ
فإن قِّ
واح د ُح ْك ُم ه
يل :هذا َخ ٌّ
اص له؛ ألنَّه يُْب َع ُ
ث يَ ْوَم َ َ ُ ً
ُ ُ
ّ
َ
داء أُح ٍد وىف سائِِّّر الشُّه ِّ
ِّ
ِف ِمثْلِه َّإل َِ ِ
داء))(.)4
أنري َد َُتْص ُ
َ
ْمه يف ُش َه ُ
يصه؛ وهلذا ثَبَت ُحك ُ
()1
()2
()3
()4

ااملبسوطا.53 :2 ،
اشرح التلقنيا.1143 :1 ،
ااحلاوي الكبريا.13 :3 ،
االشرح الكبريا.87 :6 ،
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صد الث ِ
األصول.
َّاين :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
وفيه ما يلي:
أ ََّوًال :ةَ َه َر م ن خ الل ه ذا ال َف ْرع َّ
أن العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة املتَ َرِّد َدة يَ ْش تَبِّهُ فيه ا النَّظَ ر ب ني أن
ُ
ُ
ض ِّمنَة فيَ تَ عَّدى هبا احلُكْم.
تكون ُجمََّرَدة فال تَتَ َعدَّى ،أو أن تكون ُمتَ َ
ََثنِّيً ا :يَتَ َخ َّر ُج م ن خ الل ه ذا ال َف ْرع َّ
ص ر يف ه ذا النَّ وع م ن
ذهب إىل ال َق ْ
أن املالكيَّ ة ت ُ
ذهب الش افعيَّة إىل التَّعدي ة؛ وه ذا َم ا َخَّر َج هُ اإلم ُام َّ
املق ري رمح ه هللا م ذهبًا
العل ل ،بينم ا ي ُ
الصورة من العلل املغيَّبة.
يج
صحيُّ يف هذه ُّ
ٌ
هلما ،وهو ختر ٌ
اهره بنس بة م ذهب
ََثلثًا :كان للحنفيَّة واحلنابلَة يف هذا ال َف ْرع من ال َق ْول؛ م ا يقض ي ة ُ
صر إىل احلنفيَّة ،والتَّعدية إىل احلنابلَ ة؛ لك ن مل أج د يف ف روعهم الفقهيَّ ة األخ رى التز ًام ا هب ذا
ال َق ْ
()1
الص ورة
األصل  ،كما ه و للمالكيَّ ة والش افعيَّة؛ ل ذا ف ِّإين أتوقَّف يف نس بة ش ْي إل يهم يف ه ذه ُّ
من العلَّة املغيَّبة.
ِ ِ
النيب ِ ف مشروعيَّة غَ ْرِز اجلريدة ِف ال َق ْ .
ال َف ْرع الثَّاين :قيَاس سائر النَّاس على ِّ
مقصدان:
وفيه
َ
الفقهي.
صد األ ََّول :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
َرَوى َعْب د هللا بْن َعبَّا رض ي هللا عنهم ا ؛ أ َّ
ال(( :إِنَّ ُه َم ا
يب َ م َّر بَِّقْب َريْ ِّن ،فَ َق َ
َن النَِّّ َّ
ِ
ِ
اآلخ ُر فَ َك ا َن
َح ُد ُمهَا فَ َك ا َن لَ يَ ْس تَِمُ ِم َن البَ ْو ِلَ ،وأ ََّم ا َ
لَيُ َع َّذ ََبنَ ،وَما يُ َع َّذ ََبن ِِف َكبِ ري؛ أ ََّم ا أ َ
ني ،فَغَ رز ِّيف ُك ِّل قَ ٍرب و ِّ
َّميم ِة))؛ ُمثَّ أَخ َذ ج ِّري َد ًة رطْب ةً ،فَ َش ق ِّ
ِ
ِ
اح َد ًة؛ قَ الُواََ :ي
ص َف ْ ِّ َ َ
َّها ن ْ
َ
َيَْش ي َِبلن َ
َ َ ََ
ْ َ
ول َِّّ ِّ
سا)).
ت َه َذا؟ قَ َ
َر ُس َ
ال(( :لَ َعلَّهُ ََُِّف ُ
اّلل؛ ملَ فَ َع ْل َ
ف َع ْن ُه َما َما َْ يَ ْي بَ َ
يب  م ع ه ذين ال َّرجلني ،مث اختل ف أه ُل العل م يف س ائر النَّا ؛ ه ل
ه ذا م ا فَ َعلَ هُ الن ُّ
النيب  يف َغ ْرِّز اجلريدة ،أ َْو َال؟
قاسون على ِّ
يُ ُ
فَ َذهب املالِّ ِّكيَّ ة إىل ع دم ِّ
القيَ ا  ،وأنك ُروا وض ع اجلري دة عل ى ال َق ْربَ ،وَرأَوا أن م ا فَ َعلَ ه
َ َ َ
()2
خاص به؛ ألنَّه من الغَْيب .
