بسم هللا الرحمن الرحٌم
(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً")
جواب سؤال
الماعدة الشرعٌة

العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما
إلى رفٌك احمد ابوجعفر
السؤال:
السالم علٌكم ورحمه هللا وبركاته ،بوركت جهودكم وجزاكم هللا خٌرا...
شٌخنا الفاضل أرٌد أن أسأل سؤالا حول الماعدة الشرعٌة "العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما "...السؤال هو
كالتالً :أن الرسول  لد سئل عن بٌع الرطب بالتمر فمال أٌنمص الرطب إذا ٌبس؟ فمٌل له نعم ،فمال :إذا ل ...اآلن
لو عرفنا ٌمٌنا ممدار النمص وعوضناه ٌجوز البٌع ،بمعنى آخر لو كان الرطب وزنه كٌلو وإذا أصبح تمرا ا ٌصبح ٠٩٩
جرام ٌجوز أن نبٌع  ٠٩٩جرام تمر لكٌلو رطب؟ وإذا الجواب ل ٌجوز البٌع ما فائدة أن نمول العلة النمصان؟
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
أنت تشٌر فً سؤالن إلى ما جاء فً الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث عن العلة دللة ،وإنً أنمل لن بعض ما
جاء فً الشخصٌة مما له عاللة بسؤالن:
(وأما العلة الدال علٌها الدلٌل دللة ،وهو ما ٌسمى بالتنبٌه واإلٌماء ،فهو لسمان:
األول :أن ٌكون الحكم مسلطا ا على وصف مفهم...
الثانً :أن ٌكون التعلٌل لزما ا من مدلول اللفظ وضعا ا ،ل أن ٌكون اللفظ دالا بوضعه على التعلٌل وهو خمسة
أنواع:
أحدها.............:
ثانٌها..............:
ثالثها :أن ٌذكر الشارع مع الحكم وصفا ا لو لم ٌمدر التعلٌل به لما كان لذكره فائدة ،ومنصب الشارع مما ٌتنزه
عنه ،والنصوص التشرٌعٌة عادة ٌكون لكل ما ٌذكر فٌها اعتبار تشرٌعً؛ ولذلن ٌعتبر هذا الوصف علة ،وٌكون
النص معلالا ،مثل ما إذا كان الكالم جوابا ا على سؤال ،سواء أكان الوصف فً محل السؤال ،أم عدل عن محل السؤال
ً
الر َط ِ
فً بٌان الحكم ،إلى نظٌر لمحل السؤال .وذلن كما روي عنه « :أَنَّه س ِئ َل عَن َج َو ِاز بٌَ ِع ُّ
ب ِبالتَّم ِر ،فَمَا َل النَّ ِب ُّ
الر َطب إِ َذا ٌَبِس؟ فَمَالوا :نَعَم ،فَمَا َل :فَلَ إِ َذن» أخرجه الدارلطنً ،فالتران الحكم بوصف النمصان ،فً
َ :هل ٌَنمص ُّ
جوابهم أن الرطب ٌنمص إذا ٌبس ،ال ٌمكن أن ٌكون عبثاً ،بل ال بد أن ٌكون لفائدة .والتران جواب الرسول عن بٌع
الرطب بالفاء فً لوله« :فَلَ ِإ َذن» ،وهً من صٌغ التعلٌل ،داللة على أن النمصان علة امتناع بٌع الرطب بالتمر،
من ترتٌبه الحكم على الوصف بالفاء ،والترانه بحرف «إذن» وفً هذا المثال كان الوصف الذي ذكر والعا ً فً محل
السؤال .ومثال ما إذا كان الوصف فً غٌر محل السؤال ،وهو أن ٌعدل فً بٌان الحكم إلى ذكر نظٌر لمحل السؤال،
وذلن كما روي عنه  أنه لما سألته الجارٌة الخثعمٌة ولالتٌ :ا رسول هللا ،إن أبً أدركته الوفاة ،وعلٌه فرٌضة
ّللا
أبٌن دٌَن أَكن ِ
الحج ،فإن حججت عنه أٌنفعه ذلن؟ فمال « :أرأٌ ِ
ت لا ِضٌَتَه؟ لالت :نعم .لال :فَدٌَن َّ ِ
ت لو كا َن على ِ
ك بالمَضاء» فالخثعمٌة إنما سألت عن الحج ،والنبً  ذكر دٌن اآلدمً ،فذكر لها نظٌرا ا للمسؤول عنه ،ولٌس
أ َ َح ُّ
جواب المسؤول عنه نفسه ،ولكنه ذكره مرتبا ا الحكم الذي سألت عنه علٌه ،فالتران الحكم بوصف ،وهو الدٌن ،ل ٌمكن

