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Abstract 

This study examines the approaches of scientists about the behavior of the text, where  

there were three schools, a school speakers, and the Hanafi school, university and          

school, and discuss the views of scholars in these schools, and a comparative study 

of the behavior of the text and examples, and conclusion  .                                                  
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ألنبياا   لى أشرف ااحلمد هلل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صلي وسلم وبارك ع
 واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد...

حدانياة،  نور والوانزل اهلل النور واهلدى على هذه األرض إلخراج الناس من الظلمات إىل ال
والعبااد،   ه والكاون م نرباس البشرية يف شؤوهنم، فنظم عالقة العبد مع خالقفكان هذا الدين العظي

لوقااعع  إلحكام لافاتسم بصفات تفرد هبا، فكان رسالة صاحلة لكل زمان ومكان، قادرة على إجياد 
ن القياس، لتكوفاإلمجاع فاملستجدة، فكانت تتنوع املصادر يف الشرع من القران الكرمي فالسنة النبوية 

 ملصادر مالذ اجملتهد للنظر والبحث واالستنباط.هذه ا
ذا املصادر  ا كان هلوالقياس من مصادر التشريع لذا ال بد من البحث فيه والتعمق يف حبره، ومل
سلك العلة ان حبث مأركان وشروط ومنها العلة، لذا من املهم البحث فيه، ليس على اإلطالق، لذا ك

 "النص".
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 سة املتكلمني يف مسلك النص؟ما هو منهج مدر .1
 ما هو منهج مدرسة احلنفية يف مسلك النص؟ .2

 ما هو منهج مدرسة اجلامعة يف مسلك النص؟ .3

عناد   ن القيااس عمل أجد دراسة متخصصة يف مسالك العلة إمنا مت احلديث عنها أثنا  احليث 
 كرهم.ذج العلما  الذين مت ومل أجد كتابا أو حبثا حتدث عن مناه ،احلدينث عن العلة

 وستكون خطة البحث كما يأيت:
 متهيد

 املبحث األول: منهج العلما  يف مسلك النص:
 املطلب األول: منهج العلما  يف مدرسة املتكلمني يف مسلك النص.

 املطلب الثاين: منهج العلما  يف مدرسة احلنفية يف مسلك النص.
 اجلامعة يف مسلك النص.املطلب الثالث: منهج العلما  يف مدرسة 

 املبحث الثاين: مناقشة أرا  العلما  يف مسلك النص:
 املطلب األول: مناقشة مناهج العلما  يف مدرسة املتكلمني يف مسلك النص.

 املطلب الثاين: مناقشة مناهج العلما  يف مدرسة احلنفية يف مسلك النص.
 عة يف مسلك النص.املطلب الثالث: مناقشة مناهج العلما  يف مدرسة اجلام

 املبحث الثالث: دراسة مقارنة يف مسلك النص وأمثله عليه:
 املطلب األول: دراسة مقارنة يف مسلك النص.

 املطلب: أمثلة على مسلك النص.

مسالك   وليني يفومما يود لفت االنتباه إىل إن هذا البحث خطوة بسيطة يف بيان منهج األص
 وع إىل رأي مخسة عشر أصويل.النص، وذلك بالرج

حممد وعلى  ني سيدناوأخر دعوانا إن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسل
 لرجيم.لشيطان اااله وصحبه أمجعني، فأن أصبنا فمن العلي الكرمي وان أخطأنا فمن أنفسنا ومن 
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 ة.م املراد منها إثنا  القرا سنعرض يف هذا البحث ملصطلحات ال بد من توضيحها ليفه
هو منطق كلي حيكم العمل العلمي، ويوجهه منذ إن يكون فكرة، حىت يصري  املنهج )بشكل عام(: 

 .1بناً  قاعمًا، اعتمادًا على أصول وقواعد تشكل يف جمملها نسقًا متكاماًل

(، هو العلام  ويقصد هبم علما  أصول الفقه، ويقصد بأصول الفقه وهو )مركب إضايف األصوليون: 
 .2بالقواعد اليت يتوصل هبا إىل الفقه

"إما الفقه فهو معرفة اإلحكام الشرعية، وإما أصوله فهي أدلته، وقد قيل معرفة إحكاام أفعاال املكلفاني    
 .3الشرعية دون العقلية وهي تكملة لألول وقريب منه، فإما الدليل فهو املوصل بصحيح النظر إىل املدلول

يلية الساتنباط  دلة التفصني السابقني نرى إن األصويل جيب إن يكون عنده من العلم، باألوبنا  على التعريف
 ينهم. بلفة فيها اإلحكام من القران الكرمي والسنة النبوية واإلمجاع والقياس وغريه من األدلة املخت

 .4يقصد به: إثبات حكم معلوم يف معلوم أخر الشتراكهما يف علة احلكم عند املثبت القياس: 

وهي لغة تطلق على معىن حيل باحملل فيتغري به حال احملل بال اختيار ويسمى املرض علاة ألناه    العلة: 
حبلوله يتغري حال الشخص من القوة إىل الضعف، وقيل هي ما يتوقف عليه وجود الشي  ويكون خارجا ماؤثرا  

التغيري يف األجزا  الثمانية إذا كان يف  فيه، وتطلق العلة يف الشرع على ما جيب احلكم به معه، والعلة يف العروض
 .6، وقيل العلة هي املعىن اجلالب للحكم5العروض والضرب

 .8، "فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم7طرق معرفة العلل يف الشرع أما مسالك العلة فهي:
ألجل ذلك املعىن،  )ما ازداد وضوحا على الظاهر ملعىن يف املتكلم وهو سوق الكالم النص لغة هو: 

فإذا قيل أحسنوا إىل فالن الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي كان نصا يف بيان حمبته، وما ال حيتمل إال معىن واحدا، 
 .9 وقيل ما ال حيتمل التأويل(

)واملراد مبسلك النص ما دل على العلية من نص كتاب أو سنة سوا  كان صرحيا وهو ما  مسلك النص:
 .10 ريح وهو ما لزم من مدلول اللفظ(دل بوضعه أو غري ص
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وهي مدرسة مجهور األصوليني، ومسيت هبذا االسم إماا الن أكثار املاؤلفني      -1
سالكني هلا من علما  الكالم، أو ألهنم اجتهوا حنو إثبات القواعد األصولية واملبادئ العامة من غاري التفاات إىل   ال

خمالفتها لفروع املذاهب أو موافقتها هلا، فما أيدته احلجج والدالعل من القواعد أيدوه، وما خالف ذلاك نفاوه،   
 .11الفقهية ال خادمة هلافكانت قواعدهم طريقًا لالستنباط وحاكمة على الفروع 

هي طريقة يراعى فيها الفروع املذهبية واملساعل الفقهية املنقولة عن أعمتهم للقواعد   -2
اليت كانوا بصدد تقريرها، وإذا كانت القاعدة األصولية يترتب عليها خمالفة فرع فقهي شكلوها بالشكل الذي يتفق 

 .12ا أن أعمتهم سلكوها يف اجتهادهم وتفريع املساعل الفقهية وإبدا  احلكم فيهمعه، فكأهنم دونوا القواعد اليت ظنو

ظهرت متأخرة، وتقوم على اجلمع بني الطريقتني حيث تعىن بتحقياق القواعاد     -3
لى حنو األصولية والربهنة عليه مثل طريقة املتكلمني، كما عنيت بتطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية وربطها ع

 .13ما فعلته احلنفية

 

ام رح رأي إمسنتناول احلديث حول النص عند املتكلمني وذلك من خالل مخسة مطالب يف كل مطلب نط
 فيه، على النحو األيت:

 .14نصبه األدلة واإلعالم رأي اجلويين أن مسلك النص هو داللة كالم الشارع يف

   )7)احلشر: چ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ كقوله تعاىل:  النص الصريح على العلة، .1
 النص غري الصريح على العلة. .2
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يل للحديث عن مسلك النص يف الباب الثاين من كتابه املستصافى: "يف طرياق إثباات علاة     تطرق الغزا
 .17األصل"

يبني الغزايل إن مجلة األدلة ترجع إىل ألفاظ الكتاب والسنة واإلمجاع واالستنباط، وبإثبات العلة يكون بأدلة 
 .18أو من اإلميا  أو من التنبيه قنقلية وذلك إمنا يستفد من صريح املنط

والصريح أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله لكذا أو لعلة كذا أو ألجل كذا أو لكي ال يكون كذا وما جياري  
 .19جمراه من صيغ التعليل

ه الغزايل إىل قضية مهمة وهي أن هذه الصيغ للتعليل ال تعترب إال إذا دليل على انه ما قصد التعليل فيكون بون
 .20جمازًا

لة كقوله تعاىل: "إذا" أو " الفا " ومنه إن يفصل الشارع بني قسامني بوصاف   إما بالنسبة لإلميا  على الع
 .21وخيصه باحلكم

إما القسم األخري فهو التنبيه على األسباب بترتيب األحكام عليها، بصيغة اجلزا  والشارط وبالفاا  هاي    
 .22للتعقيب والتسبب

"إما ما رتب على غريه بفا  الترتيب وصيغة اجلزا  والشرط فيدل علاى إن املرتاب    فكان جوابه كما يلي:
عليه معترب يف احلكم ال حمال، فهو صريح يف أصل االعتبار، إما اعتباره بطريق كونه عله أو سببًا متضمنًا للعلة بطريق 

نده بسبب أخر أو يفيد احلكم مع جترده حىت يعم احلكم احملال أو يضام  املالزمة واجملاورة أو شرطًا يظهر احلكم ع
إليه وصف أخر، حىت خيتص ببعض احملال فمطلق اإلضافة من األلفاظ مذكورة ليس صرحيًا فيها ولكن قد يكاون  

 .23ظاهرًا من وجه وحيتمل غريه، وقد يكون مترددًا بني وجهني فيتسع فيه موجب األدلة
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ذكر البيضاوي مسلك النص يف فصل " النظر يف مباحث العلة، وحتدث عن الطرق الدالة على العلية، وماا  
 .24يبطل العلة أقسام العلة"

 وقولاه  (، 7)احلشر: چ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ يف الفي  قوله تعاىل  -النص القاطع: .1
 .26: إمنا هنيتكم من اجل الدافة"، وقوله 25"إمنا جعل االستئذان للبصر"

(، 78)اإلسرا :  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  هو الالم كقوله تعاىل:-النص الظاهر: .2

األعاراف:  چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ تعال:  فان أعمة اللغة قالوا: الالم للتعليل، ويف قوله

 .27وقول الشاعر: لدوا ملوت وابنوا للخراب.... لعاقبة جمازًا"(، 179)
، اغسلوه مبا  وسدر، وكفنوه يف ثوبني، وال حتنطوه وال ختمروا رأسه، فانه يبعث ياوم  )وإن( مثل قوله 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ ، والبا  مثل قوله تعاىل: 29فات، أهنا من الطوافني عليكم والطوا، وقوله 28القيامة ملبيًا

 .30(159) :آل عمرانچ  ٺ

وقد شرح األصفهاين ما أورده البيضاوي وركز على إن النص هو ما يدل على علية الوصف داللة حبساب  
 .31الوضع

علياة  ووافق األصفهاين البيضاوي يف إن النص يقسم إىل قسمني إما على سبيل القطع: بان ال حيتمل غري ال
 .32احتمااًل مرجوحا

والنص القاطع هو إن يذكر العلة بلفظ ال يقصد به غري العلة، مثال ذلك: كي وألجل وضعتا للعلية فلام   
 . 33حتتمل غريها

كما أن النص الظاهر على ثالثة: األول "الالم" وقد ترد لغري العلية فإهنا قد تكون للعاقبة جمازًا، والثاين: "إن" 
 .34 ذكرها البيضاوي يف بيان العلية فيها، والثالث "البا "وشرح األمثلة اليت

"البا " لغري العلية وأمثلتها أكثر من إن حتصى فتكون داللتاه علاى   و كما ذكر األصفهاين أن كل من "إن"
 ، وقد طابق األصفهاين كالم البيضاوي يف كون النص مسلكًا من مسالك العلة بأقسامه.35العلية ظاهرة ال قطعية

