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ا١تقدمة
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شكر و تقدير
إنو ٞتدير يب أن أرفع يداي ا١تقرتُت لريب العلي القدير حامدا لو بكل احملامد فهو الذي جعلٍت
مسلما مستقيما على اٟتنفية السمحة فلو الشكر و لو الفضل و ا١تنة .ىو الذي أخرجٍت من
غياىب اٞتهل إىل نور العلم أتبصر يف دربو فلو اٟتمد و لو الفضل و ا١تنة وىو الذي جعلٍت
ألتحق هبذا الصرح العلمي الشامخ ا١تنَت – ّتامعة ا١تدينة العا١تية -فلو اٟتمد و الشكر
دائمُت سرمدا بال انقطاع .
علي بإ٘تام ْتثي و إكمالو و إخراجو هبذه الصورة
و أشكره عز و جل على إنعامو ّ
اليت أتطلع من ورائها رضى الكل هبا و قبو٢تا بصدر رحب .
و كما ال أنسى أن أمد شكري إىل والدي العزيزين اللذين وفرا يل رحل العلم و متاعو
فجزا٫تا اهلل خَت اٞتزاء و أدام عمريهما يف ا٠تَت و الصالح.
و أخص بالشكر أيضا أستاذي ا١توقر الدكتور /حساين ٤تمد نور الذي وفر يل من
وقتو الكثَت فأشرف على ىذا البحث كما أتاح يل فرصة السؤل عما أشكل علي فيو حىت
أ٧تزه  ،فجزاه اهلل خَت ما ٬تازي عباده العاملُت ا ١تخلصُت .
و إنّو ليطيب يل أن أرفع أٝتى آيات الشكر و االمتنان ٞتامعة ا١تدينة العا١تية اليت
ىيئت يل سبل العلم ألنال منو العذب الزالل و أهنل من معينو الصايف ا١تدرار  .فجزا اهلل
القائمُت ا٠تَت العظام  ،و ألبسهم لباس التقى يف الدنيا و اآلخرة .
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مشروع حبث مقدم لنيل درجة املاجصتري

محتويات البحث
فهذه خطة ْتثي لرسالة ا١تاجستَت يف موضوع قاعدة الحكم يدور مع علتو وجودا و عدما
( دراسة تأصيلية تطبيقية )
موضوع البحث :
قاعدة اٟتكم يدور مع علتو وجودا و عدما ( دراسة تأصيلية تطبيقية )

أسباب اختيار ىذا الموضوع:

ٔ -خدمة الفقو اإلسالمي .
ٕ -القيام بالواجب الكفائي يف إيصال العلم الشرعي لغَتي  ،و ليكون ذخرا يل يف الدنيا
واآلخرة .
ٖ -رغبيت يف التفقو يف دين اهلل عز وجل .
ٗ-إثراء ا١تكتبة اإلسالمية ٔتا ٮتدم ا١تسلمُت .
أىداف البحث :

توضيح ا١تقصود من القاعدة وبيان االشكال فيها وبيان ارتباطها ٔتسلك العلة و توضيح
الفرق بُت العلة و اٟتكمة .
الدراسات السابقة :

مل أعثر على كتاب أو رسالة علمية ٖتدثت عن القاعدة بشيء من التفصيل  ،سوى ما
وردمن شرح يف بعض كتب القواعد الفقهية .
منهجي في البحث
ٔ -بدأت البحث بتوضيح معاين ا١تفردات ا١تؤثرة يف ا١تقصود من القاعدة .
ٕ -مث عقبت الكالم بذكر الفرق بُت العلة و اٟتكمة يف أثناء توضيحي ١تعٌت العلة .
ٖ -وضحت صور دوران العلة مع اٟتكم
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ٗ -و أخَتا عددت بعض التطبيقات للقاعدة
و بإذن اهلل سأراعي ما يستلزم البحث من منهجية :
ٔ – عزو اآليات إىل مواضعها من سور القرآن الكرمي.
ٕ – عزو األحاديث النبوية  ،و آثار الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -إىل مواضعها من
كتب السنة  ،على النحو التايل:
أعزو اٟتديث إىل الصحيحُت إن كان فيهما أو يف أحد٫تا و إن مل يكن فيهما أعزو إىل بقية
الكتب الستة و إن مل يكن أعزو إىل موطنو يف بقية كتب اٟتديث  ،و إذا تكرر اٟتديث يف
شيء من كتب السنة فال ألتزم ببيان تلك ا١تواضع بل اكتفي بذكر موضع واحد من ذلك
الكتاب  ،مث أبُت حكم علماء الفن على اٟتديث موجزا إذا مل يكن اٟتديث يف الصحيحُت
أو يف أحد٫تا.
أما اآلثار فأكتفي بعزوىا إىل مواضعها من كتب السنة أو كتب اآلثار و لن ألتزم بيان اٟتكم
عليها .
ٖ – أبُت معاين الكلمات الغريبة اليت ٖتتاج إىل توضيح حسب رأيي القاصر .
ٗ – أعقب ذلك ٓتا٘تة ٥تتصرة  ،أشكر فيها اهلل تعاىل  ،وأىم ما ظهر يل من نتائج خاللو
 ،مث أختم بوضع قائمة ١تراجع البحث  .و عدد من الفهارس  ،وىي كالتايل :
ٔ – فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب السور .
ٕ – فهرس األحاديث النبوية مرتبة حسب حروف ا١تعجم مراعيا يف ذلك اٟترف األول من
نص اٟتديث  .أو من اٞتزء ا١تستدل بو يف البحث إذا مل أورد اٟتديث كامال .
ٖ – فهرس ا١تصادر و ا١تراجع .
ٗ – فهرس ا١توضوعات .
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مشروع حبث مقدم لنيل درجة املاجصتري

خطة البحث
لكي يكون البحث علمياً ال بد لو من منهج واضح سليم يسَت عليو الباحث يف ٚتيع
مراحل البحث ٚتعاً و اقتباساً اختياراً تنسيقاً  ،عرضاً و مناقشةً  ،مهميشا و توثيقا ٦ ،تا
يكسب ا١توضوع األصالة و اٞتدة معاً فيكون أصيال يف مضمونو جديدا يف شكلو و ٖتقيقا
لذلك جعلت ىذا البحث يف مقدمة و فصلُت  ،مث خا٘تة ففهارس علمية

أوال  :المقدمة

وحوت ما يأيت:
ٔـ أ٫تية ا١توضوع.
ٕـ أسباب اختيار ا١توضوع.
ٖـ الدراسات السابقة.
ٗـ منهجي يف ىذه الرسالة.
ثانيا  :الفصل األول

توضيح مفردات القاعدة و فيو مباحث :

المبحث األول  :معٌت القاعدة
المبحث الثاني  :معٌت اٟتكم
المبحث الثالث  :معٌت العلة
ثالثا  :الفصل الثاني

معٌت القاعدة إٚتاال مع ذكر بعض التطبيقات عليها  .و فيو مباحث :

المبحث األول  :توضيح معٌت القاعدة .

المبحث الثاني  :صور دوران العلة مع اٟتكم .
المبحث الثالث  :تطبيقات على القاعدة .
رابعا  :الخاتمة و أذكر فيها ما يلي :
ٔ_ النتائج اليت توصلت إليها من خالل ىذا البحث .
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ٕ_ التوصيات اليت ٗتدم البحث .
خامسا  :الفهارس العامة على ما سبق تبيينو.
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الفصل األول
توضيح مفردات القاعدة و فيو مباحث :
المبحث األول  :معٌت القاعدة
المبحث الثاني  :معٌت اٟتكم
المبحث الثالث  :معٌت العلة
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المبحث األول
معنى القاعدة في اللُّغة:

معنى القاعدة

األساس ،وىي ُٕتمـع علـى قواعـد ،وىـي مشـتقة مـن القعـود ،أي الثالبـات واالسـتقرار ،قـال
َّ ِ
ودا َو َعلَ َى ُجنُوبِ ِه ْم .) ٔ( وىـي تعـٍت األسـاس وُك ّـل مـا
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اللّوَ قِيَ ًاما َوقُ ُع ً
تعاىل :الذ َ
يرتكز عليو غَته.
وقواع د َّ
الشــيء كقواعــد البيــت ،قــال تعــاىل:
الي ي  :أسســو وأصــولو ،حســيّاً كــان ذلــك ال
اىيم الْ َقو ِ
ِ ِ
ِ
اع َد ِم َن الْبَ ْي ِ  ،) ٕ( وقــال تع ــاىل :فَ أَتَى اللّ وُ بُْن يَ انَ ُهم م َن
َ وإ ْذ يَ ْرفَ ُع إبْ َر ُ َ
الْ َقو ِ
اع ِد ، ) ٖ( أو معنويّاً كقواعد الدِّين ،أي دعائمو.
َ
الســماء ،شــبهت بقواعــد البنــاء ،وقواعــد
وقواع د َّ
الس حاب :أصــولو ا١تعًتضــة يف آفــاق ال
ا٢تودج خشبات أربع معًتضة يف أسفلو(ٗ).
ـوي يــدور حــول :االســتقرار والثّبــوت .وأقــرب تلــك ا١تعــاين إىل ا١تـراد ىنــا
وعليــو فــا١تعٌت اللّغـ ّ
ىو األساس البتناء األحكام على القاعدة كابتناء ُك ّل شيء على أساسو وقاعدتو.

