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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ةـالمقدم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالال  لىالأ رفالاأل اياء الامل واملانالىني اء دالا لمالد ولىالأ 
 ني، رما بعد:آله وصحابته رمجع

فإن موضوع تعى ل ايحكا  الشال ة من رهم وردق موضولات لىم ايصول، وقد حظال  
 ، ح ث خصص اإلما هذا املوضوع باهتما  لىمامل هذا الفن مدذ الءدايات ايوىل لىتصد ف ف ه

 الشافع  يف كتابه الانالة ربواباً يف الق اس واالجتهاد واالنتحسان فصل ف ها املدهج الذي جيب
لىأ اجملتهد رن يسىكه يف نع ه إىل انتدءاط ايحكا  هبذه املسالك، وممالا قالاله يف فالان التعى الل 
: "كالالل حكالالم هلل رو لانالالوله وجالالدت لى الاله داللالالة ف الاله رو يف هللالالوه مالالن رحكالالا  اهلل رو رنالالوله بااالاله 
حكم باله ملعالم مالن املعالاز فدنلالل اايلالة لال ن ف هالا االص حكالم: حكالم ف هالا حكالم الدايلالة ا كالو  

 .(1)ها إذا كاال يف معداها"ف 
ومالالالن راالالالواع التعى الالالل الالالالع اءالالاله لى هالالالا لىمالالالامل ايصالالالول : "التعى الالالل باحلكمالالالة"، وهالالالو مءحالالالث 

 لط ف اختىفل ف ه وجهات الدظا، وتشعءل ف ه اآلرامل. 
 واظااً يمه ته الءالغة فقد وقع اخت اري لى ه ل كون موضوع هذا الءحث املختصا.

 أسباب اختيار الموضوع :
 رباي اينءاب الع دلتين إىل اخت اره باإلضافة إىل ما تقد  ما يى : لعل من

 راه يتعىق بءاب الق اس ايصويل، وهو من رهم ربواب رصول الفقه وركثاها إفكااًل. – 1
رن لالاله لالقالالة و  الالدة بعىالالم املقاصالالد، والدظالالا يف املصالالاك واملفانالالد، فاحلكمالالة لدالالد كثالالو مالالن  – 2

 ملصىحة.ه  ا -كما ن ايت  -ايصول ني
رن هذا العصا يتم ن بكثاة الدالوايل واملسالتادات وتسالارع احلالواده، وهالو مالا جيعالل احلاجالة  – 3

مانة إىل تسى ط الضومل لىالأ بعالا املسالاال املتعىقالة بتونال ع آفالاق االجتهالاد، ومدهالا هالذه 
 املهمة. املسالة

                                      
 .512( الانالة 1)



  

 الدراسات السابقة في هذا الموضوع :
ضالالوع لدالالد الكالالال  لىالالأ فالالاوط العىالالة، ومالالن إىل هالالذا املو  تطالالاق لالالدد مالالن لىمالالامل ايصالالول

ف مالالا  –خمتصالالا ومتفالالاق، ود رجالالد  -يف الغالالالب –انالالتقار كتالالب ايصالالول وجالالد رن كالمهالالم ف الاله 
مالالالن هالالالث هالالالذه املسالالالالة بتونالالالع رنالالالوة باملسالالالاال ايخالالالا   –مالالالن كتالالالب ايصالالالول ني   ىعالالالل لى الالالها

 املددرجة حتل رحكا  العىة.
بعالالالا الءالالالاحثني فخاجالالالل ف الالاله بعالالالا ويف العصالالالا احلاضالالالا حظالالال  هالالالذا املوضالالالوع باهتمالالالا  

 الدرانات والءحوه واملقاالت، ولعل من رمهها ما يى :
)وهالو هالث مدشالور يف  ورثاه يف الفقاله اإلنالالم  حق قة اخلالأل يف التعى ل باحلكمة – 1

، مالن إلالداد الالدكتورل لىال  هالال1414  ، العالدد التانالع، السالدة السالابعة، لالاجمىة جامعة ر  القالا 
 بن لءاس احلكم (.

يف جمىالالة كى الالة اآلداب يف  التعى الالل باحلكمالالة لدالالد ايصالالول ني )وهالالو هالالث خمتصالالا اشالالا – 2
 من إلداد الدكتورل حسني بن خىف اجلءوري(.،   1972، العدد اخلامن لشا، ندة بغداد

مداهج التعى ل باحلكمة )وه  رنالالة ماجسالتو يف اجلامعالة ايردا الة مالن إلالدادل رااالد  – 3
 اصاي ربو مؤان(.

ة فإن هالذه الءحالوه انالتوفل جوااالب مهمالة مالن هالذا املوضالوع، كحق قالة احلكمالة، ولألماا
وحكالالم التعى الالل هبالالا، وحق قالالة اخلالالالأل ف الاله، هللالالو رن هدالالالك جوااالالب رخالالا   الالذا املوضالالوع ال تقالالل 
رمه الالة لالالن هالالذه املءاحالالث مالالا تالالنال هاجالالة مانالالة إىل الءحالالث والدرانالالة، ولعالالل مالالن رمههالالا : حتايالالا 

ب الالالالان املدشالالالالا احلق قالالالال  لىخالالالالالأل، وحتق الالالالق القالالالالول يف اولالالالاله، ورهالالالالم ايقالالالالوال، وانتقصالالالالامل ايدلالالالالة، و 
واملساال ايصالول ة املاتءطالة هبالذه املسالالة، والدالوايل الفقه الة الالع  ،الثماات الفقه ة الع ااءدل لى ه

وهالالالذه القضالالالايا هالالال  الالالالع نالالال ااي ال ك الالالن ، ايصالالاللميكالالن انالالالتدءاط رحكامهالالالا التمالالالاداً لىالالالأ هالالالذا 
 لى ها يف هذا الءحث.

 لبحث :خطة ا
 .يتكون هذا الءحث من مءحثني وخامتة

 .المبحث األول : حقيقة التعليل بالحكمة 
 : يتضمن رربعة مطالبو 

 املطىب ايول : املااد بالتعى ل. -
 املطىب الثاز : املااد باحلكمة. -



  

 املطىب الثالث: معم التعى ل باحلكمة. -

 رمثىة لىأ التعى ل باحلكمة.املطىب الاابع :  -

 حكم التعليل بالحكمةي : المبحث الثان. 
 -ونءعة مطالب:ويتضمن مته داً 

 التمه د يف حكم التعى ل لموماً. -
 املطىب ايول : حتايا لل الدناع يف املسالة. -

 املطىب الثاز : ايقوال وايدلة. -

 الثالث : القول املختار ورنءاب اخت اره. املطىب -
 الاابع : مدشا اخلالأل. املطىب -
 اخلالأل يف هذه املسالة ومثاته. اخلامن : اوع املطىب -

 املطىب السادس : رهم املساال ايصول ة املاتءطة هبذه املسالة. -

 املطىب السابع : رمثىة لىأ التعى ل باحلكمة يف الدوايل الفقه ة املعاصاة. -
  : وتتضمن رهم اتااج الءحث.الخاتمة 

 منهج البحث :
 الله ما يايت :اتءعل يف هث هذه املوضولات مدهااً لدداً رباي م

 مجع املادة العىم ة من مصادرها ايصى ة. – 1
هث هذه املسالة لىأ ضومل العداصا املتعارأل لى ها يف هث املساال اخلالف الة، مالن حتايالا  – 2

لدها من  به لل الدناع، وب ان ايقوال، وايدلة، وما ورد لى ها من ال اضات، وما رج ب
ورنءاب اخت اره، وحتق ق القول يف مدشا اخلالأل، واوله،  املختار، الاريرجوبه، مع ب ان 

 ورهم الثماات ايصول ة والفقه ة امل تءة لى ه.
 لنو اآليات القاآا ة إىل املصحف بء ان انم السورة ورقم اآلية. – 3
ختايج ايحاديث من كتب السدة، مالع ب الان درجالة احلالديث إذا د يكالن يف الصالح حني رو  – 4

 يف رحدمها.
 ذكا ندة الوفاة لكل لىم ياد امسه يف صىب الءحث بعد االنم مءافاة. – 5

 

هالالالذا ورنالالالال الءالالالاري نالالالءحااه رن يالالالايقين التوف الالالق والسالالالداد، ورن جيعالالالل هالالالذا العمالالالل خالصالالالاً 
 لوجهه الكامي، وصىأ اهلل ونىم لىأ اء دا لمد ولىأ آله وصحابته رمجعني.



  

 المبحث األول
 حقيقة التعليل بالحكمة

 مطالب: عةأربويتضمن 
 المطلب األول

 اد بالتعليلر الم
لشالال مل  ةل الشالال مل لىالالة لشالال مل آخالالا، رو احلكالالم لىالالأ الشالال مل بكواالاله لىالالالو : جعالالالالتعى الالل هالال

 آخا.
 لن ثالثة رمور. به ، وهذا الفعل يعربوالعىة يف الىغة ماخوذة من الفعل "لّل"

رو هالالالال(: "العالالالني والالالالال  رصالالالول ثالثالالالة صالالالح حة، رحالالالدها تكالالالار 395قالالالال ابالالالن فالالالارس )ت
 .(1)ف يف الش مل"ا، واآلخا لااق يعوق، والثالث ضعتكاي

فمالالن ايصالالل ايول قالالو م : "العىالالل"، وهالال  الشالالابة الثاا الالة، يقالالال: "لىالالل بعالالد  الالل"، ومالالن 
امل لىة"، يقال لكل معتذر مقتدر، وقو م: "قالد التالل وهالذه لىتاله"، ققو م : "ال تعد  خا الثاز 

حالالده يشالالغل صالالاحءه لالالن وجهالاله"، ومالالن الثالالالث  هالالال(: "العىالالة170قالالال اخلى الالل )ت،  ري نالالءءه
ّل مالن فالالن معتالل" ري مالايا، يقالال : "لالل املالايا يعالل لىالة فهالو لى الل"، ومداله : "الع ال"قالو م: 

 .(2)الذي تضاملل وصغا جسمه نالاجال" وهو : املس
 ورما العىة يف اصطالح لىمامل الشاع فه  مداط احلكم ونءءه.

عالالين بالعىالالة يف الشالالال ات مدالالاط احلكالالم، ري مالالا لىالالم رادالالا ااهالالال( : "505يقالالول الغالالنايل )ت
 .(3)واصءه لالمة لى ه" به رضاأل الشاع احلكم إل ه واا ه

وقالالالالالد اختىالالالالالف لىمالالالالالامل رصالالالالالول الفقالالالالاله يف تعايفهالالالالالا تءعالالالالالاً الخالالالالالتالأل آرااهالالالالالم يف حالالالالالدودها، 
وحكمهالالالا، ورثاهالالالا، ومالالالا يصالالال  التعى الالالل بالالاله ومالالالا ال يصالالال ، و الالالم يف ذلالالالك رقالالالوال كثالالالوة، رفالالالهاها 

 :(4)مخسة
                                      

 مادة "لّل". 624( معام مقاي ن الىغة 1)
، وخمتالالار الصالالحاح 101ل1، مالالادة "لىالالل"، والناهالالا 474-467ل11، ولسالالان العالالاب 626-624معاالالم مقالالاي ن الىغالالة ( ااظالالا 2)

 .101ل4، مادة "العّل"، والءحا ا  ط 21ل4، مادة "لىل"، والقاموس ا  ط 189ل1
 . 230ل2( املستصفأ 3)
 .207( ذكا الشوكاز وهللوه رقوااًل رخا . ااظا إرفاد الفحول 4)



  

ر ا املعالاأل لىحكالم، ىنعالم رن الشالارع جعىهالا رمالارة ولالمالة لىالأ احلكالم،  ل األول :القو 
مجالالع مالالن لىمالالامل ايصالالول،  ختالالارهامالالذهب ركثالالا ايفالالالاة ، و فمالالو وجالالدت وجالالد احلكالالم، وهالالو 

، (2)هالالال( مالالن احلدف الالة430وربالالو ييالالد الدبونالال  )ت، (1)هالالال( مالالن الشالالافع ة330الصالالويف )ت : مالالدهم
هالالالال( هسالالالب مالالالا اقىالالاله لدهمالالالا ابالالالن السالالالءك  606والالالالاايي )ت(، هالالالال685ورجحالالاله الء ضالالالاوي )ت

 .(3)هال( 794هال(، والنركش  )ت771)
ــاني : عالالل الشالالارع  الالا موجءالالة لألحكالالا ، ا املوجالالب لىحكالالم ال لالالذااا وإ الالا جر الال القــول الث

 .(4) هال(505وهو مذهب مجع من لىمامل ايصول، واختاره الغنايل )ت
اا ال جعالالالل اهلل، وهالالالو قالالالول املعتنلالالالة بدالالالامًل لىالالالأ ر الالالا املوجءالالالة لىحكالالالم بالالالذا القـــول الثالـــث :

قالالالدام يف التحسالالني والتقءالال   العقىالال ، فهالال  لدالالدهم وصالالف ذايت ال يوقالالف لىالالأ جعالالل جالالالل، 
 .(5)و ذا يعربون لدها باملؤثا، وهذا املعم با ل لءطالن القالدة الع بين لى ها

هالالال( يف الانالالالة الءهاا الالة 606تر الا املوجءالالة بالعالالادة، وهالالو اخت الار الالالاايي ) القــول الرابــ  :
 .(6) هال(794هسب ما اقىه لده النركش  )ت

ر الالا الءالالالث لىالالأ تشالالايع احلكالالم، ىنعالالم راالاله البالالد رن يكالالون الوصالالف  القــول الخــام  :
 مشتمالً لىأ حكمة صاحلة رن تكون مقصودة لىشارع من فاع احلكم.

ن احلاجالالالالالب ، وابالالالالال(7) هالالالالالال(631وهالالالالالو اخت الالالالالار لالالالالالدد مالالالالالن لىمالالالالالامل ايصالالالالالول، كاآلمالالالالالدي )ت
 .(9)، وهللوهم(8) هال(646)ت

وإن بالالالدت يف راهاهالالالا خمتىفالالالة ومتءايدالالالة إال ر الالالا يف حق قالالالة ايمالالالا ل سالالالل   وهـــذأل األلـــوال
، وذلالالك ين اخلالالالأل ب دهالالا -إذا مالالا انالالتثد دا قالالول املعتنلالالة املءالالين لىالالأ رصالالىهم الءا الالل –كالالذلك 

لىالالأ احلكالالم قالالال با الالا: لااالالد إىل االلتءالالارات، فمالالن اظالالا إىل رن املكىالالف يتعالالاأل بوانالالطة العىالالة 
                                      

 .207، وإرفاد الفحول 101ل4ا الءحا ا  ط ( ااظ1)
 .292( ااظا تقومي ايدلة 2)
 .101ل4، والءحا ا  ط 6ل2، واملوافقات 202ل3، واإلحكا  لآلمدي 43ل3( ااظا اإلهباج 3)
 .102ل4، والءحا ا  ط 44ل3، واإلهباج 230ل2( ااظا املستصفأ 4)
 .102ل4ا ا  ط ، والءح44ل3، واإلهباج 200ل2( ااظا املعتمد 5)
 .102ل4( ااظا الءحا ا  ط 6)
 .202ل3( ااظا اإلحكا  لآلمدي 7)
 .213ل2( ااظا خمتصا املدتهأ 8)
 .103-102ل4، والءحا ا  ط 44ل3( ااظا اإلهباج 9)



  

املعالالاأل، رو ايمالالارة، رو العالمالالة، ومالالن اظالالا إىل رن احلكالالم املءالالين لى هالالا  قالالق مصالالىحة لىعءالالاد رو 
يدفع مفسدة لدهم قال با ا: موجءة ومؤثاة وبالثة لىأ احلكم، وكل ذلك جعل اهلل  ا، ول ن 

 .(1)بذااا
 التعريف المختار:

ة  الالالر الالالم يكالالالادون جيمعالالالون لىالالالأ رن العىالالالة احلق ق إن املتامالالالل يف كتالالالب لىمالالالامل ايصالالالول جيالالالد
 فالاً ه  احلكمة، ورن الوصف الظاها املدضءط مظدة  ا.

: "ياالالالالا اعىالالالالم قطعالالالالاً ر الالالالا هالالالال   -يف فالالالالان احلكمالالالالة –هالالالالال( 646يقالالالالول ابالالالالن احلاجالالالالب )ت
 .(2)خفااها واضطااهبا" املقصودة لىشارع والترب املظدة يجىها ملااع

لىأ جواي التعى ل بالوصف وخمتىفون يف التعى ل هبا، ولذا ولكدهم يف الوقل ذاته متفقون 
فالالالالإن مصالالالالطى  العىالالالالة إذا ر ىالالالالق لدالالالالدهم ااصالالالالاأل إىل الوصالالالالف ابتالالالالدامًل، ولى الالالاله ميكالالالالن القالالالالول بالالالالان 

املشتمل لىالأ املعالم  رن يقال : "إ ا الوصف الظاها املدضءط -يف اظاي –التعايف املختار  ا 
، (4)هالال( لىمدانالب631الالذي اختالاره اآلمالدي )ت وهو قايب من التعايالف ،(3)املدانب لىحكم"

كالقتالالالالل، والء الالالالع، والسالالالالفا، فإ الالالالا روصالالالالاأل رالالالالاهاة ال خفالالالالامل ف هالالالالا، مدضالالالالءطة فالالالالال ختتىالالالالف   وذلالالالالك
باختالأل ايفااد وايحوال، وه  مشتمىة لىأ املعاز املدانءة يحكامها، فالسفا مثالً مشالتمل 

الة، والقتالالالل مشالالالتمل لىالالالأ إيهالالالاق لىالالالأ املشالالالقة املدانالالالءة لىتخف الالالف بإباحالالالة الفطالالالا، وقصالالالا الصالالال
 .(5)ايرواح الربيئة ف دانءه التحامي والعقاب، وهكذا

والالدال ، واملسالتدل ، واملعالم، يف االصطالح تسمأ بامسامل خمتىفة مدها: السءب،  والعلة
 .(6)ض ، واملوجب، واملؤثا، واإلفارةوالءالث، واحلامل، واملداط، والدل ل، واملقت

 وب ان ذلك من وجهني: ،لالقة راهاة باملعم الىغوي ذو والمعنى االصطالحي
                                      

 .19-18( ااظا حق قة اخلالأل يف التعى ل باحلكمة 1)
 .214ل2( خمتصا املدتهأ 2)
 .257، ورصول الفقه لءدران ريب الع دني 237، ورصول الفقه  مد ريب يهاة 188-187ل3( ااظا التقايا والتحءو 3)
( لاأل اآلمدي املدانب بااه : "لءارة لن وصالف رالاها مدضالءط يىالن  مالن تات الب احلكالم لىالأ وفقاله حصالول مالا يصالى  رن يكالون 4)

 .270ل3مقصوداً من فاع ذلك احلكم". ااظا اإلحكا  
 .257، ورصول الفقه لءدران ريب الع دني 188ل3( ااظا التقايا والتحءو 5)
 .104ل4( ااظا الءحا ا  ط 6)



  

رن تاثوهالالالالا يف احلكالالالالم كتالالالالاثو العىالالالالة يف ذات املالالالالايا، وهالالالالذا يدانالالالالب مالالالالن  الوجــــه األول :
 .(1)لافها با ا: انم ملا يتغو حكم الش مل هصوله

رن اجملتهالد يف انالتخااجها يعالاود الدظالا بعالد الدظالا، واحلكالم يتكالار بتكالاار  الوجه الثـاني :
كالعىالل وهالالو معالاودة املالامل لىشالالاب مالاة بعالالد   ،بالالتكاار رو التكايالالا تعايفهالاجودهالا، وهالذا يدانالالب و 

 .(2)ماة
هالالال( رن هالالذا الىفالال  يطىالالق يف ايصالالل لىالالأ العالالا  املوجالالب خلالالاوج 716ويالالا  الطالالويف )ت

الءدن احل واز لن االلتالدال الطء عال  يري املالا مث، س انالتعوت لقالالً ملالا روجالب احلكالم العقىال  
سا لالاكسار، والتسويد لىسواد، س انتعوت فالاً لىمعاز الع اصطى  لى هالا لىالة كالكلذاته  
 .(3)الشاع

هالالالال( : "العىالالالة حق قالالالالة يف العقى الالالة، كاحلاكالالالة لىالالالة يف كالالالون املتحالالالالا  794قالالالال النركشالالال  )ت
 . (4)متحاكاً، كما قال الش خ ربو إنحاق، وإ ا تسمأ العىل الشال ة لىة جماياً رو اتسالاً"

 
 مطلب الثانيال

 المراد بالحكمة
 

 .أوالً : معناها في اللغة 
 احلكمة يف الىغة ماخوذة من الفعل الثالث  : "ح ك م "، ومعداه يف رصل الوضع : مدع.

"احلامل والكاأل املال م رصالل واحالد، وهالو املدالع، ورول ذلالك  -هال( :395قال ابن فارس )ت
، يقالالالالال : حكمالالالالل الدابالالالالة ا متدعهالالالالااحلكالالالالم، وهالالالالو املدالالالالع مالالالالن الظىالالالالم، ومس الالالالل حكمالالالالة الدابالالالالة ي الالالال

ورحكمتهالالالا ، ويقالالالال : حكمالالالل السالالالف ه ورحكمتالالاله، إذا رخالالالذت لىالالالأ يديالالاله ... واحلكمالالالة هالالالذا 
 .(5)ق انها، ي ا متدع من اجلهل"

ّ  ولذلك يسمأ اجملاب املدسوب  ّّ  .(6) إىل احلكمة لّك
                                      

 .101ل4، والءحا ا  ط 301ل2( ااظا رصول الساخس  1)
 .207-206، وإرفاد الفحول 101ل4( ااظا الءحا ا  ط 2)
 .421-419ل1( ااظا فاح خمتصا الاوضة 3)
إبالااه م بالن لىال  الفوويبالادي الشالافع  صالاحب املهالذب والىمالع والتءصالاة  ، ويقصالد بالشال خ ريب إنالحاق:103ل4( الءحالا ا ال ط 4)

 .105هال. ااظا الىمع 476املتوىف ندة 
، مالالالالادة: "احلكالالالالم"، ولسالالالالان العالالالالاب 100ل4، مالالالالادة :"حكالالالالم"، وااظالالالالا كالالالالذلك القالالالالاموس ا الالالال ط 258( معاالالالالم مقالالالالاي ن الىغالالالالة 5)

 .52ل1، مادة: "حكم"، وقوالد ايحكا  144-141ل12
 .143ل12، ولسان العاب 258ام مقاي ن الىغة ( ااظا مع6)



  

لىالالالالأ القضالالالالامل، يقالالالالال: حكالالالالم لى الالالاله بالالالالايما حكمالالالالاً  -كالالالالذلك– ويطىالالالالق احلكالالالالم يف الىغالالالالة
كومالالالة، إذا قضالالالأ لى الالاله، ومالالالن صالالالفات الءالالالاري نالالالءحااه : احلكالالالم، واحلالالالاكم، ري : القاضالالال ، وح

 .(1)وىنعدامها : "احلك م" لىأ التءار ر ا لىأ وين فع ل ىنعم فالل
 .(2)وهذا املعم ياجع إىل ايول بالدظا إىل رن احلاكم ميدع الظاد

 .ثانياً : معناها في االصطالح العام 
ح العا  ه  لءالارة لالن معافالة رفضالل ايفال امل بافضالل العىالو ، ولالذا يقالال احلكمة يف االصطال

 .(3)، وحك م هدا لىأ وين فع ل ىنعم ُمْفِعل"حك م"ملن  سن دقااق الصدالات ويتقدها: 
 .(4)وقد يعرب هبا رح اااً لن العدل ف قال : رجل حك م ري لدل

الشالالالالايف اجلاجالالالالاز هالالالالو تعايالالالالف  -يف اظالالالالاي– ورفضالالالالل تعايالالالالف  الالالالا يف االصالالالالطالح العالالالالا 
"احلكمالالة لىالالم يءحالالث ف الاله لالالن حقالالااق ايفالال امل لىالالأ مالالا هالال  لى الاله  -ح الالث قالالال:  هالالال(،816)ت

اي هللو آيل، واحلكمة ريضاً هال  ه ئالة القالوة العقى الة ال  لىم اظالة فهاليف الوجود بقدر الطاقة الءشاي
 .(5)طها"العىم ة املتونطة بني الغاينة الع ه  إفااط هذه القوة، والءالدة الع ه  تفاي

وهالال  هبالالذا التعايالالف تشالالمل كافالالالة التصالالافات املويواالالة الدافالالئة لالالالن لىالالم ومعافالالة و ابالالة مالالالن 
 ايقوال وايفعال وهللوها.

 .ثالثاً : معناها في االصطالح الشرعي
الدظا اخلاص، والفهالم  العىم والفقه املستدد إىل تطىق احلكمة يف االصطالح الشال  لىأ

كمـــة مـــن يشــــا ا ومـــن يـــات الحكمــــة فقـــد أوتـــي خيــــراً  }يــــاتي الح :الالالالدق ق، قالالالال تعالالالاىل 
 .(7)}ولقد آتينا لقمان الحكمة{، وقال نءحااه : (6)كثيرًا{

هالال( : "مالن فالان ابالن آد  رن ال يعىالم س يعىالم رمالا مسعالل قالول 177)ت قال اإلمالا  مالالك
ك ، وقالالال ريضالالاً : "إن احلكمالالة مسالالحة مىالال(8)"}إن تتقــوا اهلل يلعــل لكــم فرلانــًا{اهلل تعالالاىل : 

                                      
 .62ل1، وخمتار الصحاح 141ل12، ولسان العاب 99ل4( ااظا القاموس ا  ط 1)
 .144ل12( ااظا لسان العاب 2)
 .62ل1، وخمتار الصحاح 100ل4، والقاموس ا  ط 141-140ل12( ااظا لسان العاب 3)
 .62ل1، وخمتار الصحاح 143ل12 ، ولسان العاب100ل4( ااظا القاموس ا  ط 4)
 .292ل1، وااظا كذلك التوق ف لىأ مهمات التعاريف 104( التعايفات 5)
 .269( نورة الءقاة آية 6)
 .12( نورة لقمان آية 7)
 .29( نورة ايافال آية 8)



  

لىالالالأ قىالالالب العءالالالد"، وقالالالال : "احلكمالالالة االالالور يقذفالالاله اهلل يف قىالالالب العءالالالد"، وقالالالال : "يقالالالع بقىالالال  رن 
 .(1)احلكمة الفقه يف دين اهلل، ورما يدخىه اهلل القىوب من رلته وفضىه" 

ولعل هذا هو نءب تسم ة الءاري نءحااه لسدة اء ه صىأ اهلل لى ه ونىم بال : "احلكمالة" 
 .(2)ب العنينيف مواضع كثوة من الكتا

 وح ث قاال احلكمة بالكتاب يف آيات القاآن الكامي فاملااد هبا السدة الدءوية.
اب وهالو القالاآن، وذكالا احلكمالة، ال"فالذكا اهلل الكتال -هال( :204الشافع  )ت اإلما  قالال
 .(3)أ من رهل العىم بالقاآن يقول : احلكمة: ندة رنول اهلل"الن ررضالفسمعل م

 .لما  األصول رابعاً : معناها عند ع
يالالال دد هالالالذا املصالالالطى  كثالالالواً لىالالالأ رلسالالالدة لىمالالالامل ايصالالالول يف بالالالاب الق الالالاس لدالالالد الكالالالال  يف 

 تعى ل ايحكا  الشال ة، وختتىف آراؤهم يف ضابطه ومعداه.
 .(4)فنلد أن بعضهم يتوس  في معناأل فيلعله مرادفاً للمصلحة

 حتص ل املصالىحة ودفالع : "احلاجة إىل -معافاً هذا املصطى   –هال( 606يقول الاايي )ت
 .(5)املفسدة وه  الع يسم ها الفقهامل باحلكمة"

هالالال(: "هالال  الغايالالة املطىوبالالة مالالن التعى الالل، وهالال  جىالالب املصالالىحة رو 716ويقالالول الطالالويف )ت
 .(6)دفع املفسدة"

" احلكمالالالة جىالالالب مصالالالىحة رو تكم ىهالالالا، رو  -هالالالال( : 861ويقالالو  الكمالالالال ابالالالن ا مالالالا  )ت
 .(7)دفع مفسدة رو تقى ىها"

 .(1)ة إىل جىب مصىحة رو دفع مفسدة"ال  احلاجالهال( : "وه794ول النركش  )تالقوي
                                      

 .98-97ل4( ااظا املوافقات 1)
 2من نالورة الدسالامل، واآليالة  113رة آل لماان، واآلية من نو  164من نورة الءقاة، واآلية  231، 151، 129( ااظا اآليات 2)

 من نورة اجلمعة.
 .103، 93، 32، وااظا يف تسم ة السدة باحلكمة املصدر ذاته ص 78( الانالة 3)
، واإلهبالالالالاج 427،  152ل5، وا صالالالالول 74ل2، وقوا الالالالع ايدلالالالالة 61ل2( ااظالالالالا  الالالالاذج مالالالالن هالالالالذا املالالالالدهج يف الفصالالالالول لىاصالالالالاص 4)

 .135ل3، 158، 121، 91، 84ل2، 278، 200ل1وقعني ، وإلال  امل144ل3
 .389ل5( ا صول 5)
 .445ل3( فاح خمتصا الاوضة 6)
 .188 – 187ل3، وااظا كذلك التقايا والتحءو 431( التحايا 7)



  

 ونلد آخرين يلعلونه مرادفاً للعلةا فيفسرون العلة بالحكمة.
 ىقالالالالوه بالالالالإيامل : "والثالالالالالث ر –وهالالالالو يءالالالالني معالالالالاز العىالالالالة لدالالالالد الفقهالالالالامل  –يقالالالالول ابالالالالن قدامالالالالة 

 .(2)احلكمة، كقو م : املسافا ي خص لعىة املشقة"
"ورمالالا العىالالالة فالالاملااد هبالالا احلكالالالم واملصالالاك الالالالع تعىقالالل هبالالالا  -هالالالال( : 790الشالالا   )ت ويقالالول

ايوامالالا رو اإلباحالالة، واملفانالالد الالالع تعىقالالل هبالالا الدالالواه ، فاملشالالقة لىالالة يف إباحالالة القصالالا والفطالالالا يف 
السفا، والسفا هالو السالءب املوضالوع نالءءاً لةباحالة، فعىالأ اجلمىالة : العىالة هال  املصالىحة افسالها، رو 

 .(3)، كاال راهاة رو هللو راهاة، مدضءطة رو هللو مدضءطة"مظدتهافسدة، ال امل
: "وهالذا جمالاياً، يااله ضالابط احلكمالة  -بعد ذكاه  ذا املعم  –هال( 794قال النركش  )ت

 .(4)ال افن احلكمة، من باب تسم ة الدل ل بانم املدلول"
 علةا ومن هاال :ولد حاول بعض علما  األصول ضبط الحكمة بتعريف يفصلها عن ال

 ةموجءال ة"املعم الذي يكون به الوصالف لىال -هال( ح ث لافها با ا: 490الساخس  )ت – 1
 .(5)لىحكم فالاً"

"فإاا ال اعين باحلكمة إال املصالىحة املخ ىالة  -هال( ح ث قال : 505ربو حامد الغنايل )ت – 2
انمث إاالاله إ الالا جعالالل املدانالالءة، كقولدالالا يف قولالاله لى الاله السالالال  : يال يقضالال  القاضالال  وهالالو هللضالالء

 .(6)الغضب نءب املدع ياه يدهش العقل وميدع من انت فامل الفكا"
هال( ح ث رفار يف ركثا من موضع من كتاباله اإلحكالا  إىل رن املالااد هبالا 631اآلمدي )ت – 3

 .(7): "املعم املقصود لىشاع من إثءات حكم رو اف ه"

                                                                                                             
 .120ل4( الءحا ا  ط 1)
 .423، 419ل1، وااظا كذلك فاح خمتصا الاوضة 246-245ل1( روضة الدارا 2)
 .265ل1( املوافقات 3)
 .108ل4، وااظا كذلك الءحا ا  ط 53ل2( تشد ف املسامع 4)
 .236ل2(  ااظا رصول الساخس  5)
 .333ل1( املستصفأ 6)
 .239، 230، 203ل3( ااظا اإلحكا  لآلمدي 7)



  

ر الوصالالف لىالالة كالالذهاب العقالالل هالالال( ح الالث قالالال : "هالال  الالالع يجىهالالا صالالا684القالالاايف )ت – 4
 .(1)املوجب جلعل اإلنكار لىة"

املعم املدانب الذي اشا  ه "واملااد هكمة احلكم:  -هال( ح ث قال : 716الطويف )ت – 5
 .(3)رو : "هللاية احلكم املطىوبة بشاله" ،(2)لده احلكم"

 .(4)هال( ح ث ذكا رن املااد هبا املصىحة املقصودة لشاع احلكم794النركش  )ت – 6
رن معالالم احلكمالالة لدالالد لىمالالامل ايصالالول : "املعالالم املدانالالب الالالذي قصالالده  وخالصــة القــول

 الشارع من احلكم".
وهالالذا املعالالم  تىالالف مالالن لالالل آلخالالا، فىكالالل حكالالم معالالم خالالاص يدانالالءه، وإن كالالان املقصالالد 