 : منهج الرازي يف مسلك النص:رابعًا
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طرح الرازي مسلك النص يف الباب األول حتت عنوان "الطرق الدالة على علية الوصف يف األصل"، وباني  
إن عددها عشرة، وجعل الرازي النص الطريق األول، وقد عرفه بأنه: "ما تكون داللته على العلية ظااهرة ساوا    

 .36كانت قاطعة أو حمتملة
 

چ قوله تعاىل: ل كذا، كما يكون صرحيًا يف املؤثرية مثل قولنا: لعلة كذا أو لسبب كذا أو ألج  .أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 .)٣٢)المائدة: چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ
)الالم، إن، البا ( مثال الالم فكقولنا ثبت لكذا كقولاه    .ب
: أهناا مان   إما مثال "إن" كقولاه  (، ٥6): الذااياا  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ تعاىل: 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ، وثالثها "البا " كقوله تعااىل:  37الطوافني عليكم والطوافات

 .38 (4)الحشي:  چڀ   ڀ  

رازي على من قال إن الالم ليست صرحية يف العلية وذكر أدلتهم: األول أهنا تدخل على العلة، فيقال: ورد ال
ٱ  چ ثبت لعلة هذا احلكم لعلة كذا ولو كانت الالم صرحية يف التعليل لكان ذلك تكرارًا، الثاين: قوله تعااىل:  

ن ذلك غرضًا، وقاول  وباالتفاق ال جيوز إن يكو  (١٧9)األعذيا:: چ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ
الشاعر:لدوا ملوت وابنوا للخراب...وليست الالم هاهنا للغرض، والرابع: يقال "أصلي هلل تعاىل" وال جيوز إن تكون 

 .39ذات اهلل غرضًا
ورد عليهم الرازي بان أهل اللغة صرحوا بان الالم للتعليل وقوهلم حجة، وإذا ثبت ذلك وجب القول بأهنا 

 .40جماز يف هذه الصور
كما أن "البا " لإللصاق وذات العلة وملا اقتضت وجود املعلول، حصل معىن اإللصاق هناك فحسن استعمال 

 .41البا  فيه جمازًا
ولقد أضاف القرايف يف شرحه للمحصول "ال نسلم هذه داللة قاطعة الحتمال اجملاز واإلضمار واالشاتراك  

، إمنا هذه ظواهر غري أهنا اظهر من غريها، ال سيما والرازي قد وغري ذلك من األمور القادحة يف إفادة األلفاظ القطع
 .42سلم أهنا غري قاطعة وهي موجودة يف قولنا: ألجل كذا"
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وبني القرايف يف الصيغ اليت ذكرها الرازي أن "الالم" تدل على العلياة يف حاني أو تكاون الم العاقباة     
عليل بل لالختصاص، أي هذا املعلول خمتص هبذه العلاة دون  والصريورة، وان األمثلة اليت ذكرها يف الالم ليست للت

 .43غريها وكذلك يف بقية املثل اليت ذكرها
وذكر القرايف إن الالم هلا سبعة معان: امللك، واالستحقاق، االختصاص، التشريف، الذم، التعليال ولبياان   

، فضاًل عن الصراحة، ألن املشترك جممل السرف، وإن كان إطالق الالم بطريق االشتراك على هذه املعاين، فال داللة
 .44وان كانت حقيقة يف التعليل جمازًا يف غريه بالقراعن استقامت الصراحة

، وفعل األمال مان   45إما بالنسبة لصيغة "إن" فرأى القرايف أن هلا سبعة معان: التأكيد والتعليل، ومبعىن نعم
، والسابع: إن قاعم أي إن 48فعل جلماعة املؤنث من األنن، و47وفعل ماض مبين ملا مل يسم فاعله من األنني 46األنني

 .49أنا قاعم
 .50إما البا  فقد ذكر القرايف أن هلا مخسة معان: اإللصاق، التعليل، املصاحبة، االستعانة، مبعين يف

اٍن مع كما إن لالم حوا بذلك،الرأي احملتار: بعد هذه املناقشة نرى إن الالم تفيد العلية، ألن أهل اللغة صر 
 أخرى كاالختصاص وامللك واالستحقاق.

 

ذكر االمدي مسلك النص بعد مسلك اإلمجاع يف الباب الثاين يف مسلك إثبات العلة اجلامعة يف القيااس،  
 فقال: "املسلك الثاين هو النص الصريح وهو إن يدل دليل من الكتاب والسنة على التعليل بلفظ موضاوع لاه يف  

 .51اللغة، من غري احتياج إىل نظر واستدالل"

و السابب  علة كاذا أ ما صرح فيه بكون الوصف علة أو سببًا للحكم الفالين، وذلك كما قالوا ال 
 كذا.

 ما ورد فيه حرف من حروف التعليل كالالم والكاف ومن وإن والبا . 
ي أن هذه الصيغ الصريح يف التعليل، وعند ورودها جيب اعتقاد التعليل إال أن يدل الدليل على ووضح االمد

 .53أهنا مل يقصد هبا التعليل فتكون جمازًا فيما قصد هبا
كما أكد أن علة الفعل ما يكون باعثًا على الفعل، وهي األشيا  اليت تصلح أن تكون بواعث، وجعل اإلميا  

 .54ثًاوالتنبيه مسلكًا ثال
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تطرق اجلصاص ملسالك العلة يف باب "يف ذكر الوجوه اليت يستدل به على كون األصل معلوًلاا"، فاذكر   
أحد وجهني إما اجلصاص: "قد يعلم األصل معلواًل باتفاق القاعسني على انه معلول، ألنه حينئذ يكون القول فيه من 

 .55قول نفاة القياس يف نفي العلة أو قول مثبته يف إثباهتا"
قال اجلصاص بالقياس ورد على نفاته، كما بني انه قد يثبت األصل معلواًل بالتوقف على العلة وبفحاوى  

 .56النص وباالستدالل عليه
التفاضل يف األصناف الساتة،  وقد فصل اجلصاص فرأى إن ما ثبت معلواًل باتفاق القاعسني، فهو خرب حترير 

، وضارب لاذلك   )٧)الحشذي:  چ  ںڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ وما ثبت معلواًل بالتوقيف كقوله تعاىل 
فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم  األمثلة، إما القسم األخر فقال: " وما يعلم بفحوى النص كقوله 

من الذي ماتت فيه الفارة، ورأى اجلصاص إن منها ما يستدل على كونه معلواًل ، وكذلك يف الس57إذا كان يدا بيد
 .58بدالعل األصول، حنو انتفاض الطهارة خبروج البول وامتناعه خبروج العرق

 ثانيًا: السرخسي ومسلك النص:
بد  ذكر السرخسي عددا من مسالك العلة يف كتابه حتت عنوان "يف التعليل األصول" فقال السرخسي: "ال

من قيام دليل يدل على كون النص معلواًل يف احلال فإن استدالل من يستدل من أصحابنا على كون احلكم الثابت 
فيهما معلواًل بأن األصول يف األصل معلومة ال يكون صحيحًا حىت يثبت بدليل إن النص الذي فيهماا معلاول يف   

 .59احلال
يف األصل على كونه معلوال يف احلاال، الن النصاوص   وبني السرخسي أن احلنفية شرطوا أن يقوم الدليل 

نوعان: معلول وغري معلول، واملصري إىل التعليل يف كل نص بعد زوال هذا االحتمال، وذلك ال يكون إال بادليل  
 .60يقوم يف النص على كونه معلوال يف احلال

ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ           ڳ    چ وبعد ذلك رأى إن تعليل النص قد يكون تارة بالنص حنول قوله تعااىل:  

: عندما سئل عن فأرة سقطت يف مسن فقاال:  ، وقد يكون بفحوى النص كقول الرسول )٧)الحشذي: چ  ں
، ويف هذا إشارة إىل أنه معلول بعلة جماورة النجاسة إياه، وقد يكون 61 )القوها وما حوهلا فاطرحوه وكلوا مسنكم(

ا ذلك عرق وليس حبيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة وإذا أدبرت : )ال إمنباالستدالل حبكم النص كقوله 
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، وقد يكون على اتفاق القاعلني بالقياس على كونه معلواًل فعند وجود شي  مان  62 فاغسلي عنك الدم مث صلي(
 .63األدلة يف النص سقط اعتبار احتمال كونه غري معلول

 

قااعلني  ها بني الك العلة حتت فصل تعليل األصول حيث بني أن األصول خمتلف فيحتدث البزدوي عن مسال
 بالقياس واألصول هي ثالثة "الكتاب والسنة واإلمجاع".

قال البزدوي: "قال بعضهم هي غري شاهدة أي غري معلولة إال بدليل وقال بعضهم هي معلولة بكل وصف 
 .64بد من دليل مميز، وهذا أشبه مبذهب الشافعيميكن إال مبانع، وقال بعضهم هي معلولة لكن ال 

وقد مال البزدوي إال أهنا معلولة غري شاهدة إال مبانع وال بد من داللة التمييز، وال بد قبل ذلك مان قياام   
 .65الدليل على أنه للحال شاهد

 
حكم يف  ووضح البزدوي أن النص نوعان: معلول وغري معلول فيصري االحتمال واقعًا يف نفس احلجة، وان

معلول فال يسمع منا االستدالل باألصل، وهو إن التعليل أصل يف النصوص بل ال بد من إقامة الداللة علاى هاذا   
النص بعينه معلول، وداللة ذلك أن هذا النص تضمن حكم التعيني، وحتدث البزدوي عن الانص يف بااب ركان    

. فالعلاة  66يها البزدوي موطن العلة والتعليل يف األصلالقياس هو العلة وطرح يف ذلك العديد من األمثلة اليت ذكر ف
 .67إمنا تعرف صحتها بأثرها وذلك ال يوجب الفصل

 
 بزدوي.ألصول ال وزيادة يف التفصيل يف رأي البزدوي، فأننا نورد رأي عبد العزيز البخاري يف شرحه

بوصف يف النص هاو  حيث ذكر البخاري يف شرحه لقول "جيوز يف النص"، يدل ذلك على جواز التعليل 
 .68الذي يعلل، فالتعليل بوصف فيه يكون صحيحًا ال حمالة

إذا كان ثابتًا به معىن، وجيوز أن ال يكون ذلك املعىن ثابتًا يف  –أي النص  –وأضاف مبينًا انه جيوز يف غريه 
 .69احملل املنصوص عليه بل يكون يف غريه ولكنه من ضروراته

ح دلياًل على العلة، سوا  دل عليها بطريق التصريح بأن يذكر الشارع ورأى أن ال خالف يف إن النص يصل
 .70لفظا من ألفاظ التعليل بأن يقول لكذا أو لعلة كذا أو األصل كذا أو ما جيري جمراها
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رة تطرق الشاشي ملسلك النص ضمن فصل القياس الشرعي، ومل يتحدث عن مسالك العلة صراحة أو بصو
مستقلة، بل كان ضمن هذا الفصل ولكن أشار إىل العلة يف النص فقال: "القياس الشرعي هو ترتب احلكام غاري   
املنصوص عليه على معىن هو علة لذلك احلكم يف املنصوص، مث إمنا يعرف كون املعين علاة بالكتااب وبالسانة    

 .71وباإلمجاع وباالجتهاد واالستنباط
هو حبثه يف العلة املعلومة يف الكتاب والسنة، حيث مثل للعلاة   72لك النصوبعد ذلك كان ما يشري إىل مس

وئ   وئ   ۇئ   چ املعلومة بالكتاب، كثرة الطواف فانه جعلت علة لسقوط احلرج يف االستئذان يف قوله تعااىل: 

كما ضرب مثااَل من السنة حيث بني إن  )٥٨)النذري: چ  ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ
حرج جناسة سؤر اهلرة حبكم هذه العلة وهي كثرة الطواف، وضرب مثااًل أخر يبني فيه العلل  أسقط  رسول اهلل 

بني  )١٨٥)البقذية:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ املنصوصة يف الكتاب الكرمي كقوله تعال: 
نظرهم مان اإلتياان   الشرع أن اإلفطار للمريض واملسافر لتيسري األمر على الناس ليتمكنوا من حتقيق ما يترجح يف 

 بوظيفة الوقت أو تأخريه إىل أيام أخر وباعتبار هذا املعىن.
: توضأي وصلي فإنه دم فقد ضرب الشاشي أمثلة ومن ذلك قوله  ةإما بالنسبة للعلل املوجودة يف النسخ