أن ٌكون عبثاا ،بل ل بد أن ٌكون لفائدة .وذكر الرسول  لهذا الوصف مع ترتٌب الحكم علٌه ٌدل على التعلٌل به،
وإل كان ذكره عبثا ا ).انتهى.
وكما ترى فمد تضمن هذا النص جواب سؤالن الذي للت فٌه" :وإذا الجواب ل ٌجوز البٌع ما فائدة أن نمول العلة
النمصان؟" ...لمد بٌن البحث ما الفائدة من نمصان الرطب إذا ٌبس فمال( :فالتران الحكم بوصف النمصان ،فً جوابهم
أن الرطب ٌنمص إذا ٌبس ،ال ٌمكن أن ٌكون عبثاً ،بل ال بد أن ٌكون لفائدة .والتران جواب الرسول عن بٌع الرطب
بالفاء فً لوله« :فَلَ إِ َذن» ،وهً من صٌغ التعلٌل ،داللة على أن النمصان علة امتناع بٌع الرطب بالتمر ،من
ترتٌبه الحكم على الوصف بالفاء ،والترانه بحرف «إذن» وفً هذا المثال كان الوصف الذي ذكر والعا ً فً محل
السؤال) ،فالفائدة هنا هً وجود العلة أي أن ذكر النمصان هو الذي بٌن علة امتناع بٌع الرطب بالتمر ،ولذلن فال
ٌستمٌم أن تسأل" :ما فائدة أن نمول العلة النمصان"! فهذا السؤال مغلوط بل هو كما جاء فً البحث ما فائدة ذكر
النمصان ،فالتران الحكم بوصف النمصان هو الذي ل بد أن ٌكون له فائدة وهً أن النمصان علة امتناع بٌع الرطب
بالتمر ولول ذلن لما كان لذكر النمصان فائدة ...ففائدته هً بٌان علة امتناع البٌع ،فالرسول  سئل عن بٌع الرطب
بالتمر فسأل الرسول  السائل هل ٌنمص الرطب إذا ٌبس؟ فلما لٌل نعم لال " :فال إذن".
أما لماذا ل ٌصح أن تعوض النمص أي كما جاء فً سؤالن" :لو عرفنا ٌمٌنا ا ممدار النمص وعوضناه هل ٌجوز
البٌع؟" وبمعنى آخر أن تشتري رطالا من الرطب برطل من التمر ثم تأخذ زٌادة على رطل الرطب ممدار الفرق فً
الوزن بٌنه وبٌن رطل التمر مثالا لو كان رطل الرطب عندما ٌٌبس ٌنمص بممدار  100غرام وأردت أن تعطٌه رطل
التمر وهو ٌعطٌن رطل الرطب زائد ممدار  100غرام مثال ...هذا ل ٌجوز فً األصناف الربوٌة فلو استبدلتها
بجنسها فال ٌجوز أن تأخذ ما ٌسمى باألرش أي الفرق فً الجودة أو اختالف الخصائص بٌن الصنفٌن من الجنس
الواحد ،فهذا ل ٌجوز فً األصناف الربوٌة بل تبٌع التمر بثمن وتشتري بهذا الثمن ُر َ
طبا ا ،والدلٌل على ذلن:
ّللاُ َعنهُ
س ِمعتُ ُ
ً َّ
ي َر ِ
س ِم َع أَبَا َ
عمبَةَ بنَ َعب ِد الغَافِ ِر أَنَّهُ َ
أخرج البخاري فً صحٌحه َعن ٌَحٌَى لَا َل َ
س ِعٌد ال ُخد ِر َّ
ض َ
ً ِ من أٌَ َن َه َذا لَا َل بِ َلل ك َ
َان ِعن َدنَا تَمر َردِي فَبِعت ِمنه
لَا َلَ « :جا َء بِ َلل إِلَى النَّبًِ ِ  بِتَمر بَرنًِ فَمَا َل لَه النَّبِ ُّ
ي
صاعٌَ ِن بِ َ
َ
الربَا عٌَن ِ
ً ِ عن َد َذ ِلنَ أ َ َّوه أ َ َّوه عٌَن ِ
ً  فَمَا َل النَّ ِب ُّ
صاع ِلنط ِع َم النَّ ِب َّ
الربَا َال تَفعَل َولَ ِكن إِ َذا أ َ َردتَ أَن تَشت َ ِر َ
فَ ِبع التَّم َر ِببٌَع آ َخ َر ث َّم اشت َ ِر ِه» وأخرجه مسلم كذلن.
والخلصة أن فائدة ذكر النمصان هً لبٌان علة منع البٌع فً التمر والرطب ألن الرطب ٌنمص إذا ٌبس ...وأما
عدم جواز دفع الفرق أو ما ٌسمى باألرش فألن األصناف الربوٌة ال ٌجوز أخذ الفرق فٌها.
آمل أن ٌكون فً هذا الكفاٌة ،وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 00جمادى اآلخرة 1431هـ
الموافك 2012/02/22م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبون:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741
type=3&theater؟828.122848424578904/772718886258518/

رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p
osts/BjRA3K4UdUZ

رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/966757448248905728
مولع حزب التحرٌر
www.hizb-ut-tahrir.org

مولع المكتب اإلعلمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

مولع جرٌدة الراٌة

مولع إعلمٌات حزب التحرٌر

مولع الخلفة

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

