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  أركان القياس

  .لدليل القياس أركان يلزم وجودها لقيامه، وليس يتصور مع انعدام بعضها

  :بيان ملفهوم األركان األربعة

  :وأركان القياس هي أربعة

  .األصل، وحكم األصل، والفرع، والعلة

  .                                                 هو الصورة املقيس عليها، اليت ورد النص  أو اإلمجاع حبكمه: األصل -

وهذا احلكم إما أن يكون . احلكم الشرعي للصورة املقيس عليهاهو : كم األصل ح  -
  .ثابتا بنص من كتاب أو سنة، أو بإمجاع حمكي

هو الصورة املقيسة اليت مل يرد فيها نص أو إمجاع على حكمها، فيسعى القائس : الفرع -
يثبت ، جبامع شبهي )أو امع عليها(إىل العلم حبكمها بردها إىل الصور املنصوص عليها 

  .املساواة

هي الوصف الذي جيمع به بني األصل والفرع، لتحقيق املساواة بينهما يف : ة    َّالعل  -
  .احلكم

وقد وقع شيء من . هذا هو املشهور يف كالم األصوليني يف تفسري األركان األربعة املتقدمة
  :اخلالف االصطالحي يف بعض هذه األركان أبينه هنا على جهة االختصار

  .على الدليل املثبت للحكم يف الصورة املقيس عليها" األصل"قد يطلق  -

  .على احلكم نفسه للصورة املقيس عليها" األصل"كما يطلق 



  يعد ركنا من أركان القياس؟" حكم الفرع"هل  -

  ؟"حكم الفرع"قد يرد سؤال يعترض الناظر، وهو هل من أركان القياس 

  .     ْ                    ِّ، وإن  كان غري ه باعتبار احملل "        ح كم األصل"هو يف احلقيقة "         ح كم األصل "  َّ أن  : واجلواب

  

   



  :رائط كل ركن من أركان القياس ش 

  :، هذا بياا ُط ألركان القياس شرو

  :األصل وحكمه -

    ُ                                                                    نبحث  يف هذا املوضع الشروط املتصلة باألصل وحكمه، ليكون الناظر يف القياس واقفا 
  .ركن وما يلزمه من شروط             ِّعلى حقيقة كل 

  :الءهي على الوفالشروط اليت هي مشترطة يف األصل وحكمه 

  :يكون احلكم شرعيا   ْأن . ١

فيخرج من .                                                           م ن  أبني الش روط يف حكم األصل أن يكون شرعيا، بأن يثبت خبطاب شرعي 
وهذا ألن القياس الذي حنن يف سياق البيان له هو . ذلك األحكام العقلية واألحكام اللغوية

بقياس شرعي، بصرف القياس يف الشرعيات، أما القياس يف العقليات واللغويات فليس هو 
  .النظر عن صحته من عدمه

  :أن ال يكون األصل فرعا لغريه. ٢

لذلك يلزم يف األصل أن . من شروط األصل أن ال يكون فرعا ألصل آخر قيس عليه
. نص شرعي من الكتاب أو السنة، أو انعقد عليه إمجاع من األمة: يكون دل على حكمه

ى حكمه، مث جعل هذا الفرع أصل لفرع أما لو قاس قائس فرعا على أصل منصوص عل
  .ثان ليقيس الفرع الثاين على الفرع األصل الذي صار أصال ثانيا، فهذا ال يصح

  :والسبب الذي له كان اشتراط هذا الشرط

، حيتمل )الذي هو فرع لألصل األول(العلة اليت جتمع الفرع الثاين باألصل الثاين   َّ أن  
  :احتمالني اثنني



  .هذه العلة هي نفس العلة اليت مجع ا بني األصل األول والفرع األولأن تكون : األول

  .أن تكون هذه العلة خمتلفة عن العلة اليت مجع ا بني األصل األول والفرع األول: الثاين