 .73عرق وليس حبيض، فجعل انفجار الدم علة فتعدى احلكم هبذه العلة إىل القصد واحلجامة
 

بدا الزركشي بطرح مسلك النص يف باب مسالك العلة ) أي الطرق الدالة على العلة(، حيث ذكر على أنه 
ثالثاة  ال يكتفي يف القياس مبجرد وجود اجلامع يف األصل والفرع، بل ال بد من دليل يشهد له يف االعتبار، واألدلة 

 .74أضاف البعض دليل العقلو أنواع: إمجاع ونص واستنباط،
لقد بدأ الفصل باحلديث عن املسلك األول وهو اإلمجاع على كون الوصف علة إما املسلك الثاين "النص" 
فذكر: "إعلم أن التعليل معىن من املعاين، وأصله أن تدل عليه احلروف كبقية املعاين، ولكن تادل علياه األمساا     

 .75فعال على احلروف يف إفادة املعاينواأل

                                                 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 15 

وبني الزركشي من حروف التعليل: كي، الالم، وإذن، ومن، البا  والفا ، ومن أمسا  التعليل: اجل، جرا ، 
، ورأى أن الانص يقسام   76علة، سبب ومقتضى وحنو ذلك، ومن أفعال التعليل: عللت بكذا، ونظرت كذا بكذا

 حسب علته إىل صريح وظاهر.
: فرأى انه الذي ال حيتاج فيه إىل نظر واستدالل، بل يكون اللفظ موضوعًا  .أ

 .77يف اللغة له

وهاذا  ( ٥)القمذي:  چەئ  وئ  وئ        ەئائ  ائچ التصريح بلفظ احلكم: بقوله تعاىل:  
 ، وهو أعالها رتبة.79ىأمهله األصوليون كما رأ

 لعلة كذا أو لسبب كذا. 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ، كقوله تعاىل: 80من اجل أو ألجل، وهو دون ما قبله 

 (.٣٢)المائدة:  چ

 (.٧)الحشي:  چ  ںڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ "كي" كقوله تعاىل:  

 الرطب إذا يبس؟" قالوا: نعم، قال: )فال إذن(، فنهاه رسول اهلل : "أينقص "إذن": كقوله  
 .81عن ذلك

  ڻ                 ڻ     ں  ں  ڻ  ڻچ ذكر املفعول له فإنه علة للفعل املعلل، كقوله تعااىل:   

 أي ألجل الذكر. )١٧)القمي:  چۀ   
 .82للتعليل أو اإلعتبار إال بعدوهو كل ما ينقدح محله على غريه إما النص الظاهر فقال: .ب
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 چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ وهي إما مقدرة وإما ظاهرة، لقوله تعاىل:  احدها الالم:

 .83الالم يف اللغة تأيت للتعليل وتشمل امللك، وإذا أضيفت إىل الوصف تعينت للتعليل ،(٨٧)اإلسياء: 
من الصريح أو ال، استشكل ذلك بأنه إما إن يكن املراد بالصاريح ماا ال    واختالف العلما  يف الالم بأهنا

يستعمل إال يف التعليل أو ما يكون استعماله يف التعليل اظهر، إن كان األول فليست الالم صرحية يف التعليل، ألهناا  
ا جيوز التمسك به إذا كانات  إما إن كان الثاين فال يبقى بني الصريح واإلميا  فرق، الن اإلميا  إمنو تستعمل يف غريه

دالته على العلية راجحة على داللته على غري العلية، وحينذ فال بد من الفرق بني ما يصري فيه اللفظ صرحيًا يف العلة 
 .84وعند عدمه يصري إميا  ومل يثبت ذلك

بل بعدها تعليل ملا فإهنا مبعىن "ألجل" والفعل املستق إما الداللة الثانية من الظاهر أن املفتوحة املخففة
 .85قبله، حنو إن كان كذا

 .86إن املكسورة ساكنة النون الشرطية والثالث:
 .87"إن" كقوله عليه السالم: "أهنا من الطوافني عليكم" والرابع:
ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  چ ، كقوله تعاىل: 88"البا " وضابطه إن يصلح غالبًا يف موضوعها الالم اخلامس:

 .)١٣)األنفال:  چے  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ہہ
 

 الناقة. يف احملرم الذي وقصته أن تدخل على السبب والعلة ويكون احلكم متقدمًا، كقوله  (1

 چ  ٿٿٺ  ٺ        ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    چ )إن تدخل احلكم وتكون العلة املتقدمة كقوله تعااىل:   (2

 فالفا  للجزا . (٢)النري: 

 وقد جعل العلما  البا  والفا  من صراعح التعليل.
وبني الزركشي قول االنباري يف الفا  فقال: " الفا  إمنا يكون فيها إميا  إىل العلة إذا كاان املبتادأ امساا    

ۈ  چ له درهم، وقولاه تعااىل:   موصواًل جبملة فعلية أو نكرة موصوفة، فاالسم املوصول حنو الذي يأتيين ف

ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

فما بعد الفا ، من حصول األجر، ونفي اخلوف واحلزن مستحق مبا قبلها من   (٢٧4)البقذية:  چەئ  ەئ   
چ  اإلنفاق على ذلك الوصف، وجيري جمرى "الذي" اإللف والالم إذا وصلت باسم الفاعال، كقولاه تعااىل:   
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 ،(٣٨)المائذذذذذذذذذدة:  چڤ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ
الدرهم بالفعل املتقدم، والشرط سبب  قوالنكرة املوصوفة حنو: كل إنسان يفعل كذا فله درهم، فيدل على استحقا

ان يف دخوهلا إميا  إىل العلة يف اجلزا  وعلة له، وهلذا دخلت الفا  ألنه للتعقيب واملسبب يف الرتبة عقب السبب، فك
وإذا حذفت مل يقتضى اللفظ أن يكون الدرهم مستحقًا بالفعل املتقدم، بل به وبغريه يعدم الفا  املفيدة للتنبيه علاى  

 .90العلة املوجبة لالستحقاق
 وذكر إن دخول فا  التعقيب على املعلول واضح، لوجوب تأخره على العلة، وإما دخوهلا على العلة فوجهه
إن العلة الغاعبة هلا تقدم يف الذهن وتأخر يف الوجود، أما الفا  للتعليل يف أية السرقة من جهة انه رتب القطع علاى  

 .91السرقة هبا، فدل على أن السرقة هي السبب
 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ "لعل" كقوله تعاىل:  السابع:

 .92، وقيل لقوله "خلقكم"وقيل هو تعليل لقوله اعبدوا( ٢١)البقية:  چ
الزخذي::  چڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ   "إذ"،كقوله تعااىل:  الثامن:

(9٣) 93. 

محمذد:  چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ "حىت"، كقوله تعاىل:  التاسع:

(٣١)94. 

 ثانيًا: تاج الدين السبكي ومسلك النص:
: "وإما قولنا يف مسالك العلة: والظاهر كالالم حتدث السبكي عن النص ضمن مسألة "مسالك العلة" فقال

، ذكر مسلك 95الظاهرة فمقدرة، حنو إن كان كذا، فالبا  يف كالم الشارع، فالراوي الفقيه، فنغريه، ومنه، إن، وإذ"
 النص بعد مسلك اإلمجاع وقال لتقدمه عليه عند التعارض على األصح.

 فلسبب". صراحته يف التعليل مثل "لعلة كذاوجعل السبكي  النص الصريح مقدمًا على الظاهر ل
 ذا.لت كذا لكوبني السبكي أن ما يدل على العلية ظاهرا له مراتب: أعاله الالم لوضوحها فيه فع

، كما أشار السبكي إىل إن كالم االمدي غاري صاحيح يف إن   96ويأيت يف املرتبة الثانية: البا  والثالثة الفا 
،واحلق مساواهتما لعدم احتمال تطرق ناحية التعليل اقوي من الوارد يف كالم النيب الوارد يف كالم اهلل تعاىل من 

اخلطأ فيهما، فلذالك عرب بالشارع ليشمل اهلل تعاىل ورسوله 
97. 
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وقد ذكر حسن بن حممد العطار يف حاشيته مجع اجلوامع للسبكي موضحًا، أن النص الصريح ال حيتمل غري 
حيتمل غري العلية احتمااًل مرجوحًا، ولو جمازًا كالالم ظاهرة فالبا ، فالفا  يف كالم الشارع العلية... أما الظاهر فإنه 

مث ذكر إن املكسورة املشددة  .98وتكون فيه للحكم ويف الوصف، فالراوي الفقيه فغريه وتكون ذلك يف احلكم فقط
 .99وإذ وقد بني إهنما قد يستخدمان لغري التعليل

 

ذكر التفتازاين مسلك النص من خالل عرضه للعلة كركن أساسي يف القياس، وبني أن العلة تعرف بالنص، 
 .100وهو إما أن يكون صرحيًا وهو ما دل بوصفه وإما إميا  وهو ما عرف من مدلول  اللفظ

ا أو كي يكون كذا، كماا  النص الصريح والصريح عنده ما صرح فيه بالعلية مثل العلة كذا أو ألجل كذ .أ
يعرف الصريح مبا ورد فيه حرف ظاهر يف التعليل مثل لكذا وبكذا وان كان كذا، كما يعرف الصريح بالفاا  يف  

 .101كالم الشارع أما يف الوصف وإما يف احلكم

ا القسم الثاين من النص هو اإلميا  فرأى أنه يعرف باحلكم ما لو مل يكن هو أو نظريه التعليل لكان بعياد  .ب
فيحمل على التعليل دفعا لالستبعاد أما مراعب اإلميا : "فإن" هي من قبيل اإلميا ، ألهنا مل توضع للتعليل، وجعلاها  

 .102البعض من قبيل الصريح

  .ت
 

هلل صالى  طرح الفتوحي مسالك العلة يف باب القياس، وجعل مسلك النص من كتاب اهلل أو سنة رسول ا
 .103عليه وسلم، املسلك الثاين بعد مسلك اإلمجاع
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وهو ما وضع إلفادة التعليل حبيث ال حيتمل غري العلة كأن يقال بعلة كذا أو سبب كاذا أو   نص صريح (1
اهلمزة املشاددة   أجل كذا، أو من اجل كذا أو يقال "كي" أو يقال "إذا" وكذا يكون من الصريح "إن" املكسورة

 .104النون، ومنه أيضا املفعول له
وهو ما حيتمل غري العلية احتماال مرجوحا "كالالم" مث تكون تارة ظاهرة أي ملفوظا هباا أو   نص ظاهر (2

 .105مقدرة أي "الن كان" والبا  عطف على الالم

تعمال أداة التعليل فيما ال ويؤكد الفتوحي على إنه إذا قام دليل على أن املتكلم مل يقصد بكالمه التعليل فاس
يصلح علة جماز، ويعرف ذلك بعدم الدليل على عدم صالحية علته، ألن العلة يف االصطالح: هو املقتضى اخلارجي 

 .106للفعل أي املقتضى له من خارج واإلرادة إما موجبة للفعل أو مصلحة له"
للتعليل لكان  –أو نظريه  –صف عرف اإلميا : هو اقتران الوصف حبكم لو مل يكن الو نص فيه إميا  (3

ذلك االقتران بعيدا من فصاحة كالم الشارع، وكان إتيانه باأللفاظ يف غري مواضيعها، مع كون كاالم الشاارع   
 .107منزها عن احلشو الذي ال فاعدة فيه

 
 

ۀ  ۀ  ہ  چ حناو قولاه تعااىل:    من كالم الشارع وغريه"،  ترتب حكم عقب وصف بالفا ،. 1

وقوله تعاىل  (٣٨)المائذدة:  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ وقوله تعاىل:  )٢٢٢)البقذية:  چہ  
يف احملرم الذي وقصته راحلته، فالفا  يف  وحنو قوله (، ٢)النري:  چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ 

احلكم متقدم، وتقدم العلة مث جمي  راحلته، فالفاا  يف  اآليات داخلة على احلكم، ويف احلديث داخلة على العلة، و
اآليات داخلة على احلكم، ويف احلديث داخله على العلة، واحلكم متقدم، وتقدم العلة مث جمي  احلكم بالفا  اقاوي  

 .108من عكسه
ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  چ حنو قوله تعااىل:   ترتيب حكم على وصف بصيغة اجلزا "،. 2

