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  :ملخص البحث

ال نفػػع علػػع امػػرئ الكيػػة الحتػػ هب الػػل ٓنلػػع بػػا أصػػوؿ الفقػػو بػػٌن 
العلػػػـو اليػػػرعية  كوسػػػا الوسػػػيلة الػػػل هحتػػػن مػػػن  ال ػػػا اسػػػتنباط ال حتػػػاـ 

جوانبهػػػػا ال حتػػػػاـ الوضػػػػعية  كوسػػػػا متعلػػػػ  ال حتػػػػاـ  اليػػػػرعية  ومػػػػن أىػػػػم
 اليرعية  وجودا أو عدما.

غػػًن أف اكيػػػحتلة ا اصػػلة ن الػػػم أف ال حتػػػاـ الوضػػعية  ػػػد يتػػػد   
أو منػ  ببػػوت   فيهػا اكحتلػف مػن أجػػ  ٓنكػي   حتػم مػن ال حتػػاـ اليػرعية

الػػم ا حتػػػم  وىػػو مػػػا لعػػ  فعلػػػو الػػػم معػػدودا مػػػن  بيػػ  ا يػػػ   إا فعػػػ  
 ال أمر يريده اليارع.   يلة من أج  ٓنقي  أمر يرجوه اكحتلف
فتهػػػػػدؼ ىػػػػػ ه الدراسػػػػػة إا بيػػػػػاف صػػػػػلة ال حتػػػػػاـ الوضػػػػػعية   يػػػػػ   

الفقهيػػة  وأبػػر ٓنيػػ  اكحتلػػف كلػػاد ال حتػػاـ الوضػػعية علػػع ببػػوت ال حتػػاـ 
 اليرعية  من  الؿ التطبيقات الفقهية اكبثوبة ن كتب الفقهاء. 

لبحػػػو ىػػػو مػػػػنهمل اسػػػتقرافي ٓنليلػػػي  إا فيػػػػو واكػػػنهمل اكتبػػػ  ن ىػػػػ ا ا
اسػػػتقراء كػػػا جػػػاء ن كػػػ  مػػػن كتػػػب الفقػػػو والقواعػػػد الصػػػولية    ٓنليلهػػػا  
فحػدودىا ال حتػاـ الوضػعية ن القواعػد الصػولية وا وانػب الفقهيػة اكتكػلة 

 با.
و لػػػػػح البحػػػػػو ن نتافاػػػػػو إا سػػػػػعي اكحتلػػػػػف ن ٓنكػػػػػي   حتػػػػػػم 

علػع رمػو  ػد  حتػم بعػدـ ببػوت ا حتػم  تحتليفي كلاده  حتمػا وضػعيا مػ بر
مػػػحت تػػػوفرت أربعػػػة  ػػػروط    التحتليفػػي  ػػػحت إف ٓنقػػػ  السػػػبب اكفضػػػي إليػػو

وىػػػين أف يػػػرتب    حتػػػم سػػػبب  وأف يقكػػػد اكحتلػػػف إلػػػاد ا حتػػػم كلػػػاد 
 سببو  وأف توجد هتمة علع الم  وأف ييتم  فع  اكحتلف علع مفسدة.

ـ الوضػػػعية  تطبيقػػػات ا يػػػ  الفقهيػػػة  ال حتػػػا :ادلفتاحياااةالكلماااا  
 .فقهية  أ حتاـ تحتليفية

Abstract: 
The importance of legislative sciences 

cannot be hidden due to being the only source 

from which legislative provisions can be 

elicited. One of its aspects is the man-made 
provisions for being connected to it, their 

existence or none. However, the problem is 

that these man-made provisions can be used 

as a way to demand a legislative provision or 
disapproving it. 

 This makes it like a trick made by the 

assigned against the legislator. This study 

aims to clarify the bond between the man-
made provisions and jurisprudential tricks, 

and the effect of the assigned to find man-

made provisions on the validity of legislative 

provisions through the practical 
jurisprudences in the trusted books. 

 The researchers have employed the 

analytic inductive approach due to its 

applicability to the aspects of the study at 
hand. The study concludes with the assigned 

running to find an effective man-made 

provision to prove the invalidity of a 

legislative provision, based on four 
conditions: the provision has a reason, the 

assigned’s intention to find a provision based 

on its reason, having an accusation and 

having a sin. 
 Keywords: Jurisprudential tricks, 

man-made provisions, jurisprudential 

applications assigning provisions. 
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 قممةادل
ا مد هلل رب العاكٌن  والكالة والسالـ علع إماـ اكرسلٌن  سيدان دمحم وعلع آلو وصحبو الغر 

 اكيامٌن  وعلع ك  من سار علع ساهم إا يـو الدين  أما بعدن
فمعلـو ما للقواعد الصولية من أبر علع الفروع الفقهية  وما للخالؼ ن تلم القواعد الصولية بٌن 

ن أبر علع الفروع الفقهية  ول لم كلما أ حتمت الصوؿ أ حتمت فروعها  وكلما اضطربت العلماء م
الصوؿ اضطربت معها فروعها  ومن ىنا عين علماء اكسلمٌن علع مر العكور  لحتتابة والتكنيف ن 

ها  أصوؿ الفقو  لًندوا ب لم الفروع إا أصو ا  ويبينوا النهمل الكحيح ن استنباط ال حتاـ من أدلت
ويضعوا القواعد الل يسرت د با  وب لم يدرؾ الناس أ حتاـ العماؿ الل  رعها هللا تعاا عليهم. و ٌن 

كاف اكقاـ  راي -كا ي  الفقهية-يتعل  المر ّنسألة  افحتة متيعبة  د يقة مسافلها  عليم  طرىا 
اكسالم الل ُسلحتت فيها  والو وؼ بتتب  الصوؿ فيها  ومعرفة اكآ   الل بنيت الفروع عليها  وإدراؾ 

علع الوجوه الل ردت إليها  ففي الم فوافد مجة  ومناف  كثًنة  إا ب لم تضب  فروع ا ي   ويعلم 
مأ   ك  م ىب  ومستند ك  فري   وب لم أيضا تسد البواب علع ك  من سولت لو نفسو أبف 

يضا تسد السب  علع من أراد الرت ح ينسب إا أ د ما مل يق  بو  ومل يفهم من أصلو  وب لم أ
والتهاوف فيأ   ن ك  فرع  لص  ال ي يناسب ىواه  وب لم أيضا تقط  الطرؽ علع من أراد التلفي  
فًُنكب فرعا من أصوؿ متعددة متحيال ب لم لبلوغ مأربو  وإدراؾ مقكده. وال نلو المر من أمور  سنة 

أف لد للناس اكخارج ا سنة من اكضاي  ا رجة الل  د  وأيضا  فبإدراؾ الصوؿ وضبطها هحتن للفقه
تلم بم  ونرجها علع سمل  وًن  وسبي  مستقيم  وف   دود  رع هللا العزيز ا حتيم. ويزداد المر أكية ن 
ا ي  نلرا إا كوسا  ضية  دهة متاددة  إا ال تزاؿ ا وادث تطرؤ  وال تزاؿ النوازؿ تتواا  والناس ن  

عن  حتم اليرع فيها  وأكثرىا أكية تلم النوازؿ الل ْنع  الناس ن  رج تدفعهم  فيبحثو  ك  الم
للبحو عن خمارج من  رع هللا تعاا  فالبد أف تحتوف ال حتاـ اليرعية الل ير دوف إليها مبنية علع 

الفقهية واكخارج أصوؿ صحيحة  وأساسات  وهة  فهنا ت ز أكية إدراؾ  واعد أصوؿ الفقو ن ا ي  
 اليرعية.

 نمشكلة البحث
إف اكيحتلة ا اصلة ن الم أف ال حتاـ الوضعية  د يتد   فيها اكحتلف يريد ب لم ٓنكي   حتم 
من ال حتاـ اليرعية أو من  ببوت الم ا حتم  وىو ما لع  فعلو الم معدودا من  بي  ا ي   إا فع  

راعيا ن الم ما أراده اليرع ا نيف  وىو ما يثًن إ حتاؿ ال م  اكحتلف  يلة من أج  ٓنقي  مراده ىو
 مت ٓنكيلو.  ال يببوت ا حتم بناء علع السبب 
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 نأسئلة البحث
 ما صلة ال حتاـ الوضعية   ي  الفقهية؟ -1
 ل حتاـ الوضعية علع ال حتاـ التحتليفية للحي  الفقهية؟ ما أبر التحي   -2
 عليها عم  اكحتلف ن ال حتاـ الوضعية؟ ما ىي الفروع الفقهية الل لري -3

 نأىماف البحث
 بياف محتانة ال حتاـ الوضعية ن ا ي  الفقهية. -1
 الحتيف عن أبر التحي   ل حتاـ الوضعية علع ال حتاـ التحتليفية. -2
 اكر الفروع الفقهية اكندرجة ٓنت تكرؼ اكحتلف ن ال حتاـ الوضعية. -3

 نأمهية البحث
البحو ن أنو ي ص  كساف  ا ي  الفقهية من  الؿ ال حتاـ الوضعية  ويض  الصوؿ ت ز أكية 

 نالل هحتن أف يسرت د با ن ٔنريمل مساف  ا ي  الفقهية  كما تسد البواب علع أصحاب الىواء ال ي
لناس علع من أج  أف مك  ا   د يفتوف الناس من غًن أص  متٌن يبنوف عليها ا ي  الل يعلموسا الناس

 مبتغاىم غًن مبالٌن أب حتاـ اليرع ومقاصده.
 نمنهج البحث

اتبعت ن البحو اكنهمل االستقرافي والتحليلي  فقمت  ستقراء فروع ا ي  الفقهية  وتتب  مأ   
دلي  ك  فرع    استقراء ك  الصوؿ  وتتب  أ واؿ العلماء فيها    ٓنلي  القواعد الصولية تلم  وفروع 

 لفقهية  وٓنقي  رد ا ي  إا تلم الصوؿ.ا ي  ا
 نالمراسا  السابقة

ؽ إا أتصي  طر  ة  إال أنين مل أجد ُنثا وا دا ترغم كثرة الدراسات السابقة الل كتبت ن ا ي  الفقهي
 مساف  ا ي  الفقهية  وبياف القواعد الصولية الل بنيت  ومن تلم الدراسات السابقةن

 :قممنيكتب الفقهاء ادلت  -1
كتاب ا ي  ن الفقو  للقزويين  وىو كتاب صنفو ن بياف مجلة من ا ي  الل هحتن أف يستعٌن با   -أ

لفة من الفقو  و د تالناس ن اكضاف  الل  د تلم بم  وىو كتاب بري بفروع ا ي  الفقهية  لبواب خم
 استفدت منو ن الو وؼ علع  در كبًن من ا ي  الفقهية.

