الكشف عن احلكمة
من خالل النص وآلياته
د .عصام عبد املوىل*

ملخص
يتنــاول هــذا البحــث حتديــد املســالك اخلاصــة للكشــف عــن احلكمــة ابالســتفادة مــن مســالك العلــة،
وكانــت نقطــة البدايــة التمييــز بــن املســلك كمصــدر مولّــد ،وبــن املســلك كآليَّــة وطريقــة يتوصــل مــن خالهلــا
إىل العلــة أو احلكمــة.
وظهر للباحث أن املســالك املصدريَّة للحكمة هي النص الشــرعي ،واإلمجاع ،بينما يكون االســتقراء
واالستدالل ،من اآلليات املوصلة إىل احلكمة..
كلمات مفتاحية :املسلك ،احلكمة ،النص ،اإلمجاع ،العلة ،االستقراء االستدالل.
Abstract:
This research addresses the identification of the specific trajectories towards revealing
the Al-Hikma by tracing the (El-illa) causal pathway. The starting point builds upon
making a distinction between a trajectory seen as a generating source, in contrast to a
trajectory seen as a mechanism and a way conductive to recognizing the El-illa or the
Al-Hikma.
The researcher finds out that the sources on which the Al-Hikma trajectories build on
are the Sharia and the Al-Ijma’ (consensus), while the extrapolation and inference, are
the conductive mechanisms to recognize the Al-Hikma.
Key words: Revealing Al-Hikma, El-illa, Sharia, Al-Ijma, extrapolation, inference.
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مقدمة:

ـام يف الدراســات التخصصيــة األكادمييــة
ال خيفــى علــى الباحثــن ُّ
التوجــه العـ ّ
بدايــة هــذا القــرن احلــايل حنــو الدراســات املقاصديـّـة ،آلاثرهــا املتعــددة واملتعلقــة
التوجه
ابلغاايت واألهداف التشريعية ،وقد تنوعت تلك الدراسات؛ فمنها ذات ُّ
حنــو التطبيقــات العمليــة لألحبــاث املقاصديــة ،ومنهــا ذات الدراســات التأصيليــة،
ـدي،
والــي تســهم يف أتســيس املفاهيــم واملصطلحــات ذات الصلــة ابجملــال املقاصـ ّ
التوجــه الثــاين؛ إذ يعــى هــذا البحــث ابســتكمال
وأتيت هــذه الدراســة ضمــن هــذا ُّ
الدراســات التأصيليَّــة املتعلِّقــة مبصطلــح أساســي يف مقاصــد الش ـريعة اإلســامية،
أال وهــو احلكمــة ،والفكــرة الــي حيــاول الباحــث اإلســهام فيهــا يف لبنــات احلكمــة
املتعــددة هــو كشــف مســالك الوصــول إىل احلكمــة ،انطالقًــا مــن الرحــم الــذي
ولــدت فيــه العلــم أال وهــو املباحــث األصوليــة املتعلِّقــة ابلعلَّــة ومســالكها.
أمهية املوضوع:
تنبــع أمهيــة املوضــوع يف اســتكمال حبــث أتصيلـ ٍّـي بــدأه األقدمــون واســتفاضوا
فيــه وهــو مســالك العلــة ،واالســتفادة مــن تلــك اجلهــود الســابقة القيِّمــة يف أتصيــل
مســالك مصطلــح ذي صلــة وثيقــة ابلعلَّــة ،أال وهــو احلكمــة األصوليَّــة.
أهداف البحث:
ـدري يف الكشــف عــن
يهــدف البحــث إىل أتصيــل املســلك األساسـ ِّـي املصـ ِّ
احلكمــة وهــو النــص ،مــع بيــان اآلليَّــات املتعلِّقــة بــه ،والــي تســهم يف فــرز احلكمــة
عــن غريهــا مــن املصطلحــات ذات الصلــة.
حدود الدراسة:
تتشــعب األفــكار املتعلِّقــة ابحلكمــة ،ابتــداء مــن حتديــد املفهــوم ،ومــن مثَّ
املســالك واملظــا ّن ،إضافــة إىل مباحــث أخــرى اشــتهرت هبــا احلكمــة كالتعليــل
ابحلكمــة ،ويف هــذا البحــث لــن يتنــاول الباحــث ســوى الفكــرة املتعلِّقــة ابملســالك
فقــط ،و ّأمــا بقيّــة املباحــث فلــن يتـ َّـم التطـ ُّـرق هلــا؛ فهــي بعيــدة نس ـبـَّيًا عــن جوهــر
البحــث.
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الدراسات السابقة:
ـامي ،د .علــي بــن
• حقيقــة اخلــاف يف التعليــل ابحلكمــة وأثــره يف الفقــه اإلسـ ّ
عبــاس احلكمــي حبــث منشــور يف جملــة جامعــة ّأم القــرى ،العــدد التاســع ،الســنة
الســابعة.1994 ،
الش ـريعة ،نعمــان جغيــم ،دار النفائــس ،األردن،
• طــرق الكشــف عــن مقاصــد َّ
2002.
• التعليــل ابحلكمــة ٔواثــره يف قواعــد الفقــه وأصولــه ،رائــد أبــو مؤنــس ،رســالة
دكتــوراه نوقشــت يف اجلامعــة األردنيــة .2001
• التعليــل ابحلكمــة ،رائــد ســليمان ،رســالة ماجســتري نوقشــت يف جامعــة النجــاح
الوطنيــة .2003
• التعليــل ابحلكمــة ،أمحــد بــن عبــد هللا الضوحيــي ،حبــث منشــور يف جملــة البحــوث
الفقهيــة املعاصــرة ،رقــم العــدد ،72اتريــخ .2006
ـامرائي ،رســالة دكتــوراه نوقشــت يف جامعــة
• احلكمــة عنــد األصوليــن ،صبــاح السـ ّ
بغداد 2007
• التعليــل ابحلكمــة عنــد األصوليــن وأثــره يف الفــروق الفقهيــة ،إبراهيــم ولــد اليزيــر،
رســالة ماجســتري نوقشــت يف جامعة الســودان2014
• التعليل ابحلكمة ،جوازه ووقوعه يف الشريعة والفقه ،حممد سليم العوا ،مؤسسة
الفرقان للرتاث اإلسالمي.2014 ،
• تعليل األحكام ابحلكمــة :مفهومــه ومســالكه عنــد اإلمــام الشــاطيب ،د .عبــد
العزيــز وصفــي ،وهــو حبــث منشــور عــام  2016عــر موقــع األلوكــة.
• عالقــة مقاصــد الشـريعة ابلعلَّــة واملناســبة واحلكمــة ،أســامة الغنيمــن ،بســمة
راببعــة ،جملــة دراســات (اجلامعــة األردنيَّــة) ،رقــم العــدد ،3اتريــخ 2015
• العلَّــة واحلكمــة والتعليــل ابحلكمــة دراســة مصطلحيَّــة ،أميــن صــاحل ،جملــة
جامعــة األمــر عبــد القــادر للعلــوم اإلســاميَّة ،رقــم العــدد ،2اتريــخ 2017
• ودراسات أخرى متنوعة تناولت احلكمة من خالل املظلة املقاصديَّة.
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اجلديد الذي يقدمه البحث:
تناولــت تلــك الدراســات الســابقة املتميــزة «احلكمــة» مــن عــدة زوااي ،وفيمــا
يتعلــق بفكــرة البحــث األساس ـيَّة فقــد ذكــرت املســالك ضمــن دراســتني ،األوىل
التّعليل ابحلكمة ،للدكتور رائد سليمان ،والثّانية العلة واحلكمة والتعليل ابحلكمة
ـودا علميــة يف
دراســة مصطلحيَّــة للدكتــور أميــن صــاحل .وقــد بــذل الباحثــان جهـ ً
تناوهلــم ملســالك احلكمــة ،وســيقوم الباحــث ضمــن هــذه الدراســة ابســتكمال
العمــل البحثـ ِّـي ذي الصبغــة الرتاكميَّــة ،حيــث ســيقوم بتجليــة مرَّكــزة ملســلك النــص
وآلياتــه الــي مل تذكــر يف الدراســات الســابقة ذات الصلــة ،ومــن َمَثَّ االســتفادة منهــا
يف بيــان مســالك احلكمــة؛ س ـواء املســالك املصدريـَّـة ،أو املســالك اآلليَّــة.
منهجية البحث:
ائي القائم على التَّتبع
إن طبيعة البحث تقتضي االعتماد على املنهج االستقر ِّ
ِ
الصلــة بفكــرة البحــث ،واالســتقراء املســتخدم يف
للحصــول علــى املعلومــات ذات ّ
هــذا البحــث إن مل يكــن حاصـًـرا فهــو واســع ،وهــذا يقتضــي أن حنصــل علــى نتائــج
ذات موثوقيــة عاليــة ودقيقــة مــن خــال تطبيــق منهــج التَّحليــل بعــد ممارســة نــوع
مــن املقارنــة ،إضافــة إىل النَّقــد املوضوعـ ِّـي البنّــاء.
خطَّة البحث:
يتألف البحث من ثالثة مباحث وخامتة:
املبحث األول :تعريف احلكمة ،وأثر النص يف بياهنا
املبحث الثاين :اآلليّات املوصلة إىل احلكمة يف النَّص.
املبحث الثالث :الكشف عن مسالك احلكمة
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املبحث األول :تعريف احلكمة ،وأثر النَّص يف بياهنا

يتنــاول املبحــث األول تفصيــل ِّاجِّتاهــات األصوليّــن يف تعريــف احلكمــة ،ومــن
ـرعي يف بياهنــا.
مثَّ أثــر النَّـ ِّ
ـص الشـ ِّ