و أما معنى القاعدة في االصطالح:

)ٔ( القرآن الكرمي .سورة آل عمران .اآلية . ٜٔٔ :
)ٕ( القرآن الكرمي  .سورة البقرة  .اآلية . ٕٔٚ :
)ٖ( القرآن الكرمي  .سورة النحل  .اآلية . ٕٙ :
(ٗ ) انظــر :الفــَتوز آبــادي٣ ،تــد الــدين ٤تمــد بــن يعقــوب  ،الق اموس المح ي
مادة" :قعد" ،ص ٖٔٔ.

ط( ٛبَتوت:مؤسســة الرســالة ٕٔٗٙ ،ى ـٕٓٓ٘ -م)،

 :الفيومي  ،أٛتد بن ٤تمد بن علي  ،المصباح المنير في غريب الي رح الكبي ر ( ،بـَتوت  -ا١تكتبـة العلميـة ) مـادة ( قعـد ) / ٕ :
ٓٔ٘ .

 :الرازي ٤،تمد بن أيب بكر  ،مختار الصحاح ،ط ٘ ( بَتوت :ا١تكتبة العصرية ٕٔٗٓ ،ىـ ٜٜٜٔ -م ) مادة ( قعد ) ص .ٕ٘ٚ
 :الراغب  ،األصفهاين مفردات القرآن  ،ص .ٜٙٚ
 :ا٢تــروي البغــدادي القاســم بــن ســالم غري ب الح ديث ط ٔ ٖتقيــق  :د٤ .تمــد عبــد ا١تعيــد خــان ( حيــدرآباد -مطبعــة دائــرة ا١تعــارف
العثمانية  ٖٔٛٗ ،ىـ  ٜٔٙٗ -م ) ٖ.ٔٓٗ/
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َمـ ْـن ينظــر يف معــاين العلمــاء ا١تتقــدمُت للقاعــدة يف االصــطالح يــرى ال
أن معــانيهم جــاءت
عامــة مطلقــة ،ومل يكــن مــن غرضــهم ذكــر معــٌت خــاص بالقواعــد الفقهيّــة ،إالال ال
أن بعض ـاً مــنهم
ّ

(ٔ)
ـالكي،
١ت
ا
ـري
ق
ا١ت
اهلل
ـد
ب
ع
ـأيب
ك
،
أشار إىل ذلك ،فذكر تعريفاً للقواعد الفقهيّة ٔتعناىا ا٠تاص
ّ
ا١تتوىف سنة  ٚ٘ٛىـ.
وسنســتعرمج ٚتلــة مــن ىــذه التالعريفــات لنــرى ذلــكُ ،مثال ٩تلــص إىل ذكــر التالعري ـ ا١تختــار
للقاعدة الفقهيّة ،و من ٚتلة ىذه التعريفات:
الكلي الذي ينطبق عليو جزئيّات كثَتة تفهم أحكامها منها(ٕ).
ٔ  -األمر ّ
لنتعرف أحكامها منو(ٖ).
كلي ينطبق على ٚتيع جزئيّاتو ّ
ٕ  -حكم ّ
كلي منطبق على جزئيّات موضوعة(ٗ).
ٖ  -أمر ّ
ٗ  -قضية ُكليّة منطبقة على ٚتيع جزئيّامها(٘).
العامـة ،وأعـم مـن العقـود،
كلي ىـو أخـص مـن األصـول ،وسـائر ا١تعـاين العقليّـة ّ
٘ ُ -ك ّل ّ
ا٠تاصة(.)ٙ
وٚتلة ال
الضوابط الفقهيّة ّ
وى ــذه التالعريف ــات وإ ْن أُطلق ــت عن ــد ال ــبعض عل ــى القاع ــدة الفقهيّ ــة ،إالال الأهن ــا يف أص ــلها

خصها بعضهم بالقاعدة الفقهيّة.
تعريفات للقاعدة ٔتدلو٢تا العام ا١تطلقُ ،مثال ال
لكننــا ْتاجــة إىل تعري ـ أخ ــص وأدق يضــبط القاعــدة الفقهيّــة ،وٯتيّزى ــا عــن غَتىــا م ــن
الضوابط .ولعلّنا نصل إىل ذلك حينما نقول :ال
إن القاعدة الفقهيّة ىي:
القواعد األخرى و ال

(ٔ) الباحسُت  ،يعقوب بن إبراىيم القواعد الفقهيّة ( الريامج  :مكتبة ابن رشد ) ص .ٗٓ-ٖٜ

(ٕ) السبكي  ،تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين األشباه والنَّظائر  :ط ٔ ( دار الكتب العلمية ٔٔٗٔىـٜٜٔٔ -م )ٔ.ٔٔ/
اإلسنوي البن خطيب ال ّدىشة.ٙٗ/ٔ ،
(ٖ) مختصر من قواعد العالئي وكالم
ّ

(ٗ) البهويت  ،منصور بن يونس بن صالح الدين ك ّياف القناع عن متن اإلقناع ( ،دار الكتب العلمية ) ٔ.ٔٙ/

(٘) اٞترجاين  ،علي بـن ٤تمـد بـن علـي الـزين التَّعريف ات ط ٔ ( بـَتوت – دار الكتـب العلميـة ٖٓٗٔ ى ـ ٜٖٔٛ-م ) ( بـاب القـاف )
ص ٔ.ٔٚ
ا١تقري  ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد كتاب القواعد ٖ ،تقيق د .أٛتد بن ٛتيد ( مكة ا١تكرمة– مركز إحياء الًتاث ) ٔ.ٕٕٔ/
(ّ )ٙ
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يتعرف منو على جزئيّات كثَتة يف أكثر من باب(ٔ).
فقهي ّ
كلي ّ
حكم ّ

فقيـد "فقهـ ّـي" ٮتــرج القواعــد غـَت الفقهيّــة يف العلــوم األخــرى ،و"يف أكثـر مــن بــاب" ٮتــرج
الفقهي الختصاصو بباب واحد على ما اصطلح عليو ا١تتأخرون.
الضالابط
ّ
على أنالـو ٭تسـن التالنبيـو ىنـا ب ال
ـأن التالعبـَت ب ـ "الكليّـة" يف القواعـد ال يقـدح فيهـا ٗتلّـ بعـض
اٞتزئيّـات وال يـنقض عمومهـام إلمكـان حصـول ذلـك بـنص أو ضـرورة أو قيـد أو علّـة مـؤثّرة أو
٨تو ذلكٗ ،ترجها عن االطراد فتكون مستثناة من ىذه القاعدة أو تلك.
الشــاط ّ بقولــو" :األمــر الكلـ ّـي إذا ثبتــت كليّتــو فتخلالـ
ِو٦تالــا يزيــد األمــر وضــوحاً مــا ذكــره ال
بعض اٞتزئيّات عن مقتضى الكلي ال ٮترجو عن كونو كليّاً ،وأيضاً ال
فإن الغالب األكثري معترب
ّ
الش ـريعة اعتب ــار الع ــام القطع ــيم ال
ألن ا١تختلف ــات اٞتزئيّ ــة ال ين ــتظم منه ــا كل ـ ّـي يع ــارمج ى ــذا
يف ال
ّ
ّ
الكلي،
الكلي الثالابت ...وأيضاً فاٞتزئيّات ا١تتخلفة قد يكون ٗتلفها ٟتكم خارج عن مقتضى ّ
ّ
فـال تكـون داخلـة ٖتتــو أصـالً أو تكـون داخلــة لكـن مل يظهـر لنـا دخو٢تــا أو داخلـة عنـدنا لكــن
عارضــها علــى ا٠تصــوص مــا ىــي بــو ْأوَىل"ُ .مثال ٮتــتم كالمــو ىــذا بقولــو" :فعلــى كـ ّـل تقــدير ال
اعتبار ٔتعارضة اٞتزئيّات يف صحة وضع الكليّات للمصاحل"(ٕ).

(ٔ) انظر :اٟتصٍت  ،أبو بكر بـن ٤تمـد بـن عبـد ا١تـؤمن مقدم ة كت اب القواع د ٖتقيـق :د .عبـد الـرٛتن بـن عبـد اهلل الشـعالن ( الريـامج –
مكتبة الرشد ) ٔ،ٕٖ/و انظر ا١تقري مقدمة كتاب القواعد مرجع سابق .ٔٓٚ/ٔ :
(ٕ) الشاط  ،إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي الموافقات ،ط ٖٔ ،تقيق  :أبو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان ( دار
ابن عفان ٔٗٔٚىـٜٜٔٚ /م) ٕ.ٛ٘-ٖٛ/
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المبحث الثاني
معنى الحكم
الحكم لغة :

القضاء  ،و اٟتكم أيضاً اٟتكمة من العلم(ٔ ) ،و قيل إضافة إىل ذلك ( العلم و

التفقو ) (ٕ ) و قيل أيضاً ( العلم و الفقو ) لقولو تعاىل  ( :و آتيناه الحكم صبيا )(ٖ ) .و

يف اٟتديث يف بعض رواياتو ( إن من الشعر ٟتكمة ).

(ٗ )

و كذلك ح ّكم أي جعلو حكماً لقولو تعاىل  ( :فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك

فيما شجر بينهم )(٘ ) .