 .109وكذا ما أشبهه فان اجلزا  يتعقب شرطه ويالزمه( ٣0) حزاب:األ چ  ېئۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئ
، ومثال ذلك قول اإلعرايب: "واقعت أهلي يف رمضان، فقاال علياه   110ذكر حكم جوابا لسؤال. 3

 .111السالم اعتق  رقبة"
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 " ذلك الوصف "للتعليل كان "تقديره "بعيدًا" إذ "ال"تقدير الشارع وصفا  من أنواع اإلميا . 4
ملا سألته املارأة اخلثعمياة: إن أيب    ، ومن أمثلة ذلك انه 112فاعدة فيه" أي يف التقدير حينئذ ويكون ذلك التقدير

أدركته الوفاة وعليه فريضة احلج، أينفعه إن حججت عنه؟ قال: "أرأيت لو كان على  أبيك دين فقضيتيه، أكاان  
 .113ينفعه؟ "قالت: نعم.والعلة هي قضا  دين امليت

كقولاه علياه    بني حكمني بصفة مع ذكرمها "أي ذكر احلكمني يقه تفر. 5
 چائ      ەئ  ەئ  چ  . أو تفريق الشارع بني احلكمني "باستثنا  حنو " قوله تعااىل  114السالم: "القاتل ال يرث"

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ أو تفريق الشارع بني حكمني "باستدراك" حنول قولاه تعااىل:    (٢٣٧)البقذية: 

"فإذا اختلفات هاذه    كقوله  115أو تفريقه عليه السالم بني احلكمني بشرط وجزا  ، )٨9)المائذدة:  چ   ۋٴۇ
 .116األوصاف فبيعوا كي شئتم إذا كان يدًا بيد"

 

، ذكر الشوكاين مسالك العلة، وبني إن النص من مسالك العلة، فالنص قد تكون داللته على العلة ظااهرة 
 .117وهذه األدلة الظاهرة قد تكون قاطعة أو حمتملة

چ مثل لعلة كذا أو لسبب كذا أو ملؤثر كذا أو ألجل كذا، قال تعاىل:  118والداللة القاطعة تكون صرحية .1

 .(٣٢)المائدة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ڃ  ڃ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ چ  كقوله تعاىل: 119الدالة احملتلمة غري قاطعة فتشمل الالم وإن والبا  .2

 وغري ذلك من األمثلة. (٥6): الااياا  چ
وقد أثبت الشوكاين أنه ال خالف بني العلما  يف األخذ بالعلة املنصوص عليه، كما بني أن العلة قد تعارف  
من احلروف التالية: كي، الم/ إذن، من، البا ، والفا ، وإن، وقد تعرف العلة باستخدام أمسا  العلة ومشتقاهتا مثال  

ذا، ملوجب كذا، لسبب كذا، وملؤثر كذا، كما قد تستفاد العلة من فعل يدل على ذلك مثل  عللت بكاذا،  لعلة ك
، خالصة األمر قسم  الشوكاين الصريح إىل أقسام أعالهاا إن  120وشبهت كذا بكذا، كما تستفاد العلة من السياق

يبا، إما الظاهر يقسم إىل أقساام أعالهاا   يقول لعلة كذا أو لسبب كذا مث كي، مث إذا، مث املفعول له، كضربته تأد
 .121الالم، يتم أن املفتوحة املخفقة، مث إن املكسورة الساكنة، مث إن املشددة، مث البا ، مث الفا 
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 من علما  هذه املدرسة كما أسلفنا اجلويين، الغزايل، اآلمدي، الرازي، البيضاوي.

جعال  األصال( و  جند إن اجلويين قد نص على مسالك العلة حتت عنوان )مسالك الباحثني يف إثبات علة
دفعت عناه  ع إذا انا عد مسلك املناسبة الذي جعله يف ختام حديثه ملتحقًا مبسلك اإلمجاا اجلويين مسلك النص ب

 املبطالت.
ذلك ابتادرناه   إذا وجدناإما بالنسبة ملسلك النص فقال بان داللة كالم الشارع يف نصبه األدلة واإلعالم ف

يح ومنها ماا  فهو صر يغة التعليلورأيناه أوىل من كل مسلك، وأشار اجلويين إىل قسمي النص فمنه ما يقع على ص
 يشعر هبا إشعارا ظاهرًا.

لوصاف،  اغ وترتيب فاملالحظ على رأي اجلويين هو جعله النص صرحيًا بصيغة التعليل وظاهرًا كذلك بصي
ك بصاورة،  ظاهر لاذل فمن هنا يكون اجلويين قد اتفق مع البيضاوي يف صراحة صيغ التعليل وعدم بيانه للنص ال

 الظاهر.و تفقًا يف الصريحمنفصلة فيكون م
 

علاى املساالك    يل مل ينصلقد كان رأي الغزايل خمتلفًا، يف الطرح والتقسيم مما ذهب إليه اآلخرون، فالغزا
ة، علة بأدلة نقليإثبات البصراحة بل قال يف الباب )يف طريق إثبات علة األصل(، ووضع النص يف الباب حتت عنوان "

نص مع بني مسلك الا ايرًا فجه ثالثة أقسام الصريح واإلميا  والتنبيه وبذلك تبني ان الغزايل سلك مسلكا مغوبني في
 والتنبيه واإلميا  يف مسلك إثبات العلة بأدلة نقلية.

ا مل يدل دليال  مللتعليل  والنص الصريح عند الغزايل هو الذي يرد فيه لفظ التعليل، ونبه إىل إن هذه الصيغ
باني   ذ، وأيضا الفصال الفا  وإمل تقصد للتعليل جمازًا، وجعل التنبيه واإلميا  على العلة يف النص كقوله ب على أهنا

 .القسمني بوصف خيصه باحلكم أما التنبيه بالترتيب لألحكام وبينهما صيغة اجلزا  والشرط
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 ا (، فيدل علىبيه واإلميوجعل الغزايل من النص ما رتب على غريه بفا  التعقيب وصيغة اجلزا  والشرط )التن
ليل ريح حيتمل التعون غري صأن املرتب عليه معترب يف احلكم ال حمالة فهو صريح يف أصل االعتبار، أما غري ذلك فيك

 وغريه.

لاى  عاإلمجااع   طرح اآلمدي مسلك النص ضمن باب "مسالك إثبات العلة اجلامعة يف القياس"، وقد قدم
لاه  لتقادمي، وبتناو نهج يف اار داللته على العلة قطعية ال جمال للظن هبا عند اغلب من سار على هذا املالنص باعتب

الانص   ح"، فعارف ملسلك النص أضاف اآلمدي صفة "الصريح"إىل هذا املسلك فقال املسلك الثاين "النص الصري
ين، والقسم حكم الفالالوصف فيه لل الصريح، وبعد ذلك ذكر أقسام النص يف الصراحة على التعليل، فجعل ما ورد

 يفىل معاٍن أخارى  ينتقل إ الثاين جعل ورود حرف التعليل يف النص داللة صرحية على التعليل يف النص، وبني انه ال
 .هذه احلروف إال جمازًا، وختم املسلك يف بيانه للعلة بأهنا بواعث تصلح للتعليل للفعل

ل على التعليل لغوي الدالنص الصريح يف العلة بناً  على األساس الفاملالحظ على منهج اآلمدي هو العمل با
لنظار  الاة يف ا سوا ًا أكان من ورود الوصف بكونه علة للحكم أو وجود حرف من حروف التعليل، وعدم اإلط

 واالستدالل من النص مبجرد النظر البسيط يدل على كون الوصف على للحكم.
 

 لارازي كلماة  ااملسلك ضمن باب "الطرق الدالة على علية الوصف يف األصل"، فلم يطلق عرض الرازي 
 لنص.الى علية "املسلك" يف هذا الباب بل جعل كلمة "الطرق" مرادفة لذلك، فاملسلك هو الطريق الدال ع

النص ماا  ن ه يف أن ملعل السبب يف تقدميه على اإلمجاع هو رأيو وبدا الرازي يف هذا الباب بطريق النص
 داللته قطعية ومنه ما داللته ظنية، باإلضافة إىل أن مدار التعليل يكون يف النصوص.

ة الظااهرة  ذه الداللفنجد أن الرازي رأى أن النص ما تكون داللته على العلية ظاهرة، وفصل فيما كان ه
 ا (.الالم، إن، الب)لثالثة عليل اقاطعة أو حمتملة، فالقاطعة ما كانت صرحية يف املؤثرية إما احملتملة فألفاظ الت

ذا ورد الوصف  العلة إجند الرازي عند النظر إىل رأيه أنه اتفق مع االمدي من حيث أن النص فيه صراحة يف
ازي، لكان  عناد الار   بكون العلة للحكم كذا وهذا القسم األول عند اآلمدي والقسم األول من الداللة القاطعة

 ان يف أن:االختالف بني الرازي واآلدمي ك
ده ة وجدت عنا الرازي جعل النص مطلقًا ومل خيصصه بصفة الصراحة بل هو ظاهر عنده، ولكن الصراح .1

 إذا كان قاطعًا يف الداللة على العلية بالوصف كونه علة للحكم.
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تمل الداللاة  لظاهر احملما ذهب إليه اآلمدي من القسم الثاين يف النص الصريح قد جعله الرازي من النص ا .2
 العلية، وقيدها بألفاظ ثالثة بعكس ما أطلقها اآلمدي من جعلها يف حروف التعليل.على 

دمي عندما ختم ية"، واآلجند أن الرازي جعل العلة مؤثرة يف احلكم وذلك من خالل قوله "صرحيًا يف املؤثر .3
 املسلك قال بأن العلة الباعث للفعل.

 ألمدي يف مسلك النص.وبذلك نتبني وجوه االتفاق واالختالف بني الرازي وا
 

بااب  ول يف الاتفق البيضاوي مع الرازي يف تبويب مسلك العلة حيث جعلها البيضاوي ضمن الطارف األ 
طارح البيضااوي    ، وعندماحتت عنوان )الطرق الدالة على العلية(، كما جعله الطريق األول يف الداللة على العلية

لاذلك   لكن ضارب  سمني النص القاطع والنص الظاهر، ولكن مل يبني البيضاوي الفرق بينهماالنص قسمه إىل ق
 العلاة  يف النص القاطع اصاًل بنياألمثلة، وعند النظر يف هذه األمثلة اليت ضرهبا للنص بنوعية، جند أنه مل يضع حدًا ف

نوعيه بل جعل ن النص بمما هو املراد  والنص الظاهر يف ذلك فهو قد أدخل حروف التعليل بني النوعني، ومل يفهم
 حروف التعليل هي النص.

د ظهاوره عنا   وبذلك يكون البيضاوي اتفق مع الرازي يف النص القاطع مع بيان الرازي لذلك، وعادم 
ل وقسامه  اهر األصالبيضاوي، والنص الظاهر عند البيضاوي هو قسم ضمن النص، إما الرازي فقد جعل النص الظ

يضاع   ، ولكان مل بعكس ما ذهب إليه اآلمدي من أن النص هو الصريح يف داللة على العلياة إىل قاطع وحمتمل 
 البيضاوي حدودًا، واضحة وبينة بني النوعني للنص حىت يفهم ما املراد.

ة ل على عليا ولذلك توجهنا حنو عرض شرح األصفهاين لرأي البيضاوي حيث وجدنا أن النص هو ما يد
تمل غاري  حيهر الذي عل أنواع النص من القاطع الذي ال حيتمل غري العلية والظاالوصف داللة حبسب الوضع، وج

لكن اختلف يف  واع النصالعلية وقصرها على ثالثة ألفاظ، فنالحظ ذهابه إىل ذات ما ذهب إليه الرازي من حيث أن
ل على العياة  دوي ما ضاتعريف النص فالرازي ما كانت داللته ظاهرة على العلية، واالصفهاين يف شرحه لرأي البي

 حبسب الوضع فلم يقيده.
 