فيكون تطويل لطريق القياس، إذ األوىل يف القياس أن يكون رد :                     أم ا على االحتمال األول
  .ول مباشرة، دون أن يتوسط بالفرع األولالفرع الثاين باألصل األ

فهو غلط ال يصح القياس على أساس منه، ألننا لو مجعنا بني :                      أم ا على االحتمال الثاين
  .الفرع الثاين واألصل الثاين بغري العلة األوىل، لكان حكم األصل الثاين ثابتا بغري علته

  :جريان حكم األصل على سنن القياس. ٣

األصل أن يكون جاريا على سنن القياس، حبيث ال يكون من قبيل من شرائط حكم 
إذ األحكام اليت هي من هذا النمط تكون غري معللة، وما . األحكام املعدول ا عن القياس

ال يكون معلال يبىن عليه قياس، إذ األساس الذي يكون به تعدية احلكم من األصل إىل 
ث ال يعقل املعىن ال يستقيم إجراء القياس هو عقل معىن احلكم يف األصل، وحي: الفرع

  .عليه

شهادة خزمية اليت أقامها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مقام : ومن املثل اليت تذكر يف هذا
  .فهذا احلكم وارد على جهة االستثناء من األصل، فال يقاس عليه غريه. شهادة رجلني

  :أن يكون دليل حكم األصل شامال للفرع. ٤

الظاهرة يف القياس أن ال يكون الدليل الذي دل على حكم األصل شامال  من الشروط
دليل : للفرع، إذ لو كان كذلك ملا احتجنا للقياس، ولكان الفرع قد دل على حكمه

  .األصل



، دال على "الطعام بالطعام مثال مبثل: "ما رواه مسلم يف صحيح مرفوعا: ومن األمثلة
قائل نقيس األرز على الرب جبامع الطعمية، لكان قوله  فلو قال. حرمة الربا يف املطعومات

مدفوعا، من جهة أن لفظ احلديث دل على ثبوت الربا يف عموم املطعومات الشاملة للرب 
  .واألرز، فيكون األرز قد دل على حكمه اخلرب نفسه، ولسنا مبحوجني للقياس

  :أن ال يتأخر حكم األصل عن الفرع. ٥

  ْ                       ْ         أن  ال ي تأخ ر يف الو رود عن ح ك م الفرع، :              ش روط حكم األصلذكر بعض األصوليني من 
إذ لو تأخر عنه لكان يكون الفرع قبل ورود حكم .   ْ                 ٌ           إن  مل يكن للفرع دليل  س وى القياس

  .وهذا ال يصح. األصل بال دليل دال على حكمه

حكم                                                                        أم ا لو كان للفرع دليل سوى القياس، مل يشترط هذا الشرط، لكون الفرع دل على 
  .ذلك الدليل، مث جييء القياس معضدا له

أن التيمم تأخر تشريعه عن تشريع الوضوء، فهل يصح قياس وجوب النية يف : األمثلةومن 
  الوضوء على وجوب النية يف التيمم؟

: هنا ننظر هل يوجد دليل على وجوب النية يف الوضوء غري دليل القياس؟ فهنا احتماالن
فإن وجد الدليل صح القياس، وإن انعدم يف نظر اتهد مل . وجود دليل، وعدم وجوده

وملا حبثنا وجدنا بعض األدلة دلت على وجوب . يكن القياس صحيحا، للذي ذكر قبل
، وهو خرب "إمنا األعمال بالنيات: "النية يف الوضوء، منها قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .                          وارد عنه، قبل تشريع التيم م

  :ذكرت، لكنها ليس مبحل من القوة، نشري إليها على جهة االختصاروهنا شروط أخرى 



  :رود النص على جواز القياس يف الباب الفقهي و  -

                                                                         ش ر ط بعض الفقهاء وجوب ورود النص من الشارع على شرعية القياس يف الباب الفقهي 
زم أن فلو قسنا فرعا على أصل يف بعض مسائل النكاح، يل. الذي ينتمي إليه األصل وفرعه

