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، موضوع العلة التي )التعلیل بالعدم وأثره في المعامالت المالیة المعاصرة(یتناول البحث 
 م�ن األص�ولیین والفقھ�اء، دراس�ة وبحث�ًا، انطالًق�ا م�ن أن القی�اس         ھي محل اھتمام العلماء 

  .أصل مھم من أصول التشریع اإلسالمي

والمتتبع ألوصاف العلة یجد أنھا اتسمت بالعدید من األوصاف أھمھا، علة النفي أو العل�ة           
لغ العدمیة، ووقع الخالف بین األصولیین في جواز التعلیل بالنفي أو العدم، وكان ل�ذلك ب�ا   

األثر عل�ى كثی�رمن الم�سائل األص�ولیة ، فج�اء ھ�ذا البح�ث كمحاول�ة للتوس�ع ف�ي مباح�ث                      
العل��ة العدمی��ة ، وجم��ع وتحری��ر م��واطن الن��زاع فیھ��ا ، الس��یما ف��ي المع��امالت المالی��ة          
المعاصرة  ، والذي یھدف إلى معرفة ماھیة وم�ضامین التعلی�ل ف�ي المع�امالت، وخاص�ة          

ى ص�ور التعلی�ل بالع�دم ف�ي المع�امالت المالی�ة المعاص�رة ،                التعلیل بالعدم ، والوقوف عل�     
وتوضیح التأطیر الفقھي األصولي للتعلی�ل بالع�دم فیھ�ا ،  م�ع بی�ان الن�زاع ال�ذي دار ب�ین                    

  .األصولیین فیما یتعلق بالعلة العدمیة ، وأثره في المعامالت المالیة المعاصرة

عات وقواع�د وأص�ول ثابت�ة،     أن الن�صوص ال�شرعیة ج�اءت بت�شری        : وتبرز أھمی�ة البح�ث    
وات�صفت بالمرون��ة الت��ي اقت��ضت أن یك��ون ھن�اك قواع��د، وأحك��ام متغی��رة تبع��ًا الخ��تالف   
أحوال الناس، واقترنت ھذه األحكام بعللھا تأصیًلا للیسر، ورفعًا للحرج عن الن�اس؛ ل�ذلك         

مالت أصبحت مباحث العلة في القیاس عند األصولیین من األھمیة بمكان السیما في المعا
المالیة المعاصرة؛ ألن إثبات الحكم المنصوص علیھ وانسحابھ إلى غی�ره أو عدم�ھ یك�ون      

  . بھا

العلة ھي ركن من أركان القی�اس، منھام�اھو منط�وق بھ�ا، ومنھ�ا               : وخلص البحث إلى أن   
ماھومجتھد فیھ، وأن لھا أثر في وجود الحكم، وأن التعلیل بالعدم جعل الجزء على الك�ل،         

تبر ھو العدم المتمیز، وأن التعلیل بالعدم أولى من التعلیل بالصفات التقدیریة،            والعدم المع 
ولھ أثرعلى المعامالت المالیة ألن العلم بالعدم ال یدعو إلى مشروعیة الحكم إال إذا حصل 

  .العلم بما یضاده

بطاق�ة  ،  الع�دم الالح�ق   ، الع�دم ال�سابق   ،الع�دم المطل�ق   ، الع�دم  ، العلة :مفتاحیةالكلمات  ال
  .االئتمان 
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Abstract:  

Research Title: (The Impact of Reasoning by Nothingness in 
Contemporary Financial Transactions).  

This research examines the topic of reasoning, which is an 
area of concern of fundamental and juristic scholars in terms 
of study and research, on the premise that inference is an 
important pillar of Islamic legislation. 

Pursuing the description of reasoning, there are many 
descriptions such as reasoning by negation or reasoning by 
nothingness. There were disagreements between 
fundamental scholars in terms of admissibility of reasoning by 
negation or by nothingness, thus it had significant impact on 
many fundamental issues. Therefore, this research is an 
attempt to expand the themes of reasoning by nothingness, 
combine and edit areas of disputes, especially in 
contemporary financial transactions. This research aims to 
identify what is the reasoning and its implications for 
transactions, especially reasoning by nothingness. It also 
aims to reflect the forms of reasoning by nothingness in 
contemporary financial transactions, to clarify the fundamental 
juristic framing of reasoning by nothingness and to clarify the 
disputes between the fundamental scholars regarding 
reasoning by nothingness and its impact on the contemporary 
financial transactions. 
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The importance of this research is that: sharia texts provides 
legislations, rules and solid fundaments, which were flexible 
requiring the existence of variable rules and judgments 
according to changing in circumstance of the people. These 
judgments were fundamentally associated to their reasoning 
for convenience, spared embarrassment from people. Thus, 
the themes of reasoning in inference acquired importance for 
fundamental scholars, especially in the contemporary 
financial transactions, because it enacts the evidence of the 
stipulated judgment and its withdrawal to another one. 

This research concluded that reasoning is a pillar of 
inference, including pronounced and exerted, as well it affects 
the existence of the judgment, reasoning by nothingness 
prioritizes the part to the whole, the considered nothingness is 
the distinguished one, reasoning by nothingness is prioritized 
to the estimated features and it has impact on financial 
transactions as knowledge by nothingness does not advocate 
legalization of judgment, only otherwise in case of knowing 
the contrary.  

Keywords: Reasoning , Nothingness , Absolute Nothingness 
, Previous Nothingness , Next Nothingness , Credit Card.
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 مقدمة

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین وإمام الخلق أجمعین            
  : وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعدملسو هيلع هللا ىلصسیدنا محمد 

فلق����د كان����ت العل����ة م����سار اھتم����ام ومح����ط أنظ����ار العلم����اء م����ن األص����ولیین        
والفقھ����اء،  حت�����ى تنوع�����ت دراس�����اتھا وتع����ددت فروعھ�����ا، وأص�����بحت مباحثھ�����ا م�����ن   

لفق���ھ المعتم���دة الت���ي ث���ار حولھ���ا الخ���الف،  وتع���ددت فیھ���ا الم���ذاھب،    مباح���ث أص���ول ا
انطالًق���ا م���ن أن القی���اس ك���ان وال ی���زال أص���ًلا مھم���ًا م���ن أص���ول الت���شریع اإلس���المي،    
إذا م���ا ت���وفرت فی���ھ ش���روطھ، وتحقق���ت أركان���ھ الت���ي م���ن بینھ���ا العل���ة المنظ���ور إلیھ���ا      

 وان��سحاب حك��م األص��ل   بأنھ��ا أھ��م أركان��ھ، فإثب��ات الحك��م للف��رع یك��ون ع��ن طریقھ��ا،        
  .المنصوص علیھ إلى غیره یكون بھا

والمتتب���ع ألوص���اف العل���ة یج���د أنھ���ا ات���سمت بالع���دد م���ن األوص���اف أھمھ���ا،         
عل���ة النف���ي أو العل���ة العدمی���ة، فلق���د وق���ع الخ���الف الكبی���ر ب���ین األص���ولیین ف���ي ج���واز      
التعلی����ل ب����النفي أو الع����دم، وك����ان ل����ذلك ب����الغ األث����ر عل����ى ع����دد كبی����ر م����ن الم����سائل    
األص����ولیة ف����ضال ع����ن الم����سائل الفقھی����ة، وذل����ك نظ����رًا لت����شعب م����سائلھا وص����ورھا     
وأنماطھ��ا، وال���ذي ی���دخل بع���ضھا تح���ت دائ���رة االتف���اق،  وال���بعض اآلخ���ر تح���ت دائ���رة  