أما تعريف الحكم اصطالحا ففيو أقوال منها :

قول اإلمام أٛتد  ( :اٟتكم الشرعي خطاب الشارع و قولو ) (.) ٙ
و عرفو كثَت من العلماء ٔتا ىو أصرح من ذلك و أخص وىو قو٢تم  ( :اٟتكم الشرعي
خطابو ا١تتعلق بفعل ا١تكل ) (.) ٚ

و خرج هبذا التعري خطاب غَت الشارع إذ ال حكم إال للشارع ( ،) ٛو خرج بقولو ( :

( ا١تتعلق بفعل ا١تكل ) ٜتسة أشياء  :ا٠تطاب ا١تتعلق بذات اهلل و صفتو و فعلو

)ٔ( الرازي ،مختار الصحاح مرجع سابق  ،ص ٗ. ٔٛ

)ٕ(إبراىيم مصطفى  ،أٛتد الزيات  ،حامد عبد القادر ٤ ،تمد النجار ،المعجم الوسي
)ٖ( القرآن الكرمي  ،سورة مرمي  :اآلية ٕٔ .
)ٗ( صحيح البخاري ٕٙ/ٔ:
)٘( القرآن الكرمي ،سورة النساء  :اآلية ٘. ٙ

( دار الدعوة ) مادة ( حكم ) ٔ . ٜٔٓ/

) (ٙالفتوحي ،تقي الدين أبو البقاء ٤تمد بن أٛتد بن عبد العزيز بن علي ا١تعروف بابن النجار ،شرح الكوكب المنير  ،طٕ ٖ،تقيق
٤تمد الزحيلي ونزيو ٛتاد ( الريامج – مكتبة العبيكان ٔٗٔٛىـ  ٜٜٔٚ -مـ ) ٖٖٖ.
) (ٚا١ترجع السابق،ص ٖٖٗ .
) (ٛا١ترجع السابق  ،ص ٖٖ٘ .
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و بذات ا١تكلفُت و اٞتماد (ٔ ) ،و ا١تراد بالتعلّق الذي من شأنو أن يتعلّق من باب

تسمية الشيء ٔتا يؤول إليو (ٕ ).و مثل ىذا ،تعري احمللى( خطاب اهلل ا١تتعلق بفعل ا١تكل

ا١تكل )(ٖ ).

و ا١تراد بفعل ا١تكل األعم من القول و االعتقاد لتدخل عقائد الدين و النيات يف

العبادات  ،و ا١تقصود عند اعتبارىا  ،و ٨تو ذلك (ٗ ) و قو٢تم ( ا١تكل ) باإلفراد ليشمل
ما يتعلق بفعل الواحد(٘ )كخصائص الن  و كاٟتكم بشهادة خزٯتة .

و ا١تراد با١تكل البالغ العاقل الذكر غَت ا١تلجأ  ،و ال يتعلق التكلي إال ٔتكل (.) ٙ

و قد أورد اإلمام اآلمدي التعري ا١تذكور و أخرب أنو فاسد لقولو تعاىل  ( :و اهلل خلقكم و

ما تعملون )( ) ٚو قولو  ( :خالق كل شي )( ،) ٛو كل منهما خطاب من الشارع و لو
تعلق بأفعال ا١تكلفُت و العباد و ليس حكماً شرعياً باالتفاق (.) ٜ
و قال آخرون مثل الغزايل عن تعري

اٟتكم  ( :أنو عبارة عن خطاب الشارع ا١تتعلق

بأفعال ا١تكلفُت باالقتضاء أو التخيَت )

بقولو  ( :إنو غَت

(ٓٔ )

رد اآلمدي ىذا التعري
و ّ

)ٔ( اإلسنوي ،عبد الرحيم بن اٟتسن بن علي  ،نهاية السول شرح منهاج الوصول  ،ط ٔ ( مصر – دار السعادة ٕٓٗٔىـٜٜٜٔ -م
) ٔ . ٗٓ /
)ٕ( ا١ترجع السابق ٔ. ٗٓ/
)ٖ( العطار ،حسن بن ٤تمد بن ٤تمود ،حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع ( ،دار الكتب العلمية ) ٔ /

. ٘ٚ

)ٗ( الفتوحي  ،شرح الكوكب المنير مرجع سابق . ٖٖٛ :

)٘( اإلسنوي نهاية السول شرح منهاج الوصول مرجع سابق . ٗٔ /ٔ :
) (ٙالفتوحي  ،شرح الكوكب المنير مرجع سابقٖٖٛ :
) (ٚالقرآن الكرمي ،الصافات ،اآلية .ٜٙ :
) (ٛالقرآن الكرمي  ،الزمر،اآلية . ٕٙ:
) (ٜاآلمدي  ،سيد الدين علي بن أيب علي بن ٤تمد  ،اإلحكام في أصول األحكام (بَتوت – دار الكتب العلمية ٓٓٗٔىـ -
ٜٓٔٛم ) ٔ . ٖٔ٘ /
)ٓٔ( فخر الدين الرازي ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التيمي المحصول ط ٖ ٖتقيق  :الدكتور طو جابر فيامج
العلواين ( مؤسسة الرسالة  ٔٗٔٛىـ  ٜٜٔٚ -م ) ٔٔٓٚ /
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جامع  ،فإن العلم بكون أنواع األدلة حججا  ،و كذلك اٟتكم با١تلك و العصمة و ٨توه

أحكام شرعية  ،و ليست على ما قيل ) (ٔ ).

و انتصر اآلمدي لتعريفو وىو  ( :اللفظ ا١تتواضع عليو  ،ا١تقصود بو إفهام من ىو

متهيء لو ) (ٕ ).

فاللفظ احًتاز عما وقعت ا١تواضعة عليو من اٟتركات و االشارات ا١تفهمة .
( و ا١تتواضع عليو ) احًتاز عن اللفظ ا١تهمل و ( ا١تقصود بو اإلفهام ) احًتاز عما ورد
يف اٟتد األول  ،و قولنا ( ١تن ىو متهيء لفهمو ) احًتاز عن الكالم ١تن ال يفهم كالنائم و
عرف معٌت ا٠تطاب فاألقرب أن يقال يف تعري اٟتكم الشرعي
ا١تغمى عليو و ٨توه  ،أما إذا ّ
أنو ( خطاب الشارع ا١تفيد فائدة شرعية )(ٖ ) و أضاف البعض على

تعري

فقالوا  ( :خـطاب اهلل ا١تتعلق بأفعال ا١تكلفُت اقتضاءا أو ٗتيَتاً أو وصفاً )(ٗ ).

)ٔ( اآلمدي  ،اإلحكام في أصول األحكام  ،مرجع سابق ٖٔٙ / ٔ:
)ٕ( ا١ترجع السابق . ٖٔٙ /ٔ :
)ٖ( ا١ترجع السابق . ٖٔٚ /ٔ :
)ٗ( الرازي  ،مختار الصحاح مرجع سابق ٗ٘ٔ :
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المبحث الثالث
معنى العلة
العلة في اللغة :
اســم ١تــا يتغــَت الشــيء ْتصــولو  ،أخــذاً مــن علــة ا١ت ـريض م ألن اٞتســم يتغــَت حالــو مــن
الصحة إىل السقم  ،ومنو يسـمى اٞتـرح علـة ألن ْتلولـو بـايروح يتغـَت حكـم اٟتـال  .أو
العلَـل (ٔ) وىـو معـاودة الشـرب
أخذاً من العلل بعد النهل  ،فالسقية األوىل النهـل والثانيـة َ

مرة بعد مـرة ألن ايتهـد يعـاود النظـر يف اسـتخراجها مـرة بعـد مـرة  .قـال صـاحب احملكـم
":العلــة ،اٟتــدث يشــغل صــاحبو عــن وجــو  ،وقــد اعتــل الرجــل  ،وىــذا علــة ٢تــذا  ،أي
(ٕ)
سبب .والعلة ا١ترمج ،يقال منو :عل يعل واعتل وأعلو اهلل تعاىل ،ورجل عليل ".
قــال الق ـرايف  ":العلــة باعتبــار اللغــة مــأخوذة مــن ثالثــة أشــياء  :العــرمج ا١تــؤثر :
كعلة ا١ترمج  ،وىو الـذي يـؤثر فيـو عـادة  .والـداعي ل مـر  :مـن قـو٢تم " علـة إكـرام زيـد
لعمرو  ،علمو وإحسانو  .وقيل  :مـن الـدوام والتكـرار  :ومنـو العلـل للشـرب بعـد الـري ،
(ٖ)
يقال  :شرب علالً بعد هنل ".
و العلة في االصطالح:

اختل العلماء يف تعري العلة على أقوال  ،منها:

(ٗ)

القول األول :أهنا الوص ا١تـؤثر يف اٟتكـم ال بذاتـو بـل ّتعـل الشـارع .وىـو قـول الغـزايل
.

وا١تؤثر معناه  :ا١توجود يف اٟتكم  ،وىو قيد ٮتـرج بـذلك العلـة فإنـو ال تـأثَت فيهـا

(ٔ)األنصاري ٤ ،تمد بن مكرم بن على ،لسان العرب ط ٖ ( بَتوت  /دار صادر ) .ٜٗ٘/ٖٔ:
وانظر :الرازي ،مختار الصحاح مرجع سابق .ٖٗ٘ :

(ٕ) النووي٤ ،تيي الدين ٭تِت بن شرف تهذيب األسما واللغات ( بَتوت  -دار الكتب العلمية ) ٗ. ٗٓ/
(ٖ) القرايف  ،أٛتد بن إدريس الصنهاجي نفائس األصول في شرح المحصول( مكتبة نزار مصطفى الباز ) .ٖٕٔٚ/ ٚ:
(ٗ) الغزايل ٤ ،تمد بن ٤تمد ،المستصفى ط ٔ ٖتقيق ٤ :تمد عبد السالم عبد الشايف ( بَتوت – دار الكتب العلمية ٖٔٗٔىـ -
ٖٜٜٔم ) ٕ. ٖٛٓ/
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.

(ٔ)

القول الثاني  :أهنا ا١تؤثر يف اٟتكم بـذامها ال ّتعـل اهلل  .وىـو قـول ا١تعتزلـة وىـذا
على بناء قاعدمهم يف التحسُت والتقبيح العقلي  )ٕ( .فالعلة وصـ ذايت ال يوقـ علـى
جعل جاعل .