يف أبواب النكاح، وإن مل يصح القياس ومل  ن الشارع ما يدل على شرعية القياسيثبت ع
  .جيز من القائس

  .وهذا الشرط حيكى عن عثمان البىت

ودفع هذا الشرط ظاهر مما سبق لنا أن بيناه يف احملاضرات، وهو أن األدلة اليت دلت حجية 
          ً                          م نفتقر إذ ا أن نقيم الدليل على حجية القياس دلت عليها يف عموم أبواب الشريعة، فل

مث إن القياس مؤسس على عقل املعىن، فيحث ثبت . القياس يف كل باب باب من أبواا
  .                                                              ذلك صح القياس وجرى، أما إن انقطع تعقل احلكم، مل يكن القياس جاري ا

  :اإلمجاع على تعليل حكم األصل، أو النص على عني العلة -

  :اشتراطه لصحة القياس                  ح كي عن بشر املريسي 

سواء كان اتفاق على عني العلة، أو جرى .   ْ                             أن  يقع اإلمجاع على تعليل حكم األصل) ١
  .اخلالف فيها

  .أن ينص على عني علة األصل: أو) ٢

  .   ْ                                         فإن  مل يثبت أح د  هذين الش ر طني مل ي صح  عنده القياس

   



  :ه   ُروط   وش   ع  ر    َالف 

  .ى على غريه ن  ب    ا ي م: الفرع لغة -

         ُ                       َ ِ            هو الصورة  املقيس عليها، اليت ج ه ل  ح كم ها يف الشرع : الفرع يف االصطالح األصويل -
فيحتاج اتهد للعلم حبكمها إىل ردها إىل أقرب صورة منصوص على حكمها . املنصوص

  .                                 يف الش رع، ويكون أصل اإلحلاق هو العلة

  :عليها على جهة االختصار يف هذه النقاط املسوقةع شروط بينها األصوليون نأيت  ر     َوللف 

  :املساواة يف علة بني األصل والفرع. ١

على  يف الفرع                      ْ                                     ًم ن أهم  شرائط الفرع أن  تكون العلة اليت ثبتت حلكم األصل، موجودة 
  .وهذه املساواة هي اليت جتعل احلكم يف األصل ينتقل إىل الفرع. املساواة والتمامسبيل 

  ":اجلنس"أو " النوع" ُ                          ة  الفرع مساوية لعلة األصل يف         َّوتكون ع ل 

: فمثال. ، فهو االتفاق على احلقيقة، واالختالف يف الشخصاملساواة يف النوع    أم ا  -
يف نفسه ذو حقيقة واحدة، لكن وجوده يف اخلمرة هو غري وجوده يف النبيذ " اإلسكار"

  .شخصا

 "اجلناية":  ًال  َث   فم . ختالف يف احلقيقةاالاجلنس و فاق يف         ، فهو االت نس            املساواة يف اجل ا   أم  -
نوع اجلناية على ": ختتلف يف حقائقها، فيندرج يف جنس اجلناية                  ، يدخل فيها أنواع    جنس 

أما يتفقان   د  ِج            من النوعني ن                 ٍّفلو نظرنا إىل كل . "نوع اجلناية على النفس"، و"األطراف
على األطراف هي يف                 ُا، فليست اجلناية ختلفان يف حقيقتهم                نس اجلناية، لكن ي    ِيف ج 

  .س ْف               اجلناية على الن   ن  ي          حقيقتها ع 



ة  َّل                كم القصاص، بالع      بوت ح      ُ، يف ث "إتالف النفس"على " إتالف األطراف"لذلك نقيس 
  .قيقتهما     ن يف ح  ي  َف    ختل         ع نوعني م   جم  ي   س  ن  ِج " اجلناية"       ُفالعلة .                     ُاجلامعة اليت هي اجلناية 