  .االختالف والمنع

وم����ن جم����اع م����ا تق����دم یج����يء البح����ث الماث����ل كمحاول����ة ج����ادة للتوس����ع ف����ي     
واطن الن����زاع فیھ����ا ، وبی����ان مباح����ث العل����ة العدمی����ة ، وجم����ع أطرافھ����ا ، وتحری����ر م����

  .أثرھا في األصول والفروع الفقھیة ، السیما في المعامالت المالیة المعاصرة

  :أھداف البحث

معرف����ة ماھی����ة وم����ضامین ومرتك����زات التعلی����ل ف����ي المع����امالت، وخاص����ة          -
 .التعلیل بالعدم

الوق�����وف عل�����ى أنم�����اط وص�����ور التعلی�����ل بالع�����دم ف�����ي المع�����امالت المالی�����ة        -
 .المعاصرة

 الت����أطیر الفقھ����ي األص����ولي لق����ضیة التعلی����ل بالع����دم ف����ي المع����امالت  توض����یح -
 .المالیة المعاصرة

 .بیان مالمح النزاع الذي دار بین األصولیین فیما یتعلق بالعلة العدمیة -

  .تسلیط الضوء على أثر التعلیل بالعدم في المعامالت المالیة المعاصرة -
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  :أھمیة البحث

ی���ة المطھ���رة بت���شریعات وقواع���د وأص���ول   ج���اء الق���رآن الك���ریم،  وال���سنة النبو 
ال تقب����ل التع����دیل ، وال ی����دخلھا التغیی����ر، فھ����ي ثابت����ة ق����دم المك����ان والزم����ان، إال أن        

المرون���ة ف���ي ش���ریعة اهللا اقت���ضت أن یك���ون ھن���اك قواع���د ، وأحك���ام،  وأط���ر عام���ة،        
تتغی����ر وتختل����ف ب����اختالف طب����ائع الن����اس،  وأنم����اط حی����اتھم ، ومعای����شھم، واقترن����ت   

ام بعللھ����ا، وم����سبباتھا رأف����ة ورحم����ة باألم����ة، وتأص����یًلا للی����سر ،ورفع����ًا      ھ����ذه األحك���� 
للح����رج ، والم����شقة ع����ن الن����اس؛ ل����ذلك أص����بحت مباح����ث العل����ة ف����ي القی����اس عن����د        
األص����ولیین م����ن األھمی����ة بمك����ان الس����یما ف����ي المع����امالت المالی����ة المعاص����رة؛ ألن        

ره أو إثب���ات الحك���م یك���ون ع���ن طریقھ���ا، وان���سحاب الحك���م المن���صوص علی���ھ إل���ى غی���   
عدم��ھ یك��ون بھ��ا، وم��ن ھن��ا ج��اءت ھ��ذه الم��ادة المبحوث��ة لتن��ضم إل��ى قافل��ة الدراس��ات          

  .األصولیة الفقھیة المتخصصة زیادة في النفع والفائدة واألثر

  :ھیكل البحث

  .التعلیل في ضوء التناول الفقھي واألصولي: المبحث األول

  .صوليماھیة التعلیل في ضوء االصطالح الفقھي األ: المطلب األول

   .العلل أنواعھا وأقسامھا في ضوء االصطالح الفقھي األصولي: المطلب الثاني

  .التأطیر الفقھي واألصولي لتعلیل المعامالت باألوصاف: المطلب الثالث

  :العلة العدمیة وأثرھا في المعامالت المالیة المعاصرة: المبحث الثاني

  .ماھیة العلة العدمیة: المطلب األول  

  .خالف األصولیین في التعلیل بالعدم: لثانيالمطلب ا  

  .أثر التعلیل بالعدم في المعامالت المالیة المعاصرة: المطلب الثالث  

  .تطبیقات التعلیل بالعدم في المعامالت المالیة المعاصرة: الرابع المطلب

  .الخاتمة وفیھا أھم النتائج    

  :منھجیة البحث

   ش���رة، وال ألج���أ للع���زو بالواس���طة   ع���زو ن���صوص العلم���اء وآرائھ���م لكت���بھم مبا
 .إال عند تعذر األصل

 توثیق نسبة األقوال إلى المذاھب من الكتب المعتمدة في كل مذھب. 
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     توثی���ق المع���اني اللغوی���ة م���ن معجم���ات اللغ���ة المعتم���دة، وتك���ون اإلحال���ة عل���ى
 .معجمات اللغة بالمادة والجزء والصفحة

 ن كت����ب الم����صطلحات توثی����ق المع����اني االص����طالحیة ال����واردة ف����ي البح����ث م����
 .المختصة بھا أو من كتب أھل الفن الذي یتبعھ ھذا المصطلح

           ،ترجم���ة األع���الم ب���ذكر اس���م العل���م، ون���سبھ م���ع ض���بط م���ا ی���شكل ف���ي ذل���ك
مول�����ده، ش�����ھرتھ، ككون�����ھ مح�����دثًا، أو فقیھ�����ًا، أو لغوی�����ًا، ومذھب�����ھ الفقھ�����ي        

  .والعقدي، أھم مؤلفاتھ، وفاتھ، مصادر ترجمتھ
 ادر المسألة ومراجعھا المتقدمة والمتأخرةاالستقراء التام لمص.  
 االعتماد عند الكتابة على المصادر األصلیة في كل مسألة بحسبھا.  
  إن احتاج المقام لذلك–التمھید للمسألة بما یوضحھا . 
 إتباع دراسات التعریفات الداخلیة ذات الصلة بصلب المادة المبحوثة. 
  و ن���صب دلی���ل، أو مناق���شتھ، أو االعت���راف بال���سبق ألھل���ھ، ف���ي تقری���ر فك���رة، أ

ض���رب مث���ال، أو ت���رجیح رأي، وذل���ك ب���ذكره ف���ي ص���لب البح���ث أو اإلحال���ة       
 .على مصدره في الھامش إن لم یكن أخذه بلفظھ

      تخ���ریج وبی���ان أرق���ام اآلی���ات وعزوھ���ا ل���سورھا، وتخ���ریج األحادی���ث النبوی���ة
واآلث�����ار، إن ك�����ان الح�����دیث بلفظ�����ھ ف�����ي ال�����صحیحین، أو أح�����دھما ،اكتفی�����ت   

یج��ھ منھم��ا ، وإن ل��م یك��ن ف��ي أي منھم��ا خرجت��ھ م��ن الم��صادر األخ��رى         بتخر
المعتم��دة، م��ع ذك��ر م��ا قال��ھ أھ��ل الح��دیث فی��ھ، ویح��ال عل��ى م��صدر الح��دیث            
أو األث���ر ب���ذكر الكت���اب والب���اب، ث���م ب���ذكر الج���زء وال���صفحة ورق���م الح���دیث أو 

 .األثر إن كان مذكورا في المصدر
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  املبحث األول

  ء االصطالح الفقهي واألصويلالتعليل يف ضو

  .ماھیة التعلیل في ضوء االصطالح الفقھي األصولي: المطلب األول

   .العلل أنواعھا وأقسامھا في ضوء االصطالح الفقھي األصولي: المطلب الثاني

  .التأطیر الفقھي واألصولي لتعلیل المعامالت باألوصاف: المطلب الثالث

  