(ٖ)

الق ول الثال ث  :أهنــا الوصـ الباعــث علــى اٟتكــم  ،أي مشــتملة علــى حكمــة

صــاٟتة تكــون مقصــودة للشــارع يف شــرع اٟتكــم  .وىــو قــول اآلمــدي (ٗ) وىــذا بنــاء علــى
(٘)
تعليل أفعال الرب باألغرامج .
القول الرابع  :أهنا الوص ا١تعرف للحكم بوضـع الشـارع  .وىـو اختيـار الـرازي

(ٔ) اإلسنوي نهاية السول شرح منهاج الوصول  ،مرجع سابق ٙٓ/ٖ :
(ٕ) خالصة التحسُت والتقبيح عند ا١تعتزلة  :أن اٟتسن والقبح يف األشياء ذاتيان  ،وىي من مدارك العقول على اٞتملة  ،وال يتوق
إدراكهما على السمع  ،فاألحكام تابعة ١تا أدركو العقل يف ذلك الفعل  .والشرع يف ٖتسينو وتقبيحو ل شياء ٥ترب عنها ال مثبت ٢تا والعقل
مدرك ٢تا ال منشئ ورتبوا على ىذا أن اإلنسان مكل قبل ورود الشرائع  .وعندىم اٟتكم قدمي والوص حادث فيستحيل تعليلو بو .
فا١تعتزلة قدسوا العقل وقدموه على الشرع  ،وخالفوا بذلك مذىب اٟتق مذىب أىل السنة الذين جعلوا العقل شرط يف وجوب عموم
األحكام  ،وال تكلي قبل ورود الشرائع وبعث األنبياء .انظر الز٥تشري ٤،تمود بن عمرو بن أٛتد الكياف عن حقائق غوامض التنزيل
ط ٖ ( بَتوت – دار الكتاب العريب ٔٗٓٚىـ ) ٕ ٗٗٔ/ماٞتويٍت  ،أبو ا١تعايل عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوس ا١تلقب بإمام اٟترمُت

اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد ٖتقيق  :د٤ /تمد يوس موسى و علي عبد ا١تنعم عبد اٟتميد ( مصر – مكتبة ا٠تا٧تي )
( )ٕٕٛم الشهرستاين  ،أبو الفتح ٤تمد بن عبد الكرمي بن أيب بكر الملل والنحل ( مؤسسة اٟتل )ٔ . ٘٘/اٟتراين  ،تقي الدين أبو
العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية مجموع الفتاوى ٖتقيق  :عبد الرٛتن بن ٤تمد قاسم ( ا١تدينة ا١تنورة – ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة

ا١تصح الشري ) .ٕٗٛ/ٛ

(ٖ) السبكي  ،علي بن عبد الكايف بن علي اإلبهاج في شرح المنهاج ( بَتوت – دار الكتب العلمية ٔٗٔٙىـ  ٜٜٔ٘ -م ) ٖ.ٗٓ/
(ٗ) اآلمدي  ،اإلحكام في أصول األحكام مرجع سابق .ٕٕٗ/ٖ :
(٘) قال السبكي ـ رٛتو اهلل ـ  ":وىو ضعي الستحالتو يف حق اهلل تعاىل م ألن من فعل فعالً لغرمج فال بد أن يكون حصول ذلك
الغرمج بالنسبة إليو أوىل من ال حصولو  ،وإال مل يكن غرضاً  ،وإذا كان حصول الغرمج أوىل كان حصول تلك األولوية متوقفاً على فعل
ذلك الفعل  ،وكان حصول تلك األولوية هلل تعاىل متوقفة على الغَت فتكون ٦تكنة غَت واجبة لذاتو  ،ضرورة توقفها على الغَت  ،فيكون
كمالو تعاىل ٦تكناً غَت واجب لذاتو وىو باطل  :.ا.ىـ .اإلبهاج (ٖ )ٗٓ/وقال الشنقيطي ـ رٛتو اهلل ـ  ":وقائل ىذا القول يرى أن كون
أفعالو معللة يتضمن نقصاً م ألن الغرمج كأنو تكميل لصاحب الغرمج  ،والذي يظهر ـ واهلل تعاىل أعلم ـ أن أفعال اهلل وتشريعو مل ٮتل
شيء منها من حكمة بالغة لكن اٟت َكم ا١تشتملة عليها علل الشرع مصاٟتها كلها راجعة إىل ا٠تلق واهلل غٍت بذاتو الغٌت ا١تطلق عن كل

شيء ٤ ،تتاج إليو كل شيء ".ا.ىـ .الشنقيطي ٤ ،تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار نثر الورود على مراقي السعود ط ٔ ٖتقيق  :علي بن
٤تمد العمران ( جدة – دار عامل الفوائد ) ٕ.ٕٗٙ/
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و البيضاوي وىو أظهر األقوال  .قال صاحب ا١تراقي يف تعري العلة :
(ٔ)

واٟتكم ثابت هبا فاتّبع
معرف اٟتكم بوضع الشارع
ّ
فالوص ـ  :ىــو ا١تع ــٌت القــائم بــالغَت  .وى ــو جــنس  .وا١تعــرف  :معن ــاه الــذي جعــل عالم ــة
(ٕ)
للحكم  .وىو فصل خرج بو التأثَت يف اٟتكم  ،والباعث عليو .
كاإلســكار فإنــو كــان موجــوداً يف ا٠تمــر ومل يــدل وجــوده علــى ٖترٯتهــا حــىت جعلــو صــاحب
الشرع علة يف ٖترٯتها  .فاإلسكار وص معروف أي عالمة على اٟتكم وىو التحـرمي الـذي
وضــعو الشــارع  )ٖ(.وللعلــة أٝتــاء ٥تتلفــة  ،فهــي تســمى  :الســبب  ،واإلمــارة  ،والــداعي ،
(ٗ)
وا١تستدعي  ،والباعث  ،واٟتامل  ،وا١تناط  ،والدليل  ،وا١تقتضي  ،وا١توجب  ،وا١تؤثر.
وقــد تكــون العلــة (٘) حكم ـاً شــرعياً كتحــرمي بيــع ا٠تمــر فــال يصــح بيعــو كا١تيتــة .وقــد تكــون
وصفاً عارضاً ٤تسوساً كالشدة يف ا٠تمر  ،أو وصفاً الزماً كاألنوثة يف والية النكاح .
وقد تكـون فعـالً مـن أفعـال ا١تكلفـُت كالقتـل والسـرقة .وقـد تكـون وصـفاً ٣تـرداً وتعـرف بالعلـة
البســيطة وىــي الــيت مل تًتكــب مــن أجـزاء مثــل الطعــم يف ٖتــرمي الربا.وقــد تكــون مركبـاً وتعــرف

بالعلــة ا١تركبــة وىــي الــيت تًتكــب مــن ج ـزأين فــأكثر ْتيــث ال يســتقل كــل واحــد بالعليــة مثــل
القتــل العم ــد الع ــدوان ١تك ــافئ غــَت وال ــد .وق ــد تك ــون العلي ــة عقليــة وى ــي م ــا اس ــتقل العق ــل
بإدراكها  .وقيـل  :وىـي الـيت توجـب اٟتكـم بنفسـها  ،كاٟتركـة علـة يف كـون ا١تتحـرك متحركـاً

(ٔ) ا١ترجع السابق  .ٗٙٔ/ٕ:و فخر الدين الرازي المحصول مرجع سابق  .ٖٔٗ /٘ :السبكي اإلبهاج شرح المنهاج مرجع سابق
(ٖ ) ٖٜ /م الفتوحي شرح الكوكب المنير مرجع سابق ٗ.ٖٜ/
(ٕ) انظر مهذيب شرح األسنوي.ٙٓ/ٖ:

(ٖ) انظر الشوكاين ٤ ،تمد بن علي بن ٤تمد إرشاد الفحول إىل تحقيق الحق من علم األصول طٔ ٖتقيق  :الشيخ أٛتد عزو عناية (
دار الكتاب العريب ) ٕ.ٔ٘ٚ/
و انظر  :ا١تقدسي  ،موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة  ،روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقو على مذىب اإلمام
أحمد بن حنبل طٕ ( مؤسسة الريان للطباعة ٖٕٗٔىـٕٕٓٓ-م ).ٕٕٜ/ٕ :