 .(5)ا  من التشايع هو جىب املصاك ودرمل املفاندالع
 

 المطلب الثالث
 معنى التعليل بالحكمة

رن تءالالالني لدالالالا مالالالااد ايصالالالول ني بالتعى الالالل واحلكمالالالة بقالالال  رن اعالالالاأل رن مالالالاادهم بالتعى الالالل  بعالالالد
 ه ث يقاس لى اله كالل فالاع وجالد ف اله هالذا املعالم، حكم ايصلباحلكمة : جعىها املعم املؤثا يف 

رن الغضب يالدهش  : ن احلكمة يف لد  جواي قضامل القاض  وهو هللضءان ه إ : وذلك كقولدا
 فامل الفكا، وهذا املعم املؤثا موجود يف اجلوع املفالاط والعطالش املفالاط وايد العقل وميدع من انت

لاالنه لالن الدظالا لدفساله، فىال ن  :وهال  ةإن الص  يالوىل لى اله حلكمال :املربح فدق سه لى ه، وكقولدا
ن إ :، وكقولدا(6)الصءا نءب الوالية لذاته بل  ذه احلكمة، وه  موجودة يف اجملدون فدق سه لى ه

                                      
 .406( ااظا فاح تدق   الفصول 1)
 .160ل1، وااظا كذلك املدخل البن بدران  423ل1( فاح خمتصا الاوضة 2)
 .386ل3ا فاح خمتصا الاوضة ( ااظ3)
 .53-52ل2( ااظا تشد ف املسامع 4)
، واملوافقالالات 160ل2، 7ل1، وقوالالالد ايحكالالا  271ل3، واإلحكالالا  لآلمالالدي 159، وفالالالفامل العى الالل 287ل1( ااظالالا املستصالالفأ 5)

 .36ل3، ومدهاج السدة 6ل2
 .334-333ل1( ااظا املستصفأ 6)



  

الاضالا مالن املتعاقالدين، فالاملعم  مظدةر ا  :من جعل ص غ العقود رنءاباً لصحتها وافوذهااحلكمة 
فح الالالالث وجالالالد مالالالالا يالالالدل لى الالاله صالالالال  العقالالالد، ومالالالالن القوالالالالد الفقه الالالالة  ،(1)املالالالؤثا حق قالالالة هالالالالو الاضالالالا

ولالذا تصال  العقالود  ،(2)املشهورة: قالدة: "العربة يف العقود باملقاصد واملعاز ال بايلفاظ واملءالاز"
لكو الا  ،كتابة واإلفارة، ولرب الونااط اإللك وا ة احلديثة، لىأ املختار من رقوال رهل العىالمبال

 .(3)ايصل يف العقود هو ال اض ويجل هذا قال الفقهامل إن معربة لن املعم املؤثا وهو الاضا، 
 .(4)"العقود تتءع رضا املتعاقدين" -هال(: 728قال ف خ اإلنال  ابن ت م ة )ت

 
 ب الراب المطل

 أمثلة على التعليل بالحكمة
 

وايامالالالة اجملتهالالالدين ميكدالالاله رن يقالالالف  والتالالالابعني إن املسالالالتقال لىكتالالالاب والسالالالدة ورقالالالوال الصالالالحابة
 لىأ  اذج متعددة من التعى ل باحلكمة ال ميكن حصاها يف هذا املقا ، ولعل من رمهها ما يايت:

 يم : أوالً : األمثلة على التعليل بالحكمة من القرآن الكر 
}كـــيال يكـــون دولـــة بـــين األ نيـــا  تعى الالالالل تقسالالال م الفالالالال مل الالالالوارد يف قالالالالوله تعالالالاىل :  – 1
 .(5)منكم{

ففال  هذه اآلية يءني الءاري نءحااه رن لىالة تقسال م الفال مل لىالأ الصالورة الشالال ة هال  مدالع  
كمالا   –ة ، وهالذه العىال(6)كواه دااااً ومتداواًل بني ايهللد امل فقط، كمالا كالان لى اله احلالال يف اجلاهى الة

ل سالل وصالفاً رالالاهااً مدضالءطاً، وإ الا هال  معالم مدانالالب وحكمالة معقولالة، ومالع ذلالالك  -هالو رالاها
                                      

 .188ل3، والتقايا والتحءو 431( ااظا التحايا 1)
، وجمىالالالالة ايحكالالالالا  207، وايفالالالالءاه والدظالالالااا البالالالالن  الالال م 289ل32، 112ل30، وجممالالالالوع الفتالالالاو  3ل5( ااظالالالا بالالالالدااع الصالالالدااع 2)

 .11ل2، وقوالد ايحكا  200ل5، وياد املعاد 3العدل ة مادة 
 .143، وختايج الفاوع لىأ ايصول 6ل29( ااظا جمموع الفتاو  3)
 .429(  العقود 4)
 .7شا آية ( نورة احل5)
، 252ل3، واإلحكالالالا  لآلمالالالدي 319ل5، وتفسالالالو الء ضالالالاوي 96ل8، وتفسالالالو ابالالالن كثالالالو 17-16ل18( ااظالالالا تفسالالالو القالالالا   6)

 .183ل8، ولون املعءود 585ل28وجمموع الفتاو  



  

لىالالق لالالدد مالالن العىمالالامل بعالالا ايحكالالا  لى هالالا ق انالالاً لىالالأ الفالال مل، كتحالالامي الوقالالف لىالالأ ايهللد الالامل 
، وهذه اآلية جعىها لىمامل ايصول من قء الل التعى الل الصالاي ، الفالتما ا لىالأ (1)وحدهم، وحنوه

 .(2)ه وه  "ك ال"ص غت
تعى ل حتامي اخلما وامل سا بكواه نءءاً إليقالاع العالداوة والءغضالامل، والصالد لالن ذكالا  – 2

}يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا إنمـــا الخمـــر والميســـر واألنصـــاب اهلل ولالالالن الصالالالالة، قالالالال تعالالالاىل : 
واألزالم رج  من عمل الشيطان فاجتنبوأل لعلكـم تفلحـونا إنمـا يريـد الشـيطان أن يولـ  

ـــنك ـــتم بي م العـــداوي فـــي الخمـــر والميســـر ويصـــدكم عـــن ذكـــر اهلل وعـــن الصـــالي فهـــل أن
 .(3)منتهون{

ففالال  هالالذه اآليالالة يءالالني الءالالاري نالالءحااه حكمالالة حتالالامي اخلمالالا وامل سالالا بشالالكل صالالاي  وواضالال  
دلل لى ه رداة احلصا "إ ا"، وهذا يف د حتامي كل رمالا يالؤدي إىل العالداوة والءغضالامل رو إىل الصالد 

 الصالة ق اناً لى هما. لن ذكا اهلل ولن
، راالاله نالالئل لالالن الشالالطااج رهالال  (4)وقالالد اقالالل هللالالو واحالالد مالالن املفسالالاين لالالن القانالالم بالالن لمالالد

 م سا؟ ولن الداد رهو م سا؟ فقال : "كل صد لن ذكا اهلل ولن الصالة فهو م سا".
 .(5)}ويصدكم عن ذكر اهلل وعن الصالي{قال ربو لء د : تاول قوله تعاىل : 

                                      
 .32-31، 13ل31( ااظا جمموع الفتاو  1)
، ورصالالالالالالول 46ل3، واإلهبالالالالالاج 252ل3دي ، واإلحكالالالالالا  لآلمالالالالال529ل2، والربهالالالالالان 297ل2، 263ل2( ااظالالالالالا رصالالالالالول اجلصالالالالالاص 2)

 .343ل1، واملدخول 130ل2، وقوا ع ايدلة 288ل2، واملستصفأ 149ل2الساخس  
، وتفسالالالالو 24-21ل7، وااظالالالالا يف تفسالالالالو هالالالذه اآليالالالالة وب الالالان حكمالالالالة التحالالالالامي: تفسالالالو الطالالالالربي 91، 90( نالالالورة املااالالالالدة اآليالالالات 3)

 .160ل3بن كثو ، وتفسو ا291ل6، وتفسو القا   361-360ل2الء ضاوي 
( هالالو ربالالو لمالالد القانالالم بالالن لمالالد بالالن خى فالالة رنالالول اهلل صالالىأ اهلل لى الاله ونالالىم ريب بكالالا الصالالديق، رحالالد رامالالة التالالابعني، ولالالاد وقتالاله 4)

باملديدالالة مالالع نالالاد ولكامالالة، ولالالد يف خالفالالة لىالال  رضالال  اهلل لدالاله، رو  لالالن لالالدد مالالن الصالالحابة مالالدهم لااشالالة وابالالن لءالالاس، وابالالن 
لده ابده لءدالالن، والشع ، والنهاي، وهللالوهم، وقالد اختىالف يف نالدة وفاتاله فق الل إااله تالويف نالدة نالل  لما، وربو هاياة، ورو 

 .41ل1، و ءقات الفقهامل 53ل5ومااة، وق ل نءع ومااة، وق ل قءل ذلك، وق ل بعده، ااظا نو رلال  الدءالمل 
 .160ل3، وتفسو ابن كثو 291ل6( ااظا تفسو القا   5)



  

لدالالال  صالالالىأ اهلل لى الالاله ونالالالىم مالالالن ييدالالالب بدالالالل جحالالالش بدفالالال  احلالالالاج لالالالن تعى الالالل يواج ا – 3
 اً }فلما لضى زيد منها وطـر املؤمدني يف النواج من يوجات ردل ااهالم إذا  ىقالوهن، قال تعالاىل : 

 . (1)زوجناكها لكي ال يكون على المامنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا لضوا منهن وطرًا{
ا رهدالالا لالالك تنوجيهالالا وفعىدالالا ذلالالك لالالئال يءقالالأ حالالاج "ري إ الال -هالالال( :774قالالال ابالالن كثالالو )ت

 .(2)لىأ املؤمدني يف تنويج مطىقات ايدل امل"
فف  هذه اآلية لىل الءاري نءحااه هذا احلكم هبذه احلكمة املعقولالة، فاخالذ مدهالا مجهالور 
ايصول ني قوالد مهمة، مدها : رن حكم الدال  صالىأ اهلل لى اله ونالىم وحكالم ايمالة واحالد إال مالا 

 .(3)لدل لخصه ا
"يلكالال ال يكالالون لىالالأ املالالؤمدني حالالاج يف ريواج ردل الالااهم  -هالالال( :685يقالالول الء ضالالاوي )ت

إذا قضوا مدهن و اامث لىة لىتنويج، وهو دل ل لىالأ رن حكماله وحكالم ايمالة واحالد إال مالا خصاله 
 .(4)الدل ل"

}خذ من أموالهم صدلة تطهرهم وتـككيهم إضافة إىل آيات رخا  كثوة، كقوله تعاىل : 
}وال تســبوا ، وقولالاله : (6){م}وإن ليــل لكــم ارجعــوا فــارجعوا هــو أزكــى لكــ، وقولالاله : (5)ا{بهــ

 .(7)الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدواً بغير علم{
والتعى ل باحلكمالة يف القالاآن الكالامي ورد بانالال ب متعالددة ال ميكالن الوفالامل هبالا يف مثالل هالذا 

هالالالالالالال( يف كتابالالالالالاله مفتالالالالالالاح دار 751القالالالالالال م )ت الءحالالالالالالث املختصالالالالالالا، وقالالالالالالد رفالالالالالالار إىل معظمهالالالالالالا ابالالالالالالن
 .(1)السعادة

                                      
 .37اب آية ( نورة ايحن 1)
 .379ل6( تفسو ابن كثو 2)
، 186، 176ل1، واإلحكالالالا  لآلمالالالالدي 310ل1، وقوا الالالع ايدلالالالة 89ل2، ورصالالالول الساخسالالالال  241-240ل1( ااظالالالا التءصالالالاة 3)

 .190ل3، 404ل2، 285ل1، والتقايا والتحءو 247ل4، 246ل2، واملوافقات 261ل2
 .376ل4( تفسو الء ضاوي 4)
 .103( نورة التوبة آية 5)
 .28( نورة الدور آية 6)
 .108(  نورة اياعا  آية 7)



  

 ثانياً : األمثلة على التعليل بالحكمة من السنة النبوية :
قوله صىأ اهلل لى ه ونىم : )كدالل   التكم لالن ييالارة القءالور رال فنوروهالا فإ الا تنهالد  – 1

 .(2) يف الدا ا وتذكا اآلخاة(
م قالرب رماله فءكالأ وربكالأ مالن حولاله، س قالال ويف لفال  آخالا : يار الدال  صالىأ اهلل لى اله ونالى

"انتاذال ريب يف رن انتغفا  ا فىم يالؤذن يل، وانالتاذاته يف رن ريور قربهالا فالاذن يل، فالنوروا  -:
 .(3)القءور فإ ا تذكا املوت"

فف  هذين احلديثني لىل الد  صىأ اهلل لى ه ونالىم مشالاول ة ييالارة القءالور باحلكمالة وهال  
 لىأ جواي التعى ل باحلكمة.تذكا اآلخاة، مما يدل 

 .(4)قوله صىأ اهلل لى ه ونىم : "لودوا املاضأ واتءعوا اجلداان تذكاكم اآلخاة" – 2
:  -يف تءويءالاله  الالذا احلالالديث  –هالالال(  739قالالال ابالالن بىءالالان ماتالالب صالالح   ابالالن حءالالان )ت 
 .(5)"ذكا ايما بع ادة املاضأ إْذ انتعماله يذكا اآلخاة"

نالىم : "ال تالدك  املالارة لىالأ لمتهالا وال لىالأ خالتهالا إاكالم إن قوله صىأ اهلل لى ه و  – 3
 .(6)فعىتم ذلك قطعتم ررحامكم"

                                                                                                             
 .23-22ل2( ااظا مفتاح دار السعادة 1)

، وابالن حءالان 1571، ورقماله 501ل1( رخاجه ابن ماجة يف ندده من حديث لءالداهلل بالن مسالعود، بالاب مالا جالامل يف ييالارة القءالور 2)
، قالالال املدالالذري 981، ورقمالاله 261ل3شالالاكني رصالالاًل، يف صالالح حه، بالالاب ذكالالا مالالا يسالالتحب لىمالالامل رن يالال   االنالالتغفار لقاابتالاله امل

 .5375، ورقمه 189ل4"رواه ابن ماجة بإنداد صح  ". ااظا ال هلل ب وال ه ب  -هال(: 656)ت
( رخاجاله مسالىم يف صالح حه مالالن ح الث ريب هايالاة، كتالاب اجلدالالاان، بالاب انالتئذان الدالال  صالىأ اهلل لى اله ونالىم ربالاله يف ييالارة قالرب رمالاله 3)

ورخاجالالاله هبالالالذا الىفالالال  كالالالذلك ابالالالن حءالالالان يف صالالالح حه، بالالالاب ايمالالالا بنيالالالارة القءالالالورإذ يياراالالالا تالالالذكا املالالالوت  ،976، ورقمالالاله 52ل4
، والدسالالاا  يف 1572، ورقمالاله 501ل1، وابالالن ماجالالة يف نالالدده، بالالاب مالالا جالالامل يف ييالالارة قءالالور املشالالاكني 3169ورقمالاله  440ل7

 .9686، ورقمه 442ل2 ، واإلما  رلد يف مسدده2034، ورقمه 90ل4ندده، باب ييارة قرب املشا  
، ورقمالالاله 48ل3، 11288، ورقمالالاله 31ل3، 11196، ورقمالالاله 23ل3( رخاجالالاله اإلمالالالا  رلالالالد يف مسالالالدده مالالالن حالالالديث ريب نالالالع د 4)

، قالالالالال ا  ثمالالالال  2955، ورقمالالالاله 221ل7، ورخاجالالالاله كالالالالذلك ابالالالالن حءالالالالان يف صالالالالح حه، بالالالالاب املالالالالايا ومالالالالا يتعىالالالالق بالالالاله 11463
 .29ل3ا جممع النوااد هال(: "رواه رلد والءنار ورجاله ثقات" ااظ807)ت

 .221ل7( ااظا صح   ابن حءان 5)
( رخاجالاله بىفالال  : "إاكالالن إذا فعىالالع ذلالالك قطعالالع ررحالالامكم" ابالالن حءالالان يف صالالح حه ، كتالالاب الدكالالاح، بالالاب ذكالالا العىالالة الالالع مالالن 6)

ا" ، وصالالدر هالالذا احلالالديث: "ال تالالدك  املالالارة لىالالأ لمتهالالا وال لىالالأ خالتهالال4116، ورقمالاله 426ل9رجىهالالا يجالالا لالالن هالالذا الفعالالل 



  

فف  هذا احلديث لىل الد  صىأ اهلل لى ه ونىم هذا احلكم باحلكمة وه  ا افظة لىأ 
 .(1)صىة الاحم

: "ل سالالل بداسالالة إ الالا مالالن الطالالوافني  -يف فالالان ا الالاة -قولالاله صالالىأ اهلل لى الاله ونالالىم  – 4
 .(2)م والطوافات"لى ك

وهالالالالالذا مالالالالالن قء الالالالالل التعى الالالالالل باحلكمالالالالالة، ومالالالالالع ذلالالالالالك جعىالالالالاله ركثالالالالالا ايصالالالالالول ني  وذجالالالالالاً لىعىالالالالالة 
 .(3)املدصوصة، وقانوا الفارة لىأ ا اة يف هذا احلكم اظااً لوجود هذه العىة ف ها

"والالالالذي جالالالاملت بالالاله الشالالالايعة مالالالن ذلالالالك هللايالالالة  -هالالالال( :751قالالالال ابالالالن القالالال م رلالالاله اهلل )ت
إ ا لو جاملت بداانالتهما لكالان ف اله رلظالم حالاج ومشالقة لىالأ ايمالة لكثالاة احلكمة واملصىحة، ف

 .(4) وفا ما لىأ الداس ل الً و اراً ولىأ فافهم وث اهبم ور عمتهم"
رن املغالوة بالالن فالالعءة خطالالب امالارة فقالالال لالاله رنالالول اهلل صالىأ اهلل لى الاله ونالالىم : "ااظالالا  – 5

 .(5)إل ها فإاه رحا  رن يؤد  ب دكما"

                                                                                                             
، 5108، ورقماله 426ل11متفق لى ه، ح ث رخاجه الءخاري يف صالح حه، كتالاب الدكالاح، بالاب ال تالدك  املالارة لىالأ لمتهالا 

، ورخاجالالاله مسالالالىم يف صالالالح حه، كتالالالاب الدكالالالاح، بالالالاب حتالالالامي اجلمالالالع بالالالني املالالالارة ولمتهالالالا رو خالتهالالالا يف الدكالالالاح 5110، 5109
 .1408، ورقمه 205ل5

 .4116، رقم 426ل9حءان  ( ااظا اإلحسان ب ت ب صح   ابن1)
، ورقمالاله 22ل1( رخاجالاله اإلمالالا  مالالالك يف املو الالا مالالن حالالديث ريب قتالالادة، كتالالاب الوضالالومل، بالالاب وضالالومل القالالاام إذا قالالا  إىل الصالالالة 2)

، 22690، ورقمالالالاله 309ل5، 22633، ورقمالالالاله 303ل5، ورخاجالالالاله كالالالالذلك اإلمالالالالا  رلالالالالد يف مسالالالالدده مالالالالن حديثالالالاله ريضالالالالاً 42
،وابالن ماجالة يف نالدده، كتالاب الوضالومل بسالؤر 92ورقماله  153ل1بالاب مالا جالامل يف نالؤر ا الاة  وال مذي يف ندده، كتاب الوضومل،

 .367، ورقمه 131ل1ا اة 
قال ال مالذي : "هالذا حالديث حسالن صالح  ، وهالو قالول ركثالا العىمالامل مالن رصالحاب الدال  صالىأ اهلل لى اله ونالىم والتالابعني ومالن 

ك هالذا احلالالديث لالن إنالحاق بالالن لءالداهلل بالن ريب  ىحالالة ود بعالدهم ... وهالذا رحسالن فالال مل روي يف هالذا الءالاب، وقالالد جالود مالال
 .154ل1يات به رحد رمت من مالك". ااظا ندن ال مذي 

، ورصالالالالالول 802ل3، وروضالالالالالة الدالالالالالارا 299، 280ل2، ورصالالالالالول اجلصالالالالالاص 289، 275ل2، واملستصالالالالالفأ 110( ااظالالالالالا الىمالالالالالع 3)
 .172ل2وقعني ، وإلال  امل195ل3، والتقايا والتحءو 297ل1، واملعتمد 242ل1الساخس  

 .172ل2( إلال  املوقعني 4)
، 69ل6، والدسالالالاا  يف نالالالدده، كتالالالاب الدكالالالاح، بالالالاب املالالالارة الصالالالاحلة 18179، ورقمالالاله 246ل4( رخاجالالاله اإلمالالالا  رلالالالد يف مسالالالدده 5)

، وابالن حءالالان يف صالح حه، كتالاب الدكالالاح، بالاب ذكالالا ايمالا لىمالامل إذا رراد خطءالالة امالارة رن يدظالا إل هالالا قءالل العقالالد 3235ورقماله 



  

 لى الاله ونالالىم لىالالل احلكالالم بانالالتماارية ايلفالالة ودوا   ا ءالالة ب دهمالالا، وهالالو مالالن فالالالد  صالالىأ اهلل
 قء ل التعى ل باحلكمة.

قولالاله صالالىأ اهلل لى الاله ونالالىم : "يالالا معشالالا الشالالءاب مالالن انالالتطاع مالالدكم الءالالاملة فى تالالنوج  – 6
 .(1)فإاه رهللا لىءصا ورحصن لىفاج، ومن د يستطع فعى ه بالصو  فإاه له وجامل"

 -:  -هالالال(852هسالالب مالالا اقالالل لدالاله ابالالن حاالالا )ت –هالالال( 702 الالد )تقالالال ابالالن دق الالق الع
ون رفعالالالالل لىالالالالأ باهبالالالالا، فالالالالإن التقالالالالو  نالالالالءب لغالالالالا الءصالالالالا وحتصالالالالني الفالالالالاج، ويف الل رن تكالالالالال" تمالالالال

ذا العالار  ف كالون رهللالا ورحصالالن الف هالالالمعارضالتها الشالهوة الدال الة، وبعالالد حصالول التالنويج يضعال
 . (2)قوله مع وجود الدال "ما د يكن، ين وقوع الفعل مع ضعف الدال  رادر من و الم

: "ومالا رلطالف مالا  -مشواً إىل رثا هذه احلكمة يف احلكم –هال( 852وقال ابن حاا )ت
وقالع ملسالىم ح الث ذكالا لقالب حالديث ابالن مسالعود هالذا ب سالو حالديث جالابا رفعاله :يإذا رحالالدكم 

فالالإن ف الاله رلاءتالاله املالالارة فوقعالالل يف قىءالاله فى عمالالد إىل رمارتالاله فى واقعهالالا فالالإن ذلالالك يالالاد مالالا يف افسالالهمث، 
 .(3)إفارة إىل املااد من حديث الءاب"

                                                                                                             
، والالالدارقطين يف 1865ورقمالاله  599ل1، وابالالن ماجالالة يف نالالدده، كتالالاب الدكالالاح، بالالاب تالالنويج ايبكالالار 4043، ورقمالاله 351ل9

، واحلالالديث روي مالن  الالاق متعالددة، ولاله فالالواهد ومتابعالات يقالالوي بعضالها بعضالاً. ااظالالا نالءل السالالال  31، ورقماله 252ل3نالدده 
 .181ل3

مسعود، كتاب الدكاح، بالاب قالول الدال  صالىأ اهلل لى اله ونالىم مالن انالتطاع ( رخاجه الءخاري يف صح حه من حديث لءداهلل بن 1)
، ورخاجاله مسالىم يف صالح حه مالن حديثاله ريضالاً، كتالاب الدكالاح، بالاب انالالتحءاب 5065ورقماله  344ل11مالدكم الءالامل فى تالنوج 

 .1400ورقمه  185ل5الدكاح 
 .348ل11( فت  الءاري 2)
 .348ل11( املصدر السابق 3)



  

 ثالثاً : األمثلة على التعليل بالحكمة من ألوال الصحابة :
قول لااشة رض  اهلل لدها: "لو ردر  رنول اهلل مالا رحالده الدسالامل ملالدعهن املسالاد   – 1

 .(1)كما مدعل اسامل بين إنااا ل"
كمالالة مالالن مدالالع اسالالامل بالالين إنالالااا ل ففالال  هالالذا ايثالالا رفالالارت لااشالالة رضالال  اهلل لدهالالا إىل احل

املسالالاجد وهالال  خشالال ة الفتدالالة، وذلالالك ي الالن كالالن يتخالالذن ررجالالالً مالالن خشالالب يتشالالافن لىاجالالال يف 
 .(2)املساجد، فحا  اهلل لى هن املساجد

: "إز -لدالالدما تالالنوج امالالارة مالالن رهالالل الذمالالة  –قالالول لمالالا حلذيفالالة رضالال  اهلل لدهمالالا  – 2
هالالل الذمالالة جلمالالا ن، وكفالالأ بالالذلك فتدالالة لدسالالامل رخالالاأل رن يقتالالدي بالالك املسالالىمون ف ختالالاروا اسالالامل ر

 .(3)املسىمني"
: "ولكالالالين إمالالالا  -يف تعى ىالالاله إمتالالالا  صالالالالته يف السالالالفا  –قالالالول لثمالالالان رضالالال  اهلل لدالالاله  – 3

 .(4)الداس ف دظا إيل ايلااب ورهل الءادية رصى  ركعتني ، ف قولون هكذا فاضل"
 لملتهدين :رابعاً : األمثلة على التعليل بالحكمة من ألوال األئمة ا

 جا  التعى ل باحلكمة لىأ رلسدة ايامة اجملتهدين يف مساال كثوة.
 هال(:150فمما رثا لن اإلما  ريب حد فة رله اهلل )ت – 1

رااله كالان يكالاه رن يءالالاع السال  رجالاالً واسالالامل مالن رهالل احلالالاب إذا كالااوا قالد رخاجالالوا إىل  –ر 
هالالال( يف 182م، وقالالد وافقالاله ربالالو يونالالف )تدار اإلنالالال  معىالالالً ذلالالك : بالالان ال يتقالالو  ايلالالدامل هبالال

، وهذا من قء الل التعى الل (6)،كما وافقه لمد بن احلسن(5)ذلك وياد الصء ان معىالً بالعىة افسها
 باحلكمة.

                                      
، ورخاجالالاله اإلمالالالا  869، ورقمالالاله 354ل3 صالالالح حه، كتالالالاب ايذان، بالالالاب ااتظالالالار الدالالالاس ق الالالا  اإلمالالالا  العالالالاد ( رخاجالالاله الءخالالالاري يف1)

، واإلمالالا  445، ورقمالاله 399ل2مسالالىم يف صالالح حه، كتالالاب الصالالالة، بالالاب خالالاوج الدسالالامل إىل املسالالاجد إذا د ي تالالب لى الاله فتدالالة 
، وربالو داود يف نالدده، كتالاب 468، ورقماله 198ل1سالاجد مالك يف املو ا، كتاب القءىة، باب ما جامل يف خالاوج الدسالامل إىل امل

 .569، ورقمه 155ل1الصالة، باب ما جامل يف خاوج الدسامل إىل املساد يباب التشديد يف ذلكمث 
 .194ل3( ااظا لون املعءود 2)
كتالاب الدكالاح، ( قصة يواج حذيفة وبعا الصحابة من اسامل رهل الكتاب رخاجها لءدالاياق يف مصدفه، كتاب رهل الكتالاب، و 3)

، كمالالا رخاجهالالا ابالالن ريب فالال ءة يف مصالالدفه، كتالالاب الدكالالاح، بالالاب 177-176ل7، 79-78ل6بالالاب اكالالاح اسالالامل رهالالل الكتالالاب 
، والء هق  يف ندده، كتاب الدكاح، باب ما جامل يف حتامي حالاالل رهالل الشالا  158ل4من رخص يف اكاح اسامل رهل الكتاب 

 .193ل1، ونع د بن مدصور يف ندده 172ل7
 .1964، ورقمه 199ل2خاجه ربو داود يف ندده، كتاب احلج، باب الصالة ىنم ( ر4)
 .62-61ل1( ااظا الاد لىأ نو ايويال  5)
 .133ل1( ااظا السو  مد بن احلسن 6)



  

قولالاله جالالواي ذبالال  املافالال ة وحاقهالالا وحالالاق املتالالاع إذا لاالالن املسالالىمون لالالن لىالاله، وقالالد  –ب 
، وهالذا مالن قء الل التعى الل باحلكمالة (1)العدووافقه ربو يونف معىىني ذلك : بكااه ة رن يدتفع به 

 واملصىحة.
 هال(:177ومما رثا لن اإلما  مالك رله اهلل )ت – 2

راالالالاله لىالالالالل الدهالالالال  لالالالالن السالالالالفا بالالالالالقاآن إىل رر  العالالالالدو بقولالالالاله : "رراه خمافالالالالة رن يدالالالالاله  –ر 
 ، وهو تعى ل باحلكمة.(2)العدو"

 د بداملهالا لىالأ قوالالد إبالااه م ح دما هم رن يهد  الكعءة ويع –قوله يحد اخلىفامل  –ب 
 .(3)"رخشأ رن تصو مىعءة لىمىو " -:

، وهذا (4)راه رله اهلل لىل رريه يف حكم التسعو خبش ة رن  اج التاار من السوق -جال 
 من باب ماالاة احلكمة واملصىحة.

راه رجاي اجلهالاد مالع رمالاامل اجلالور معىالالً ذلالك باااله لالو تالا  لكالان ف اله ضالار لىالأ رهالل  –د 
 .(5)إلنال ا

 هال(:204ومما رثا لن اإلما  الشافع  رله اهلل )ت – 3
راالاله كالالان يالالا  جالالواي اإلجالالارة لىالالأ احلالالج لىمونالالا هللالالو القالالادر معىالالالً ذلالالك باحلكمالالة،   -ر 

ح ث يقول : "اإلجالارة لىالأ احلالج جالاانة جوايهالا لىالأ ايلمالال نالوامل، بالل اإلجالارة إن فالامل اهلل 
 .(6)ا ف ه"تعاىل لىأ الرب خو مدها لىأ ما الب

راه قصا الده  لن خطءة الاجل لىأ خطءة رخ ه لىالأ حالالة خاصالة، وهال  مالا إذا  –ب 
كاال املخطوبة قد رذاالل يف اكالاح ايول، معىالاًل ذلالك باحلكمالة وهال  : حصالول املفسالدة ف هالا 

 .(7)لىأ املخطوبة ولىأ خا ءها الذي رذال يف إاكاحه
                                      

 .85-83ل1( ااظا املصدر السابق 1)
 .446ل2( املو ا 2)
 .397ل2، وفاح النرقاز 50ل10( ااظا التمه د البن لءدالرب 3)
 .360ل1( ااظا الكايف البن لءدالرب 4)
 .97ل1، والقوااني الفقه ة البن جني 5ل3( ااظا املدواة 5)
 .124ل2( اي  6)
 .309-308( ااظا الانالة 7)



  

الشالالاا هللالالو مالالؤذ، ل خالالاج الشالالاا  راالاله ق الالد الدهالال  لالالن قطالالع فالالاا احلالالا  بالالان يكالالون -جالالال 
 .(1)الذي ف ه فو  فإاه يءاح قطعه لىضار احلاصل مده لىأ الداس

 هال(:241ومما رثا لن اإلما  رلد رله اهلل )ت – 4
، (3)، نالالًد لذريعالالة اإللااالالة لىالالأ املعصالال ة(2)راالاله كالالان يالالا  حتالالامي ب الالع السالالالح يف الفتدالالة –ر 

 وهو من قء ل التعى ل باحلكمة.
ن يا  رن لىة الده  لن ب ع املسىم لىأ ب ع رخ ه ه  اإلضاار به واإلفساد راه كا –ب 

، وهالو كمالا يظهالا مالن قء الل (4)لى ه، ويىحالق الشالاامل واإلجالارة بالالء ع يف التحالامي التءالاراً هبالذا املعالم
 التعى ل باحلكمة.