  اطب اول

  لا وا ح اطوء ا  

  

  :االصطالح اللغوي العلة في

والعل�ة الم�رض، وح�دث ی�شغل ص�احبھ      . عل یعل بضم العین وكسرھا عال فیھما 
أي م�رض  ) اعت�ل (عن وجھھ كأن تلك العلة صارت شغال ثانیا منعھ عن ش�غلھ األول، و     

اعتاق�ھ  ) اعتلھ(لة، و علیھ بع) اعتل(، و )بعلة(اهللا أي ال أصابك   ) أعلك(،وال  )علیل(فھو  
أي لھاه بھ كما یعلل الصبي بشيء ) تعلیال(بالشيء ) عللھ(عن أمر واعتلھ تجنى علیھ، و 
  )١(.من الطعام یتجزأ بھ عن اللبن

                                                           

 .٤٧١/ ١١؛ لسان العرب البن منظور ٢١٦/ ١ مختار الصحاح للرازي )١(
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  :العلة في االصطالح األصولي

وأما عن ماھیة العلة في ضوء االصطالح األصولي ف�اختلفوا ف�ي ماھیتھ�ا عل�ى         
عرفة للحكم، بأن جعلت علما على الحكم، إن وجد المعنى وجد      أنھا الم  : األول :عدة أقوال 

" التقری�ب " ف�ي  )٣(، وحك�اه س�لیم ال�رازي   )٢(، وأبو زید من الحنفیة)١(الحكم، قالھ الصیرفي 
   )٤(."المنھاج"، وصاحب "المحصول"عن بعض الفقھاء، واختاره صاحب 

لمعتزل�ة، بن�اء عل�ى     أنھا الموجب�ة للحك�م ب�ذاتھا، ال بجع�ل اهللا، وھ�و ق�ول ا       :الثاني
  .قاعدتھم في التحسین والتقبیح العقلیین، والعلة وصف ذاتي ال یتوقف على جعل جاعل

أن الشارع جعلھ�ا موجب�ة ب�ذاتھا، وب�ھ     :  أنھا الموجبة للحكم، على معنى    : والثالث
 وللعل�ة   )٧(.وھ�و قری�ب ال ب�اس ب�ھ        : )٦(قال الصفي الھندي  . ، وسلیم الرازي  )٥(قال الغزالي 

ال����سبب، واألم����ارة، وال����داعي، : تختل����ف ب����اختالف االص����طالحات، فیق����ال لھ����اأس����ماء 
  .والمستدعي، والباعث، والحامل، والمناط، والدلیل، والمقتضي، والموجب، والمؤثر

                                                           

 أبو بكر محمد بن عبد اهللا، المعروف بالصیرفي، الفقیھ الشافعي البغدادي، كان من جملة الفقھاء، )١(
األصول، ولھ في أصول أخذ الفقھ عن أبي العباس بن سریج، واشتھر بالحذق في النظر والقیاس وعلوم 

حكى أبو بكر القفال في كتابھ الذي صنفھ في األصول أن أبا بكر . الفقھ كتاب لم یسبق إلى مثلھ
الصیرفي كان أعلم الناس باألصول بعد الشافعي، وھو أول من انتدب من أصحابنا للشروع في علم 

ثمان بقین من شھر ربیع اآلخر وتوفي یوم الخمیس ل. الشروط، وصنف فیھ كتابا أحسن فیھ كل اإلحسان
 )١٩٩/ ٤وفیات األعیان البن خلكان .(سنة ثالثین وثلثمائة، رحمھ اهللا تعالى

 أبو زید عبد اهللا بن عمر بن عیسى الدبوسي الفقیھ الحنفي؛ كان من كبار أصحاب اإلمام أبي حنیفة، )٢(
رزه إلى الوجود، ولھ كتاب رضي اهللا عنھ، ممن یضرب بھ المثل، وھو أول من وضع علم الخالف وأب

 )٤٨/ ٣وفیات األعیان البن خلكان .(األسرار والتقویم لألدلة وغیره من التصانیف والتعالیق
 أبو الفتح سلیم بن أیوب بن سلیم الرازي الفقیھ الشافعي األدیب؛ كان مشارا إلیھ في الفضل )٣(

" التقریب " ومنھا " غریب الحدیث " وكتاب " اإلشارة " والعبادة، وصنف الكتب الكثیرة منھا كتاب 
 )٣٩٧/ ٢وفیات األعیان البن خلكان (
 . ٨٢٧/ ٢؛ میزان األصول للسمرقندي ٦٢/ ٢ التلویح على التوضیح للتفتازاني )٤(
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي اإلمام الجلیل أبو حامد الغزالي حجة اإلسالم ومحجة ) ٥(

دار السالم جامع أشتات العلوم والمبرز في المنقول منھا والمفھوم، ولد الدین التي یتوصل بھا إلى 
بطوس سنة خمسین وأربعمائة، أما أبو حامد فكان أفقھ أقرانھ وإمام أھل زمانھ وفارس میدانھ كلمتھ 
شھد بھا الموافق والمخالف وأقر بحقیتھا المعادى والمحالف، بعد أن عاد الغّزالي إلى طوس، لبث فیھا 

م، ١١١١ دیسمبر ١٩ ھـ، الموافق ٥٠٥ جمادى اآلخرة ١٤سنین، وما لبث أن ُتوفي یوم االثنین بضع 
 )١٩١/ ٦طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي . (في مدینة طوس" الطابران"في 

محمد بن عبد الرحیم بن محمد الشیخ صفي الدین الھندي األرموي المتكلم على مذھب األشعري ) ٦(
مذھب الشیخ أبي الحسن وأدراھم بأسراره متضلعا باألصلین اشتغل على القاضي كان من أعلم الناس ب

سراج الدین صاحب التحصیل وسمع من الفخر بن البخاري روى عنھ شیخنا الذھبي ومن تصانیفھ في 
علم الكالم الزبدة وفي أصول الفقھ النھایة والفائق والرسالة السیفیة وكل مصنفاتھ حسنة جامعة ال سیما 

 )١٦٢/ ٩طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي . (ایةالنھ
 .١١٠/ ٢إرشاد الفحول للشوكاني  )٧(
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 عبارة لم�ا یتغی�ر   :بینما یرى اإلمام الغزالي رحمھ اهللا أن العلة في وضع اللسان    
مریض م�ن الق�وة إل�ى ال�ضعف بالوص�ف      ولما تغیر حال ال. من حال إلى حال  ] المحل[بھ  

ق�د یعب�ر ب�ھ ع�ن الع�ارض الموج�ب         : عل�ة، وف�ي ل�سان الفقھ�اء       : العارض، سمي الع�ارض   
وقد یعبر بھ عن ]. المصالح: وقد یعبر بھ عن البواعث والصوارف وھي[لحدوث الحكم، 

  )١ (.العالمات المظھرة للحكم؛ كما سبق تقریره

اعتل بك�ذا، أو عل�ل      :  ھو المعتل؛ ألنھ یقال    :والمعلل ھو المحتج بالعلة،     :والمعتل
المعت�ل ھ�و الناص�ب للعل�ة، مث�ل المح�رك ھ�و الفاع�ل                :  وقی�ل  .بكذا، فدل على أنھما س�واء     

  )٢ (. ھو الحكم:والمعتل لھ . ھو العلة:والمعتل بھ .للحركة، والمسود ھو الفاعل للسواد