املطلب األول :تعريف احلكمة

مل يهتم األصوليّون ببيان مســالك احلكمة ،ومل يفردوها ابلبحث ضمن ســياق
ِ
ـرر يف ذلــك َّ
أن األحــكام تُربــط ابلعلــل
حديثهــم عــن احلكمــة ،ورمبــا يكــون املـ ّ
ِ
ـرا يف تفصيــل
املنضبطــة ال ابحلكــم ،وبســبب ربطهــا ابلعلــل مل يهتــم العلمــاء كثـ ً
الــكالم عــن احلكمــة اهتمامهــم البالــغ ابلعلَّــة ومــا يتعلَّــق هبــا.
الشــارع ذا صفــة
الســابقة كــون احلديــث عــن ِحكــم ّ
ويضــاف إىل تلــك األســباب ّ
للحكــم؛ ومبــا َّ
مهمــة
أن َّ
تربويـَّـة ينعكــس علــى قناعــة املكلّــف أكثــر وأكثــر عنــد تطبيقــه ُ
كتــب أصــول الفقــه البحــث يف آليّــات اســتنباط األحــكام فـ َّ
ـإن احلديــث عــن اجلوانــب
الرتبويـَّـة إ ْن وجــد فهــو قليــل واندر ،فكتــب األصــول ليســت معنيَّــة هبــذا األمــر ،فهــي
مثاًل ،وقد تتطرق ابختصار إىل بيان ِحكم األحكام،
تتناول احلُكم وبيان علة احلكم ً
تطرقت لبيان
وقد ال تتطرق ،وحىتكتب تفسري القرآن الكرمي ،أو الكتب الرتبويَّة اليت َّ
ِحكم بعض األحكام -ككتاب إحياء علوم الدين -جتاوزت مسالك الكشف عن
لتبنِّي بشــكل مباشــر احلكمة ،من غري اخلوض يف كيفية الوصول إليها.
احلكمة ِّ
وقد انقسم األصوليون إىل ِّاجِّتاهني من حيث تعريفهم ملصطلح احلكمة:
ِّ
القياسي يف توصيف احلكمة:
االجِّتاه
ّ
االجِّتــاه القياسـ ّـي الــذي يُعـ ِّـول
وصــف بعــض األصوليــن احلكمــة مــن زاويــة ِّ
َّ
علــى الثمــرة العمليَّــة مــن عمليَّــة القيــاس ،املنحصــرة يف اإلحلــاق والتعديــة((( ،ومــن
االجِّتــاه القياسـ ِـي أن يُ ِّ
عرف ـوا احلكمــة مبــا خيــدم عمليــة
املناســب ألصحــاب هــذا ِّ
ّ
التعديــة ابلعلَّــة ،ومــن أمثلــة تلــك التعريفــات التوصيفيَّــة املوظَّفــة للتعديــة -عنــد
ـاطيب:
أصحــاب هــذا ِّ
االجِّتــاه -مــا أورده الغ ـز ّ
ايل والشـ ّ
((( تعــرف التعديــة أبهَّنـَّـا« :جمــاوزة احلكــم مــن حملِّــه ،وإثباتــه يف آخــر غــره ،الش ـراكهما يف املعــى
املؤثـّـر» .عبــد املــوىل ،عصــام ،الوقائــع املســكوت عنهــا يف الكتــاب والســنة ،رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،جامعــة الريمــوك ،2006 ،ص39
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• «ولسنا نعين ابحلكمة ّإاّل العلّة املخيّلة واملعىن املناسب»(((.
• «وال نعين ابحلكمة واملعىن املخيّل إال الباعث على شرع احلكم»(((.
• «احلكمة اليت هي العلة على كماهلا» (((.
ايل علــى هــذا التَّعريــف يتبـ َّـن أنـَّـه قــد تطلــق
ومــن خــال األمثلــة الــي ضرهبــا الغ ـز ّ
احلكمة على العلَّة (املعىن املؤثّر) إذا أمكن ضبطها ،وهذا اإلطالق موظَّف من أجل
ـص األصوليّــون فـ َّ
ـإن أهـ َّـم شــرط
تعديــة احلُكــم مــن املنصــوص إىل املســكوت ،وكمــا نـ َّ
مــن شــروط التعديــة هــو الضبــط((( ،وهــذا الشــرط قــد حتقــق يف هــذا النــوع مــن ِاحلكــم.
ّ
املقاصدي يف تعريف احلكمة:
االجّتاه
ُّ
مــن خــال ســرد جمموعــة جديــدة مــن تعريــف بعــض األصوليّــن للحكمــة جنــد
لالجِّتــاه القياسـ ّـي ومرتكــزة علــى
أن تعريفهــم كان توصيفيًّــا مــن زاويــة أخــرى مغايــرة ِّ
املقاصدي ،املتنا ِول لغاايت األحكام اليت هي جوهر املقاصد؛ لذا انسب
االجِّتاه
ِّ
ّ
االجِّتــاه؛ ألن غــاايت األحــكام (املقاصــد)
أن تُعـَّـرف احلكمــة لديهــم مبــا خيــدم هــذا ِّ
ـدرك بعــدَّة أمــور ،ومــن بــن هــذه األمــور احلكمــة ،والــي مــن أهــم أوصافهــا كوهنــا
تـُ َ
يالحــظ
(غايــة) .وتعريــف أصحــاب هــذا ِّ
ـدي َ
االجِّتــاه للحكمــة مــن املنظــور املقاصـ ّ
مــن طريقــن ،األول مــن خــال حصــر احلكمــة ابملصلحــة ،والثــاين مــن خــال
ـك االرتبــاط مــع اجلانــب النفعـ ِّـي ،حبيــث تكــون احلكمــة قرينًــا للمصلحــة ضمــن
فـ ِّ
املظلَّــة املقاصديـَّـة ،ال منصهــرة هبــا .وقــد فصلــت كال الطريقتــن يف مبحــث حمكــم
ـتقل((( ،وتوصلــت إىل َّ
أن التَّعريــف املختــار للحكمــة هــو :املعــى الــذي مــن
مسـ ٍّ
((( الغ ـزايل ،حممــد بــن حممــد ،شــفاء الغليــل يف بيــان الشــبه واملخيّــل ومســالك التعليــل ،بغــداد،
مطبعــة اإلرشــاد1971 ،م ،ط ،1ص613 :
615
((( املرجع السابق ،ص:
((( الشــاطيب ،إبراهيــم بــن موســى ،املوافقــات ،الســعودية ،دار ابــن عفــان ،1997 ،ط ،1ج،1
ص515
ِ
ضابطًــا» .الزركشــي،
ص ًفــا َ
((( جــاء يف البحــر احمليــط حــول الضبــط املتعلّــق ابلعلــة« :أَ ْن يَ ُكــو َن َو ْ
حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط ،دمشــق ،دار الكتــي168/2 ،
ملقاصدي يف تعريف احلكمة :العز بن عبد السالم ،الزركشي ،الرازي ،اآلمدي.
أهم ّرواد االجّتّاه ا
ّ
((( ومن ّ
ينظــر :احلكمــة يف املصطلــح األصــويل ،املفهــوم واحملــددات ،جملــة امليـزان للدراســات اإلســامية
والقانونيــة ،العــدد األول ،رمضــان  ،1443نيســان .2022
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أجلــه صــارت العلَّــة علَّــة .ومــن مثَّ بيَّنــت حمــددات التَّعريــف وضوابطــه ،وأرى مــن
االســتفاضة غــر احملمــودة تكـرار التفصيــات املتعلِّقــة ابملصطلــح.
بعــد هــذا املدخــل املتعلِّــق بتعريــف احلكمــة يظهــر َّ
أن احلكمــة يتعاورهــا جانبان،
مقاصدي.
قياسي .والثاين:
األول:
َّ
ّ
ّ
ويظهــر اجلانــب القياسـ ّـي مــن كــون احلكمــة شــديدة اللصــوق ابلعلَّــة ،فهــي
كل علَّــة تَســتبطن حكمــة ،وبســبب عــدم كــون
علَّــة العلَّــة ،وكل ُحكــم لــه علَّــة ،و ُّ
االنضبــاط والظُّهــور مــن شــروط احلكمــة مل تُنــط األحــكام هبــا ،بــل ُربطــت ابلعلــة
ِ
فالصلــة بــن احلكمــة والعلَّــة وثيقــة(((.
النضباطهــاّ .
ـدي الــذي تصطبــغ بــه احلكمــة مــن خــال الغائيَّــة
ويظهــر اجلانــب املقاصـ ّ
–تضمــن احلكمــة معــى
واملناســبة املقاصديـَّـة املوجــودة يف احلكمــة .وهــذا األمــر
َّ
قياسـيًّا ،وآخــر مقاصـد ًّاًّي -يُقـ ِّـرب اإلفــادة مــن مســالك العلَّــة ،ومســالك املقاصــد
أيضــا يف الوصــول إىل مســالك احلكمــة.
ً
خاصــة للوصــول إىل العلَّــة ،وذكــر بعــض املعاصريــن
وقــد ذكــر العلمــاء مســالك َّ
ِ
ٍ (((
الص َّحة أن تكون مسالك
ككل  ،وليس من ّ
مسالك أخرى للوصول إىل املقاصد ّ
العلَّــة كلُّهــا ،أو مســالك املقاصــد كلُّهــا هــي نفســها مســالك احلكمــة؛ إذ املاهيَّــة
اخلاصــة للعلَّــة ،أو بقيَّــة أنـواع املقاصــد ،علــى
اخلاصــة للحكمــة خمتلفــة عــن املاهيَّــة َّ
َّ
الرغــم مــن َّ
أن للحكمــة جانبًــا قياسـيًّا ،وآخــر مقاصـد ًّاًّي .ولكــن ســتكون اإلفــادة مــن
َّ
مســالك العلَّــة أكــر مــن مســالك املقاصــد؛ بســبب كــون العالقــة بــن احلكمــة والعلَّــة
أكثــر قـ َّـوة مــن العالقــة بــن احلكمــة واملقاصــد؛ لغلبــة املعــى القياسـ ِّـي يف احلكمــة.
ـص يف احلكمــة حيســن اإلشــارة إىل أمــر مل يشــر
قبــل ُّ
الشــروع يف بيــان أثــر النَّـ ِّ
إليــه كثــر مــن الباحثــن ،أال وهــو التمييــز عنــد إطــاق (املســلك) بــن معنيــن مهــا:
املسلك مبعىن (املصدر) الذي تنبع منه العلَّة أو املقصد.
واملسلك مبعىن (اآلليَّة) اليت يُتوصل هبا إىل العلَّة من ذلك املصدر.
((( املرجع السابق.
((( ينظــر الدراســة القيميــة حــول مســالك املقاصــد :جغيــم ،نعمــان ،طــرق الكشــف عــن مقاصــد
الشــارع ،عمــان ،دار النفائــس ،ط2002 ،1م
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فمثـ ًـا :يذكــر األصوليّــون َّ
ـص» مســلك مــن مســالك العلَّــة ،ويذكــرون
أن «النـ َّ
ابلتأمل نرى َّ
أيضا َّ
َّص -وإ ْن مسَّوه
أن «املناسبة» من مسالك العلَّة ،ولكن ُّ
أن الن َّ
ً
ِ
ِ
ـدرا يولّــد العلَّــة
مســل ًكا -هــو مصــدر ومنبــع يولّــد العلَّــة ،أمــا املناســبة فليســت مصـ ً
وإن مسَّوهــا مســل ًكا -بــل هــي آليَّــة تكشــف عــن العلَّــة ،ومــن َمَثَّ فـ َّـإن املســلك ّإمــا
مصــدر تنبــع منــه العلَّــة ،أو آليَّــة تكشــف عنهــا.
النص يف بيان احلكمة.
املطلب الثاين :أثر ِّ
قــال ابــن القيِّــم رمحــه هللا(((« :والقــرآن وس ـنَّة رســول هللا مملــوآن مــن تعليــل
األحــكام ابحلِكــم واملصــاحل ،وتعليــل اخللــق هبمــا ،والتنبيــه علــى وجــوه احلِكــم الــي
ألجلهــا شــرع تلــك اإلحــكام ،وألجلهــا خلــق تلــك األعيــان ،ولــو كان هــذا يف
القــرآن والس ـنَّة يف حنــو مئــة موضــع أو مئتــن لســقناها ،ولكنَّــه يزيــد علــى ألــف
موضــع بطــرق ِّ
متنوعــة« .
الشــارع تنبــع مــن خــال نصوصــه وكالمــه
إن املصــدر املباشــر ملعرفــة ِح َكــم ّ
وتص ــرحياته ،فمنهــا تُستســقى األحــكام واحلِكــم والغــاايت واملعــاين املقصــودة؛ لــذا
فـ َّ
ـإن نصــوص الوحـ ِّـي -بنوعيــه املتلـ ِّـو وغــر املتلـ ّـو -أوضــح مســلك تظهــر فيــه ِحكــم
الشــارع ،ومــن َمَثَّ فـ َّ
ـص علــى مســالك العلَّــة فقــط.
ـإن مــن اإلجحــاف أن يُقص ــر النـ ُّ
ّ
وبعبــارة أد ّقَّ :
ـص مصــدر األحــكام والعلــل واملقاصــد واحلكــم ،فاحلديــث
إن النَّـ َّ
أظن أنَّين يف حاجة إىل أن أؤّكِد اثنية
عنه ليس حديثًا عن مسالك العلة فقط ،وما ُّ
َّ
ـص (مســلك) مبعــى املصــدر ال اآلليَّــة ،علــى مــا بينّــاه قبــل قليــل .وســأعرض
أن النَّـ َّ
ـدرا) مــن مســالك احلكمــة لتوضيــح الفكــرة.
مثـ ًـااًل عــن النَّـ ِّ
ـص مســل ًكا (مصـ ً
ـاب وَاأل ْزالَ ُم
نصـ ُ
الذيــنَ آ َمنُــو ْا ِإ ّنَمَ ــا ا ْلخَمْ ـ ُر وَا ْلمي ِْسـ ُر وَاأل َ
قــال تعــاىل﴿ :يــا أيهــا ِ
َ
َ
طا ُن أنَ
الش ـ ْي َ
الش ـ ْي َ
حــونِ ،إ ّنَمَ ــا ي ُ ِري ـ ُد َّ
ـس مــنْ عَمَ ـ ِـل َّ
ان َفا ْجتَ ِنبُــو ُه لَ َعلَّ ُك ـ ْم ت ُ ْف ِل ُ
ِر ْجـ ٌ
ط ِ
َالميسـ ِر َويَصُ َّد ُكـ ْم َعــن ِذ ْكـ ِر ا ِ
هلل َو َعـ ِـن
ْضــاء ِفــي ا ْلخَمْ ـ ِر و
ي ُو ِقـ َع بَ ْينـَ ُكـ ُم ا ْل َعـ َدا َو َة وَا ْل َبغ َ
ِ
َّ
الص ـا َ ِة َف َهـ ْـل أَنتُــم مُنتَ ُهــون﴾ [املائــدة]91:
((( ابن القيِّم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،مفتاح دار السعادة ،بريوت ،دار الكتب العلمية22/2 ،
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ـص واضــح يف حتــرمي اخلمــر ،فقــد «حكــم هللا علــى اخلمــر وامليســر...
النـ ُّ
ابلتحــرمي ،مث َّ
أكــد هــذا احلُكــم ببيــان احلِكــم امللحوظــة مــن هــذا احلِكــم عنــد بيــان
مفاســدمها الدنيويـَّـة والدينيَّــة» (((.
الصـ َّـد عــن
الصـ َّـد عــن ذكــر هللا ،و َّ
وعـ َّـد ابــن عاشــور العــداوة ،والبغضــاء ،و َّ
كل واحــدة منهــا تقتضــي
َّ
الصــاة علــل التحــرمي فقــال« :وهــذه أربــع علــل ُّ
أيضــا عندمــا أقـَّـر
التَّحــرمي»((( .ونـ َّ
ـص الـرازي علــى اعتبــار هــذه األمــور األربعــة علـاً ً
َمــن قــال ذلــك بقولــه(((« :اآليــة صرحيــة يف َّ
أن علَّــة حتــرمي اخلمــر هــي هــذه املعــاين».
توســع واضــح منهمــا –ابــن عاشــور والـرازي -يف مفهــوم العلَّــة؛ فالعلَّــة عنــد
وهــذا ُّ
األصوليــن هلــا حقيقــة ال تتناســب مــع هــذه األمــور األربعــة غــر املنضبطــة ،وهــذا
مثــال واضــح علــى أن العلَّــة قــد تطلــق وي ـراد هبــا احلكمــة جمـ ًـازا.
أن الشــارع مل يذكــر (اإلســكار) كعلَّــة ،إَّمَّنــا بـ َّـن َّ
واملالحــظ َّ
أن ِحكمــة التحــرمي
هــي تلــك األمــور األربعــة املشــتملة علــى املفاســد الدينيَّــة والدنيويـَّـة ،فالعــداوة أو
البغضــاء أو الصــدُّ ...معـ ٍ
ـان كانــت العلَّــة –وهــي اإلســكار -مــن أجلهــا علَّــة،
فاألوصــاف املذكــورة يف هــذه اآليــة حت ِّقــق فيهــا شــروط احلكمــة ،فهــي َّأوًاًل ال
ختفــى مناســبتها حلكــم التَّحــرمي ،والــذي أَنــزل هــذه األوصــاف مــن مرتبــة العلِّيَّــة إىل
كوهنــا حكمــة عــدم انضباطهــا ،وبســبب عــدم االنضبــاط ربــط الشــارع احلكــم هنــا
بوصــف منضبــط يَســتبطن كل املعــاين املذكــورة والــي هــي غــر منضبطــة.
َّص.
املبحث الثّاين :اآلليّات املوصلة إىل احلكمة يف الن ِّ
ـص علــى وجــه
سـ ِّ
ـأبنِّي يف هــذه الفقــرة اآلليّــات الــي توصــل إىل احلكمــة يف النَّـ ِّ
اخلصــوص وإن أطلــق األصوليّــون علــى بعضهــا اســم (املســلك) .فمــن خــال
االســتقراء والتَّتبــع يتبـ َّـن َّ
ـص مــن
أن هنــاك عــدة آليّــات ميكــن تطبيقهــا علــى النَّـ ِّ
((( القامسي ،حممد مجال الدين ،حماسن التأويل ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،وذلك يف معرض
تفســره لآليــة.
((( ابن عاشــور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،تونس ،الدار التونســية للنشــر ،وذلك يف معرض
تفســره لآليــة.
((( الـرازي ،حممــد بــن عمــر ،مفاتيــح الغيــب ،بــروت ،دار إحيــاء الـراث العــريب ،يف معــرض تفســره
لآلية.
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الشــارع ،وتكمــن يف األلفــاظ التعليليَّــة ،واإلميــاء والتنبيــه
أجــل الوصــول إىل ِحكــم ّ
كآليَّــة دالليَّــة ،واالســتقراء أبنواعــه ،وســأختصر قــدر املســتطاع يف هــذه اآلليــات
ـتفتحا ابألدوات التعليليَّــة ،مرجئًــا الــكالم املتعلِّــق ابإلميــاء والتنبيــه ألتكلَّــم عنــه
مسـ ً
عنــد بيــان مســالك العلَّــة.
األول :األلفاظ التعليليَّة.
املطلب َّ
ـص -بعــض األلفــاظ
يذكــر األصوليّــون يف مســالك العلَّــة -وحتــت مســلك النَّـ ِّ
الــي ميكــن أن نصطلــح عليهــا بــ( :األلفــاظ التعليليــة) ،ومــن غــر اإلنصــاف أن
خاصــة ملعرفــة العلــل ،فإ َّهَّنــا ال تفيــد التعليــل إال إذا ُوجــد معهــا
نعـ َّـد تلــك األلفــاظ َّ
قرائــن تـ ُّ
ـدل علــى العلَّــة ،وابلتّــايل فـ َّ
ـإن هــذه (األلفــاظ التعليليّــة) أوســع مــن أن
ألن األلفــاظ الــي اسـ َّ
ـص ابلعلَّــة؛ َّ
ـتدل هبــا علــى العلِّيَّــة ليســت هــي املســتقلَّة يف
ختتـ َّ
بيــان العلَّــة ،وإَّمَّنــا القرائــن هــي الــي حكمــت ابلعلِّيَّــة ،ومــن َمَثَّ فـ َّ
ـإن هــذه األلفــاظ
تفيــد يف ترشــيح الوصــف املذكــور للتعليــل ،وال ريــب أبنـَّـه إذا مل يكــن علــة لعــدم
االنضبــاط فســيكون حكمــة.
بد من التنويه َّ
وقبل أن أضرب األمثلة املناسبة على تلك األلفاظ ال َّ
أبن بعض
هــذه األمثلــة ليســت أمثلــة ألحــكام فقهيَّــة ،حلقيقــة َّ
أن احلكمــة ال ترتبــط ضــرورة
ابحلكــم الش ــرعي ،فـ َّ
ـإن أفعــال هللا ســبحانه وتعــاىل مثـ ًـا حتتــاج إىل بيــان احلكمــة،
ّ
وهــذا أدعــى القتنــاع املخاطــب ،وهــو مــا يصــب يف الفوائــد العمليــة ِ
للحكــم.