راالاله كالالان يالالا  احلكالالم بدفالالاد تصالالاأل الوك الالل بعالالد مالالوت موكىالاله رو لنلالاله إذا كالالان ذلالالك  -جالالال 
صاأل قءل لىم الوك الل بالاملوت رو العالنل، معىالاًل ذلالك باااله لالو ااعالنل قءالل لىماله كالان ف اله ضالار الت

 .(5)لى ه ولىأ املش ي

                                      
 .528ل1، ومغين ا تاج 165ل3، وروضة الطالءني 218ل1( ااظا املهذب 1)
 .158ل3إلال  املوقعني ، و 291ل1، ومدار السء ل 42ل4، واملءدع 327ل4( ااظا اإلاصاأل 2)
 .158ل3( ااظا إلال  املوقعني 3)
 .156ل2، وفاح مدتهأ اإلرادات 306-305ل1( ااظا املغين 4)
 .102ل5( ااظا املغين 5)



  

 المبحث الثاني
 حكم التعليل بالحكمة

 : وسبعة مطالب اً ويتضمن تمهيد
 التمهيد

 في حكم التعليل عموماً 
رحكالا  اهلل نالءحااه  ة مءد الة لىالأ رصالل مهالم، وهالو : "حكالم تعى اللالمسالة التعى ل باحلكم

وتعالالالاىل"، وهالالال  مسالالالالة كالم الالالة جالالالا  تداو الالالا يف رهللىالالالب كتالالالب رصالالالول الفقالالاله، ولالالالو رردت تفصالالال ل 
القول ف ها لطال بدا املقالا ، هللالو رز نالاكتف  باإلفالارة إىل رهالم ايقالوال ف هالا، مالع ب الان املالذهب 

 املختار.
: "يلالالم الالالاايي رن  - املسالالالتنيمء دالالاً وجالاله العالقالالة بالالني هالالاتني  –هالالال( 790قالالال الشالالا   )ت

لءتالالالة ... وملالالالا اضالالالطا يف لىالالالم ايصالالالول إىل إثءالالالات العىالالالل لألحكالالالا  ررحكالالالا  اهلل ل سالالالل معىىالالالة بعىالالالة 
 .(1)الشال ة رثءل ذلك لىأ رن العىل ىنعم العالمات املعافة لألحكا  خاصة"

 ورفها ايقوال يف هذه املسالة ما يايت:
لى اله فعالل ايصالى  لعءالاده، وهالو مالذهب  ، يااله جيالبةرن رحكا  اهلل معىىال القول األول :

 .(2)بوجه املصىحة والغا  مض قاملعتنلة الذين يلموا رن تصافه تعاىل مق د باحلكمة 
 .(3)هال( : "ويف كال  احلدف ة ما جيد  إل ه"794قال النركش  )ت
، ومعظالالالالم (4)رن رحكالالالالا  اهلل تعالالالالاىل هللالالالالو معىىالالالالة، وهالالالالو مالالالالذهب ايفالالالالالاة القــــول الثــــاني :

 .(5)ءاتمتكىمة اإلث
                                      

 .6ل2( املوافقات 1)
، واملوافقالات 112ل4، والءحالا ا ال ط 242ل5، وا صالول 137 -110ل14،  133-58ل11( ااظا املغين لىقاض  لءداجلءار 2)

 .92، 38ل8، وجمموع الفتاو  189ل3، والتقايا والتحءو 6ل2
 .40، وااظا يف اسءة هذا الاري إىل احلدف ة ختايج الفاوع لىأ ايصول 112ل4( ااظا الءحا ا  ط 3)
 .40-38، وختايج الفاوع لىأ ايصول 37ل8، وجمموع الفتاو  112ل4( ااظا الءحا ا  ط 4)
 .272( ااظا املساال املش كة 5)



  

مالالاادهم بالالذلك : راالاله ال يفعالالل فالال ئاً لغالالا ، وال يءعثالاله رن  هالالال(794)ت وقالالد بالالني النركشالال 
ف مل لىأ فعل ف مل، بل هو نءحااه قالادر لىالأ إجيالاد املصالىحة بالدون رنالءاهبا، وإلالدا  املضالار 

 .(1)بدون دوافعها
ه كالالذلك، وهالالو رن رحكامالاله نالالءحااه ل سالالل معىىالالة رلءتالالة، كمالالا رن رفعالالال القــول الثالــث :

 .(2)( وااف   لدهاله606مذهب  اافة من املتكىمني، واختاره الاايي )ت
الق الالالاس مالالالن الظاهايالالالة وهللالالالوهم، فالالالإن هالالالؤالمل يسالالالمون العىالالالل املدصوصالالالة  افالالالاهوهالالالو مالالالذهب 

 .(3) هال(456رنءاباً وال يطادو ا ، كما صاح بذلك ابن حن  )ت
 املعالالا  ك العءالالاد يفة، ىنعالالم ر الالا فالالالل ملصالالااله معىىالالاله نءحااالالالرن رحكامالال القــول الرابــ  :

رهالالل السالالدة  املعالالاد، فمالالن انالالتقار جنا الالات الشالالايعة ردر  وجالاله رلايالالة احلكمالالة ف هالالا، وهالالو مالالذهبو 
 .(5)لامة الفقهامل ، وبه قال(4)واجلمالة

هالو القالول الاابالع القاضال  بالان رحكالا  الءالاري نالءحااه  والقول المختار في هذأل المسألة
  .(6)اقل بعضهم اإلمجاع لى ه وقدمعىىة، 

ورلايالالالة احلكمالالالة ال تعالالالين راالالاله نالالالءحااه يفعالالالل  الشالالال مل لغالالالا ، رو راالالاله يءعثالالاله فالالال مل لىالالالأ فعالالالل 
ب ده وبني مذهب املعتنلة راها، ي م يقولون بوجوب ذلالك لىالأ الءالاري نالءحااه  فالفاقف مل، 

  .(7)ني ، وهو با ل لمالً ىنءدر التحسني والتقء   العقى
احلكمالالالالالة ومعالالالالالالم وصالالالالالف الءالالالالالالاري  ورهللىالالالالالب اإلفالالالالالكال يف هالالالالالالذه املسالالالالالالة لااالالالالالالد إىل تفسالالالالالو

 .(8)باحلك م
 -:  -هالالالالال(794لدالالالاله النركشالالالال  )ت هسالالالالب مالالالالا اقالالالالل -هالالالالال(520)ت  قالالالالال الك الالالالا ا اانالالالال

لدالاله،  "ذهالالب بعضهالالالم إىل امتدالالاع رن يتعءالالد اهلل لءالالاده ىنالالا ال انتصالالالح ف الاله، وهالالذا قالالول ماهللالالوب
                                      

 .112ل4( ااظا الءحا ا  ط 1)
 .6ل2، وااظا املوافقات 271-242ل5( ااظا ا صول 2)
 .4ل1، وا ىأ  102-99ل8( ااظا اإلحكا  البن حن  3)
 .275ومذكاة رصول الفقه  22ل2، ومفتاح دار السعادة 93-92، 37-35ل8( ااظا جمموع الفتاو  4)
 .234ل3، والتقايا والتحءو 113، 112، 111ل4، والءحا ا  ط 6ل2، واملوافقات 242ل5( ااظا ا صول 5)
 .234ل3، والتقايا والتحءو 112، 111ل4(  ااظا الءحا ا  ط 6)
 .205-204( ااظا ففامل العى ل 7)
 .279-276، واملساال املش كة 237ل5، وا صول 222ل5(  ااظا املغين لىقاض  لءداجلءار 8)



  

ع ر الا وضالعل لىالأ وحنن وإن جوياا رن يتعءد اهلل لءاده ىنا فامل، ولكن الالذي لافدالاه مالن الشالااا
االنتصالالالح، دلالالل آيالالات الكتالالاب والسالالدة وإمجالالاع ايمالالة لىالالأ مالملمالالة الشالالاع لىعءالالادات اجلءى الالة 

 .(1)والس انات الفاضىة، ور ا ال تدفك لن مصىحة لاجىة وآجىة"
: "وقالالد وقالالع اخلالالالأل  -وهالالو يتحالالده لالالن هالالذه املسالالالة  –هالالال( 790وقالالال الشالالا   )ت

، كذلك  هرن رحكا  اهلل ل سل معىىة بعىة رلءتة، كما رن رفعال ف ها يف لىم الكال ، ويلم الاايي
ورن املعتنلة اتفقل لىأ رن رحكامه تعاىل معىىة بالاية مصاك العءاد، وراه اخت ار ركثالا الفقهالامل 
واملتكىمالالني ... واملعتمالالد إ الالا هالالو راالالا انالالتقايدا مالالن الشالالايعة ر الالا وضالالعل ملصالالاك العءالالاد انالالتقاامًل ال 

هالالالذه القضالالال ة مف الالالداً  ي وال هللالالالوه... وإذا دل االنالالالتقاامل لىالالالأ هالالالذا، وكالالالان يف مثالالالليدالالالايع ف الالاله الالالالااي 
هالالذه اجلمىالة ثءالالل الق الالاس  لىعىالم، فالالدحن اقطالع بالالان ايمالا مسالالتما يف مجالالع تفاصال ل الشالالايعة ومالن

 .(2)واالجتهاد"
ل ايحكالالا  لمومالالاً، بقالال  رن رقالالول إن اخلالالالأل يف حكالالم الا  ب الالان حكالالم تعى الالالجالال وحيــث

 ع بني العىمامل الذين ياون حا ة الق اس، وجواي تعى ل رحكا  اهلل تعاىل.الاقة و الاحلكمبالتعى ل 
 

 المطلب األول
 تحرير محل النكاع في المسألة

اتفالالالق العىمالالالامل مج عالالالاً لىالالالأ رن رحكالالالا  الشالالالاع جالالالاملت لتحق الالالق مصالالالاك العءالالالاد، ودرمل  – 1
 .(3)املفاند لدهم يف الدارين

املدضالالالالالءط املشالالالالالتمل لىالالالالالأ  الظالالالالالاها بالوصالالالالالف تعى الالالالالل ايحكالالالالالا  لىالالالالالأ جالالالالالواي واتفقالالالالالوا – 2
 .(4)احلكمة

                                      
 .114ل4( ااظا الءحا ا  ط 1)
 .7-6ل2( املوافقات 2)
، ومدهالاج السالدة 68ل3، واإلهبالاج 160ل2، وقوالالد ايحكالا  274ل3، واإلحكا  لآلمدي 288 – 287ل1( ااظا املستصفأ 3)

 .188ل4، والءحا ا  ط 392، وفاح تدق   الفصول 10ل2، واملوافقات 36ل3
، والءحالالالا ا الالالال ط 445ل3، وفالالالالاح خمتصالالالا الاوضالالالالة 150ل3، واإلهبالالالاج 203ل3، واإلحكالالالا  لآلمالالالالدي 389ل5( ااظالالالا ا صالالالالول 4)

 .207، وإرفاد الفحول 120ل4



  

"ر ءالالق الكالالل لىالالأ جالالواي التعى الالل بالوصالالف املشالالتمل  -هالالال(: 771قالالال ابالالن السالالءك  )ت
 .(1)لى ها ما حاد لن ذلك ق اس، كالقتل، والناا والساقة، وهللو ذلك"

املعالالالم املالالالؤثا يف حكالالالم ايصالالالل ه الالالث  جعىهالالالا : يف حكالالالم التعى الالالل باحلكمالالالة ري واختلفـــوا
ه كل فاع وجد ف ه هذا املعم، وذلك مثل ق اس القضامل حال اجلوع املفاط رو العطش يقاس لى 

املفالاط لىالأ القضالامل حالال الغضالب جالامع احلكمالة الالع يجىهالا مدالع القضالامل حالال الغضالب وهالال  
 تشويش الفكا.

واملتامل يف كتب لىمامل ايصول الذين تداولوا هالذه املسالالة جيالد ر الم جيمىالون الكالال  ف هالا 
ن اخلالأل يف حكم التعى الل باحلكمالة فالامالً لكافالة رقسالامها، يف حالني رن فال خ اإلنالال  ف اعىو 

 يقسم احلكمة إىل ثالثة رقسا : –يف حتاياه  ل الدناع  –هال( 728ابن ت م ة )ت
: احلكمالالة اخلف الالة ، وهالالذه ال نالالء ل إىل تعى الالق احلكالالم هبالالا لدالالده، وإ الالا يعىالالق القســم األول 

 احلكم بسءءها، وهو اولان:
حالالدمها : رن يكالالون دلالال الً لى هالالا، كالعدالالالة مالالع الصالالدق، وايبالالوة يف التمىالالك والواليالالة ودرمل ر

 القود، فهدا يعمل بدل ل العىة ما د يعارضه رقو  مده.
الثالالاز : رن يكالالون حصالالو ا معالاله ممكدالالاً، كاحلالالده مالالع الدالالو ، والكالالذب رو اخلطالالا مالالع امالالة 

 القاابة رو العداوة رو الصداقة، وإقاار املايا.
ــاني : اة يف اجلمىالالة لكالالن احلكالالم ال يتعىالالق بدولهالالا، وإ الالا يتعىالالق الون راهالالالرن تكالال القســم الث

ىنقالالدار خمصالالوص مدهالالا، وهالالو هللالالو مدضالالءط، فقالالدرها هللالالو رالالاها، كاملشالالقة مالالع السالالفا، والعقالالل مالالع 
الءىوغ، فإن العقالل الالذي  صالل باله التكى الف هللالو مدضالءط لدالا، وكالذلك املشالقة الالع  صالل معهالا 

 الضار.
رن تكالالون رالالاهاة مدضالالءطة لكالالن قالالد ختفالالأ، مثالالل اإليالالالج مالالع اإلاالالنال،   ثالــث :القســم ال

 .(2)والىمن مع الدظا
                                      

 150ل3( اإلهباج 1)
 .424-423(  ااظا املسودة 2)



  

"وهالذا ف اله  -وهذا القسم هو لالل اخلالالأل لدالد فال خ اإلنالال  ابالن ت م الة، ح الث يقالول :
اظالالالا، وقالالالد اختىالالالف ف الالاله قءالالالوالً ورداً ذكالالالاه  اافالالالة مالالالن رصالالالحابدا وهللالالالوهم، ورده ربالالالو ييالالالد، والتربتالالاله 

 .(1)هال-رمن الذكا ومن الدسامل" املالك ة يف
مالالن خالالالل انالالتعاا  ايقالالوال يف املسالالالة ومخلخالالذها رن اخلالالالأل بالالني املتالالاخاين  ويظهــر لــي

ثالالالوا هالالالذه يشالالالمل كافالالالة هالالالذه ايقسالالالا ، وهالالالذا املالالالدهج هالالالو الالالالذي درج لى الالاله ركثالالالا العىمالالالامل الالالالذين ه
 املسالة قدمياً وحديثاً.

 
 المطلب الثاني
 األلوال واألدلة

 المسألة ثالثة ألوال : للعلما  في هذأل
 القول األول : أنه ال يلوز التعليل بالحكمة مطلقاً.

 .(3)، واسب إىل اإلما  ريب حد فة(2)وهو مذهب  اافة من لىمامل ايصول
"واملدقول لن ريب حد فالة املدالع، وقالال: احلكمالة مالن ايمالور  -هال( : 794قال النركش  )ت

 .(4)"ومظدتهظا لدد تقديا احلكم لن دل ىه الغامضة، وفان الشاع ف ما هو كذلك قطع الد
"ايصالالل راالاله يفالالاق بالالني لىالالة احلكالالم وحكمتالاله فالالإن لىتالاله  -هالالال( : 340وقالالال الكاخالال  )ت

 .(5)موجءة وحكمته هللو موجءة"
، واختالالالالاره ربالالالالو ييالالالالد الدبونالالالال  (6)هالالالالال( راالالالاله مالالالالذهب ايكثالالالالاين631وقالالالالد ذكالالالالا اآلمالالالالدي )ت

، وتابعاله يف ذلالك (7)ون حكمالة السالءبإن احلكالم يتءالع السالءب د :هال( من احلدف ة وقالال430)ت
 .(8)ركثا احلدف ة

                                      
 .424( املصدر السابق 1)
، والتقايالالالالالا والتحءالالالالالو 120ل4، والءحالالالالالا ا الالالالال ط 202ل3، واإلحكالالالالالا  لآلمالالالالالدي 150ل3، واإلهبالالالالالاج 332ل2( ااظالالالالالا املستصالالالالالفأ 2)

 .274ل2الوت ، وفوات  ال305ل3
 .299( ااظا ختايج الفاوع لىأ ايصول 3)
 .120ل4( الءحا ا  ط 4)
 .148، وايقوال ايصول ة لىكاخ  172( ااظا تان ن الدظا 5)
 .202ل3( ااظا اإلحكا  لآلمدي 6)
 .424، واملسودة 332ل2( ااظا املستصفأ 7)
 .333-332ل4، وكشف ايناار لىءخاري 318ل2( ااظا رصول الساخس  8)



  

 ردلة رصحاب هذا القول :
 انتدل القااىون باملدع مطىقاً ىنا يايت:

رن احلكم يتءع السءب دون حكمته، ين احلكمة مثالاة تابعالة لىحكالم ول سالل بعىالة،  – 1
 الالالا حكمالالالة فالالالال جيالالالوي رن يوجالالالب القصالالالاص ىناالالالاد احلاجالالالة إىل النجالالالا بالالالدون القتالالالل، وإن لىمدالالالا ر

وجوب القصاص يف القتل، وذلك ين النجا مثالاة، والثمالاة إ الا حتصالل بعالد احلكالم فك الف تكالون 
لىالالة لالاله، ولالالو ق الالل با الالا العىالالة املالالؤثاة لوجالالب القصالالاص لىالالأ فالالهود القصالالاص ملسالال ن احلاجالالة إىل 

 .(1)النجا وإن د يتحقق القتل، وهذا فاند
 وقد اوقش هذا الدل ل من وجهني :

 ةكالون القتالل لىال  ةادا اسىم لكم رن لىة وجوب القصالاص القتالل، لكالن لىالرالوجه ايول : 
دون افالالن النجالالا، واحلاجالالة نالالابقة ،  ةلىقصالالاص احلاجالالة إىل النجالالا، واحلاجالالة إىل النجالالا هالال  العىالال

وحصول النجا هو املتاخا، وهذا اظو قو م: خاج ايمالو مالن الءىالدة لىقالامل ييالد، ولقالامل ييالد يقالع 
، وإ الالا املتالالاخا بالثالالة لىالالأ اخلالالاوج نالالابقة لى الاله ةجالالة إىل الىقالالامل لىالالبعالالد خاوجالاله، لكالالن تكالالون احلا

افالالالن الىقالالالامل، فكالالالذلك احلاجالالالة إىل لصالالالمة الالالالدمامل هالالال  الءالثالالالة لىشالالالاع لىالالالأ جعالالالل القتالالالل نالالالءءاً 
 .(2)لىقصاص

 ،"احلكمالالالة لىالالالة لعى الالالة العىالالالة فالالالاوىل رن تكالالالون لىالالالة لىحكالالالم -هالالالال( : 606قالالالال الالالالاايي )ت
احلكم إال الفتماله لىأ جىالب افالع رو دفالع مضالاة، فكوااله  رن الوصف ال يكون مؤثااً يف :ب ااه

هبذه احلكمة، فإن د ميكن العىم بتىك احلكمة املخصوصة انتحال التوصل به جلعالل  ة معىللى
كالان إنالداد احلكالم   -وهالو مالؤثا يف احلكالم والوصالف لال ن ىنالؤثا-الوصف لىة، وإن رمكن ذلالك 

نالالالداده إىل الوصالالالف الالالالذي هالالالو يف احلق قالالالة لالالال ن إىل احلكمالالالة املعىومالالالة الالالالع هالالال  املالالالؤثاة روىل مالالالن إ
 .(3)ىنؤثا"

رن احلكمة مثاة احلكم يف الوجود اخلارج  ال يف الذهن، و الذا ق الل: الفكالا  الوجه الثاز :
 .(4)آخا العمل

                                      
 .394ل5، وا صول 924، 920ل3، وروضة الدارا 334، 332ل1( ااظا املستصفأ 1)
 .396ل5، وا صول 925-924ل3، وروضة الدارا 334ل1( ااظا املستصفأ 2)
 .397ل5( ا صول 3)
 .396ل5( املصدر السابق 4)



  

رن احلكم إما رن يعىل باحلاجة املطىقة رو يعىل باحلاجة املخصوصة، وايول با ل،  – 2
ين احلاجة رما با ن فال ميكن الوقوأل لىالأ  ،لثاز ريضاً با لوإال كاال كل حاجة معتربة، وا

مقادياهالالا وامت الالاي كالالل واحالالدة مالالن مااتءهالالا الالالع ال  ايالالة  الالا لالالن املاتءالالة ايخالالا ، وإذا تعالالذر تع  دالاله 
 .(1)تعذر التعى ل بذلك املتعني

ادالالا اسالالىم لكالالم لالالد  جالالواي تعى الالل احلكالالم باحلاجالالة املطىقالالة، با : ولــد نــولا هــذا الــدليل
لك ياه يؤدي إىل احلكم بعى ة كل وصف مشتمل لىأ مصىحة ك الف كااالل يف ري حكالم، وذ

 وهذا با ل باتفاق اجلم ع.
ين هالالالالالذه  وإذا ثءالالالالالل بطالاالالالالاله تعالالالالالني الثالالالالالاز وهالالالالالو التعى الالالالالل باملصالالالالالىحة املخصوصالالالالالة، وذلالالالالالك

لىالالالالالأ املصالالالالالىحة  اال الالالالالالعلى هالالالالالا رو ال ميكالالالالالن، فالالالالالإن امتدالالالالالع  اال الالالالالالعاملصالالالالالىحة إمالالالالالا رن ميكالالالالالن 
تدع االنتدالل بكون الوصف مشتماًل لى ها لىالأ كوااله لىالة، ين العىالم بافالتمال املخصوصة ام

لىالأ  اال الالعميتدالع هالذا االنالتدالل لىمدالا رن لىأ العىم هبالا، وح الث د  متوقفالوصف لى ها 
 .(2)خصوص تها ممكن

املصاك رمور با دة فالال  "وهبذا احلاأل رها اجلواب لن قوله -هال( : 606قال الاايي )ت
 .(3)لى ها" ال العاميكن 

اقل لن  اافة من القالااىني جالواي التعى الل باحلكمالة ر الم رجالابوا لالن هالذا الالدل ل بالالقول: و 
إادالالا اعىالالل بالقالالدر املشالال   بالالني الصالالورتني، ياالاله حصالالل يف ايصالالل قالالدر معالالني مالالن املصالالىحة، ويف 

القالالدر  الفالالاع قالالدر معالالني، وكالالل مقالالدارين فالبالالد ورن يكالالون ب دهمالالا افالال ا  يف قالالدر معالالني، وذلالالك
 املش   يدانب التعى ل به لكواه مصىحة مطىوبة الوجود.

لىالالم رن هالالذا الكالالال  ضالالع ف، وذلالالك ياالاله  تمالالل رن ال اس ااتقالالد هالالذا اجلالالواب بقولالاله : "و 
يكالالالون بالالالني القالالالدر املشالالال   احلاصالالالل يف ايصالالالل واحلاصالالالل يف الفالالالاع افالالال ا  إال يف مسالالالمأ كواالالاله 

ع املصالالاك املدفكالالة لالالن هالالذا احلكالالم، ورمالالا االفالال ا  وإال جم الال ،مصالالىحة، والتعى الالل هبالالذا هللالالو ممكالالن

                                      
، 333-332ل4، وكشالالف اينالالاار 318ل2، وااظالالا معالالم هالالذا الالالدل ل يف رصالالول الساخسالال  392 – 390ل5( ااظالالا ا صالالول 1)

 .299، وختايج الفاوع لىأ ايصول 214ل2، وخمتصا ابن احلاجب 204ل3واإلحكا  لآلمدي 
 .395-394ل5( ااظا ا صول 2)
 .395ل5( املصدر السابق 3)



  

كواالاله مصالالىحة معىالالو  وال مظدالالون، وإذا كالالان رالالاهااً د يكالالن بالالني القالالدرين يف رمالالا آخالالا ورامل لمالالو   
 .(1)التعى ل به راهااً"

رااله لالالو صالال  تعى الالل احلكالالم باحلكمالالة ملالا صالال  بالوصالالف، إذ ايصالالل ال يعالالدل لدالاله إال  – 3
ح الث صال  تعى ىاله بالوصالف ف كالون تعى ىاله باحلكمالة هللالو و رة، ذره، واحلكمة ل سالل متعالذاللدد تع
 جاان.

ووجالالاله هالالالذه املاليمالالالة : رن فالالالاع احلكالالالم البالالالد ورن يكالالالون لفااالالالدة لااالالالدة إىل العءالالالد الاعقالالالاد 
اإلمجالاع لىالأ رن الشالاااع مصالاك إمالا وجوبالاً كمالا هالالو قالول املعتنلالة، رو تفضالالً كمالا هالو قالول رهالالل 

كذلك فاملؤثا احلق ق  يف احلكم هو احلكمالة، رمالا الوصالف السدة واجلمالة وايفالاة، وإذا كان  
 فى ن ىنؤثا رلءتة، وإ ا جعل مؤثااً الفتماله لىأ احلكمة الع هال  املالؤثاة، وإذا ثءالل هالذا فدقالول

لالالالو رمكالالالن انالالالتداد احلكالالالم إىل احلكمالالالة ملالالالا جالالالاي انالالالتداده إىل الوصالالالف، ين كالالالل مالالالا يقالالالدح يف  :
إىل الوصالف، ين القالادح يف ايصالل قالادح يف الفالاع، وقالد انتداده إىل احلكمة يقدح يف انالتداده 

يوجالالالد مالالالا يقالالالدح يف الوصالالالف وال يكالالالون قادحالالالاً يف احلكمالالالة، ين القالالالادح يف الفالالالاع قالالالد ال يكالالالون 
قادحالالاً يف ايصالالل، فانالالتداد احلكالالم إىل الوصالالف مالالع إمكالالان انالالتداده إىل احلكمالالة تكثالالو إلمكالالان 

ريدالالالالا رن اجلم الالالالع متفقالالالالون لىالالالالأ جالالالالواي التعى الالالالل الغىالالالالط فالالالالال حاجالالالالة إل الالالاله، وال يكالالالالون جالالالالااناً، وملالالالالا ر 
 .(2)بالوصف لىمدا راه إ ا جاي لتعذر التعى ل باحلكمة

ن التعى الل باحلكمالة وإن كالان راجحالاً لىالأ التعى الل بالوصالف بالا : ولد نولا هـذا الـدليل
جالال  لى الاله مالالن وجالاله آخالالا مالالن الوجالاله الالالذي جالالا  ب ااالاله يف هالالذا الالالدل ل إال رن التعى الالل بالوصالالف را

لىالأ احلكمالة، فىمالالا كالان كالل واحالد مدهمالالا  اال الالعلىالأ الوصالالف ولسالا  اال الالعة وهالو نالهول
 .(3)راجحاً من وجه ماجوحاً من وجه آخا حصل االنتوامل، فص  التعى ل بكل واحد مدهما

راه لو جاي التعى الل باحلكمالة لوجالب  ىالب احلكمالة، والطىالب هللالو واجالب، فالتعى الل  – 4
 .(4)هللو جاان

                                      
 .400-399ل5( املصدر السابق 1)
، وختالالايج الفالالاوع لىالالأ ايصالالول 406صالالول ، وفالالاح تدقالال   الف445ل3، وفالالاح خمتصالالا الاوضالالة 392-391ل5( ااظالالا ا صالالول 2)

299. 
 .395ل5( ااظا ا صول 3)
 .392ل5( املصدر السابق 4)



  

تهالالد مالالامور بالق الالاس لدالالد فقالالدان الالالدص، وال ميكدالاله الق الالاس إال لدالالد ووجالاله املاليمالالة : رن اجمل
وجدان العىة، وال ميكده وجدا ا إال بعد الطىب، ومالا ال يالتم الواجالب إال باله فهالو واجالب، فالإذن 

 كان  ىءها واجءاً.   العىة واجب، وإذا كاال احلكمة لىة ىب 
واحلاجالات رمالور با دالة ال وب ان ذلك: رن احلكمة ال تعاأل إال بوانالطة معافالة احلاجالات، 

ميكالالن معافالالة مقادياهالالا إال ىنشالالقة فالالديدة، فوجالالب رن ال تكالالون هالالذه املعافالالة واجءالالة لقولالاله تعالالاىل : 
 .(1)}وما جعل عليكم في الدين من حرج{

رادالا متفقالون لىالأ ادالا وإن اختىفدالا يف جالواي تعى الل احلكالم إال با : ولد نولا هذا الـدليل
كمالالة، فالالإن د يقالالتا ذلالالك وجالالوب  ىالالب احلكمالالة فقالالد لىحكالالم معىالالل باحل رن كالالون الوصالالف لىالالة

 .(2)بطل قولك، وإن اقتضأ  ىءها فقد بطل قولك ريضاً 
م، ياالالا لالالو ك  رن انالالتقاامل الشالالايعة يالالدل لىالالأ رن ايحكالالا  معىىالالة بايوصالالاأل ال بالالاحلِ  – 5

فاضالالدا حصالالول ايوصالالاأل اجلى الالة كالالالء ع والدكالالاح وا ءالالة مالالن دون رهالالور املصالالاك ف هالالا النالالتددت 
 إل ها. ايحكا 

ولالالالو فاضالالالدا حصالالالول املصالالالاك دون هالالالذه ايوصالالالاأل د تثءالالالل هبالالالا ايحكالالالا  املالامالالالة  الالالا ، 
 .(3)وذلك يدل راهااً لىأ امتداع التعى ل باحلكمة

م حاصالل ك  ادا ال اسىم لكم هذه الدلو ، فالإن التعى الل بالاحلِ با : ولد نولا هذا الدليل
والناجالالا، وكالالذا الفالاق بالالني العمالالل ال سالالو  يف صالور كثالالوة، مثالالل التونالط يف إقامالالة احلالالد بالالني املهىالك

 .(4)والكثو
، (5)}إن بعض الظن إثـم{مذمو  فالاً، لقوله تعالاىل : رن التمسك بالعىل املظدواة  – 6
ـــي مـــن الحـــ   ـــي ًا{وقولالالاله :  ، وإ الالالا جالالالاي خمالفتالالاله يف ايوصالالالاأل اجلى الالالة (6)}وإن الظـــن ال يغن

 .(7)أ ايصلم ل سل كذلك فتءقأ لىك  واحلِ  ،لظهورها وااضءا ها
                                      

 .78( نورة احلج آية 1)
 .396-395ل5(  ااظا ا صول 2)
 .393ل5( املصدر السابق 3)
 .396ل5(  املصدر السابق 4)
 .12( نورة احلااات آية 5)
 .28( نورة الدام آية 6)
 .393ل5( ااظا ا صول 7)



  

لعى ة الوصف، فمن بالاب روىل رن تكالون لىالة  ةن احلكمة لىبا : ولد نولا هذا الدليل
، فالالإن ق الالل بالالان هالالذه ايدلالالة تف الالد لالالد  صالالالح تها لتعى الالل احلكالالم، فهالال  كالالذلك تف الالد (1)لىحكالالم

 لد  صالح تها لتعى ل الوصف، وبالتايل لد  جواي التعى ل به، وهذا ال يقول به رحد.
جالالالاي التعى الالل باحلكمالالالة لىالالن  مدالالاله ختىالالف احلكالالم لالالالن لىتالاله، وهالالالو اقالالا  الالالا، راالاله لالالو   - 7

 .(2)وخالأل ايصل، وهو با ل
ادا ال اسىم لكم راه يىن  مالن التعى الل باحلكمالة ختىالف با : ويمكن أن ينالا هذا الدليل

احلكم لن لىته، فهذا إ ا يكون ف ما لو ق الل إن احلكمالة بديىالة لالن الوصالف املدانالب، ود يقالل 
رحد، بل اجلم الع متفقالون لىالأ جالواي الق الاس مالو مالا وجالد الوصالف الظالاها املدضالءط كمالا بذلك 

وجعىالاله لىالالة يف  ،، واخلالالالأل ب الالدهم إ الالا هالالو يف التءالالار املعالالم املدانالالب الالالذي افالالتمل لى الاله(3)تقالالد 
 ل الوصف واحلكمة الع افتمل لى ها.مالق اس، رو ىنعم آخا تون ع داااة العىة لتش

ى الالالل باحلكمالالالة لكالالالان حكالالالم املىالالالك املافالالاله وصالالالاحب الصالالالدعة الشالالالاقة راالالاله لالالالو جالالالاي التع – 8
فا ماخصالالالاً، ويكالالالون صالالالاحب الصالالالدعة الشالالالاقة ماخصالالالاً، ين ابالالالالعكن، فالالالال يكالالالون املىالالالك املسالالال

احلكمة يف ال خص ه  املشقة، وهال  هللالو موجالودة يف نالفا املىالك وموجالودة يف حضالا صالاحب 
 .(4)الصدعة الشاقة

 : من وجهنيوقد اوقش هذا الدل ل 
وإ الا هالو  هلكم ذلك، فإن التعى ل باحلكمة ل ن لىالأ إ القال ادا ال اسىمرلوجه ايول : ا

 ،وهالالو السالالفا مظدتهالالاال تكالالون رالالاهاة وال مدضالالءطة إال بوجالالود  مق الالد بكو الالا مدضالالءطة، واملشالالقة
   .ف كون خارجاً لما حنن ف ه ،لىقطع بان الشارع د يعترب كل مشقة

صالالف املدانالالب( لالفالالتمال لىالالأ احلكمالالة ف دءغالال  رن فالإن ق الالل: إذا كااالالل لى الالة املظدالالة )الو 
تكالالالون املظدالالالة دااالالالاة مالالالع احلكمالالالة وجالالالوداً ولالالالدماً، فالالالاجلواب : راالالاله لالالال ن مالالالن فالالالاوط املظدالالالة الطالالالاد 

 .(5)والعكن، ري مو وجدت املظدة وجدت احلكمة ومو ااتفل ااتفل
                                      

 .396ل5( ااظا املصدر السابق 1)
 .407-406، وفاح تدق   الفصول 445ل3( ااظا فاح خمتصا الاوضة 2)
، والءحالالالا ا الالال ط 445ل3، وفالالالالاح خمتصالالالا الاوضالالالة 150ل3، واإلهبالالالالاج 203ل3، واإلحكالالالا  لآلمالالالدي 389ل5( ااظالالالا ا صالالالول 3)

 .  207، وإرفاد الفحول 120ل4
 .214ل2وخمتصا ابن احلاجب  ،274ل2( ااظا فوات  الالوت 4)
 .214ل2، وخمتصا ابن احلاجب 274ل2( ااظا املصدر السابق 5)



  

ع مالالالن الوجالالاله الثالالالاز : رن ربالالالط احلكالالالم بالوصالالالف دون احلكمالالالة يف هالالالذا املثالالالال بع دالالاله ال ميدالالال
التعى ل باحلكمالة يف رحكالا  رخالا ، وذلالك لق الا  الالدل ل هدالا لىالأ رن العىالة هال  السالفا خاصالة، 
ولذا د جين التعى ل ف ه باحلكمة الن ما ورن املسالة من بالاب العءالادات الالع مءداهالا لىالأ التعءالد 

 .(1)ا ا خبالأل نااا ايحكا 
ث د يقالع ، ف الدل ذلالك لىالأ راه لو جاي التعى ل باحلكمة لوقالع مالن الشالارع ، وح ال – 9

 .(2)لد  اجلواي
 وميكن رن يداقش هذا الدل ل من ثالثة وجوه :

 الدناع، وهو هللو جاان. ىنحلالوجه ايول : رن هذا انتدالل 
الوجالاله الثالالاز : رادالالا ال اسالالىم لكالالم لالالد  وقالالوع التعى الالل باحلكمالالة يف الشالالايعة، بالالل هالالو واقالالع 

 يف لدة رحكا  كما ن ايت.
ذا ال يالالدل لىالالأ لالالد  جالالوايه، وذلالالك ين لالالد  الع فهالالاله د يقالالاللالالو نالالىمدا راالال ه الثالالالث :الالوجالال

 الأل الوقوع فإاه دل ل لىأ اجلواي باالتفاق.الالوقوع قد يكون ينءاب متعددة، وهو خب
 القول الثاني : أنه يلوز التعليل بالحكمة مطلقاً.