فال مؤثر لھ، فإن أرید وقیل إن العلة ھي المعرفة للحكم ال مؤثر، ألن الحكم قدیم   
 ومعن�ى كونھ�ا   .، ال بت�أثیر ش�يء م�ن الع�الم     -تع�الى   -تعلق الحكم بالمكلف فھ�و ب�إرادة اهللا         

أنھا نصبت أمارة وعالمة لی�ستدل بھ�ا المجتھ�د عل�ى وج�دان الحك�م إذا ل�م یك�ن                ): معرفة(
  ویج�وز أن یتخل�ف، ك�الغیم الرط�ب أم�ارة عل�ى المط�ر، وق�د یتخل�ف، وھ�ذا ال             .عارفا ب�ھ  

  )٣(.یخرج األمارة عن كونھا أمارة

أن بع��ض األص��ولیین جع��ل العل��ة وال��سبب مت��رادفین ،   : ومم��ا ینبغ��ي التنبی��ھ ل��ھ  
ومعناھا واحدًا، ولكن أكثرھم على غیر ھذا، فعن�دھم ك�ل م�ن العل�ة وال�سبب عالم�ة عل�ى               

ف�ي  الحكم، كل منھما بني الحكم علیھ وربط بھ وجودًا وعدمًا،  وكل منھما للشارع حكمة            
ربط الحكم بھ وبنائھ علیھ، ولكن إذا كان�ت المناس�بة ف�ي ھ�ذا ال�ربط مم�ا تدرك�ھ عقولن�ا ،                     

ال��سبب، وإن كان��ت مم��ا ال تدرك��ھ عقولن��ا ، س��مي   : العل��ة، وس��مي أی��ضا : س��مي الوص��ف
فال�سفر لق�صر ال�صالة الرباعی�ة عل�ة وس�بب،  وأم�ا غ�روب              : السبب فقط وال یسمى العلة    

، وزوالھ��ا إلیج��اب فری��ضة الظھ��ر، وش��ھود رم��ضان  ال��شمس إلیج��اب فری��ضة المغ��رب 
  )٤(. إلیجاب صومھ، فكل من ھذه سبب ال علة، فكل علة سبب، ولیس كل سبب علة

فالعلة إًذا وفق ھذا التصور ھي ركن من أركان القیاس، فال ی�صح ب�دونھا؛ ألنھ�ا           
ن�ع  م�ن الن�اس م�ن اقت�صر عل�ى ال�شبھ، وم      : الجامعة بین األصل والف�رع، ق�ال اب�ن ف�ورك       

إلى صحة :  ذھب بعض القیاسیین، من الحنفیة وغیرھم: القول بالعلة، وقال ابن السمعاني
   .القیاس من غیر علة إذا الح بعض الشبھ

  )٥(.ما ذھب إلیھ الجمھور من أنھا معتبرة ال بد منھا في كل قیاس: والحق

                                                           

 .٥٥٠ – ٥٤٩/ ١ شفاء الغلیل للغزالي )١(
 . ١٧٦/ ١ العدة في أصول الفقھ ألبي یعلى الفراء )٢(
 . ١٢٩/ ٢، نشر البنود على مراقي السعود للشنقیطي ١٧٨/ ٧ التحبیر شرح التحریر للمرداوي )٣(
 ).٦٥(علم أصول الفقھ وخالصة تاریخ التشریع لعبد الوھاب خالف، ص )٤(
 .٢٠٩/ ٢إرشاد الفحول للشوكاني  )٥(
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ب اطا  

وا ح اطوء ا  وأ وال أا  

: )١(بأن العلة التي یتعلق بھا الحكم على ضربین: ذھب بعض األصولیین إلى القول 
  .منطوق بھا ، ومجتھد فیھا

صلى اهللا -التي دل كالم صاحب الشریعة علیھا، مثل قولھ :  فأما المنطوق بھا فھي
فاعتزلوا النساء في {: ، ومن ذلك قولھ تعالى)٢("أینقص الرطب إذا یبس؟ : "علیھ وسلم
  . المنع ألجل الحیض] أن[، فدل على )٣(}المحیض

 قد دل على أن الطھارة ألجل الجنابة،  )٤(}وإن كنتم جنبا فاطھروا{: وقولھ تعالى
من ابتاع طعاما : "، وقولھ علیھ السالم)  ٥(}والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما{: وقولھ

  )٦("فال یبعھ حتى یستوفیھ

التأثیر، أو : ل سائر العلل المستنبطة، وطریق ثبوتھاوأما العلة المجتھد فیھا، فمث
وقد نصب اهللا على  فالحق فیھا في واحد عند اهللا تعالى،: شھادة األصول، فأحكام الفروع

ذلك دلیًال،  إما غامضا ، أو جلیا، وكلف المجتھد طلبتھ وإصابتھ بذلك الدلیل،  فإذا اجتھد 
على إصابتھ، : حكم، ولھ أجران، أحدھما وأصابھ كان مصیبًا عند اهللا تعالى وفي ال

  )٧(.على اجتھاده: واآلخر

: )٨ (بأن إضافة الحكم إلى العلة، ینقسم إلى أربعة أقسام: بینما ذھب بعضھم إلى القول  
.  تخلف الحكم عن العلة مع وجودھ�ا؛ وھ�و الملق�ب ب�النقض، أو تخ�صیص العل�ة                :أحدھما
وب�ھ یتعل�ق النظ�ر    . قب بالعكس أو عدم الت�أثیر     وجود الحكم دون العلة؛ وھو المل      :والثانیة

  . بتعلیل الحكم بعلتین، وإضافتھ إلى كل واحدة

                                                           

 .١٧٨/ ١لعدة في أصول الفقھ ألبي یعلى الفراء ا ) ١(
؛ وأخرجھ الترمذي في ٢٢٥/ ٢خرجھ أبو داود في سننھ، كتاب البیوع، باب في التمر بالتمر، أ ) ٢(

/ ٣" حدیث حسن صحیح:  ما جاء في النھي عن المحاقلة والمزابنة، وقالسننھ، كتاب البیوع، باب
؛ والنسائي في كتاب ٧٦١/ ٢؛ وأخرجھ ابن ماجھ في كتاب التجارات، باب بیع الرطب بالتمر ٥١٩

 .٢٣٦/ ٧البیوع، باب اشتراء التمر بالرطب 
 .٢٢٢اآلیة : ورة البقرةس ) ٣(
 .٦اآلیة : ورة المائدةس ) ٤(
 .٣٨اآلیة : المائدةسورة  ) ٥(
، وفي باب ٨٣/ ٣كتاب البیوع، باب الكیل على البائع والمعطي في صحیحھ، أخرجھ البخاري  ) ٦(

 وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب البیوع، باب ،٨٥/ ٣لیس عندك  یقبض وبیع ما بیع الطعام قبل أن
 .١١٦٢ - ١١٥٩/ ٣بطالن بیع المبیع قبل القبض 

 .١٧٨/ ١ھ ألبي یعلى الفراء لعدة في أصول الفقا ) ٧(
 .٤٥٨/ ١فاء الغلیل للغزالي ش ) ٨(
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 إضافة الحكم إلى العلة في المنصوص، وأن الحكم في محل ال�نص م�ضاف                :والثالثة
  .إلى النص أو إلى العلة

 بیان العلة القاصرة، وھي مبنی�ة عل�ى إض�افة الحك�م ف�ي مح�ل ال�نص إل�ى                    :والرابعة 
  .لةالع