بياف الدلي  ن بطالف التحلي   البن تيمية  صنفو ن بياف بطالف نحتاح التحلي   و د  كتاب  -ب
أطاؿ فيو اال تااج  منحترا علع ا ي  واحملتالٌن  يلهم اك مومة  و د تطرؽ فيو علع رمو عرضي لبعض 

 فقهية.صور ا ي  اك مومة  فاستفدت منو ن تتب  مجلة من الصوؿ الل استند عليها ن ا ي  ال
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 :كتب ادلعاصرين  -2
سعع  باحملمد عبد الوىاب ُنًني  وىو كت كيف النقاب عن مو   ا ي  من السنة والحتتاب 

م لفو ن اكقاـ الوؿ ب كر الدلة الل جاءت ب ـ ا ي  ن اليريعة اإلسالمية  من القرآف الحترًن والسنة 
لل أ ارت إا  ي  حممودة وخمارج  سنة من والنبوية وأ واؿ اكتقدمٌن  كما اكر مجلة من الدلة ا

 اكضاي   ودما استفدتو من ى ا الحتتاب ىو سعيو لتحرير حم  النزاع ن ا ي .
 :رسائل جامعية -3
 ًن الدين  وىي رسالة  دمت لحتلية العلـو  ضواب  ا ي  وتطبيقاهتا علع صيغ التموي   لنزليوي -أ

اإلسالمية َنامعة ا زافر لني   هادة اكاجستًن  والل  لح فيها إا مخسة ضواب  مل يرد من بينها أي 
 ضاب  أصويل.

أف ى ه الدراسة جاءت مركزة علع ا ي  الفقهية من  الؿ  نوتتميز ى ه الدراسة عن تلم الدراسات
 ف أعملها العلماء فيها    اكر ضواب  العم  ّنا ن ا ي  الفقهية.ال حتاـ الوضعية  وكي
 نحمود البحث

و دود ى ا البحو ال حتاـ الوضعية  وُنو ا وانب اكرتبطة بتد   اكحتلف فيها عند العلماء  
 وآاثرىا الفقهية  وصلة الم   ي  الفقهية.

 نالبحث خطة
 يتحتوف البحو من مقدمة وبالبة مبا و و إنة.

 اكقدمة  وفيها أكية البحو  وميحتلتو  وأىدافو  ومنهاو  والدراسات السابقة  و دود البحو  و طتو.
 .اكبحو الوان تعريف ا ي  الفقهية وال حتاـ الوضعية

 .اكبحو الثانيةن أ ساـ ال حتاـ الوضعية  وصلتها   ي  الفقهية
 .لف ال حتاـ الوضعية  وتطبيقاهتا الفقهيةاكبحو الثالثةن  حتم ا ي  الفقهية إاا أوجد اكحت

 .النتافمل الل توص  إليها البا و وتوصياتوأىم اخلإنةن وتيتم  علع 
 ادلبحث األول: تعريف احليل الفقهية واألحكام الوضعية

 نادلطلب األول: تعريف احليل الفقهية
 من  الؿ تتب  تعريفات ا ي   يلهر أف ىنالم اْناىاف ن تعريفهان

أبسان" ما يتوص  بو إا مقكود فعرفها   الوؿن موس  لتعريف ا ي   ودمن اىب إا الم ابن  ار
 (1)بطري   في".
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الثاينن مضي  كفهـو ا ي   وكا فريقاف أيضا  أو ما  كرىا علع ا ي  احملمودة كالتهانوي  فعرفها 
والثاين  كرىا علع  (2)ال مفسدة فيو"  أبسان" ترؾ لطري  فيو مفسدة إا مطلوب مباح  وا تيار لطري 

ا ي  اك مومة كابن تيمية  فعرفها أبسان" أف يقكد سقوط الواجب أو    ا راـ بفع  مل يقكد بو الم 
وال ي يبدو أف االْناه الوؿ اكوس  كفهـو ا ي  ىو أرجحها  ملة من  (3)الفع  أو ما  رع لو" 

 السبابن
االستخداـ اللغوي ليست خمتكة ن أصلها ُنسن أو  بح  ول لم مل  أف لفلة ا يلة من  يو -1

تحتن ن أصلها ميعرة ّندح أو اـ  ومن ىنا يقوؿ ابن القيم ن المن" فإف ا يلة ال ت ـ مطلقا وال ٓنمد 
 (4)مطلقا  ولفلها ال ييعر ّندح وال اـ".

ي   احملمود واك مـو  فمن أف اليرع ا نيف من  الؿ الحتتاب والسنة استخدـ الوجهاف من ا  -2
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱاحملمود  وؿ هللا تعاان

و اؿ ن الم ابن القيمن" أراد   يلة التحي  علع التخلح من بٌن  [98: النساء] َّ  جب هئ مئ
ومن االستخداـ  كعىن اك مـو ما ورد عن النيب صلع هللا  (5)الحتفار  وى ه  يلة حممودة يثاب عليها" 

 (6)عليو وسلم أنو  اؿن" ال ترتحتبوا ما ارتحتبت اليهود  فتستحلوا حماـر هللا أبدىن ا ي ".
 نادلطلب الثاين: تعريف األحكام الوضعية

 منهان   عرؼ ا حتم الوضعي بتعريفات
  (7)معرفا  حتمو".أنون" ما استفيد بواسطة نكب اليارع علما  -1
 (8)وأنون"  طاب اليرع اكتعل  أبفعاؿ اكحتلفٌن  ال  ال تضاء وال  لتخيًن". -2

والم أف اليرع ا نيف وض  أمورا تعرؼ با وجود أ حتاـ اليرع وانعدامها  مث  كوف زواؿ اليمس 
ين مانعا من الزكاة  أو كوف الزىن سببا للرجم  ويبٌن الطون ا حتمة من سببا لوجوب الكالة  أو كوف الد  

الم بقولون"  طاب اليرع دما يتع ر علع اكحتلفٌن مساعو ومعرفتو ن ك   اؿ علع تعا ب العكار  
حتلية معرفات لو  فحتاف الم كالقاعدة الا تضت  حتمة اليرع نكب أ ياء تحتوف أعالما علع  حتمو و 

كيال لدواـ  حتمها وأ حتامها مدة بقاء اكحتلفٌن ن دار التحتليف  وتلم ال ياء نكب ن اليريعة  وٓن
 (9)معرفات  حتم اليرع ىي السباب واليروط واكوان ".

وال ي ىو -وأما تعريفها بنفي كوسا  طاب  ال تضاء أو التخيًن ف لم لنو عند تقسيم ا حتم 
غًن الم  فإف كاف اخلطاب  طاب طلب فهو  وفإنو إما أف يحتوف  طاب طلب  أ - طاب اليرع

اكندوب واحملـر واكحتروه  وإف كاف اخلطاب غًن طليب فإما أف يحتوف  طاب  لتخيًن أو غًن و الواجب 
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و د  (10)الم  فإف كاف  طا   لتخيًن فهو اإل  ة  وغًنه ىو ا حتم الوضعي كالسبب واليرط واكان .
ط ن الوؿ رت ففر وا بينهما بثالبة أمور تي   حتم الطليب وا حتم الوضعياعتىن الصوليوف ببياف الفرؽ بٌن ا

 وىين  دوف الثاين
العلمن  فال ييرتط ن  طاب الوض  علم اكحتلف  فالنافم مثال إف أتلف  يئا وإف مل يعلم لزمو  -1

 الضماف  ِنالؼ  طاب الطلب كالكالة فييرتط فيها علم اكحتلف.
ن  طاب الوض  القدرة  فالكيب إف  ت   خكا ضمنت العا لة  ِنالؼ القدرةن كما ال ييرتط  -2

  طاب الطلب فييرتط فيها القدرة.
االكتسابن وأيضا فال ييرتط ن  طاب الوض  االكتساب  فالدابة إف أتلفت  يئا لـز صا بها  -3

 (11)الضماف  وأما ن  طاب الطلب فتيرتط القدرة علع االكتساب.
 وا من الم أمرافنإال أف العلماء استثن

 ال لب علع من  ت   طأ النتفاء العلم. -مثال–أو مان أسباب العقو ت  فالقكاص 
واثنيهمان السباب النا لة للملم  كالبي  وا بة والوصية والكد ة  فييرتط فيها العلم والقدرة  ول لم 

 (12)تضاه.لو تلفظ  خح بلفظ ان   للملحتية جاىال لحتونو أعاميا مثال مل يُلـز ّنق
 ادلبحث الثاين: أقسام األحكام الوضعية، وصلتها ابحليل الفقهية

 نادلطلب األول: أقسام األحكام الوضعية
 ا تلف الصوليوف ن أ ساـ ال حتاـ الوضعية  وهحتن أف يرد الم إا مدرستٌنن
  والعالمة  والسبب  الوان مدرسة الفقهاء  فاعلوا أ ساـ ا حتم الوضعي أربعة  وىين اليرط

والعلة  وأضاؼ ن التوضيح  حتما وضعيا  امسا  وىو الركن    ىنالم من  سم العلة إا  سمٌن  
أو مان علة مقتضية  وىي العلة ا البة للححتم  كالتعلي   إلسحتار لتحرًن اخلمر  واثنيهمان علة مانعة  

 (13)وىي الل تحتوف رافعة للححتم  كالتعلي    يض لرف  الكالة.
لثانيةن مدرسة اكتحتلمٌن  فاع  بعضهم أ ساـ ال حتاـ الوضعية بالبة كالرازي ن احملكوؿ واليوكاين ا

الكحة والفساد  فهي ب لم  نواكان   وزاد ن مج  ا وام   والسبب  ن إر اد الفحوؿ  وىين اليرط
ن  رح خمتكر  العزهة والر كة  فهي ب لم سبعة  وزاد نمخسة  وزاد ن اإل حتاـ ومنتهع السوؿ

الداء واإلعادة والقضاء  فهي ب لم عيرة  غًن أف ى ه ليست مجيعها حم  اتفاؽ ن أسا من  نالروضة
 (14)أ حتم الوض   ب  ن بعضها  الؼ هحتن أف ينلر ن حملو.