النيب ٌّ 
( )1انظر :املبحث اخلامس.
( )2انظر :ااملدخلا.280 :3 ،
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اإل َم ام اب ن احلَاج (ت737 :ه ) رِّمحَهُ هللا (( :وأ ََّم ا َغر ُس هُِّ ش َّق الْ َع ِّس ِّ
يق ول ِّ
يب َعلَ ى
ُ َ ْ
َ
ُ
س ا)) :فَِّإنَّهُ ِّم ْن َان ِّحيَ ِّة التَّبَ ُّر ِّك ِّأبَثَ ِّر النَِّّ ِّيبَ و ُد َعائِّ ِّه
الْ َق ِّْربَ ،وقَ ْولُهُ(( :لَ َعلَّ هُ ََُِّف ُ
ف َع ْن ُه َم ا َم ا َْ يَ ْي بَ َ
ِّ
ِّ
ت بِّ ِّه املس أَلَة ِّم ن َختْ ِّفي ِّ
ِِّبلت ْ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ف
ْ
َّخفيف َعْن ُه َماَ ،وَكأَنَّهَُ ج َعلَ ُم َّد َة بَ َقاء الن ََّد َارة فيه َما َحداا ل َما َوقَ َع ْ َ ْ
اب عْن هما ،ولَي ِ ِ
ِّ
َن ِِف ا ْجلَ ِري ِد َّ ِ
َج ِ أ َّ
س ِِف الْيَ ابِ ِ
سَ ،والْ َع َّام ةُ
س ذَل َ م ْن أ ْ
الرطْ ب َم ْع ً لَ ْي َ
الْ َع َذ َ ُ َ َ ْ َ
ِّ
اخلُ َ ِّ
س لِّ َم ا
ِّيف َكثِّ ٍري ِّم ْن الْبُ ْل َد ِّان تَ ْغ ِّر ُ ْ
وص يف قُبُ ور َم ْو َات ُه ْمَ ،وأ ََر ُاه ْم َذ َهبُ وا َإىل َه َذاَ ،ولَ ْي َ
ِّ
ك َو ْجهٌ))(.)1
يَتَ َعاطَْونَهُ ِّم ْن َذل َ
ِّ
وذَهب أكثر َ ِّ ِّ
وض َع جري دةٌ خض راءُ عل ى ال َق ْربَ ،وَرأ َْوا
الش افعيَّة إىل القيَ ا  ،واس تحبُّوا أن تُ َ
َ ََ ُ
َّ
يب  يتض َّمن َم ْع ًَن مناس بًا يص ُُّّ التَّعدي ة ب ه ،وه و بََرَك ة تس بيُّ اجلري دة ال ذي
أن م ا فعل ه الن ُّ
يُْر َجى منه التَّخفيف(.)2
ِّ
يقول ِّ
ض ُع جري دة خض راء عل ى
اإل َمامالدميَاطي (ت1310 :ه ) َرمحَهُ هللاُ (( :يُ َس ُّن َو ْ
ف عنه ب كة تسبي ِ ها))(.)3
القرب؛ لالتِّباع ،وألنَّه َََُّف ُ
صد الث ِ
األصول.
َّاين :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
وفيه ما يلي:
أ ََّوًال :ةَ َه َر م ن خ الل ه ذا ال َف ْرع َّ
أن العِّلَّ ة املغَيَّ بَ ة املتَ َرِّد َدة يَ ْش تَبِّهُ فيه ا النَّظَ ر ب ني أن
ُ
ُ
ض ِّمنَة فيَ تَ عَّدى هبا احلُكْم.
تكون ُجمََّرَدة فال تَتَ َعدَّى ،أو أن تكون ُمتَ َ
ََثنِّيً ا :يَتَ َخ َّر ُج م ن خ الل ه ذا ال َف ْرع َّ
ص ر يف ه ذا النَّ وع م ن
ذهب إىل ال َق ْ
أن املالكيَّ ة ت ُ
ذهب الش افعيَّة إىل التَّعدي ة؛ وه ذا َم ا َخَّر َج هُ اإلم ُام َّ
املق ري رمح ه هللا م ذهبًا
العل ل ،بينم ا ي ُ
الصورة من العلل املغيَّبة.