  اطب اث

  اطر ا واو ل ات وف

الحكم مع العلة یقترنان في الوج�ود، كال�ضرب م�ع األل�م، والقط�ع م�ع االنقط�اع،                   
فكذلك بطل جعل حكم العلة متولدا من العلة، وكذلك جعل الحكم منقسما على أجزاء العل�ة    

لة ال یثبت الحكم أصًال فجعل الحكم منقسما على غلط أیضا، ألنھ لم یثبت جمیع أجزاء الع
  )١(.أجزاء العلة قول بأن كل جزء من العلة علة لجزء من الحكم، وھذا باطل

والعلة توجد عند وجود الشرط، ثم یثبت الحكم بوج�ود العل�ة؛ وألن انع�دام الحك�م                 
إنم��ا ال یك��ون بع��دم ال��شرط ، ب��ل یك��ون عل��ى الع��دم األص��لي، ألن األص��ل ع��دم الحك��م، و  

والعلة توجد عند وجود الشرط، فمتى لم یوجد الشرط لم توجد العلة، . وجوده بوجود العلة
فال یثبت الحكم، وبق�ي عل�ى الع�دم، ال أن عدم�ھ م�ضاف إل�ى ع�دم ال�شرط أو ع�دم العل�ة،            

وھ�و أن�ھ إذا وج�دت العل�ة ول�م      : وألن ھذا إنما یستقیم على قول من یقول بتخصیص العلة   
مت�ى ل�م توج�د    : فأما عن�دنا . ع وجود الحكم، لعدم الشرط جمع بقاء العلةیوجد الشرط، امتن  

بمعن�ى أن�ھ كلم�ا      ) ٢(العلة عند عدم الشرط، فیكون ع�دم الحك�م لع�دم العل�ة، ال لع�دم ال�شرط                 
وجدت العلة وج�د الحك�م معھ�ا ف�إن وج�دت العل�ة وتخل�ف الحك�م حینئ�ذ دل عل�ى أن العل�ة                       

  .لیست بصحیحة

ب��د م��ن اش��تمالھا عل��ى حكم��ة ت��دعو إل��ى االمتث��ال، ك��ان  وم��ن أج��ل ك��ون العل��ة ال   
مانعھ��ا وص��فًا وجودی��ًا یخ��ل بحكمتھ��ا، وی��سمى م��انع ال��سبب، ف��إن ل��م یخ��ل بحكمتھ��ا، ب��ل   

: مث�ال المق�صود ھن�ا،  وھ�و م�انع ال�سبب        . بالحكم فقط، والحكمة باقیة، س�مي م�انع الحك�م         
 غن�ى  - وھ�و مل�ك الن�صاب      -إنھ مانع لوج�وب الزك�اة؛ ألن حكم�ة ال�سبب            : الدین، إذا قلنا  

  )٣(.مالكھ، فإذا كان محتاجًا إلیھ لوفاء الدین فال غنى، فاختلت حكمة السبب بھذا المانع

 أنھ مھما اجتمع في محل الحكم وص�فان ظ�اھران ،   :والقول الجامع من ھذا الجنس       
ك�م أب�دًا    متعاقبان یصلح كل واحد منھما إلضافة الحك�م إلی�ھ عل�ى تق�دیر االنف�راد، ف�إن الح                  

یضاف إلى الوصف القریب دون البعید، فإن الوصف القریب حینئذ یكون ھو علة الحكم، 

                                                           

 .١٩٠٨/ ٤ للسِّْغَناقي وي الكافي شرح البزد ) ١(
 .٦١٨/ ١میزان األصول في نتائج العقول للسمرقندي )  ٢(
 .٤١/ ٤ شرح الكوكب المنیر البن النجار الفتوحي)  ٣(
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حف�ر  : والوصف البعید ھو علة العلة، والحك�م ی�ضاف إل�ى العل�ة دون عل�ة العل�ة؛ ومثال�ھ           
البئر مع التردیة، والتلقي بالسیف مع الرمي من شاھق، والقطع مع الحز،  ونصب حجر                

  )١(.حفر البئر إذا تعثر بالحجر فوقع في البئرفي محل عدوان مع 

  :)٢(وللعلة شروط وضوابط تناولھا األصبھاني في بیان المختصر حین قال

 أن تكون العلة في األص�ل بمعن�ى الباع�ث، أي تك�ون م�شتملة عل�ى حكم�ة           :األول -
تصلح ألن تكون مقصودة للشارع من ش�رع حك�م األص�ل، كاإلس�كار ف�ي حرم�ة                 

ل عل�ى حف�ظ العق��ل، إذ الحرم�ة ت�ؤدي إل��ى حف�ظ العق�ل، وھ��و       الخم�ر، فإن�ھ م��شتم  
 . مقصود الشارع

وإنم��ا ش��رط أن تك��ون العل��ة بمعن��ى الباع��ث؛ ألنھ��ا إذا كان��ت مج��رد أم��ارة ل��زم       
ال��دور؛ألن العل��ة ف��رع حك��م األص��ل؛  لكونھ��ا م��ستنبطة من��ھ، وإذا كان��ت مج��رد      

 . علیھا، فیلزم الدورأمارة، ال فائدة لھا سوى تعریف الحكم، فیكون الحكم متفرعًا

الغای��ة :  أن تك��ون عل��ة األص��ل وص��فا ض��ابطًا للحكم��ة، والحكم��ة ھ��ي     :الث��اني  -
والغرض من الحكم، كدفع المشقة بالنسبة إلى رخص المسافر؛ فإنھ ھو الغایة من 
ال��رخص، والوص��ف ال��ضابط للحكم��ة، كال��سفر الطوی��ل إل��ى مق��صد مع��ین، فإن��ھ    

 .ضابط لدفع المشقة

ك���ون عل���ة األص���ل ع���دمًا ف���ي الحك���م الثب���وتي، خالف���ًا ل���بعض        أن ال ی:الثال���ث -
 إذا كان الحكم -واحتج على أنھ ال یجوز أن تكون علة األصل عدما        . األصولیین

أنھ لو كان الوصف الج�امع ف�ي الحك�م الثب�وتي ع�دما،              : أحدھما:  بوجھین -ثبوتیا  
في وج�ود   لكان مناسبًا، أو مظنة مناس�ب، الم�انع ل�یس عل�ة، وإن ك�ان وج�وده ین�ا                  

المناسب، لم یصلح عدمھ مظن�ة لنقی�ضھ؛ ألن�ھ إن ك�ان ظ�اھرًا تع�ین بنف�سھ، وإن            
كان خفی�ًا، فنقی�ضھ خف�ي، وال ی�صلح الخف�ي مظن�ة للخف�ي، وإن ل�م یك�ن فوج�وده            

  .كعدمھ

  :ولقد اختلف العلماء في أثر العلة في الحكم على ثالثة مذاھب

  فھ�ي المثبت�ة للحك�م، كم�ا أن        أن العلة لھا أث�ر ف�ي ثب�وت الحك�م           :مذھب المعتزلة ،
الت�سوید عل�ة لك�ون المح�ل أس�ود،         : العلة العقلی�ة ھ�ي المثبت�ة لحكمھ�ا، فكم�ا نق�ول            
اخ�تالف ال�وزن عل�ة لتح�ریم بی�ع         : واألكل علة للشبع، والشرب علة لل�ري، نق�ول        

 )٣ (.الذھب بالذھب والفضة بالفضة مع التفاضل، وھكذا
 في وجود الحكم، وإنما ھي عالمة مجردة  أن العلة لیس لھا أثر :مذھب األشاعرة