والر كة  وعليها   واكان   واليرط  غًن أف أبرز ال حتاـ الوضعية صلة   ي  ىي أربعةن السبب
 سيدور البياف والتفكي .
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 :أوال: السبب
السبب مستلـز لوجود  أي أف وجود (15)" وصف ظاىر منضبط جعل مناطا لوجود حكمىون" 

السبب مستلـز انعداـ ا حتم  والم كاع  الزىن سببا لوجوب ا د  فإف الزىن سبب   ا حتم  وعدـ
كما أنو ال هحتن أف لب  د الزىن علع  خح دوف ووجوب ا د ىو ا حتم ال ي ترتب علع السبب   
 ىو الزىن مستلزما عدـ ا حتم وىو ا د.و وجود سببو وىو الزىن  فحتاف أيضا عدـ السبب 

 :اثنيا: الشرط
أي أف عدـ اليرط مستلـز عدـ ا حتم أو  (16)" احلكم على وصف بكونو شرطا حلكمىون" 

أما اليرط اك بر ن ا حتم فحتا وؿ ن الزكاة  فإنو السبب  غًن أف وجوده غًن مستلـز وجود ا حتم  
 رط فيها  ومحتم علع  خح بوجوب الزكاة عليو ما مل يتحق  فيو  رط ا وؿ  غًن أف وجود  رط 
ا وؿ غًن مستلـز لوجود  حتم وجوب الزكاة  والم لف ىنالم  روطا أ رهب  د تحتوف غًن متحققة  

 ستلزما وجود ا حتم.كنقكاف النكاب  فحتاف وجود اليرط غًن م
 :اثلثا: ادلانع

أي  (17)" وصف ظاىر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عمم احلكم أو عمم السببىون" 
أف اكان  يستلـز وجوده عدـ ا حتم أو السبب  ولحتن ال يلـز من عدمو وجود ا حتم أو السبب  والم 
مث  الدين ن الزكاة  فإسا مانعة من وجوب الزكاة عند من يرهب الم  ولحتن عدـ وجود الدين ال يلـز منو 

 ال تماؿ ا تالؿ  رط من  روط الزكاة كعدـ  والف ا وؿ.  وجوب الزكاة
 :ابعا: الرخصةر 

و ريب منو  وؿ من  اؿ أبف الر كةن"  (18)" شرعي دلعارض راجح ما ثبت على خالف دليلىين" 
فعلع الوؿ ما ببت بناء علع الدلي  كاف عزهة  وما ببت  (19)" ما شرع اثنيا مبنيا على أعذار العباد

ما  رع اثنيا لع ار العباد كاف علع  الفو لع ر كاف ىو الر كة  وعلع الثاين ما  رع أوال كاف عزهة  و 
ىو الر كة  وعلع الرغم من و وع اخلالؼ ن  حتم الر كة من  يو كوسا من  طاب الوض   فقي ن 

و ي ن ىي من  طاب التحتليف  وصححو  (20)ىي من  طاب الوض   و د تقدـ عن اآلمدي الم 
فإنو كا كاف للمحتلف ن الر كة غًن أف المر فيو ىٌن   (21)الزركيي  و اؿ أبنو ظاىر كالـ ا مهور 

 كد ن التحكي   كأف يقكد إا ٓنكي   حتم الفطر ن رمضاف  لسفر  كاف ى ا ىو حم  البحو 
 (22)ىنا  سواء عد من  بي   حتم الوض  أو  حتم التحتليف.

 نادلطلب الثاين: صلة األحكام الوضعية ابحليل الفقهية
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تضاء  حتم من ال حتاـ اليرعية  ذمد أسا علع عند التأم  ن داللة ال حتاـ الوضعية علع ا 
  سمٌنن 

أو مان ما ليس للمحتلف فيها أي كسب  والم كزواؿ اليمس فإسا سبب لوجوب الكالة  وليس 
 للمحتلف ن زواؿ اليمس أي كسب أو ٓنكي . 

اثنيهمان ما مك  بحتسب من اكحتلف  والم كالزىن ال ي ىو سبب للحد  وأ   الدين ال ي يرف  
زكاة  وى ا القسم الثاين من ال حتاـ الوضعية ىو اكقكود  لبحو والنلر ن  ب صلة ال حتاـ ال

الوضعية   ي  الفقهية  والم لف ا حتم الوضعي هحتن أف يحتوف مقكود التحكي  من  ب  اكحتلف  
وىا  بقكد ٓنكي   حتم  رعي ما كاف ليحك  لوال تد   اكحتلف  فبادر اكحتلف لتحكيلو لغاية يرج

أو أف يتد   اكحتلف  كدا كن   كوؿ  حتم كاف سيحك  لو مل يد   اكحتلف إل داث مان  هحتن 
من ترتب ا حتم  فالوؿ كأف يقكد الزواج من امرأة طلقت بالاث ليتسبب ُنلها لزوجها الوؿ  والثاين  

لف لتحكي   حتم كأف يقكد إا أ   دين  ب  موعد الزكاة لًنتف  عنو  حتم الزكاة. وأوجو تد   اكحت
وضعي من أج  إببات  حتم من ال حتاـ أو رفعو كثًنة ومتعددة  وواردة ن مجي  أبواب الفقو اكختلفة  
نلرا لوجود ى ا القسم الثاين لأل حتاـ الوضعية فيها مجيعا  فهي ن العبادات  د متاؿ اكحتلف  لسعي 

ٓنيض لرتف  عنها الكالة  ون الكـو  د  لف يغمع عليو لتفوتو صالة  أو تقكد امرأة أك  ما لعلها
يقكد اكحتلف سفرا ليباح لو الفطر  ون الزكاة  د يقكد اكرء ىبة مالو لولده ليفر من الزكاة. ون 
اكعامالت  د يقكد اكرء  راء سلعة   بيعها لبافعها ليك  ب لم إا اسرتداد مالو بزايدة  أو أف يتزوج 

من مطلقها  أو أف يطل  اكحتلف زوجتو عند موتو  رمها من اكًناث   رج  امرأة طلقت بالاث ليحلها
وغًن الم كثًن  وإف اكتأم  ن ى ه الكور لد أف تكرؼ اكحتلف ن  حتم وسعيو لتحكي   حتم 
وضعي من أج  تغيًن  حتم تحتليفي  إما ٓنكيال وإما منعا  ون كلتا ا التٌن كاف اكحتلف حمتاال ن الم 

 ده  فلهر ب لم  وة الكلة بٌن ال حتاـ الوضعية وا ي  الفقهية. ليتوص  إا مرا
 نادلبحث الثالث: حكم احليل الفقهية إذا أوجم ادلكلف األحكام الوضعية، وتطبيقاهتا الفقهية

 :ادلطلب األول: حكم احليل الفقهية إذا أوجم ادلكلف األحكام الوضعية
تسبب اكحتلف عمدا بتحكي  ال حتاـ الوضعية  ا تلف العلماء ن ببوت ال حتاـ التحتليفية عند 

والم كالسفر عمدا ليباح لو الفطر  و د ع  ابن الوكي  عن ى ه اكسألة بقاعدة فقهية وىين" ما يثبت 
 وهحتن تلخيح أ وا م إا بالبة أ واؿن (23)ا حتم بوجوده  إاا أوجده اكحتلف ى  يثبت لو" 

لوجود سببو  سواء كاف اكحتلف تسبب ن ٓنكيلو عمدا أو ن ببوت ال حتاـ التحتليفية  القول األول
 (24)مل يحتن الم  وإا ى ا اىب مج  من اليافعية.
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ن عدـ ببوت ا حتاـ التحتليفية   حت وإف ٓنق  وجود السب اكقتضي ل لم  معاملة القول الثاين
ومج  من للمحتلف بنقيض  كده ن ٓنكي  ا حتم التحتليفي  وإا ى ا اىب اإل ضية واكالحتية 

 (25)اليافعية.
ن عدـ ببوت ال حتاـ التحتليفية محت توفرت مجلة من اليروط  وب ا  اؿ السبحتي من القول الثالث

اليافعية  وابن رجب من ا نابلة  غًن أسم ا تلفوا بعد الم ن اليروط الل يلـز توفرىا كن  ببوت 
 نهما الضاب  ال ي ارتضاهنال حتاـ التحتليفية عند ٓنكي  ال حتاـ الوضعية  فوض  ك  م

أوالن ف ىب السبحتي إا القوؿ أبف ضاب  الم ىون" ما رب  اليارع بو  حتما  فعمد اكحتلف إا 
أو ال لوجود المر ال ي عل   ةاستعاالو ليناؿ الم ا حتم  فه  يفوت عليو معاملة لو بنقيض مقكود

 (26)اليارع ا حتم عليو"
ضاب  الم ىون" من أتع بسبب يفيد اكلم أو ا   أو اثنيان واىب ابن رجب إا القوؿ أبف 

يسق  الواجبات علع وجو حمـر  وكاف دما تدعوا النفوس إليو  ألغي الم اليرط  وصار كالعدـ  ومل 
 (27)يرتتب عليو أ حتامو".