  :احلكم بني األصل والفرعاملساواة يف . ٢

                                                                       من الشروط املعتربة أن يكون احلكم يف كل من األصل والفرع م ساويا، وجهة التساوي 
  ".اجلنس"أو يف " النوع: "إما أن تكون يف

  :مثال التساوي يف النوع

القتل العمد "، جبامع "وجوب القصاص"يف " القتل مبحدد"على " القتل مبثقل"قياس 
  ".العدوان

، والقصاص نوع تتفق حقيقته "القصاص: "حلكم املشترك بني الفرع واألصل هوفترى أن ا
  .بني الفرع واألصل

  :ومثال التساوي يف اجلنس

  ".الصغر"، جبامعة "ثبوت الوالية"، يف "مال الصغرية"على " بضع الصغرية"قياس 

شتمل ، والوالية جنس ي"ثبوت الوالية"فتلحظ أن احلكم املشترك بني الفرع واألصل هو 
وكل من . الوالية على املال: الوالية على البضع، والنوع الثاين: النوع األول: على نوعني

  .الواليتني ختتلفان يف حقيقتهما، مع اشتراكهما يف اجلنس الذي هو الوالية

  :ال يشمل الفرع نص خيالف القياس   ْأن . ٣

           ٍ                        ْ                                  م ن  الشرائط يف إجراء القياس، أن  يكون هذا الفرع غري مشمول  بدليل ن ص ي  خيالف 
أن الفرع إن دل عليه النص مل نكن حباجة إىل : األول: وهذا ألمرين. مقتضى القياس

أن القياس ال يصح خمالفته للنص، إذ جلوؤها إىل إليه كان لضرورة عدم : الثاين. القياس



ة املنصوص، فلو أعملنا القياس مع خمالفة النص لكان ذلك مناقضا العلم باحلكم من جه
  .ألصل وضع القياس

  :أن ال يتقدم الفرع على األصل يف الوجود. ٤

  .روط األصل     ه يف ش           م لنا بيان         وهذا تقد 

  :؟      ًع إمجاال  ر                       َبوت الدليل على ح كم الف    ُط ث  ر   شت     هل ي . ٥

من شرط القياس أن يدل دليل من الشرع على  ذهب أبو هاشم بن اجلبائي إىل أن -
فلو مل يرد يف الشرع ما يدل على ثبوت . ثبوت احلكم إمجاع، فيجيء القياس لتفصيله

  .مرياث اجلد، ملا جاز اخلوض يف القياس

وهذا خالف فيه مجهور العلماء، فإم مل يشترطوا هذا الشرط، فسواء جاء الدليل من  -
أن الصحابة : والذي دلنا على هذا. إلمجاع أو انعدم هذا الدليلالشرع يدل على احلكم با

، فقد "أنت علي حرام"قاسوا يف مسائل كثرية، وافتقد فيها هذا الشرط املدعى، كمسألة 
، ...اختلف الصحابة فيها، فمنهم من قاس على الطالق ومنهم من قاس على الظهار

  .وليس يف املسألة نص ال باإلمجال وال بالتفصيل

  

  

  

   



  ، وشروطهامفهومها، وضوابطها: العلة

  :مفهوم العلة

  .هي املرض، وذلك لتأثريها يف املريض العربيةالعلة يف  -

  .ومسيت العلة علة يف االصطالح ملا هلا من أثر يف احلكم

  :العلة يف االصطالح -

  .العلة عندهم هي الوصف الظاهر املنضبط املعرف للحكم 

ت على األحكام ، مبعىن أن الشارع جعل العلل الشرعية عالما"املعرف للحكم"وقوهلم  -
فليست هي مبؤثرة بذاا يف احلكم كما هو يف العلل العقلية، فلو كان هلا هذا . الشرعية