 )٤ (.علیھ، والحكم یسند هللا وحده ال للعلل
                                                           

 .٣٥٣/ ١تخریج الفروع على األصول للزَّْنجاني )  ١(
 .٢٨ -٢٤/ ٣بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لألصفھاني )  ٢(
 .١٤٧/ ١؛ أُصوُل اِلفقِھ الذي ال َیَسُع الَفِقیِھ َجھَلُھ للسلمي ٢٦٠/ ٥بن الوزیرالالعواصم والقواصم )  ٣(
 ).٤٨٧(شرح الكبیر لمختصر األصول من علم األصول للمنیاوي، صال)  ٤(
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  أن العلة لھا أثر في الحكم، ولكن لیست مؤثرة بذاتھا، بل اهللا جل :المذھب الثالث 
وعال ھو الذي جعلھا مؤثرة، وھذا القول ھو الالئق بمذھب السلف؛ ألنھ مقتضى       

) ١ (}من أجل ذلك كتبنا على بني إس�رائیل {: نصوص القرآن والسنة، كقولھ تعالى   

فلم��ا آس��فونا انتقمن��ا {: وقول��ھ) ٢ (}ك��ي ال یك��ون دول��ة ب��ین األغنی��اء م��نكم {: وقول��ھ
 )٤ (.)٣ (}منھم

  

                                                           

 .٣٢اآلیة : ورة المائدةس)  ١(
 .٧اآلیة : سورة الحشر)  ٢(
 .٥٥اآلیة : سورة الزخرف)  ٣(
 .١٤٧/ ١أُصوُل اِلفقِھ الذي ال َیَسُع الَفِقیِھ َجھَلُھ للسلمي  ) ٤(
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  املبحث الثاني

  العلة العدمية وأثرها يف املعامالت املالية املعاصرة

  .ماھیة العلة العدمیة: المطلب األول  

  .محل النزاع األصولي في التعلیل بالعدمتحریر : المطلب الثاني  

  .أثر التعلیل بالعدم في المعامالت المالیة المعاصرة: المطلب الثالث  

  .تطبیقات التعلیل بالعدم في المعامالت المالیة المعاصرة: الرابع المطلب

  اطب اول

دا ا   

. على فقدان الشيء وذھاب�ھ  العین والدال والمیم أصل واحد یدل       ) عدم: (العدم لغة 
: والعدیم.  كذا، أي أفاتھ- تعالى -وأعدمھ اهللا . وعدم فالن الشيء، إذا فقده    . من ذلك العدم  

ص�ار  : وأعدم الرج�ل  . ویجوز جمعھ على العدماء، كما یقال فقیر وفقراء       ؛ الذي ال مال لھ   
 وإن فتحت أول�ھ     الفقر، وكذلك العدم، إذا ضممت أولھ خففت فقلت العدم،        : ذا عدم، والعدم  

  ) ١(.ثقلت فقلت العدم

والعدم أعم من النفي ومن الفق�د وذل�ك لع�دم ال�شيء بع�د وج�وده وھ�و أخ�ص م�ن                       
 )٢ (.العدم، ألن العدم یقال فیھ فیما لم یوجد بعد

 أن یجع�ل الج�زء عل�ى الك�ل، وامتی�ازه علی�ھ بأن�ھ            :والتعلیل بالعدم في االصطالح   
بھما، ك�الحیوان األب�یض، یمت�از عل�ى األس�ود بأن�ھ       لیس معھ ذلك الجزء اآلخر وقد تكون        

 أو أن یجع�ل المعن�ى ال�ذي ی�ضاف إلی�ھ الحك�م ع�دًما س�واء ك�ان          )٣(لیس أسود، وبالبیاض  
  . ذلك على سبیل القیاس أو ال

وبالنسبة إلى التعلیل بالعدم، فألن العلم بالعدم ال یدعو إلى الحكم ما لم یعلم اشتمالھ 
قضیة ھذا رجحانھ على التعلیل بالوصف، ولكن ترجح ذلك على الحكمة والمصلحة، و

علیھ لكونھ أضبط، فالتعلیل بالعدم أولى من التعلیل بالحكم الشرعي، لكونھ أشبھ باألمور 
الحكم الشرعي أولى لكونھ أشبھ بالموجود، والتعلیل بالعدم : الحقیقیة ویحتمل أن یقال

                                                           

 .٣٩٢/ ١٢، لسان العرب البن منظور ٢٨٤/ ٤معجم مقاییس اللغة البن فارس  ) ١(
 .٦٩٤الكلیات ألبي البقاء الكفوي ص ) ٢(
 .٣٤١/ ٨شرح المحصول للقرافي نفائس األصول في  ) ٣(
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وھو . العدم حاصل فیھ مع محذور آخرأولى من التعلیل بالوصف التقدیري، ألن محذور 
  )١ (.إعطاء المعدوم حكم الموجود

  :)٢(وینقسم العدم باعتباره إطالقھ وتقییده إلى قسمین

 ھو الذي ال یضاف إلى شيء وال یوص�ف بكون�ھ ق�دیما وال حادث�ا                 :العدم المطلق  -
 .وال شاھدا وال غائبا، ویسمى بالعدم المحض

  .عدم كذا: ء نحو ھو ما یضاف إلى شي:العدم المقید -

  :)٣(وینقسم العدم باعتبار السباق واللحاق إلى

 .وھو الذي لم یتقدمھ ثبوت كبراءة الذمة من التكالیف: العدم السابق -

وھ��و ال��ذي یتقدم��ھ ثب��وت كب��راءة الذم��ة م��ن ال��دین ویطل��ق علی��ھ     : الع��دم الالح��ق -
 .إطالقات أخرى كالعدم الطارئ والعارض

ب اطا  

    ال دم ف اون

اتفق األصولیون ابتدًاء في قضیة التعلیل بالعدم على منع التعلیل بالعدم المطلق، 
أن العدم " أو العدم المحض، ویتضح ذلك من ثنایا حكایاتھم في ھذه المسألة وأصولھا 

الذي یقع التعلیل بھ ال بد أن یكون عدم شيء بعینھ، فھو عدم متمیز، فیصح التعلیل بھ؛ 
عدم اإلسكار علة اإلباحة والتطھیر؛ ألن : فإن عدم العلة علة لعدم المعلول، كما نقول

   )٤("اإلسكار علة التحریم والتنجیس، فإذا عدم اإلسكار ثبت اإلباحة والتطھیر

ثم اختلف جمھور األصولیین في جواز التعلیل بالوصف العدمي، أو الحكم 
  :تھم على النحو اآلتيالعدمي في مسائل وجاءت أقوالھم واختالفا

ذھب جمھور األصولیین إلى جواز التعلیل بالعلة العدمیة، أو بالوصف 
  ).٥(العدمي

                                                           

 .    ٢٧١/ ٢لتحصیل من المحصول لألرموي  ا) ١(
 .٢/ ٤، تیسیر التحریر لبادشاه الحنفي ٦٥٥لكلیات ألبي البقاء الكفوي ص ا) ٢(
 .  ١١٧، شرح القواعد الفقھیة للزرقا ص٦٥٥لكلیات ألبي البقاء الكفوي ص ا) ٣(
، شرح ٤٢١/ ٥ع النقاب عن تنقیح الشھاب للرجراجي ، رف٤٠٧شرح تنقیح الفصول للقرافي ص ) ٤(