ـول
( -1كــي) :قــال تعــاىل﴿ :مــا أ َ َفــاء ا ُ
هلل َعلَــى رَسُ ــولِ ِه ِمــنْ أ َ ْهـ ِـل ا ْل ُق َرى َف ِللَّ ِه َولِل َّرسُ ـ ِ
ين وَا ْبـ ِـن َّ
يل َكـ ْـي الَ يـَ ُكــو َن دُولَـ ًة بَ ْيــنَ األ ْغ ِنيَاء
السـ ِب ِ
َولِـ ِـذي ا ْل ُق ْربَــى وَا ْل َيتَا َمــى وَالم َســا ِك ِ
َ
ِمنـ ُك ْم﴾ [احلشر]7:

هــذه اآليــة واضحــة املعــى يف كــون احلكمــة مــن تــداول األمـوال؛ كــي ال يكــون
الفــيء الــذي ُّ
اقعــا يف
حقــه أن يُعطــى للفق ـراء -ليكــون هلــم بلغــة يعيشــون هبــا -و ً
يــد األغنيــاء((( .ومــن هــذا التعليــل يظهــر أن مــن ِحكــم الش ـريعة و»مــن مقاصــد
((( ينظر :الرازي ،والقرطيب ،وابن عاشور يف معرض تفسريهم لآلية.
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الشـريعة أن يكــون املــال دولــة بــن األمــة اإلســامية»(((.
مثااًل للعلة؛ إذ يرون َّ
وال بد من التنبيه على َّ
أن
النص يذكره األصوليّون ً
أن هذا َّ
ِ
أن كالمهم حملٌّ للنظر؛ َّ
(التداول) هو علَّة قسمة الغنائم ،ويبدو َّ
الصفات
ألن من ّ
وعدمــا ،وهــذا الــدوران ال يظهــر يف هــذا
األساسـيَّة للعلَّــة دوران احلكــم معهــا وجـ ً
ـودا ً
املثــال؛ فقســمة الفــيء علــى النَّحــو املذكــور يف اآليــة تبقــى علــى حاهلــا سـواء حصــل
التداول أم مل حيصل ،وإذا اعتربان َّ
أن العلَّة هي التداول فهذا يؤدي إىل عدم تطبيق
التقســيم املذكــور يف اآليــة إن حتققــت العلَّــة بطريقــة مــا ،فمــن أجــل هــذا كلِّــه لعـ َّـل
األنســب أن يكــون التــداول حكمــة ال علَّــة ...وهللا أعلــم.
 -2لعــل :ومــن األمثلــة القرآنيــة علــى هــذه األداة قولــه تعــاىلَ ﴿ :ف ُقــوالَ لَـهُ َقـو ًْاًل ل ِّينًا
ل َعلَّـهُ يَتَ َذ َّكـ ُر أ َ ْو يَ ْخ َشــى﴾ [طــهَ ﴿ ،]44:ك َذلِـ َـك َسـ َّخ ْرنَاهَا لَ ُكـ ْم لَ َعلَّ ُكـ ْم تَشْ ـ ُك ُرون﴾
حــون﴾ [احلــجَ ﴿ ،]77:وت ُوبُــوا ِإلَــى اهلل
[احلــج﴿ ،]36:وَا ْف َعلُــوا ا ْل َخ ْيـ َر لَ َعلَّ ُكـ ْم ت ُ ْف ِل ُ
ج َِمي ًعــا أَيهــا الم ْؤ ِمنُــو َن لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحــون﴾ [النور]31:

وإفــادة (لعــل) للعلِّيَّــة هــو مذهــب بعــض اللغويــن((( ،ومــن الواضــح أهَّنَّمــا ال
ـويل ،بــل إفادهتــا للتعليــل مبعنــاه األوســع والــذي
يقصــدان إفادهتــا للتعليــل األصـ ّ
يدخــل مــن ضمنــه إفادهتــا للحكمــة.
ســأكتفي هبــذه العيِّنــة مــن األدوات املفيــدة لبيــان احلِكــم ،مــع وجــود أدوات
أخــرى يســتفاد منهــا يف نفــس الســياق (إَّمَّنــا ،حـ ّـى ،الـ ّـام ،أ ْن ،)...وهــي منثــورة
يف كتــب األصــول ،وأؤّكِــد مـ َّـرة اثنيــة َّ
أن معظــم األدوات الــي يذكرهــا األصوليــون
علــى أ َّهَّنــا مــن ألفــاظ التعليــل ال تســتلزم العلِّيَّــة ابلض ــرورة ،بــل ابســتجماع شــروط
العلَّــة ،ولكنَّهــا أوســع وأكثــر مالءمــة يف إفادهتــا للحكمــة منهــا للعلــة.
((( ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،وذلك يف معرض تفسريه لآلية.
((( كاألخفــش والكســائي .ينظــر :امل ـرادي ،حســن بــن قاســم ،اجلــى الــداين يف حــروف املعــاين،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط 99/1 ،1992 ،1؛ ابــن هشــام ،عبــد هللا ،مغــي اللبيــب،
دمشــق ،دار الفكــر 378/1 ،؛ الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط،
196/5
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مالحظة:
ختتص يف الكشف عن العلَّة فقط
إ ّن اإلمياء والتنبيه آليَّة دالليَّة ،وهذه اآلليَّة ال ُّ
كما استخدمها األصوليّون يف مسالك العلّة ،بل تصلح هذه اآلليَّة للكشف عن
احلكمة والعلَّة ،وسنحيل القارئ يف بيان هذه اآلليَّة إىل مسالك العلَّة.
املطلب الثاين :االستقراء.
ِ
الضم والتَّتبُّع ،وهذا ما يُستنتج من لسان
تكمن بنية (االستقراء) اللغويَّة يف اجلمع و ّ
بعضــه إىل بعــض»(((.
أت الش ــيءَ قـر ً
ـت َ
آاًن َمَجَ ْعتُــهَ ،
العــرب عندمــا قــال« :وق ـََـر ُ
ممـ ُ
وض ْ
عرفــوه أبنـَّـه:
ومــن بنيتــه اللغويـَّـة انطلــق األصوليّــون يف بنــاء ماهيَّتــه االصطالحيَّــة عندمــا َّ
ُّ
«تصفــح أمــور جزئيــة لنحكــم حبكمهــا علــى أمــر يشــمل تلك اجلزئيــات»(((.
وإ ْن كان الت ُّ
كل اجلزئيّــات كان االســتقراء ًّ
اتمــا((( ،وإاّلّ
َّصفــح والتتبُّــع يشــمل َّ
فهــو اســتقراء انقــص((( ،وهــو الــذي أطلــق عليــه بعــض األصوليّــن إحلــاق الفــرد
ابألعـ ِّـم الغالــب(((.

((( ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،مادة :قرأ.
((( الغـزايل ،حممــد بــن حممــد ،املســتصفى ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة ،ط 41/1 ،1993 ،1؛
الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط.261/7 ،
((( االستقراء التام هو :إثبات احلكم يف جزئي لثبوته يف الكلي( .السبكي ،تقي الدين ،اإلهباج يف شرح
املنهــاج ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة1995 ،م173/3 ،؛ ابــن النجــار ،حممــد بــن أمحــد الفتوحــي،
شرح الكوكب املنري ،السعودية ،مكتبة العبيكان1997 ،م ،ط419/4 ،2؛ املرادي ،علي ،التحبري
شرح التحرير ،السعودية ،مكتبة الرشد ،ط2000 ،1م()3788/8 ،االستقراء ابجلزئي على الكلي)
اتما؛ أي :ابلكل) أي كل اجلزئيات( .الشربيين،
أبن تُتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له (إن كان ً
عبد الرمحن ،تقرير الشربيين على حاشية العطار ،بريوت ،دار الكتب العلمية)28/2 ،
((( االستقراء الناقص هو:
• هــو احلكــم علــى كلــي مبــا يوجــد يف جزئياتــه الكثــرة( .ابــن ســينا ،احلســن بــن عبــد هللا،
اإلشــارات والتنبيهات 367/1 ،؛ الســبكي ،تقي الدين ،اإلهباج يف شــرح املنهاج173/3 ،؛
ال ـرازي ،حممــد بــن عمــر بــن احلســن ،احملصــول ،بــروت ،مؤسســة الرســالة1997 ،م.68/5 ،
كمــا يف تلــك
• هــو أن تتصفــح جزئيــات كثــرة داخلــة حتــت معــى كلــي ،حــى إذا وجــدت ُح ً
ـت علــى ذلــك الكلــي بــه( .الغـزايل ،حممــد بــن حممــد ،معيــار العلــم يف فــن املنطــق،
اجلزئيــات َحكمـ َ
مصــر ،دار املعــارف ،ط1961 ،1م30/1 ،؛ الغ ـزايل ،حممــد بــن حممــد ،املســتصفى)41/1 ،
((( ينظــر :الشـربيين ،عبــد الرمحــن ،تقريــر الشـربيين علــى حاشــية العطــار 28/2 ،؛ الســبكي ،تقــي
الديــن ،اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج 173/3 ،؛ ابــن النجــار ،حممــد الفتوحــي ،شــرح الكوكــب
املنــر 419/4 ،؛ امل ـرادي ،علــي ،التحبــر شــرح التحريــر.3788/8 ،
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و ّأما جمال هذه الوسيلة فهو فيما أييت:
 -1استقراء نصوص احلُكم الواحد.
 -2استقراء نصوص األحكام املتشاهبة.
 -3استقراء نصوص أحكام متنوعة اشرتكت يف حكمة واحدة.
وسأضرب األمثلة املناسبة عن هذه األنواع املختلفة.
 -1استقراء نصوص احلُكم الواحد:
شرعي و ٍ
ٍ
احد،
ويف هذا النوع من االستقراء
ُّ
ينصب عمل هذه اآلليَّة على حكم ٍّ
وسنكشــف حكمــة هــذا احلُكــم مــن خــال اســتقراء النُّصــوص ِّ
أسســت
املتنوعــة الــي َّ
هلــذا احلُكــم ،واســتنتاج حكمــة هــذا احلُكــم مــن خــال تلــك النُّصــوص ،وابلتّــايل
«حيصــل العلــم بعــد ذلــك َّ
الشــارع إىل حتقيقــه
ـرعي ســعى ّ
أبن هــذه احلكمــة مقصــد شـ ٌّ
مــن تلــك األحــكام»(((.
الصدقــات ،فقــد جــاءت
وأوضــح مثــال علــى ذلــك النُّصــوص املتعلِّقــة ابلــزكاة و َّ
ِ
لتفصــل أحكامهــا ،وجبمــع
نصــوص قرآنيَّــة كثــرة ،ودعمتهــا نصــوص نبويـَّـة ً
أيضــا ّ
هــذه النُّصــوص ســنجد أ َّهَّنــا تشــرك يف معــى واحــد أو أكثــر ،ويقــوم عمــل اجملتهــد
بعــد النَّظــر فيهــا ابلكشــف عــن هــذه املعــاين ،وســأذكر أهــم النُّصــوص املتعلِّقــة
بفرضيَّــة الــزكاة:
قــال تعــاىلِ ﴿ :إ ّنَمَ ــا َّ
ين وَا ْلعَا ِم ِليــنَ َعلَ ْي َهــا وَا ْلم َؤ ّلَ َفـ ِة
الص َد َقــاتُ لِ ْل ُف َقـ َراء وَالم َســا ِك ِ
يل اهلل وَا ْبـ ِـن َّ
يض ـ ًة مــنَ اهلل﴾
يل َف ِر َ
قُلُوب ُ ُه ـ ْم َو ِفــي ال ِّر َقـ ِ
الس ـ ِب ِ
ـاب وَا ْلغَا ِر ِميــنَ َو ِفــي َس ـ ِب ِ
[التوبــة]60:
َعلِ ْم ُهـ ْـم أ َّ
َن هللا
وقــال املصطفــى  عندمــا بعــث معــا ًذا  إىل اليمــن((( :فَأ ْ
صدقـةً يف أ َْم َواهِلِِـ ْـم تـُْؤ َخـ ُذ مــن أَ ْغنِيَائِ ِهـ ْـم َوت ـَُـرُّد علــى فـَُقَرائِ ِهـ ْـم .وقــال
افـْت ـََـر َ
ض عليهــم َ
حاضــا علــى دفــع زكاة الفطــر(((« :أغنوهــم عــن املســألة يف هــذا اليــوم»
ًّ 
((( جغيم ،نعمان ،طرق الكشف عن مقاصد الشارع.329 ،
((( البخاري ،كتاب :الزكاة .رقم.1331 :
((( قال الزيلعي :غريب هبذا اللفظ( .نصب الراية)308/2 ،
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فمــن خــال تلــك اآليــة القرآنيــة املشــرة إىل الصدقــات ،ومــن خــال احلديثــن
يالحــظ َّ
الســابقة تلتقــي يف
أن َّ
الشـريفني املشـرين إىل نفــس احلُكــم َ
كل النُّصــوص ّ
ـى مهـ ٍّـم ،وهــو مواســاة الفقـراء(((.
معـ ً
 -2استقراء نصوص األحكام املتشاهبة.
مثـَّـة أحــكام شــرعيَّة متشــاهبة فيمــا بينهــا ،وأعــي ابلتشــابه أ َّهَّنــا تدخــل حتــت
ابب واحــد ،وغالبًــا مــا تكــون أســباب تلــك األحــكام وعللهــا متشــاهبة ،كمــا َّ
أن
مــن املالحــظ َّ
كل هــذا يظهــر مــن خــال آليَّــة
أن هلــا حكمــة واحــدة تن ِظّمهــا((( ،و ُّ
االســتقراء املوظَّفــة خلدمــة تلــك األحــكام املتشــاهبة.
ومــن أمثلــة ذلــك حكمــة الوضــوء وحكمــة الغســل ،أو حكمــة الطَّهــارة بشــكل
ـام ،فللوضــوء أو الغســل دو ٍاع خمتلفــة ،فمــن أهــم موجبــات الوضــوء :خــروج
عـ ٍّ
الغائــط ،أو خــروج املــذي .ومــن أهــم موجبــات الغســل :خــروج املــي ،أو اجلمــاع،
أو احليــض.
املطهــرة علــى هــذه األحــكام
وســأذكر األدلَّــة مــن القــرآن الكــرمي أو الس ـنَّة َّ
تباعــا:
املتشــاهبة ً