ايصالالل،  وهالالو رالالاها مالالذهب اإلمالالا  الشالالافع ، ح الالث اقالالل لدالاله اجلالالواي، ورن التءارهالالا هالالو
 .(3)وإ ا التربت املظدة لىتسه ل

، والء ضالاوي (5) هال(606، واختاره الاايي )ت(4)وبه قالل  اافة قى ىة من لىمامل ايصول
، وتابعالاله يف ذلالالك ابالالن قدامالالالة (7)هالالال( يف املستصالالفأ505، ومالالال إل الاله الغالالنايل )ت(6) هالالال(685)ت
 .(2)ختصاهال( يف فاح امل716)ت ، والطويف(1)هال( يف روضة الدارا620)ت

                                      
 .44، وحق قة اخلالأل يف التعى ل باحلكمة 68( ااظا ففامل العى ل 1)
 .214ل2( ااظا خمتصا ابن احلاجب 2)
 .120ل4( ااظا الءحا ا  ط 3)
، 305ل3، والتقايالا والتحءالو 120ل4، والءحالا ا ال ط 150ل3هباج ، واإل389ل5، وا صول 202ل3( ااظا اإلحكا  لآلمدي 4)

 .300، وختايج الفاوع لىأ ايصول 207وإرفاد الفحول 
 .389ل5( ااظا ا صول 5)
 .150ل3( ااظا اإلهباج 6)
 .401، 334-332ل2( ااظا املستصفأ 7)



  

 -هالالذا الالالاري، ح الالث يقالالول:  تءدالالواهالالال( مالالن رفالالها العىمالالامل الالالذين 790ويعالالد الشالالا   )ت
"ورما العىة فاملااد هبا احلكالم واملصالاك الالع تعىقالل هبالا ايوامالا رو اإلباحالة، واملفانالد الالع تعىقالل 

نالءءاً  هبا الدواه ، فاملشقة لىة يف إباحالة القصالا والفطالا يف السالفا، والسالفا هالو السالءب املوضالوع
لةباحة، فعىأ اجلمىة: العىة ه  املصىحة افسها رو املفسالدة، ال مظدتهالا، كااالل رالاهاة رو هللالو 

 .(3)مدضءطة رو هللو مدضءطة" ،راهاة
 ردلة رصحاب هذا القول :

 ىنا يايت : مطىقاً  انتدل القااىون باجلواي
ملقصالالد افسالاله رن الوصالالف ون ىالالالة ، واحلكمالالة مقصالالالد، وإذا جالالاي التعى الالل بالونالال ىة فءا – 1

 .(4)روىل
ا  االتفالالاق لىالالأ التعى الالل بالوصالالف لكواالاله الاالاله إ الالا جالالبا : ويمكــن أن ينــالا هــذا الــدليل

من احلكالم إال رن الغالالب ف هالا   راهااً مدضءطاً، خبالأل احلكمة فإ ا وإن كاال املقصد ايصى
تهالا، لد  الظهور رو لالد  االاضالءاط، ويجالل هالذا راالاط الشالارع احلكالم بالوصالف الالذي هالو مظد

 .(5)لكواه مما ميكن الوقوأل لى ه
رادالالا إذا رددالالالا انالالالتداد احلكالالالم املخصالالالوص يف مالالالورد الالالالدص إىل احلكمالالالة املخصوصالالالة س  – 2

ك الظدالني رالن حصالول احلكالم دالرددا حصول تىك احلكمة يف صورة رخا  تولد ال لاولة من ذي
 .(6)يف تىك الصورة، والعمل بالظن واجب

ل رالالن تعى الالل احلكالالم يف ايصالالل الناع يف راالاله لالالو حصالالالاالالاالاله ال با : ولــد نــولا هــذا الــدليل
بتىك احلكمة س حصل رن حصالول تىالك احلكمالة يف صالورة رخالا  رااله يىالن  حصالول مثالل حكالم 

                                                                                                             
 .925-924، 920ل3( ااظا روضة الدارا 1)
 .446ل3( ااظا فاح خمتصا الاوضة 2)
 .265ل1( املوافقات 3)
 .406، وفاح تدق   الفصول 203ل3، واإلحكا  لآلمدي 445ل3( فاح خمتصا الاوضة 4)
 .151ل3( ااظا اإلهباج 5)
 .151ل3، واإلهباج 390ل3( ااظا ا صول 6)



  

 ؟ك الظدالني هالل مهالا ممكدالا احلصالول ر  اليدالايصل يف تىك الصورة ايخا ، لكالن الدالناع يف رن ذ
 .(1)وراتم ما دلىتم لىأ جوايه

 دني حتكم.ظحصول الرو بعءارة رخا  : رن دلو  
 ورجاب القااىون باجلواي لن هذا االل ا  بالقول :

إن دل ىدالالا لىالالأ حصالالول الظالالن راالاله ال االالناع يف رن املدانالالءة  ايالالق كالالون الوصالالف لىالالة، واملعالالم 
بذلك رادا استدل بكون الوصف مشتمالً لىأ املصىحة لىأ كواه لىة، فال  ىالو إمالا رن يكالون 

طىالق املصالىحة رو افالتماله لىالأ مصالىحة مع دالة، وايول با الل، افالتماله لىالأ م تالهالدال لىالأ لى 
لالالذلك احلكالالم، وملالالا بطالالل القسالالم  ةوإال لكالالان كالالل وصالالف مشالالتمل لىالالأ مصالالىحة ك الالف كااالالل لىالال

خصوصالالة رو ال ميكالالن، فالالإن لىالالأ املصالالىحة امل اال الالالعني الثالالاز، فدقالالول إمالالا رن ميكالالن ايول تعالال
ل بكالون الوصالف مشالتمالً لى هالا لىالأ  لىالأ املصالىحة املخصوصالة امتدالع االنالتدال اال الالعامتدع 

ميتدالالالع هالالالذا كواالاله لىالالالة، ين العىالالالم بافالالالتمال الوصالالالف لى هالالالا موقالالوأل لىالالالأ العىالالالم هبالالالا، وح الالالث د 
 .(2)لىأ خصوص تها ممكن اال العاالنتدالل لىمدا رن 

اع الأ جواي قتل اجلمالة بالواحد، مالع رن الشالال  رض  اهلل لدهما لىالا ولىالاتفاق لم – 3
ذا الومستدد اتفالاق الصالحابة هال ،أ القاتل، والشايك ل ن بقاتل لىأ الكمالالقد روجب القتل لى

ة القصالالاص مالالن القاتالالل: النجالالا ولصالالمة الالالدمامل، وهالالذا املعالالم يقتضالال  إحلالالاق املشالالار  ال: رن حكمالال
القصالاص لالن املشالار    باملدفاد، بل ويقتض  كذلك إحلاق اي ااأل بايافن ف صالان الطالاأل يف

 .(3)بالقتل باجلارح باملثقلإحلاق القتل  ريضاً  ض كما يصان لن املدفاد، كما يقت
"فهذه تعى الت معقولة يف هذه اينءاب ال فالاق ب دهالا وبالني  -هال(: 505قال الغنايل )ت

 .(4)تعى ل حتامي اخلما بالشدة وتعى ل والية الصغا بالعان، ومدع احلكم بالغضب"
صالالل بعالالد القتالالل وتتالالاخا ن النجالالا حكمالالة وهالال  مثالالاة، وإ الالا حتبالالا : ولــد نــولا هــذا الــدليل

 .(5)وجوب القصاص، بل لىة وجوب القصاص القتل ةلده، فك ف تكون لى
                                      

 .151ل3، واإلهباج 390ل5( ااظا ا صول 1)
 .395ل5( ااظا ا صول 2)
 .924ل3الدارا  ، وروضة334ل2( ااظا املستصفأ 3)
 .334ل2( املستصفأ 4)
 .394ل5، وا صول 924ل3، وروضة الدارا 334ل2( ااظا املصدر السابق 5)



  

 .(1)رج ب لن هذا االل ا  ىنا تقد  يف مداقشة الدل ل ايول لىقااىني بعد  اجلوايو 
 راه لو د جين التعى ل باحلكمة د جين بالوصف املشتمل لى ها. – 4

تالالاله لالالال ن بعىالالالة لىحكالالالم، بالالالل بوانالالالطة افالالالتماله لىالالالأ وب الالالان وجالالاله املاليمالالالة : رن الوصالالالف بذا
لىفالالالالالل،  ةالوصالالالف ىنعالالالم راالالاله لالمالالالة لىالالالالأ احلكمالالالة الالالالع هالالال  لىالالالة هللااءالالالة بالثالالال ةاحلكمالالالة، فعى الالال

والوصف هو املعاأل، فإذا د تكن تىك احلكمة لىة لىحكم د يكن الوصالف بوانالطته لىالة لاله، 
 .(2)وإذا بطل املىنو  ف اوي التعى ل باحلكم الع ال تدضءط

ن العىالة يف احلق قالة هال  احلكمالة فإ الا الغااءالة الءالثالة لىفالالل  بالا : ولد نولا هـذا الـدليل
كما ذكامت، ولكدها ملا كاال يف الغالب ال تدضءط وال تتقدر يف ذااالا جعالل الوصالف لىالة ىنعالم 

الوصالالف لىضالالءط، وتعايالالف العىالالة الالالع هالال  احلكمالالة هالال  العىالالة يف جعىالاله  راالاله يعالالاأل العىالالة بصالالاحل ة
ا تءالالني هالالذا فاحلكمالالة ال تصالالى  ين يعامالالل هبالالا مالالا ال يدضالالءط إال بوانالالطة الوصالالف، ين لىالة، وإذ

الشالالالارع رقامالالاله ح دئالالالذ ضالالالابطاً  الالالا، وال مءالالالاالة بوجالالالدا ا واحلالالالالة هالالالذه دون الوصالالالف، فإاالالالا اعىالالالم 
باالنالالتقاامل مالالن لانالالن الشالالايعة رد الدالالاس ف مالالا يضالالطاب و تىالالف بالالاختالأل الصالالورة وايفالالخاص 

إىل املظان الواضحة اجلى ة، دفعاً لىتخءط لدهم، واف الاً لىحالاج والضالار املتوقالع وايحوال  نواييما
 الغالءالةرن الشالارع حصالا القصالا والفطالا يف مظدتاله  :من ذلالك، ولعالل مالن ربالاي ايمثىالة لىالأ ذلالك

وهالالالالال  السالالالالالفا، وإن كااالالالالالل احلكمالالالالالة املشالالالالالقة الالالالالالع قالالالالالد توجالالالالالد يف حالالالالالق احلاضالالالالالا وتدعالالالالالد  يف حالالالالالق 
 .(3)املسافا

نالالءب ورود    افالالن املصالالىحة واملفسالالدة وحاجالالات اخلىالالق، وهالالذا هالالورن احلكمالالة هالال – 5
 .(4)الشاااع، فااللتماد لى ها روىل من االلتماد لىأ فالها وهو الوصف

                                      
 من هذا الءحث. 18، وااظا الصفحة رقم 925-924ل3، وروضة الدارا 397-396ل5، وا صول 334ل2( ااظا املستصفأ 1)
 .151-150ل3( ااظا اإلهباج 2)
 .152-151ل3( ااظا املصدر السابق 3)
 .406( ااظا فاح تدق   الفصول 4)



  

وميكالالالن رن يدالالالاقش هالالالذا الالالالدل ل ىنثالالالل مالالالا االالالوقش بالالاله الالالالدل ل ايول، فالالالإن املصالالالاك واملفانالالالد 
ا ر الالا هللالالو مدضالالءطة وال إال رن الغالالالب ف هالال -ب ورود الشالالاااعءوإن كااالالل نالال –وحاجالالات اخلىالالق 

 ميكن الوقوأل لىأ مقادياها وكم ااا إال ىنشقة وحاج، واحلاج مدف  يف الشايعة اإلنالم ة.
 رن صالالور اينالالءاب ال تدانالالب ايحكالالا ، وإ الالا املدانالالب مالالا تتضالالمده صالالور اينالالءاب – 6

، وح الالالالالث الترباالالالالالا صالالالالالور اينالالالالالءاب دون مضالالالالالمو ا فالالالالالذلك لتعالالالالالذر الوقالالالالالوأل احلكالالالالالم واملعالالالالالاز مالالالالالن
ب فهالو املعتالرب ال صالورة ءلىالأ مضالمون السال اال العلىأ مضمو ا، وإال فمو رمكن   العاالو 

 .(1)السءب
ــــدليل اسالالالالىم لكالالالالم رن احلكالالالالم هالالالال  املعالالالالاز املدانالالالالءة باادالالالالا  : ويمكــــن أن ينــــالا هــــذا ال

لألحكالالالالالا ، ور الالالالالا املالالالالالؤثا احلق قالالالالال  ف هالالالالالا، هللالالالالالو رن تعى الالالالالل احلكالالالالالم هبالالالالالا يتطىالالالالالب رن تكالالالالالون رالالالالالاهاة 
 ف ها اخلفامل ولد  االاضءاط.، والغالب ومدضءطة

يلا فإن كانت الحكمة ظاهري منضبطة بنفسها فيلوز التعليـل صالقول الثالث : التف
 بهاا وإن كانت خفية مضطربة فال يلوز التعليل بها.

، (3)هالال(715، واختالاره صالف  الالدين ا دالدي )ت(2)وهو مذهب  اافة من لىمامل ايصالول
 هالال(646، وابالن احلاجالب )(5) هالال(728ابن ت م ة )ت وف خ اإلنال  ،(4) هال(631واآلمدي )ت

 . (8)، واسب إىل بعا املالك ة(7) هال(1119، وابن لءدالشكور )ت(6)
"والتربتالاله املالك الالة يف مالالن الالالذكا ومالالن  -هالالال( : 728قالالال فالال خ اإلنالالال  ابالالن ت م الالة )ت

 .(1)الدسامل"
                                      

 .300( ااظا ختايج الفاوع لىأ ايصول 1)
، 424، واملسالالالودة 305ل3، والتقايالالالا والتحءالالالو 120ل4، والءحالالالا ا الالال ط 150ل3، واإلهبالالالاج 202ل3( ااظالالالا اإلحكالالالا  لآلمالالالدي 2)

 .207، وإرفاد الفحول 721ل4وفاح الكوكب املدو 
 .120ل4الءحا ا  ط ، و 150ل3( ااظا اإلهباج 3)
 .445ل3، وفاح خمتصا الاوضة 202ل3( ااظا اإلحكا  4)
 .356ل24( ااظا جمموع الفتاو  5)
 .213ل2( ااظا خمتصا ابن احلاجب 6)
 .274ل2( ااظا فوات  الالوت 7)
 .424( ااظا املسودة 8)



  

ىالأ رصالىهما القاضال  وميكن ختايج هذا القول يف مذه  اإلما  مالالك واإلمالا  رلالد بدالامًل ل
 .(2)بالتءار املصاك مو ما كاال مالامة وكى ة

"الذي الفك ف ه رن ملالك تاج حاً لىأ هللالوه مالن  -هال( :702يقول ابن دق ق الع د )ت
الفقهالالامل يف هالالذا الدالالوع )يعالالين املصالالاك املانالالىة(، ويى الاله رلالالد بالالن حدءالالل، وال يكالالاد  ىالالو هللومهالالا مالالن 

 .(3)تاج   يف االنتعمال لىأ هللومها" التءاره يف اجلمىة، ولكن  ذين
"ولكالالن الالالذين ركثالالاوا مالالن ذلالالك فقهالالامل  -هالالال( :1394ويقالالول الشالال خ لمالالد ربالالو يهالالاة )ت

 .(4)املذهب احلدءى "
ويف رين رن لل رري الشافع  لى ه روىل من لىه لىأ القول باجلواي مطىقالاً، وذلالك ين 

 .(5)لعمل باملصاكيف ا ههذا هو الذي يدانب رصوله يف االنتدالل، ومدها
 ردلة رصحاب هذا القول:

التعى الالالل باحلكمالالالة إذا كااالالالل رالالالاهاة ومدضالالالءطة  جالالالوايأ ال ل لىالالالصالالالبالتف ونالدل القااىالالالالانتالالال -
 بالقول:

إاالالاله قالالالد ااعقالالالد اإلمجالالالاع لىالالالأ رن احلكالالالم إذا اقالالال ن بوصالالالف رالالالاها مدضالالالءط مشالالالتمل لىالالالأ 
صود مالن فالاع احلكالم بالل لتعى ل به، وإن د يكن هو املقاحكمة هللو مدضءطة بدفسها راه يص  

ما افتمل لى ه من احلكمة اخلف ة، فإذا كاال احلكمالة وهال  املقصالودة مالن فالاع احلكالم مسالاوية 
 .(6)لىوصف يف الظهور واالاضءاط كاال روىل بالتعى ل

متالالوه مالالن جالالواي التعى الالل باحلكمالالة الظالالاهاة املدضالالءطة ن مالالا ذكا بالالا : ولــد نــولا هــذا الــدليل
سىم يف احلكمة، فإ الا راجعالة إىل احلاجالات مالن جىالب املصالاك هو فاع إمكان ذلك، وهو هللو م

وتنيالالد وتالالدقص، فالالال تكالالون رالالاهاة وال مدضالالءطة، ولالالو نالالىمدا  ختفالالأودفالالع املفانالالد، واحلاجالالات ممالالا 
إمكالالالان ذلالالالك فإاالالاله ال يكالالالون إال االالالادراً، هللالالالو راالالاله يىالالالن  مالالالن التوصالالالل إىل معافتهالالالا يف آحالالالاد الصالالالور 
                                                                                                             

 .424( املصدر السابق 1)
 .481-471رصول مذهب اإلما  رلد ، و 721ل2، والربهان 446( ااظا فاح تدق   الفصول 2)
 .242، وإرفاد الفحول 378ل4( ااظا الءحا ا  ط 3)
 .250( ااظا رصول الفقه ييب يهاة 4)
 .721ل2( ااظا يف مدهج الشافع  يف االنتدالل و ايقته يف العمل باملصاك : الربهان 5)
 .274ل2، وفوات  الالوت 214-213ل2اجب ، وخمتصا ابن احل395ل5، وا صول 204ل3( ااظا اإلحكا  لآلمدي 6)



  

ن  مثىه يف التوصل إىل معافة الضوابط اجلى ة واملظان الا ال يىلتع ني التعى ل هبا من العسا واحلاج م
افالوع يف الشالايعة اإلنالالم ة الظاهاة املدضءطة املشتمىة لىأ احتمال احلكم يف الغالالب، واحلالاج م

  .(1)}وما جعل عليكم في الدين من حرج{: بقوله
احلكمالة مطىقالاً، وقالد هو بع ده الالدل ل الثالاز لىقالااىني بعالد  جالواي التعى الل ب وهذا االل ا 

 .(2)نءق ب ان اجلواب لده لدد مداقشة هذا الدل ل
"إن الكالال  إ الا هالو مفالاو  ف مالا إذا كااالل  -هالال( بقولاله :631ورجاب لده اآلمدي )ت

لى هالالا  اال الالالعاحلكمالالة رالالاهاة مدضالالءطة بدفسالالها يف بعالالا الصالالور ال ف مالالا د يكالالن، قالالو م: إن 
ن كالالالذلك، فإ الالالا إذا كااالالالل رالالالاهاة مدضالالالءطة  والءحالالالث لدهالالالا رفالالالق مالالالن الءحالالالث لالالالن الضالالالابط لالالال 

 .(3)كالوصف فال تفاوت"
وانالالالالتدل رصالالالالحاب هالالالالذا الالالالالاري لىالالالالأ لالالالالد  جالالالالواي التعى الالالالل باحلكمالالالالة إذا كااالالالالل خف الالالالة  -

 ومضطابة ىنا يايت:
ر الالالالالا إذا كااالالالالالل خف الالالالالة مضالالالالالطابة خمتىفالالالالالة بالالالالالاختالأل الصالالالالالور وايفالالالالالخاص واييمالالالالالان  – 1

ومالن انالتقار  ،ها والوقوأل لى اله إال بعسالا وحالاجوايحوال فال ميكن معافة ما هو مداط احلكم مد
ومدعالالالاً ملظالالالان الظالالاهاة اجلى الالالة دفعالالالاً لىعسالالالا لالالالن الدالالالاس باايحكالالا  الشالالالال ة وجالالالد ر الالالا لالالالادة تدالالالاط 

ص يف السالالفا دفعالالاً لىمشالالقة املضالالءو ة بالسالالفا ضالالأ بالالال خيف ايحكالالا ، فالشالالارع مالالثالً ق لىتخالالءط
ي الالا ممالالا يضالالطاب و تىالالف، و الالذا فإاالاله د  الطويالالل إىل مقصالالد معالالني، ود يعىقهالالا بالالدفن املشالالقة،

لى الاله يف احلضالا، وإن رالن رن مشالقته تنيالالد لىالأ مشالقة املسالافا يف كالالل  قال املشالقو يالاخص لىحمال
 .(4)يو  فانخ، وإن كان يف هللاية الافاه ة والدلة، ين ذلك مما  تىف ويضطاب
الءحالث لالن  بالان : وقد اوقش هذا الدل ل مالن قءالل القالااىني جالواي التعى الل باحلكمالة مطىقالاً 

احلكمالالة اخلف الالة وإن كالالان ف الاله االالوع حالالاج ومشالالقة هللالالو راالاله البالالد مدالاله لدالالد التعى الالل بالوصالالف الظالالاها 

                                      
 .78(  نورة احلج آية 1)
 .205ل3، واإلحكا  400-399، 395-394ل5( ااظا ا صول 2)
 .205ل3( ااظا اإلحكا  لآلمدي 3)
 .150ل3، واإلهباج 303ل3( املصدر السابق 4)



  

املشالالتمل لى هالالا ضالالاورة ر الالا لىالالة لكالالون الوصالالف لىالالة، ولالالوال افالالتمال الوصالالف لى هالالا ملالالا كالالان لىالالة 
وإذا د يكالالن بالالد مالالن معافتهالالا يف جعالالل الوصالالف لىالالة لىحكالالم، وقالالد جعىالالل لىالالة لىعىالالة  ،لىحكالالم

ص يف حالالق إىل ضالالابطها، وح الالث د اقالالا بالالال خ مكالالن رن  عالالل لىالالة لىحكالالم مالالن هللالالو حاجالالةر
الاخصالالالة ىنطىالالالق املشالالالقة، بالالالل باملشالالالقة  احلمالالالال يف احلضالالالا دفعالالالاً لىمشالالالقة لدالالاله فغايتالالاله امتدالالالاع تعى الالالل

 .(1)اخلاصة بالسفا، وال يىن  من ذلك امتداع التعى ل باحلكمة مطىقاً 
لن احلكمالة لدالد  ادهالا لالن الضالابط البالد ف اله الءحث بان  : ورج ب لن هذا االل ا 

، وذلالالك يف ذلالالكمالالن معافالالة كم تهالالا وخصوصالال تها حالالو االالامن مالالن االخالالتالأل بالالني ايصالالل والفالالاع 
هللو ممكن يف احلكمة اخلف ة املضطابة، وال يكف  ف ه جماد معافة احتما ا، خبالأل مالا إذا كااالل 

 .(2)تمال احلكمة الهللومضءو ة بضابط فإاا اكتف  ىنعافة الضابط ومعافة رصل اح
"ويالالدل لىالالأ ذلالالك مالالا ذكااالالاه مالالن االنتشالالهاد ومالالا ذكالالاوه  -هالالال( :631قالالال اآلمالالدي )ت

 .(3)لى ه فهو ال األ بامتداع التعى ل ىنااد احلكمة، وهو املطىوب"
رن اإلمجالالالالالاع مدعقالالالالالد لىالالالالالأ صالالالالالحة تعى الالالالالل ايحكالالالالالا  بايوصالالالالالاأل الظالالالالالاهاة املدضالالالالالءطة  – 2

ل وجوب القصالاص بالقتالل العمالد العالدوان حلكمالة النجالا رو املشتمىة لىأ احتمال احلكم، كتعى 
اجلرب، وتعى ل صحة الء ع بالتصالاأل الصالادر مالن ايهالل يف ا الل حلكمالة االاتفالاع، وتعى الل فالاب 

وحنوه، ولو كان التعى ل باحلكمالة اخلف الة  ،اخلما وإجياب احلد به حلكمة دفع املفسدة الدافئة مده
وابط هالالذه احلكالالم والدظالالا إل هالالا، لعالالد  احلاجالالة إل هالالا، وملالالا ف الاله ممالالا يصالال  ملالالا احتالال ج إىل التعى الالل بضالال

 .(4)من ييادة احلاج بالءحث لن احلكمة، ولن ضابطها مع االنتغدامل باحدمها
املشتمل لىأ احلكمالة،  بالضابطهللاية ما ف ه جواي التعى ل  بان : ولد نولا هذا الدليل

: إااله ال حاجالة إل اله هللالو مسالىم، وذلالك ول ن ف ه ما يدل لىأ امتداع التعى ل باحلكمة، وقولكم 
 .(5)لىأ احلكمة اال العلى ه رنهل من  اال العين 

                                      
 .150ل3، واإلهباج 204ل3( ااظا اإلحكا  لآلمدي 1)
 .151ل3، واإلهباج 205ل3( ااظا اإلحكا  لآلمدي 2)
 .205ل3( اإلحكا  لآلمدي 3)
 .203ل3( املصدر السابق 4)
 .204ل3( املصدر السابق 5)



  

تالاخو  داع التعى ل باحلكمة ملا ف اله مالنالن  من ذلك امتالاه يىبا : ورج ب لن هذا االل ا 
يف  بالضالالابطلىالالأ احلكمالالة، مالالع إمكالالان إثءاتالاله  العالاال الالان الإثءالالات احلكالالم الشالالال  إىل يمالالان إمكالال

 .(1)ممتدعن، وذلك رقاب يما
إىل العسالالا واحلالالاج  يفضالال رن التعى الالل باحلكمالالة اجملالالادة إذا كااالالل خف الالة مضالالطابة، ممالالا  – 3

ما جعـل علـيكم و }لى ها، واحلاج مدف  بقوله تعاىل :  اال العيف حق املكىف بالءحث لدها و 
ملشالقة ، هللالو راالا خالفدالاه يف التعى الل بالوصالف الظالاها املدضالءط، لكالون ا(2)في الدين من حـرج{

 .(3)ف ه ردىن، فءق دا لامىني بعمو  الدص ف ما لداه
ن احلاج الالي  لن الءحث لن احلكمة اخلف ة وإن كان فاقاً با : ولد نولا هذا الدليل

هللالالالو راالالاله ال ينيالالالد لالالالن الءحالالالث لدهالالالا لدالالالد التعى الالالل بضالالالابطها، بالالالل املشالالالقة يف تعافهالالالا مالالالع تعالالالاأل 
لىالالالأ خمالفالالالة الالالالدص املالالالذكور لدالالالد التعى الالالل  ضالالالابطها رفالالالق مالالالن تعافهالالالا دون ضالالالابطها، وقالالالد رمجعدالالالا

بالضالالالالالالابط، وكااالالالالالالل خمالفتالالالالالاله لدالالالالالالد التعى الالالالالالل باحلكمالالالالالالة ال هللالالالالالالو رقالالالالالالل مشالالالالالالقة وحاجالالالالالالاً فكالالالالالالان روىل 
 .(4)باملخالفة

ال اسالالىم لكالالم التسالالاوي يف احلالالاج واملشالالقة يف الءحالالث  باادالالا : ورج الالب لالالن هالالذا االلالال ا 
تقالالالا يف الءحالالالث لدهالالالا لدالالالد لالالالن احلكمالالالة مالالالع ضالالالابطها ومالالالع خىوهالالالا لالالالن الضالالالابط، وذلالالالك ياالالالا اف

خىوهالالا لالالن الضالالابط إىل معافالالة خصوصالال تها وكم تهالالا حالالو االالامن مالالن التفالالاوت ف هالالا بالالني ايصالالل 
والفالالاع، وال كالالذلك يف الءحالالث لدهالالا مالالع ضالالابطها، فإاالالا ال افتقالالا يف الءحالالث لدهالالا إىل ركثالالا مالالن 

فهالا لىالأ هللالو فأ رن احلاج يف تعافها لىأ جهة التفصال ل رمت مالن تعا  معافة رصل احتما ا، وال 
 .(5)جهة التفص ل

 

                                      
 .205ل3(  ااظا املصدر السابق 1)
 .78( نورة احلج آية 2)
 .204-203ل3( ااظا اإلحكا  لآلمدي 3)
 .204ل3( ااظا املصدر السابق 4)
 .205ل3( املصدر السابق 5)



  

 المطلب الثالث
 القول المختار وأسباب اختيارأل

 

هو القول الثالث القاض  بالالتفايق  -واهلل رلىم بالصواب –القول املختار يف هذه املسالة 
بالالالني احلكمالالالة املدضالالالءطة وهللالالالو املدضالالالءطة، فالالالإن كااالالالل احلكمالالالة رالالالاهاة مدضالالالءطة بدفسالالالها رو بالالالدل ل 

م رو الظالالن هبالالا ف االالوي التعى الل هبالالا، وإن كااالالل خف الة مضالالطابة فالالال جيالالوي خالارج لدهالالا يقتضالال  العىال
 التعى ل هبا.