(ٗ) انظر الغزايل شفا الغليل مرجع سابق  ٕٓ :م الزركشي  ،بدرالدين ٤تمد بن عبد اهلل بن هبادر البحر المحي في أصول الفقو ط
ٔ ( دار الكت ٗٔٗٔىـ  ٜٜٔٗ -م ) ٘.ٔٔ٘/
(٘) انظر  :السبكي ،اإلبهاج مرجع سابق  ٖٔٛ /ٖ :م الغزايل شفا الغليل مرجع سابق  ٕٔ :م ابن قدامة ا١تقدسي الروضة مرجع
سابقٕ.ٖٖٔ/
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.وقد تكون العلة شرعية وىي ما توق العقل يف إدراكها على الشرع كاإلسكار يف ا٠تمر .
و من ا١تالحظ يف األحكـام الشـرعية ىـو ٖتقيـق ا١تصـلحة  :مـن جلـب نفـع أو دفـع ضـر.
وىذه ىي اٟتكمة اليت أراد الشارع ٖتقيقها بتشريع ذلك اٟتكم .
واالعتبــار يف تقــدير ا١تصــاحل وا١تفاســد ىــو تقــدير الشــارع  ،ولــيس تقــدير النــاس  ،ألن النــاس
ٗتتل ـ ـ عق ــو٢تم  ،وتتب ــاين أفه ــامهم  ،وتتعـ ــدد أى ـ ـوائهم  ،وتكث ــر رغب ــامهم  ،فق ــد يقـ ــدمون
مصاٟتهم ا٠تاصـة علـى ا١تصـاحل العامـة فتهـدر ا١تصـاحل العامـة  ،وتسـود الفوضـى واالضـطراب
يف األحكـام  .كمــا أن اٟتكمــة قــد تكـون خفيــة ال ٯتكــن التحقــق مـن وجودىــا  ،وقــد تكــون
أمـراً غـَت منضـبط ٮتتلـ بـاختالف األحـوال أو بـاختالف النـاس  ،لـذلك ال يـربط التشـريع ـ
غالبـاً ـ اٟتكــم ْتكمتــو  ،وإ٪تــا يربطــو بالوصـ الظــاىر ا١تنضــبط  ،وىــذا الوصـ ىــو مظنــة
لتحقــق حكمــة اٟتكــم حيــث يغلــب مــع ىــذا الوصـ ٖتقــق اٟتكمــة مــن اٟتكــم وىــو الــذي
يسميو األصوليون  :علة اٟتكم أو مناطو  .وىذا ىو معٌت قو٢تم  :أن اٟتكم يـدور مـع علتـو
ال مـع حكمتـو وجـوداً وعـدماً م أي إذا وجـدت العلـة وجـد اٟتكـم  ،وإذا انتفـت العلـة انتفـى

اٟتك ــم ٓت ــالف اٟتكم ــة  .فم ــثالً  :الن ــوم يوج ــب ال ــنقض للطه ــارة  ،وذل ــك ٠ت ــروج ا٠ت ــارج
بواسـطة اسـتطالق الوكـاء بـالنوم  ،ولكـن إدراك ا٠تـارج وقـت النـوم ال يتحقـق  ،فعلـق الشـارع
النقض على النوم الذي نتحققو لغالب وجود علـة الـنقض  ،وىـو ا٠تـارج  .وكـذلك  :السـفر
يف رمضــان علــة تبــيح الفطــر وقصــر الصــالة  ،واٟتكمــة مــن ذلــك دفــع ا١تشــقة  ،وا١تشــقة أمــر
تقديري غَت منضبط ٗتتل باختالف األشخاص واألحوال  ،فإن انتفت ا١تشقة حيث كـان
الســفر ال مشــقة فيــو ،فإنــو مــع ذلــك يبــيح لــو الفطــر وقصــر الصــالة م ألن الســفر ىــو علــة
اٟتكم واٟتكم يدور مع علتـو وجـوداً وعـدماً ولـيس مـع حكمتـو .فيتبـُت مـن ىـذا أن اٟتكمـة
ىـي ا١تصـلحة الـيت قصــد الشـارع ٖتقيقهـا أو تكميلهـا  ،أو ا١تفســدة الـيت قصـد الشـارع درؤىــا
أو تقليلها .والعلة ىي الوص الظاىر ا١تنضـبط الـذي بـٍت عليـو اٟتكـم وجـوداً وعـدماً  .ألنـو
مظنــة ٖتقــق ا١تصــلحة ا١تقصــودة مــن تش ـريع اٟتكــم  .ف ـربط اٟتكــم بالعلــل يــؤدي إىل ضــبط
األحكام واستقرار أوامر التشريع ووضوحها .
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الفصل الثاني
معٌت القاعدة إٚتاال مع ذكر بعض التطبيقات عليها .
و فيو مباحث :
المبحث األول  :توضيح معٌت القاعدة .
المبحث الثاني  :صور دوران العلة مع اٟتكم .
المبحث الثالث  :تطبيقات على القاعدة .

المبحث األول
توضيح معنى القاعدة إجماال
21
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إذا وجدت العلة وجد اٟتكم  ،وإذا انتفت العلة انتفى اٟتكم ،كالسفر أو ا١ترمج علة
ٞتواز الفطر فإذا حصل السفر أو ا١ترمج جاز الفطر  ،وإذا مل ٭تصل السفر أو ا١ترمج مل ٬تز
الفطر .وليُـ ْعلَ ْم أن العلة نوعان :علة شرعية -وسبقت ،-وعلة عقلية ،كاٟتركة من اٞتسم
متحركا.
توجب وصفو بكونو ِّ
وىذه القاعدة ا١تشار إليها قاعدة أغلبية ال ُمطال ِردة ،وقد اتفق عليها الفقهاء ،قالو ابن النجار

يف" :شرح ٥تتصر التحرير") ٔ( ،وإ٪تا قيل :إن القاعدة السابقة أغلبيةم ألن ٢تا استثناءات،

وىي ترجع إىل ٣تموعة أمور:
أو٢تا :ما كان لو -يعٍت اٟتكم -أكثر من علةم فإن انتفاء بعض تلك العلل ال يوجب انتفاء
اٟتكم ،كاٟتدث ببول وغائطم فإنو يوجب عدم الصالة حىت يرتفع اٟتدث ،فلو انتفت علة
البول ،فال يعٍت ذلك جواز مباشرة الصالة وصحتهام ألنو قد يوجد علة أخرى -وىي
الغائط٘ -تنع من الصالة.
الرَمل ،فإن علتو إظهار النشاط
وثانيها :ىو اٟتكم الذي بقي مع انتفاء علتو ،ومثالو :ال
للكفار ،وأن ُٛتالى يثرب مل تصب الن صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو ،غَت أن ىذه العلة
للرَمل يف حجة الوداع.
انتفت وبقي اٟتكم ،ويدل عليو فعل الن صلى اهلل عليو وسلم ال
وثالثها :ما كان اٟتكم مبنيا على علة ظنية ،ومثالو الرخص ا١تتعلِّقة بالسفر ،ألنو مظنة
ا١تشقة ،فإن أحكام الرخص تستمر ولو مل توجد تلك العلة ،وىي ا١تشقة لكوهنا ظنية ،قالو
شيخ اإلسالم -رٛتو اهلل -يف "٣تموع الفتاوي".

(ٕ )

)ٔ( الفتوحي  ،شرح الكوكب المنير  ،مرجع سابق . ٘٘ / ٗ :

)ٕ( اٟتراين  ،مجموع الفتاوى  ،مرجع سابق . ٜٔٙ – ٔٙٚ / ٕٓ :
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المبحث الثاني
صور دوران العلة مع الحكم
ذكر كثَت من العلماء أن دوران العلة مع اٟتكم قد يكون يف صورة واحدة  ،وقد يكون
يف صورتُت ،وفيما يلي سأبُت ا١تراد من ٍ
كل منهما ،مع أمثلة توضح ذلك.
أوالً  :الدوران يف صورة واحدة.

وىو أن يكون وجود اٟتكم عند وجود الوص  ،وعدمو عند عدمو يف ٍ
٤تل واحد(ٔ ).

و من أمثلة ذلك ما يأيت :
ٔ .عصَت العنب  :قبل أن يصَت مسكراً حالال باإلٚتاع  ،فلما صار مسكرا صار حراما
باإلٚتاع  ،فلما زال عنو وص اإلسكار بأن صار خالً صار حالالً مرة أخرى ،
فدل ىذا على أن العلة ىي السكر ،ألن اٟتكم دار عليها وجودا أو عدماً(ٕ).
ٕ .٭تكم بتنصي يف حق العبد ،فإذا أعتق كمل حده ،فلو اسًتق بعد اٟترية ،مثل أن
يكون نصرانياً فينقض العهد ويلحق بدار اٟترب ،مث يسبيو ا١تسلمون فيسًتقونو ،فإنو
اٟتد يف حقو ىي الرقم ألن

ينتص اٟتد عليو ،فدل ىذا على أن علة تنصي
اٟتكم دار عليها وجوداً وعدماً (ٖ).
ٖ .احتجاج ا١تالكية (ٗ) على طهارة عُت الكلب وا٠تنزير بقياسهما على الشاة ّتامع
اٟتياة يف الكل ،وذلك بقو٢تم يف بيان أن اٟتياة علة الطهارة :الشاة إذا ماتت ويف

)ٔ( ابن اٞتوزي  ،يوس بن عبد الرٛتن  ،اإليضاح لقوانين االصطالح في الجدل األصولي الفقهي  ،ط ٔ ٖتقيق  :د .فهد السدحان
(مكتبة العبيكان ٕٖٔٔ ىـ  ٜٜٔٔ -م ) ص . ٔٛٙ
)ٕ( ا١ترجع السابق  ، ٔٛٚ :الرازي  ،المحصول  ،مرجع سابق . ٕٓٚ / ٘ :