وال ي يبدو للبا و أف ىنالم مجلة من اليروط الل إف توفرت مل ببت ا حتم التحتليفي ال ي سعع 
  ٓنكيلو كلاده ا حتم الوضعي  وىيناكحتلف إا
 أن يربط ابلسبب حكم -1

ىو مدهب ارتباط ا حتم التحتليفي بسبب من السباب وىو ا حتم أوؿ أمر ينبغي أف يلتفت إليو 
الوضعي  وى ا المر او ملحظ كبًن  فناد السبحتي يع  عنو يقولون" ما رب  اليارع بو  حتما"  ويقوؿ 

فيد اكلم أو ا   أو يسق  الواجبات"  وأما ابن الوكي  فيقوؿن" ما يثبت ابن رجبن" من أيت بسبب ي
ا حتم بوجوده"  فحت  ى ا ي كد أف حم  النلر ن القاعدة ىو محت ارتب  ا حتم بسبب من السباب  ال 
ن اات ا حتم  والم كالكالة  فإف ا حتم علع اات الكالة ال هحتن أف لرهب عليو الم  وك لم 

مل مثال  وإمنا حم  إعما ا  يو ارتب  ا حتم بسبب  وىنا ينبغي التنبيو إا أف السبب  د يحتوف الزكاة وا 
 علع وجهٌنن

الوؿن سبب ِصْرؼ  والم أبف يحتوف المر موضوعا أصالة كسبب  فال يقكد ل اتو  غًن أنو إف 
أف اكوت ليس وجد ترتب علع وجوده أ حتاـ  والم كاكوت  فإنو سبب لإلرث وببوت الوصية  غًن 

أمرا مقكود التحكي  من  يو الص   فال يقكده العقالء ن تكرفاهتم  كما أف ا حتم بو كالقكاص 
 إمنا جاء بناء علع سبب سبقو.
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الثاينن سبب َمْكروؼ عن أصلو  والم أبف يحتوف المر لو مقكد من ٓنكيلو  فيستخدـ لتحكي  
إف الص  ال ي يراد منو اكلم و   االنتفاع  غًن أنو أمر آ ر غًن اكقكد الصي  منو  والم كالبي  ف

بغرض بلوغ الر   فهنا يعد  -متسرتا بو  - د يستخدـ كوسيلة لبلوغ أمر آ ر  والم كمن استخدمو 
 البي  من  بي  السبب اككروؼ عن أصلو.

يده ٕنثي  وكال السببٌن كا حم  نلر ن ا حتم بعدـ ببوت ا حتم التحتليفي  أما السبب الكرؼ في  
العلماء ُنرماف القات  من اإلرث  أو الوصية  وأما السبب اككروؼ عن أصلو في يده  وؿ ابن رجب 
اكقدـن" من أتع بسبب بفيد اكلم أو ا  "  وهث  الزركيي   ا كببات اليفعة ليريم إف ا تي  ن 

م ال غرض لو ن البي  من أجنيب  اكاؿ ببتو بدؿ بيعو إسقاطا    اليفعة  فيقوؿن" وتوجيهو أف اليري
من الثمن  واندف  عن اليريم الضرر  فإاا  عو من غًنه و د ندبو  هولو  عو من  ريحتو  ك  مقكود

  صرؼ البي  إا اليريم  وأ   منو إبطاؿ اليفعة هاليرع إا عرضو علع  ريحتو راغمو اليرع مقكود
  (28)ن اكوىوب".

 .إبجياد سببو أو تعطيلو أن يقصم ادلكلف إجياد احلكم -2
المر اآل ر ىو أف يحتوف مراد اكحتلف من إلاد ا حتم الوضعي ىو ٓنكي  ا حتم التحتليفي بتحكي  
سببو أو تعطيلو  وىو صريح ن بعض عبارات العلماء  كقوؿ ابن الوكي ن" فإف أوجده اكحتلف"  ون  وؿ 

 ٓنكي   حتم من ال حتاـ وجهافن السبحتين" فعم  اكحتلف علع استعاالو"  ولقكد اكحتلف ن
الوؿن أف يحتوف ا حتم معدوما فيسعع اكحتلف إا ٓنكيلو كلاد سببو  كقات  اكوصي لو  فإف اكوت 

 ىو سبب ببوت الوصية لو  فيسعع اكحتلف إللاد السبب بقت  اكوصي.
  زوجتو بالاث ن الثاينن أف يوجد سبب ا حتم فيسعع اكحتلف إا من  ترتبو بتعطي  السبب  كمن طل
تب بو ىو اإلرث  مرض موتو   اصدا  رماسا من اكًناث  فإف السبب اكنعقد ىو الزوجية  وا حتم اكرت 

 تعطي  السبب  لطالؽ  رماان  ا من اكًناث.  افيسعع اكحتلف إ
بعدـ  وا حتم ن الوجهٌن سياف  إال أنو يلـز أف لتم   كداف ىنا  حت يعت  ى ا اليرط ن ا حتم

وىو ا حتم  -ببوت ا حتم التحتليفي  وكان  كد اكحتلف ٓنكي  ا حتم  و كده العم  ن السبب 
 ٓنكيال أو تعطيال  ول لم فإف  كد أ دكا دوف اآل ر فهو حم  نلرن -الوضعي 

فإف  كد ا حتم دوف التد   ن السبب  فإف ا حتم اثبت لو  فعدـ تد لو ن السبب يعين ترؾ  -أ
 ري علع وف  ما كتب  ا  فالوارث يرتؾ  كوؿ اكوت علع  در  وك لم اكوصع لو.السباب ْن
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وإف  كد السبب دوف  كد اكسبب وىو ا حتم  أو  اـ  لسبب دوف  كد إليو إطال ا كأف  -ب
يحتوف  طأ  فهو مقاـ حمتاج لتفكي  وٓنرير  نلرا لف ال تماؿ مالبسة فع  اكحتلف هتمة  كد ا حتم  

 إف  اء هللا.  ن اليرط الثالو فتحريره آت
 علع أف اليافعية فر وا ن انعقاد السبب بٌن أمرينن 

الوؿن عدـ انعقاد السبب مطلقا  والم كالزكاة عندىم  فإف انعقاد السبب غًن اتـ  والم أبف 
ينضم م  النكاب ا وؿ  أو أف  رط السبب مفقود وىو ا وؿ  فليس السبب منعقدا عندىم  فيحتوف 

 كرؼ عندىم بقكد تعطي  السبب محتروىا ال حمرما.الت
الثاينن انعقاد السبب  وانعداـ اليرط  والم كطالؽ الفرار  فإف الزواج ىو سبب اإلرث  و رطو 

 (29)اإلرث  فطالؽ الفرار عندىم حمـر النعقاد السبب اتما.
ف ن ا حتم الوضعي  ون كال الوجهٌن أببت اليافعية ا حتم التحتليفي ومل يلتفتوا إا تد   اكحتل

والم بسبب ا رتاطهم عدـ ا تالؿ  اعدة من  واعد اليرع عند من  ترتب ا حتم التحتليفي  وىو 
وسيأيت بياف ما فيو إف  اء هللا  وبغض النلر عن الم فإف التفات اليافعية التفري  بٌن   اخلامس ىنا

 انعقاد السبب من عدمو ىو ملحظ د ي  ن  ب ا ي  الفقهية.
 وجود هتمة -3

إف من المور الل يلتفت إليها عند ا حتم بعدـ ببوت ال حتاـ التحتليفية  حت إف وجد سببو من 
ا حتم الوضعي ىو وجود هتمة تدؿ علع  كد ٓنكي  اكحتلف ل لم ا حتم  سواء مسي الم  لتهمة أو 

إا   ب ٓنققو ن فعلوففي  وؿ السبحتي إ ارة إا أف وجود  كد اكحتلف أمر مطلو  القرينة أو الداللة 
يقوؿن" ليناؿ الم ا حتم" أي ليناؿ اكحتلف  لسبب الم ا حتم  وأما ابن رجب فلم ييرتط وجود 
القكد  وإمنا اكتفع بحتوف اكقكود دما تطلبو النفس  وتسعع لتحكيلو  فيقوؿن" وكاف دما تدعوا النفوس 

إليو كفيال   حتم علع اكحتلف بقكده  إليو"  فاع  اجتماع وجود الفع   وكوف ا حتم دما تسعع النفس
 إليو.

وأما ن الفروع  فإننا ذمد التفاات صرما من مج  من العلماء إليو ففي  رماف القات   طأ من اكًناث  
للباب      سما  ذمد أف اليافعية  حتموا   رماف من اكًناث  يقوؿ ا كينن" وك ا اخلطأ علع اكيهور 

 ب ال ريعة  منعا للفساد ا  ت  موراث  دا  لرجم"  ولع  سبب الم ىو سد عدوا الم إا اإلماـ إا
بقولون"  سما للباب"  وذمد ن مسألة أ رهب التفاات  واي  ود يالبس القت   وال ي ي    من تعليل ال ي 

أيضا إا التهمة عندىم  وىو فيمن مات بسبب  اـ بو الوارث كأف ينكب ميزا  أو يض   ارا ي دي 
 ت  اكورث  فعلع الرغم من أف ال صح عندىم  رمانو من اكًناث  إال أف ا كين يقوؿن" ون وجو ال إا 
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وأما ال ناؼ فقد اىبوا إا ببوت ال حتاـ التحتليفية ن  (30)هن   وىو  وي لبعد التهمة جدا ن الم".
الزر ا أسا ليست من فروع الم  سواء   ر القات  القت   طأ أو تسبب فيو أو كاف  تال ُن   ب  يرهب 

ى ا الباب نلرا لتخلف التهمة فيها  ما يفهم منو ضرورة وجودىا للححتم بعدـ ببوت ا حتم التحتليفي  
فهو ب ا ي كد مفهـو اعتبار التهمة عند ا حتم بعدـ ببوت ال حتاـ التحتليفية  ففرؽ الزر ا بٌن مبا رة 

اكبا ر للفع   طأ كأف يرمي صيدا فيكيب آدميان"  اكحتلف الفع  بنفسو أو تسببو فيو  فقاؿ ن  حتم
لعدـ ظهور االستعااؿ فيو  وإمنا امتن  إرث اكحتلف  -أي من  ببوت ا حتم  –فليس من فروع القاعدة 

فيو لوجود اكبا رة منو بقت  موربو معو"  بينما  اؿ ن التسبب كمن  فر بئرا فسق  فيو موربو فماتن" 
صية  لعدـ ظهور معىن االستعااؿ الساب  فيو وعد اكبا رة"  وك ا ا حتم عنده إف  فإنو ال هن  إراث وال و 