     جند أن املتكلمني قد اتفقوا على الطرق الدالة على علية الوصف ماع االخاتالف يف

ترتيبها وعددها، ولكن األصل هو القول هبا وبيان األساس يف أصلها، وبالنسبة ما يهمنا يف حبثنا هنا هاو مسالك   
مني قد اتفقوا على مسلك بوصفه طريقًا مؤديًا لعلية احلكم بل منهم من جعلاه األصال   النص حيث جند أن املتكل
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والطريق الذي جيب العمل به أوال كالرازي والبيضاوي واجلويين، ولكن على الرغم من اتفاقهم علاى أن الانص   
سيمًا للتفريق بني أنواعه املورد األساس واألصل يف علية النص إال أن منهم من كان مفصاُل يف هذا الطريق وقسمه تق

يف الداللة الظاهرة أو الصرحية على التعليل، فنجد األغلب منهم قسموا النص إىل صريح وظاهر مع االختالف يف أن 
منهم من جعل الظاهر صرحيًا وبالعكس وكذلك تقسيمهم إىل قاطع يف الداللة على العلية واحملتمال يف العلياة يف   

 النص.
ل لعلياة،  هر احملتما ليل من قبيل النص الصريح والرازي جعلها من قبيل النص الظاي جعل صيغ التعمدفاآل

 تعليل واجلاويين لنطق بالاوالبيضاوي مل يفرق بني الصيغ يف الصريح والظاهر، والغزايل جعل صيغ التعليل من صريح 
 جعل صيغ التعليل بني الصريح والظاهر.

دلاة السامعية   لة بني األح والتقسيم فهو جعل طرق إثبات العإما الغزايل فلقد سلك مسلكًا خمتلفًا يف الطر
يف  ا  علاى إعماهلاا  تنبيه بنوالنقلية، وقسم األدلة النقلية إىل ثالث أقسام فأدخل مسلك النص مع مسلك اإلميا  وال

 الدليل النقلي.
عدم إخراجها والتعليل  فالنص الصريح ما كان متضمنًا صيغ التعليل الدالة على علية الوصف بالقول بألفاظ

ا  أن النص هاو ما  تكلمني يفعن هذا املعىن إال بوجود دليل على ذلك ألهنا جماٌز فيه، فاالتفاق واضح يف مدرسة امل
ىل لية دون حاجاة إ غري الع غري العلية أو ظاهر حيتمل كان يف داللته على العلية حبسب الوضع إما الصريح ال حيتمل

 لم.النظر الطويل واالستدالل، فإعمال النص من جمرد لفظه هو املؤكد يف املدرسة، واهلل أع
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 لتايل:النحو ا على تناولنا احلديث والعرض ألرا  أربعة من علما  مدرسة احلنيفة فيما سبق أراعهم

تطارق  كان رأي السرخسي يف مسلك النص من خالل طرحه ضمن فصل )يف تعليال األصاول( إذ مل ي  
تعليال   قوفاه علاى  للحديث عن مسالك العلة أو الطرق املؤدية إىل إثباهتا، وحديث السرخسي عن النص كان بو

ل الانص   أن تعليوغريها، ولكن ما يهمنا أن السرخسي قد بنيالنصوص حيث أطال احلديث عن النصوص املعلومة 
 يكون تارة بالنص بألفاظ التعليل وتارة بفحوى النص وتارة حبكم النص فهو التنبيه.

بألفااظ   لنص ما دلافاملالحظ أن السرخسي مل يفصل احلديث عن النص والعلة فيه بل اقتصر حديثه يف أن 
لدال علاى علياة   اام النص ، فلذلك مل يطل كثريًا يف بيان كيفية التعليل بأقسالتعليل ومنه ما كان بفحواه وحكمه

 الوصف.
 

ر الوجاوه  اب )يف ذكه تطرق إىل احلديث عن مسالك العلة وطرق إثباهتا يف بنبالنظر إىل حبث اجلصاص فإ
وال وغاري  ألصل معلا سي يف القول بأن االيت يستدل به على كون األصل املعلول( فذهب إىل ما ذهب إليه السرخ

 –ع مثبتاوه  ه )مث أمجا معلول والوصول يف اخلتام إىل كون األصل معلومًا، وتبني املسالك لدى اجلصاص من مقولت
التوقف على علواًل بعلى كون األصل معلوماً صار إمجاعهم على ذلك موجبًا لصحته، وقد يثبت األصل م -القياس

ثبات األصال   ارته )ويستدالل عليه(، فقول اجلصاص يشري إىل قوله مبسلك اإلمجاع وعبالعلة وبفحوى النص وباال
بناا إلياه يف   حة ما ذهمعلواًل بالتوقف على العلة( فيه إشارة إىل مسلك النص وخاصة عند ضربه لألمثلة تؤكد ص

 لى العلل.تنبيه علالتوقف على صيغ التعليل وألفاظه وقوله )بفحوى النص( هنا فيه إشارة ملسلك اإلميا  وا
متضمنا  صراحة بل وعليه علمنا قول اجلصاص يف تعليل النصوص على األلفاظ، وعدم قوله ذلك مباشرة أو

  النص.لعبارته كما بينا سابقًا، فاتفق مع السرخسي يف النص وفحواه يف الداللة على العلية يف
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وعان أن النص نالنص ضمن فصل )يف تعليل األصول( وبني ب اتفق البزدوي مع السرخسي يف طرحه ملسلك
ك الانص  ه مع مسال معلول وغري معلول وضرب األمثلة من الكتاب والسنة على ذلك وجعل مسلك اإلميا  والتنبي
ى تعليال  احادًا علا  وحيث جعل ترتب احلكم على الوصف والفا  السببية وغريها من األمثلة اليت ذكرها مسلكًا 

 النصوص.
هب إليه ذجلديد ملا فصل يف األمثلة على العلل من النصوص يف باب ركن القياس فهو مل يضف الشي  اوقد 

ات ها هذه التفريعا ندرج ضمناحلنفية بل هم يكثرون، من ضرب األمثلة والتفريع بعيدًا عن القواعد التأصيلية اليت ت
كل ماا يتعلاق    ريه فجمعهو املراد بالنص وغ واألمثلة والتطبيق، فلقد هنج منهج السرخسي يف الطرح ومل يفهم ما

 بذلك ضمن عبارات حمدودة.
 

القيااس  )ة يف فصل بالنظر إىل طرح الشاشي مسلك النص فقد جعله ضمن العلل املعلومة يف الكتاب والسن
سنة األساس تاب والومة يف الكالشرعي(، فلم يتطرق الشاشي باحلديث عن مسلك النص صراحة بل جعل العلل املعل
 الذي منه انطلق يف القول بالعلل، وبعد ذلك تطرق للحديث عن العلل اجملمع عليها.

ة بل جعل نصب ل املعلومومن املالحظ على رأي الشاشي بأنه مل جيعل ألفاظ التعليل السبب الرعيسي يف العل
عرهاا األخارى   بطها بنظاللقواعد العامة للشريعة ورعينيه العلل يف النص وربطه يف الوصف واحلكم تارة أو نظره 

عامة يف اله للقواعد الي هو إعمباشتراكهما يف العلة، وهذا واضح وبني يف األمثلة املطروحة يف بابه، فما أضافه الشاش
 الدين وربطها بالعلل والتوجه يف التعليل الشرعي والبعد عن التعليل اللغوي للعلل.

 
، جند ذلك تصريح هبابقون من احلنفية من عدم وضوح وفصل بني املسالك أو حىت الوكما كان العلما  السا

تاه التوفياق يف   ن وحماوللدى الشاشي بل انه رسم لنفسه خطا جديدا يف ربطه للعلل باألصول والقواعد العامة للدي
 إجياد العلة، مع بعده عن التأصيل والتقعيد للمسالك بصورة عامة ومبسلك النص خاصة.

 لنص ضمن اث عن مسلك عند النظر إىل مناهج العلما  اخلمسة يتضح لنا إدراج احلدي:خ
من الصعوبة  ج احلنفية"القياس الشرعي" وغريه، وكل ذلك قد جعل منهو أبواب خمتلفة ومتنوعة "كتعليل األصول"

لطرق اليت تادل  ااملؤلف  لة حىت يذكريف البحث والنظر، بل جيب على الباحث التتبع ألبواب القياس والسري مع الع
 على العلة إن ذكرها صراحة.
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ة والفروع رب األمثلأضف إىل ذلك االبتعاد عن التعقيد لألصول والطرق يف مسالك العلة، واإلكثار من ض
على  درسة، واملالحظ  يف امللذلك، وحماولة ترك معرفة األصول للباحث لريبط بينها ليصل إىل التأصيل ألقوال العلما

ن باالنص أو  ل ما تكومنهج احلنفية، ادراجيهم احلديث عن مسلك النص ضمن النصوص املعلولة وبيان بأن من العل
ترتيب احلكم ود الوصف بفحواه أو حبكمه، فال يعلم الباحث كيفية التعليل بل اقتصار البعض على القول بأن وجو

ل عامة بأن األص وا خطوطًااملسالك بعيدًا عن الفهم، فوضععليه دال على العلية وعدم التصريح والبيان عندهم جعل 
ظار احلثياث يف   معن والنيف النصوص التعليل فأكثروا من ضرب األمثلة، ولكن ال خيفي علينا بأنه عند حماولة الات 

بصاورة مفيادة    سلك النصعبارات املؤلفني لفيهم ذلك، وعلينا اإلشارة إىل منهج البخاري يف البيان والتوضيح مل
 ومهمة عند مدرسة احلنفية.

 

 اقشة أراعهم.سنقوم مبنوذكرنا يف ما سبق وجهة نظر مخسة من العلما  اإلجال  يف العلة املأخوذة من النص 

لاة"  ة علاى الع علة أي الطرق الدالجند إن الزركشي قد طرح مسلك النص مندرجًا ضمن باب "مسالك ال
اإلمجاع بعاد   قدم مسلكوجلعها الزركشي منوطة باألدلة وقسم األدلة على ثالثة )اإلمجاع والنص واالستنباط(، ف

فسار ذلاك.   ألفعال وذلك حتدث عن مسلك النص، فزاد أن التعليل معىن من املعاين ويكون باحلروف واألمسا  وا
ضاف علاى  أة، ولقد صريح والظاهر، وقسم كل واحد منهما أقساما متعددة ومتنوعولقد قسم النص إىل العلة بال

 بة.عالها رتالنص الصريح القسم األول وهو التصريح بلفظ احلكم وقال إن هذا أمهله األصوليون وهو أ
قساامه  أهر وأدرج وبالنسبة لتعريف الزركشي للنص الصريح قد اخذ تعريف اآلمدي وبني معىن النص الظا

ختتلاف يف   لفااظ كماا  سعة من وجهة نظره، واملالحظ أن مجيع هذه األقسام ألفاظ للتعليل وختم بأن هذه األالت
كلماون  لياه املت مراتبها هي أقوي منها يف كالم الشارع، وبذلك يكون الزركشي قد مجع ووفق بني ما ذهاب إ 

 لظاهر.واحلنفية بأسلوب جيد مضيفًا لعدد من األمور يف تقسيمات النص الصريح وا
 

تطرق السبكي عن مسلك النص ضمن مسالك العلة، ولقد قدم السبكي اإلمجاع على النص ولذلك عناد  
التعارض يقدم اإلمجاع على النص على رأي السبكي، وقد قسم السبكي النص إىل الصريح ومل ميثل لدلك لنادرة  
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سم الثاين النص الظاهر وجعلها مراتب يف ألفاظ التعليل أعالها الاالم  وقوعهما يف القران الكرمي والسنة النبوية، والق
 الظاهرة وبعدها املقدرة وثانيها البا  وثالثها الفا .

 
سابكي  مل يضف الوواتفق السبكي مع غريه من العلما  الذين ساروا حنو تقسيم النص إىل صريح وظاهر، 

لانص  ، وحصار ا اًل، وفصل احلديث عن مراتب الظااهر مسلك اإلميا  والتنبيه على مسلك النص بل جعله مستق
 ا اخارج املساالك  تعقيد كمالصريح يف التعليل كاألقوال اليت ذكرناها يف راية، وكان أسلوبه واضحًا بعيدًا عن ال

 األخرى وعدم إدخاهلا يف النص.
 