جنُ ًبــا َفا ّطَ َّه ـ ُرو ْا َو ِإن
الوضــوء مــن خــروج الغائــط :قــال تعــاىلَ ﴿ :و ِإن ُكنت ُ ـ ْم ُ
ـط أ َ ْو الَمَسْ ـت ُ ُم ال ِّن َســاء
ضــى أ َ ْو َعلَــى َس ـ َف ٍر أ َ ْو َجــاء أ َ َح ـ ٌد َّمنـ ُكــم مــنَ ا ْلغَا ِئـ ِ
ُكنتُــم م ْر َ
ص ِعيـدًا طَ ِّي ًبــا َفا ْم َسـحُو ْا بِ ُوجُو ِه ُكـ ْم وَأَي ِْديـ ُكــم م ْنـهُ َمــا ي ُ ِريـ ُد
َفلَـ ْم ت َِجـ ُدو ْا َمــاء َفتَي ََّم ُمــو ْا َ
هلل لِ َي ْج َعـ َـل َعلَيـْ ُكــم مــنْ َحـ َرج َولَــ ِكن يُ ِريـ ُد لِيُ َ
ط َّه َر ُكـ ْم َولِيُ ِتـ َّم نِعْمَ تَـهُ َعلَيـْ ُكـ ْم لَ َعلَّ ُكـ ْم
ا ُ
ٍ
تَشْ ـ ُك ُرون﴾ [املائــدة]6:

ِ
ـت
الوضــوء مــن خــروج املــذي :عــن َعلـ ٍّـي  قــال« :كنــت َر ُجـ ًـا َمـ َّـذاءًَ ،وُكْنـ ُ
ان ابـنَتِ ِه ،فَأَمر ِ
ِ
َس َوِد فَ َسأَلَهُ .فقال :
َْ ُ
َسأ ََل النيب َم َك ْ
ت الْم ْق َد َاد بن ْاأْل ْ
َستَ ْحيِي أَ ْن أ ْ
أْ
ضأُ»(((.
يـَ ْغ ِس ُل ذَ َكَرهُ َويـَتـََو َّ
((( الطــويف ،ســليمان ،شــرح خمتصــر الروضــة ،الســعودية ،وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف،
.
1998م ،ط387/2،3
((( جغيم ،نعمان ،طرق الكشف عن مقاصد الشارع.329 ،
((( مسلم ،كتاب :الطهارة ،ابب املذي .رقم303 :
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الغســل مــن خــروج املــي :قــال تعــاىل﴿ :وإ ْن ُكنتــم جن ًبــا فا ّطَه ـ ُروا﴾
[املا ئــدة]6:
ـي  عــن
إضافــة إىل أن الصحـ َّ
ـايب اجلليــل علــي بــن أيب طالــب  ســأل النـ َّ
ِ
ِ
ـي الْغُ ْسـ ُـل»(((.
امل ـ ْذ ِي فقــال « :مــن امل ـ ْذ ِي الْ ُو ُ
ضــوءَُ ،ومـ ْـن املـ ِّ
اخْلِتَــا ُن
ـس ْ
ـس بــن ُشـ َـعبِ َها ْاأْل َْربَـ ِعَ ،وَمـ َّ
الغســل مــن اجلمــاع :قــال « :إذا َجلَـ َ
ِْ
ـب الْغُ ْسـ ُـل»(((.
اخْلتَــا َن فـََقـ ْد َو َجـ َ
ـض قُـ ْـل ُه ـ َو أ َ ًذى
الغســل مــن احليــض :قــال تعــاىلَ ﴿ :ويَسْ ــأَلُون ََك َعـ ِـن ِ
المحيـ ِ
ـض َوالَ تَ ْق َرب ُو ُهـ َّـن َحتَّـ َـى يَ ْط ُه ـ ْر َن﴾ [البقــرة]222:
َفا ْعتَ ِزلُــو ْا ال ِّن َســا َء ِفــي ِ
المحيـ ِ
ِ
ت فَا ْغ ِسلِي َعْن ِ
ك
ت ْ
ضةُ فَ َدعي الصالةَ ،وإذا أ َْدبـََر ْ
احْلَْي َ
وقال النيب « :إذا أَقـْبـَلَ ْ
صلِّي»(((.
َّم َو َ
الــد َ
فهــذه أســباب متنوعــة إلجيــاب الوضــوء أو الغســل ،ومــن خــال تلــك النصــوص
تلمــس أ َّهَّنــا اشــركت يف حكمــة واحــدة تتجلــى يف النَّظافــة
الســابقة ميكــن بســهولة ُّ
ّ
والطَّهــارة((( .وهــذه احلكمــة تُســتنتج مــن خــال اســتقراء عمــوم تلــك اآلايت القرآنيــة
تنوعها ،واليت رَّكزت بعض ألفاظها على تلك احلكمة ،ومن
واألحاديث النبوية على ُّ
ِ ِ
ِ
َّ
ضــوءُ ،الْغُ ْسـ ُـل ،يَطْ ُهـ ْـرَن،
الو ُ
هــذه األلفــاظ( :يُريـ ُـد ليُطَ َّهَرُكـ ْـم ،يـَ ْغسـ ُـل ذَ َكـ َـرهُ ،فاطهــرواُ ،
َذى ،فَا ْغ ِســلِي)...
أ ً
 -3استقراء نصوص أحكام متنوعة اشرتكت يف حكمة واحدة:
ـينصب اجلهــد يف هــذه اآلليــة علــى اســتقراء
يف هــذا النَّــوع مــن االســتقراء سـ ُّ
أحــكام شــرعية ِّ
متنوعــة ،ولكنَّهــا ذات حكمــة مشــركة فيمــا بينهــا ،ومثالــه املشــقَّة
املبثوثــة ضمــن أحــكام متنوعــة:
((( الرتمذي ،كتاب :أبواب الطهارة ،ابب ما جاء يف املين واملذي .رقم114 :

قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح.

((( مسلم،كتاب :الطهارة .ابب :نسخ املاء من املاء ،ووجوب الغسل ابلتقاء اخلتانني .رقم349 :
((( البخاري ،كتاب :احليض ،ابب :إذا رأت املستحاضة الطهر .رقم324 :
((( «وقــد قيــل :إن الوضــوء معقــول املعــى فإنــه مشــعر ابلتنظيــف والتنقيــة( ».الســمعاين ،منصــور
بــن حممــد ،قواطــع األدلــة يف األصــول ،بــروت ،دار الكتــب العلمي ـةـ ط)141/3 ،1999 ،1
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ض َر ْبت ُـ ْم
ـلَ ﴿ :و ِإ َذا َ
آيــة إابحــة قص ــر َّ
الصــاة ابلنِّســبة للمســافر :قــال هللا عـَّـز وجـ َّ
ج َنــا ٌح أ َ ْن ت َ ْقصُ ـ ُروا ِمــنَ َّ
الصال ِة﴾ [النســاء]101 :
ـس َعلَيـْ ُكـ ْم ُ
ْض َفلَ ْيـ َ
ِفــي األَر ِ
ـلَ ﴿ :فمَ ــن
آيــة إابحــة الفطــر ابلنســبة للمريــض أو املســافر :قــال هللا عـ َّـز وجـ َّ
َ
َ
ً َ َ
َ
ـام أ ُ َخـ َر﴾ [البقــرة]184:
َكان ِمنـ ُكــم م ِريضــا أ ْو َعلــى َسـ َف ٍر َف ِعـ ّدةٌ مــنْ أيـ ٍ

(((
ـت
حديــث إســقاط الصــاة عــن احلائــض :قــال الرســول « : إِ َذا أَقـْبـَلَـ ْ
ِِ
ِ
صلِّــي»
ْ
ض ـةُ فَ َد ِعــي َّ
الصــاةََ ،وإِ َذا أ َْدب ـَ َـر ْ
احْلَْي َ
َّمَ ،و َ
ت فَا ْغســلي َعْنــك الــد َ
الســابقة اســتنتج العلماء َّ
أن املشــقَّة هي من احلِكم
من خالل تلك النُّصوص ّ
أيضــا مــن احلِكــم الــي أابحــت للمســافر
الــي أابحــت للمســافر قصــر َّ
الصــاة ،و ً
وللمريــض الفطــر يف رمضــان ،وتعتــر مــن احلِكــم الــي أســقطت قضــاء الصــاة
ابلنســبة للم ـرأة احلائــض؛ وذلــك بســبب تك ـرار الصــاة(((.
فهنــا لدينــا أحــكام متنوعــة ،وهــي( :الفطــر يف رمضــان ابلنســبة للمســافر،
أيضــا ،وإســقاط قضــاء الصــاة ابلنســبة للمـرأة
وقصــر َّ
الصــاة ابلنســبة إىل املســافر ً
احلائــض) .وكل هــذه األحــكام املتنوعــة تشــرك يف حكمــة (املشــقَّة) ابلنســبة
للمســافر أو احلائــض .وال خيفــى َّ
أن هــذا النَّــوع مــن االســتقراء ال يولِّــد حكمــة،
بــل يؤّكِــد علــى حكمــة واحــدة جــاءت هبــا النُّصــوص املســتقرأة خالفًــا للنوعــن
الســابقني ،وقصــدي مــن ذكــره هنــا أم ـران:
أن االســتقراء يوصــل إىل َّ
 -1بيــان َّ
أن بعــض احلِكــم مراعــاةٌ مــن قبــل الشــارع ،ممــا
يعـِّـزز هــذه احلِكــم يف نفــوس املكلَّفــن.
 -2مناســبة هــذا النَّــوع مــن االســتقراء لألنـواع الســابقة مــن انحيــة كوهنــا مــن ابب
واحــد ،وإن مل يولّــد هــذا النــوع مــن االســتقراء احلِكمــة.

((( البخاري ،كتاب :احليض .ابب :إذا رأت املستحاضة الطهر .رقم: .324
((( أمــر ابدشــاه ،حممــد أمــن ،تيســر التحريــر ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة ،ط1996 ،1م،
258/2؛ عــاء الديــن البخــاري ،عبــد العزيــز ،كشــف األس ـرار شــرح أصــول البــزدوي ،دار
الكتــاب اإلســامي376/4 ،؛ ابــن جنيــم ،زيــن الديــن ،األشــباه والنظائــر ،بــروت ،دار الكتــب
العلمية ،ط1999 ،1م ،ص 75 :؛ الســيوطي ،عبد الرمحن ،األشــباه والنظائر ،بريوت ،دار
الكتــب العلميــة ،ط1990 ،1م ،ص.77 :
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املطلب الثالث :عرض موجز ملسالك العلة.