( ٖ) الكلوذايت  ،أيب ا٠تطاب ،التمهيد في أصول الفقو  ،ط ٔ ٖتقيق  :د  .مفيد أوعمشة و د٤ .تمد بن علي بن إبراىيم ( جدة – دار
ا١تدين  ٔٗٓٙىـ ٜٔٛ٘ -م ) ٗ . ٕٗ /
( ٗ ) التلمساين  ،أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد مفتاح الوصول إلى بنا الفروع على األصول ط ٔ ٖتقيق  :عبد الوىاب عبد اللطي (
بَتوت – دار الكتب العلمية ٖٓٗٔ ىـ  ٜٖٔٛ -م ) ٓ٘ٔ .
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بطنها جنُت حي حكمنا على ٚتيع أجزائها بالنجاسة ،وعلى ذلك اٞتنُت بالطهارة،
فقد دار اٟتكم وىو الطهارة مع اٟتياة وجوداً وعدماً ،وإذا عدمت اٟتياة كما يف
الشاة ا١تيتة ،ويف بطنها جنُت حي وجدت النجاسة فيها دون جنينها ،فدل ىذا على
أن علة الطهارة ىي اٟتياةم ألن اٟتكم دار عليها وجوداً وعدماً (ٔ) .
ٗ .اٟتَب ٬تري فيو الربا ما دام حباً مطعوماً ،ويزول عنو ىذا اٟتكم إذا زرع وصار قصيالً
ٍ
حينئذ ،فال ربا فيو.فإذا عقد اٟتَب فيو مطعوماً ،وعاد إليو
(ٕ ) م ألنو غَت مطعوم
اٟتكم ،وىو كونو ربوياً .فدل ذلك على أن علة الربا فيو ىي الطعمم ألنو وجد
اٟتكم بوجودىا وانتفى بانتفائها(ٖ).
ثانياً :الدوران يف صورتُت:

وىو أن يكون وجود اٟتكم عند وجود الوص يف ٤تل ،وعدم اٟتكم عند عدم الوص يف
٤تل آخر (ٗ).
و من أمثلة ذلك ما يأيت :
ٔ.اٟتلي ا١تباح ٕتب فيو الزكاة لكونو نقداً  ،والنقدية يدور معها الوجوب وجوداً يف ا١تسكوك،
وعدماً يف ٨تو الثياب والعبيد والدواب.
فهنا وجد اٟتكم ،وىو وجوب الزكاة عند وجود الوص  ،وىو النقدية يف ا١تسكوك ،وعدم
اٟتكم ،فلم ٕتب الزكاة عند عدم وجود الوص  ،وىو النقدية يف الثياب أو العبيد أو
الدواب ،واحملالن متغايران  ،فا١تسكوك غَت الثياب والعبيد والدواب (٘).

( ٔ ) الغرناطي  ،أيب القاسم ٤تمد بن أٛتد بن جزي  ،تقريب الوصول لعلم األصول  ،ط ٔ ٖتقيق ٤ :تمد ا١تختار بن األمُت الشنقيطي
( القاىرة – مكتبة ابن تيمية  /جدة – مكتبة العلم ٗٔٗٔ ىـ ) . ٖٙٚ
)ٕ( القصيل ىو ما اقتصل أي قطع و انفصل من الزرع أخضر  .انظر الفَتوز أبادي  ،القاموس المحي
مرجع سابق . ٔٓٛٗ :
( ٖ ) السبكي  ،االبهاج  ،مرجع سابق . ٕٖٚٙ / ٙ :
( ٗ ) ابن اٞتوزي  ،االيضاح  ،مرجع سابق . ٔٛٙ :

( ٘ ) السبكي  ،اإلبهاج  ،مرجع سابق . ٕٖٚٙ / ٙ :
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ٕ.اٞتص ٬تري الربا يف بيعو ّتنسو متفاضالً لكونو مكيالً ،والكيل علة يدور معها ٖترمي
التفاضل وجوداً يف الرب والشعَت و٨تو٫تا ،وعدماً يف ٨تو الثياب والعبيد.
فهنا وجد اٟتكم ،وىو ٖترمي التفاضل عند وجود الوص  ،وىو الكيل يف الرب والشعَت
و٨تو٫تا ،وعدم اٟتكم ،فلم ٭ترم التفاضل عند عدم وجود الوص  ،وىو الكيل يف الثياب
والعبيد ،فلما مل تكن مكيلة مل ٬تر ٖترمي الربا فيها ،واحملالن متغايران ،فالرب والشعَت غَت
الثياب والعبيد (ٔ).
قلت :فهاتان صورتا الدوران عند العلماء ،لكن ىاتُت الصورتُت ليستا سواءً يف القوة،
فالصورة األوىل أقوى من الثانية عند من يرى االحتجاج بالدوران يف إفادة العلية ،بل يرى
بعض أولئك فساد الصورة الثانية من صور الدوران وعدم صحة االحتجاج هبا يف إفادة العلية
كالغزايل (ٕ).وىذا ا١تعٌت قد أكد عليو ٚتاعة من األصوليُت (ٖ).
يقول الطويف ( :لكن الدوران يف صورة أقوى منو يف صورتُت على ما ىو مدرك ضرورة أو نظراً
ظاىراً ) (ٗ).
ويقول القرايف( :وقد يقع يف صورتُت ،وىو دون األول ،وإ٪تا رجحت الصورة األوىل على
ىذهم ألن انتفاء اٟتكم بعد ثبوتو يف الصورة ا١تعنية يقتضي أنو مل يبق معو ما يقتضيو يف تلك
الصورة وإال لثبت فيها ،أما إذا انتفى من صورة أخرى غَت صورة الثبوت أمكن أن يقال :إن
موجب اٟتكم غَت الوص ا١تدعى علة.
وأما ما ذكر٘توه من الوص – لو فُِرمج انتفاؤه – لثبت اٟتكم بذلك الوص اآلخر ،فما
تعُت عدم اعتباره غَتهٓ ،تالف الصورة الواحدة ) (ٔ).

و انظر  :الطويف  ،سليمان بن عبد القوي  ،شرح مختصر الروضة  ،ط ٔ ٖتقيق د .عبد اهلل الًتكي ( بَتوت – مؤسسة الرسالة ٓٔٗٔ
ىـ ٜٜٔٓ -م ) ٖ . ٖٗٔ /
( ٔ ) ابن اٞتوزي  ،اإليضاح  ،مرجع سابق . ٔٛٙ :

( ٕ ) الغزايل  ،أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد شفا الغليل في بيان اليبو و المخيل و مسالك التعليل ٖ ،تقيق د .أٛتد الكبيسي ( بغداد –
مطبعة اإلرشاد ٓ ٖٜٔىـ ٜٔٚٔ -م ) . ٕٙٛ
( ٖ ) الطويف  ،شرح مختصر الروضة  ،مرجع سابق  ، ٖٗٔ / ٖ :الفتوحي  ،شرح الكوكب المنير  ،مرجع سابق . ٜٕٔ / ٗ :
( ٗ ) الطويف  ،شرح مختصر الروضة  ،مرجع سابق . ٖٗٔ / ٖ :
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المبحث الثالث
بعض التطبيقات على القاعدة
لقاعدة اٟتكم يدور مع علتو وجودا و عدما تطبيقات كثَتة منها:
ٔ  -أن التكلي علة لوجوب العبادات  -على ا١تكل – وصحة العقود يف ا١تعامالت ،
ووجوب اٟتدود والعقوبات كلها م فهذه كلها معلقة بالتكلي تثبت بوجوده  ،وتنتفي بعدمو
.
ٕ  -أن إسكار ا٠تمر علة لتحرٯتها و٧تاستها  -عند اٞتمهور  -فإذا زال إسكارىا بتحو٢تا
خالً زال ٖترٯتها.
ٖ  -أن حصول الضرورة علة إلباحة احملظور كأكل ا١تيتة للمضطر و قول كلمة الكفر للمكره
يباح بتحققها  ،و٭ترم بانتفائها.
ٗ  -أن اإلغماء والنوم واٞتنون علل لزوال التكلي وعدم نفوذ التصرف  ،فإذا زالت حصل
التكلي ونفذ التصرف  ،وكلما عادت ىي أو بعضها زال التكلي بزوال علتو  ،وىي العقل
الذي يزول هبذه األمور.
٘ ٚ -تيع شروط األحكام داخلة ٖتت ىذا األصل  ،فإذا ٖتققت الشروط  -وىي
علة ثبوت اٟتكم  -ثبت اٟتكم  ،فإذا زالت أو بعضها زال اٟتكم (ٕ ).

ٖتول من دورة مياه إىل غرفة مالبس ألن ا١تنع من إدخال
 – ٙجواز وضع القرآن يف مكان ّ
ا١تصح وتشغيل القرآن فيها إ٪تا كان تعظيماً للقرآن الكرمي  ،حيث كان ىذا ا١تكان ٧تساً ،
( ٔ ) القرايف  ،أٛتد بن إدريس شرح تنقيح الفصول ٖ ،تقيق  :طو عبد الرؤوف سعد ( دار عطوة للطباعة  ،توزيع ا١تكتبة األزىرية
للًتاث ٗٔٗٔىـ ٜٜٖٔ -م ) .ٖٜٙ
)ٕ( انظر  :السلمي  ،أبو ٤تمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن اٟتسن السلمي الدمشقي ،ا١تلقب بسلطان العلماء
قواعد األحكام في مصالح األنام علق عليو طو عبد الرؤوف سعد ( بَتوت – دار الكتب العلمية  /القاىرة – دار أم القرى ٗٔٗٔ ىـ