  (31)كاف القت  ُن   كأف يحتوف  ت  اكورث  كاصا.
وعند التعريمل علع ا نابلة ذمد عند بعضهم التفاات إا التهمة أيضا  كابن رجب  فبعد أف اكر القوؿ 

أو مل توجد  عقب علع الم بوجود وجو بعدـ  رمانو إف  ُنرماف القات  من اكًناث  سواء وجدت التهمة
انتفت التهمة والم كأف يحتوف القات  جمنوان أو صبيا  و اؿ عقبون" وىو أصح عندي"  كما  كر القوؿ 
بثبوت إرث اكطلقة بالاث ن مرض اكوت محت وجدت الريبة  وأما عند انتفافها ف كر للحنابلة روايتٌن  

 (32)فتايب ّنا ينفي وجود  كد  رماسا من اكًناث. والم كأف تسأؿ اكرأة
 نرأي الباحث

يرهب البا و أف وجود التهمة إلعماؿ القاعدة أمر معت   سواء مسيت  لتهمة أو القرينة الدالة علع 
اكقكود الفاسد  أو انتفاء  كد االستعااؿ  وسبب أكية اعتبارىا راج  إا ا تالؼ اكحتاف  وتغًن 

ؿ ال واؿ  فإف لحت  زمن  الو  ولحت  مقاـ مقالو. وي يد ى ا أف اكالحتية م  توسعهم ن الزماف  وتبد
إعماؿ ا حتم بعدـ ببوت ال حتاـ التحتليفية معاملة للمحتلف بنقيض مقكوده  يفر وف عند منا ضة 
اكحتلف  كد اليارع كلاده ا حتم الوضعي بٌن  التٌن  الوان أف ُلع  تكرؼ اكحتلف ن  حتم 

رفوع كأف يهب مالو  ب  ا وؿ ليسرتده بعده  فيمتن  ببوت ا حتم عنده  والثانيةن أف يقكد رف  ا حتم اك
مطلقا كأف يهب مالو  ب  ا وؿ مطلقا دوف  كد رجوعو إليو مطلقا  فأوردوا ن الم بالبة أ واؿ  و رج 

ا حتم الوضعي لتحكي   وؿ من  اؿ منهم بثبوت ا حتم التحتليفي ىنا لضعف التهمة ن  كده إلاد 
 (33)ا حتم التحتليفي  ول لم يرهب البا و أف وجود التهمة لنفي ببوت ا حتم أمر معت .

 أن يشتمل فعل ادلكلف على مفسمة -4
تعد مراعاة اككاحل واكفاسد ن إعماؿ القاعدة من أ د اكواض  إ حتاال   حت عد ا كين ى ا 

قوؿن" مراعاة ا حتمة م  وجود الوصف الكثر اعتبارا  و د اكوض  سبب اضطراب اكساف  ن الفروع  في
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ال تعت  ا حتمة أصال م  وجود الوصف فال يرتتب عليها  حتم  و  ا اضطربت مساف  اكعارضة بنقيض 
أي مساف  ببوت ال حتاـ التحتليفية من عدمها عند إلاد ال حتاـ الوضعية  فمراعاة  (34)القكود" 

كاحل واكفاسد  وىو أمر صرح بو بعض العلماء كابن رجب إا يقوؿن" علع ا حتمة ىي عٌن مراعاة اك
 " أي ن إتياف ا حتم الوضعي  وييًن السيوطي إا إضافة بعضهم بقولون" ومل تحتن اككلحة  (35)رمو حمـر
عام   لنقيض بعدـ ببوت  حتمو منهيا عنو  فتحك  لنا  (36)ن ببوتو" 

ُ
و رر السبحتي اكقاـ أبف يحتوف اك

 لم بالبة ألفاظ ن مقاـ اكفسدة من فع  اكحتلفنب 
الوؿن أف يحتوف الفع  منهيا عنو  وىو  وؿ السبحتي  فأ رج السبحتي ب لم ما إاا كاف الفع  مأمورا 
بو  أو غًن مأمور بو وال منهيا عنو  فال يعد الم  بي  إلاد اكحتلف ا حتم الوضعي فيمن  ببوت ا حتم  

وربو  فإف اات الفع  منهي عنو  فعوم  بنقيض  كده  غًن أف فيما أروده ومث  ل لم بقت  الوارث ك
اليافعية ما يدؿ علع عدـ انضباط ى ا الضاب  علع ى ا النحو  فقد أورد ا كين معاملة خمل  اخلمر 
بطرح  يء فيو بنقيض  كده فال يطهر اخلمر  فطرح الييء ن اخلمر ليس فعال حمرما ن ااتو  وم  ى ا 

ت ا حتم التحتليفي ىنا  وك لم ما اكره الزركيي من معاملة اليريم بنقيض  كده إف وىب اكاؿ فلم يثب
  فدؿ الم علع عدـ انضباط ى ا الوجو ةلغًن  ريحتو  فهنا ال تسق  اليفعة  وا بة ن ااهتا ليست حمرم

 (37)ن اكفسدة.
ياف  لسبب أبف يحتوف علع الثاينن أف يحتوف الفع  علع رمو حمـر  وبو  اؿ ابن رجب  فضب  اإلت

رمو حمـر  ومل يبٌن وجو الم  إال أنو من  الؿ النلر ن الفروع الل أوردىا ٓنت ى ه القاعدة ذمد أف 
منها ما مل أيت علع رمو حمـر  والم كتخلي  اخلمر  فإف نفس ٔنلي  اخلمر ليس بعم  حمـر ن ااتو  وم  

إال أف يقاؿ أبف اكقكود  لوجو احملـر فيو ىو  كد  الم عوم  بنقيض  كده فلم محتم بطهارة اخلمر 
 (38)اكحتلف.

الثالون أف تنتفي اككلحة من ببوت ا حتم  وى ا اللفظ يقوؿ عنو السيوطي أبنو مس   يخو  اضي 
ي كره عن والده  ونح القاعدةن" من استعا   يئا  ب  أوانو  ومل تحتن  القضاة علم الدين البلقيين

واللاىر أف الضمًن ن "ببوتو" عافد إا ِ" يئا"  فيحتوف اكعىنن"  (39)اككلحة ن ببوتو  عو ب ُنرمانو" 
ن ومل تحتن اككلحة ن ببوت الم الييء" أي ا حتم  وعند التأم  ن معناه والرجوع إا الفروع الفقهية 

اك اىب اكختلفة ذمد أف   ه اإلضافة حمال معت ا  فلو استبدلنا وجود اكفسدة ن ببوتو بدؿ انعداـ كوف 
اككلحة ن ببوتو لحتاف اكعىن أكثر وضو ا  فتحتوف العبارةن" من استعا   يئا  ب  أوانو  وكانت اكفسدة 

ذمعلها علع  سمٌن من  يو ا تما ا علع  ن ببوتو  عو ب ُنرمانو".   إف نلران إا الفروع فيمحتن أف
 اكفسدةن
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وال   أف يحتوف اات الفع  ميتمال علع اكفسدة كونو منهيا عنو  فيعام  مرتحتبو بنقيض مقكوده -1
تثبت ال حتاـ التحتليفية  كقات  موربو واكوصي لو  ومن فروع اإلماـ مالم أف من سي عن تلقي الركباف 

تلقاىا  وأ رؾ معو أى  السوؽ ن الربح  معاملة بنقيض مقكوده إا  فلم يستاب بيعت السلعة الل
 كد االستئثار  لربح دوف   ي أى  السوؽ. ففي  رماف القات  أف نفس القت  دوف    منهي عنو 

  (40)ففلعو فيو مفسدة  ون الثاين أف نفس تلقي الركباف منهي عنو  ففعلو فيو مفسدة أيضا.
أال يحتوف اات الفع  ميتمال علع مفسدة  ولحتنو تلبس با  فيعام  بنقيض  كده  وال تثبت  -2

ال حتاـ التحتليفية  كأف يحتوف ن الفع  ضرر علع الغًن  ومن فروعو  وؿ اإلماـ مالم فيمن طل  امرأتو 
تستأنف عدة جديدة   راجعها  ب  انقضاء عدهتا   طلقها  ب  أف هسها أف تبين علع عدهتا الوا وال 

إف  كد مطلقها مضارهتا ب لم  معاملة لو بنقيض  كده  فإننا نرهب أف فع  اكرجعة والطالؽ ليس فيو 
جو الضرر ال ي يلح  الغًن  فعوم  بنقيض و مفسدة من  يو ااتو  غًن أف اكفسدة تلبست بو من 

 (41) كده.
 نرأي الباحث

لثالبة ىي أعدؿ الوجوه  وأ ومها سبيال  وي يد الم وال ي يبدو أف الوجو الثالو من ى ه الوجو ا
أننا  د ذمد فروعا محتم فيها بعدـ ببوت ال حتاـ التحتليفية رغم إلاد ال حتاـ الوضعية  ومحتم بثبوهتا ن 
مواطن أ رهب  بناء علع ا تما ا علع مفسدة  كمن سافر ن رمضاف  فإنو يعام  بنقيض  كده عند من 

أصحاب ى ا الرأي  ويقاس علع الم غًن  دطار  وىو مفسدة عنفلع  كد اإل اؿ ب لم إف ا تم  ع
 ى ا من الفروع.