  .لثبت األحكام قبل شرع اهللا هلا التأثري بالذات

  .وهذا اخلالف يرجع إىل اخلالف بني األشاعرة املعتزلة

علة ظاهرة غري خفية، والعادة يف الشرائع أا تنيط أي أن تكون ال: "الظاهر"قوهلم  -
. لذلك الرضا والغضب ال تصلح علال لألحكام لعدم ظهورها. ا ر                   األحكام مبا يكون ظاه 

والعادة يف الشرع أن يضع أوصافا ضابطا تكون هلذه املعاين اخلفية، كما الشأن يف الصيغ 
  .يف البيوع اليت هي مظان للرضا ا

النسب، واإلضافات، والقلة : يعين أن هذه العلة ال ختتلف باختالف: "نضبطامل"قوهلم  -
  .والكثرة

، لعدم أن الشارع أناط قصر الصالة بالسفر، ومل ينطه باملشقة: واملثال الشائع عنهم
  .انضباطها، وأقام السفر مظنة هلا



  :أقسام العلة

  :تنقسم العلة إىل أقسام حبسب اعتبار القسمة، ونأيت على أهم هذه التقسيمات

  :أقسام العلة حبسب طبيعتها يف نفسها -١

  :مصدر دركه إىلحبسب الوصف تنقسم 

  عقلي،) ١

  وشرعي،) ٢

  وعريف،) ٣

  .ولغوي) ٤

  .على غريه يف درك حقيقته يتعقل يف نفسه وليس مبتوقفالذي فهو : الوصف العقلي). ١

  :وهذا الوصف أنواع ثالثة

  .اإلسكار يف اخلمر، والطعم يف الربويات :حقيقي

كاألبوة، دركها  .توقف على عالقة ما أخرىوهو ما يدرك يف نفسه لكن هو م: إضايف
  .متوقف على درك البنوة

 طالقبأن عدم وقوع : ومثلوا له. فيصح أن نعلل احلكم إن كان سلبيا بعلة سلبية: سليب
  .فترى أن العلة املعلل ا علة سلبية. م الرضا د   بع   ٌل   َّعل  م  املكره

والتعليل باحلكم . وهو أن يكون الوصف املعلل به حكما شرعيا: الوصف الشرعي). ٢
الشرعي ليس باملمتنع، ألنا نعد العلل يف الشرائع معرفات وعالمات، وال يستحيل أن جيعل 

  .الشارع احلكم الشرعي عالمة على حكم شرعي آخر



  .عهتعليل جواز رهن املشاع، جبواز بي: مثاله

ويشترط فيه االطراد . وهو الوصف املدرك حقيقته من جهة العرف: الوصف العريف). ٣
  .ليس خيتلف باختالف األوقات

ه يف جماالت     بيان  متقد ، وقد"القياس يف اللغة"مسألة  وهذا يرجع إىل: الوصف اللغوي). ٤
  .اسإعمال القي

  :تقسيم العلة حبسب تركيبها أو بساطتها -٢

. كونة من أكثر من صفةالعلة إما أن تكون متكونة من صفة واحدة، وإما أن تكون مت
  ".علة مركبة"، والثانية تسمى "علة بسيطة"فاألوىل تسمى 

تعليل حرمة : مثاله. وهي العلة اليت تتكون يف حقيقتها من صفة واحد: العلة البسيطة) ١
  .اخلمر باإلسكار

وال يشترط يف . وهي العلة اليت تتكون يف حقيقتها من أكثر من صفة: العلة املركبة) ٢
  .صفات عدد معينا ال تتعداه، خالفا لبعضهمهذه ال

وكتعليلهم القصاص بأنه قتل عمد . ا  خر  د    ا م  ت قتا                           تعليل املالكية للربا بكونه م : ومثال املركبة
  .عدوان

  :تقسيم العلة حبسب تعديها حمل حكمها أو قصورها عليه -٣

غري املنصوص عليه، أو عدم وجودها يف  تنقسم العلة حبسب وجودها يف غري حمل احلكم
  .علة متعدية وعلة قاصرة: هذا احملل إىل