، وصالالف  الالالدين (1) هالالال(631وقالالد رجالال  هالالذا القالالول مجالالع مالالن ا ققالالني مالالدهم : اآلمالالدي )ت
 هال(646، وابن احلاجب )ت(3) هال(728، وف خ اإلنال  ابن ت م ة )ت(2) هال(715ا ددي )ت

 .(5) (هال1119، وابن لءدالشكور )ت(4)
"ومدهالا رن تكالالون وصالالفاً  -:  -وهالو يءالالني فالاوط العىالالة –هالالال( 646قالال ابالالن احلاجالب )ت

ضالالابطاً لىحكمالالة ال حكمالالة جمالالالادة خلفااهالالا رو لعالالد  ااضالالءا ها، ولالالالو رمكالالن التءارهالالا جالالاي لىالالالأ 
 .(6)ايص "

"فىو وجدت حكمالة  -: -وهو يشاح هذه العءارة –هال( 756قال لضد املىة والدين )ت
اهاة بدفسها مدضءطة ه ث ميكن التءارها ومعافتها جالاي التءارهالا وربالط احلكالم جمادة، وكاال ر

هبا لىأ ايص ، ياا اعىم قطعاً ر الا هال  املقصالودة لىشالارع، والتالرب املظدالة يجىهالا ملالااع خفااهالا  
 .(7)رو اضطااهبا، فإذا يال املااع من التءارها جاي التءارها قطعاً"

وهالالالالو يءالالالني لالالالد  جالالالواي التعى الالالل باحلكمالالالة  –هالالالال( 728وقالالال فالالال   اإلنالالالال  ابالالالن ت م الالالة )ت
 .(8)"ومن رصول الشايعة رن احلكمة إذا كاال خف ة مدتشاة لىق احلكم ىنظدتها" -: -اخلف ة

                                      
 .207، وإرفاد الفحول 120ل4، والءحا ا  ط 445ل3، وفاح خمتصا الاوضة 202ل3ا  ( ااظا اإلحك1)
 .207، وإرفاد الفحول 120ل4، والءحا ا  ط 150ل3( ااظا اإلهباج 2)
، 112ل21، وااظالالا  الالاذج مالالن إفالالاراته إىل لالالد  جالالواي التعى الالل بالالاحلكم اخلف الالة يف املصالالدر ذاتالاله 356ل24( ااظالالا جممالالوع الفتالالاو  3)

 .105ل33، 394
 .213ل2( ااظا خمتصا ابن احلاجب 4)
 .274ل2( ااظا فوات  الالوت 5)
 .213ل2( خمتصا ابن احلاجب 6)
 .214ل2( املصدر السابق 7)
 .356ل24( جمموع الفتاو  8)



  

"ومدهالالا رن تكالالون  -: -وهالالو يءالالني فالالاوط العىالالة  –هالالال( 1119وقالالال ابالالن لءدالشالالكور )ت
، رو لعالد  ااضالءا ها كاملشالقة، وصفاً ضابطاً لىحكمة ال حكمة جمادة خلفااها كالاضا يف العقالود

 .(1)ولو وجدت راهاة مدضءطة جاي ربط احلكم هبا"
هالالالال( معىقالالالاً لىالالالأ هالالالذه العءالالالارة : "لعالالالد  املالالالااع بالالالل جيالالالب ي الالالا 1180قالالالال اياصالالالاري )ت

 .(2)املدانب املؤثا حق قة"
ولد دعاني إلى اختيار هذا القول جملة مـن األسـباب بعضـها خـاذ بهـذأل المسـألةا 

 وبعضها عام.
 أما األسباب الخاصة فأهمها ما يأتي :

 قوة ردلة رصحابه، ونالمتها من املداقشة. – 1
رن ف ه مجعالاً بالني القالول ايول القاضال  بعالد  جالواي التعى الل باحلكمالة مطىقالاً، والقالول  – 2

الثاز القاض  جوايه مطىقاً، واملتامل يف هذين القولني جيالد رن كالل واحالد مدهمالا راجال  مالن وجاله 
فالالالالالقول ايول يشالالالالكل لى الالالاله رن احلكمالالالالة هالالالال  املقصالالالالود ايصالالالالى  مالالالالن احلكالالالالم واملالالالالؤثا دون وجالالالاله، 

احلق قالال  ف الاله، فالالإذا جالالاي التعى الالل بالوصالالف وهالالو الونالال ىة فءاملقصالالد مالالن بالالاب روىل، والقالالول الثالالاز 
يشكل لى ه رن الغالب يف احلكم لد  الظهور رو لد  االاضءاط، فالتعى ل هبا مطىقاً يؤدي إىل 

خالالالتالل مواييدهالالالا، وهالالالو رمالالالا هللالالالو جالالالاان لكواالالاله يدالالالايف مقصالالالد الشالالالارع مالالالن اضالالالطااب ايحكالالالا  وا
 وضعها.
 الالفون هالذا  –وهالم من ركثالا الفقهامل الذين اقالل لالدهم القالول بالاملدع  –رن احلدف ة  – 3

ايصالالل ف عىىالالون باحلكمالالة يف الفالالاوع، ونالال ايت  الالاذج ممالالا اقالالل لالالن اإلمالالا  ريب حد فالالة وصالالاحء ه يف 
 هذا.

 ىمااهم:وممن صاح بذلك من ل
"رمالالالا احلكالالالالم املسالالالالتفاد مالالالن قولالالالاله لى الالالاله  -هالالالال( ح الالالالث يقالالالالول : 747صالالالدر الشالالالالايعة )ت -

الصالالالالة والسالالالال  ييف مخالالالن مالالالن اإلبالالالل السالالالاامة فالالالاةمث فقالالالد لىىدالالالاه باحلاجالالالة، فالالالإن الصالالالدقة مالالالع 
                                      

 .274ل2( فوات  الالوت 1)
 .274ل2( املصدر السابق 2)



  

ونخها حىل  ذه ايمة يجل احلاجة، بعد رن د تكن يف ايمم املاض ة، فإن كان لني الشالاة 
 .(1)الفقو لىحاجة، تكون ق متها صاحلة ريضاً هبذه العىة"صاحلة لىصاأل إىل 

وهالالالالو يءالالالالني لىالالالالة حتالالالالامي الابالالالالا لدالالالالد  –هالالالالال( ح الالالالث يقالالالالول 861والكمالالالالال ابالالالالن ا مالالالالا  )ت -
: "ولدالالالداا هالالال  قصالالالد صالالال ااة رمالالالوال الدالالالاس وحفظهالالالا لىالالال هم، ورهالالالور هالالالذا القصالالالد مالالالن -احلدف الالالة

مالالالن لالالاله ردىن لالالالب... فالالالإن ق الالالل إجيالالالاب املماثىالالالة يف املقالالالدار والتقالالالابا ررهالالالا مالالالن رن  فالالالأ لىالالالأ 
الص ااة حكمة فتداط باملعاأل  ا وهو الك ل والالوين، قىدالا : إ الا جيالب ذلالك لدالد خفالامل احلكمالة 

 .(2)ولد  ااضءا ها، وصون املال راها مدضءط"

رن التعى الالالالل بالالالالاحلكم الظالالالالاهاة املدضالالالالءطة واقالالالالع يف الشالالالالايعة اإلنالالالالالم ة، ح الالالالث ميكالالالالن  – 4
اذج مدالاله يف الكتالالاب، والسالالدة، ورقالالوال الصالالحابة، وفتالالاو  لىمسالالتقال لألحكالالا  رن يقالالف لىالالأ  الال

، -وقالالد تقالالد  ب الالان بعالالا ايمثىالالة لالالذلك يف املطىالالب الاابالالع مالالن املءحالالث ايول–ايامالالة اجملتهالالدين 
 وما من فك يف رن الوقوع دل ل لىأ اجلواي.

آن : "والقا -يف ثدايا كالمه لن املواياة بني املصاك واملفاند -هال( 751قال ابن الق م )ت
وندة رنول اهلل صىأ اهلل لى ه ونىم ممىوآن من تعى الل ايحكالا  بالاحلكم واملصالاك وتعى الل اخلىالق 
هبما والتدء ه لىأ وجوه احلكم الع يجىها فاع تىك ايحكا  ويجىها خىق تىك ايل ان، ولو  

وضالع كان هذا يف القاآن والسدة يف حنو مااة موضع رو مااتني لسالقداها ولكداله ينيالد لىالأ رلالف م
 .(3)بطاق متدولة"

 وأما األسباب العامة التي دعتني إلى ترجيح هذا القول فأهمها ما يأتي:
رن انالالالتقاامل الشالالالايعة اإلنالالالالم ة يالالالدل لىالالالأ رن رحكامهالالالا مابو الالالة بالالالاحلكم واملصالالالاك،  – 1

، والتعى الل (4)وذلك ين املقصود من فالها إما جىب مصىحة رو دفالع مضالاة رو جممالوع ايمالاين
 دي إىل حتق ق هذا املقصود.باحلكمة يؤ 

                                      
 .367ل2( فاح التوض   لىأ التدق   1)

 .10-8ل7يا ( ااظا فاح فت  القد2)

 .22ل2( مفتاح دار السعادة 3)

 .287ل1، واملستصفأ 160ل2، وقوالد ايحكا  271ل3، واإلحكا  لآلمدي 6ل2( ااظا املوافقات 4)



  

رن ايخالالالالذ بالالالاله يونالالالالع آفالالالالاق االجتهالالالالاد املدضالالالالءط القالالالالاام لىالالالالأ املواياالالالالة بالالالالني الكى الالالالات  – 2
 واجلنا ات من دون إفااط وال تفايط.

وهالو يءالني املالالدهج الالذي جيالب لىالأ اجملتهالد رن يسالالىكه يف  –هالال( 1250قالال الشالوكاز )ت
نالالدة اظالالا إىل املالالذاهب فالالإن وجالالدها : "وإن د يعثالالا لىالالأ رالالاها مالالن كتالالاب وال - ىالالب احلكالالم 

جممعالالاً لى هالالا اتءالالع اإلمجالالاع، وإن د جيالالد إمجالالالاً خالالا  يف الق الالاس، ويالحالال  القوالالالد الكى الالة روالً 
ويقدمها لىأ اجلنا ات كما يف القتل باملثقل، فتقد  قالدة الالادع لىالأ ماالالاة االنالم، فالإن لالد  

ا يف معالم واحالد رحلالق باله، وإال احنالدر قالدة كى ة اظا يف املدصوص ومواقالع اإلمجالاع، فالإن وجالده
 .(1)به إىل الق اس"

رن ايخذ هبذا الالاري ميكالن اجملتهالد مالن انالت عاب رحكالا  الدالوايل واملسالتادات لىالأ  – 2
التءالالار رن الدظالالا يف احلكالالم يعالالد ضالالاباً مالالن االجتهالالاد القالالاام لىالالأ ماالالالاة مقاصالالد الشالالاع وكى اتالاله، 

العصالالالا الالالالذي يشالالالهد تسالالالارلاً مالالالذهالً يف احلالالالواده وهالالالو رمالالالا يف هللايالالالة ايمه الالالة، خصوصالالالاً يف هالالالذا 
 والقضايا اجلديدة مع تءا ؤ راها يف ب ان رحكامها من قءل اجملتهدين.

ومالالا مالالن فالالك يف رن التشالالدد يف بالالاب التعى الالل وقصالالاه لىالالأ ايوصالالاأل الظالالاهاة يفضالال  إىل 
 تض  ق مسالك االجتهاد وجعىه هللو قادر لىأ مواكءة هذه الدوايل.

بعالد اخت الاره التءالار رصالل املصالىحة مالع قصالا الدظالا ف هالا  –هالال( 1346قال ابن بدران )ت
: "وإز رر  هللالالالب ايحكالالا  يف ريامدالالا الالالع حنالالن -لىالالأ اجملتهالالد الالالذي ميىالالك اظالالااً نالالديداً ودق قالالاً 

 .(2)هبا نالكة لىأ ذلك ايصل، ومته ئة لقءوله نخطدا ر  رض دا"
 

                                      
 .  258( إرفاد الفحول 1)
 .416ل1( ااظا روضة الدارا مع فاح ابن بدران 2)



  

 المطلب الراب 
 منشأ الخالف في هذأل المسألة

 

عا ايصول ني رن اخلالأل يف حكم التعى ل باحلكمة مءالين لىالأ اخلالالأل يف حكالم يا  ب
 الق اس يف اينءاب.

هالالال( : التعى الالل باحلكمالالة ممتدالالع 628"وقالالال ابالالن رحالالال )ت -هالالال( :794قالالال النركشالال  )ت
 .(1)لدد من ميدع الق اس يف اينءاب وجاان لدد من جويه"

وارتءا اً وث قاً رفار إل ه ركثا العىمالامل الالذين  رن ب الن املسالت الن لالقالة رالاهاة والذي يظهر
 هثوا حكم الق اس يف اينءاب، هللو رن رري ابن رحال الذي اقىه النركش  موضع اظا.

"املشالالالهور راالالاله ال جيالالالوي إجالالالاامل  -هالالالال( وجالالاله هالالالذه العالقالالالة فقالالالال :606وقالالالد بالالالني الالالالاايي )ت
لىالأ الناالا يف كوااله موجءالاً لىحالد فإمالا  الق اس يف اينءاب، والدل ل لى ه راا إذا قسدا الىواط مثالً 

رن اقالالول إن كالالون الناالالا موجءالالاً لىحالالالد يجالالل وصالالف مشالال   ب دالالاله وبالالني الىالالواط وإمالالا رن ال اقالالالول 
ذلالالالك، فالالالإن كالالالان ايول كالالالان املوجالالالب لىحالالالد هالالالو ذلالالالك املشالالال   وح دئالالالذ  الالالاج الناالالالا والىالالالواط لالالالن  

ال مالالالع ذلالالك إنالالالداده إىل كو مالالا مالالالوجءني لىحالالد ين احلكالالالم ملالالا رنالالالدد إىل القالالدر املشالالال   انالالتح
خصوص ة كل واحد مدهما، فالإذن فالاط الق الاس بقالامل حكالم ايصالل والق الاس يف اينالءاب يدالايف 
بقالالالامل حكالالالم ايصالالالل، خبالالالالأل الق الالالاس يف ايحكالالالا  فالالالإن ثءالالالوت احلكالالالم يف ايصالالالل ال يدالالالايف كواالالاله 

جالل وصالالف معىالالً بالقالدر املشال   ب داله وبالني الفالاع، ورمالا إن ق الالل كالون الناالا موجءالاً لىحالد لال ن ي
مش   ب ده وبني الىواط انتحال ق اس الىواط لى ه، ياه البد يف الق اس من اجلالامع، فالإن قىالل 
اجلالامع بالالني الوصالفني ال يكالالون لاله تالالاثو يف احلكالم بالالل تالاثوه يف لى الالة الوصالفني، ورمالالا احلكالم فإ الالا 

احلكالم فالال  صل من الوصفني، قىل : هذا با الل، ين مالا صالى  لعى الة العىالة كالان صالاحلاً لعى الة 
 .(2)حاجة ح دئذ إىل الونا ة"

                                      
 .120ل4( الءحا ا  ط 1)
 .466-465ل5( ا صول 2)



  

وكال  الاايي هذا يفهم مده رن اخلالأل يف حكم الق اس يف اينءاب مءالين لىالأ اخلالالأل 
 يف حكم التعى ل باحلكمة، ول ن العكن.

يف ثدايالالالا تاج حالالاله لىق الالالاس يف  –هالالالال( قالالالد رفالالالار إىل ذلالالالك حالالالني قالالالال 505الغالالالنايل )توكالالالان 
االا االذكا الق الاس يف اينالءاب لىالأ مدهاالني : املالدهج ايول: مالا : "اجلواب الثالاز هالو ر -اينءاب 

لقءداه بتدق   مداط احلكم ...، املدهج الثاز: هو راالا اقالول إذا اافالت  بالاب املالدهج ايول تعالديدا إىل 
 .(1)إيقاع احلكم والتعى ل هبا، فإاا لسدا اعين باحلكم إال املصىحة املخ ىة املدانءة"

، وابالالالن احلاجالالالب (3)هالالالال(631، واآلمالالالدي )ت(2)هالالالال(620)ت وتابعالالاله يف ذلالالالك ابالالالن قدامالالالة
، والنركشالالالالالالالال  (6) هالالالالالالالالال(656، والن الالالالالالالالاز )ت(5)هالالالالالالالالال(771، وابالالالالالالالالن السالالالالالالالالءك  )ت(4)هالالالالالالالالال(646)ت
 .(7) هال(794)ت

 منشأ الخالف الحقيقي:
يظهالالالا يل رن مدشالالالالا اخلالالالالالأل احلق قالالالال  يف هالالالالذه املسالالالالة هالالالالو اخلالالالالالأل يف حكالالالالم التمسالالالالك 

مالالن دون رن يشالالهد  الالا دل الالل جناالال ، وهالال  الالالع يعالالرب لدهالالا  باملصالالاك املسالالتددة إىل كى الالات الشالالاع
 ايصول ون باملصاك املانىة.

فقد ذهب اإلمالا  مالالك، والشالافع ، وبعالا احلدابىالة، وبعالا الشالافع ة، و اافالة مالن رهالل 
 .(8)العىم إىل حا ة املصاك املانىة إذا كاال مالامة يصل كى  من رصول الشاع

                                      
 .333ل2( املستصفأ 1)
 .924ل3( ااظا روضة الدارا 2)
 .66-65ل4( ااظا اإلحكا  لآلمدي 3)
 .256-255ل2( ااظا خمتصا ابن احلاجب مع فاح العضد 4)
 .40-38ل3( ااظا اإلهباج 5)
 .309( ااظا ختايج الفاوع لىأ ايصول 6)
 .63ل4( ااظا الءحا ا  ط 7)
، واإلحكالالالالا  540ل2، وروضالالالالة الدالالالالارا 289ل2صالالالالا ابالالالالن احلاجالالالالب ، وفالالالالاح خمت286ل1، واملستصالالالالفأ 722ل2( ااظالالالالا الربهالالالالان 8)

، 320، وختالالالايج الفالالالاوع لىالالالأ ايصالالالول 451، واملسالالالودة 190ل3، واإلهبالالالاج 446، وفالالالاح تدقالالال   الفصالالالول 160ل4لآلمالالالدي 
 .241، وإرفاد الفحول 217-209ل3وفاح خمتصا الاوضة 



  

تالالربة لىشالالارع، وقالالد لالالاأل كو الالا كالالذلك بادلالالة كثالالوة ال وحاالالتهم يف هالالذا : ر الالا مقاصالالد مع
 .(1)حصا  ا من الكتاب، والسدة، وقااان ايحوال، وتفاريق اإلمارات

وذهالالالالب احلدف الالالالة ، وبعالالالالا احلدابىالالالالة ، وبعالالالالا املتكىمالالالالني إىل رن املصالالالالىحة املانالالالالىة ل سالالالالل 
ن ايصل رن ال ، وي(3)، وذلك ين العمل هبا وضع لىشاع بالاري، وحكم بالعقل اجملاد(2)هاة

يعمل بالظن ملا ف ه من خطا فوات احلق، فإن اإلاسان قد يظن الش مل مفسدة، وهالو مصالىحة، 
وقالالد يظدالاله مصالالىحة وهالالو مفسالالدة، هللالالو راالالا صالالااا إىل العمالالل بالاله لدالالد االنالالتداد إىل رصالالل خالالاص، 

 .(4)وبق دا ف ما لدا ذلك لىأ مقتضأ ايصل
املسالالالالالة مالالالالا تقالالالالد  مالالالالن رن بعالالالالا ولعالالالالل ممالالالالا يالالالالاج  كالالالالون هالالالالذا ايصالالالالل مدشالالالالا اخلالالالالالأل يف 

، بل إن بعضالهم يعالرب لالن املصالىحة املانالىة بالال: املدانالب (5)ايصول ني يعرب لن احلكمة باملصىحة
 .(6)املانل

: "رمالالا املصالالىحة -وهالالو يشالالو إىل العالقالالة بالالني التعى الالل باحلكمالالة واملصالالىحة  –قالالال الغالالنايل 
ين باله ذلالك، فالإن جىالب املدفعالة فه  لءارة يف ايصل لالن جىالب مدفعالة رو دفالع مضالاة، ولسالدا اعال

ودفع املضاة مقاصد اخلىق، وصالح اخلىق يف حتص ل مقاصدهم، لكددالا اعالين باملصالىحة ا افظالة 
لىالالأ مقصالالود الشالالاع، ومقصالالود الشالالاع مالالن اخلىالالق مخسالالة: وهالالو رن  فالال  لىالال هم ديالالدهم وافسالالهم 

كالل مالا ولقىهم واسىهم ومالا م، فكالل مالا يتضالمن حفال  هالذه ايصالول اخلمسالة فهالو مصالىحة، و 
وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في  يفوت هذه ايصول فهو مفسدة ودفعها مصىحة، 

 .(7)"كتاب القياس أردنا به هذا اللن 
                                      

 .540ل2، وروضة الدارا 446( ااظا فاح تدق   الفصول 1)
، واإلهبالالاج 160ل4، واإلحكالالا  لآلمالالدي 381ل3، والتقايالالا والتحءالالو 323، وختالالايج الفالالاوع لىالالأ ايصالالول 520لتحايالالا ( ااظالالا ا2)

 .540ل2، وروضة الدارا 190ل3
 .541ل2( ااظا روضة الدارا 3)
 .324( ااظا ختايج الفاوع لىأ ايصول 4)
 .120ل4الءحا ا  ط ، و 431، والتحايا 445ل3، وفاح خمتصا الاوضة 389ل5( ااظا ا صول 5)
 .194ل4، والءحا ا  ط 160ل4، واإلحكا  لآلمدي 190ل3( ااظا اإلهباج 6)
 .287-286ل1( املستصفأ 7)



  

هال( : "ومن تتءع كالال  الشالافع  د يالاه متعىقالاً باصالل ولكداله يدالوط 478ويقول اجلويين )ت
 .(1)"ايحكا  باملعاز املانىة فإن لدمها التفل إىل ايصول مشءهاً 

هالالالال( إىل هالالالذه العالقالالالة حالالالني تدالالالاول اخلالالالالأل بالالالني الشالالالالافع ة 656وقالالالد رفالالالار الن الالالاز )ت 
واحلدف الالة يف هالالذا ايصالالل، ويظهالالا هالالذا بوضالالوح مالالن خالالالل ايدلالالة الالالع نالالاقها لكالالل مالالن الطالالافني، 

 .(2)والفاوع الفقه ة الع خاجها لىأ هذا ايصل
الفقهالالامل لىالالأ رن املصالالىحة "يتفالالق مجهالالور  -هالالال( :1394قالالال الشالال خ لمالالد ربالالو يهالالاة )ت

معتربة يف الفقه اإلنالم  ... ب د رن الشافع ة واحلدف ة يتشددون يف وجوب إحلاقها بق الاس ذي 
لىة مدضءطة ، فالبد رن يكالون مثالة رصالل يقالاس لى اله، ورن تكالون العىالة اجلامعالة مدضالءطة لتكالون 

 الالالالة واحلدابىالالالالة إن ولالالالالامًل لىمصالالالالىحة وإن ختىفالالالالل املصالالالالىحة لدهالالالالا يف بعالالالالا ايحالالالالوال، وقالالالالال املالك
الوصالالف املدانالالب الالالذي نالالتحقق ف الاله املصالالىحة وإن د يكالالن مدضالالءطاً يصالالى  لىالالة لىق الالاس، وإذا  
كالالان يصالالى  لىالالة فاملصالالىحة املانالالىة مالالن اولالاله فتكالالون ثابتالالة رصالالالً كمالالا رمكالالن الق الالاس بالوصالالف 
املدانالالب وهالالو احلكمالالة مالالن هللالالو التفالالات إىل كواالاله مدضالالءطاً، و الالذا القالالاب بالالني الوصالالف املدانالالب 

ملصالالالىحة املانالالالىة قالالالد ادلالالالأ بعالالالا املالك الالالة رن الفقهالالالامل مج عالالالاً ياخالالالذون باملصالالالىحة املانالالالىة وإن وا
 .(3)مسوها وصفاً مدانءاً رو ردخىوها يف باب الق اس"

"املصالىحة املانالىة يف مج الع املالذاهب لدالد  -هالال( :684وهو هبذا يشو إىل قول القاايف )ت
يطىءون فاهداً بااللتءار ، وال يعالين باملصالىحة  التحق ق، ي م يق سون ويفاقون باملدانءات، وال

 .(4)املانىة إال ذلك"
هالالالال( مالالالن رحسالالالن العىمالالالامل الالالالذين بسالالالطوا القالالالول يف هالالالذه املسالالالالة، 794ويعالالالد النركشالالال  )ت

ح ث حار لل الدناع ف ها، وحقق القول يف اسءة ايقوال، وبني وجهالات اظالا لىمالامل هالذا الفالن 
 .(5)م لآلرامل املدسوبة إىل رامتهم يف هذه املسالةيف هذا الدوع من االنتدالل، وتوج هاا

                                      
 .260ل2هال( يف قوا ع ايدلة 489، وااظا لءارة قايءة من هذه البن السمعاز )ت724ل2( الربهان 1)
 .325-320( ااظا ختايج الفاوع لىأ ايصول 2)
 .284ل الفقه ييب يهاة ( ااظا رصو 3)
 .446( فاح تدق   الفصول 4)
 .381-337ل4( ااظا الءحا ا  ط 5)



  

 المبحث الخام 
 نوع الخالف في هذأل المسألة وثمرته

 

، وقالالد تقالالدمل (1)ذهالالب بعالالا الءالالاحثني املعاصالالاين إىل رن اخلالالالأل يف هالالذه املسالالالة لفظالال 
 .(2)إفارة ف خ اإلنال  ابن ت م ة إىل ذلك لدد الكال  يف حتايا لل الدناع

ىل رن الشالالواهد وايدلالالة الالالع انالالتدد إل هالالا القالالااىون بالالاجلواي إلثءالالات تعى الالل وذهالالب آخالالاون إ
الصالالحابة وايامالالة ايربعالالة باحلكمالالة مطىقالالاً ال تالالدها معهالالم لىالالأ رن تكالالون داللالالة ب دالالة لىالالأ ر الالم  
كالالااوا يعىىالالون باحلكمالالة يف بالالاب الق الالاس ايصالالويل، ىنعالالم ر الالم يعالالدون حكمالالة ايصالالل إىل الفالالاع، 

ال تعدو رن تكون من بالاب املصالاك املانالىة، رو مالن بالاب االنتحسالان  ورن معظم هذه الشواهد
الذي يعدل ف اله اجملتهالد لالن احلكالم يف املسالالة ىنثالل مالا حكالم باله يف اظاااهالا لوجاله رقالو  يقتضال  

 .(3)ذلك العدول
يل رن هالالذه اآلرامل لالالالل اظالالالا، فمالالالن تامالالل كتالالالب ايصالالالول والفالالالاوع ردر  رن  والـــذي يظهـــر

عدالالوي تدءالالين لى الاله مجىالالة مالالن الثمالالاات الفقه الالة، بالالل بد الالل لى الاله بعالالا اخلالالالأل يف هالالذه املسالالالة م
 املساال ايصول ة كما ن ايت يف املطىب السادس.

، (4)هالالالالال( يف كتابالالالاله ختالالالالايج الفالالالالاوع لىالالالالأ ايصالالالالول656وممالالالالن رفالالالالار إىل ذلالالالالك الن الالالالاز )ت
 .(5)هال( يف كتابه الءحا ا  ط794والنركش  )ت

ه واقالالع يف بالالاب الق الالاس بغالالا  تعديالالة احلكالالم إىل ولعالالل ممالالا يؤكالالد كالالون اخلالالالأل حق ق الالاً وراالال
 الفاع، ول ن من جدن املصىحة رو االنتحسان ما يايت:

رن ركثالالا لىمالالامل ايصالالول تدالالاولوا هالالذه املسالالالة يف بالالاب الق الالاس، ولدالالد احلالالديث لالالن  – 1
فالالالاوط العىالالالة لىالالالأ وجالالاله التحديالالالد، وهالالالذا يؤكالالالد رن التعى الالالل باحلكمالالالة مالالالن بالالالاب الق الالالاس ايصالالالويل 

                                      
 .2122ل5( ااظا املهذب يف لىم رصول الفقه 1)
 .424-423( ااظا املسودة 2)
 (.41( ااظا حق قة اخلالأل يف التعى ل باحلكمة )جمىة جامعة ر  القا ، العدد التانع ص 3)
 .302-299ىأ ايصول ( ااظا ختايج الفاوع ل4)
 .120ل4( ااظا الءحا ا  ط 5)



  

ية حكم ايصل إىل الفاع، ول ن من باب املصىحة املانىة رو االنتحسان ىنعدامها املتضمن تعد
االصطالح  املتعارأل لى ه، لىأ رن احلدف ة قد يطىقون االنتحسان رح اااً لىالأ العمالل بالاقو  

 .(1)الق انني، رو تا  الق اس الظاها لق اس خف 
، يقالالالالول ابالالالالن احلاجالالالالب رن مالالالالن قالالالالوادح العىالالالالة لدالالالالد ايصالالالالول ني كو الالالالا هللالالالالو مدضالالالالءطة  – 2

"الثاز لشا : كواه هللو مدضءط كالتعى ل باحلكم واملقاصد، كاحلاج، واملشالقة،  -هال( :646)ت
والنجا، فإ ا ختتىف باختالأل ايفخاص واييمان وايحوال، وجواباله : إمالا رااله مدضالءط بدفساله 

 . (2)رو بضابط كضءط احلاج بالسفا وحنوه"
 ى ل هبا واقع يف باب الق اس.وهذا يؤكد رن اخلالأل يف حكم التع

رن ايصول ني ما فتئوا يشالوون إل هالا لدالد ال جال   بالني العىالل، ونال ايت تفصال ل ذلالك  – 3
 لدد الكال  يف مثاة اخلالأل.

هالالالالالالالال(، والن الالالالالالالاز 505كالالالالالالالالغنايل )ت  –رن بعالالالالالالالا ا ققالالالالالالالني مالالالالالالالن لىمالالالالالالالامل ايصالالالالالالالول  – 4
تعى ل باحلكمة مالع التصالاي  ذكاوا  اذج من ال –هال(، وهللوهم 794هال(، والنركش  )ت656)ت

بتعدية احلكم من ايصل إىل الفاع التءاراً هبا، واإلفارة إىل رن  اخلالالأل يف هالذه الفالاوع يتخالاج 
 لىأ اخلالأل يف هذا ايصل، ون ايت ب ان ذلك لدد ذكا الفاوع الفقه ة املءد ة لىأ اخلالأل.

 ثمري الخالف في المسألة:
  ل باحلكمة مجىة من الفاوع الفقه ة رمهها ما يايت :ااءم لىالأ اخلالالأل يف جالواي التعى

إذا زنـــت البكـــرا فهـــل تعطـــى حكـــم األبكـــار أو الثيبـــات عنـــد اســـت ذانها فـــي  – 1
 .(3)النكاح؟

ذهالالالب الشالالالافع ة واحلدابىالالالة إىل ر الالالا تعطالالالأ حكالالالم الث الالالب وراالالاله جيالالالب انالالالتئذا ا، وال يكفالالال  
لث الالب هالال  مءاضالالعة الاجالالال وخمالالالطتهم نالالكواا، ين احلكمالالة الالالع اقتضالالل التفايالالق بالالني الءكالالا وا

 .(4)وهذه احلكمة موجودة يف املصابة بالناا

                                      
، وكشالالالف اينالالالاار 208-202ل2، ورصالالالول الساخسالالال  406-405، وتقالالالومي ايدلالالالة 351، 344ل2( ااظالالالا رصالالالالول اجلصالالالاص 1)

 .393-389ل4، والءحا ا  ط 10ل4
 .268ل2( خمتصا ابن احلاجب 2)
 .120ل4( ااظا الءحا ا  ط 3)
 .46ل5، وكشاأل القداع 27ل7ءدع ، وامل66ل5( ااظا الون ط 4)



  

واقل لن ريب حد فة ر ا تعطأ حكم الءكالا، ويكالون نالكواا دل الل رضالاها، ين العىالة يف 
ذلك ه  الوصف الظاها املدضءط وهو الءكارة احلق ق ة رو احلكم ة فهالذا الوصالف هالو املالؤثا يف 

 .(1)ثا يف إيالة حكمهاحلكم، والناا ل ن له ر
 نا.لواط لياساً على الك وجوب الرجم في ال – 2

فقد ذهب الشافع ة واحلدابىة وبعا احلدف الة إىل ق الاس الىالواط لىالأ الناالا يف وجالوب الالاجم 
جالالامع احلكمالالة الالالع جعالالل الناالالا يجىهالالا نالالءءاً وهالال  كواالاله إيالالالج فالالاج يف فالالاج لالالا  قطعالالاً مشالالتهأ 

 .(2) ءعاً 
، بدالامًل لىالأ رصالىه يف (3)رلاله اهلل تعالاىل رن الواجالب يف الىالواط التعنيالاواقالل لالن ريب حد فالة 
 لد  جواي التعى ل باحلكمة.

