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
هل العلٌة قسمان :قٌاسٌة وغٌر قٌاسٌة؟
إلى Amjad Omar
السؤال:
السالم علٌكم شٌخنا الفاضل،
لدي سؤال عما ورد عن العلة فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء الثالث؛ ورد فً شروط العلة أن تكون مطردة وأن
تكون متعدٌة فهل من توضٌح للفرق بٌنهما؟ وأٌضا ورد فً نهاٌة موضوع جلب المصالح ودرء المفاسد أن علة لطع الٌد ال
تفٌد العلٌة وال ٌماس علٌها .فهل من عاللة بٌن هذا وبٌن الشرطٌن السابمٌن؟ وهل نفهم من مجمل البحث أن العلٌة لسمان4
لٌاسٌة وغٌر لٌاسٌة؟ وبارن هللا فٌكم.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
 -1معنى أن تكون العلة متعدٌة هو أن ال تكون سببا ألنه ٌعتبر علة لاصرة ،أي ال تتجاوز النص الواردة فٌه فال ٌماس
علٌها ،مثال4
 ﴿ َوالسارق َوالسارقَة فَ ْاق َطعوا أٌَْدٌَه َما﴾ ،فهنا السرلة سبب المطع...
 «وزنا ماعز فرجمه رسول هللا  ،»فهنا ِزنا المحصن سبب الرجم...فعلى الرغم من أن (الفاء) فً هذه النصوص أفادت التعلٌل لكنه تعلٌل لاصر ال ٌتعدى ،وٌكون فً هذه الحالة سببا...
وعلٌه فإن معنى متعدٌة هو كما ذكرنا آنفا أي ال تكون سببا ،بل تتعدى إلى غٌر النص الواردة فٌه فٌماس علٌها.
 -2أما معنى أن تكون مطردة فهو أن ال ٌتخلف الحكم مع وجود ما ا ُّد ِعً كونه علة ،كما لو لال المعللون لرخصة
اإلفطار فً السفر بأن العلة هً المشمة ،فرد المعترضون أنه لم ٌرخص اإلفطار للحمال المشموق علٌه فً الحضر وإن كانت
مشمته تزٌد على مشمة المسافر خاصة فً الحاالت المرٌحة مثل السفر بالطائرة أو بالسٌارة ونحوها ،فهذه وأمثالها لٌست علال
وال تصلح للمٌاس ألن الحكم ٌتخلف مع وجود ما ادعً كونه علة كالمشمة فً هذا المثال.
 -3أما ما ذكر فً باب درء المفاسد وجلب المصالح وأنه جعل السرلة لملكٌة الفرد علة لتشرٌع عموبة للمحافظة على
الملكٌة الفردٌة فغٌر صحٌح؛ ألن السرلة علة لمطع الٌد ولٌست علة للمحافظة على الملكٌة الفردٌة ،فاآلٌة تمولَ ﴿ 4والسارق
َوالسارقَة فَ ْ
اق َطعوا أٌَْدٌَه َما﴾ فالسارق وصف مفهم ،وهو مناسب للمطع ،فٌكون المطع من أجل السرلة؛ ولٌس من أجل االعتداء
على الملكٌة الفردٌة ،فالنهب اعتداء على الملكٌة الفردٌة وال لطع فٌه ،والغصب اعتداء على الملكٌة الفردٌة وال لطع فٌه،
وإنما لكل منهما عموبة أخرى ...وهكذا فإن السارق تمطع ٌده وال ٌماس على ذلن ألن السرلة هً سبب للمطع ولٌست علة
ٌماس علٌها.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 00ذو الحجة 1433هـ
الموافك 2012/02/11م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.12284
type=3&theater؟8424578904/892359417627797/

رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/39N2
N1XTWKt
موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جرٌدة الراٌة
www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