. هي العلة اليت تلفيها متحققة الوجود يف غري احملل املنصوص على حكمه: العلة املتعدية) ١
فتكون علة تعدت حملها إىل . وهذه العلة جتدها يف النبيذ. فاخلمرة حرمت لعلة اإلسكار

  .غريه

، ألن هذا الدليل مبين على تعدية احلكم وظاهر أن من شرط القياس أن تكون العلة متعدية
  .من األصل إىل الفرع، فلو مل تتعدى العلة إىل حمل آخر ملا كان هناك من قياس

كالثمنية يف الربا يف . وهي العلة اليت ال تتعدى حمل حكمها املنصوص: العلة القاصرة) ٢
فوصف الثمنية لست جتدها يف غري النقدين الوارد النص . م، عند بعض أهل العلالنقدين

  .فيهما

  هل يصح التعليل بالعلة القاصرة؟ -

اتفق األصوليون على أن من شرط القياس أن تكون العلة متعدية، فال يصح القياس مع 
لكن هل يصح التعليل بالعلة القاصرة مع عدم . علل به احلكم قاصراكون الوصف امل

  القياس عليها؟

  .ألن فائدة التعليل هو القياس، وحيث ال قياس فال معىن للتعليل. ال يصح: قالت احلنفية

ائد التعليل يف القياس، فإن له وليس تنحصر فو. يصح التعليل بالقاصرة: وقال اجلمهور
  :فوائد كثرية، منها

تعليل األحكام تكون أدىن إىل التزام املسلم ا، مبعرفة علل األحكام تقوي جانب االلتزام 
  .بالشرائع

  .معرفة العلة القاصرة نافع يف عدم تعدية احلكم إىل غري حمله



بالعلة                     ُل ظين، فيزيد التعليل معرفة العلة القاصرة يقوي احلكم، فيكون احلكم ثابتا بدلي
  .بتعليله  ًة  و  ُق                  القاصرة هذا احلكم 

  :؟تني َّل   بع     ُليل  ع  ت     جوز     هل ي  -

هذه املسألة من املسائل اليت أطال الناس فيها الكالم، وقد اتسع يف حبثها وحتريرها اإلمام 
  .تاج الدين السبكي يف شرح خمتصر الكردي

  :وحترير حمل الرتاع

هل حيرم وطؤها كاحلائض احملرمة، : حد بالشخص بعلتني اثنتنيصح تعليل احلكم الوا    هل ي 
  بالعلتني كلتيهما أو بعلة واحدة فقط؟

ل،  ت          َزيد ألنه ق  قتلبالشخص، كتعليل  تعليل احلكم الواحد بالنوع ال: وخيرج من اخلالف
 . ن         م وهو حمص   حر                                                   قتل عمرو ألنه ارتد، وتعليل قتل عمري ألنه سفح ماءه يف م وتعليل 

  .فاحلكم هذا متحد يف النوع، لكنه خمتلف يف األشخاص

  :املذاهب

  :اختلفت أقوايل الناس يف هذه املسألة، وأهم املذاهب احملكية

  .ازاجلو -

  .رعية منزلة العلل العقلية     ل الش  َل          تنزيال للع . املنع -

  .اجلواز يف املنصوصة دون املستنبطة -

  .إن كان وقوعها يف وقت واحد، أما إن كانت متعاقبة، التعليل باألوىلاجلواز  -

  هل العلل الشرعية مبنزلة العلل العقلية؟: ونكتة اخلالف بني اوزين واملانعني



فالذي جعلوها من بابة واحد قالوا باملنع، ومن عد العلل الشرعية من قبيل العالمات اليت 
  .عنده مانعا من جعله عالمات خمتلفة دالة على حكم واحدنصبها الشارع مل يكن 