يج
صحيُّ يف هذه ُّ
ٌ
هلما ،وهو ختر ٌ

=

أيضا :املازري ،ااملعلما367 :1 ،؛ واليحصيب ،اإكمال املعلما.120 :2 ،
وانظر ً
( )1ااملدخلا.280 :3 ،
( )2انظر :اهليتمي ،ايفة احملتاجا197 :3 ،؛ واملليباري" ،فتُّ املعنيا( ،ص)218؛ والدمياطي ،اإعانة
الطالبنيا.135 :2 ،
أيضا :اخلطاِّ ،اأعالم احلديثا274 :1 ،؛ والنووي ،ااإلجيازا( ،ص.)145
وانظر ً
( )3الدمياطي ،اإعانة الطالبنيا.135 :2 ،
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ال َف ْرع الثَّالث :قِيَاس بَ ْول مأكول الل
مقصدان:
وفيه
َ

استِ ِه.
على بَ ْول
اآلدمي ِف ََنَ َ
ِّ

الفقهي.
صد األ ََّول :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
تنز) وا ِم ن البَ ْول؛ ف َّ
َرَوى أَبُو ُهَريْ َرَة؛ َّ
الَّ (( :
إن َّ
يب  قَ َ
عام ة َع َذاب ال َق ْ
أن النَّ ِّ َّ
ِم ْنهُ)).
اختَ لَ ُف وا يف َجنَاس ة غ ريه()1؛ فَ َذ َهبَت
وقد َح َك َم به الفقهاءُ على جناسة بول
ِّ
اآلدمي ،مث ْ
ديث مقص ور عل ى ب ِّ
اهر ،و َّ
املالكيَّ ة إىل َّ
ول اآلدم ِّي(،)3()2
أن احل َ
ٌ
أن بَ ْو َل َم أْكول اللَّح م ط ٌ
()4
مقيس على َما يف احلديث من َم ْعَن .
َو َذ َهبَت الشافعيَّة إىل َجنَاسته ،وأنَّه ٌ
صد الث ِ
األصول.
َّاين :التَّقر ُير
ُّ
املَْق َ
وفيه ما يلي:
اخلالف يف تعديتِّها من ِّ
أََّوًال :ةََهَر من خالل هذا ال َفْرع َّ
عدمه.
أن العِّلَّة املغَيَّبَة املَت َرِّد َدة يََق ُع
ُ
ُ ُ
ص ر ،وآخ ُر للش افعيَّة ِبلتَّعدي ة؛
ََثنِّيً ا :يَتَ َخ َّر ُج م ن خ الل ه ذا ال َف ْرع ق ٌ
ول للمالكيَّ ة ِبل َق ْ
وهذا َما َخَّر َجهُ اإلم ُام َّ
الص ورة م ن
حيُّ يف ه ذه ُّ
يج ص ٌ
املق ري رمح ه هللا م ذهبًا هلم ا ،وه و خت ر ٌ
العلل املغيَّبة.
َوهللاُ أ َْعلَ ُم
()1

()2

()3
()4

هذا على ال َق ْول َّ
الشراح.
أبن
كثري من ُّ
َ
احلديث ٌ
خاص ببول اآلدمي ،وهو الذي عليه ٌ
انظر :العظيم آِبدي ،اعون املعبودا25 :1 ،؛ والكشمريي ،افيض الباريا414 :1 ،؛
واملباركفوري ،ايفة األحوذيا.206 :1 ،
انظر :ابن القصار ،اعيون األدلةا1017 :2 ،؛ والبغدادي ،ااإلشرافا283 :1 ،؛ والقرايف،
االذخريةا.186 :1 ،
أيضا :ابن بطال ،شرح صحيُّ البخاري347 :1 ،؛ وابن العرِّ ،ااملسالكا.196 :3 ،
وانظر ً
ه َذا مع أدلَّة أُخرى هلم يف املسأَلة.
انظر :املقدسي ،ااحلاوي الكبريا250 :2 ،؛ وامل ْرَو ْروِّذي ،االتعليقةا932 :2 ،؛ وابن الرفعة،
َ
اكفاية النبيها.229 :2 ،
أيضا :اخلطاِّ ،امعامل السننا19 :1 ،؛ والعسقالين ،افتُّ الباريا.338 :1 ،
وانظر ً
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اخلَامتـــــــــــــــة
وفيها أ) النَّتائج والتَّوصيات:
َّأما النَّتائج؛ فمن ِ
أمهّها:
أ ََّوًلَّ :
ف من طريق الشارع أنه مناط
أن حقيقة العِّلَّة املغَيَّ بَة االصطالحيَّة :هيما عُ ِّر َ
ُ
للحكم ،مما ال يُ ْعلَ ُم إال من طريق الوحي.