يــرى األصوليّــون أ ّن املقصــود ابملســالك :مــا َّ
دل علــى كــون هــذا الشــيء علــة
هلــذا احلكــم حيثمــا كان هــذا الشــيء(((.
تباعــا مــع شــرح خمتصــر،
وســأذكر أهـ َّـم املســالك الــي أوردهــا علمــاء األصــول ً
ومــن غــر اخلــوض يف التفاصيــل ،بلــه ذكــر األمثلــة؛ إذ املســالك واضحــة يف كتــب
األصــول ،وســأتبع ذلــك ببيــان مــا يصلــح منهــا ألن يكــون مســل ًكا للحكمــة.
األول :اإلمجاع.
املسلك َّ
واملقصــود مــن اإلمجــاع أحــد أمريــن ،األول :اإلمجــاع علــى علــة معيَّنــة حلكــم
مــا((( ،والثــاين :اإلمجــاع علــى أصــل التعليــل ،وإن وقــع اختــاف يف عــن العلَّــة(((.
املسلك الثّاين :النَّص على العلَّة من كتاب هللا  وسنَّة حبيبه .(((
يقصد األصوليّون بذلك ألفاظ التعليل املصاحبة للنَّص ،وله أنواع:
 -1الصـ ـريح((( :واملقصــود بــه أاّلّ حيتمــل اللفــظ غــر العلِّيَّــة ،وال حيتــاج إىل نظــر
واســتدالل.
((( الشــنقيطي ،عبــد هللا بــن إبراهيــم العلــوي ،نشــر البنــود ،املغــرب ،مطبعــة فضالــة 148/2 ،؛
الش ـربيين ،عبــد الرمحــن ،تقريــر الش ـربيين علــى حاشــية العطــار.305/2 ،
((( السبكي ،تقي الدين ،اإلهباج يف شرح املنهاج 1518/3 ،؛ الشربيين ،عبد الرمحن ،تقرير الشربيين
على حاشــية العطار 305/2 ،؛ الزركشــي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البحر احمليط184/5 ،؛
ابن النجار ،حممد الفتوحي ،شرح الكوكب املنري 116/4 ،؛ ابن جزي ،حممد بن أمحد بن حممد،
تقريب الوصول إىل علم األصول ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط ،2003 ،1ص.126 :
((( الزركشي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البحر احمليط.184/5 ،
((( الســمرقندي ،عــاء الديــن ،ميـزان األصــول يف نتائــج العقــول ،قطــر ،مطابــع الدوحــة احلديثــة ،ط،1
1984م ،ص 590 :؛ القرايف ،أمحد بن إدريس ،شرح تنقيح الفصول ،شركة الطباعة الفنية املتحدة،
ط1973 ،2م ،ص 390 :؛ السبكي ،تقي الدين ،اإلهباج يف شرح املنهاج1499/3 ،؛ الشربيين،
عبد الرمحن ،تقرير الشـربيين على حاشــية العطار 305/2 ،؛ شــرح الكوكب املنري.117/4 :
((( الســمرقندي ،عــاء الديــن ،ميـزان األصــول يف نتائــج العقــول ،ص 590 :؛ القـرايف ،أمحــد بــن
إدريــس ،شــرح تنقيــح الفصــول ،ص 390 :؛ الشــنقيطي ،عبــد هللا بــن إبراهيــم العلــوي ،نشــر
البنــود149/4 ،؛ الغـزايل ،حممــد بــن حممــد ،املســتصفى 373/2 ،؛ شــرح اللمــع ،رقــم الفقــرة:
 989؛ الـرازي ،حممــد بــن عمــر بــن احلســن ،احملصــول 139 /5 ،؛ البحــر احمليــط187/5 :
؛ الســبكي ،تقــي الديــن ،اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج 1499/3 ،؛ ابــن النجــار ،حممــد الفتوحــي،
شــرح الكوكــب املنــر 117/4 ،؛ الطــويف ،ســليمان ،شــرح خمتصــر الروضــة.357/3 ،
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ومن أمثلة األلفاظ التعليليَّة« :ألجل ذلك ،لعلة كذا ،لسبب كذا».
ِ
(((
اجحا.
 -2الظّاهر أو احملتمل  :وهو اللفظ الذي حيتمل العلّيَّة احتمااًلً ر ً
نالحظ َّ
أن املسلكني السابقني يقصد هبما مصدر العلَّة ،وليس آليَّة الوصول
إىل العلَّة ،فاإلمجاع والنص يولّدان العلة.
املسلك الثالث :اإلمياء والتنبيه على العلة.
هــو داللــة اللَّفــظ علــى َّ
أن اقـران الوصــف حبكــم لــو مل يكــن الوصــف أو نظــره
الشــارع ((( .والفــرق بينــه
للتعليــل لــكان ذلــك االق ـران بعيـ ًـدا مــن فصاحــة كالم ّ
ـص يـ ُّ
ـص علــى العلَّــة َّ
ـدل علــى العلَّــة بوصفــه هلــا ،واإلميــاء
أن النَّـ َّ
وبــن مســلك النَّـ ِّ
يـ ُّ
ـدل عليهــا بطريــق االلت ـزام((( .واإلميــاء والتنبيــه لــه أن ـواع كثــرة(((؛ كتعليــق احلكــم
الشــارع بــن شــيئني يف احلكــم(((.
علــى العلَّــة بفــاء الشــرط واجل ـزاء((( ،وكتفريــق ّ
ويالحظ َّ
أن هذا املسلك ُّ
يعد مسل ًكا مبعىن اآلليَّة ،ويتميز أبنَّه آليَّة دالليَّة.
((( الســمرقندي ،عــاء الديــن ،مي ـزان األصــول يف نتائــج العقــول ،ص 593 :؛ الق ـرايف ،أمحــد
بــن إدريــس ،شــرح تنقيــح الفصــول ،ص 390 :؛ الشــنقيطي ،عبــد هللا بــن إبراهيــم العلــوي،
نشــر البنــود150/4 ،؛ احملصــول141 /5 :؛ الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر
احمليــط 189/5 :؛ الســبكي ،تقــي الديــن ،اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج1501/3 ،؛ ابــن النجــار،
حممــد الفتوحــي ،شــرح الكوكــب املنــر.121/4 ،
((( ابن النجار ،حممد الفتوحي ،شرح الكوكب املنري.125/4 ،
((( الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط 197/5 ،؛ الطــويف ،ســليمان ،شــرح
خمتصــر الروضــة.361/3 ،
((( قــال الغ ـزايل يف املســتصفى (« :)377/2هــذا وأمثالــه ممــا يكثــر ،وال يدخــل حتــت احلصــر؛
فوجــوه التنبيــه ال تنضبــط».
((( الق ـرايف ،أمحــد بــن إدريــس ،شــرح تنقيــح الفصــول ،ص 389 :؛ الغ ـزايل ،حممــد بــن حممــد،
املســتصفى 377/2 ،؛ الـرازي ،حممــد بــن عمــر بــن احلســن ،احملصــول 144 /5 ،؛ الســبكي،
تقــي الديــن ،اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج 1504/3 ،؛ ابــن النجــار ،حممــد الفتوحــي ،شــرح
الكوكــب املنــر 125/4 ،؛ الطــويف ،ســليمان ،شــرح خمتصــر الروضــة.363/3 ،
((( القـرايف ،أمحــد بــن إدريــس ،شــرح تنقيــح الفصــول،ص 390 :؛ الشــنقيطي ،عبــد هللا بــن إبراهيــم
العلــوي ،نشــر البنــود 155/4 ،؛ الغ ـزايل ،حممــد بــن حممــد ،املســتصفى 376/2 ،؛ ال ـرازي،
حممــد بــن عمــر بــن احلســن ،احملصــول 152 /5 ،؛ الســبكي ،تقــي الديــن ،اإلهبــاج يف شــرح
املنهــاج 516/3 ،؛ الشـربيين ،عبــد الرمحــن ،تقريــر الشـربيين علــى حاشــية العطــار310/2 ،؛
الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط.200/5 ،
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املسلك الرابع :السرب والتقسيم.
الصاحلــة للتعليــل غــر املنصــوص عليهــا يف األصــل
وهــو حص ــر األوصــاف ّ
املقيــس عليــه ،وإبطــال مــا ال يصلــح للتعليــل للوصــول إىل العلَّــة املختــارة ((( ،أو:
كل علَّــة عُلِّــل هبــا احلكــم إال علّــة واحــدة ،فيعـ ّـن حينئــذ(((.
إبطــال ِّ
نالحظ من التَّعريف َّ
أن هذا املسلك يقوم على عمليَّتني:
تسمى ابلتَّقسيم.
األوىل مجع األوصاف ّ
الصاحلة للتعليل ،وهذه العملية ّ
والعمليَّــة الثّانيــة اختبــار هــذه األوصــاف ملعرفــة األصلــح منهــا للتَّعليــل ،وهــذه
العمليَّــة تسـ ّـمى ابلســر.
وذكر األصوليّون نوعني هلذا املسلك:
السرب والتَّقسيم املنحصر ،وهو ال ّدائر بني النّفي واإلثبات(((:
َّ -1
وهــذا النــوع قائــم علــى حص ــر األوصــاف الــي ميكــن التعليــل هبــا ،مثَّ اختبارهــا،
وإبطــال مــا ال يصلــح منهــا.
كأن يُقــال :احلكــم ّإمــا ّأاّل يكــون معلَّـ ًـا ،وهــذا ابطــل .أو هــو معلَّــل؛ وإمــا هــو
أيضــا أن
معلَّــل ابلوصــف الفــاينّ ،أو بغــره .وقــد بطــل ّأاّل يكــون معلَّـ ًـا ،وبطــل ً
يكــون معلَّـ ًـا بغــر ذلــك الوصــف ،وابلتّــايل تعـ َّـن أن يكــون معلَّـ ًـا بذلــك الوصــف.
السرب والتَّقسيم املنتشر(((:
َّ -2
وهــو الــذي ال يــدور بــن النَّفــي واإلثبــات ،أو دار بينهمــا ،لكــن كان الدليــل
علــى نفــي علِّيَّــة مــا عــدا الوصـ ِ
الســر ال يعـ ُّـد
ـف املعـ ّـن فيــه ظنًّــا .وهــذا النَّــوع مــن َّ
((( الشـربيين ،عبــد الرمحــن ،تقريــر الشـربيين علــى حاشــية العطــار 313/2 ،؛ ابــن النجــار ،حممــد
الفتوحــي ،شــرح الكوكــب املنــر.142/4 ،
((( الطويف ،سليمان ،شرح خمتصر الروضة.404/3 ،
((( القرايف ،أمحد بن إدريس ،شرح تنقيح الفصول ،ص 379 :؛ الشنقيطي ،عبد هللا بن إبراهيم
العلــوي ،نشــر البنــود158/4 ،؛ ال ـرازي ،حممــد بــن عمــر بــن احلســن ،احملصــول 216 /5 ،؛
الغ ـزايل ،حممــد بــن حممــد ،املســتصفى 384/2 ،؛ الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر،
البحــر احمليــط.222/5 ،
((( الـرازي ،حممــد بــن عمــر بــن احلســن ،احملصــول 218 /5 ،؛ الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن
هبــادر ،البحــر احمليــط224/5 ،
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الصاحلــة للتعليــل؛ الحتمــال أن تكــون العلَّــة وص ًفــا غــر
ـكل األوصــاف ّ
حاصـ ًـرا لـ ِّ
توصــل إليهــا ظنِّيَّــة؛
مذكــور ،فيجتهــد الفقيــه للوصــول إليهــا ،فتكــون العلَّــة الــي ّ
ِ
املتوصــل إليهــا يف
الســر والتَّقســيم يف هــذا املقــال ،خبــاف العلَّــة َّ
كل مــن َّ
لظنّيَّــة ٍّ
النــوع األول ،فـ َّ
الســر قطعـ ّـي أو يقــرب مــن ذلــك.
ـإن التَّقســيم فيــه قاطــع ،و َّ
املسلك اخلامس :تنقيح املناط.
ذكر األصوليّون تعريفني لتنقيح املناط:
التعريــف األول لتنقيــح املنــاط :تعيــن العلَّــة مــن بــن أوصــاف مذكــورة (تصلــح
للتَّعليــل)(((.
كأن يُضيــف الشــارع احلكــم إىل وصــف مــا ،وتقــرن ابحلكــم بنفــس الوقــت
ـاف ال َمدخــل هلــا ابلعلِّيَّــة ،فيَحــذف اجملتهــد ويلغــي خصوصيـةَ اعتبــا ِر الشــارع
أوصـ ٌ
(((
لــه ،ويُنيــط احلكــم ابملعــى األعــم.
وبعبــارة أخــرى :يُبقــي اجملتهــد مــن األوصــاف املقرتنــة ابحلكــم مــا يصلــح
للعليــة ،ويُلغــي مــا ال يصلــح((( .وإلغــاءُ بعـ ِ
ـض األوصــاف ليــس تَشــهيًا ،بــل بنــاءً
ـذف مــا عُلــم بعــادة املش ــرع يف مصــادره يف أحكامــه
علــى دليــل ،وابلتــايل فهــو َحـ ُ
أنــه ال مدخــل لــه يف التأثــر (((.والبــد مــن بيــان أن جمــال تنقيــح املنــاط  -حســب
مــا هــو مالحــظ مــن تعريــف األصوليــن لــه -هــو األوصــاف ال ـواردة يف النــص،