 .٣٣٩/ ٣مختصر الروضة للطوفي 
، ١٢٩/ ٢، نشر البنود للشنقیطي ٥٣/ ٢، تشنیف المسامع للزركشي ٧٠٣/ ٣المستصفى للغزالي  ) ٥(

 .١٤٩/ ٥البحر المحیط للزركشي 
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بعدم جواز التعلیل بالعدم ، السیما في :  بینما ذھب بعض الفقھاء إلى القول 
 ، )٤)(٣(، وابن نظام الدین األنصاري) ٢)(١(الحكم الثبوتي ، واختار ذلك القول السمرقندي

  .)١٠)(٩( ، واآلمدي)٨)(٧( ، وابن الحاجب)٦)(٥(زيوالرا

كما وقع الخالف في تعلیل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، أجاز ذلك الجمھور؛ 
  .لصحة أن یقال ضرب فالن عبده لعدم امتثال أمره، وألن العلة بمعنى المعرف 

 وخالف بعض الفقھاء ، فاشترط في اإللحاق بھا أن ال تكون عدما في الحكم 
  .الثبوتي 

                                                           

 ).٦٥٦(میزان األصول للسمرقندي ص ) ١(
 أقام في .فقیھ، من كبار الحنفیة:  أبو بكر عالء الدین السمرقنديمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، ) ٢(

 ).٣١٧/ ٥األعالم للزركلي .(" األصول" ولھ كتب أخرى، منھا " تحفة الفقھاء " حلب، واشتھر بكتابھ 
 .٢٧٤/ ٢فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت البن نظام الدین األنصاري  ) ٣(
محمد اللكنوي األنصاري المكنى بأبي العباس الملقب ببحر العلوم عبد العلى محمد بن نظام الدین ) ٤(

فقیھ حنفي أصولي منطقي كان من نوابغ القرن الثاني عشر لھ كتب كثیرة من أشھرھا فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت وتنویر المنار وھو شرح على منار األنوار للنسفي وكالھما في األصول ورسائل 

  ).٤٩٥/ ١وسوعة األعالم، م. (األركان في الفقھ
 ).٣١٧/ ٥األعالم للزركلي (
 .٢٨٨/ ٢المحصول للرازي  ) ٥(
: أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البكري، أبو عبد اهللا، فخر الدین الرازي)٦(

 أصلھ من. وھو قرشي النسب. أوحد زمانھ في المعقول والمنقول وعلوم األوائل. اإلمام المفسر
رحل إلى خوارزم وما وراء ) ابن خطیب الري(طبرستان، ومولده في الري وإلیھا نسبتھ، ویقال لھ 

/ ٦األعالم للزركلي . (أقبل الناس على كتبھ في حیاتھ یتدارسونھا. النھر وخراسان، وتوفي في ھراة
٣١٣.( 

 .١٠٤١/ ٢مختصر منتھى السؤل واألمل البن الحاجب  ) ٧(
عالم بالحدیث : صور األمیني، أبو حفص، عز الدین، المعروف بابن الحاجبعمر بن محمد بن من)٨(

: قال ابن قاضي شھبة. عني بالحدیث، ورحل في طلبھ رحلة واسعة. دمشقي المولد والوفاة. والبلدان
. وھم ألف ومئة وبضعة وثمانون نفسا" معجم شیوخھ " التي سمع بھا، و " معجم البقاع والبلدان " عمل 

في بضعة وستین جزءا، " معجما " خرج لنفسھ : ن العماد بالحافظ ابن الحاجب الرحال، وقالوعرفھ اب
وقال الحافظ . كان جده منصور حاجبا ألمین الدولة صاحب بصرى: وقال الذھبي. ومات دون األربعین

وھو ). ابن عساكر(لدمشق، مذیال على الحافظ أبي القاسم الدمشقي " تاریخ " شرع في تصنیف : المزي
 )٦٢/ ٥األعالم للزركلي . (صاحب الشافیة والكافیة) عثمان بن عمر(غیر ابن الحاجب 

 .٢٠٦/ ٣اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  ) ٩(
أصلھ من آمد . أصولي، باحث: علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سیف الدین اآلمدي)١٠(
وحسده بعض . نتقل إلى القاھرة، فدرس فیھا واشتھروا. ولد بھا، وتعلم في بغداد والشام) دیار بكر(

وحسده یبعض الفقھاء فتعصبوا علیھ ونسبوه إلى فساد القعیدة والتعطیل . الفقھاء فتعصبوا فیھا واشتھر
 لھ نحو عشرین .فتوفي بھا" دمشق " ومنھا إلى " حماة " ومذھب الفالسفة، فخرج مستخفیا إلى 

 )٣٢٢/ ٤األعالم للزركلي . (ألحكاماإلحكام في أصول ا" مصنفا، منھا 
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 بمنع صحة التعلیل بالمثال المذكور ، وإنما یصح بالكف عن االمتثال، :وأجابوا 
وھو أمر وجودي ؛ ألن الوجودي عند الفقھاء ما لیس العدم داخال في مفھومھ،  والعدمي 

  .خالفھ كعدم كذا أو سلب كذا 

ھ ،  بأن العدمي أخفى من الثبوتي ، فكیف یكون عالمة علی:واحتج المانعون 
  .وبأن شرط العلة الظھور،  وال ظھور للعدمي 

  بأن المحتاج إلیھ في التعلیل مجرد العلم بأنھ عالمة ، فحیث حصل :وأجیب
العلم بذلك من الشارع نصًا،  أو استنباطًا،  أمكن االستدالل بھ في الجزئیات المعنیة ، 

معنى المراد في المقام وكونھ أخفى في ذاتھ ال یؤثر في ذلك ، والعدم یقبل الظھور بال
  )١ (.ولوال ذلك المتنع تعلیل العدمى بالعدم مع أنھ لیس كذلك اتفاقًا

ألنھ قد "وذھب الفخر الرازي إلى جواز التعلیل بالعدم خالفا لبعض الفقھاء؛ 
یحصل دوران الحكم مع بعض العدمات، والدوران یفید ظن العلیة، والعمل بالظن 

  .واجب

أن العلیة مناقضة لالعلیة : م ال یصلح للعلیة بوجوه، أحدھا  احتجوا على أن العد
المحمولة على العدم، فالالعلیة عدمیة والعلیة ثبوتیة، فلو حملناھا على العدم المحض كان 
النفي المحض موصوفًا بالصفة الوجودیة، ولو جوزنا ذلك لما أمكننا أن نستدل بكون 

لموصوف بھذه الصفات موجودًا وھو الجدار وكثافتھ وحصولھ في الحیز على كون ا
  .سفسطة

 أن العلة البد وأن تتمیز عما لیس بعلة، سواء أرید بھا المؤثر، أو :وثانیھا 
المعرف، أو الداعي، والتمییز عبارة عن كون كل واحد من المتمیزین مخصوصًا في 

  )٢ (".نفسھ بحیث ال یكون تعین ھذا حاصًال لذلك وال تعین ذلك حاصًال لھذا

ن اآلم��دي إنم��ا من��ع الع��دم المح��ض أي المطل��ق، وأج��از الم��ضاف ال��صادق         لك��
ب��الوجودي كاإلم��ام واألكث��ر، ویج��ري الخ��الف فیم��ا ج��زؤه ع��دمي، ویج��وز وفاق��ًا تعلی��ل    
العدمي بمثلھ ، أو بالثبوتي ، كتعلیل عدم صحة التصرف بعدم العقل أو باإلسراف ، كم�ا                