 ٜٜٔٔ -م ) ٕ  . ٙ – ٘ /و الندوي  ،علي أٛتد القواعد الفقهية ط ٗ (دمشق – دار القلم  ٔٗٔٛىـ ).
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ومكاناً لكش العورات  ،ومأوى للشياطُت  ،فلما زالت ىذه األوصاف وصار ا١تكان طاىراً
نظيفاً  ،تغَت اٟتكم تبعاً لذلك .
وقد كا نت أرمج مسجد الن صلى اهلل عليو وسلم يف ا١تدينة قبورا للمشركُت  ،فأزا٢تا الن
صلى اهلل عليو وسلم وبٌت مسجده مكاهنا .
ِ
روى البخاري ( )ٔٛٙٛومسلم (ٕٗ٘) عن أَنَ ٍ ِ
صلالى اللالوُ
س َرض َي اللالوُ َعْنوُ قال  :قَد َم النالِ ّ َ
َْ
َعلَْي ِو و َسلالم الْم ِدينَةَ وأ ََمر بِبِنَ ِاء الْم ْس ِج ِد فَـ َق َال ( :يَا بٍَِت الن ال ِ ِ ِ
ب
َ
الجار ثَامنُوين  .فَـ َقالُوا َ :ال نَطْلُ ُ
َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ا٠تِر ِ
ِ
الخ ِل فَـ ُق ِط َع ،
ت َ ،وبِالن ْ
ب فَ ُس ِّويَ ْ
ُت فَـنُبِ َش ْ
َٙتَنَوُ إِالال إِ َىل اللالو  .فَأ ََمَر بُِقبُوِر الْ ُم ْش ِرك َ
ت ُ ،مثال ب ْ َ
ِ ِ (ٔ )
الخ َل قِْبـلَةَ الْ َم ْسجد)
ص ّفوا الن ْ
فَ َ
قال النووي رٛتو اهلل :
"فِ ِيو  :جواز نـَبش الْ ُقبور الدالا ِرسة  ،وأَنالو إِذَا أُِزيل تـُراهبا الْمختـلَط بِص ِد ِ
يد ِى ْم َوِد َمائِ ِه ْم َج َاز ْت
َ َ َ ُ َْ
ََ ْ
َ َ ُ
َ
ُ
(ٕ )
ِ
ِ
ِ
ت أ َْرضو" .
ال
الص َالة ِيف تِْل َ
عها َم ْسج ًدا إِ َذا طُيِّبَ ْ
ك ْاأل َْرمج َ ،و َج َواز ا ِّٗتَاذ َم ْوض َ
 - ٚجواز تطهَت ا١تياه ٔتواد كيماوية  ،كتطهَت ا١تياه النجسة  ،واياري  ،ىذه إذا ألقي
وطهرت صارت طاىرة  ،ليس فيها شيء .
عليها ا١تواد الكيماوية ُ
 – ٛو من أمثلة التطبيقات  ،ما جاء يف" :الصحيحُت" أن الن صلى اهلل عليو وسلم قال:
(إ٪تا هنيتكم من أجل الدالافالة اليت َدفالت ،فكلوا وادخروا وتصدقوا)  ،والدالافالة ىم األعراب
الفقراء الذين َدفالوا -والدف نوع من أنواع ا١تشي -إىل ا١تدينة وقت عيد األضحى ،فنهى الن
)ٔ( صحيح البخاري  ،كتاب فضائل ا١تدينة  ،باب فضل ا١تدينة و أهنا تنفي الناس ٖ  ٕٓ /رقم اٟتديث . ٔٛٙٛو صحيح مسلم
كتاب ا١تساجد و مواضع الصالة  ،باب ابتناء مسجد الن  ٖٖٚ / ٔ اٟتديث ٕٗ٘ .
)ٕ( النووي  ،أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرف شرح صحيح مسلم ط ٕ ( بَتوت – دار إحياء الًتاث العريب ٕ ٖٜٔىـ ) / ٘ :
.ٚ

26

2626

قاعدة احلكم يدور مع علته وجودا و عدما ( دراشة تأصيليّة تطبيقية)
مشروع حبث مقدم لنيل درجة املاجصتري

صلى اهلل عليو وسلم أصحابو عن ادخار ٟتوم األضاحي فوق ثالث حىت يتصدقوا على
ىؤالء الفقراء ويعطوىم شيئا من اللحم والزاد .فكانت علة النهي عن االدخار ىو ما سبق،
فلما ذىبت ذىب اٟتكم ،فجوز الن صلى اهلل عليو وسلم االدخار بعد ثالث

)ٔ( صحيح مسلم  ،كتاب األضاحي ،باب بيان ما كان من النهي عن أكل ٟتوم األضاحي  ٔ٘ٙٔ / ٖ :اٟتديث ٔ. ٜٔٚ
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الخاتمة
نتائج البحث
من خالل كتابيت للبحث ٕتلت يل بعض النتائج أثناء قراءيت يف طيات الكتب و رصدي
لنكت ا١تعرفة  ،منها :
ٔ – أن قاعدة اٟتكم مع علتو وجودا و عدما ليست مطردة  ،و ذلك لوجود بعض
ا١تستثنيات من القاعدة .
ٕ – األصح أن يقال أن اٟتكم يدور مع علتو و ليس مع حكمتو ألن اٟتكمة غَت
منضبطة.
ٖ – أن اٟتكم الذي يدور مع العلة يف صورة واحدة  ،أقوى من صورة دوراهنا يف صورتُت،
عند من يرى االحتجاج هبا يف إفادة العلية .
ٗ – أن لقاعدة اٟتكم يدور مع علتو وجودا و عدما تطبيقات كثَتة .
و أخَتا بعد عرضي لنتائج البحث  ،أكرر شكري بعد شكر ا١تنعم اٞتليل سبحانو لكل من
مدين برأي أو عون يف إخ راج البحث هبذه الصورة  .و أنا ال أدعي أنو ٤تيط با١توضوع  ،غَت
أنٍت أومن بأن ما ال يدرك كلو ال يًتك جلو و إن قال األوائل  ( :ا١تؤل مثل ا١تكل ال ٮتلو
من ا١تؤاخذة  ،و ال يرفع عنو القلم ) فإهنم أيضا بلسان اٟتال أو بلسان ا١تقال يقولون ( :
من ٗتوف ما أل  ،و من طلب الكمال فإ٪تا طلب احملال ) .
و إنٍت أرجو أن يكون خَت مفتاح ١تن يأيت بعدي فيتعرمج ٞتوانب قد أكون قصرت فيها ،
فا١توضوع أكرب من أن يدندن فيو مثلي فضال من أن ٭تيط بو  ،و ىو ْتاجة إىل مزيد ْتث و
إمعان فكر و تدقيق نظر  ،أسأل الو أن يهيئ لو من يقوم بو على وجو الكمال و التمام .إنو
على كل شيء قدير و باإلجابة جدير
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فهرس اآليات القرآنية
م
ٔ

رقمها اسم السورة

اآلي ة
وإِ ْذ يـرفَع إِبـر ِاىيم الْ َقو ِ
اع َد ِمن الْبـي ِ
ٕٔٚ
ت
َ َْ
َ َْ ُ ْ َ ُ َ
ِ
ال ِ
ٜٔٔ
ودا َو َعلَ َى ُجنُوهبِِ ْم
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اللّوَ قيَ ًاما َوقُـ ُع ً
الذ َ
فال وربك ال يؤمنون حىت ٭تكموك فيما شجر بينهم ٘ٙ
فَأَتَى اللّو بـْنـيانَـهم ِّمن الْ َقو ِ
ٕٙ
اع ِد
َُُ ُ َ َ
ٕٔ
و آتيناه اٟتكم صبيا

رقم الصفحة

البقرة

ٛ

آل عمرن

ٛ

النساء

ٔٔ

النحل

ٛ

مرمي

ٔٔ

 ٙو اهلل خلقكم و ما تعملون

ٜٙ

الصافات

ٕٔ

 ٚخالق كل شيء

ٕٙ

الزمر

ٕٔ

ٕ
ٖ
ٗ
٘

فهرس أطراف األحاديث
م
ٔ
ٕ
ٖ

طرف الحديث
إ٪تا هنيتكم من أجل الدالافالة اليت َدفالت

إن من الشعر ٟتكمة
ِ
صلالى اللالوُ َعلَْي ِو َو َسلال َم الْ َم ِدينَةَ َوأ ََمَر بِبِنَ ِاء الْ َم ْس ِجد
قَد َم النالِ ّ َ
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فهرس المصادر والمراجع
المراج ع

م
ٔ القرآن الكرمي
ٕ

إبراىيم مصطفى  ،أٛتد الزيات  ،حامد عبد القادر ٤ ،تمد النجار ،المعجم الوسي
( دار الدعوة )
ابن اٞتوزي  ،يوس بن عبد الرٛتن  ،اإليضاح لقوانين االصطالح في الجدل

ٖ األصولي الفقهي  ،ط ٔ ٖتقيق  :د .فهد السدحان (مكتبة العبيكان ٕٖٔٔ ىـ -
ٔ ٜٜٔم )
ٗ
٘

اإلسنوي ،عبد الرحيم بن اٟتسن بن علي  ،نهاية السول شرح منهاج الوصول  ،ط
ٔ ( مصر – دار السعادة ٕٓٗٔىـٜٜٜٔ -م )
اآلمدي  ،سيد الدين علي بن أيب علي بن ٤تمد  ،اإلحكام في أصول األحكام
(بَتوت – دار الكتب العلمية ٓٓٗٔىـ ٜٔٛٓ -م )

 ٙاألنصاري ٤ ،تمد بن مكرم بن على ،لسان العرب ط ٖ ( بَتوت  /دار صادر )
الباحسُت  ،يعقوب بن إبراىيم القواعد الفقهيّة ( الريامج  :مكتبة ابن رشد )
ٚ
ٛ

البخــاري ٤تمــد بــن إٝتاعيــل بــن بردزبــو البخــاري ص حيح البخ اري ٖتقيــق ٤ :تمــد
زىَت بن ناصر الناصر ( دار طوق النجاة ٕٕٗٔ ىـ )

ي اف القن اع ع ن م تن اإلقن اع ،
البهــويت  ،منصــور بــن يــونس بــن صــالح الــدين ك ّ
(دار الكتب العلمية )

التلمساين  ،أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد مفتاح الوصول إلى بنا الفروع على

 ٜاألصول ط ٔ ٖتقيق  :عبد الوىاب عبد اللطي ( بَتوت – دار الكتب العلمية
ٖٓٗٔ ىـ  ٜٖٔٛ -م )
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اٞترجــاين  ،علــي بــن ٤تمــد بــن علــي ال ـزين التَّعريف ات ط ٔ ( بــَتوت – دار الكتــب
ٓٔ
العلمية ٖٓٗٔ ىـ ٜٖٔٛ-م ).
اٞتويٍت  ،أبو ا١تعايل عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوس ا١تلقب بإمام اٟترمُت اإلرشاد
ٔٔ إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد ٖتقيق  :د٤ /تمد يوس موسى و علي عبد
ا١تنعم عبد اٟتميد ( مصر – مكتبة ا٠تا٧تي )
اٟتراين  ،تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية مجموع الفتاوى ٖتقيق
ٕٔ  :عبد الرٛتن بن ٤تمد قاسم ( ا١تدينة ا١تنورة – ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصح
الشري )

ٖٔ

ال ـرازي ٤،تمــد بــن أيب بكــر  ،مخت ار الص حاح ،ط ٘ ( بــَتوت :ا١تكتبــة العص ـرية ،
ٕٓٗٔىـ ٜٜٜٔ -م ) .