وأمــا مــا ال يــرد يف أوصــاف النــص فيدخــل يف الســر والتقســيم الــذي مــر ســاب ًقا.
((( الق ـرايف ،أمحــد بــن إدريــس ،شــرح تنقيــح الفصــول ،ص 389 :؛ ابــن جــزي ،حممــد بــن أمحــد
بــن حممــد ،تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول ،ص 127 :؛ الطــويف ،ســليمان ،شــرح خمتصــر
الروضــة.243/3 ،
((( الغـزايل ،حممــد بــن حممــد ،املســتصفى 284/2 ،؛ الشـربيين ،عبــد الرمحــن ،تقريــر الشـربيين علــى
حاشــية العطــار 337/2 ،؛ الشــنقيطي ،عبــد هللا بــن إبراهيــم العلــوي ،نشــر البنــود199/4 ،
؛ الطــويف ،ســليمان ،شــرح خمتصــر الروضــة237/3 ،
((( الســبكي ،تقــي الديــن ،اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج 1570/3 ،؛ اآلمــدي ،علــي بــن أيب علــي،
اإلحــكام يف أصــول األحــكام 380/3 ،؛ الطــويف ،ســليمان ،شــرح خمتصــر الروضــة237/3 ،
؛ ابــن النجــار ،حممــد الفتوحــي ،شــرح الكوكــب املنــر132/4 ،
((( الغزايل ،حممد بن حممد ،املستصفى284/2 ،
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التعريــف الثــاين لتنقيــح املنــاط :أورد بعــض املصنفــن تعري ًفــا اثنيًــا لتنقيــح املنــاط،
ـاق املسـ ِ
ـكوت عنــه ابملنصــوص إبلغــاء الفــارق(((.
وهــو :إحلـ ُ
مــن املالحــظ مــن هــذا التعريــف أن تنقيــح املنــاط ابملعــى الثــاين يصــب يف املعــى
األول ،فهــو ال يـزال حبثًــا عــن الوصــف املناســب يف األوصــاف الصاحلــة للتعليــل،
املذكــورة يف النــص ،ولكــن اجلديــد فيــه أنــه يذكــر آليــة الوصــول إليــه إبلغــاء الفــارق،
بينمــا أغفــل التعريــف األول هــذه اآلليــة.
قبــل مغــادرة مســلك تنقيــح املنــاط البــد مــن بيــان أن هــذا املســلك ومســلك
الســر والتقســيم الــذي ســبقه مهــا مــن حيــث اآلليــة شــيء واحــد ابعتمادمهــا علــى
حص ــر األوصــاف الصاحلــة للتعليــل ،مث اختبارهــا بشــى الطــرق للوصــول إىل
الوصــف األكثــر صالحيــة للتعليــل.
وخيتلفــان يف اجملــال :فمجــال الســر والتقســيم منحصــر يف العلــل االجتهاديــة.
وجمــال تنقيــح املنــاط منحصــر يف العلــل املنصوصــة.
املسلك السادس :املناسبة.
استخدم األصوليون عدة مصطلحات للتعبري عن املناسبة ،فاملناسبة قد تسمى
(((
اإلخالة((( ،وقد تسمى رعاية املقاصد((( ،ويسمى استخراجها :ختريج املناط.
((( الق ـرايف ،أمحــد بــن إدريــس ،شــرح تنقيــح الفصــول ،ص 389 :؛ الســبكي ،تقــي الديــن،
اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج 1567/3 ،؛ الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط،
 255/5؛ الشــنقيطي ،عبــد هللا بــن إبراهيــم العلــوي ،نشــر البنــود200/4 ،
تنقيحا؛ إذ التنقيح هو التخليص والتصفية ،وإبلغاء
قال الطويف« :ال أبس بتسمية إلغاء الفارق ً
الفــارق يصفــو الوصــف ،وخيلُــص للعليــة ،فــا يكــون هــذا قـوًاًل يف تنقيــح املنــاط ،بــل يكــون إلغــاء
الفــارق ضـرًاًب مــن تنقيــح املنــاط» الطــويف ،ســليمان ،شــرح خمتصــر الروضــة245/3 ،
وقــال العطــار :األوجــه املغايــرة بينهمــا ،وإن مل يتغايـرا تغايـًـرا كليًّــا ،إذ بينهمــا عمــوم مطلــق؛ ألن
إلغــاء الفــارق يعــم القطعــي والظــي ،وتنقيــح املنــاط خــاص ابلظــي فريجــع إىل أنــه قســم مــن إلغــاء
الفــارق .الش ـربيين ،عبــد الرمحــن ،تقريــر الش ـربيين علــى حاشــية العطــار338/2 ،
((( ألن هبــا خيــال؛ أي :يُظــن أن الوصــف علــة .الش ـربيين ،عبــد الرمحــن ،تقريــر الش ـربيين علــى
حاشــية العطــار 317/2 ،؛ الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط206/5 ،؛
ابــن النجــار ،حممــد الفتوحــي ،شــرح الكوكــب املنــر153/3 ،
((( الزركشي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البحر احمليط206/5 ،
((( الشربيين ،عبد الرمحن ،تقرير الشربيين على حاشية العطار317/2 ،
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قد استعمل األصوليون املناسبة يف ثالثة ٍ
معان هي:
 -1املناســبة مبعــى اآلليــة واملســلك الــذي يوصــل إىل الوصــف األكثــر مناســبة
(مالءمــة).
 -2املناســبة مبعــى العالقــة بــن الوصــف الصــاحل للتعليــل واحلُكــم الشــرعي املرتبــط
بذلــك الوصــف.
 -3املناسبة مبعىن األثر؛ أي :املناسب نفسه ،والذي هو العلة.
موجزا لتلك االستعماالت:
شرحا ً
وسأبني ً
ركــز االســتعمال األول للمناســبة علــى اآلليــة واملســلك الــذي يوصــل إىل
ـاس
الوصــف األكثــر مناســبة (مالءمــة) ،وكالمهــم عــن املناســبة كآليــة كان أسـ َ
انطالقهــم يف احلديــث عــن املناســبة ،ومــن نصــوص األصوليــن يف هــذا االجتــاه:
• «املســلك اخلامــس يف إثبــات العليــة املناســبة ،وهــو مــن الطــرق املعقولــة ...وهــو
تعيــن العلــة مبجــرد إبــداء املناســبة؛ أي املناســبة اللغويــة الــي هــي املالءمــة»(((.
• «املناســبة واإلخالــة ،وتســمى ختريــج املنــاط ،وهــو تعيــن العلــة مبجــرد إبــداء
املناســبة مــن ذاتــه.((( .
• «اخلامــس مــن مســالك العلــة املناســبة واإلخالــة ...تعيــن العلــة إببــداء مناســبة
بــن املعـ ِّـن واحلُكــم مــع االقـران بينهمــا»(((.
وبناء على هذا االســتعمال يكون التعريف املختار للمناســبة من هذه الزاوية:
أهنــا املســلك الــذي يوصــل إىل العلــة مبجــرد إبــداء املالءمــة بــن الوصــف واحلُكــم،
وبعبــارة أخــرى :تعيــن العلــة مبجــرد إبــداء املالءمــة.
وأمــا االســتعمال الثــاين للمناســبة فإنــه ركــز علــى العالقــة بــن الوصــف الصــاحل
للتعليــل واحلُكــم الشــرعي املرتبــط بذلــك الوصــف .وال يُقبــل أي عالقــة علــى
اإلطــاق ،بــل البــد مــن أن تكــون تلــك العالقــة فيهــا مواءمــة بــن الوصــف
((( الزركشي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البحر احمليط25/7 ،
((( ابــن الســبكي ،عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن (ت 771هــ) ،رفــع احلاجــب عــن خمتصــر ابــن
احلاجــب ،بــروت ،عــامل الكتــب1999 ،م ،ط330/4 ،1
165/5
((( الشربيين ،عبد الرمحن ،تقرير الشربيين على حاشية العطار،
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واحلكــم((( ،ومــن نصــوص األصولــن يف اســتعمال املناســبة مبعــى العالقــة مــا يلــي:
• «وهــي أن يقــرن ابحلُكــم وصــف مناســب ،وهــو وصــف ظاهــر منضبــط يلــزم
ـودا مــن حصــول مصلحــة أو
مــن ترتيــب احلكــم عليــه مــا يصلــح أن يكــون مقصـ ً
دفــع مفســدة»(((.
• «املناسبة وهي أن يقرتن ابحلُكم وصف مناسب»(((.
ـتماًل علــى وصــف
• «املناســبة مــن ذات الوصــف؛ يعــي أن يكــون األصــل مشـ ً
مناســب للحكــم ،فيحكــم العقــل بوجــود تلــك املناســبة.(((»...
فالتعريــف املختــار للمناســبة مــن هــذه الزاويــة :هــي عالقــة مواءمــة عقليــة بــن
الوصــف واحلُكــم.
مــن الواضــح أن التعريــف قــد نــص علــى ذكــر اآلليــة الــي توصــل إىل تلــك
العالقــة ،وهــي العقــل ،واملــرر لذكــر اآلليــة يف التعريــف هــو أن هــذه اآلليــة جــزء
أساســي مــن التعريــف ،فــا يُعــد ذكــر اآلليــة حشـ ًـوا يف التعريــف.
وال خيفــى أن مقصــود املناســبة يف االســتعمالني الســابقني هــو الوصــول إىل
الوصف األصلح للتعليل ،وهو ما يسميه األصوليون ابملناسب ،وهو االستعمال
الثالــث ،كمــا سنســتبني يف الســطور اآلتيــة.
ينحصر االســتعمال الثالث -لألصوليني عند كالمهم عن املناســبة -يف األثر؛
أي :املناســب نفســه ،والــذي هــو العلــة؛ ألن املبحــوث عنــه يف مســلك املناســبة،
واملقصــود منهــا هــو العلــة؛ أي األثــر والنتيجــة ،وهــذا األثــر والنتيجــة أطلــق عليــه
األصوليــون املناســبة .وبعبــارة أخــرى :إن املناســبة تُولِّــد الوصــف املناســب ،وهــذا
الوصــف هــو أثــر مــن تلــك املناســبة ،وهــو« :وصــف ظاهــر منضبــط يلــزم مــن ترتيــب
ـودا مــن شــرع ذلــك احلكــم»(((.
احلكــم علــى وفقــه حصــول مــا يصلــح أن يكــون مقصـ ً
((( الزركشي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البحر احمليط5 ،
((( ابــن اللحــام ،علــي بــن حممــد بــن عبــاس ،املختصــر يف أصــول الفقــه ،مكــة املكرمــة ،جامعــة امللــك
عبد العزيز ،ط ،1د.ت153/4 ،
382/3
((( الطويف ،سليمان ،شرح خمتصر الروضة،
153/4
((( ابن النجار ،حممد الفتوحي ،شرح الكوكب املنري،
((( اآلمــدي ،علــي بــن أيب علــي ،اإلحــكام يف أصــول األحــكام ،بــروت ،املكتــب اإلســامي،
ط1981 ،2م312/2 ،
2 /7
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فهــم يســمون املناســب ابملناســبة ،ويعللــون ابملناســبة؛ أي ابلوصــف املناســب،
ومــن النصــوص الــي تشــهد هلــذا الــكالم:
• «وكــذا يف جانــب الوصــف أعــم أوصافــه كونــه وص ًفــا تُنــاط بــه األحــكام حــى
تدخــل فيــه األوصــاف املناســبة وغــر املناســبة»(((.
« .1املناسبة مع االقرتان دليل العلية»(((.
فالواضــح مــن كال النصيــن أن املقصــود مــن املناســبة هــو الوصــف املناســب؛
أي :العلــة.
اخلالصــة :مــا أريــد أن نؤكــده هنــا هــو أن املقصــود ابملناســبة هــو املســلك
واآلليــة ،فتكــون املناســبة بنــاء علــى ذلــك الطريــق املوصــل إىل الوصــف الــذي
ـودا مــن
يلــزم مــن ترتيــب احلكــم علــى وفقــه حصــول مــا يصلــح أن يكــون مقصـ ً
نفعــا ،وتقــع
شــرع ذلــك احلكــم ،وســيكون ذلــك الوصــف الريــب جيلــب لإلنســان ً
املصلحــة عقبــه ،أو يدفــع الضــرر ويــدرؤه عنــه(((.
مثال:
• (القتــل العمــد العــدوان) هــو وصــف ظاهــر منضبــط ،يلــزم مــن ترتيــب احلكــم
عليــه –وهــو إجيــاب القصــاص علــى املعتــدي -حصــول منفعــة ،ودفــع مضــرة(((:

ـاص َح َيــاةٌ﴾
واملنفعــة هــي :بقــاء احليــاة كمــا قــال تعــاىلَ ﴿ :ولَ ُك ـ ْم ِفــي ا ْل ِق َ
صـ ِ
[البقــرة]179 :
واملض ــرة املدفوعــة :التعــدي؛ ألن الشــخص إذا َعلــم بوجــوب القصــاص علــى
املعتــدي امتنــع مــن القتــل.
((( الرازي ،حممد بن عمر بن احلسن ،احملصول،
((( الزركشي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البحر احمليط،
((( الق ـرايف ،أمحــد بــن إدريــس ،شــرح تنقيــح الفصــول ،ص 391 :؛ الغ ـزايل ،حممــد بــن حممــد،
املســتصفى 386/2 ،؛ الســبكي ،تقــي الديــن ،اإلهبــاج يف شــرح املنهــاج 1569/3 ،؛
الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط،
 206/5؛ ابــن النجــار ،حممــد الفتوحــي ،شــرح الكوكــب املنــر153/4 ،
((( اإلســنوي ،عبــد الرحيــم ،هنايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة،
ط1999 ،1م ،ص325
156/5

26/7
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ـرا يف هــذا املســلك ،ويؤكــد هــذا
جنــد مــن خــال املثــال أن للعقــل حضـ ً
ـورا كبـ ً
املعــى تعريــف الغ ـزايل للمناســبة أبهنــا «معــى معق ـوًاًل ظاهـ ًـرا يف العقــل ،يتيســر
إثباتــه علــى اخلصــم بطريــق النظــر العقلــي ،حبيــث ينســب اخلصــم –بعــد اإلظهــار
بطريقــه -إىل النكــر والعنــاد(((» .وأكــد الزركشــي العالقــة بــن املناســبة والعقــل
عندمــا صــرح أبن املناســبة «مــن الطــرق املعقولــة(((» يف إثبــات العليــة.
والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املقام :كيف يوصل العقل إىل املناسبة.؟
إن اجلـواب ينبغــي أن يولــد مــن بنيــة املناســبة املذكــورة ســاب ًقا ،والــي هــي (املواءمــة
بــن الوصــف واحلكــم) ،والــذي يكشــف هــذه املواءمــة االســتدالل .وقــد عــرف
ـى مشــعر ابحلكــم مناســب لــه فيمــا يقتضيــه الفكــر
اجلويــي االســتدالل أبنــه« :معـ ً
العقلــي مــن غــر وجــدان أصـ ٍـل متفــق عليــه ،والتعليــل املنصــوب جــا ٍر فيــه(((» .ومــن
الواضــح أن اجلويــي يقصــد بـ(املعــى) أعــم مــن أن يكــون دليـ ًـا ،ولعلــه يعــي (مــا
يوصــل إليــه) ،وابلتــايل هــذا مــا يؤكــد أن االســتدالل آليــة ،وليــس دليـ ًـا.
ـادا كليًّــا علــى
ومــن هنــا يظهــر لنــا أن مســلك املناســبة بوصفــه آليــة يعتمــد اعتمـ ً
آلية االســتدالل.
املسلك السابع :الشبه.
بدايــة إن الشــبه لفــظ عــام أريــد بــه اخلــاص(((؛ إذ يطلــق الشــبه علــى مجيــع أنـواع
قياســا مــن الشــبه بــن األصــل
القيــاس؛ ألن كل قيــاس ال بــد فيــه لكــي يكــون ً
والفــرع((( ،وقــد اســتعمل األصوليــون الشــبه يف ثالثــة معـ ٍ
ـان هــي(((:
((( الغزايل ،حممد بن حممد ،شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل ،ص143 :
((( الزركشي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البحر احمليط206/5 ،
((( اجلويــي ،عبــد امللــك ،الربهــان يف أصــول الفقــه ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة ،ط ،1997 ،1رقــم
أيضــا :الســمعاين ،منصــور بــن حممــد ،قواطــع األدلــة يف األصــول259/2 ،
الفقــرة 1127 :؛ وانظــر ً
ـت أرى يف مســائل األصــول مســألة أغمــض مــن هــذه »...الزركشــي،
((( قــال األبيــاري« :لسـ ُ
حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط230 /5 ،
((( الغ ـزايل ،حممــد بــن حممــد ،املســتصفى 405/2 ،؛ الســبكي ،تقــي الديــن ،اإلهبــاج يف شــرح
املنهــاج 1541/3 ،؛ الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط 230/ 5 ،؛
اآلمــدي ،علــي بــن أيب علــي ،اإلحــكام يف أصــول األحــكام325/ 3 ،
((( املراجع السابقة.
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 -1الشبه مبعىن اآللية واملسلك الذي يوصل إىل العلة املناسبة بغريها ال بذاهتا.
 -2الشــبه مبعــى العالقــة بــن الوصــف الصــاحل للتعليــل واحلُكــم الش ــرعي املرتبــط
بذلــك الوصــف.
 -3الشبه مبعىن األثر ،وهو العلة الثابتة هبذا املسلك(((.
مثــال :ذكــر اإلمــام الشــافعي يف مســألة إزالــة النجاســة أهنــا طهــارة تُـراد ألجــل
الصــاة ،وابلتــايل فــا جيــوز إزالتهــا بغــر املــاء ،فهــي كطهــارة احلــدث .فإزالــة النجاســة
عنــد الشــافعي شــاهبت رفــع احلــدث يف اش ـراط الطهــارة ،فمناســبة املــاء إلزالــة
النجاسة ال تظهر بذاهتا ،بل مبشاهبة إزالة النجاسة لرفع احلدث؛ إذ إن اجلامع بني
إزالــة النجاســة ورفــع احلــدث هــو الطهــارة ،ويؤيــد ذلــك أن الشــارع اعتربهــا يف بعــض
األحــكام كمــس املصحــف والصــاة والطـواف ممــا يوهــم اشــتماهلا علــى املناســبة(((.
مصدرا هلا.
ويالحظ أن مسلك الشبه هو آلية للوصول إىل العلة ،وليس
ً
املسلك الثامن :الدوران.
وهو عبارة عن اقرتان ِ
ثبوت احلكم مع ثبوت الوصفِ ،
(((
وعدمه مع عدمه.
وبعــض األصوليــن يُعــر عــن هــذا املســلك ابجلـراين ،وبعضهــم يعــر عنــه ابلطــرد
معا(((.
والعكــس ً
مثــال((( :العنــب حــن يكــون عصـ ًـرا فهــو ليــس مبســكر ،وابلتــايل فهــو غــر
حمــرم ،فقــد اقــرن العــدم ابلعــدم؛ أي :عــدم اإلســكار بعــدم احلرمــة .وابملقابــل
((( السبكي ،تقي الدين ،اإلهباج يف شرح املنهاج 1543/3 ،؛ الرازي ،حممد بن عمر بن احلسن،
احملصول 202/ 5 ،؛ الزركشــي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البحر احمليط232/ 5 ،
((( اآلمدي ،علي بن أيب علي ،اإلحكام يف أصول األحكام327/3 ،
((( الق ـرايف ،أمحــد بــن إدريــس ،شــرح تنقيــح الفصــول ،ص 396 :؛ الشــنقيطي ،عبــد هللا بــن إبراهيــم
العلــوي ،نشــر البنــود 194/4 ،؛ ال ـرازي ،حممــد بــن عمــر بــن احلســن ،احملصــول 207 /5 ،؛
السبكي ،تقي الدين ،اإلهباج يف شرح املنهاج 1553/3 ،؛ الشربيين ،عبد الرمحن ،تقرير الشربيين
علــى حاشــية العطــار 334/2 ،؛ ابــن النجــار ،حممــد الفتوحــي ،شــرح الكوكــب املنــر192/4 ،
((( الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط 243/5 ،؛ الطــويف ،ســليمان ،شــرح
خمتصــر الروضــة412/3 ،
((( الق ـرايف ،أمحــد بــن إدريــس ،شــرح تنقيــح الفصــول ،ص 396 :؛ ال ـرازي ،حممــد بــن عمــر بــن
احلســن ،احملصــول 207/5 ،؛ الطــويف ،ســليمان ،شــرح خمتصــر الروضــة413/3 ،
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تبعــا لذلــك إىل احلرمــة ،فقــد اقــرن الثبــوت
ـكرا تغــر احلُكــم ً
إذا صــار العصــر مسـ ً
ابلثبــوت؛ أي :وجــود احلكــم (احلرمــة) بوجــود الوصــف (الســكر).
فالدوران آلية تكشف العالقة الوجودية والعدمية ما بني الوصف واحلكم.
املسلك التاسع :الطرد.
ـدم
الطــرد :هــو اجلمــع بــن األصــل والفــرع بوصــف يُعلــم خلــوه عــن املصلحــة ،وعـ ُ
التفات الش ــرع إليه((( ،فبنية الطرد أال تكون علته مناسبة وال مؤثرة يف احلكم بذاته
((( .والفرق الواضح بني الطرد وبني مسلك الدوران يظهر يف أن الدوران قائم على
معــا ،وأمــا الطــرد فهــو يف حالــة الوجــود دون العــدم(((.
حالــي الوجــود والعــدم ً
ومثــال الطــرد التعليــل يف مســألة مــا ابلطــول أو القص ــر ،أو ابللــون ...مــع أن
هــذه األوصــاف ليســت مناســبة.
ويالحــظ أن الطــرد يســتعمل يف العالقــة بــن الوصــف واحلكــم مــن حيــث عــدم
أيضــا يف اآلليــة الــي توصــل إىل هــذا الوصــف.
مناســبته بذاتــه أو بغــره .ويســتعمل ً

اخلالصة:

هــذه ابختصــار مســالك العلــة املذكــورة يف كتــب األصوليــن ،وقــد أشــرت إىل
أهــم النقــاط املتعلقــة هبــذه املســالك مــن غــر اخلــوض يف التفاصيــل الدقيقــة لــكل
مســلك ،ومــن غــر اخلــوض يف اخلــاف املذهــي بــن األصوليــن؛ فاهلــدف مــن
ذكــر هــذه املســالك هــو معرفــة مــدى االســتفادة منهــا ضمــن مســالك للحكمــة.