لعلة فجعل طرق هبا اتمع بيان األمور اليت  جعل التفتازاين مسلك النص خالل حديثه عن العلة كركن أساس
 لول اللفظ، وباني زم من مدأوهلا النص، ولقد قسم النص إىل قسمني مها إما الصريح بوصفه وإما اإلميا ، وهو ما يل

 ه الفا  إما يفا دخل فيمراتب النص بالوصف، فقال: ما صرح به على العلة وثانيها ما ورد فيه حرف ظاهر ومنها م
يكن  ف باحلكم ما مل  إن يعريف احلكم، ومنها ما دخل الفا  يف لفظ الراوي، إما القسم الثاين وهو اإلميا الوصف أو

 هو أو نظريه التعليل لكان بعيدًا فيحمل على التعليل وقسمه إىل مراتب.
نياًا،  ما ثاإلميا  قسافاملالحظ أن التفتازاين قد أدرج الصريح والظاهر من النص ضمن القسم األول وجعل 
صلة باني  خطوط فا فهو تقسيم جديد ملسلك النص، وقد كان اسلوبًا واضحًا يف التقسيم للنص والسري حنو وضع

 النص ومدلوله.
 

ة مبسالك  بيان رايا  املالحظ على منهج الفتوحي السهولة واليسر يف الطرح والشمولية أيضا، والوضوح يف
 ثة:علها ثالجلعلة وجعل مسلك النص ثانيًا، وبني الفتوحي أقسام النص حيث النص، فقد نص على مسالك ا

 صريح وهو ما وضع إلفادة التعليل حبيث ال حيتمل غري العلة. .1
 قدرة.مالظاهر وهو ما حيتمل غري العلة احتمااًل مرجوحًا فتكون العلة ملفوضًا هبا أو  .2
اجلازا    أيضا بصيغةاحلكم عقب الوصف بالفا  واإلميا  هو اقتران الوصف حبكم وذكر له أنواعا كترتب  .3

 .كمني بصفةحوذكر حكم جواب لسؤال وتقدير الشارع وصفًا إما يف السؤال أو يف نضريه والتفريق بني 
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مياا   إلوجعل مسالك ا  بالنظر إىل منهج الفتوحي جنده مجع بني مسلك النص ومسلك اإلميا  والتنبيه معًا،
يسري دل على  ي واضحًاب لذلك األمثلة وبني أنواع اإلميا ، فكان منهج الفتوحقسمًا من أقسام مسلك النص، وضر

 مسلك النص بصورة مستقلة واضحة بينِة.
 

ذكار   حتدث الشوكاين عن مسلك النص يف مسلك العلة وجعل تعريف النص كتعريف الارازي، وقاد  
الشوكاين  ية، وذكرفعل، وهو ما ذكره الزركشي عند عرض رأ الشوكاين بان التعليل مستفاد من حرف أو اسم أو

أمثلة،  ضرب لذلكوتعريف اآلمدي للنص الصريح وقد ذكر ما ذهب إليه السبكي يف مراتب الظاهر ودخول الفا  
عريف الارازي  تسلك من فالواضح من رأي الشوكاين هو عرضه لآلرا  اجلامعة،فهو قد مجع أرا  العلما  يف هذا امل

 مدي وتقسيم السبكي وغري ذلك.واال
 

د نقله لتلك لى أن جمرويالحظ على طرح الشوكاين أنه مل يبني راية صراحة يف املسلك، ولعلنا حنمل ذلك ع
ارس موافقاًا  عًا للماد التعريفات والتقسيمات تعترب موافقة من الشوكاين على رأي العلما ، ولكن كان طرحه جام

 . األصوليتعلق يف املسلك، فهو من متاخري املدرسة اجلامعة يف ملسلك النص، حماواًل إجياد كل ما
 
 نص، جناد أن   مسلك البالنظر إىل ما ذهب إليه علما  املدرسة اجلامعة من البحث يف

ولة الطرح ما جند سهكمسلك النص قد طرح عند مجيع العلما  ضمن مسالك العلة أو أركان العلة وطرق معرفتها، 
باني   بعض اخللطج يف هتذيب مواضيع مسلك النص عند اغلب علما  هذه املدرسة، ولكن يالحظ عند الوالنضو

ص.مسلك النص وغريه من مسالك العلة، فمسلك اإلميا  والتنبيه أدرجه البعض ضمن مسلك الن
 ىلوباإلضافة إ واملالحظ أيضا أن منهم من اختصر يف الطرح ومنهم من أسهب وفصل يف العرض للمسلك،

 أن التفتاازاين  ا ، إالوجود موافقة اغلب العلما  على تقسيم النص إىل صريح وظاهر، وإضافة قسم ثالث وهو اإلمي
يسهل البحاث   ورة عامةأوجد تقسيمًا جديدًا للنص جبعله نصا صرحيًا بوصفه أو إميا  من مدلول اللفظ، ولكن بص

ا استفادة فى علينلك النص ضمن مسالك العلة، وال خيوالنظر عن مسلك النص يف كتب هذه املدرسة بإدراجها مس
ت غلب العلما  ذااعتماد أوهذه املدرسة من مثرات ما وصل إليه علما  املدرستني السابقتني يف القول مبسلك النص، 

 التقسيم والتعريفات للمسلك النصي.
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يف القاول   ف مدارساهم مت مناقشة األقوال واآلرا  اليت ذهب إليها العلما  على اخاتال  يف املبحث السابق
يث والتمعن بعد احلدومبسلك النص بوصفه احد أهم مسالك العلة، الذي من خالله تعلم العلة ويدور البحث فيه، 

علاى حادة،    ه مدرستيفأي يف أقواهلم، فاحملاولة إلجياد نقاط االلتقا  واالختالف يف مسلك النص ومناقشة كل ر
ح لرأي الاراج ا والثبات على فكان علينا حتقيق اهلدف الذي نتطلع إليه وهو اجلمع والتوفيق بني اآلرا  يف املدارس،
 :الذي جنمع فيه النقاط املشتركة اليت وافق عليها أغلب العلما ، وعليه فاملبحث مبطلبني

 

عه بينهما(، لمني وجاميعد البحث والدراسة ألرا  العلما  على اختالف مدارسهم األصولية من )حنفية ومتك
 يتجلى لنا ما يلي:

الة على علية دك طرقًا إن طرح مسالك العلة كان متباينا بني املدارس، فاملتكلمون منهم من جعل املسال .1
ية كباب بواب رعيسأالعلى بصورة واضحة، بل جعلوها مندرجة ضمن  الوصف، أما احلنفية فلم ينصوا على مسالك

لوجاوه الايت   اوهو ذكار   )تعليل األصول(، ولكن ميكننا اعتبار ما ذهب إليه اجلصاص قريبا إىل تبويب املتكلمني
ضامن  ستقال أو لة بابا ميستدل هبا على علية الوصف أما املدرسة اجلامعة فكان أغلب العلما  قد جعل مسالك الع

نا بحث تنطلق من هن غاية الاحلديث عن العلة، وبذلك كان االختالف والتباين يف التبويب ملسالك العلة امجاًل، ال
 عند النظر يف الكتب األصولية.

ف ل التعريا متيزت مدرسة املتكلمني وكذلك مدرسة اجلامعة بالوضوح يف طرح مسلك النص من خال .2
ا يف النصاوص  هبمعمواًل  قسام وضرب األمثلة لذلك لتقريب الصورة وجعلهاله وبيان أنواعه أو أقسامه ومراتب األ

 سلك النص مزيادا لذي جعل ممع لفت االنتباه إىل تفاوت ذلك بني اجمليد للعرض أو املخل املختصر فيه أو املطيل ا
 د الطرح فنجاد أن عنحلنفية عليه مسالك أخرى كاملسالك االستنباطية أو مسلك اإلميا  وهذا ما مل تفعله املدرسة ا

نا إىل ماا  أننا أشار  مسلك النص عند أغلب علما  املدرسة قد جعل النص داعرا بني وصفه أو فحواه وحكمه، إال
ا خاصاا أو  ل ذلك بابأضافه عبد العزيز البخاري من نقلة طيبة يف طرح مسلك النص واملسالك األخرى، ومل جيع

 مستقال بل مندرجًا ضمن شرحه لكالم البزدوي.
امعاة يف  درسة اجلالنضوج اجلامع بني ما ذهب إليه املتكلمون واحلنفية يف عرض مسلك النص ساعد امل .3

جلديد جبعل ة الشي  اجعل مسلك النص مستقاًل وخاصًا، واعتماد ما ذهب إليه العلما  من تعريف وتقسيم وإضاف
 مسلك النص مستقاًل غري مشترك فيه مسالك أخرى كمسلك اإلميا  والتنبيه.
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  إىل  تقسيم ب العلماالتوافق بني علما  املدرسة لواحدة يف تعريف النص الصريح والظاهر واعتماد اغل .4
 النص إىل الصريح والظاهر.

 اتفاق أغلب العلما  على مراتب الصريح ومراتب الظاهر من ألفاظ التعليل وصيغه. .5
رس يف مسلك  املدايفال العلما  ذهب الشوكاين إىل اعتماد نقل اآلرا  من املدارس وأخذه لعدد من أقو .6

 النص، وعدم إظهاره لرأية يف حماور مسلك النص.
لك لاى املساا  االختالف بني الفقها  يف تقدمي أو تأخري مسلك النص، فاألغلب قدم مسلك النص ع .7

 أو السانة،  ان الكتابمجيعها، ولعل مرد ذلك إىل أن العلل مردها وأساسها األصلي ومستنبطها من النص سوا  ك
 ل  مكاان صاحلا لك ولقد طرح اغلب العلما  على أن األصول معلومة، ومرجع ذلك إىل إن اإلسالم أنزل ليكون

إلمجاع على اخره وجعل زمان وهذه الصالحية ال تتحقق إال بالعلم بالعلل وقياس كل ما هو مستجد، ومنهم من أو
جع بنظرنا ، وذلك ران الوصف علة على النصكونه الوصف علة أو ال، ومنهم من قدم املناسبة واإلمجاع على كو

لكان  على العلية، و  الداللةإىل اعتماد الداللة القطعية لإلمجاع وجعله مقدمًا على النص لشموله القطعي والظين يف
ذه العلاة،  مة على هميكننا القول: إن مرد اإلمجاع على كون الوصف علة قد يكون النص ذاته، ولكن أمجعت األ

ون مان كافاة   قد ال يك إىل أن القطع والظن يف العلية متردد، الن اإلمجاع على كون الوصف علة وميكننا إضافة
شاروط  هدًا يف وضع الجالعلما   األمة، فيحسن بنا القول بان العلة املقبولة هي اليت توافق ديننا وشريعتنا، ومل يأل

 القول. ة العلل إن صح هذااجلامعه واملانعة للقول بالعلة ومن هنا فان النص هو املنطلق لكاف
بات العلة ص ضمن إثسلك الغزايل منهجا خاصا خمتلفًا عن بقية العلما  يف تدرجه يف تناول مسلك الن .8

 ثبات العلة.إيف طريق  باألدلة النقلية وجعل النص الصريح هو القسم األول واإلميا  والتنبيه يف ذات املسلك
أصيل والتقعياد  د عن التص من خالل األمثلة الكثرية واالبتعااجتاه املدرسة احلنفية حنو بيان مسلك الن .9

فرقوا إال يف ياحدا ومل ملسلك النص، بل كان اهلدف إثبات أن النص معلول وجعلهم ملسلك النص واإلميا  مسلكا و
 ألفاظ التعليل.
كرر وبني فيه  ملثال قدااألمثلة اليت ضربت لبيان النص املعلول هي ذاهتا عند أغلب املدارس بل جند أن  .10

 ار.ما  لعلة التكركافة العللالعلة كاآليات الكرمية اليت وردت سابقًا عند عرض أقوال العلما ، ومل نذكر األمثلة 
تنادرج   لكتب اليتاوبذلك نكون قد توصلنا إىل بيان مسلك النص عند املدارس األصولية، بأخذ عينة من 

 ا وبيان االختالف إن وجد بني العلما .ضمن هذه املدارس،وحماولة التوفيق واجلمع بينهم
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ه، فيكاون  ذي ورد فيا قد يرد النص من الكتاب أو السنة النبوية، فيدل على إن وصفا معينا علة للحكم ال
فتكون صرحية  ب ودرجاتثبوت العلة بالنص، وتسمى هذه العلة )بالعلة املنصوص عليها(، إال أن داللة النص مرات

 :بالتفصيلتارة وغري صحيحة تارة أخرى، والنص الصريح ذاته له درجات فمنه القطعي وكذلك الظين، و
 هو النص الذي يدل على علية الوصف للحكم داللة قطعية أو ظنية. النص الصريح: -
ياث  حبل من  هو النص الذي يدل على علية الوصف للحكم ال من حيث اللفظ ذاته النص غري الصحيح: -