ٗٔ الراغب  ،األصفهاين مفردات القرآن .
ٔٙ
٘ٔ

الز٥تشري ٤،تمود بن عمرو بن أٛتد الكياف عن حقائق غوامض التنزيل ط ٖ (
بَتوت – دار الكتاب العريب ٔٗٓٚىـ )
الســبكي  ،تــاج الــدين عبــد الوىــاب بــن تقــي الــدين األش باه والنَّظ ائر  :ط ٔ ( دار
الكتب العلمية ٔٔٗٔىـٜٜٔٔ -م ).
السبكي  ،علي بن عبد الكايف بن علي اإلبهاج في شرح المنهاج ( بَتوت – دار
الكتب العلمية ٔٗٔٙىـ  ٜٜٔ٘ -م )
السلمي  ،أبو ٤تمد عز الدين عبد العزيز بـن عبـد السـالم بـن أيب القاسـم بـن اٟتسـن

ٔٚ

السلمي الدمشقي ،ا١تلقب بسلطان العلماء قواعد األحكام في مص الح األن ام
علــق عليــو طــو عبــد الــرؤوف ســعد ( بــَتوت – دار الكتــب العلميــة  /القــاىرة –
دار أم القرى ٗٔٗٔ ىـ  ٜٜٔٔ -م )

ٔٛ

الشاط  ،إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الغرناطي الموافقات ،ط ٖٔ ،تقيق :
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ( دار ابن عفان ٔٗٔٚىـٜٜٔٚ /م)
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الشنقيطي ٤ ،تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار نثر الورود على مراقي السعود ط ٔ
ٜٔ
ٖتقيق  :علي بن ٤تمد العمران ( جدة – دار عامل الفوائد )
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ

الشهرستاين  ،أبو الفتح ٤تمد بن عبد الكرمي بن أيب بكر الملل والنحل ( مؤسسة
اٟتل )
الشوكاين ٤ ،تمد بن علي بن ٤تمد إرشاد الفحول إىل تحقيق الحق من علم
األصول طٔ ٖتقيق  :الشيخ أٛتد عزو عناية ( دار الكتاب العريب )
الطويف  ،سليمان بن عبد القوي  ،شرح مختصر الروضة  ،ط ٔ ٖتقيق د .عبد اهلل
الًتكي ( بَتوت – مؤسسة الرسالة ٓٔٗٔ ىـ ٜٜٔٓ -م )
العطار ،حسن بن ٤تمد بن ٤تمود ،حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على
جمع الجوامع ( ،دار الكتب العلمية ) .
الغرناطي  ،أيب القاسم ٤تمد بن أٛتد بن جزي  ،تقريب الوصول لعلم األصول  ،ط

ٕٗ ٔ ٖتقيق ٤ :تمد ا١تختار بن األمُت الشنقيطي ( القاىرة – مكتبة ابن تيمية  /جدة –
مكتبة العلم ٗٔٗٔ ىـ )
الغزايل  ،أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد شفا الغليل في بيان اليبو و المخيل و
ٕ٘ مسالك التعليل ٖ ،تقيق د .أٛتد الكبيسي ( بغداد – مطبعة اإلرشاد ٓ ٖٜٔىـ -
ٜٔٔٚم )
ٕٙ

الغزايل ٤ ،تمد بن ٤تمد ،المستصفى ط ٔ ٖتقيق ٤ :تمد عبد السالم عبد الشايف (
بَتوت – دار الكتب العلمية ٖٔٗٔىـ ٜٜٖٔ -م )
الفتوحي ،تقي الدين أبو البقاء ٤تمد بن أٛتد بن عبد العزيز بن علي ا١تعروف بابن

 ٕٚالنجار ،شرح الكوكب المنير  ،طٕ ٖ،تقيق ٤تمد الزحيلي ونزيو ٛتاد ( الريامج –
مكتبة العبيكان ٔٗٔٛىـ  ٜٜٔٚ -مـ )
ٕٛ

فخر الدين الرازي ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التيمي

المحصول ط ٖ ٖتقيق  :الدكتور طو جابر فيامج العلواين ( مؤسسة الرسالة
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 ٔٗٔٛىـ  ٜٜٔٚ -م )
ٕٜ
ٖٓ
ٖٔ
ٕٖ

الفـَتوز آبــادي٣ ،تــد الــدين ٣تــد الــدين ٤تمــد بــن يعقــوب  ،الق اموس المح ي

طٛ

(بَتوت:مؤسسة الرسالة ٕٔٗٙ ،ىـٕٓٓ٘ -م) .
الفيومي  ،أٛتـد بـن ٤تمـد بـن علـي  ،المص باح المني ر ف ي غري ب الي رح الكبي ر ،
(بَتوت  -ا١تكتبة العلمية ).
القرايف  ،أٛتد بن إدريس شرح تنقيح الفصول ٖ ،تقيق  :طو عبد الرؤوف سعد (
دار عطوة للطباعة  ،توزيع ا١تكتبة األزىرية للًتاث ٗٔٗٔىـ ٜٜٖٔ -م )
القرايف  ،أٛتد بن إدريس الصنهاجي نفائس األصول في شرح المحصول( مكتبة
نزار مصطفى الباز )
الكلوذايت  ،أيب ا٠تطاب ،التمهيد في أصول الفقو  ،ط ٔ ٖتقيق  :د  .مفيد

ٖٖ أوعمشة و د٤ .تمد بن علي بن إبراىيم ( جدة – دار ا١تدين  ٔٗٓٙىـ ٜٔٛ٘ -م
)
ي البن خطيب ال ّدىشة.ٙٗ/ٔ ،
ٖٗ مختصر من قواعد العالئي وكالم اإلسنو ّ

ا١تقدسي  ،موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة  ،روضة الناظر وجنة

ٖ٘ المناظر في أصول الفقو على مذىب اإلمام أحمد بن حنبل طٕ ( مؤسسة الريان
للطباعة ٖٕٗٔىـٕٕٓٓ-م )
ٖٙ

ا١تقري  ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد كتاب القواعد ٖ ،تقيق د .أٛتد بن عبد اهلل بن
ّ

ٛتيد ( مكة ا١تكرمة – مركز إحياء الًتاث )

 ٖٚالندوي  ،علي أٛتد القواعد الفقهية ط ٗ (دمشق – دار القلم  ٔٗٔٛىـ ).
ٖٛ
ٖٜ

النــووي  ،أبــو زكري ــا ٤تيــي الــدين ٭ت ــِت بــن ش ــرف ش رح ص حيح مس لم ط ٕ (
بَتوت – دار إحياء الًتاث العريب ٕ ٖٜٔىـ ) .
النووي٤ ،تيي الدين ٭تِت بن شرف تهذيب األسما واللغات ( بَتوت  -دار الكتب
العلمية )
33

3333

قاعدة احلكم يدور مع علته وجودا و عدما ( دراشة تأصيليّة تطبيقية)
مشروع حبث مقدم لنيل درجة املاجصتري

النيسابوري  ،مسلم بـن اٟتجـاج القشـَتي  ،ص حيح مس لم ٖتقيـق ٤ :تمـد فؤادعبـد
ٓٗ
الباقي ( بَتوت –دارإحياءالًتاث العريب )
ٔٗ

ا٢تــروي البغــدادي القاســم بــن ســالم غري ب الح ديث ط ٔ ٖتقيــق  :د٤ .تم ــد
عبــد ا١تعيــد خــان ( حيــدرآباد -مطبعــة دائــرة ا١تعــارف العثمانيــة  ٖٔٛٗ ،ى ـ -
ٗ ٜٔٙم ) .
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م
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ٕ
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ٛ

ٖ المبحث األول  :معٌت القاعدة

ٜ

ٗ المبحث الثاني  :معٌت اٟتكم

ٕٔ

٘ المبحث الثالث  :معٌت العلة

٘ٔ

ٙ

الفصل الثاني  :معٌت القاعدة إٚتاال مع ذكر بعض التطبيقات
عليها

ٕٓ

 ٚالمبحث األول  :توضيح معٌت القاعدة .

ٕٔ

 ٛالمبحث الثاني  :صور دوران العلة مع اٟتكم

ٕٕ

 ٜالمبحث الثالث  :تطبيقات على القاعدة .

ٕٙ

ٓٔ الخاتمة

ٕٜ

ٔٔ الفهارس

ٖٓ
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ٖٔ
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ٖ٘
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