َّ
ِّ
تضمن
أثرا :هو اعتبار ُّ
َثنيًا :من أ ََهم االعتبارات يف تقسيم العلة املغيَّبة ،و َ
أقواها ً
تنقسم إىل ثَالثة أَقسام :العِّلَّة املغَيَّ بَة امل َجَّرَدة
الوصف املنَاسب من عدمه ،وهي هبذا االعتبار
َ
ُ
ُ ُ
ِّ
ِّ
ٍ
عن الوصفاملناسب ،واملتضمنة له ،واملرتددة بينهما.
ٍ
اإلمام املقَّري رمحه هللا من
خالف يف العلَّة املغيَّبة هي حكايةٌ
َثلثًاَ :ما َح َكاهُ
ُ
ص َوِّر هذه املسألة على صورةٍ واحدةٍ؛ ويقيق ال َق ْول فيهاَّ :
فروع املذاهب
جمملةٌ ،أَتَ ْ
أن َ
ت من ُ
تكاد تكو ُن متَّفقة على َّ
جتردت عن الوصف
أن العلَّة املغيَّبة تكون قاصرًة إذا َّ
األربعة ُ
اإلمام املقَّري رمحه هللا إذا كانت
إذاتضمنته ،ويقع
املناسب ،وتتعدَّى
َّ
ُ
اخلالف الذي حكاهُ ُ
ِّ
مرتددة بينهما.
صحيحا ،وأن يكون
ت هلا
ابعا :يُ ْشتَ َر ُ
رً
ط يف تعدية العلَّة املغيَّبة :أن يكون النَّص املُثْبِّ ُ
ً
تضمن وص ًفا مناسبًا ،و َّأال يُ َع ِّ
احلُك َّ
ضها يف داللتها على
غري منسوخ ،وأن ت َّ
ار َ
ْم املعلل هبا َ
ُ
َّ
التَّأثري ما هو أقوى منها ،وأال تكون ُم َؤَّولة مبا يَ ْرفَ ُع الغيبيَّة َعْن َها.
وأما التَّوصيات؛ فمن ِ
أمهّها:
َّ
أول :االهتمام ِّ
ِبلدراسات اليت تُلقي الضَّوء على املسائل األصوليَّة اليت يَْن ُد ُر حبثُها؛ إذ
ً
َّ
ُصول الفقه.
إن يف ذلك إضافةً وخدمةً لعلم أ ُ
َثنيا :التَّو ُّجه إىل ِّ
الدراسات اليت تقوم على منهج االستقراء والتَّحليل؛ وذلك ألَثَِّرَها
ً َ
يف تقومي اجلوانب النَّظرية وتتميمها.
َثلثا :أقرتح أن ي بحث يف أثر تعدية العلَّة املغيَّبة على مسائل أصول ِّ
الدين ،والنَّظر يف
ً
ُْ َ َ
الع َقدي.
االحنراف َ
َم َدى أتثري اخلَطَأ يف تَطبيق ُشروط تَعديتها على َ
َوهللاُ أ َْعلَ ُم
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املصادر واملراجع
ابن احلاج ،حممد بن حممد بن حممد املالكي (ت737 :ه ) .ااملدخ "( .دار الرتاث).
ابن احلاجب ،عثمان بن عمر بن أِّ بكر َجال الدين (ت646 :ه ) .اخمتصر املنتهى مع
كتاب (بيان املختصر)ا.
ابن الرفعة ،أمحد بن حممد بن علي األنصاري (ت710 :ه )" .كفاية النبيه" .يقيق :جمدي
حممد سرور ِبسلوم( .ط ،1دار الكتب العلمية2009 ،م).
ابن العرِّ ،القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر (ت543 :ه ) .ااملسالِ " .قرأه وعلق عليه:
السليماين( .طَ ،1دار الغَرب
السليماين وعائشة بنت احلسني ُّ
حممد بن احلسني ُّ
اإلسالمي1428 ،ه ).
ابن العطار ،علي بن إبراهيم بن داود عالء الدين (ت724 :ه ) .االعدة ِف شرح العمدة".
وقف على طبعه والعناية به :نظام حممد صاحل يعقوِّ( .ط ،1بريوت :دار البشائر
اإلسالمية1427 ،ه ).
ابن القصار ،علي بن عمر بن أمحد البغدادي املالكي (ت397 :ه )" .عيون األدلة".