 .أال تنتفي قاعمة من قواعم الشرع -5
اىب السبحتي إا ضب  القاعدة بعدـ انتفاء  واعد اليرع جراء ا حتم بعدـ ببوت ا حتم التحتليفي  

اكرتتب عليو  اعدة من  واعد اليرع فينتفي وال فقاؿن" وٓنقيقو أف يقاؿن إف مل نت   نتفاء الم ا حتم 
  بٌن الم  لفروع الل وجد فيها ى ا الضاب   والل  (42)" ةمك   وىنا يقاؿن عوم  ِنالؼ مقكود

ا ت  فيها  فال ي وجد فيو الضاب  ال ي وضعو السبحتي كقات  موربو  فمعاملتو بنقيض  كده ومن  
قواعد اكمهدة  إا  د مـر  ريب من اكًناث ال تالؼ الدين المن وت ا حتم التحتليفي ال يهدـ  يئا بب

من إببات ا حتم التحتليفي واكعاملة بنقيض اكقكود فمث  عدـ توريو اكطلقة  ن   امثال  وأما ما كاف فيو م
بالاث ن مرض اكوت  فإف القوؿ بتوريثها يهدـ  اعدة من  واعد اليرع  والم أنو سيلـز معو توريو بال 

 بب ونسب  فأك  العم   لقاعدة عند الم. س
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ولحتن  ح المثلة الل سا ها السبحتي فيما أعملت فيو القاعدة لع  المر حمتاجا إا مزيد بياف  
وعند النلر ن فروع اليافعية أنفسهم وما أعملوا فيو القاعدة ذمد أف منها ما عوم  بنقيض  كده دوف 

كمسألة ٔنلي  اخلمر بطرح  يء فيو  وإببات اليفعة لليريم معاملة االلتفات إا اسداـ  واعد اليرع   
 بنقيض القكد  كما تقدـ. وأما غًن اليافعية فال ذمد   ا الضاب  اكرا عندىم  وىو ما لعلو حم  نلر.

 .ادلطلب األول: تطبيقا  ألثر احليل الفقهية على األحكام الوضعية
ننا سناد تباينا ملحوظا بٌن الفقهاء ن إببات ال حتاـ اليرعية وأما إف التفتنا إا الفروع الفقهية  فإ

 جراء فع  اكحتلف كلاد ال حتاـ الوضعية  ول لم مجلة من الفروع الفقهيةن
 ات  اكوصين إاا  ت  الرج  من أوصع لو  ـر من اكًناث معاملة لو بنقيض  كده  وعلع ى ا  -1

فقالوا بعدـ  رمانو من الوصية  و م ن اكسألة   عندىممجهور الفقهاء  و الف اليافعية ن الصح 
  ب والف آ راف أ دكا مواف  للامهور  واآل ر أف الوصية تكح إف كاف بعد  دوث ا روح  وأما  

 دوبها فتبط   فيتضح من الم أف  وؿ ا مهور ىو اعتبار القاعدة مطلقا  وأف القوؿ اكختار عند 
مطلقا  بينما القوؿ الثالو لليافعية ن اكسألة ىو التفري  بٌن  دوث ا را ة اليافعية ىو إكاؿ القاعدة 

 (43) ب  الوصية  فأعملوا القاعدة  يو ترجح وجود التهمة  وأكلوىا  يو ترجح عدـ اعتبارىا.
طالؽ الفرارن من طل  زوجتو بالاث ن مرض موتو فإسا تربو عند ا مهور  معاملة لو بنقيض  -2

 رماسا من اكًناث  و كر ابن رجب الم عند وجود الريب  وأما عند انتفافو فروايتاف عند  كده ن 
ا نابلة  والم كأف تسأؿ اكرأة فتايب ّنا ينفي وجود  كد  رماسا من اكًناث  بينما اىب اليافعية ن 

 نسب"  فلم يلتفتوا ا ديد إا أسا ال تربو  وعل  السيوطي الم بقولون" لئال يلـز توريو بال سبب وال
 (44)ب  إا السبب  فانتفع اإلرث عندىم النتفاء سببو.  إا القكد ىنا

الفرار من الزكاةن من تكرؼ ن مالو فرارا من الزكاة مل تسق  عنو الزكاة عند اكالحتية وا نابلة  -3
ؿ ما يتو فرارا   غًن أف الم مقتكر علع صور  فنح اكالحتية علع أف من أبدهمعاملة لو بنقيض مقكود

من الزكاة عوم  بنقيض  كده ومل تسق   بينا استثنوا ما لو أ ر  بض الدين فرارا من الزكاة أو صاغ 
الداننًن والدراىم  ليا إلسقاط الزكاة مل ْنب عليو  وأما ا نابلة فنكوا علع أف من  اـ كنقاص مالو أو 

ا إاا ٕنلم ماال ال زكاة فيو كالعقار وا لي  فال إ راجو عن ملحتو مل تسق  عنو الزكاة  بينما استثنوا م
يعام  بنقيض  كده  وأما ا نفية واليافعية فنكوا علع أف من  ع مالو  ب  ا وؿ فرارا من الزكاة مل ْنب 
عليو الزكاة  غًن أف اليافعية كرىوا الم  ويعل  السيوطي الم بقولون" لئال يلـز إلابا ن ماؿ مل م  

 (45)ن ملحتو  فتخت  القاعدة".عليو ا وؿ 
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السفر للقكر أو الفطرن من تعمد السفر من أج   كر الكالة أو الفطر ن رمضاف عوم   -4
 دما استثين من ٌنالفرع ى ينبنقيض  كده عند اإل ضية  فلم م  لو الفطر وال القكر  بينما عد اكالحتية 

 (46)سبب.فلم يعاملوه بنقيض  كده ب  اعت وا فيو ال ػ القاعدة
ٔنلي  اخلمرن ومن  ل  اخلمر مل يفد الم  لها وال طهارهتا عند ا نابلة معاملة لو بنقيض  -5

 كده  بينما  كر اليافعية الم فيما إاا  للها بطرح  يء فيها ال إاا  للها بغًن الطرح  كأف ينق  
صح عندىم  غًن أف اخلمر من اليمس إا الل  أو العحتس  فإسا تطهر ويباح لو استخدامها ن ال

السيوطي تعقب التخلي  بطرح  يء فيها أف سبب من  االستخداـ ليس القاعدة الفقهية  وإمنا النااسة 
 (47)عليو  لتنايس". هؿن" ب  تنايس اكال ي لو    عودفقا

 اخلامتة
 نالنتائج

الوضعية عليها لأل حتاـ الوضعية صلة وبيقة   ي  الفقهية  نلرا إا تعل  مجلة من ال حتاـ  -1
 وجودا وعدما ال حتاـ التحتليفية. 

ال حتاـ الوضعية اات البر ن ا ي  الفقهية ىي تلم الل هحتن للمحتلف أف يقـو كلادىا    -2
 كالسفر للفطر  ال الل ليست ٓنت  درة اكحتلف كزواؿ اليمس للكالة.

إا إلاده كلاد ا حتم  الصة  الؼ العلماء ن ببوت ا حتم التحتليفي إف سعع اكحتلف  -3
الوضعي بالبة أ واؿ  بٌن ببوت ا حتم التحتليفي مطلقا  وعدـ ببوتو مطلقا  وببوتو محت توفرت مجلة من 

 الضواب .
يرهب البا و عدـ ببوت ا حتم التحتليفي إف أوجد اكحتلف ا حتم الوضعي محت توافرت أربعة  -4

ف إلاد ا حتم كلاد سببو  وأف توجد هتمة علع  روط  وىين أف يرتب    حتم سبب  وأف يقكد اكحتل
الم  وأف ييتم  فع  اكحتلف علع مفسدة  وأما ا رتاط عدـ انتفاء  اعدة من  واعد اليرع فال هحتن 

 إعما ا ليدة اإلمجاؿ فيها و ح أمثلتها وفروعها.
 نالتوصيا 

القواعد الفقهية وبياف صلتها   ي  الفقهية  مث  القواعد اكتعلقة  بتأصي يوصي البا و  -1
 لنيات  مث   اعدة" الع ة ن العقود  كقاصد واكعاين ال اللفاظ واكعاين"  فمن العلماء من نح أف 

 ية سبب اخلالؼ عافد إليها  وأيضا  اعدة "اكعاملة بنقيض اكقكود" فهي حم   كب لفروع ا ي  الفقه
 ودراستها فافدة  سنة. عهافحتاف ن تتب  ى ه القواعد ومج
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يوصي البا و بدراسة ا وانب اكتعلقة  ككاحل واكفاسد  وك لم اكقاصد اليرعية  وبياف  -2
 صلتها   ي  الفقهية نلرا للحضور الحتبًن   ه ا وانب لدهب العلماء ال ين دونوا ن ا ي  الفقهية. 

 ىوامش البحث:
                                              

لبناف  الطبعة -ابن  ار  فتح الباري  رح صحيح البخاري  أمحد بن علي بن  ار العسقالين  دار اكعرفة  بًنوت  (1)
. العيين  عمدة القاري  رح صحيح البخاري  119  ص8ـ  ٓنقي ن  لي  مأموف  يحا  ج2005-ىػ 1426الوا  

. القسطالين  أمحد بن دمحم 108  ص24عة(  جحممود بن أمحد العيين  دار الفحتر  )بدوف اكر دار النير والطب
 .102  ص10ىػ  ج1323لبناف   -القسطالين  إر اد الساري ليرح صحيح البخاري  دار الحتتاب العريب  بًنوت 

 كستاف  الطبعة الوا  -التهانوي  إعالء السنن  ظفر أمحد العثماين  إدارة القرآف والعلـو اإلسالمية  كراتيي  (2)
 .424  ص18جىػ  1717

ابن تيمية  بياف الدلي  علع بطالف التحلي   اكحتتب اإلسالمي  )بدوف اكر بلد الطب   أو عدد الطبعة(  ٓنقي ن  (3)
 .32محدي عبد اجمليد السلفي  ص

بايب بن  يم ا وزية  محتتبة ومطبعة مكطفع الاابن القيم  إغابة اللهفاف من مكافد الييطاف  دمحم بن أيب بحتر بن أيوب  (4)
 .400  ص1ا ليب وأوالده  مكر  ٓنقي ن دمحم سيد كيالين  )بدوف اكر الطبعة(  ج

-ابن القيم  إعالـ اكو عٌن عن رب العاكٌن  دمحم بن أيب بحتر بن أيوب بن  يم ا وزية  دار الحتتاب العريب  بًنوت  (5)
 . 214  ص3ـ  ٓنقي ن دمحم اكعتكم  هلل البغدادي  ج1998 -ىػ 1418لبناف  الطبعة الثانية  

ىػ 1427لبناف  الطبعة الوا   - سسة الرسالة  بًنوت ابن بطة  عبيد هللا بن دمحم بن بطة العحت ي  إبطاؿ ا ي   م (6)
 .112ـ  ٓنقي ن سليماف بن عبدهللا العمًن  ص1996 -

 دبنا بو أبو ا سن أمحد بن مسلم   دبنا ا سن بن دمحم بن الكباح الزعفراين   دبنا يزيد بن ىاروف   دبنا دمحم بن 
  ..ملسو هيلع هللا ى... ا ديو.عمرو  عن أيب سلمة  عن أيب ىريرة  اؿن  اؿ رسوؿ هللا

 اؿ ابن تيميةن وى ا إسناد جيد  ووافقو ابن كثًن ن الم فقاؿن وى ا إسناد جيد  فإف أمحد بن دمحم بن مسلم ى ا اكره 
 اخلطيب ن اترنو ووبقو  و  ي رجالو ميهوروف بقات  ويكحح الرتم ي ّنث  ى ا اإلسناد كثًنا.