املبحث الثالث :الكشف عن مسالك احلكمة

أانقــش يف هــذا املبحــث مســالك العلــة مــن زاويــة بنيــة احلكمــة ،ملعرفــة مــا
يصلــح منهــا كمســالك للحكمــة ،ألصــل يف املطلــب الثــاين إىل مســالك احلكمــة
النهائيــة.
((( الطــويف ،ســليمان ،شــرح خمتصــر الروضــة430/ 3 ،؛ ابــن قدامــة ،موفــق الديــن ،روضــة الناظــر
وجنــة املناظــر ،مؤسســة ال ـراين ،ط 870/ 3 ،2002 ،2؛ اآلمــدي ،علــي بــن أيب علــي،
اإلحــكام يف أصــول األحــكام327/ 3 ،
((( السبكي ،تقي الدين ،اإلهباج يف شرح املنهاج 67/ 3 ،؛ الرازي ،حممد بن عمر بن احلسن،
احملصــول 202/ 5 ،؛ الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر ،البحــر احمليــط248/5 ،
((( الزركشي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البحر احمليط248/5 ،
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املطلب األول :مناقشة مسالك العلة يف ضوء بنية احلكمة
تباعــا ملعرفــة صالحيــة
بعــد اجلولــة املختصــرة بــن مســالك العلــة ســأبدأ بســرها ً
كل واحــد منهــا ألن يكــون مــن مســالك احلكمــة:
أوًاًل :اإلمجاع.
ت
اقع يف العلل كما ذكرت ساب ًقا ،لكن هل أمجعت األمة و َّ
نص ْ
اإلمجاع بنوعيه و ٌ
علــى أن أفعــال الشــارع مبنيــة علــى احلِكــم أو أن هــذا احلُكــم حكمتــه كــذا أو كــذا.؟
العبثية يف أفعال هللا منفية ،وال يقول هبا أح ٌد ،وابلتايل فإن احلِكمة من أهم صفات
التفضــل ال اإللـزام ،فــكلٌّ
وطبعــا هــي مــن ابب ّ
األحــكام الصــادرة مــن قبــل الشــارعً ،
يعمــل علــى شــاكلته ،والتفصيــل يف هــذه الفكــرة متوافـٌـر يفكتــب األصــول(((.
ويبــدو مــن وجهــة نظــر الباحــث أن اإلمجــاع املتعلــق ابحلكمــة واقـ ٌـع بطريقــة عملية
غري لفظية (اإلمجاع الســكويت) على ِحكم بعض األحكام الواضحة ،فأكثر كتب
مثااًل عل ى احلكمة بـ( :املشقة) املستبطنة يف السفر.
األصول تضرب ً
مل ينص األصوليون على أن اإلمجاع واقع على أن املعىن الذي كان من أجله
الســفر علــة هــو املشــقة ،لكــن كتــب األصــول عمليًّــا انطقـةٌ بذلــك ،وابلتــايل ميكــن
أن نطلــق علــى تواطئهــم علــى هــذا املثــال (ابإلمجــاع) جتـ ُّـوًزا وجمـ ًـازا.
والسـؤال اجلديــر ابلطــرح :ملــاذا مل جيمــع العلمــاء علــى ِحكــم بعــض األحــكام،
كإمجاعهــم علــى علــل بعــض األحــكام.؟
((( ومن نصوص العلماء على أن أحكام هللا عز وجل مبنية على ِ
احلكم:
وحكما
حكما بســبب،
فعاًل بســبب ،وقد يفعل ً
• ألن هللا قد يفعل ً
ً
فعاًل ابتداء ،وكذا يثبت ً
ابتــداء بــا ســبب ،وفعلــه وحكمــه ال خيل ـوان عــن احلكمــة قــط ،عرفنــا وجــه احلكمــة أو ال.
الســمرقندي ،عــاء الديــن ،مي ـزان األصــول يف نتائــج العقــول ،ص581 :
• ولــكل حكــم مــن هــذه األحــكام حكمــة ختتــص بــه :منهــا مــا عرفنــاه ،ومنهــا مــا جهلنــاه .ابــن
عبــد الســام ،عــز الديــن ،قواعــد األحــكام يف مصــاحل األانم ،بــروت ،دار املعــارف414/1 ،
• ســبحانه حكيــم ال يفعــل شــيئًا عبثًــا ،وال لغــر معــى ومصلحــة وحكمــة هــي الغايــة املقصــودة
ابلفعــل ،بــل أفعالــه ســبحانه صــادرة عــن ِحكمــة ابلغــة ألجلهــا فعــل ،كمــا هــي انشــئة عــن
أســباب هبــا فعــل .ابــن القيــم اجلوزيــة ،حممــد بــن أيب بكــر ،شــفاء العليــل يف مســائل القضــاء
والقــدر واحلكمــة والتعليــل ،بــروت ،دار املعرفــة ،ط1978 ،1م190/1 ،
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ِ
–كحكم
إن اجلواب عن هذا السؤال ميكن يف أن وضوح حكم بعض األحكام ُ
قصــر الصــاة -ال حيتــاج إىل إمجــاع ،وكمــا ذكــرت يف مقدمــة هــذا املبحــث أن الشــارع
ربــط األحــكام ابلعلــل املنضبطــة الظاهــرة ،ومــن خــال االســتقراء مل جنــد الشــارع قــد
ربط األحكام ابحلِكم؛ لعدم انضباطها إضافة إىل خفائها ،وبسبب ارتباط األحكام
الشرعية ابلعلل مل يهتم العلماء ابحلكمة كاهتمامهم املمنهج ابلعلة.
وابلتــايل فــإن اإلمجــاع يصلــح أن يكــون مســل ًكا مــن مســالك احلكمــة مبعــى
املصــدر ال اآلليــة ،علــى ندرتــه.
اثنيًا :النص على العلة.
وأمــا مســلك النــص فــا أجــد نفســي مضطـ ًـرا للحديــث عنــه بعدمــا بينــت يف
الفقــرة الســابقة أنــه مصــدر مســتقل مــن مصــادر احلكمــة.
اثلثًا :اإلمياء والتنبيه على العلة.
وأما هذا املســلك فواضح أنه آلية داللية ختدم مســلك النص بطرقها املتعددة
اليت ذكرها األصوليون يف مباحث مسالك العلة ،وقد فصلت ذلك ساب ًقا.
ابعا :املناسبة.
رً
إن هــذا املســلك مــن مســالك العلــة ال حيتــاج إىل كبــر جهــد لبيــان صالحيتــه
ألن يكــون مســل ًكا مــن مســالك احلكمــة ،وذلــك لألســباب اآلتيــة:
 -1إن املناســبة بوصفهــا عالقــة بــن احلكــم والوصــف تدخــل يف ماهيــة احلكمــة،
فاملســلك الــذي يوصــل إىل هــذه العالقــة ،وهــو مســلك املناســبة ال ريــب يرتقــي
ألن يكــون كاشـ ًفا للحكمــة.
 -2إن املناســبة بوصفهــا عالقــة مــن أهــم الســمات املالزمــة للحكمــة ،وهــذا ال
ريــب يؤهلهــا ألن تكــون مــن مســالك احلكمــة.
خامسا :السرب والتقسيم ،وتنقيح املناط.
ً
ســبق وأن بينــا فيمــا مضــى أن هذيــن املســلكني يعمــان آبليــة واحــدة ،وهــي
مجــع األوصــاف الصاحلــة للتعليــل ،مث اختبارهــا وصـوًاًل للوصــف األصلــح ،بغــض
النظــر عــن ورود هــذه األوصــاف يف النــص أو ال.
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والــذي ينبغــي اإلشــارة إليــه هنــا أن عمليــة اختبــار هــذه األوصــاف غالبًــا مــا
تعتمــد علــى بيــان مناســبتها للحكــم ،ومــن َمَث فــإن املناســبة هــي أهــم طــرق الســر
يف هذيــن املســلكني ،األمــر الــذي يُقـ ِّـرب املســافة بينهمــا وبــن مســلك املناســبة.
إضافــة إىل أ ّن حتديــد الوصــف الصــاحل للعليــة يعتمــد علــى وجــود أدىن مناســبة لــه
دورا يف التقســيم ،وليس يف الســر وحســب.
للحكم ،األمر الذي جيعل للمناســبة ً
وميكــن القــول :إن كل املخرجــات مــن هــذه العمليــة تتحقــق فيهــا صفــة
املناســبة ،وابلتــايل فــإن املخرجــات مــن هذيــن املســلكني هــي ِحكــم ابتــداءً ،وقــد
ينتهــي هبــا املطــاف إىل أن تتحــول إىل علــل إذا انطبقــت عليهــا شــروط العلــة.
سادسا :الشبه ،والطرد.
ً
ـي علــى
ق ـوام الشــبه مبــي علــى عــدم املناســبة ،أو يف أحســن األح ـوال مبـ ٌّ
املناســبة ابلغــر ،وليــس املناســبة الذاتيَّــة.
مبين على عدم املناسبة ،وابلتّايل َّ
فإن كال املسلكني يشرتكان
وقوام الطَّرد ً
أيضا ٌّ
ِ
الســمات املالزمــة للحكمــة هــي املناســبة كمــا بيـَّنّــا ســاب ًقا،
يف عــدم املناســبة ،ومــن ّ
وابلتــايل فـ َّ
ـإن كال املســلكني ال يصلحــان ألن يكــوان مــن مســالك احلكمــة.
سابعا :الدوران.
ً
هــذا املســلك مــن مســالك العلَّــة غــر صــاحل لتعديتــه إىل مســالك احلكمــة؛
َّ
ألن بنيــة هــذا املســلك كــون احلُكــم يثبــت مــع ثبــوت الوصــف ،وينتفــي ابنتفائــه،
وهــذا املعــى غــر مناســب للحكمــة؛ َّ
ألن احلُكــم ال يرتبــط ثبوتــه أو عدمــه بوجــود
احلكمــة أو عدمهــا ،فعــدم وجــود املشــقة ،والــي هــي ِحكمــة ،ال يؤثـِّـر علــى عدميَّــة
(الســفر)
احلُكــم ،والــذي هــو قصــر َّ
الصــاة ابلنِّســبة للمســافر ،بــل املؤثـِّـر هنــا هــو َّ
الســفر وجــود املشــقَّة والــي هــي احلكمــة ،أم
فقــط ،والــذي هــو علَّــة ،وسـواء رافــق َّ
كل البعــد عــن أدىن مشــقَّة.
كان الســفر مرحيًــا بعيـ ًـدا َّ
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املطلب الثاين :مسالك احلكمة النهائيَّة
ـرعي ،ومســالك العلَّــة ،ومــا قمنــا بــه مــن بيــان
بعــد هــذه اجلولــة بــن النـ ِّ
ـص الشـ ّ
ـيما خمتـ ًـارا ملســالك احلكمــة
املســالك ّ
الصاحلــة منهــا ملعرفــة احلكمــة ،ســأضع تقسـ ً
معتمدا على تقســيم هذه املســالك إىل
يف ضوء ما متَّ ذكره يف الفقرات الســابقة،
ً
نوعــن :مصــادر تنبــع منهــا احلِكــم ،وآليــات تُســهم يف الوصــول إىل تلــك احلكــم،
وســتكون االفتتاحيــة بذكــر املصــادر.
أ .مصادر احلكمة:
ـص بنوعيــه
األول واألساسـ ُّـي مــن مصــادر احلكمــة هــو النَّـ ُّ
ـص :املصــدر َّ
 )1النَّـ ّ
ـص هــو ّأم املصــادر؛ ابتــداء مــن مصــادر
ـوي ،فالنـ ّ
ـص القــرآينّ ،والنـ ّ
النـ ّ
ـص النبـ ّ
احلكمــة ،فالعلــة ،وانتهــاء ابملقاصــد.
ـص يف مســالك العلَّــة ،فهــذا تصغــر
وليــس مــن ال ِّدقَّــة حصــر هــذا املســلك ليختـ َّ
املهم ،وقد اســتفضنا يف هذا املســلك ســاب ًقا.
واضح هلذا املصدر ّ
 )2اإلمجــاع :كمــا ذكــرت ســاب ًقا فـ َّ
ـإن اإلمجــاع مــن املمكــن أن يصلــح ألن يكــون
طبعــا.
مــن مصــادر احلكمــة إن وقــع ذلــك ،علــى ندرتــه ً
ب .آليّات الوصول إىل احلكمة:
الصاحلــة ألن تُســتخدم مــن أجــل الوصــول إىل احلِكــم فهــي
ّأمــا اآلليّــات ّ
تنحصــر فيمــا أييت:
االســتقراءَّ :
إن مــن اآلليّــات املســتخدمة للكشــف عــن احلكمــة هــو االســتقراء
أبنواعــه الــي ذكرانهــا ســاب ًقا ،فهــو آليَّــة تكشــف عــن احلِكــم املختلفــة مــن خــال
ـص ،بــل يصلــح
ـورا يف النَّـ ِّ
بنيــة هــذه اآلليَّــة القائمــة علــى التَّتبُّــع ،وهــو ليــس حمصـ ً
للســر والتَّقســيم؛ َّ
ألن التَّقســيم يعتمــد علــى االســتقراء.
َّ
االســتدالل :ســبق أن ذك ـران مــن قبــل َّ
أن االســتدالل هــو األســاس الــذي تقــوم
عليــه املناســبة ،ومــن َمَثَّ فإنـَّـه يُعـ ّد مــن أهـ ِّـم اآلليَّــات الــي ميكــن التعويــل عليهــا يف
مســالك احلكمــة.
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السرب والتَّقسيم ،أو تنقيح املناط:
َّأما َّ
كمــا بيـَّنّــا ســاب ًقا فـ َّ
الســر والتَّقســيم متطابــق مــن حيــث اآلليَّــة مــع تنقيــح
ـإن َّ
املنــاط ،ووجــه التَّطابــق يظهــر مــن طبيعــة عملهمــا القائمــة علــى احلصــر؛ أي حصــر
الصاحلــة للتعليــل مــن حيــث ظهــور املناســبة ،ومــن خــال عمليــة حصــر
األوصــاف ّ
الصاحلــة للتَّعليــل تُفــرز مــن هــذه اآلليَّــة احلِكــم ،وينتهــي بنــا املطــاف إىل
األوصــاف ّ
اخلاصــة هبــا.
العلــل إن اســتكملت الشــروط َّ
ومــن املالحــظ َّ
الســر والتَّقســيم وتنقيــح املنــاط يعتمــدان بشــكل أساسـ ٍّـي
أن َّ
علــى االســتقراء واملناســبة:
أما االستقراء ِ
يتم التَّقسيم.
فبه ُّ
ّ
و ّأمــا املناســبة فتظهــر فيهمــا مــن انحيتــن :األوىلَّ :
أن التَّقســيم يتوقَّــف علــى
حتديــد األوصــاف املناســبة .والثانيــة :ســرها وص ًفــا وص ًفــا للوصــول إىل الوصــف
األكثــر مناســبة.
ومبــا َّ
أن املناســبة تدخــل يف ماهيَّــة احلكمــة ،فليــس يبعــد أن يُســتغىن عــن
الســر والتَّقســيم ،وتنقيــح املنــاط ابالســتقراء واالســتدالل الــذي تقــوم
مســلكي َّ
عليــه املناســبة بشــكل أساسـ ّـي ،وهللا أعلــم.

اخلامتة:

توصل إليها البحث:
نصل ابلقارئ إىل جمموعة من النَّتائج اليت َّ
• تطلق املسالك على املصادر املولّدة ،وعلى اآلليّات والطرق املوصلة.
• ميكن االستفادة من مسالك العلَّة يف الكشف عن احلِكم.
الشرعي واإلمجاع.
َّص
• إن املسالك املصدريّة للحكمة هي الن ُّ
ُّ
• إن املسالك اآلليَّة املوصلة للحكمة هي االستقراء واالستدالل.
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املراجع:

اإلســنوي ،عبــد الرحيــم ،هنايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة،
ط1999 ،1م
اآلمــدي ،علــي بــن أيب علــي ،اإلحــكام يف أصــول األحــكام ،بــروت ،املكتــب اإلســامي،
ط1981 ،2م
ابــن أمــر حــاج ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد ،التقريــر والتحريــر ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة،
ط1983 ،2م
األنصــاري ،زك ـراي بــن حممــد بــن أمحــد بــن زك ـراي ،غايــة الوصــول يف شــرح لــب األصــول،
مصــر ،دار الكتــب العربيــة الكــرى
ابــن بــدران ،عبــد القــادر بــن أمحــد ،املدخــل إىل مذهــب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،بــروت،
مؤسســة الرســالة ،ط1980 ،1م
التفتــازاين ،ســعد الديــن مســعود بــن عمــر ،شــرح التلويــح علــى التوضيــح ملــن التنقيــح يف
أصــول الفقــه ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة ،ط1996 ،1م
ابــن جــزي ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد ،تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول ،بــروت ،دار
الكتــب العلميــة ،ط2003 ،1
اجلصــاص ،أمحــد بــن علــي أبــو بكــر الـرازي ،الفصــول يف األصــول ،وزارة األوقــاف الكويتيــة،
ط1994 ،2م
اجلويين ،عبد امللك ،الربهان يف أصول الفقه ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1997 ،1م
اخلادمي ،نور الدين ،علم املقاصد الشرعية ،الرايض ،مكتبة العبيكان
الدهلوي ،ويل هللا ،حجة هللا البالغة ،بريوت ،دار اجليل2005 ،
الرازي ،حممد بن عمر بن احلسن ،احملصول ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1997 ،م
الزركشي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر ،البحر احمليط ،دمشق ،دار الكتيب ،ط1994 ،1م
السبكي ،تقي الدين ،اإلهباج يف شرح املنهاج ،بريوت ،دار الكتب العلمية1995 ،م
ابــن الســبكي ،عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن ،رفــع احلاجــب عــن خمتصــر ابــن احلاجــب،
بــروت ،عــامل الكتــب ،ط1999 ،1م
الســمرقندي ،عــاء الديــن ،مي ـزان األصــول يف نتائــج العقــول ،قطــر ،مطابــع الدوحــة
احلديثــة ،ط1984 ،1م
الســمعاين ،منصــور بــن حممــد ،قواطــع األدلــة يف األصــول ،بــروت ،دار الكتــب العلمي ـةـ
ط1999 ،1م
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السيوطي ،عبد الرمحن ،األشباه والنظائر ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1990 ،1م
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد ،املوافقات ،السعودية ،دار ابن عفان ،ط1997 ،1م
الشربيين ،عبد الرمحن ،تقرير الشربيين على حاشية العطار ،بريوت ،دار الكتب العلمية
الشنقيطي ،عبد هللا بن إبراهيم العلوي ،نشر البنود ،املغرب ،مطبعة فضالة
الشريازي ،إبراهيم ،شرح اللمع ،بريوت ،دار الغرب ،ط1988 ،1م
الطــويف ،ســليمان ،شــرح خمتصــر الروضــة ،الســعودية ،وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف،
ط1998 ،2م
ابن عبد السالم ،عز الدين ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،بريوت ،دار املعارف
عبــد املــوىل ،عصــام ،الوقائــع املســكوت عنهــا يف الكتــاب والســنة ،رســالة ماجســتري،
جامعــة الريمــوك 2006 ،م
عــاء الديــن البخــاري ،عبــد العزيــز ،كشــف األسـرار شــرح أصــول البــزدوي ،دار الكتــاب
اإلســامي ،د.ت.
الغـزايل ،حممــد بــن حممــد ،شــفاء الغليــل يف بيــان الشــبه واملخيــل ومســالك التعليــل ،بغــداد،
مطبعة اإلرشاد1971 ،م( ،ط)1
ابــن فرحــون ،إبراهيــم ،تبصــرة احلــكام يف أصــول األقضيــة ومناهــج األحــكام ،مصــر ،مكتبــة
الكليــات األزهريــة1986 ،م
ابن قدامة ،موفق الدين ،روضة الناظر وجنة املناظر ،مؤسسة الراين ،ط2002 ،2م
القرايف ،أمحد بن إدريس ،شرح تنقيح الفصول ،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،ط1973 ،2م
القرايف ،أمحد بن إدريس ،الذخرية ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1994 ،2م
ابــن القيــم اجلوزيــة ،حممــد بــن أيب بكــر ،شــفاء العليــل يف مســائل القضــاء والقــدر واحلكمــة
والتعليــل ،بــروت ،دار املعرفــة ،ط1978 ،1م
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،مفتاح دار السعادة ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ت
ابــن اللحــام ،علــي بــن حممــد بــن عبــاس ،املختصــر يف أصــول الفقــه ،مكــة املكرمــة ،جامعــة
امللــك عبــد العزيــز ،ط ،1د.ت
املرادي ،علي ،التحبري شرح التحرير ،السعودية ،مكتبة الرشد ،ط2000 ،1م
ابــن النجــار ،حممــد بــن أمحــد الفتوحــي ،شــرح الكوكــب املنــر ،الســعودية ،مكتبــة العبيــكان،
ط1997 ،2م
ابن جنيم ،زين الدين ،األشباه والنظائر ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م
جغيم ،نعمان ،طرق الكشف عن مقاصد الشارع ،عمان ،دار النفائس ،ط2002 ،1م