يقيق :عبد احلميد بن سعد بن انصر( .الرَيض :مكتبة امللك فهد الوطنية،
1426ه ).
ابن امللقن ،عمر بن علي بن أمحد الشافعي (ت804 :ه ) .االتوضيح لشرح اجلامع
الص يح"( .ط ،1دمشق :دار النوادر1429 ،ه ).
ابن بطال ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك (ت449 :ه ) .اشرح ص يح
البباري" .يقيق :أبو متيم َيسر بن إبراهيم( .ط ،2الرَيض :مكتبة الرشد1423 ،ه ).
ابن دقيق العيد ،حممد بن علي بن وهب(ت702 :ه )" .شرح اإلملام" .يقيق :حممد
خلوف العبد هللا( .ط ،2سورَي :دار النوادر1430 ،ه ).
ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي احلنفي (ت1252 :ه ) .ارد
احملتار"( .ط ،2بريوت :دار الفكر1412 ،ه ).
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا بن حممد النمري القرطيب (ت463 :ه ) .االتمهيد".
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يقيق :مصطفى بن أمحد العلوي وآخر( .املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون
اإلسالمية1387 ،ه ).
ابن فار  ،أمحد بن فار بن زكرَي القزويين الرازي أبو احلسني( ،ت395 :ه )" .مقاييس
اللغة" .يقيق :عبد السالم حممد هارون( .دار الفكر1399 ،ه ).
ابن قدامة ،لس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقدسي (ت682 :ه ).
االشرح الكبري على املقنع" .يقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ود .عبد الفتاح
حممد احللو( .ط ،1القاهرة :دار هجر1415 ،ه ).
ابن قرقول ،إبراهيم بن يوسف بن أدهم (ت569 :ه )" .مطالع األنوار"( .ط ،1دار
الفالح1433 ،ه ).
ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويين (ت273 :ه ) .اسنن ابن ماجه" .يقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي( .دار إحياء الكتب العربية).
ابن مفلُّ ،إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد (ت884 :ه ) .ااملبدع"( .ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1418 ،ه ).
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على أبو الفضل َجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى
(ت711 :ه ) .السان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،ه ).
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد املصري (ت970 :ه ) .االب ر الرائق"( .ط،2
دار الكتاب اإلسالمي).
ابن هبرية ،حيىي بن ُهبَ ْي َرة بن حممد (ت560 :ه ) .ااإلفصاح" .يقيق :فؤاد عبد املنعم
أمحد( .دار الوطن1417 ،ه ).
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس ِّج ْستاين
(ت275 :ه ) .اسنن أيب داود" .يقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد( .بريوت:
املكتبة العصرية).
األزدي ،حممد بن احلسن بن دريد (ت321 :ه )" .مجهرة اللغة" .يقيق :رمزي منري
بعلبكي( .ط ،1بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م).
األزهري ،حممد بن أمحد اهلروي أبو منصور (ت370 :ه ) .اهتذيب اللغة" .يقيق :حممد
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عوض مرعب( .ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العرِّ2001 ،م).
اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بن علي (ت772 :ه ) .اَّناية السول"( .ط ،1دار
الكتب العلمية1420 ،ه ).
اآلمدي ،أبو احلسن سيد الدين علي بن أِّ علي بن حممد بن سامل (ت631 :ه ).
"اإلحكام" .يقيق :عبد الرزاق عفيفي( .بريوت :املكتب اإلسالمي).
األنصاري ،زكرَي بن حممد بن أمحد بن زكرَي (ت926 :ه ) .االغرر البهية"( .املطبعة
امليمنية).
األنصاري ،زكرَي بن حممد بن زكرَي (ت926 :ه ) .اأس املطالب"( .دار الكتاب
اإلسالمي).
البابريت ،حممد بن حممد بن حممود (ت786 :ه ) .االعناية"( .دار الفكر).
الباجي ،سليمان بن خلف بن سعد األندلسي (ت 474 :ه )" .احلدود" .يقيق :حممد
حسن حممد حسن إمساعيل( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،ه ).
الباجي ،سليمان بن خلف بن سعد األندلسي (ت474 :ه ) .ااملنتقى"( .ط ،1مصر:
مطبعة السعادة1332 ،ه ).
البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا اجلعفي (ت256 :ه ) .ااجلامع الص يح املبتصر
(ص يح البباري)" .يقيق :د .مصطفى ديب البغا( .ط ،3بريوت :دار ابن كثري،
1407ه ).
الربماوي ،حممد بن عبد الدائم (ت 831 :ه )" .الفوائد السنية" .يقيق :عبد هللا رمضان
موسى( .ط ،1املدينة النبوية :دار النصيحة1436 ،ه .