"احلكالالم يتءالالع السالالءب دون حكمالالة السالالءب وإ الالا  -هالالال(: 430قالالال ربالالو ييالالد الدبونالال  )ت
 .(4)احلكمة مثاة ول سل بعىة"

 لط  النباش لياساً على السارق. – 3
احلدف الالة إىل وجالالوب القطالالع لىالالأ الدءالالا  ق انالالاً لىالالأ  فقالالد ذهالالب الشالالافع ة واحلدابىالالة وبعالالا

السالالارق جالالامع املعالالم املعتالالرب الالالذي جعىالالل السالالاقة يجىالاله نالالءءاً لىقطالالع، وهالالو رخالالذ مالالال لالالاي ال 
 .(5)فءهة لآلخذ ف ه

وذهالالب ركثالالا احلدف الالة إىل راالاله ال قطالالع لىالالأ الدءالالا ، وراالاله ال جيالالوي ق انالاله لىالالأ السالالارق ين 
 .(6)ؤثا وهو الساقة، وهذه العىة ل سل موجودة يف الدءا لىة القطع ه  الوصف القايب امل

وهالالذا الالالاري بدالالامًل لىالالأ رصالالىهم القاضالال  بإاا الالة احلكالالم بالسالالءب الالالذي االالص لى الاله الشالالارع 
 .(7)ولد  تعى ىه باحلكمة

                                      
 .66ل5، والون ط 244ل2، وبدااع الصدااع 124ل3( ااظا الءحا الاااق 1)
، والءحالالا ا الال ط 310-309، وختالالايج الفالالاوع لىالالأ ايصالالول 922، 920ل3، وروضالالة الدالالارا 333-332ل2( ااظالالا املستصالالفأ 2)

 .66-65ل4، واإلحكا  لآلمدي 268ل2، واملهذب77ل9، واملءسوط 62، 60ل4
 .77ل9( ااظا املءسوط 3)
 .332ل2( ااظا املستصفأ 4)
 .455ل12، واملغين 60ل4، والءحا ا  ط 923ل3، وروضة الدارا 333-332ل2، واملستصفأ 149ل6( ااظا اي  5)
 .69ل7، وبدااع الصدااع 121ل2، وا داية 159ل9، واملءسوط 67ل4( ااظا رحكا  القاآن لىاصاص 6)
 .60ل4 ط ( ااظا الءحا ا 7)



  

 لتل اللماعة بالواحد. – 4
كل فقالالد ذهالالب مجهالالور العىمالالامل مالالن احلدف الالة واملالك الالة والشالالافع ة واحلدابىالالة إىل راالاله إذا افالال  

مجالالالة يف قتالالل رجالالل وجالالب القصالالاص مالالدهم مج عالالاً، وذلالالك التءالالاراً باحلكمالالة الالالع جعالالل يجىهالالا 
 .(1)القتل نءءاً يف العقوبة وه  : النجا ولصمة الدمامل

"إ الالا روجالالب القتالالل لىالالأ القاتالالل والشالالايك لالال ن بقاتالالل لىالالأ  -هالالال( :505قالالال الغالالنايل )ت
ا ولصالالمة الالالدمامل، وهالالذا املعالالم يقتضالالأ الكمالالال لكالالدهم قالالالوا إ الالا اقالالتص مالالن القاتالالل يجالالل النجالال

 .(2)إحلاق املشار  باملدفاد"
"فعمدة من قتل بالواحد اجلمالة الدظا إىل املصىحة فإاه  -هال( :595وقال ابن رفد )ت

 .(3)مفهو  رن القتل إ ا فاع لدف  القتل"
د وذهءالالالل  اافالالالالة مالالالن رهالالالل العىالالالم مالالالدهم ابالالالن الالالالنبو، والنهالالالاي، وابالالالن نالالالوين، ورب عالالالة، وداو 

الظالالالالاهاي، وابالالالالن املدالالالالذر إىل رن اجلمالالالالالة ال تقتالالالالل بالواحالالالالد، واسالالالالب إىل بعالالالالا الصالالالالحابة كالالالالابن 
، ذلالك ين كالل واحالد (4)لءاس، ومعالاذ بن جءل، وجابا بن لءداهلل، وهو رواية لالن اإلمالا  رلالد

مالالن املشالال كني مكالالايفمل لالاله، فالالال تسالالتوىف ربالالدال ىنءالالدل واحالالد، كمالالا ال  الالب ديالالات ملقتالالول واحالالد، 
 .(5)اوت يف ايوصالاأل ميدع بدل ل رن احلا ال يؤخذ بالعءد، والتفاوت يف العدد روىلوين التف

وقد رج الب لالن هالذا القالول بإمجالاع الصالحابة لىالأ قتالل اجلمالالة بالواحالد، وبالان القصالاص 
لو نقط باالف ا  يد  ذلك إىل تعاون الداس يف القتل، واختاذ االفال ا  ونال ىة لىالتخىص مالن 

 .(6)نقاط حكمة الادع والنجاايلدامل، ف ؤدي إىل إ
 لط  اللماعة بالواحد. – 5

                                      
، وتفسالالالالو 299ل2، وبدايالالالالة اجملتهالالالالد 334ل2، واملستصالالالالفأ 279ل6، والونالالالال ط 174ل2، واملهالالالالذب 73ل24( ااظالالالالا املءسالالالالوط 1)

، وروضالالة 499ل2، واإلقدالالاع لىشالالاب ين 390ل1، ولسالالان احلكالالا  253ل8، واملءالالدع 116ل1، وخمتصالالا اخلاقالال  163ل6القالالا   
 .60ل4ا  ط  ، والءحا241ل6، والتاج واإلكى ل 924ل3الدارا 

 .334ل2( املستصفأ 2)
 .299ل2( بداية اجملتهد 3)
 .299ل2، وبداية اجملتهد 490ل11( ااظا املغين 4)
 ( ااظا املصادر السابقة.5)
 .239ل7، وبدااع الصدااع 491ل11( ااظا املغين 6)



  

فقالالالالد ذهالالالالب مجهالالالالور رهالالالالل العىالالالالم مالالالالن املالك الالالالة والشالالالالافع ة واحلدابىالالالالة إىل رن اجلمالالالالالة تقطالالالالع 
 .(1)بالواحد التءاراً باحلكمالة الالع جعالل قطالع الواحالد بالواحد يجىها نءءاً وه : الادع والنجا

ىالالم راالاله ال قطالالع لىالال هم إال رن تءىالالغ حصالالة كالالل واقالالل لالالن ريب حد فالالة و اافالالة مالالن رهالالل الع
واحد مدهم اصاباً، وذلك ين العىة يف قطع السارق ه  ناقة الدصاب، فالإذا د تتحقالق يف كالل 

 .(2)واحد مدهم فال قطع لى ه
 والفك رن هذا القول مءين لىأ رصىهم القاض  بعد  جواي التعى ل باحلكمة.

 .(3)ا القصالد النجالا من هللو التءار مماثىة""وفال  مسالتد -هال( :620قال ابن قدامالة )ت
 ي على القراض.الياس المسال – 6

فقد ذهب الشافع  رله اهلل تعاىل إىل جواي املساقاة ق اناً لىأ القالاا  التءالاراً باحلكمالة 
الع رب   يجىها القاا  وه  : لمو  احلاجة، وذلالك النالتوااهما يف مقصالود التاالار ومصالىحة 

 .(4)املتعامىني
، بان احلكمة وه  لمو  احلاجة تتحقق (5)د ال   لى ه القااىون بعد  جواي املساقاةوق

يف القاا ، فإن الداس لتاجون إل ه مج عاً، خبالأل املساقاة فإاه ل ن حاجة لامة لكالل الدالاس، 
 بل لطاافة مدهم.

اب إن احلاجالة إىل املسالاقاة لامالة لدالد العال -ورجاب الشافع  لن هذا االل ا  بالالقول :
 .(6)وهم قو  رنول اهلل صىأ اهلل لى ه ونىم

 لياس  هادي الكور في القصاذ على اإلكراأل. – 7
فقالالد ذهالالب اإلمالالالا  الشالالافع  إىل رن فالالالهود القصالالاص إذا رجعالالوا ، وقالالالالوا تعمالالداا الكالالالذب 
بعالالد قتالالل املشالالهود لى الاله راالاله جيالالب القصالالاص مالالدهم، ق انالالاً لىشالالهادة الءا ىالالة لىالالأ اإلكالالااه، جالالامع 

                                      
 .468ل12، واملغين 299ل2، وبداية اجملتهد 334ل2، واملستصفأ 163ل6( ااظا تفسو القا   1)
 .468ل12، واملغين 299ل2، وبداية اجملتهد 144-143ل9( ااظا املءسوط 2)
 .468ل11( املغين 3)
، والقالالالول بالالاجلواي هالالالو مالالالذهب مجهالالور رهالالالل العىالالم مالالالن املالك الالالة والشالالافع ة واحلدابىالالالة، وهالالو املالالالاثور لالالالن 60ل4( ااظالالا الءحالالالا ا الال ط 4)

ولمالد بالن احلسالن مالن احلدف الة، إال رن الشالافع  خالص اجلالواي يف الدخ الل  اخلىفامل الاافدين، وركثا التابعني، وبه قال ربالو يونالف
 .184ل2، وبداية اجملتهد 345ل2، وروضة الطالءني 530ل7والعدب ، ااظا املغين 

 .184ل2، وبداية اجملتهد 530ل7، واملغين 185ل6( هذا القول مدسوب ييب حد فة ، ااظا بدااع الصدااع 5)
 .60ل4( ااظا الءحا ا  ط 6)



  

 جعل اإلكااه يجىها نءءاً وه  : إفضاؤه إىل القتل، فالإن الشالهادة تظهالا ف هالا هالذه احلكمة الع
 .(1)احلكمة كاإلكااه، وإن كان لةكااه منية من وجه فىىشهادة منية من وجه آخا

وذهب احلدف ة إىل راه ال جيب القصاص مدهم، بدامًل لىأ رصىهم القاض  بالتءار السءب 
 .(2)دون حكمته

 يد الحد على مملوكه.إلامة الس – 8
فقالالالد ذهالالالب اإلمالالالا  الشالالالافع  إىل رن السالالال د ميىالالالك إقامالالالة احلالالالد لىالالالأ ممىوكالالاله، إحلاقالالالاً لواليالالالة 

، (3)السالالال ادة اخلاصالالالة بواليالالالة اإلمامالالالة العامالالالة، الفالالال اكهما يف احلكمالالالة وهالالال  إجيالالالاد املقصالالالود فالالالالاً 
 .(4)وخالفه يف ذلك ربو حد فة ح ث اقل لده رن إقامة احلدود حق خاص لةما 

 سفر المرأي للحج م  النسا  بال محرم. – 9
فقالالد ذهالالب اإلمالالا  الشالالافع  إىل رن املالالارة يىنمهالالا احلالالج إذا وجالالدت اسالالوة ثقالالات يقالالع ايمالالن 
ىنثىهن، إحلاقاً  ن با ا  والنوج جامع احلكمة الع فاع يجىها ا ا  وهال : لايالة املالارة وحتق الق 

 .(5)ع الدسوة الثقات ف دتف  ا ظورايمن  ا، فإن هذه احلكمة تتحقق يف السفا م
 .(6)وقد وافقه يف هذا الاري اإلما  مالك، وخالفه ف ه اإلمامان ربو حد فة ورلد

 لياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاذ. -10
فقالالالد ذهالالالب الشالالالافع ة ومجهالالالور رهالالالل العىالالالم إىل رن القتالالالل باملثقالالالل يوجالالالب القصالالالاص كالقتالالالل 

د جالالالامع احلكمالالالة الالالالع جعالالالل القتالالالل با الالالدد يجىهالالالا نالالالءءاً وهالالال : النجالالالا ولصالالالمة باجلالالالارح وا الالالد
، والفالك رن هالذا الالاري مءالين لىالأ رصالىهم يف (7)الدمامل، فإن املثقالل يف هالذا املعالم كاجلالارح متامالاً 

 جواي التعى ل باحلكمة.
                                      

 .  240ل2، وااظا رري الشافع  هذا يف املهذب 60ل4، والءحا ا  ط 312( ااظا ختايج الفاوع لىأ ايصول 1)
، وبدايالالالة 239ل7، وااظالالالا رري احلدف الالالة هالالالذا يف بالالالدااع الصالالالدااع 332ل2، واملستصالالالفأ 312( ااظالالالا ختالالالايج الفالالالاوع لىالالالأ ايصالالالول 2)

 .158ل1املءتدي 
 .152ل4، ومغين ا تاج 270ل2، وااظا رري الشافع  هذا يف  املهذب 311 ( ااظا ختايج الفاوع لىأ ايصول3)
 .57ل7، وبدااع الصدااع 80ل9( ااظا املءسوط 4)
 .243ل8، واجملموع 10ل3، وروضة الطالءني 586ل2، وااظا رري الشافع  هذا يف الون ط 60ل4( ااظا الءحا ا  ط 5)
 .31-30املغين ، و 110ل4، واملءسوط 243ل8( ااظا اجملموع 6)
 .324، وختايج الفاوع لىأ ايصول 334ل2( ااظا املستصفأ 7)



  

: "قالالالالالالال -يف ثدايالالالالالالا كالمالالالالالاله لالالالالالالن حكالالالالالالم العمالالالالالالل باملصالالالالالالاك  –هالالالالالالال( 505قالالالالالالال الغالالالالالالنايل )ت
كالالااوا يعتمالالدون معالالاز يعىمالالون رن رصالالول الشالالايعة تشالالهد   -يعالالين الصالالحابة –: لعىهالالم (1)القاضالال 

 الالا وإن كالالااوا ال يع دو الالا، كالفق الاله يتمسالالك يف مسالالالة املثقالالل بقالالالدة النجالالا فالالال  تالالاج إىل تع الالني 
 .(2)رصل"

وهو يءني املدهج الذي جيالب لىالأ اجملتهالد رن يسالىكه يف  –هال( 1250وقالال الشوكاز )ت
: "وإن د جيالالالالالد إمجالالالالالالاً خالالالالالا  يف الق الالالالالاس ويالحالالالالال  القوالالالالالالد الكى الالالالالة روالً  -حلكالالالالالالم انالالالالالتدءاط ا

 .(3)ويقدمها لىالأ اجلنا ات كما يف القتالل باملثقالل، فتقد  قالدة الادع لىأ ماالاة االنم"
وقد خالف يف هذا املسالة ربو حد فة ح الث اقالل لداله رااله يالا  لالد  وجالوب القصالاص يف 

، (4)حلكم مداط باآللة الع تقتالل هللالءالاً، وهال  اآللالة اجلارحالة رو ا الددةالقتل باملثقل، وذلك ين ا
 .(5)ول ن مدا اً جدن املصىحة

 

                                      
 هال.403( يعين ربا بكا الءاقالز املتوىف ندة 1)
 .358ل1( املدخول 2)
 .258( إرفاد الفحول 3)
 .305ل2، وبداية اجملتهد 427ل5، وفاح فت  القديا 150ل1، والتقايا والتحءو 234ل7( ااظا بدااع الصدااع 4)
 .323( ااظا ختايج الفاوع لىأ ايصول 5)



  

 المطلب السادس
 أهم المسائل األصولية المرتبطة بهذأل المسألة

إن املتامالالل يف كتالالب رصالالول الفقالاله ميكدالاله رن يقالالف لىالالأ مسالالاال ذات صالالىة ىنسالالالة التعى الالل 
 ا يايت:باحلكمة، ولعل من ربايها م

 .(1)حكم القياس في األسباب – 1
 فهذه املسالة من رهم املساال املءد ة لىأ اخلالأل يف التعى ل باحلكمة.

ح الالث ذهالالب القالالااىون بعالالد  جالالواي التعى الالل باحلكمالالة مطىقالالاً إىل مدالالع الق الالاس  يف اينالالءاب 
 .(2)انتداداً إىل هذا ايصل

 جالالالوايه، ين املعتالالالرب يف ايحكالالالا  يف حالالالني ذهالالالب ركثالالالا القالالالااىني بالالالاجلواي رو بالتفصالالال ل إىل
 .(3)واملؤثا احلق ق  ف ها ل ن صور اينءاب، وإ ا ما تضمدته من احلكم واملعاز

ومن رفها ايمثىة الع يتالداو ا ايصالول ون يف هالذه املسالالة : لالد  جالواي القضالامل يف حالال 
قضالالامل حالالال الغضالالب، اجلالالوع املفالالاط رو العطالالش املفالالاط رو ايد املالالربح ق انالالاً لىالالأ لالالد  جالالواي ال

 .(4)جامع احلكمة الع جعل الغضب يجىها نءءاً يف حتامي القضامل وه  تشويش الفكا
 حكم القياس في الحدود والكفارات. – 2

، وذلالك ي الا رحكالا  (5)ح ث ذهب اجلمهور إىل رن الق اس جيالاي يف الكفالارات واحلالدود
 .(6)حكا فال ة ميكن رن تعقل لىتها فاا  ف ها الق اس كءق ة اي

ومالالالذهب اجلمهالالالور هالالالذا مءالالالين لىالالالأ رصالالالىهم القاضالالال  جالالالواي التعى الالالل باحلكمالالالة، وذلالالالك ين 
احلدود والكفارات مدا ة بانءاهبا الع وضعها الشارع، فال ميكن الق اس لى ها إال بتدق   املداط 

 والءحث لن لىة جعل هذه اينءاب مؤثاة يف ايحكا ، ولىة العىة ه  احلكمة.
                                      

، واإلهبالالالاج 66-65ل4، واإلحكالالالا  لآلمالالالدي 309، 299، وختالالالالايج الفالالالالاوع لىالالالأ ايصالالالول 120، 63ل4( ااظالالالا الءحالالالا ا الالال ط 1)
 .256-255ل2، وخمتصا ابن احلاجب 465ل5، وا صول 40-38ل3

 .299( ااظا ختايج الفاوع لىأ ايصول 2)
، وختالالايج 319ل3، وفالالوات  الالالالوت 465ل5، وا صالالول 399، واملسالالودة 920ل3، وروضالالة الدالالارا 332ل2( ااظالالا املستصالالفأ 3)

 .222، وإرفاد الفحول 309الفاوع لىأ ايصول 
 .333ل2( ااظا املستصفأ 4)
، واإلحكالا  895ل2، والربهالان 449ل3، والتمه الد ييب اخلطالاب 98، والىمالع 622، وإحكا  الفصالول 1409ل4( ااظا العدة 5)

 .415، وفاح تدق   الفصول 334ل2، واملستصفأ 62ل4آلمدي ل
 .927ل3( ااظا روضة الدارا 6)



  

اون ف هالالالا مالالا يسالالالمأ بق الالاس التدقالالال  ، وهالالو املالالالدهج الالالذي نالالالاروا لى الالاله يف ولالالذلك فالالالإ م جيالال
 .(1)الق اس يف اينءاب

وذهالالالالب احلدف الالالالة إىل رن الق الالالالاس ال جيالالالالاي يف احلالالالالدود والكفالالالالارات، وذلالالالالك ي الالالالا وضالالالالعل 
لتكفالالو املالالاس ، والنجالالا والالالادع لالالن املعاصالال ، والقالالدر الالالذي  صالالل ذلالالك بالاله مالالن هللالالو ييالالادة رمالالا 

 .(2)انتاثا اهلل بعىمه
وهالالالالذا الالالالالاري مءالالالالين لىالالالالأ رصالالالالىهم يف لالالالالد  جالالالالواي التعى الالالالل بالالالالاحلكم، ياالالالاله ال ميكالالالالن ضالالالالءط 

 .(3)مقادياها وكم ااا كما تقد 
 هل المعتبر في األحكام الشرعية صور األسباب أم معانيها؟ – 3

فقد ذهب اإلمالا  الشالافع  رلاله اهلل إىل رااله ال لالربة بصالورة اينالءاب الشالال ة اخلال الة لالن 
لشالالال ة الالالع تتضالالمدها، وذلالالك ين املقصالالود الشالالال  مالالن ايحكالالا  تىالالك احلكالالم واملعالالاز املعالالاز ا

الالالالع تتضالالالمدها اينالالالءاب، وح الالالث الترباالالالا صالالالور اينالالالءاب دون مضالالالمو ا فالالالذلك لتعالالالذر الوقالالالوأل 
واال الع لىأ مضمو ا، وإال فمو رمكن اال الع لىأ مضمون السءب فهو املعترب، ال صورة 

 ما يظها مءين لىأ رريه يف جواي التعى ل باحلكمة.، وهذا الاري ك(4)السءب
وذهالالالالب احلدف الالالالة إىل رن صالالالالور اينالالالالءاب الشالالالالال ة هالالالال  املال الالالالة املعتالالالالربة يف ايحكالالالالا  دون 
معاا هالالا، واحتاالالوا يف ذلالالك : بالالان املعالالاز لالالو كااالالل مال الالة يف ربالالط ايحكالالا  هبالالا لءطىالالل فااالالدة 

حلكالم لى هالا، دفعالاً لىعسالا واحلالاج اصب اينءاب، إذ ال فاادة يف اصب اينءاب نالو  إدارة ا
لن الداس واف اً لىتخءط وااللتءاس، فإن املعاز مما  تىالف كم الة يف النيالادة والدقصالان، وك ف الة يف 

 .(5)الظهور واخلفامل
وهالالالذا الالالالاري مءالالالين لىالالالأ رصالالالىهم القاضالالال  بعالالالد  جالالالواي التعى الالالل باحلكمالالالة، وقالالالد ااءالالالم لىالالالأ 

قه الالة رورد بعضالالها الن الالاز يف كتابالاله ختالالايج الفالالاوع خالفهالالم يف هالالذه املسالالالة مجىالالة مالالن الفالالاوع الف
 ، واملتامل ف ها يدر  وجه العالقة بني هاتني املسالتني.(6)لىأ ايصول

                                      
 .335-334ل2، واملستصفأ 926ل3( ااظا روضة الدارا 1)
 .317ل2، وفوات  الالوت 103ل4، وت سو التحايا 157ل2(  ااظا رصول الساخس  2)
-394ل5، وا صالالول 299، وختالالايج الفالالاوع لىالالأ ايصالالول 214ل2، وخمتصالالا ابالالن احلاجالالب 204ل3( ااظالالا اإلحكالالا  لآلمالالدي 3)

595. 
 .300-299( ااظا ختايج الفاوع لىأ ايصول 4)
 .299( ااظا املصدر السابق 5)
 .302-300( ااظا املصدر السابق 6)



  

 هل في الشريعة حكم ثابت على خالف القياس؟ - 4
هذه املسالة تداو ا لىمامل ايصول حتل لدالاوين متعالددة مالن رفالهاها: حكالم خالرب الواحالد 

 .(1)م خرب الواحد إذا خالف ايصولإذا خالف الق اس، وحك
هالالال( مالالن رفالالها 751هالالال( وتىم الالذه ابالالن القالال م )ت728ويعالالد فالال خ اإلنالالال  ابالالن ت م الالة )ت

 .(2)العىمامل الذين تءدوا إاكار الاري القاال بثءوت رحكا  لىأ خالأل الق اس
ح دما نئل لما يقع يف كال  كثو من الفقهامل مالن قالو م  –قال ف خ اإلنال  ابن ت م ة 

ا خالالالأل الق الالاس ملالالا ثءالالل بالالالدص، رو قالالول الصالالحابة، رو بعضالالهم، ورىنالالا كالالان حكمالالاً جمتمعالالاً هالالذ
: "رصالل هالذا رن تعىالم رن لفال  الق الاس لفال  جممالل يالدخل ف اله الق الاس الصالح   والق الاس  -لى ه

الفانالالد... فالق الالاس الصالالح   مثالالل رن تكالالون العىالالة الالالع لىالالق هبالالا احلكالالم يف ايصالالل موجالالودة يف 
  يف الفالالاع ميدالالع حكمهالالا، ومثالالل هالالذا الق الالاس ال تالالايت الشالالايعة خبالفالاله قالالط، الفالالاع مالالن هللالالو معالالار 

وكذلك الق اس بإلغامل الفارق، وهو : رن ال يكون بني الصالورتني فالاق مالؤثا يف الشالاع فمثالل هالذا 
الق اس ال تايت الشايعة خبالفه، وح ث جاملت الشايعة باختصاص بعا اياواع هكم يفارق به 

لك الدوع بوصف يوجب اختصاصه باحلكم وميدع مساواته لغوه، لكالن اظاااه فالبد رن  تص ذ
الوصالالالف الالالالذي اخالالالتص بالالاله قالالالد يظهالالالا لالالالءعا الدالالالاس وقالالالد ال يظهالالالا، ولالالال ن مالالالن فالالالاط الق الالالاس 
الصح   املعتدل رن يعىم صحته كل رحالد، فمالن رري فال ئاً مالن الشالايعة خمالفالاً لىق الاس فإ الا هالو 

اً لىق الالالاس الصالالالح   الثابالالالل يف افالالالن ايمالالالا، خمالالالالف لىق الالالاس الالالالذي ااعقالالالد يف افسالالاله، لالالال ن خمالفالالال
وح ث لىمدالا رن الالدص جالامل خبالالأل ق الاس: لىمدالا قطعالاً رااله ق الاس فانالد ىنعالم رن صالورة الالدص 
امتايت لن تىك الصور الع يظالن ر الا مثىهالا بوصالف روجالب ختصال ص الشالارع  الا بالذلك احلكالم 

ق الاس الفانالد وإن كالان مالن فى ن يف الشايعة ما  الف ق انالاً صالح حاً، لكالن ف هالا مالا  الالف ال
 .(3)الداس من ال يعىم فساده"

                                      
، ورصالالالالالالول 104ل1، واإلحكالالالالالالا  البالالالالالالن حالالالالالالن  94ل3، والتمه الالالالالالد ييب اخلطالالالالالالاب 171ل1، واملستصالالالالالالفأ 888ل3( ااظالالالالالالا العالالالالالالدة 1)

 .118ل2، واإلحكا  لآلمدي 381ل2، وكشف ايناار 387، وفاح تدق   الفصول 340ل1خس  السا 
 .175-3ل2، وإلال  املوقعني 583 – 504ل20( ااظا جمموع الفتاو  2)
 .505-504ل20( ااظا جمموع الفتاو  3)



  

وهالالالذا الالالالاري مءالالالين لىالالالأ جالالالواي التعى الالالل باحلكمالالالة، ح الالالث يالالالا  فالالال خ اإلنالالالال  ابالالالن ت م الالالة 
هالال( رااله ال ميكالن رن يكالون االص قالاآز رو اءالوي إال ولاله 751هال( وتىم ذه ابن الق م )ت728)ت

ملصالالىحة املشالالاولة هالال  الالالع حكمالالة واضالالحة ومصالالىحة مشالالاولة، وهبمالالا تدالالاط ايحكالالا ، وهالالذه ا
تابط هبا ايفءاه والدظااا، وهذا الاري يظها بوضوح من خالل مدهاهما يف تتءع ايحكالا  الالع 
ق ل بثءواا لىأ خالأل الق اس، وتاك دمها لىأ ر ا راجعة إىل احلكم واملصالاك املدانالءة، ولال ن 

 .(1)سإىل اينءاب وايوصاأل القايءة حو يقال با ا لىأ خالأل الق ا
 -يعالالين فالال خ اإلنالالال  –"وقالالد بالالم كالمالاله  -هالالال( :1394قالالال الشالال خ لمالالد ربالالو يهالالاة )ت

لىالالأ رنالالاس رن الدصالالوص تعىالالل باملصالالاك الالالع تطالالو  يف ثداياهالالا، نالالوامل ركااالالل مدضالالءطة ر  هللالالو 
مدضءطة ... ين الق الاس الصالح   لدالدهم هالو الالذي ال يعالار  اصالاً مالن الدصالوص، ويقالول يف 

تعتمالالد لىالالأ الدصالالوص إمالالا بالالالدص رو باحلمالالل لىالالأ الالالدص، وإن كالالل مالالا  ذلالالك : إن الشالالايعة كىهالالا
 .(2)جامل يف الشايعة يتفق مع املصىحة متا  االتفاق، ومع ايق سة الفقه ة الصح حة"

 حكم التعليل بالعلة القاصري من طري  االستنباط. – 5
بالالان الالالدص إذا فإاالاله مالالن املسااالالالل املدءد الالالة لىالالأ هالالذه املسالالالة، ح الالث انالالتدل القالالااىون جالالوايه 

دل لىالالالالالأ لى الالالالالة الوصالالالالف القاصالالالالا، وجالالالالب احلكالالالالم بعى الالالالة املسالالالالتدءط ملالالالالا ب دهمالالالالا مالالالالن االفالالالال ا  يف 
 احلكمة.

ورجاب القااىون بعد  اجلواي لن ذلك بان هذا من قء ل الق اس يف اينءاب، وحنالن االا  
عىالل ، والقول باله خىالط بالني لىالل املصالاك ولىالل ايحكالا ، ولىالل املصالاك ل سالل هال  ال(3)بطالاه

 .(4)الع تقاس لى ها احلواده، وه  ال تعاأل إال بالتوق ف

                                      
والالالة، والقالالا ، واإلجالالارة، والسالالىم، وإيالالالة ( ااظالالا  الالاذج مالالن ذلالالك يف ثدايالالا توج ههمالالا يحكالالا  املضالالاربة، واملسالالاقاة، واملنارلالالة، واحل1)

-504ل20الداانالالة، والتالال مم، وتطهالالو املالالامل، والوضالالومل مالالن حلالالم اإلبالالل، واحلاامالالة، ولالالل العقالالل، وهللوهالالا يف جممالالوع الفتالالاو  
 .175-3ل2، وإلال  املوقعني 573

 .250( رصول الفقه  مد ريب يهاة 2)
 .217ل3( ااظا اإلحكا  لآلمدي 3)
 .291ل2اجلصاص  ( ااظا رصول4)



  

وقد ذكا القالااىون بالاجلواي رن مالن فوااالد التعى الل بالعىالة القاصالاة: معافالة رن احلكالم الشالال  
مطالالابق لوجالاله احلكمالالة واملصالالىحة فإ الالا إذا كااالالل مشالالتمىة لىالالأ املدانالالءة رو الشالالءه، وكااالالل بالثالالة 

م، وكان ردلأ إىل االاق اد ورناع يف القءول له مما د يظها لىأ احلكم، كان احلكم معقول املع
ف الالاله الءالالالالث وكالالالان تعءالالالداً، وإذا كالالالان كالالالذلك كالالالان رفضالالالأ إىل حتصالالال ل مقصالالالود الشالالالاع مالالالن فالالالاع 

 .(1)احلكم، فكان التعى ل هبا مف داً 
 هل إطالق لفظ العلة على الحكمة من لبيل الحقيقة أو الملاز؟ – 6

 لن هذه املسالة.وه  إحد  املساال املتفالة 
"هل العىة حق قة يف الوصف امل جم لالن احلكمالة جمالاي يف  -هال( :794قال النركش  )ت

احلكمالالة؟ رو العكالالن، ين احلكمالالة هالال  املقصالالودة التءالالاراً، واملالحالال  باحلق قالالة إ الالا هالالو معداهالالا، 
 .(2)وتونط الوصف مقصود يجىها"

 تعارض الحكمة والوصف الظاهر. – 7
، وصوراا: إذا وجد لل قابل (3)إل ها لىمامل ايصول يف باب ال ج  وهذه املسالة يشو 

لىتعى ل بالوصف واحلكمة، واحلكمة  ضل بشا ها وصارت لىة ميكن تعدية احلكم بوانطتها 
مالالن ايصالالل إىل الفالالاع، س لارضالالها الوصالالف، فهالالل ايوىل يف الدظالالا رن يدظالالا إىل الوصالالف رو إىل 

 احلكمة؟.
"ف الالالاله احتمالالالالاالن : رحالالالالدمها : الوصالالالالف التفالالالالاقهم لىالالالالأ  -: هالالالالال( 794قالالالالال النركشالالالال  )ت

التعى الل باله، واخالتالفهم يف الثالاز، والثالاز : احلكمالة ي الا املقصالودة بالالذات والوصالف ونالال ىة إىل 
 .(4)العىم بوجودها"

: "الثالامن رن تكالون -وهو يعدد املاجحات العااالدة إىل العىالل  –هال( 505قال الغنايل )ت
نالالءءاً لىسالالءب، كمالالا لالالو جعالالل الناالالا والسالالاقة لىالالة لىحالالد والقطالالع كالالان روىل إحالالد  العىتالالني نالالءءاً رو 

                                      
 .155-154ل3، واإلهباج 217ل3( ااظا اإلحكا  لآلمدي 1)
 .121-120ل4( ااظا الءحا ا  ط 2)
، وإرفالالالالالاد 325ل2، وفالالالالالوات  الالالالالالالوت 254ل3، واإلهبالالالالالاج 474، 121ل4، والءحالالالالالا ا الالالالال ط 595-593ل5( ااظالالالالالا ا صالالالالالول 3)

 .281الفحول 
 .121ل4( ااظا الءحا ا  ط 4)



  

مالالن جعالالل رخالالذ مالالال الغالالو لىالالأ نالالء ل اخلف الالة لىالالة، ومالالن جعالالل إيالالالج الفالالاج يف الفالالاج لىالالة حالالو 
يتعد  إىل الدءا  والالاط، ين تىالك العىالة انالتددت إىل االنالم الالذي رهالا احلكالم باله، هالذا إذا 

ا دل الدل ل لىأ رن احلكالم هللالو مدالوط بالسالءب الظالاها، بالل تساوت العىتان من كل وجه رما إذ
ىنعم تضمده، فالدل ل متءع ف ه كما رن القاض  ال يقضال  يف حالالة الغضالب ال لىغضالب، ولكالن 
لكواه ممدولاً من انت فامل الفكا، ف ااي يف احلاقن واجلالااع، وهالو روىل مالن التعى الل الالذي يدسالب 

 .(1)احلكم إل ه"
هال( رن هذه املسالة متفالة لالن حكالم التعى الل باحلكمالة، 771توقد صاح ابن السءك  )

: "ايول هسب العىة ، وهو مفاع لىأ جواي التعى ل بكل -وهو يءني تااج   ايق سة  –فقال 
واحالالالد مالالالن ايوصالالالاأل الالالالع االالالذكاها، وذلالالالك مخسالالالة رمالالالور، رو الالالا: يالالالاج  الق الالالاس املعىالالالل بالوصالالالف 

ملعىالل بالدفن احلكمالة لةمجالاع بالني القّ انالني لىالأ احلق ق  الذي هو مظدة احلكمالة لىالأ الق الاس ا
صحة التعى ل باملظدة، ومن رمثىته : تالاج   التعى الل بالسالفا الالذي هالو مظدالة املشالقة لىالأ التعى الل 

 .(2)بدفن املشقة"
 تعارض الحكمة والوصف العدمي. – 8

وهالالالال  كالالالالذلك مالالالالن املسالالالالاال املتفالالالالالة لالالالالن هالالالالذا ايصالالالالل، كمالالالالا صالالالالاح بالالالالذلك ابالالالالن السالالالالءك  
"وثاا ها : ياج  التعى ل باحلكمالة لىالأ التعى الل بالوصالف العالدم ،  -ح ث قال : هال(،771)ت

ين العالالد  ال يكالالون لىالالة إال إذا لىالالم افالالتماله لىالالأ احلكمالالة، فالالإذا كااالالل العىالالة احلكمالالة ال ذلالالك 
العالالالد  كالالالان التعى الالالل هبالالالا روىل، فالالالإن قىالالالل قضالالال ة هالالالذا رن يالالالاج  التعى الالالل باحلكمالالالة لىالالالأ التعى الالالل 

اعالالم، ولكالالن التعى الالل بالالاحلق ق  ررجالال  مالالن جهالالة كواالاله مدضالالءطاً ولالالذلك  بالوصالالف احلق قالال ، قىالالل:
 .(3)وقع االتفاق لى ه"