 -. إمساعي  بن كثًن الدميقي  تفسًن القرآف العليم  دار اآلفاؽ العربية  القاىرة 45لي   صانلرن ابن تيمية  بياف الد
 .378  ص2ـ  ج2005 -ىػ 1427مكر  الطبعة الوا  

لبناف  الطبعة  -الحترًن الطون   رح خمتكر الروضة  م سسة الرسالة  بًنوت  الطون  سليماف بن عبد القوي بن عبد (7)
 .411  ص1هللا بن عبداحملسن الرتكي  ج ـ  ٓنقي ن عبد2011 -ىػ 1432الوا  

 .411  ص1اكرج  الساب   ج (8)
 .413  ص1اكرج  الساب   ج (9)
 .411  ص1اكرج  الساب   ج (10)
 .417  ص1اكرج  الساب   ج (11)
 .417  ص1اكرج  الساب   ج (12)
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لبناف  الطبعة الوا   -كنت التنقيح  اكحتتبة العكرية  بًنوت صدر اليريعة  عبيد هللا بن مسعود احملبويب  التوضيح  (13)

. ابن ذميم  زين الدين بن إبراىيم بن دمحم ا نفي  فتح الغفار بيرح اكنار  دار الحتتب 281  ص2ـ  ج2005-ىػ 1426
لساكي  طلعة هللا بن محيد ا . الساكي  عبد428ـ  ص 2001 -ىػ 1422لبناف  الطبعة الوا   -العلمية  بًنوت 

  2ـ  ٓنقي ن عمر  سن القياـ  ج2010سلطنة عماف   -اليمس  رح مشس الصوؿ  محتتبة اإلماـ الساكي  بدية 
ا ليم بن دمحم أمٌن اللحتنوي   مر ال مار لنور النوار ن  رح اكنار  دار الحتتب العلمية   . اللحتنوي  دمحم عبد337ص

هللا  . النسفي  عبد193  ص2السالـ  اىٌن  ج ـ  ٓنقي ن دمحم عبد1995 -ىػ 1415لبناف  الطبعة الوا   -بًنوت 
لبناف  )بدوف اكر الطبعة(   -بن أمحد النسفي  كيف السرار  رح اككنف علع اكنار  دار الحتتب العلمية  بًنوت 

ر الحتتب العلمية  بًنوت . مالجيوف  أمحد بن أيب سعيد بن عبيد اكيهوي   رح نور النوار علع اكنار  دا410  ص2ج
 .411  ص2لبناف  )بدوف اكر الطبعة(  ج -
لبناف  الطبعة الوا   -الرازي  دمحم بن عمر بن  سٌن الرازي  احملكوؿ ن علم الصوؿ  دار الحتتب العلمية  بًنوت  (14)

عطار   ا ية . العطار   سن بن دمحم بن حممود ال15  ص1القادر عطا  ج ـ  ٓنقي ن حمد عبد1999 -ىػ 1420
  ٓنقي ن دمحم دمحم اتمر  2009لبناف  الطبعة الوا   -العطار علع  رح احمللي  م  ا وام   دار الحتتب العلمية  بًنوت 

 -. اآلمدي  علي بن أيب علي بن دمحم اآلمدي  اإل حتاـ ن أصوؿ ال حتاـ  دار الحتتب العلمية  بًنوت 207  ص1ج
. اآلمدي  علي بن دمحم اآلمدي  منتهع السوؿ ن علم 110  ص1ي ن إبراىيم العاوز  جلبناف  )بدوف اكر الطبعة(  ٓنق

. 38ـ  ٓنقي ن أمحد فريد اكزيدي  ص2003 -ىػ 1424لبناف  الطبعة الوا   -الصوؿ  دار الحتتب العلمية  بًنوت 
سوراي  الطبعة الثانية   –ثًن  دمي  اليوكاين  دمحم بن علي  إر اد الفحوؿ إا ٓنقي  ا   من علم الصوؿ  دار ابن ك

 .447  ص1. الطون   رح خمتكر الروضة  ج61ـ  ٓنقي ن دمحم صبحي بن  سن  الؽ  ص 2003 -ىػ 1424
 .61اليوكاين  إر اد الفحوؿ  ص (15)
 .62اليوكاين  إر اد الفحوؿ  ص (16)
صدي  بن  سن القنوجي  ٓنكي   . القنوجي 39. اآلمدي  منتهع السوؿ  ص61اليوكاين  إر اد الفحوؿ  ص (17)

ـ  ٓنقي ن أمحد فريد 2003 -ىػ 1424لبناف  الطبعة الوا   -اكأموؿ من علم الصوؿ  دار الحتتب العلمية  بًنوت 
 .287اكزيدي  ص

 .457  ص1الطون   رح خمتكر الروضة  ج (18)
 .317  ص2الساكي  طلعة اليمس  ج (19)
 .38مدي  منتهع السوؿ  ص. اآل110  ص1اآلمدي  اإل حتاـ  ج (20)
لبناف  الطبعة  –هللا  البحر احملي  ن أصوؿ الفقو  دار الحتتب العلمية  بًنوت  الزركيي  دمحم بن بادر بن عبد  (21)

 .262  ص1ـ  ٓنقي ن دمحم دمحم اتمر  ج2000 -ىػ 1421الوا  
 -ىػ 1426طب  أو النا ر(  الطبعة الثانية  السيايب   لفاف بن مجي  السيايب  فكوؿ الصوؿ  )بدوف اكر بلد ال (22)

 .317  ص2. الساكي  طلعة اليمس  ج85ـ  ص2005
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لبناف  ٓنقي ن دمحم  سن   -الكمد  ال باه والنلافر ن فقو اليافعية  بًنوت  ابن الوكي   دمحم بن محتي بن عبد (23)

 .139ـ  ص2002 -ىػ 1423الطبعة الوا  
 .139اكرج  الساب   ص (24)
. ابن الوكي   ال باه والنلافر  132. الونيًني  إيضاح اكسالم  ص210  ص2الساكي  طلعة اليمس  ج (25)

 .139ص
لبناف   -الحتان السبحتي  ال باه والنلافر  دار الحتتب العلمية  بًنوت  السبحتي  عبدالوىاب بن علي بن عبد (26)

 .168  ص1ج ـ  ٓنقي ن عادؿ أمحد وآ ر 1991 -ىػ 1422الطبعة الوا  
الرمحن بن أمحد بن رجب ا نبلي  تقرير القواعد وٓنرير الفوافد  دار ابن عفاف  )بدوف اكر الطبعة(   ابن رجب  عبد (27)

 .401ص
 .280  ص2الزركيي  اكنثور  ج (28)
 .169  1السبحتي  ال باه والنلافر  ج (29)
اكملحتة العربية السعودية  الطبعة الوا   -الر د  الرايض ا كين  أبو بحتر بن دمحم ا كين  كتاب القواعد  محتتبة  (30)

 .241  ص3ـ  ج1997 -ىػ 1418
لبناف   -ا موي  أمحد بن دمحم ا موي  غمز عيوف البكافر  رح ال باه والنلافر  دار الحتتب العلمية  بًنوت  (31)

ا   رح القواعد الفقهية  دار القلم  دمي  . الزر ا  أمحد بن دمحم الزر 451  ص1ـ  ج1985 -ىػ 1405الطبعة الوا  
 .472ـ  ص1989 -ىػ 1409سوراي  الطبعة الثانية   -
 .402ابن رجب  تقرير القواعد  ص (32)
اكملحتة العربية -الياطيب  إبراىيم بن موسع اللخمي  اكوافقات ن أصوؿ اليريعة  محتتبة نزار مكطفع الباز  محتة  (33)

 .203  ص1ـ  ٓنقي ن عبد اكنعم إبراىيم  ج2005 -ىػ 1426السعودية  الطبعة الثانية  
 .241  ص3ا كين  كتاب القواعد  ج (34)
 .401ابن رجب  تقرير القواعد  ص (35)
اكملحتة العربية  -السيوطي  عبدالرمحن السيوطي  ال باه والنلافر  محتتبة نزار مكطفع الباز  محتة اكحترمة  (36)

 .250ـ  ص1997 -ىػ 1418السعودية  الطبعة الثانية  
  2. الزركيي  اكنثور  ج241  ص3. ا كين  كتاب القواعد  ج168  ص1السبحتي  ال باه والنلافر  ج (37)

 .280ص
 .402  ص2ابن رجب  تقرير القواعد  ج (38)
 .250السيوطي  ال باه والنلافر  ص (39)
 .1060الزر ا   رح القواعد الفقهية  ص (40)
 .1059القواعد الفقهية  صالزر ا   رح  (41)
 .168  ص1السبحتي  ال باه والنلافر  ج (42)



  
 

166 

 ، وآخرونصاحل ناصر اخلروصي أ. -دراسة نظرية تطبيقية -أثر احليل الفقهية على األحكام الوضعية 

 ذلكَّمة (–دورية –دللة القلم ) علميَّة   م(2019 ربمديس/ أكتوبر) عشر اخلامس: العدد السادسةالسهة  
 

                                              
. 175  ص2009مكر   -الرا دي  ىالؿ بن دمحم الرا دي  القواعد الفقهية عند اإل ضية  مركز الغندور  القاىرة  (43)

 مالم  أمحد بن مٍن هللا . الونيًني  إيضاح اكسالم إا  واعد اإلماـ أيب عبد452  ص1ابن ذميم  ال باه والنلافر  ج
الرمحن الغرايين   ـ  ٓنقي ن الكادؽ بن عبد2006 -ىػ 1427لبناف  الطبعة الوا  -الونيًني  دار ابن  ـز  بًنوت 