البغدادي ،أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر املالكي (ت422 :ه ) .ااإلشرا ".
يقيق :احلبيب بن طاهر( .ط ،1دار ابن حزم1420 ،ه).
البغوي ،احلسني بن مسعود بن حممد الشافعي (ت516 :ه ) .االتهذيب" .يقيق :عادل
أمحد عبد املوجود وآخر( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه ).
البهوتى ،منصور بن يونس احلنبلى (ت1051 :ه )" .دقائق أول النهى"( .ط ،1عامل
الكتب1414 ،ه ).
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البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين (ت1051 :ه ) .اكشا
الكتب العلمية).
الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي (ت279 :ه ) .ااجلامع الص يح (سنن
الممذي)" .يقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون( .بريوت :دار إحياء الرتاث العرِّ).
التفتازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر (ت793 :ه ) .اشرح التلويح"( .مصر :مكتبة
صبيُّ).
اجلصاص ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي (ت370 :ه ) .االفصول"( .ط ،2وزارة األوقاف
الكويتية1414 ،ه ).
اجلندي ،خليل بن إسحاق بن موسى املالكي املصري (ت776 :ه ) .االتوضيح" .يقيق:
أمحد بن عبد الكرمي جنيب( .ط ،1مركز جنيبويه1429 ،ه ).
اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف (ت478 :ه ) .اال )ان" .يقيق :صالح بن
حممد بن عويضة( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه ).
اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف (ت478 :ه )َّ" .ناية املطلب" يقيق :عبد
العظيم حممود الديب( .ط ،1دار املنهاج1428 ،ه) .
احلاكم ،حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا النيسابوري (ت405 :ه ) .ااملستدر على
الص ي َ" .يقيق :مصطفى عبد القادر عطا( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1411ه ).
الرعيين ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي (ت954 :ه )" .موا)ب
احلطاب ُّ
اجللي "( .ط ،3دار الفكر1412 ،ه ).
اخلطاِّ ،أبو سليمان محد بن حممد (ت 388 :ه )" .أعالم احلديث" .يقيق :حممد بن
سعد آل سعود( .ط ،1مركز البحوث العلمية :جامعة أم القرى1409 ،ه ).
اخلطاِّ ،محد بن حممد بن إبراهيم البسيت (ت388 :ه )" .معا السنن"( .ط ،1حلب:
املطبعة العلمية1351 ،ه ).
الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة املالكي (ت1230 :ه )" .حاشية الدسوقي على الشرح
الكبري"( .دار الفكر).
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الدمياطي ،عثمان بن حممد شطا الشافعي (ت1310 :ه )" .إعانة الطالبَ"( .ط ،1دار
الفكر1418 ،ه ).
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان (ت748 :ه ) .اميزان العتدال" .يقيق :علي حممد
البجاوي( .ط ،1بريوت :دار املعرفة1382 ،ه ).
الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني (ت606 :ه ) .ااحملصول" .دراسة
ويقيق :د .طه جابر فياض العلواين( .ط ،3مؤسسة الرسالة1418 ،ه ).
الراغب األصفها  ،أبو القاسم احلسني بن حممد (ت502 :ه )" .املفردات ِف غريب
القرآن" .يقيق :صفوان عدانن الداودي( .ط ،1دمشق :دار القلم1412 ،ه ).
الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي القزويين (ت623 :ه ) .االعزيز" .يقيق :علي
حممد عوض وآخر( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،ه ).
الروَيين ،أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل (ت502 :ه ) .احبر املذ)ب" .يقيق :طارق
فتحي السيد( .ط ،1دار الكتب العلمية2009 ،م).
الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر (ت794 :ه ) .االب ر
احملي "( .ط ،1دار الكتيب1414 ،ه ).
الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر (ت794 :ه ) .اتشنيف
املسامع" .دراسة ويقيق :د .سيد عبد العزيز ود .عبد هللا ربيع( .ط ،1مكتبة قرطبة
للبحث العلمي وإحياء الرتاث1418 ،ه ).
الزيلعي ،عثمان بن علي فخر الدين احلنفي (ت743 :ه ) .اتبيَ احلقائق"( .ط،1
القاهرة :املطبعة الكربى األمريية1313 ،ه ).
السبكي ،تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن حييي
وولده اتج الدين أبو نصر عبد الوهاب (ت771 :ه ) .ااإل اج"( .بريوت :دار
الكتب العلمية1416 ،ه ).