  :تعليل حكمني بعلة واحدة -

  .يصح عند األكثر من األصوليني أن تكون العلة الواحدة معلل جلملة من األحكام

  :ومثلوا لذلك بـ

 حرمة الصيام، والصالة، ودخول املسجد،: الطمث الواقع باملرأة يثبت مجلة أحكام -
  .والوطء

  .قطع اليد، غرم املال املسروق: السرقة يثبت به مجلة أحكام -

  

   



  :روط العلة ش 

  :من شروط العلة يف القياس

  :أن تكون العلة متعدية. ١

ويبقى اخلالف . وهذا قد سبق حبثه وقررنا أم متفقون يف العلل القياسية أن تكون متعدية
  .يف العلل القاصرة

  :خر ثبوت العلة عن حكم األصل يف الوجودأن يتأ. ٢

  .أن ال تكون العلة ثابتة بعد ثبوت احلكم يف األصل: من الشرائط يف العلل املعلل ا

  :ونقرب هذا الشرط مبثال

  ."االستقذار"إن عرق الكلب جنس، قياسا على لعابه، بالعلة اجلامعة بينهما وهي : فلو قلنا

بوت جناسة كل عد ثف ال يثبت يف الكلب إال ببأن االستقذار وص: اعترض على ذلك
  .أجزائه

  :ال تعود العلة على أصلها باإلبطال   ْأن . ٣

  .تكون العلة املستنبطة من األصل املستخرجة منه عائدة عليه باإلبطال   ْأن    صح  ي ال  -

  :ومثلوا له بـ

إن احلنفية عللوا هذا : فقالوا ".يف كل أربعني شاة شاة: "قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .احلكم بأن املقصود هو إغناء الفقري، فصححوا أن يكون إخراج الزكاة قيمة

فرد عليهم الشافعية بأن هذا التعليل يرجع إىل أصله باإلبطال، وذلك أن تكون نتيجة هذا 
  .عدم وجوب إخراج شاة يف أربعني شاة: عليلالت



  .وهذا يذكر يف كتاب التأويل من كتب األصول

  .ب ما حنن فيه  قر         ته فهو ي  ح       ر عن ص  َظ    الن   ض         املثال بغ وهذا 

األصوليني ال مينعون منه، فقد يرتد       َّ، فإن على النص بالتخصيص             ُيعود التعليل      ْا أن   أم  -
  .خصيص على جهة البيان لهالتعليل على النص بالت

  :عدم خمالفة العلة لنص أو إمجاع. ٤

فإن وقع أن خالفت اطرح . من الشروط البينة أن ال تكون العلة معارضة لنص أو إمجاع
  .التعليل مع القياس املنبين عليه، وكان من قبيل القياس فاسد االعتبار

ة مالكة بضعها، فصح أن تنكح نفسها، املرأ: قول احلنفية: مثال التعليل املخالف للنص
  .قياس على بيعها ملاهلا

ا على       ، قياس مع قصائه إسقاط وجوب الصالة يف السفر: ومثال التعليل املخالف لإلمجاع
قياس املنبين عليه فهذا معارض باإلمجاع، فيكون التعليل مع ال .، جبامع السفريام   الص 

  .ر ب   عت  م غري  ا     مدفوع 

  :ينة غري مبهمةتكون العلة مع. ٥

فال يصح أن يقال إن الربا . من الشرائط املذكورة أن تكون العلة معينة غري مبهمة يف ذاا
  .مع أننا مل نعينها. يف األصناف األربعة معلل بعلة، فنقيس عليها األرز، جبامع تلك العلة

  :                             أن ال يشمل دليل حكم األصل الفرع . ٦

من دليل حكم األصل، ال يصح أن يكون هذا الدليل  وهذا تقدم ذكره، فإن العلة املأخوذة
شامال بلفظه الفرع، إذ لو كان ذلك كذلك لكان الفرع من مدلوالت دليل حكم 

  .األصل، فال قياس عندها