. ابن رجب  تقرير القواعد  139. ابن الوكي   ال باه والنلافر  ص249  ص1. السيوطي  ال باه والنلافر  ج132ص
 .402ص
. الونيًني  إيضاح 452  ص1. ابن ذميم  ال باه والنلافر  ج173قواعد الفقهية عند اإل ضية  ص دي  الالرا (44)

  اكد   ء. الزر ا402. ابن رجب  تقرير القواعد  ص249  ص1. السيوطي  ال باه والنلافر  ج132اكسالم  ص
 .1020الفقهي العاـ  ص

. السيوطي  ال باه والنلافر  132ي  إيضاح اكسالم  ص. الونيًن 453  ص1ابن ذميم  ال باه والنلافر  ج (45)
 .401. ابن رجب  تقرير القواعد  ص249  ص1ج
 .134. الونيًني  إيضاح اكسالم  ص172الرا دي  القواعد الفقهية عند اإل ضية  ص (46)
تقرير القواعد   . ابن رجب 139. ابن الوكي   ال باه والنلافر  ص250  ص1السيوطي  ال باه والنلافر  ج (47)

 .402ص
 ادلصادر وادلراجع

  لبناف   -ابن  ار  فتح الباري  رح صحيح البخاري  أمحد بن علي بن  ار العسقالين  دار اكعرفة  بًنوت
 ـ  ٓنقي ن  لي  مأموف  يحا. 2005 -ىػ 1426الطبعة الوا  

  .)العيين  عمدة القاري  رح صحيح البخاري  حممود بن أمحد العيين  دار الفحتر  )بدوف اكر دار النير والطبعة 
  لبناف   -القسطالين  أمحد بن دمحم القسطالين  إر اد الساري ليرح صحيح البخاري  دار الحتتاب العريب  بًنوت

 ىػ.1323
 كستاف  الطبعة الوا  -رة القرآف والعلـو اإلسالمية  كراتيي التهانوي  إعالء السنن  ظفر أمحد العثماين  إدا 

 ىػ.1717
  ابن القيم  إغابة اللهفاف من مكافد الييطاف  دمحم بن أيب بحتر بن أيوب بن  يم ا وزية  محتتبة ومطبعة مكطفع

 البايب ا ليب وأوالده  مكر  ٓنقي ن دمحم سيد كيالين  )بدوف اكر الطبعة(.
   إعالـ اكو عٌن عن رب العاكٌن  دمحم بن أيب بحتر بن أيوب بن  يم ا وزية  دار الحتتاب العريب  بًنوت ابن القيم-

 ـ  ٓنقي ن دمحم اكعتكم  هلل البغدادي.1998 -ىػ 1418لبناف  الطبعة الثانية  
  الطبعة الوا  لبناف -ابن بطة  عبيد هللا بن دمحم بن بطة العحت ي  إبطاؿ ا ي   م سسة الرسالة  بًنوت  

 هللا العمًن. ـ  ٓنقي ن سليماف بن عبد1996 -ىػ 1427
  ابن تيمية  بياف الدلي  علع بطالف التحلي   اكحتتب اإلسالمي  )بدوف اكر بلد الطب   أو عدد الطبعة(  ٓنقي ن

 محدي عبد اجمليد السلفي.
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 ىػ 1427مكر  الطبعة الوا   -ية  القاىرة إمساعي  بن كثًن الدميقي  تفسًن القرآف العليم  دار اآلفاؽ العرب- 

 ـ.2005
 لبناف   -الحترًن الطون   رح خمتكر الروضة  م سسة الرسالة  بًنوت  الطون  سليماف بن عبد القوي بن عبد

 هللا بن عبداحملسن الرتكي. ـ  ٓنقي ن عبد2011 -ىػ 1432الطبعة الوا  
 لبناف  الطبعة الوا   -  التوضيح كنت التنقيح  اكحتتبة العكرية  بًنوت صدر اليريعة  عبيد هللا بن مسعود احملبويب

 ـ. 2005-ىػ 1426
  لبناف  الطبعة  -ابن ذميم  زين الدين بن إبراىيم بن دمحم ا نفي  فتح الغفار بيرح اكنار  دار الحتتب العلمية  بًنوت

 ـ. 2001 -ىػ 1422الوا  
 سلطنة عماف   -  طلعة اليمس  رح مشس الصوؿ  محتتبة اإلماـ الساكي  بدية الساكي  عبدهللا بن محيد الساكي

 ـ  ٓنقي ن عمر  سن القياـ.2010
 ا ليم بن دمحم أمٌن اللحتنوي   مر ال مار لنور النوار ن  رح اكنار  دار الحتتب العلمية  بًنوت  اللحتنوي  دمحم عبد

 السالـ  اىٌن.   ن دمحم عبدـ  ٓنقي1995 -ىػ 1415لبناف  الطبعة الوا   -
 لبناف   -هللا بن أمحد النسفي  كيف السرار  رح اككنف علع اكنار  دار الحتتب العلمية  بًنوت  النسفي  عبد

 )بدوف اكر الطبعة(. 
  لبناف   -مالجيوف  أمحد بن أيب سعيد بن عبيد اكيهوي   رح نور النوار علع اكنار  دار الحتتب العلمية  بًنوت

 دوف اكر الطبعة(.)ب
  لبناف  الطبعة  -الرازي  دمحم بن عمر بن  سٌن الرازي  احملكوؿ ن علم الصوؿ  دار الحتتب العلمية  بًنوت

 ـ  ٓنقي ن حمد عبدالقادر عطا.1999 -ىػ 1420الوا  
  العلمية  بًنوت العطار   سن بن دمحم بن حممود العطار   ا ية العطار علع  رح احمللي  م  ا وام   دار الحتتب

   ٓنقي ن دمحم دمحم اتمر. 2009لبناف  الطبعة الوا   -
  لبناف   -اآلمدي  علي بن أيب علي بن دمحم اآلمدي  اإل حتاـ ن أصوؿ ال حتاـ  دار الحتتب العلمية  بًنوت

 )بدوف اكر الطبعة(  ٓنقي ن إبراىيم العاوز.
  لبناف  الطبعة الوا   -الصوؿ  دار الحتتب العلمية  بًنوت اآلمدي  علي بن دمحم اآلمدي  منتهع السوؿ ن علم

 . 38ـ  ٓنقي ن أمحد فريد اكزيدي  ص2003 -ىػ 1424
   سوراي  الطبعة  –اليوكاين  دمحم بن علي  إر اد الفحوؿ إا ٓنقي  ا   من علم الصوؿ  دار ابن كثًن  دمي

 الؽ.ـ  ٓنقي ن دمحم صبحي بن  سن  2003 -ىػ 1424الثانية  
  لبناف  الطبعة  -القنوجي  صدي  بن  سن القنوجي  ٓنكي  اكأموؿ من علم الصوؿ  دار الحتتب العلمية  بًنوت

 ـ  ٓنقي ن أمحد فريد اكزيدي.2003 -ىػ 1424الوا  
 بعة لبناف  الط –هللا  البحر احملي  ن أصوؿ الفقو  دار الحتتب العلمية  بًنوت  الزركيي  دمحم بن بادر بن عبد

 ـ  ٓنقي ن دمحم دمحم اتمر.2000 -ىػ 1421الوا  
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   ىػ 1426السيايب   لفاف بن مجي  السيايب  فكوؿ الصوؿ  )بدوف اكر بلد الطب  أو النا ر(  الطبعة الثانية- 

 ـ.2005
 دمحم  سن  لبناف  ٓنقي ن  -الكمد  ال باه والنلافر ن فقو اليافعية  بًنوت  ابن الوكي   دمحم بن محتي بن عبد

 ـ.2002 -ىػ 1423الطبعة الوا  
 لبناف   -الحتان السبحتي  ال باه والنلافر  دار الحتتب العلمية  بًنوت  الوىاب بن علي بن عبد السبحتي  عبد

 ـ  ٓنقي ن عادؿ أمحد وآ ر.1991 -ىػ 1422الطبعة الوا  
 رير الفوافد  دار ابن عفاف  )بدوف اكر الرمحن بن أمحد بن رجب ا نبلي  تقرير القواعد وٓن ابن رجب  عبد

 الطبعة(.
 لبناف  الطبعة الوا   -هللا بن بادر اليافعي  اكنثور ن القواعد  دار الحتتب العلمية  بًنوت  الزركيي  دمحم بن عبد

 ـ  ٓنقي ن دمحم  سن دمحم  سن إمساعي .2000 -ىػ 1421
 اكملحتة العربية السعودية  الطبعة الوا   -حتتبة الر د  الرايض ا كين  أبو بحتر بن دمحم ا كين  كتاب القواعد  م

 ـ.1997 -ىػ 1418
  لبناف   -ا موي  أمحد بن دمحم ا موي  غمز عيوف البكافر  رح ال باه والنلافر  دار الحتتب العلمية  بًنوت

 ـ.1985 -ىػ 1405الطبعة الوا  
 ـ.1989 -ىػ 1409سوراي  الطبعة الثانية   -هية  دار القلم  دمي  الزر ا  أمحد بن دمحم الزر ا   رح القواعد الفق 
  اكملحتة العربية -الياطيب  إبراىيم بن موسع اللخمي  اكوافقات ن أصوؿ اليريعة  محتتبة نزار مكطفع الباز  محتة

 ـ  ٓنقي ن عبد اكنعم إبراىيم.2005 -ىػ 1426السعودية  الطبعة الثانية  
  2009مكر   -دمحم الرا دي  القواعد الفقهية عند اإل ضية  مركز الغندور  القاىرة الرا دي  ىالؿ بن. 
 مالم  أمحد بن مٍن الونيًني  دار ابن  ـز  بًنوت هللا الونيًني  إيضاح اكسالم إا  واعد اإلماـ أيب عبد -

 ـ  ٓنقي ن الكادؽ بن عبدالرمحن الغرايين.2006 -ىػ 1427لبناف  الطبعة الوا  
 