السرخسي ،حممد بن أمحد بن أِّ سهل لس األئمة (ت490 :ه ) .ااملبسوط"( .بريوت:
دار املعرفة1414 ،ه ).
السلمي ،عياض بن انمي بن عوض .اأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهلها( .ط،1
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الرَيض :دار التدمرية1426 ،ه).
السمعاين ،أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار (ت489 :ه ) .اقواطع األدلة".
يقيق :حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1418ه ).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أِّ بكر جالل الدين (ت911 :ه ) .اقوت املغتذي" .يقيق:
انصر بن حممد بن حامد الغرييب( .جامعة أم القرى1424 ،ه ).
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد (ت790 :ه ) .ااملوافقات" .يقيق :أبو عبيدة
مشهور بن حسن آل سلمان( .ط ،1دار ابن عفان1417 ،ه ).
الشافعي ،حممد بن إدريس (ت204 :ه ) .ااألم"( .بريوت :دار املعرفة1410 ،ه ).
الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشافعي (ت977 :ه ) .امغين احملتاج"( .ط ،1دار
الكتب العلمية1415 ،ه ).
الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار (ت1393 :ه ) .اأضواء البيان"( .بريوت :دار
الفكر1415 ،ه ).
الصاوي ،أمحد بن حممد اخللوتياملالكي (ت1241 :ه )" .حاشية الصاوي على الشرح
الصغري"( .دار املعارف).
ضاح َم َعاين التَّيسري" .يقيق:
الصنعاين ،حممد بن إمساعيل (ت1182 :ه ) .االتَّ بري إلي َ
الرشد1433 ،ه ).
صْبحي( .ط ،1الرَيضَ :مكتَ بَةُ ُّ
حمَ َّمد ُ
الطويف ،سليمان بن عبد القوي بن الكرمي (ت716 :ه ) .اشرح خمتصر الروضة" .يقيق:
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( .ط ،1مؤسسة الرسالة1407 ،ه ).
العراقي ،وي الدين أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم (ت826 :ه ) .االغيث اُلامع" .يقيق:
حممد اتمر حجازي( .ط ،1دار الكتب العلمية1425 ،ه ).
العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي (ت852 :ه ) .افتح الباري" .رقم
كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي( .بريوت :دار املعرفة1379 ،ه ).
العطار ،حسن بن حممد الشافعي (ت1250 :ه )" .حاشية العطار على شرح احمللي".
(دار الكتب العلمية).
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العظيم آِبدي ،حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر (ت1329 :ه ) .اعون املعبود".
(ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ه ).
العيَن ،حممود بن أمحد بن موسى (ت855 :ه ) .االبناية"( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1420 ،ه ).
العيين ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني بدر الدين (ت855 :ه ).
اعمدة القاري"( .بريوت :دار إحياء الرتاث العرِّ).
الغزاي ،أبو حامد حممد بن حممد الطوسي (ت505 :ه ) .ااملستصفى" .يقيق :حممد عبد
السالم عبد الشايف( .ط ،1دار الكتب العلمية1413 ،ه ).
القدوري ،أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو احلسني (ت428 :ه ).
االتجريد" .يقيق :د .حممد أمحد سراج ود .علي َجعة حممد( .ط ،2القاهرة :دار
السالم1427 ،ه ).
القرايف ،أبو العبا شهاب الدين أمحد بن إدريس (ت684 :ه ) .االذخرية" .يقيق :حممد
حجي وآخرون( .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1994 ،م).
القرطيب ،حممد بن أمحد بن رشد (ت520 :ه ) .االبيان والت صي " .يقيق :حممد حجي
وآخرون( .ط ،2بريوت :دار الغرب اإلسالمي1408 ،ه ).
القرطيب ،يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري (ت463 :ه )" .الستذكار".
يقيق :سامل حممد عطا وآخر( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه ).
الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي (ت587 :ه ) .ابدائع
الصنائع"( .ط ،2دار الكتب العلمية1406 ،ه) .
الكشمريي ،حممد أنور شاه بن معظم شاه (ت1353 :ه ) .افيض الباري" .يقيق :حممد
بدر عامل املريُتي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1426 ،ه ).
الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين (ت1094 :ه ) .االكليات" .يقيق :عدانن
درويش حممد املصري( .بريوت :مؤسسة الرسالة1419 :ه ).
املازري ،حممد بن علي (ت536 :ه ) .ااملُْعل " .يقيق :حممد الشاذي النيفر( .ط ،2الدار
التونسية للنشر1988 ،م).