 اإلشارة واإلميا ، وعليه فالنص الصريح نوعان:
 النص الصريح قطعي الدالة على العلية. -

 النص الصريح ظين الدالة على العلية. -

داللاة   صف للحكموهو اللفظ الذي يدل على علية الو النص الصريح قطعي الداللة على العلية: (1
ومنثل لذلك  سبب كذا(،للكي ال، ألجل كذا، كي ال، قطعية حبيث ال حتتمل غري العلية، وهلذا القسم صيغ مثل: )

 من القران الكرمي:
  ۅ  ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۈ ۈ     ۆ ۇ  ۆ   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  قوله تعاىل:   -

  ۈئ          ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۇئ  ۇئوئ  وئ  ەئ    ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ

 لكيال تأسوا على ما فاتكم.فوجد يف اآلية العلة  )٢٣ – ٢٢)الحداد:  چېئ  
ہ    ہ ۀ  ۀ    ڻ ڻ   ڻ ڻ   ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ںچ  -

  ۇڭ  ۇ     ڭڭ    ڭ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ى  ى   ائ  ائ    ېې    ېې  ۉۉ    ۅ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ

حذذذذذذذذذذذذذذزاب: ألا چ ېئ   ېئ  ېئ ۈئ   ۈئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ

 .كانت لرفع احلرج عن النيب  فالعلة (٥0)
ک  گ    ک  ک   کڑ ڑ   ژ  ژ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  -

ڻ   ڻ  ۀ    ڻ         ڻ  ں ں   ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ

ڭ     ڭڭ    ۓ ۓ   ےۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

 يمة.فالعلة "لئال" يكون للناس حجة يوم الق (١٥0 – ١49)البقية:  چ
هو اللفظ الذي يدل على علية الوصف للحكام داللاة    النص الصريح الظين الداللة على العلية: (2

ظاهرة، حبيث كان حمتمال غري العلية احتماال غري ظاهر ضعيفًا، وألفاظه كثرية منها: )الالم الظاهرة فاملقدرة، البا ، 
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لتعليل وحتتمل غاريه كاالالم فإهناا تاأيت للتعليال      إن/ املخففة املكسورة واملشددة، الفا ( فهذه األلفاظ تأيت ل
 واالختصاص وامللك كما كر سابقا، إما األمثلة:

ڦ    ڤ  ڤ  ڦ  ڤ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٿٿچ   قولااه تعاااىل:: -

 من الظلمات إىل النور. فالعلة بإنزال القران الكرمي إخراج الناس ) ١)إبياهام:  چڦ  ڦ  ڄ  
ل عمذيا:: آچ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٿ ٺ  ٺ       ٺڀ  ڀ  ٺ پ  ڀ  ڀ  چ قوله تعااىل:   -

(١٥9) 
 ىئ  ىئ  ىئ  ی   ېئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ۈئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     چ قوله تعاىل:  -

 (٢٧ – ٢6)نرح:  چی        ی   ی  
يه، وهاو علاى   نبميا  والتإما القسم الثاين من النص، فهو النص غري الصريح يف العلة، وقد عرف سابقا، فهو اإل

 مراتب منها:
ترتيب احلكم على الوصف، حبيث يفهم منه لغة أن الوصف علة لذلك احلكم، وإال كان ذكره عبثاًا ال   -

فنهى  122حيث يقول )الحيكم احد بني اثنني وهو غضبان يصدر عن الشارع احلكيم، مثال، هنى رسول اهلل 
 عن قضا  القاضي يف حالة الغضب.النيب 
 يف رمضان. "اعتق رقبة" ملن اخربه مبالمسته لزوجتهم موقع اجلواب: كقوله أو أن يقع الكال -

لانص وفحاواه،   للفظ أو اوبذلك جعل اإلميا  والتنبيه مع النص، ألن اإلميا  والتنبيه يدوران حول مدلول ا
 والنص يكون باللفظ فلم يفترقا، فالنص باللفظ واإلميا  بالفحوى.
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األصاول  فه تنطلاق  مسلك النص من أهم املسالك يف الداللة على العلية، فهو مدار العلة وأساسها من .1
ا يساتجد  اجهة كل ممعلولة، وهي اليت جتعل من احلكام والتشريعات صاحلة يف كل زمان ومكان وقادرة على مو

 لقضايا املعاصرة اليت تواجه األمة اإلسالمية.من ا
درساة  ميب، فكل االختالف اجللي بني العلما  يف املدارس الثالث حول مسلك النص من ناحية التبو .2

 جعلت النص يف تبويبات خمتلفة، ويف املدرسة ذاهتا يوجد االختالف كمدرسة احلنفية.
خار  جود مان أ واألول من مسالك العلة مع  االتفاق يف الغالب عند املدارس من جعل النص املسلك .3

 النص وقدم اإلمجاع أو املناسبة أحيانا.
الابعض يف   يادة عندالتوافق بني العلما  يف املدارس بتقسيم النص إىل صريح وظاهر عند اغلبهم مع ز .4

 إدخال مسالك أخرى تنضم إىل مسلك النص كاملسالك االستنباطية.
بال إن   على ذلاك  ند املدارس، وهذا التوجه جيعل العلة مقتصرةالتكرار املالحظ يف ضرب األمثلة ع .5

لتقلياد  االبتعاد عن ا ، وحماولةالتنوع يف ضرب األمثلة جيعل العلل متوفرة ومادة زاخرة للقياس واالجتهاد يف الوقاعع
الواقاع   يف و صاياغتها وجمرد النقل، فإن العلل متوفرة ومىت ما وضعت اخلطوط الرعيسية علمت العلل توجهنا حنا 

عليهاا   يسية اليت تدوراور الرعالعلمي التطبيقي يف املساعل االجتهادية، فالعربة من دراسة هذا املسلك هو معرفة احمل
عع وفقا لألساس  من الوقا العلة يف النصوص واالنطالق حنو النصوص يف العثور على العلل وتعديتها على ما يشاهبا

 واألصول الشرعية.
لنص هو لم بأن امسلك النص ومسلك اإلميا  والتنبيه مها مسلك واحد حيث ع االتفاق الواضح يف أن .6

ملسالكني مسالكا   ان اعتبار داللة اللفظ على العلية، وإما اإلميا  فهو مدلول اللفظ وفحواه، وبنظرنا فال خالف م
 واحدا حتت مسمى )مسلك النص( وعدم حصره بالصريح إلدخال اإلميا  والتنبيه إليه.

قياس ن ركن العا  يف احلديث عن مسلك النص وجعله من احملاور األساسية عند احلديث تطرق العلم .7
 )العلة(، فالنص من الكتاب والسنة النبوية حجر األساس الذي يبىن عليه علية النص.

 تعليال  حبثهم يف الشمولية واإلمجال اللذان سار عليهما مدرسة احلنفية يف طرح املسلك وجعله ضمن .8
ص شارح أصاول  مسلك الن أن األصول معلولة والنقلة اجليدة اليت أحدثها عبد العزيز البخاري يف األصول، وبيان

 البزدوي يف طرحه.
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اور مشولياة حما  والنضوج البني الذي وصلت إليه املدرسة اجلامعة يف تناول احلديث عن مسلك النص  .9
 لنص.من مسلك اتنبيه مندرجا ضاملسلك من تقسيم وألفاظ والوصول يف هناية األمر إىل جعل اإلميا  وال

لانص،  ااد مسالك  الصعوبة الواضحة عند البحث يف بطون الكتب التابعة إىل مدرسة احلنفية يف إجي .10
ا املاتكلمني  حث يف كلتا وذلك ألن علما  املدرسة مل ينصوا على مسالك العلة صراحة، مع اليسر والسهولة يف الب

 املدرستني قد نصوا على مسالك العلة. واجلامعة عن مسلك النص وخاصة عند أغلب علما 
، وتسهيل هذا لعلل منهاوباخلتم، نوصي مبزيد من العناية يف هذا اجلانب والتركيز على النصوص واستنباط ا

 املسلك وتبسيطه على طلبة العلم الشرعي يف أصول الفقه لتحقيق الفاعدة أكثر فأكثر.
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ية الشركة اإلسالم لناشر: طبعانظر: بدر املتويل عبد الباسط، أصول الفقه على مذاهب أهل السنة واألمامية، بغداد، ا
لفقه مصر، الناشر: طبع اوما بعدها، حممد عبد اهلل أبو النجا، أصول  8ص 1م(، ج1956للطباعة والنشر احملدودة )

 وما بعدها. 15م(، ص1966) 5مطبعة حممد علي صبيح، ط
لادين  انظر: زكي ا ،17، ص6د. عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، عمان، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط .12

 .16،15شعبان، أصول الفقه، القاهرة، الناشر: دار التأليف، ص
 .18صول الفقه، صأد، عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف و ،19د. فاضل عبد الواحد عبد الرمحن، أصول الفقه، ص .13
لربهان يف أصول الفقاه،  اها(، 478 -ها  419اجلويين إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين ) .14

 .529ص 2حتقيق: د. عبد العظيم الديب، الناشر: دار األنصار، ج
 .529، ص2اجلويين، الربهان، ج .15
 .529، ص2اجلويين، الربهان، ج .16
الق، الطبعاة األوىل  ها(، املستصفي من علم األصول، طبعة بو505الغزايل أبو حامد )تالغزايل، حممد بن حممد  .17

 .373ص 2ها(، ج1322)
 .373ص  2الغزايل: املستصفي من علم األصول، ج .18
 .373ص 2الغزايل: املستصفي من علم األصول، ج .19
ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ڦ چ . قال القاضي: قوله تعااىل:  373ص  2الغزايل: املستصفي من علم األصول، ج .20

من هذا اجلنس ألن الالم للتعليل، والدلوك ال يصلح أن يكون على فمعناه "صل عنده" فهو للتوقيت  چڄ  ڄ  
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وهذا فيه نظر إذ الزوال والغروب ال يبعد إن ينصبه الشرع عالمة للوجوب وال معىن لعلاة الشارع إال العالماة    
 رر الوجوب بتكررها وال يبعد تسمية السبب علة.املنصوبة، وقد قال الفقها : األوقات أسباب ولذلك يتك

 .374ص  2الغزايل: املستصفي من علم األصول، ج .21
 .374ص  2الغزايل: املستصفي من علم األصول، ج .22
 .376ص  2الغزايل: املستصفي من علم األصول، ج .23
: مطبعة حمماد  الناشر ول،البيضاوي، ناصر الدين أبو اخلري عبد اهلل بن عمر بن حممد، مناهج األصول يف علم األص .24

 .660، ص2علي صبيح، القاهرة، ج
ر املختصر من أماو  سند الصحيحالبخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل، اجلامع امل .25

 ألوىل،انجااة، الطبعاة   ( وسننه وأيامه، احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر، الناشر: دار طاوق ال رسول اهلل )
 .54ص 8، ج6241ها، كتاب االستئاذان، باب االستئذان من اجل البصر، رقم احلديث: 1422

 –لعاريب    التاراث ا مسلم، مسلم بن احلجاج، أبو احلسني القسريي النيسابوري، صحيح مسلم، الناشر: دار إحيا .26
اب ماا مان   ألضاحي، بب ابريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، مع الكتاب: تعليق حممد فؤاد عبد الباقي، كتا

، 1971يث ، رقم احلدالنهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث أيام من اإلسالم وبيان نسخة وإباحة إىل مىت شا 
 .1561ص 3ج

 .661ص 2البيضاوي، مناهج الوصول يف علم األصول، ج .27
ة بن كثري، اليماما شر: دار اناالبخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر، ال .28

ومه يف كلية الشريعة ، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعل1987 – 1407ا بريوت، الطبعة الثالثة، 
كتاب: تعليق د. . مع ال452، ص1، ج1206جامعة دمشق، كتاب اجلناعز، باب الكفن يف ثوبني، رقم احلديث  –

 مصطفى ديب البغا.
ق: حممد حمياي  لفكر، حتقيابن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، سنن أيب داود، الناشر: دار  أبو داود، سليمان .29