 تعارض الحكمة والوصف اإلضافي. – 9
فالتعى الل باحلكمالة مقالد  لىالأ التعى الل بالوصالف اإلضالايف لدالد ركثالا ايصالول ني، ومالن ربالالاي 

ود لى هالا ااقصالة باياوثالة فالال ايمثىة الع ذكاوهالا: رن يقالول القااالل يف الدكالاح بالال ويل : إن املعقال
                                      

 .401ل2 ( ااظا املستصفأ1)
 .254ل3( اإلهباج 2)
 .281، وإرفاد الفحول 474ل4، والءحا ا  ط 596-595ل5، وااظا كذلك ا صول 254ل3( املصدر السابق 3)



  

يدفالالالذ مدهالالالا لقالالالد الدكالالالاح كالصالالالغوة، ف كالالالون روىل مدالالاله رن يقالالالال: إن قىالالالة العقالالالل والالالالدين مالالالع فالالالاط 
الشهوة حكمة تقتض  رن تسالىب مدهالا الواليالة، فالإن هالذا تعى الل باحلكمالة وذا  بالدقصالان، وهالو 

 .(1)رما إضايف ف قد  التعى ل باحلكمة
 ي.تعارض الحكمة والحكم الشرع -10
 تعارض الحكمة والوصف التقديري. -11

 فهاتان املسالتان متفالتان ريضاً لن اخلالأل يف جواي التعى ل باحلكمة. 
"التعى الالالالل باحلكمالالالالة روىل مالالالالن التعى الالالالل بالعالالالالد  وبالوصالالالالف  -هالالالالال( :606يقالالالالول الالالالالاايي )ت

ف اإلضالالايف وبالالاحلكم الشالالال  وبالوصالالف التقالالدياي ... ورمالالا راالاله روىل مالالن احلكالالم بالشالالاع والوصالال
التقدياي فألن التعى ل باحلاجالة تعى الل بالدفن املالؤثا، وهالذا ميدالع مالن التعى الل بغالوه، تالا  العمالل باله 
يف الوصالالالالالف احلق قالالالالال  باإلمجالالالالالاع وياالالالالاله افالالالالالتءه بالعىالالالالالل العقى الالالالالة ، ف ءقالالالالالأ يف هالالالالالذه الصالالالالالورة لىالالالالالأ 

 .(2)ايصل"
 .ساال الكسر -12

 .(4): "اقالا احلكمالة" ، رو(3)ومعداه لدد لىمامل ايصول : "إبدامل احلكمالة بالدون احلكالم"
، واملتامالالل يف (5)وهالالو رحالالد القالالوادح الالالع تالالاد لىالالأ العىالالة، وقالالد اختىالالف لىمالالامل ايصالالول يف صالالحته

 معداه يدر  وجه لالقته بالتعى ل باحلكمة.
"اختىفالالوا يف الكسالالا وهالالو ختىالالف احلكالالم املعىالالل لالالن معالالم  -هالالال( :631يقالالول اآلمالالدي )ت

مءطالالل لىعىالالة رو ال؟ ... وايكثالالاون لىالالأ رن  العىالالة وهالالو احلكمالالة املقصالالودة مالالن احلكالالم، هالالل هالالو
ذلك هللو مءطالل لىعىالة، والوجاله ف اله رن الكالال  إ الا هالو مفالاو  يف احلكمالة الالع ل سالل مدضالءطة 
بدفسها بل بضابطها، ولدد ذلك فال  فأ رن مقدارها مما ال يدضءط، بل هو خمتىف باختالأل 

                                      
 .596-595ل5، وا صول 245ل3( ااظا اإلهباج 1)
 .596-595ل5( ا صول 2)
 .940ل3( ااظا روضة الدارا 3)
 .238ل3 ، والتقايا والتحءو457( ااظا التحايا 4)
، وفالالالالاح العضالالالالالد 168ل4، والتمه الالالالد ييب اخلطالالالالاب 455ل2، واملعتمالالالالد 940ل3، وروضالالالالالة الدالالالالارا 115-114( ااظالالالالالا الىمالالالالع 5)

 .293-290ل2، والواض  410ل1، واملدخول 238ل3، والتقالايالا والتحءو 353ل5، وا صالول 429، واملسالودة 269ل2



  

ف الاله رد الدالالاس إىل املظالالان الظالالاهاة ايفالالخاص واييمالالان وايحالالوال، ومالالا هالالذا فالالااه فالالدرب الشالالارع 
 .(1)اجلى ة دفعاً لىعسا لن الداس والتخءط يف ايحكا "

وكال  اآلمدي هذا يشعا بان اخلالأل يف كوااله مالءطالً لىعىالة متفالاع لالن اخلالالأل يف جالواي 
التعى الالالالل باحلكمالالالالة، ويظهالالالالا هالالالالذا بشالالالالكل جىالالالال  مالالالالن خالالالالالل الدظالالالالا يف ردلالالالالة املختىفالالالالني يف هالالالالذه 

 .(2)املسالة
 

 الساب  المطلب
 أمثلة على التعليل بالحكمة في النوازل الفقهية المعاصري

نءق القول بان ايخذ ىنءدر التعى ل باحلكمة ميكن اجملتهدين من انت عاب رحكا  الدوايل 
الالم يعالالد ضالالاباً مالالن االجتهالالاد القالالاام لىالالأ ماالالالاة  والقضالالايا اجلديالالدة، لىالالأ التءالالار رن الدظالالا يف احِلك 

و رمالالالا ال هللالالالم لىماتهالالالد لدالالاله يف هالالالذا العصالالالا الالالالذي يشالالالهد تسالالالارلاً مقاصالالالد الشالالالاع وكى اتالالاله، وهالالال
 مذهالً يف احلواده واملستادات.

 المـنهجرز النوازل المعاصري التي يمكن استنباط أحكامها اعتمادًا على هـذا ـن أبـوم
 ما يأتي:
 التأمين التعاوني : – 1

املعاصالاين إىل القالالول وهالو رحالد العقالود املسالتحدثة يف هالذا الالالنمن، وقالد ذهالب ركثالا الفقهالامل 
بإباحتالالالاله إذا كااالالالالل اجلمع الالالالات رو املؤنسالالالالات الالالالالع تتالالالالواله يشالالالال   ف هالالالالا مج الالالالع املسالالالالتامدني لتالالالالؤدي 

 ، ذلالالالك ياالاله مالالالن بالالالاب التعالالاون لىالالالأ الالالالربيلضالالااها مالالالا  تالالاجون إل الالاله مالالالن معواالالات وخالالالدمات، و 
 حنالالوهالديالالة ، و بالعقالالل يف  ولالالذا رحلقالاله بعالالا الفقهالالامل املعاصالالاين والتشالالار  يف حتمالالل الضالالار ورفعالاله ،

 .من ايحكا  املءد ة لىأ هذه احلكمة
كقالالالاار جممالالالع الءحالالالوه اإلنالالالالم ة   –ومالالالن تامالالالل قالالالاارات اجملالالالامع الفقه الالالة الصالالالادرة بشالالالااه 

وجالد ر الا مءد الة لىالأ مءالدر  -(1)، وقالاار ه ئالة كءالار العىمالامل يف املمىكالة العاب الة السالعودية(3)باييها
 التعى ل باحلكمة.

                                      
 .230ل3( اإلحكا  لآلمدي 1)
 .270-269ل2، وفاح العضد 239ل3، والتقايا والتحءو 230ل3قني يف اإلحكا  لآلمدي ( ااظا ردلة الفاي2)
 .212ل1( ااظا االجتهاد اجلمال  يف مصا )جممع الءحوه اإلنالم ة( 3)



  

 لمخدرات :حكم مهربي ومروجي ا – 2
فقالالالد االالالص قالالالاار ه ئالالالة كءالالالار العىمالالالامل يف املمىكالالالة العاب الالالة السالالالعودية لىالالالأ إاالالالنال لقوبالالالة القتالالالل 

، وذلك ملا يسءءه اايءها وإدخا ا إىل الءالد من فساد لظ م ورضاار  ىنهاب ومستورد املخدرات
هالالا، جسالال مة ورخطالالار بى غالالة ال تقتصالالا لىالالأ املهالالاب رو املتعالالا   فقالالط وإ الالا تشالالمل ايمالالة ىنامول

 .(2)ويىحق باملهاب ماوج املخدرات إذا تكار مده هذا الفعل لىعىة ذااا
  ومن تامل احل ث ات الع بين لى ها هذا القاار وجد ر الا قاامالة لىالأ مءالدر التعى الل باحلكمالة

 .وق اس ماتكب هذه اجلامية لىأ املفسد يف اير 
 
 م النسل :يتنظ – 3

ه اإلنالالالم  يف دورتالاله اخلامسالالة املدعقالالدة يف وقالالد صالالدر بشالالااه قالالاار مفصالالل مالالن جممالالع الفقالال
هال تضمن حتالامي إصالدار قالااون لالا   الد مالن 1409ل مجاد  ايوىلل 6-1الكويل يف الف ة من 

حايالالة الالالالنوجني يف اإل الالالاب، وحتالالالامي انتئصالالالال القالالالدرة لىالالالأ اإل الالالاب لدالالالد املالالالارة رو الاجالالالل إال يف 
ب باالتفالالالاق بالالالني الالالالنوجني، وبوانالالالطة حالالالالة الضالالالاورة الشالالالال ة، وإباحالالالة الالالالتحكم املؤقالالالل باإل الالالا

الونالاال املشالالاولة، وقالالد لىالالل اجملمالالع هالالذا القالاار : بالالان مالالن مقاصالالد الالالنواج يف الشالالايعة اإلنالالالم ة 
اإل اب، واحلفاظ لىأ الدوع اإلاساز، وراه ال جيالوي إهالدار هالذا املقصالد، ين إهالداره يتدالاىف مالع 

واحلفالالاظ لى الاله والعدايالالة بالاله بالتءالالاره رحالالد اصالالوص الشالالايعة وتوج هااالالا الدال الالة إىل تكثالالو الدسالالل 
 . (3)الكى ات اخلمن الع جاملت الشاااع بالايتها

ُ ال  لالن التءتالل ، واالختصالامل ، وحتالامي الدسالامل ، ف ىحالق هبالذه اينالءاب   هالذا املعالم ويجل
، رو التشالالايعات والقالالوااني الالالع تفضالال  إىل تعط الالل هالالذه  الونالالاال احلديثالالةمالالن كالالل مالالا يف معداهالالا 

 احلكمة.
 
 

                                                                                                             
، وقالالالاارات اجملمالالالع الفقهالالال  309ل1( ااظالالالا االجتهالالالاد اجلمالالالال  يف ه ئالالالة كءالالالار العىمالالالامل وجلدالالالة اإلفتالالالامل باملمىكالالالة العاب الالالة السالالالعودية 1)

 .31اإلنالم 
 .320ل1( ااظا املصدر السابق 2)
 .154-153( ااظا قاارات وتوص ات جممع الفقه اإلنالم  3)



  

 سفر المرأي بوسائل المواصالت العامة من دون محرم: – 4
فقالالالد ذهالالالب بعالالالا الفقهالالالامل املعاصالالالاين إىل القالالالول جالالالواي ذلالالالك مالالالو مالالالا دلالالالل احلاجالالالة إل الالاله 
التءاراً باحلكمة الع فاع من رجىها اصطحاب ا ا ، وه  : لاية املارة وحتق ق ايمن  ا، فإن 

 .(1)اصالت العامةهذه احلكمة تتحقق يف السفا بوناال املو 
ح دمالا اختالارا جالواي  -ومن وافقهما –وقد اءه إىل هذه احلكمة اإلمامان مالك والشافع  

 .(2)نفا املارة لىحج مع الدسوة الثقات كما تقد 
 إجرا  العقود بوسائل االتصال الحديثة : – 5

 فقالالد فالالاع يف هالالذا العصالالا االلتمالالاد لىالالأ هالالذه الونالالاال يف العقالالود بشالالكل كءالالو، ورضالالحأ
التعامالالل بالالالطاق التقى ديالالة الالالع تتطىالالب لقالالامل املشالال ي بالءالالااع وإمتالالا  التعامالالل مالالن خالالالل اإلجيالالاب 
والقءالالول قىالال الً جالالداً، بالالل يف حكالالم الدالالادر، وذلالالك بسالالءب ااتشالالار التقد الالة والتقالالد  الكءالالو يف جمالالال 

اجملالال،  االتصاالت واملعىومات، ود يعد التعاقد بوانطة ا اتف رو الفاكن آخالا الدالوايل يف هالذا
بالالل صالالارت رهللىالالب املعالالامالت تالالتم مالالن خالالالل الونالالااط اإللك وا الالة احلديثالالة، وااتشالالا مالالا يسالالمأ 
بالتاارة اإللك وا ة )وه  التاارة الع تعتمد التماداً كى اً لىأ رجهنة احلانالب اآليل وفالءكات 

فالالالاامل املعىومالالالات( ومالالالن ربالالالاي صالالالورها يف لصالالالااا احلاضالالالا : املعالالالامالت املصالالالاف ة احلديثالالالة، وب الالالع و 
اخلدمات )الكهابالامل واملالامل وا الاتف( لالرب احلانالب اآليل، والء الع بوانالطة اآلالت اإللك وا الة الالع 

 تدتشا يف الشوارع وامل ادين، والء ع بوانطة فءكة اإلا ال، وحنو ذلك.
وميكن لىماتهد يف هذا العصا انالتدءاط حكالم هالذه الونالاال مالن خالالل الدظالا يف املعالاز 

امل العاقالدين لال ن رمالااً مقصالوداً لذاتاله، وإ الا املعالول لى اله حق قالة يف صالحة الء الع واحِلك م، فالإن التقال
، كمالالا رن اإلجيالالاب والقءالالول يف العقالالود ل سالالا مقصالالودين لالالذااما، وإ الالا ي مالالا (3)ولنومالاله هالالو الاضالالا

رصاح ما يعرب به لن الاضا، ولالذا رجالاي الفقهالامل ايوااالل إجالاامل العقالود بكالل ونال ىة تكشالف لداله  
 ، ف قاس لى ها كل ون ىة حادثة تعرب لن هذا املعم. (4)واإلفارة، وحنوهاكالكتابة، 

                                      
 .(www.islamtoday.net)( ااظا موقع اإلنال  ال و  )خنااة املاانالت، فقه ايقى ات، نفا املارة لوحدها بالطاااة( 1)
 .31-30ل5، واملغين 60ل4، والءحا ا  ط 10ل3ني ، وروضة الطالء243ل8، واجملموع 586ل2( ااظا الون ط 2)
، وجممالوع 143، وختالايج الفالاوع لىالأ ايصالول 339ل6، وا دايالة 27-26، واي  429( ااظا العقود لش خ اإلنالال  ابالن ت م الة 3)

 .6ل29الفتاو  
لىالالأ الشالالاح الكءالالو  ، وحاف ةالدنالالوق 341ل1، وحافالال ة الءالالاجوري 148ل3، وكشالالاأل القدالالاع 138ل3( ااظالالا روضالالة الطالالالءني 4)

 .3ل3



  

" فاما التنا  لف  خمصالوص فىال ن لاله رثالا  -هال( : 728يقول ف خ اإلنال  ابن ت م ة )ت
وال اظا، وهالذه القالالدة اجلامعالة الالع ذكاااهالا مالن رن العقالود تصال  بكالل مالا دل لىالأ مقصالودها 

 .(1)ها رصول الشايعة وه  الع تعافها القىوب"من قول رو فعل ه  الع تدل لى 
ومالالالالالالن القوالالالالالالالد الفقه الالالالالالة املشالالالالالالهورة : "العالالالالالالربة يف العقالالالالالالود باملقاصالالالالالالد واملعالالالالالالاز ال بايلفالالالالالالاظ 

 .(2)واملءاز"
وبدامًل لىأ ذلك ميكن القول بصحة العقود الع تتم بوانطة الونااط احلديثالة لىالأ التءالار 

قا العالالالاأل لىالالالأ كو الالالا معالالالربة لالالالن املعالالالم املالالالؤثا يف ر الالالا قالالالد رضالالالحل ونالالالاال التعامالالالل ال الالالو ، وانالالالت
العقالالالود وهالالالو الاضالالالا، والشالالالاع د  الالالدد ونالالالاال مع دالالالة لىمعالالالامالت ال تالالالتم إال هبالالالا، بالالالل جعالالالل هالالالذا 

 .(3)راجعاً إىل لاأل الداس
وقد صدر لن جممع الفقه اإلنالم  الدويل جدة قاار جي ن إجاامل العقود هبذه الوناال ما 

فالالهاد ف الاله، والصالالاأل الفالال اط التقالالابا، والسالالىم الفالال اط تعا الالل ررس لالالدا الدكالالاح الفالال اط اإل
 .(4)املال
 ر بالمياأل النلسة بعد تنقيتها :التطه – 6

ففالال  هالالذا العصالالا رهالالات ونالالاال جديالالدة لتدق الالة امل الالاه الداسالالة وتافالال حها ه الالث تعالالود إىل 
 حالتها ايوىل فال يا  ف ها تغو بداانة يف  عم وال لون وال رااحة. 

، (5)كه ئالالة كءالالار العىمالالامل باملمىكالالة العاب الالة السالالعودية-نالالل بعالالا اجملالالامع الفقه الالة وقالالد در 
هالذه الدايلالة مالن كافالة  -(6)واجملمع الفقه  اإلنالالم  التالابع لاابطالة العالاد اإلنالالم  ىنكالة املكامالة

جوااءهالالا لىالالأ ضالالومل رري اخلالالربامل واملختصالالني يف هالالذا اجملالالال، وااتهالالل إىل القالالول بطهاراالالا وجالالواي 

                                      
 .13ل29( جمموع الفتاو  1)
، وجمىالة ايحكالا  العدل الة 200ل5، وياد املعالاد 207، وايفءاه والدظااا البالن  ال م 289ل32، 112ل30( ااظا جمموع الفتاو  2)

 .11ل2، وقوالد ايحكا  3مادة 
 .109ل30، 227،  7ل29( ااظا جمموع الفتاو  3)
 .182-181جممع الفقه اإلنالم   ( ااظا قاارات وتوص ات4)
 .323-322ل1( ااظا االجتهاد اجلمال  يف ه ئة كءار العىمامل وجلدة اإلفتامل يف املمىكة العاب ة السعودية 5)
 .259-258( ااظا قاارات اجملمع الفقه  اإلنالم  6)



  

ا يف إيالالالالة ايحالالالداه وايخءالالالاه، وفالالالاهبا إال إذا كااالالل هدالالالا  رضالالالاار صالالالح ة تدشالالالا لالالالن انالالتعما 
 انتعما ا ف متدع ذلك لافظة لىأ الدفن وتفادياً لىضار ال لداانتها.

الالع  -يستدد إىل ق اس امل اه املعاجلة بوناال التطهو احلديثة  -وكما يظها –وهذا الاري 
املتغالالو املالامل الكثالو  هالارة لىالأ  -دق تهالا لىمالامل مالالن الداانالة ُلالاأل بالتاابالة وفالهادة املختصالني ت

بالداانة إذا يال تغوه بدفسه ، رو بسءب  ول املكث ، رو تاثو الشمن  وماور الاياح لى ه ، 
 .وجوداً ولدماً  -وهو  انة املامل  -ين احلكم يدور مع هذا املعم املؤثا 

عاب ة السعودية االنتغدامل لدها يف انالتعما ا وقد انتحسدل ه ئة كءار العىمامل باملمىكة ال
لىشاب مو  وجد إىل ذلك نء ل احت ا اً لىصحة، واتقامل لىضار، وتدالنهاً لما تستقذره الدفوس 

 .(1)وتدفا مده الطءاع
 البصمة الوراثية : -7

واملالالالااد هبالالالا : "الءد الالالة اجل د الالالة )اسالالالءة إىل اجل دالالالات ري املورثالالالات( الالالالع تالالالدل لىالالالأ هويالالالة كالالالل 
ان بع دالالاله"، وهالالال  مالالالن رهالالالم االكتشالالالافات العىم الالالة يف العصالالالا احلاضالالالا، لكو الالالا متتالالالاي بالدقالالالة، إاسالالال

واتاااها تكاد تكون قطع ة، وهو ما يسهل مهمة الطب الشال  يف القضالايا اجلداا الة، ويسالالد 
القاضالالال  يف إثءالالالات اسالالالءة ايوالد إىل الوالالالالدين رو افالالال هم لدهمالالالا يف بعالالالا احلالالالاالت، ي الالالا رقالالالو  

 .(2)لق افة العاديةبكثو من ا
وقالالالالد رقالالالالا اجملمالالالالع الفقهالالالال  اإلنالالالالالم  التالالالالابع لاابطالالالالة العالالالالاد اإلنالالالالالم  االلتمالالالالاد لى هالالالالا يف 
التحق ق اجلداا  والتءارها ون ىة يف إثءات اجلااام الع ل ن ف ها حد فال  وال قصاص، معىالالً 

االالة املالالتهم، وهالالذا ذلالالك : بااالاله  قالالق العدالالالة وايمالالن لىماتمالالع، ويالالؤدي إىل ا الالل اجملالالا  لقابالاله وترب 
مقصد مهم من مقاصد الشايعة، كما رجاي اجملمع االلتماد لى ها يف إثءات الدسب يف حالاالت 
خاصة وبضوابط مع دة، كحالاالت التدالايع لىالأ جمهالول الدسالب، وحالاالت االفالتءاه يف املوال الد يف 

لىعىالة املستشف ات، وحاالت ضال اع اي فالال واخالتال هم بسالءب احلالواده، والكالواره، وحنوهالا، 
اآلافة الذكا، ورما االلتماد لى ها يف افال  الدسالب، وتقالدميها لىالأ الىعالان، والىاالومل إل هالا بقصالد 
التاكالالالد مالالالن صالالالحة اياسالالالاب الثابتالالالة: فقالالالد االالالص قالالالاار اجملمالالالع لىالالالأ لالالالد  جالالالوايه، وروجالالالب لىالالالأ 

                                      
 .323ل1ة السعودية ( ااظا االجتهاد اجلمال  يف ه ئة كءار العىمامل وجلدة اإلفتامل يف املمىكة العاب 1)
 .343(  ااظا قاارات اجملمع الفقه  اإلنالم  2)



  

اجلهالالالات املختصالالالة مدعالالاله وفالالالا  العقوبالالالات الناجالالالاة، ين يف املدالالالع لايالالالة يلالالالاا  الدالالالاس، وصالالالوااً 
 .(1)اهبمياس

إ الا كالان التفاتالاً إىل احلكمالة  -كما يظها   – واحلكم بالتءار الءصمة الوراث ة ون ىة إثءات
لكو الالا لق افالالة ، كا، اصالالل لى هالالا الشالالايعة ونالالاال اإلثءالالات الالالعبعالالا الالالع مالالن رجىهالالا فالالالل 

 إثءات الدسب .حتصل رداً هللالءاً ب
 .ا تف د القطع بشهادة رهل االختصاصروىل مدها بااللتءار ، لكو  وهذه الون ىة املستحدثة 

 
بعالالا الدمالالاذج لىدالالوايل املعاصالالاة الالالع ميكالالن انالالتدءاط رحكامهالالا مالالن خالالالل الدظالالا يف هــذأل 

 والتماد مءدر التعى ل باحلكمة.، احِلك م واملعاز العامة 
ن ف ا املساال اجلديالدة الالع ال تالنال هاجالة إىل املنيالد مالن االجتهالاد والدظالا م وه  هلل ا

الالالم القالالالاام لىالالال  الحقـــن الطبيـــة ا والقطـــرات ا والمنـــاظير ااســـتعمال كحكـــم  ،أ التءالالالار احِلك 
ــــل للصــــائم ا و  ــــة  المعــــامالت المصــــرفية الحديثــــةوالمحالي ــــات بصــــورها المختلف ا وبطال

وبنوك الحليب ا  ، ا والفحص لبل الكواج ا وزواج المسيار االئتمانا وبي  و را  األسهم
 و يرها. يح جثث الموتى اوتشر  الطبي او  التلاري ا والتأمين

                                      
 .345-344( املصدر السابق 1)



  

 الخاتمة
 

احلمد هلل الذي بدعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالال  لىالأ املءعالوه باكمالل الانالاالت 
 -لمد بن لءداهلل لى ه ولىأ آله وصحابته رمت الصالة وريكأ التسى م، رما بعد:

فقالالد حاولالالل يف هالالذا الءحالالث املختصالالا رن رنالالىط الضالالومل لىالالأ مسالالالة مهمالالة مالالن مسالالاال 
ايصالالالالول، رال وهالالالال  : "التعى الالالالل باحلكمالالالالة" مالالالالن خالالالالالل ب الالالالان حق قالالالالة التعى الالالالل، واحلكمالالالالة، ومالالالالااد 
ايصالالالول ني بالتعى الالالل هبالالالا، ورقالالالوال العىمالالالامل يف هالالالذه املسالالالالة وردلالالالتهم ، مالالالع ب الالالان القالالالول املختالالالار، 

 ورنءاب اخت اره، ومدشا اخلالأل يف املسالة، واوله، ومثاته.
 تااج اآلت ة:وقد خاجل من هث هذه املوضولات بالد

احلكمالالالالة هالالالال  املعالالالالم املدانالالالالب الالالالالذي قصالالالالده الشالالالالارع مالالالالن احلكالالالالم، وقالالالالد يعالالالالرب هبالالالالا بعالالالالا  – 1
 ايصول ني لن املصىحة ذااا، وقد جيعىها آخاون ماادفة لىعىة.

املالالالااد بالتعى الالالل باحلكمالالالة : جعىهالالالا املعالالالم املالالالؤثا يف احلكالالالم بغالالالا  الق الالالاس وتعديالالالة احلكالالالم  – 2
 الذي وجد ف ه هذا املعم. بوانطتها من ايصل إىل الفاع

التعى ل باحلكمالة واقالع يف الشالايعة اإلنالالم ة، واملسالتقال لىكتالاب والسالدة ورقالوال الصالحابة  – 3
 والتابعني وايامة اجملتهدين ميكده الوقوأل لىأ  اذج متعددة  ذا ايصل.

ا : املدالالع مطىقالالاً، ايقالالوال املشالالهورة يف التعى الالل باحلكمالالة ثالثالالة رو الالا: اجلالالواي مطىقالالاً، وثاا هالال – 4
 وثالثها: التفايق بني احلكمة املدضءطة وهللو املدضءطة.

القالالالول املختالالالار يف املسالالالالة هالالالو القالالالول الثالالالالث القاضالالال  بالتفصالالال ل وحاصالالالىه: جالالالواي التعى الالالل  – 5
باحلكمة إذا كاال رالاهاة ومدضالءطة بدفسالها رو بالدل ل خالارج لدهالا وتالوفات ف هالا الشالاوط 

تكالالون مالالؤثاة، وهللالالو معارضالالة بالالدص رو إمجالالاع رو معالالم رو لىالالة املعتالالربة يف العىالالة )وهالال  : رن 
رقو  مدها، ورن تكون مطادة يوجد احلكالم بوجودهالا ويدعالد  بعالدمها، ونالاملة مالن الالدقص 
رو الكسا( ولد  جواي التعى ل هبا إن د تكن كذلك، وهالو اخت الار مجالع مالن ا ققالني مالن 

إلنالالالال  ابالالالن ت م الالالة، وابالالالن لىمالالالامل هالالالذا الفالالالن، كاآلمالالالدي، وصالالالف  الالالالدين ا دالالالدي، وفالالال خ ا



  

احلاجالالالب، وهللالالالوهم، وهالالالو ايفالالالءه باصالالالول ايامالالالة الثالثالالالة: مالالالالك ، والشالالالافع ، ورلالالالد بالالالن 
 حدءل.

وإ الالالا جالالالا  اخت الالالار هالالالذا القالالالول لقالالالوة ردلتالالاله، ونالالالالمتها مالالالن املداقشالالالة، وين ف الالاله مجعالالالاً بالالالني 
نالالم ة، ولالو القولني، لكواه ونطاً بني  افني، وين التعى ل باحلكمة واقالع يف الشالايعة اإل

نالالىم يحالالد إاكالالار صالالورة مالالن صالالوره فالالال يسالالىم لالاله ذلالالك يف الءالالاق ، س إن يف ايخالالذ هبالالذا 
الالاري تونال عاً آلفالاق االجتهالالاد القالاام لىالأ الدظالا يف املقاصالالد خصوصالاً ورن احلاجالة مانالالة 

 إىل ذلك يف هذا العصا الذي يشهد تسارلاً مذهالً يف الدوايل واملستادات.
ماكالالالب صالالالعب ومسالالالىك لسالالالو كالالالالدظا يف املصالالالاك واملفانالالالد، فكالمهالالالا التعى الالالل باحلكمالالالة  – 6

 يتطىب اولاً من االجتهاد اخلاص القاام لىأ الدظا الدق ق، والاوية، واحلذر.
ذهب بعا لىمامل ايصالول إىل رن مدشالا اخلالالأل يف هالذه املسالالة هالو "حكالم الق الاس يف  – 7

احلق قالالال   الالالذا اخلالالالالأل هالالالو اينالالالءاب"، وهالالالذا الالالالاري لالالالل اظالالالا، والالالالذي يظهالالالا رن املدشالالالا 
اخلالالالأل يف حكالالم التمسالالك باملصالالاك املسالالتددة إىل كى الالات الشالالاع مالالن دون رن يشالالهد  الالا 

 دل ل جنا .
ذهب بعا الءاحثني املعاصاين إىل رن اخلالأل يف هذه املسالالة لفظال  واف اضال ، وذهالب  – 8

مالة اجملتهالدين ال آخاون إىل رن صور التعى ل باحلكمة املدقولالة لالن الصالحابة والتالابعني وايا
 تعدو رن تكون ضاباً من االنتصالح، رو من االنتحسان.

وهذه اآلرامل لل اظا، فإن من تامل هذه املسالة، ونرب رهللوارها، وتتءالع آثارهالا : ردر  رن 
 –اخلالأل ف ها حق ق  ول ن لفظ الاً، ورن صالور التعى الل باحلكمالة الالع تداقىهالا ايصالول ون 

إال رن هللالءهالالالا واقالالالع يف بالالالاب  -صالالالالح رو االنتحسالالالانوإن كالالالان بعضالالالها مالالالن قء الالالل االنت
 الق اس ايصويل املقتض  تعدية احلكم من ايصل إىل الفاع التءاراً باملعم اجلامع.

 



  

ااءالالم لىالالأ اخلالالالأل يف التعى الالل باحلكمالالة خالالالأل يف لالالدد مالالن الفالالاوع الفقه الالة، مالالن رمههالالا:  – 9
مالالالالة بالواحالالالد، وقطعهالالالم بالالاله، الءكالالالارة احلكم الالالة، ورجالالالم الالاالالالط، وقطالالالع الدءالالالا ، وقتالالالل اجل

وحكم املساقاة، والقصاص من الشهود، وإقامالة السال د احلالد لىالأ ممىوكاله، ونالفا املالارة مالع 
 الدسامل بال لا ، وحكم القصاص يف القتل باملثقل وهللوها.

تاتب لىأ اخلالأل يف التعى ل باحلكمة خالأل يف بعا املساال ايصول ة، ومن رمهها:  – 10
ب، واحلالالدود، والكفالالارات، وهالالل املعتالالرب يف ايحكالالا  صالالور اينالالءاب رو الق الالاس يف اينالالءا

معاا هالالا؟، وهالالل يف الشالالايعة حكالالم ثابالالل لىالالأ خالالالأل الق الالاس؟ إضالالافة إىل حكالالم التعى الالل 
بالعىالالالة القاصالالالاة، وحكالالالم إ الالالالق لفالالال  العىالالالة لىالالالأ احلكمالالالة، والواجالالالب لىالالالأ اجملتهالالالد لدالالالد 

يف، رو التقالالدياي، رو احلكالالم تعالالار  احلكمالالة مالالع الوصالالف الظالالاها، رو العالالدم ، رو اإلضالالا
 الشال ، واخلالأل يف صحة نؤال الكسا وهل يكون مءطالً لىعىة؟.

التعى ل باحلكمة ي سا لىأ اجملتهدين انتدءاط رحكا  الدوايل واملسالتادات، وقالد رخالذت  -11
 به اجملامع الفقه ة وبعا الفقهامل املعاصاين يف لدد من املساال والقضايا اجلديدة.

 
رنالالال الءالاري نالالءحااه وتعالاىل رن جيعالالل هالذا العمالالل خالصالاً لوجهالاله الكالالامي، ورن ويف اخلتالا  

يغفا يل ما وقالع ف اله مالن خطالا رو يلالل، إااله جالواد كالامي، وصالىأ اهلل ونالىم لىالأ اء دالا لمالد ولىالأ 
 آله وصحابته رمجعني.
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2000.  

هالال، حتق القل حامالد كانالون، ولمالد هالوي، 593تال فل لى  بن ريب بكا املاهلل دالاز ت  بداية المبتديا  -29
 هال.1355طءعة ايوىل ندة الدافال مطءعة لمد لى  صء  ، القاهاة، ال

هالال، الدافالال دار 595تالال فل لمالد بالن رلالد بالن لمالد بالن رفالد القالا   ريب الول الد ت بداية الملتهـدا  -30
 الفكا، بووت.