- 612 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء الثاين

حممد
املازري ،حممد بن علي بن عمر املالكي (ت536 :ه ) .اشرح التلقَ" .يقيقَّ :
املختار السالمي( .ط ،1دار الغرب ِّ
اإلسالمي2008 ،م).
املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد (ت450 :ه ) .ااحلاوي الكبري" .يقيق:
الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1419 ،ه ).
املباركفوري ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم (ت1353 :ه ) .اُتفة األحوذي"( .بريوت:
دار الكتب العلمية).
املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان (ت885 :ه ) .االت بري" .يقيق :د.
عبد الرمحن اجلربين وآخرون( .ط ،1الرَيض :مكتبة الرشد1421 ،ه ).
املرداوي ،علي بن سليمان (ت885 :ه ) .ااإلنصا "( .دار إحياء الرتاث العرِّ).
املرسي ،أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده (ت458 :ه ) .ااحملك " .يقيق :عبد احلميد
هنداوي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه ).
امل ْرَو ْروِّذي ،القاضي احلسني بن حممد بن أمحد (ت 462 :ه ) .االتعليقة" .يقيق :علي
َ
حممد معوض وآخر( .مكة املكرمة :مكتبة نزار الباز).
مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري (ت261 :ه ) .اص يح
مسل " .يقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( .بريوت :دار إحياء الرتاث العرِّ).
في(ت727 :ه )" .املفاتيح شرح املصابيح".
املظْ ِّهري ،احلسني بن حممود بن احلسن احلَنَ ُّ
ُ
يقيق :جلنة خمتصة من احملققني شراف نور الدين طالب( .ط ،1دار النوادر،
1433ه ).
املقري ،حممد بن حممد بن أمحد (ت759 :ه ) .االقواعد" .يقيق :أمحد بن محيد( .معهد
البحوث العلمية :جامعة أم القرى).
املليباري ،أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين املعربي (ت987 :ه ) .افتح املعَ"( .دار بن
حزم).
املناوي ،عبد الرووف بن اتج العارفني القاهري (ت1031 :ه )" .فيض القدير"( .ط،1
مصر :املكتبة التجارية الكربى1356 ،ه).
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املناوي ،حممد عبد الرووف (ت1031 :ه )" .التوقيف على مهمات التعاريف" .يقيق:
د .حممد رضوان الداية( .ط ،1دمشق :دار الفكر املعاصر1410 ،ه ).
النسائي ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن (ت303 :ه ) .االسنن الك " .يقيق :د.
عبد الغفار سليمان البنداري َوسيد كسروي حسن( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1411ه ).
النسائي ،أمحد بن شعيب بن علي (ت303 :ه ) .اسنن النسائي" .يقيق :عبد الفتاح أبو
غدة( .ط ،2حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية1406 ،ه ).
النفراوي ،أمحد بن غامن األزهري املالكي (ت1126 :ه ) .االفواكه الدواين"( .دار الفكر،
1415ه ).
النووي ،أبو زكرَي حميي الدين حيىي بن شرف (ت676 :ه )" .اإلجياز" .يقيق :أبو عبيدة
مشهور بن حسن آل سلمان( .ط ،1عمان :الدار األثرية1428 ،ه ).
النووي ،أبو زكرَي حميي الدين حيىي بن شرف (ت676 :ه ) .ااجملموع"( .دار الفكر).
النووي ،أبو زكرَي حميي الدين حيىي بن شرف (ت676 :ه ) .اروضة الطالبَ" .يقيق :زهري
الشاويش( .ط ،3بريوت :املكتب اإلسالمي1412 ،ه ).
النووي ،أبو زكرَي حميي الدين حيىي بن شرف (ت676 :ه ) .اشرح النووي على مسل ".
(ط ،2دار إحياء الرتاث العرِّ :بريوت ،الطبعة الثانية1392 :ه .
النووي ،أبو زكرَي حميي الدين حيىي بن شرف (ت676 :ه ) .اشرح ص يح مسل "( .ط،2
بريوت :دار إحياء الرتاث العرِّ1392 ،ه ).
اهليتمي ،أمحد بن حممد بن علي بن حجرُ" .تفة احملتاج"( .مصر :املكتبة التجارية الكربى،
1357ه ).
ال املُْع ِل " .يقيقْ :حي َىي
كم ُ
اليحصيب ،عياض بن موسى بن عياض السبيت(ت544 :ه ) .اإِ َ
إِّ ْمس ِّ
اعيل( .ط ،1مصر :دار الوفاء1419 ،ه ).
َ
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