ا، قال الشيخ لباين عليهالدين عبد احلميد، مع الكتاب: تعليقات كمال يوسف احلوت، واألحاديث مذيلة بأحكام األ
 .67، ص1، ج75األلباين: حسن صحيح، كتاب الطهارة، باب سؤر اهلرة، رقم احلديث 

 .661، ص2البيضاوي، منهاج الوصول يف علم األصول، ج .30
بيضااوي يف علام   (، شرح املنهاج لل749 -ها 674األصفهاين، مشس الدين حممود بن عبد الرمحن األصفهاين ) .31

 .669، ص2الرياض، ج –األصول، قدم وحقق د. عبد الكرمي النملة، الناشر: مكتبة الرشد 
 .669، ص2ضاوي يف علم األصول، جاألصفهاين، شرح املنهاج للبي .32
 .670، ص2األصفهاين، شرح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول، ج .33
 .672-671، ص2األصفهاين، شرح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول، ج .34
 .672، ص2األصفهاين، شرح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول، ج .35
الفقه، حتقيق د.  ها(، احملصول يف علم أصول606 -ها 544الرازي، فخر الدين حممد بن عمر احلسني الرازي ) .36

 .139، ص5طه جابر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ج
أللباين: حسن ال الشيخ اقأبو داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، سنن أيب داود، خرج سابقًا،  .37

 .67، ص1، ج75صحيح، كتاب الطهارة، باب سؤر اهلرة، رقم احلديث 
 .141، ص5ي، احملصول يف أصول الفقه، جالراز .38
 .140، ص5الرازي، احملصول يف أصول الفقه، ج .39
 .141، ص5الرازي، احملصول يف أصول الفقه، ج .40
 .141، ص5الرازي، احملصول يف أصول الفقه، ج .41
صاول يف شارح   ها(، نفاعس األ684القرايف، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي املصري ت ) .42

 2ض، طكرماة، الرياا  مكة امل –ول، حتقيق عادل عبد املوجود علي حممد معوض، الناشر: مكتبة نزار الباز احملص
 .3369-3368، ص7ها(، ج1418)

 .3369، ص7القرايف، نفاعس األصول يف شرح احملصول، ج .43
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 .3370، ص7القرايف، نفاعس األصول يف شرح احملصول، ج .44
 د كربت فقلت إنهك وق  كقول بعض العرب: ويقّلن شيب قد عال .45

ف شابيهًا  ن" ال حياذ وقال حممد بن السرى: اهلا  امسها واخلرب حمذوف أي إنه كذلك، قال: وهو ضعيف، ألن خرب "إ
 .3371، ص7بالفاعل وحيث وقع فهو ضعيف، القرايف، نفاعس األصول، ج

 .3371، ص7حنو: إّن يف مرضك، القرايف، نفاعس األصول، ج .46
 (.28ام: نه( )األنععهورة قرئ هبا يف قوله تعاىل: )ولو ردوا لعادوا ملا هنوا وتكسر فا  الفعل وهي لغة مش .47
 .3371، ص7األصول، ج وهو التعب حنو النسا  قد إّن مثل بعّن، وحنو يا نسا  إّن، أي اتعنب، القرايف، نفاعس .48
 .3371، ص7القرايف، نفاعس األصول، ج .49
 .3371، ص7القرايف، نفاعس األصول، ج .50
لعجاور،  إبراهيم ا دين أيب احلسن بن علي بن حممد اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ضبطهاآلمدي، سيف ال .51

 .222، ص3الناشر: مكتبة عباس أمحد الباز للتوزيع، دار الكتب العلمية، بريوت، ج
 .222ص 3اآلمدي، اإلحكام يف أصول اإلحكام، ج .52
 .223ص 3اآلمدي، اإلحكام يف أصول اإلحكام، ج .53
 .223ص 3م يف أصول اإلحكام، جاآلمدي، اإلحكا .54
باصاول  "ها(، الفصاول يف األصاول املعاروف    370اجلصاص، امحد بن علي بن أيب بكر حممد البغدادي ت) .55

 .13ص 3اجلصاص"، الناشر: مكتبة الرسالة، ج
 . 13ص 3اجلصاص، الفصول يف األصول، ج .56
 3، ج1587رقام احلاديث   مسلم، صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب باالورق نقادا،    .57

 .1210ص
 .13ص3اجلصاص،الفصول يف األصول ج .58
فا  االفغااين،  ها(، أصول السرخسي، حتقيق أبو الو 490السرخسي، أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسي ت ) .59

 .144ص 2بريوت، ج –الناشر: دار الكتب العلمية 
 .147ص 2السرخسي،أصول السرخسي، ج .60
، 233م احلاديث  ر، كتاب الوضو ، باب ما يقع من النجاسات من السمن، رقالبخاري، اجلامع الصحيح املختص .61

 .93ص 1ج
 .91ص 1، ج226البخاري، اجلامع الصحيح املختصر، كتاب الوضو ، باب غسل الدم، رقم احلديث  .62
 .148ص 2السرخسي،أصول السرخسي، ج .63
 2ياة، ج نة احملمدر: مطبعاة السا  البزدوي، أبو احلسن بن علي بن حممد بن احلسن البزدوي، أصول الفقه، الناش .64

 .341ص
 .341ص 2البزدوي، املرجع السابق، ج .65
 .341ص 2البزدوي، املرجع السابق، ج .66
 .342ص 2البزدوي، املرجع السابق، ج .67
ر اإلساالم  ها(،كشف اإلسرار عن أصاول فخا   730البخاري، عال  الدين عبد العزيز بن امحد البخاري ت ) .68

 .507ص  3م(، ج1997) 1بريوت، ط –عمر، الناشر: دار الكتب العلمية  البزدوي، وضع حواشيه عبد اهلل حممد
 .507ص 3البخاري، كشف اإلسرار، ج .69
 .508ص 3البخاري، كشف اإلسرار، ج .70
ا(، ه 1402وت )بري –الشاشي، امحد بن حممد بن إسحاق الشاشي، أصول الشاشي، الناشر: دار الكتاب العريب  .71

 .328ص 1ج
 .329ص 1الشاشي، أصول الشاشي، ج .72
 .55ص 1(، ج228البخاري، صحيح خباري، كتاب الطهارة، باب غسل الدم، رقم احلديث ) .73
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أصول الفقاه(، ضابطه    ها(، البحر احمليط يف 794الزركشي، بدر الدين حممد هبادر بن عبد اهلل الزركشي )تويف  .74
 –م 2000) 1طة، د.حممد حممد تأمر، مكة املكرمة، الناشر: مكتبة عبااس امحاد البااز، دار الكتاب العلميا     

 .165ص 4ها( ج1421
 .167ص 4الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج .75
 .167ص 4الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج .76
 ، ولقد ذكر تعريف االمدي.168ص 4الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج .77
 .170 -169ص 4الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج .78
 ة ال باحلكمة.نوطة بالعلمشارة إىل انه من العلوم إن احلكمة ختتلف عن العلة وإن اإلحكام الشرعية ال بد من اإل .79
ة ما ة معرفة أن العلفتها بواسطقال ابن السمعاين: ألن لفظ العلة تعلم به العلة من غري واسطة من قوله الجل يغري معر .80

  . 168، ص 4 االصفهاين يف النكت، الزركشيالجلها احلكم، والدال بال واسطة اقوى، وكذا قاله الصفي 
، قال الشيخ 271، ص2(، ج3359أبو داود، سنن أيب داود، كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر، رقم احلديث ) .81

 ن الظاهر.ماأللباين: صحيح. كذا جعله أبو إسحاق والغزايل من الصريح وجعله يف الربهان واحملصول 
 .170-169، ص4ول الفقه، جالزركشي، البحر احمليط يف أص .82
 .170، ص4الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج .83
 .170، ص4الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج .84
 .171املرجع السابق، ص  .85
 .172املرجع السابق، ص  .86
 وت، دار الغربها(، السنن، احملقق بشار عواد معروف، بري279 – 209الترمذي: أبو عيسى حممد بن عيسى، ) .87

 ، وقال عنه حسن صحيح.1998اإلسالمي، 
األنبااري ونقال    ، كذلك أنكر كوهنا للتعليل الكمال بن172، ص4الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج .88

 إمجاع النحاة على أهنا ال ترد للتعليل ويف احلديث للتأكيد.
 .174-173، ص4الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج .89
 .175-174، ص4يط يف أصول الفقه، جالزركشي، البحر احمل .90
 .176، ص4الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج .91
 .176، ص4الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج .92
 .196، ص4الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج .93
 .196املرجع نفسه، ص .94
ن مجاع اجلواماع يف   عها(، منع املوانع 771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب علي بن عبد الكايف السبكي )تويف  .95

 .212ها(، ص1420) 1أصول الفقه، حتقيق د. سعيد بن علي حممد احلمريي، الناشر: دار البشاعر اإلسالمية، ط
 .215-213السبكي، منع املوانع عن مجع اجلوامع يف أصول الفقه، ص .96
 سنة الصحيحة.ال د بكالم النيب ، واملقصو216السبكي، منع املوانع عن مجع اجلوامع يف أصول الفقه، ص .97
لاي علاى مجاع    ها(، حاشية العطار على شرح اجلالل احمل1250العطار، حسن بن حممد العطار الشافعي )تويف  .98

 .137، ص5، ج1اجلوامع، الناشر ك دار الكتب املصرية، ط
 .138املرجع السابق، ص .99

يح، مصر، الناشر: مطبعة ، التلويح شرح التوضها(747التفتازاين، مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين )تويف  .100
 .136، ص3ها(، ج1377صبيح )

 .139، ص3التفتازاين، التلويح شرح التوضيح، ج .101
 .139، ص3التفتازاين، التلويح شرح التوضيح، ج .102
جاار )املتاو :   بابن الن الفتوحي، تقي الدين أبو البقا  حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف .103

الثانياة   ان، الطبعاة ها(، شرح الكوكب املنري، احملقق: حممد الزحيلي ونزيه محاد، الناشر: مكتباة العبيكا  972
 .117، ص4م، ج1997 -ها 1418
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 .121-117املرجع السابق، ص .104
 .124-121املرجع السابق، ص .105
 .125-124، ص4الفتوحي، شرح الكوكب املنري، ج .106
 .125، ص4الفتوحي، شرح الكوكب املنري، ج .107
 .126-125، ص4فتوحي، شرح الكوكب املنري، جال .108
 .129، ص4الفتوحي، شرح الكوكب املنري، ج .109
 .130، ص4شرح الكوكب املنري، ج .110
، 2وط، جب األرناا  ابن حنبل، أمحد بن حنبل، املسند، مؤسسة قرطبة، القاهرة، األحاديث مذيلة بأحكام شعي .111

 صحيح على شرط الشيخني.قال عنه شعيب األرنا وط: إسناده  7772، رقم احلديث 281ص
 .135، ص4الفتوحي، شرح الكوكب املنري، ج .112
 .132، ص4الفتوحي، شرح الكوكب املنري، ج .113
مان هاذا    وقال عنه "هذا حديث ال يصح ال يعرف إال 2109، رقم احلديث 496، ص3الترمذي، السنن، ج .114

 الوجه".
ر إحياا   لبااقي، دا اق حممد فؤاد عبد مسلم، مسلم بن احلاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، الصحيح، حتقي .115

 .1587، رقم احلديث 1210، ص3التراث العريب، بريوت، ج
 .137-136، ص4الفتوحي، شرح الكوكب املنري، ج .116
ق احلق مان عمال   ها(، إرشاد الفحول إىل حتقي1250الشوكاين، حممد بن علي بن حممد الشوكاين )املتو :  .117

لدين صاحل االدكتور ويل وكفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل امليس  –دمشق  األصول، احملقق: الشيخ أمحد عزو عناية،
 .116، ص2م، ج1999 -ها 1419فرفور، الناشر: دار الكتاب العريب، الطبعة: الطبعة األوىل 

 .118، ص2الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، ج .118
 .119، ص2األصول، ج الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم .119
 .119، ص2الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، ج .120
 .121، ص2الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، ج .121
، 3(، ج1717مسلم، صحيح مسلم، كتاب القضا ، باب كراهة قضا  القاضي وهو غضبان، رقم احلاديث )  .122

 .1342ص
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