تالالال فل لالالالمل الالالدين ريب بكالالا بالالن مسالالعود الكانالالاز، الدافالالال دار بــدائ  الصــنائ  فــي ترتيــب الشــرائ ا  -31
 هال.1402، ندة 2الكتاب العايب، بووت، ط

هالال،حتق ق: اينالتاذل 478، تال الالف: لءالداملىك بالن لءالداهلل بالن يونالف اجلالويين تلبرهان في أصول الفقها -32
 هال.1423نالمو مصطفالأ رباب ، الدافال دار إح الامل ال اه العايب، بووت، لءدان، الطءعة ايوىل، ندة 

هالالال، الدافالالال دار 897تالالال فل لمالالد بالالن يونالالف بالالن ريب القانالالم العءالالدري ريب لءالالداهلل تالتــاج واإلكليــلا  -33
 هال.1398الفكا، بووت، الطءعة الثاا ة، ندة 

هالال، حتق القل مصالطفأ القءالاز، 430تال فل ريب ييد لء داهلل لما بن ل سأ الدبون  ت تأسي  النظرا  -34
 الدافالدار ابن ييدون، ومكتءة الكى ات اييهاية.

هال ، حتق ق: د. لمالد حسالن 476ت. تال ف: إبااه م بن لى  بن يونف الفوويآبادي الشوايي التبصري -35
 هال.1403ندة  1ه تو، الدافا: دار الفكا ، دمشق ط



  

تالال ف: فخالا الالدين لثمالان بالن لىال  النيىعال ، الدافالال دار الكتالاب تبيين الحقائ ا  ـرح كنـك الـدلائ ا  -36
 اإلنالم ، الطءعة الثاا ة.

كمالال الالدين لمالد بالن   ، تالال فلالتحرير فـي أصـول الفقـه اللـام  بـين اصـطالحي الحنفيـة والشـافعية -37
هالال، الدافالال مصالطفأ 861لءدالواحد بن لءداحلم د بن مسعود ، املشالهور بالال: ابالن مهالا  الالدين احلدفال  ت

 هال.1351الءايب احلى  وروالده ىنصا،  ءع ندة 

هالالالال، 1353، تالالالال فل لمالالالد بالالالن لءالالالدالالن بالالالن لءالالالدالاح م املءالالالاركفوري ريب العالالالال، ت  تحفـــة األحـــوذي -38
 ب العىم ة، بووت.الدافال دار الكت

هالالال، حتق الالقل لءالالدالغين الكء سالال ، 774تالالال فل إمسال الالل بالالن لمالالا بالالن كثالالو الدمشالالق  ت تحفــة الطالــبا  -39
 هال.1406الدافال دار حاامل، مكة املكامة، الطءعة ايوىل ندة 

هالال، حتق الق: د. 656، تال ف : فهاب الدين لمود بن رلد الن الاز ، ت تخريج الفروع على األصول -40
 هال.1404، ندة 5ب الصاك، الدافا : مؤنسة الانالة ، طلمد ردي

تالال فل القاضال  ل الا  بالن مونالأ ترتيب المـداركا وتقريـب المسـالم لمعرفـة أعـالم مـذهب مالـما  -41
هالالالال حتق الالقل رلالالالد بكالالو لمالالالود، الدافالالالال دار مكتءالالة احل الالالاة، بووتالالال ودار مكتءالالالة الفكالالالا، 544ال حصالال  ت 

 ل ء ا.

هالالالال، حتق الالالقل إبالالالااه م 656ءالالالدالعظ م بالالالن لءالالالدالقوي املدالالذري ريب لمالالالد ت، تالالال فل لالتر يـــب والترهيـــب -42
 هال.1417ندة  1مشن الدين، الدافال دار الكتب العىم ة، بووت ، ط

ــــدين الســــبكي -43 ــــاج ال ، تالالالالال فل بالالالالدر الالالالالدين لمالالالالد بالالالالن هبالالالالادر  تشــــنيف المســــام  بلمــــ  اللوامــــ  لت
 م، الدافالالالال دار الكتالالالب العىم الالالة، هالالالال،حتق قل ريب لمالالالاو احلسالالال ين بالالالن لمالالالا بالالالن لءالالالدالاح794النركشالالال ،ت

 هال.1420الطءعة ايوىل ندة 

إلالالدادل الالالدكتور حسالالني بالالن خىالالف اجلءالالوري )جمىالالة كى الالة اآلداب يف التعليــل بالحكمــة عنــد األصــوليينا  -44
  (.1972بغداد، العدد اخلامن لشا، ندة 

ك م القاضال ، هال، ضءطه وفهاناله: لمالد بالن لءالداحل816تال فل لى  بن لمد اجلاجاز ت التعريفاتا  -45
  .1991 -هال1411، ندة 1الدافالدار الكتاب املصاي، ودار الكتاب الىءداز،ط

تالالالالال فل القاضالالالال  ااصالالالالا الالالالالدين بالالالالن لءالالالالداهلل بالالالالن لمالالالالا الء ضالالالالاوي تفســــير البيضــــاوي )أنــــوار التنكيــــل(ا  -46
 هال، الدافال دار الفكا.685ت

  .1990املعافة، ندة هال(، الدافال دار 301تال فل لمد بن جايا الطربي )تتفسير الطبريا  -47

، تالالال فل لمالالد بالالن رلالالد بالالن ريب بكالالا بالالن فالالاج القالالا   ريب تفســير القرطبــي )أحكــام القــرآن للقرطبــي ( -48
 هال، الدافال دار الكتب العىم ة.671لءداهلل ت

،تال فللمادالالالالالالالدين ربالالالالالالو الفالالالالالالداملإمسال ل بالالالالالالن لمالالالالالالا بالالالالالالن  تفســــــير ابــــــن كثير)تفســــــير القــــــرآن العظــــــيم( -49
 إح امل ال اه العايب.هالن الدافا لدار 774كثوت

، تالالالال ف: ريب القانالالالم لمالالالد بالالالن رلالالالد بالالالن جالالالني الكىالالال  الغااالالالا   تقريـــب الوصـــول إلـــى علـــم األصـــول -50
هال، حتق ق: د. لمد املختار الشدق ط ، الدافا: مكتءة ابن ت م ة بالقالاهاة، ومكتءالة العىالم 741املالك  ت

 هال.1414 1جده. ط

ن لمد بن حسن بن لى  بن نى مان بن لما املعاوأل بابن ، تال فل لمد بن لمد بالتقرير والتحبير -51
  .1996ندة  1هال، الدافال دار الفكا، بووت ط879رمو احلاج ت 



  

هالالال، حتق الالقل خى الالل 430، تالالال فل ريب ييالالد لء الالداهلل بالالن لمالالا الدبونالال  تتقــويم األدلــة فــي أصــول الفقــه -52
  .2001-هال1421ندة  1ل  الدين امل ن، الدافال دار الكتب العىم ة، بووت ط

هال، حتق الق: 756، تال ف: تق  الدين لى  بن لءدالكايف السءك ، ت تكملة الملموع  رح المهذب -53
 لمد   ب املط ع ، الدافا: املكتءة العامل ة بالفاالة.

 هال.1384، تال ف: ابن حاا العسقالز ، الدافال لءداهلل هافم مياز، ندة التلخيص الحبير -54

تالالال ف: إمالالا  احلالالامني ريب املعالالايل لءالالداملىك بالالن لءالالداهلل بالالن يونالالف اجلالالويين ، التلخــيص فــي أصــول الفقــه -55
هال، حتق ق: د. لءداهلل الد ءايل، وفءو رلد العماي، الدافالا: دار الءشالااا اإلنالالم ة، ومكتءالة دار 478ت

  .1996-هال1417 1الءاي، ط

 ويارة ايوقالاأل ، تالال ف: القاضال  لءالدالوهاب الءغالدادي، الدافالا:التلقين في الفقه المـالكي -56
  .1993املغاب ة، ندة 

هالالال، حتق الالقل د. لمالالد حسالالن ه تالالو، 772، تالالال فل لءالالدالاح م بالالن احلسالالن اينالالدوي ريب لمالالد تالتمهيــد -57
 هال.1400ندة  1الدافال مؤنسة الانالة، بووت ط

هالالال، حتق الالق: د. مف الالد 510. تالال ف: لفالالوظ بالالن رلالالد بالالن احلسالن الكىالالوذاز تالتمهيــد فــي أصــول الفقــه -58
 هال.1406، ندة 1ربو لمشة، الدافا: جامعة ر  القا ، طلمد 

، تال ف: ابن لءدالرب القا  ، حتق ق: جلدة من العىمالامل ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد -59
 الدافا: ويارة ايوقاأل املغاب ة، املغاب.

هالال، الدافالال 747يعة ت، تال فل لء داهلل بن مسعود املعالاوأل بالال: صالدر الشالا التوضيح م   رح التلويح -60
 هال.1325مطءعة دار الكتب العاب ة ندة 

هالالالال، حتق الالالق د. لمالالالد 1031تالالالال فل لمالالالد لءالالالدالاؤوأل املدالالالاوي تالتوليـــف علـــى مهمـــات التعـــاريفا  -61
 هال.1410رضوان الداية، الدافال دار الفكا املعاصا، ودار الفكا، الطءعة ايوىل، ندة 

 أل بامو بادفاه ، الدافا: لمد لى  صء  .، تال ف: لمد رمني املعاو  تيسير التحرير -62

، تال فل جالالل الالدين لءالدالالن السال و  ، مالع فالاحه فال ا القالديا، الدافالال مصالطفأ اللام  الصغير -63
 هال.1356لمد ندة 

هالال(، الدافالال دار الكتالب 771تالال فل تالاج الالدين لءالدالوهاب بالن لىال  السالءك  )تجم  اللوامـ ا  - -64
 هال.1424الثاا ة، ندة  العىم ة، بووت، لءدان، الطءعة

 ،تال فلالش خ إبااه م الءاجوري، الدافال دار إح امل الكتب العاب ة.حا ية الباجوري علي ابن القاسم  -65

، تالال ف: مشالن الالدين بالن لافالة الدنالوق  ، الدافالا : حا ية الدسولي علـى الشـرح الكبيـر -66
 دارة إح امل الكتب العاب ة،ل سأ الءايب احلى ، القاهاة.

، تال فل نى مان بن لما بن لمد الءاوم ، الدافالال املكتءالة اإلنالالم ة ، ديالار بكالا، يرميحا ية البل -67
 تاك ا.

ـــاني علـــى جمـــ  اللوامـــ  مـــ   ـــرح اللـــالل المحلـــي -68 ،تال فللءالالالد الالالالالن بالالالن جالالالاد اهلل حا ـــية البن
 هال.1356الءداز،الدافالمطءعة مصطفأ الءايب احلى  بالقاهاة، الطءعة الثاا ة

تال فل لمد رمالني، املعالاوأل بالال: ابالن دين )رد المحتار على الدر المختار( حا ية ابن عاب -69
 هال.1386هال، الدافال دار الفكا، بووت، الطءعة الثاا ة ندة 1252لابدين ت 



  

فالاح ياد املسالتقدع، تالال فل لءالدالالن بالن لمالد بالن قانالم التاالدي حا ية الروض المرب ا  -70
 هال.1403هال، الطءعة الثاا ة، ندة 1392احلدءى  ت 

لىالالأ فالالاح اجلالالالل ا ىالال  لىالالأ هـــ( 1250حا ــية العطــار )حســن بــن محمــد العطــار ت  -71
 مجع احلوامع، الدافال دار الكتب العىم ة، بووت، لءدان.

علــى هالالال، 816هالالال، وحافالال ة السالال د الشالالايف اجلاجالالاز ت791ت حا ــية العالمــة ســعد الــدين التفتــازاني -72
هالالال، مالالع 646ملدتهالالأ ايصالالويل البالن حاجالالب تهالالال ملختصالا ا756ت  ـرح القاضــي عضــد الملــة والــدين

حاف ة الشال خ حسالن ا الاوي لىالأ حافال ة السال د اجلاجالاز، مااجعالة د. فالعءان إمسال الل ، الدافالا، مكتءالة 
  .1983-هال1403الكى ات اييهاية  ءع ندة 

إلدادل الدكتور لى  بن لءالاس احلكمال  )جمىالة جامعالة ر  القالا ، حقيقة الخالف في التعليل بالحكمةا  -73
 هال(.1414دد التانع، السدة السابعة، لا  الع

 تال فل لءداحلم د الشاواز، الدافال دار الفكا، بووت.حوا ي الشرواني ا  -74

هالال، حتق القل لالدي لءداجمل الد 804تال فل لما بن لى  بن املىقن اياصاري، ت خالصة البدر المنيرا  -75
 هال.1410السىف ، الدافال مكتءة الافد بالايا ، الطءعة ايوىل ندة 

ـــدراري المضـــيةا  -76 هالالالال، الدافالالالا دار اجل الالالل، بالالالووت، نالالالدة 1250تالالالال فل لمالالالد بالالالن لىالالال  الشالالالوكاز ت ال
 هال.1407

تالال فل لىال  ح الدر، تعايالبل فهمال  احلسال ين ا الام ، الدافالال دار درر الحكام  ـرح مللـة األحكـاما  -77
 الكتب العىم ة، بووت، لءدان.

هالالال،الدافال مطءعالة كى الالة الشالالايعة باجلالالامع 684ايف ت، تال فلفالالهاب الالالدين رلالالد بالن إدريالالن القالالا الـذخيري -78
 اييها، الطءعة ايوىل.

هالالال(، حتق الالقل ريب 182تالالال فلريب يونالالف يعقالالوب بالالن إبالالااه م اياصالالاري )تالــرد علــى ســير األوزاعــيا  -79
 الوفامل ايفغاز، الدافال دار الكتب العىم ة بووت.

، حتق الق: رلالد لمالد فالاكا، الدافالال مكتءالة هالال204لةما  املطى  لمد بن إدرين الشالافع  ت الرسالةا -80
 هال.1399ندة  2دار ال اه بالقاهاة ط

تال فل ل  الدين الدووي، الدافال املكتب اإلنالم ، بووت، الطءعالة روضة الطالبين وعمدي المفتينا  -81
 الثاا ة.

هالال،حتق قل 620موفق الدين لءداهلل بالن رلالد بالن قدامالة املقدنال  تل،تال ف روضة الناظر وجنة المناظر -82
 هال.1414د:لءدالكامي الدمىة ، الدافال مكتءة الافد بالايا ،الطءعة الثاا ة ندة

هالالالالال، حتق الالالالقل فالالالالع ب ايراالالالالاؤوط، الدافالالالالال مكتءالالالالة املدالالالالار 751ل ابالالالالن قالالالال م اجلوييالالالالة تتالالالالال فزاد المعــــادا  -83
 هال.1402اإلنالم ة، ومؤنسة الانالة، بووت، الطءعة الثالثة، ندة 

هالالال( حتق القلد. لمالد جالالرب ايلفال ، الدافالالال 370رلالد اييهالالاي ريب مدصالور )ت تالال فل لمالالد بالنالكاهـرا  -84
 هال.1399ويارة ايوقاأل والشئون اإلنالم ة بالكويل، الطءعة ايوىل، ندة 

،تال فلالشالالالالالالالال خ لمالالالالالالالالد ااصالالالالالالالالا الالالالالالالالالدين ايلءاز،الدافالالالالالالالالال املكتالالالالالالالالب سلســــــــلة األحاديــــــــث الصــــــــحيحة -85
 هال.1405اإلنالم ،بووت ندة

 هال.1388ندة  1: لء د الدلاس ، الدافا ل لمد لى  الس د، لص، ط، تعى ق سنن أبي داود -86



  

هال،حتق قلرلد فاكا،ولمد 279،تال فلريب ل سأ لمد بن ل سأ بن نورة ال مذي تسنن الترمذي -87
 فؤاد لءد الءاق ،وإبااه م لطوة،الطءعة الثاا ة، الدافال مطءعة مصطفأ الءايب احلى  وروالده ىنصا.

 هال.1386بذيىه التعى ق املغين لىأ الدارقطين، الدافال لءداهلل هافم مياز، ندة، و سنن الدارلطني -88

 هال.1386، الدافال لءداهلل هافم مياز، ندة سنن الدارمي -89

تالالالال فل نالالالع د بالالالن مدصالالالور، حتق الالالقل حء الالالب الالالالالن ايلظمالالال ، الدافالالالال دار الكتالالالب العىم الالالة، الســـننا  -90
 هال.1405بووت، ندة 

 هال.1344ة ا دد ندة ،  ءعالسنن الكبرس للبيهقي -91

 ، حتق قل لمد فؤاد لءدالءاق ، الدافا: دار الفكا، القاهاة. سنن ابن ماجة -92

 ءعل بإفالااأل: لءالدالفتاح ربالو هللالدة، الدافالا: مكتالب املطءولالات اإلنالالم ة  سنن النسائي "الملتبى". -93
 هىب.

جملالالد، الدافالالال دار هالالال، حتق الالقل صالالالح الالالدين ا748تالالال فل مشالالن الالالدين الالالذه  ت ســير أعــالم النــبال ا  -94
 هال.1399املعارأل بالقاهاة ندة 

هالالال(، حتق الالق جم الالد خالالدوري، الدافالالال الالالدار املتحالالدة 189تالالال فل لمالالد بالالن احلسالالن الشالال ءاز )تالســيرا  -95
  .1975لىدشا، بووت، الطءعة ايوىل، ندة 

هالالالال، الدافالالالال املكتالالالب 1089تالالال فل ابالالالن العمالالالاد احلدءىالال  ت  ــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــبا  -96
 تااري بءووت.ال

، تال ف: فهاب الدين ريب العءالاس رلالد بالن  رح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصول -97
هال، حتق ق:  اله لءالدالاؤوأل نالعد، الدافالا: مكتءالة الكى الات اييهايالة، ودار الفكالا، 684إدرين القاايف ت

 هال.1393ندة  1القاهاة ط

هالالالال، الدافالالالال دار الكتالالالب 1122ف النرقالالالاز تتالالالال فل لمالالالد بالالالن لءالالالدالءاق  بالالالن يونالالال ـــرح الكرلـــانيا  -98
 هال.1411العىم ة، الطءعة ايوىل، بووت، ندة 

 ، تال فل ل  الدين الدووي، الدافا: دار إح امل ال اه العايب ، الطءعة الثاا ة. رح صحيح مسلم -99

 هالالال( الدافالالال دار الكتالالب702، تالالال ف تقالال  الالالدين ريب الفالالت  ابالالن دق الالق الع الالد )ت ــرح عمــدي األحكــام -100
 العىم ة، بووت.

هال(، الدافالال 681، تال ف لمد بن لءدالواحد الس وان  املعاوأل بال : ابن ا ما  )ت رح فتح القدير  -101
 دار الفكا، بووت، الطءعة الثاا ة.

، نالالدة 4تالالال فل رلالالد بالالن الشالال خ لمالالد النرقالالا، الدافالالال دار القىالالم، دمشالالق، ط ــرح القواعــد الفقهيــةا  -102
1996.  

، تالالالال ف: لمالالالد بالالالن رلالالالد بالالالن لءالالالدالعنين الفتالالالوح  المســـمى بمختصـــر التحريـــر ـــرح الكوكـــب المنيـــر  -103
هال، حتق قل د لمد النح ى ، د. انياله لالاد، الدافالا: جامعالة املىالك لءالدالعنين 972املعاوأل بابن الداارت 

 هال.1400، ندة 

لءالداهلل ، تالال ف:  الم الالدين ريب الاب الع نالى مان بالن لءالدالقوي الطالويف، حتق الق: د.  رح مختصر الروضة -104
 هال.1410ندة  1ال ك ، الدافا: مؤنسة الانالة، ط

، تالالال فل لمالالد ايمالالني اجلكالالين الشالالدق ط ، الدافالالال دار ربالالو الوفالالا،  ــرح مرالــي الســعود علــى أصــول الفقــه -105
 هال.1378ندة 



  

تالالالال فلريب حامالالالالد لمالالالد بالالالالن لمالالالد الغالالالالنايل  ـــفا  العليــــل فــــي بيــــان الشـــبه والمخيــــل ومســــالم التعليــــلا  -106
 هال.1390س ، الدافال مكتءة اإلرفاد بءغداد، ندة  ق قل د. لد الكءهال(، حت505)ت

، تالالال ف: لمالالد بالالن إمسال الالل الءخالالاري، الدافالالا: لمالالد لىالال  صالالء  ،  صــحيح البخــاري "اللــام  الصــحيح" -107
 ىن دان اييها، مصا.

ـــــه -108 ،تالالالالالال ف الشالالالالال خ لمدااصالالالالالا الالالالالالدين ايلءاز،الدافالالالالالالاملكتب اإلنالالالالالالم  صـــــحيح اللـــــام  الصـــــغير وزيادت
 هال.1406ءووت،الطءعة الثاا ةب

، تال ف مسىم بالن احلاالاج القشالوي الد سالابوري ، حتق القل لمالد فالؤاد لءالدالءاق ، الدافالا: دار  صحيح مسلم -109
 هال.1375إح امل الكتب العاب ة، ندة 

هالالال، حتق الالقل لءالالالدالفتاح احلىالالو ولمالالود الطدالالالاح ، 771تالالال فل ابالالن السالالالءك  ت طبقــات الشــافعية الكبـــرسا  -110
 هال.1383ة مصطفأ الءايب احلى ، ندة الدافال مطءع

هالالالال، حتق الالالالقل خى الالالالل 476تالالالالال فل إبالالالالااه م بالالالن لىالالالال  بالالالالن يونالالالف الشالالالالوايي ريب إنالالالالحاق تطبقـــات الفقهــــا ا  -111
 امل ن، الدافال دار القىم، بووت.

هالال، حتق الق: رلالد 458، تالال ف: القاضال  ريب يعىالأ لمالد بالن احلسالني الفالاامل احلدءىال  تالعدي في أصول الفقـه -112
 هال.1410مءارك ، الطءعة الثاا ة  بن لى  نو

هالالالالال(، قالالالالد  لالالالاله وراجعالالالالهل مصالالالالطفأ بالالالالن العالالالالدوي، ضالالالالءط 728تالالالالال فل فالالالال خ اإلنالالالالال  ابالالالالن ت م الالالالة )تالعقــــودا  -113
 هال.1423وتعى قل ريب يعقوب اشات بن كمال املصاي، الدافال مكتءة املورد، الطءعة ايوىل، 

لالالالالالن لمالالالالد لثمان،الدافالالالالالاملكتءة ،تال فللمالالالالد مشالالالالن احلالالالالق العظالالالال م آبالالالالادي، حتق قللءالالالالد اعــــون المعبــــود -114
 السىف ة باملديدة املدورة.

تالالال فل حافالال ة احلمالالوي رلالالد بالالن لمالالد لىالال  رفالالءاه ابالالن  الال م"، الدافالالال دار الطءالالالة  مــك عيــون البصــائرا  -115
 هال.1290العاماة، انتااءول 

يثالالالالة لىدشالالالالا تالالالالال فل ويل الالالالالدين العااقالالالال ، الدافالالالالال دار الفالالالالاروق احلدالغيــــث الهــــام   ــــرح جمــــ  اللوامــــ ا  -116
 هال.1423بالقاهاة، الطءعة الثاا ة، ندة 

تالالالال فل قاضالالالال  القضالالالالاة ريب احلسالالالن لىالالالال  بالالالن احلسالالالالني السالالالالغدي فــــي الفتــــاوس(ا  النتــــففتـــاوس الســــغدي ) -117
هالالال، حتق الالقلد. صالالالح الالالدين الدالالاه ، الدافالالال مؤنسالالة الانالالالة، ودار الفاقالالان، بالالووت، لمالالان، الطءعالالة 461ت

 هال.1404الثاا ة، ندة 

 تال فل ابن حاا ا  ثم ، الدافال دار الفكا، بووت.برس الفقهيةا الفتاوس الك -118

هالال، حتق القل لمالد 852تالال فل رلالد بالن لىال  بالن حاالا العسالقالز ت فتح الباري بشرح صحيح البخاريا -119
 هال.1379فؤاد لءدالءاق ، ولب الدين اخلط ب. الدافال دار املعافة، بووت، ندة 

ـــة -120 ـــة  ـــرح بداي ، تالالالال ف كمالالالال الالالالدين لمالالالد بالالالن المبتـــدي ) ـــرح فـــتح القـــدير( فـــتح القـــدير علـــى الهداي
 هال.1397، 2هال، الدافا: دار الفكا ، ط861لءدالواحد اإلنكددري املعاوأل بابن ا ما  ت

هالال، الدافالال دار الكتالب العىم الة، 926، تال فل ريب  ىي يكايالا بالن لمالد بالن رلالد اياصالاري، تفتح الوهاب -121
 هال.1418بووت، الطءعة ايوىل، ندة 

هالالالالالالالالالالال،مااجعة وضالالالالالالالالالالءطللءدالىط ف 763، تالالالالالالالالالالال فلمشن الالالالالالالالالالالدين لمالالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالالن مفىالالالالالالالالالال  املقدنالالالالالالالالالال  تالفــــــــــروع -122
 هال.1379السءك ،الدافالدار مصا لىطءالة ندة

هالالال، حتق الالق: د. 370تالال ف: رلالالد بالالن لىال  الالالاايي اجلصالاص ت الفصـول فــي األصــول )أصــول اللصــاذ(ا -123
 هال. 1405ندة  1م ة بالكويل، طلا ل جانم الدشم ، الدافا: ويارة ايوقاأل والشئون اإلنال



  

هالالالال،حتق قللادل بالالالن 462، تالالالال فلريب بكالالالا رلالالالد بالالالن لىالالال  بالالالن ثابالالالل اخلط الالالب الءغالالالدادي تالفقيـــه والمتفقـــه -124
 هال.1421يونف العنايي، الدافالدار ابن اجلويي، الطءعة الثاا ة،ندة

هالالال، 1119ت ، تالالال ف: لءالالدالعى  لمالالد بالالن اظالالا  الالالدين اياصالالاري فــواتح الرحمــوت  ــرح مســلم الثبــوت -125
 هال.1324، 1 ءع هبامش كتاب املستصفأ لىغنايل، الدافا: دار الكتب العىم ة بووت، ط

، تالالال ف: جمالالد الالالدين لمالالد بالالن يعقالالوب الفوويآبالالادي، الدافالالا: فالالاكة مكتءالالة ومطءعالالة القــاموس المحــيط -126
  .1952-هال1371 2مصطفأ الءايب احلى  وروالده ىنصا، ط

 الدافال رابطة العاد اإلنالم . (،16-1)الدورات لرارات الملم  الفقهي اإلسالمي  -127

 (،14-1)الدورات لرارات وتوصيات ملم  الفقه اإلسالمي المنبث  من منظمة الماتمر اإلسالمي  -128
سالال ق وتعى الالقل الالالدكتور: لءدالسالالتار ربالالو هللالالدة، الدافالالال ويارة ايوقالالاأل والشالالئون اإلنالالالم ة، قطالالا، الطءعالالة تد

 هال.1423الاابعة، ندة 

هالالال، 489تالالال ف: ريب املظفالالا مدصالالور بالالن لمالالد بالالن لءالالداجلءار السالالمعاز ت دلــة فــي األصــولالواطــ  األ -129
 .1997ندة  1حتق ق: لمد حسن لمد الشافع ، الدافا: دار الكتب العىم ة، بووت، ط

، تال ف : ريب لمالد لالن الالدين لءالدالعنين بالن لءدالسالال  لواعد األحكام في مصالح األنام -130
 .فا: دار املعافة، بووتهال، الدا660السىم ، ت 

هالالالال، حتق الالالقل إيالالالاد 660تالالالال فل لءالالالدالعنين بالالالن لءدالسالالالال  السالالالىم  ت القواعـــد الصـــغرسا  -131
 هال.1416ندة  1خالد الطءاع، الدافال دار الفكا ، دمشق، ط 

هالالال(، الدافالالا 741تالالال فل لمالالد بالالن رلالالد بالالن جالالني الكىالال  الغااالالا   )تالقــوانين الفقهيــةا  -132
 .)ال يوجد(

تالالال فل ريب لمالالد موفالالق الالالدين لءالالداهلل بالالن قدامالالة  اإلمــام المبلــل أحمــد بــن حنبــلافــي فقــه  الكــافي -133
 هال.1399هال، الدافال املكتب اإلنالم  الطءعة الثاا ة، ندة 620املقدن  ت 

تالالال فل ريب لمالالا يونالالف بالالن لءالالداهلل بالالن لءالالدالرب الكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة المــالكيا  -134
 هال.1407عىم ة، بووت، الطءعة ايوىل، ندة هال(، الدافال دار الكتب ال463القا   )ت

تالال فل لمالد بالن لىال  الفالاروق  التهالااوي، حتق الق د. لطفال  كشاف اصطالحات الفنـونا  -135
لءدالءالالديع، الدافالالال املؤنسالالة املصالالاية العامالالة لىتالالال ف وال مجالالة والطءالالالة والدشالالا، مصالالا نالالدة 

 هال.1382

 الءهويت، الدافال لاد الكتب، بووت.، تال ف: مدصور بن يوان كشاف القناع عن متن اإللناع -136

، تالالالال فلاور الالالالدين ا  ثم ،حتق قلحء الالالب الالالالالن ايلظم ،الدافالالالا كشـــف األســـتار عـــن زوائـــد البـــكار -137
 هال1399لمؤنسة الانالة،الطءعة ايوىل ندة

تالال ف: لالالمل الالدين لءالدالعنين بالن رلالد الءخالاري  كشف األسرار عن أصـول فخـر اإلسـالم البـكدويا -138
-هالال1414، 2ط وتعى ق: لمد املعتصم باهلل الءغالدادي، الدافالا: دار الكتالب العاب الة، طهال، ضء730ت

1994.  

ـــاس عمـــا ا ـــتهر مـــن األحاديـــث علـــى ألســـنة النـــاس -139 ، تالالالال فل إمسال الالالل كشـــف الخفـــا ومكيـــل اإللب
 هال.1416العاىوز، الدافال دار الكتب العىم ة، الطءعة الثالثة ندة 

، مصالالطفأ الءالالالايب احلىالالال ريب الالال من لمالالالد احلدفالالال ، الدافالالال مطءعالالالة  تالالالال فل إبالالااه م بالالالنلســان الحكـــاما  -140
 هال.1393بالقاهاة، الطءعة الثاا ة، ندة 

هالالال، تعى الالق: لىالال  فالالوي، الدافالالا: دار إح الالامل الالال اه 711، تالالال ف: العالمالالة ابالالن مدظالالور تلســان العــرب -141
  .1992-1412، 2العايب ، بووت ، ط



  

هالال، الدافالا: 476بااه م بن لىال  بالن يونالف الشالوايي ت، تال ف: ريب إنحاق إاللم  في أصول الفقه -142
  .1985 -هال 1405، 1دار الكتب العىم ة، بووت ط

 ، تال ف: لمد بن مفى  احلدءى ، الدافا: املكتب اإلنالم  ، بووت.المبدع في  رح المقن  -143

افالالة، هالالال، الدافالالا: دار املع490، تالالال ف: مشالالن ايامالالة ريب بكالالا لمالالد بالالن رلالالد الساخسالال  تالمبســوط -144
 بووت.

 ، تال ف: جلدة من العىمامل من الدولة العثماا ة.مللة األحكام العدلية للدولة العثمانية -145

هال، الدافال دار الايالان لىال اه بالقالاهاة ، ودار 807، تال ف لى  بن ريب بكا ا  ثم  ت ملم  الكوائد -146
 هال.1407الكتاب العايب بءووت ، ندة 

الدين الدووي، حتق ق: لمد   ب اهلل املط ع ، الدافا: مكتءة ، تال ف: ل   الملموع  رح المهذب -147
 اإلرفاد، جدة.

، مجع: لءدالالن بن لمد بن قانالم العاصالم  الداالدي،  ءالع ملموع فتاوس  ين اإلسالم ابن تيمية -148
 بإفااأل الااانة العامة لشئون احلامني.

ل بالن ك كىالدي العالاالال ، ، تالالال فل احلالاف  صالالح الالدين خى الالالملمـوع المـذهب فــي لواعـد المـذهب -149
هالالالالالال ، درانالالالالالة وحتق الالالالالقل د. جم الالالالالدي لىالالالالال  العء الالالالالدي، ولد. رلالالالالالد خضالالالالالو لءالالالالالاس ، الدافالالالالالال دار 761ت

  .2004هال ال 1425لمار،واملكتءة املك ة، لمان، ايردن، الطءعة ايوىل، ندة

لايالا ، هالال، الدافالال مكتءالة املعالارأل با652تال فل لءدالسال  بن لءداهلل بن ت م الة احلالااز ت المحررا  -150
 هال.1404الطءعة الثاا ة 

هالالال، حتق الالق:  الاله جالالابا ف الالا  العىالالواز، 606، تالالال ف: لمالالد بالالن لمالالا بالالن احلسالالني الالالاايي تالمحصــول -151
 هال.1400، ندة 1الدافا: جامعة اإلما  لمد بن نعود اإلنالم ة بالايا ، ط

 الالامل الالال اه هالالال، حتق الالقل جلدالالة إح456تالالال فل ريب لمالالد لىالال  بالالن رلالالد بالالن نالالع د بالالن حالالن  ت  المحلــىا -152
 العايب، الدافال دار اآلفاق اجلديدة، بووت.

هالالال، حتق الالقل لمالالود خالالا ا، 721تال فللمالالد بالالن ريب بكالالا بالالن لءالالدالقادر الالالاايي ت مختــار الصــحاحا  -153
 هال.1415الدافال مكتءة لءدان ، ندة 
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