رم�ة الخم�ر باإلس�كار ، وم�ن أمثل�ة التعلی�ل       یجوز قطعًا تعلیل الوجودي بمثل�ھ ، كتعلی�ل ح   
یجب قتل المرتد لعدم إسالمھ ، وإن صح أن یقال لكف�ره ، كم�ا        : الثبوتي بالعدمي ما یقال     

یصح أن یعبر عن عدم العقل بالجنون؛ ألن المعنى الواح�د ق�د یعب�ر عن�ھ بعب�ارتین منفی�ة               
  )٣ (.ومثبتة وال مشاحة في التعبیر

                                                           

/ ٣، اإلبھاج في شرح المنھاج للسبكي، ١٣٦ – ١٣٥/ ٢نشر البنود على مراقي السعود للشنقیطي  ) ١(
 .٢٨١/ ٢، حاشیة العطار على شرح الجالل المحلى ٢٢٦/ ٢، التحصیل من المحصول لألرموي ٢٤١

 .٢٩٥/ ٥المحصول لفخر الدین الرازي  ) ٢(
 .٢٨١/ ٢العطار على شرح الجالل المحلي حاشیة  ) ٣(
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أن العدم الذي یقع التعلیل بھ البد أن یكون عدم شيء : )١ (مام القرافيویرى اإل
بعینھ، فھو عدم متمیز فیصح التعلیل بھ، كما تقول عدم علة التحریم علة اإلباحة في 
جمیع موارد الشریعة؛ ألن اإلسكار علة التحریم والتنجیس، فإذا عدم ثبت التطھیر 

 )٢ (.واإلباحة

أن العلة الشرعیة أمارة : مر الثبوتيوحجة القائلین بجواز العلة العدمیة لأل
ومعرفة للحكم الشرعي ھي أمارات وعالمات، والصحیح أنھ تسمى علل، وتسمى أمارت 
مطلقة، سواء كانت ظنیة أو قطعیة أمارات ومعرفات على الحكم، وال امتناع في العقل 

ت حكم وال في الشرع في جعل العدم أمارة في الثبوت، فیجوز للنفي أن یكون علة إثبا
َوَلا َتْأُكُلوا ِممَّا َلْم ُیْذَكِر {قتل المرتد لماذا؟ لعدم إسالمھ بل ورد في الكتاب قولھ جل وعال 

ھذا تعلیل وھو } ِممَّا َلْم ُیْذَكِر اْسُم اللَِّھ َعَلْیِھ{ھذا حكم } َوَلا َتْأُكُلوا{  ، ) ٣ (}اْسُم اللَِّھ َعَلْیِھ
م اهللا وھو شيء عدمي عالمة على تحریم األكل ، عدمي،  فجعل سبحانھ انتفاء ذكر اس

والتحریم شيء وجودي لیس بنفي ، حینئذ صحت تعلیل األمر الثبوتي أو الحكم الثبوتي 
  )٤(.بالعلة العدمیة

  :)٥ (واحتج المانعون من التعلیل بالعدم بوجوه منھا

 .أن العلة ثبوتیة لما تقدم فال تقوم بالعدم -

 .بوتیةوأن العلیة نسبة والنسبة ث -

وأن العلة متمیزة عن غیرھا، والمتمیز یختص في نفسھ بما لیس في غیره وال  -
 .یعقل ذلك في العدم

وأنھ یجب على المجتھد سبر كل ما یمكن كونھ علة، وال یجب علیھ سبر اإلعدام  -
  .لعدم نھایتھا

ب�أن الع�دم نف�ي مح�ض ال تمیی�ز فی�ھ، وم�ا ال تمیی�ز فی�ھ ف�ال                      : واحتج المانعون أی�ًضا     
ألن العلة حكم، والحكم فرع الت�صور، أي ألن العل�ة ف�رع التمی�ز، وأن              [یمكن جعلھ علة،    

العلة وصف وجودي ألنھا نقیض ال علیة، وال علیة عدم، فتكون العل�ة وجودی�ًا، وال�صفة           
الوجودیة ال تقدم بالعدم وال المعدوم، وإال لزم الشك في وجود األجسام، ألن�ا ال ن�رى م�ن      

                                                           

أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شھاب الدین الصنھاجي القرافي من علماء المالكیة  ) ١(
) المحلة المجاورة لقبر اإلمام الشافعي(وإلى القرافة ) من برابرة المغرب(نسبتھ إلى قبیلة صنھاجة 

األعالم للزركلي . (لھ مصنفات جلیلة في الفقھ واألصول. والوفاةوھو مصري المولد والمنشأ . بالقاھرة
٩٤/ ١( 
 .٤٠٧/ ١شرح تنقیح الفصول للقرافي  ) ٢(
 .١٢١اآلیة : ورة األنعامس ) ٣(
، المحصول ٣٨، قواعد األصول ومعاقد الفصول للبغدادي ص٩١٣/ ٣روضة الناظر البن قدامھ ) ٤(

 .٤٢٠/ ٥شھاب للرجراجي ، رفع النقاب عن تنقیح ال٢٩٥/ ٥للرازي 
 .٢٢٦/ ٢التحصیل من المحصول لألْرَموي  ) ٥(
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عراض�ھ، فل�و جوزن�ا قی�ام ال�صفات الوجودی�ة بالع�دم، لج�از أن تك�ون ھ�ذه                   ھذا العالم إال أ   
  )١ (.األلوان قائمة بالمعدوم، فال یوجد شيء من أجزاء العالم، وھو خالف الضرورة

 طرفًا من النزاع األصولي الذي وقع في التعلیل بالعدم من )٢(ویسوق ابن اللحام 
بجواز ان تكون العلة أمرا عدمیًا في :  لناحیة اإلباحة والمنع بین األصولیین حین یقو

أن تكون : الحكم الثبوتي عند أصحابھ وغیرھم ، خالفا لآلمدي وغیره ، ومن شرطھا 
ما ال توجد في غیر محل النص،  كالثمنیة في : متعدیة ، فال عبرة بالقاصرة وھى 

  .النقدین عند أكثر أصحابھ،  والحنفیة خالفًا للشافعي

اطراد العلة وھو استمرار حكمھا في جمیع محالھا، فاشترطھ  بینما اختلفت في 
 وغیره،  وفى تعلیل الحكم بعلتین،  أو علل كل منھا )٣(األكثر،  خالفًا ألبى الخطاب

 وغیره ، ویجوز في المنصوصة ، ال المستنبطة،  )٤(للمقدسي:  مستقل أقوال ، ثالثھا
  .عكسھ؛ ومختار اإلمام یجوز ولكن لم یقع : ورابعھا

ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا احتملت ، فعند بعض أصحابنا وغیرھم كل واحد علة 
تعلیل حكمین :  جزأ علة ، واختاره ابن عقیل،  وقیل واحدة ال بعینھا ، والمختار:  ، وقیل

  )٥ (.بعلة بمعنى الباعث

وقیل ذكر فوت الوصف من العلة ، مع أن التعلیل یدل على اشتراط ذلك الوصف 
ام العلة تخصیصا للعلة ، یعني إذا فات وصف من العلة،  وامتنع الحكم عنھا بفواتھ ، لتم

یسمیھ من جوز التخصیص مانعًا مخصصًا، ویقول العلة موجودة موجبة للحكم ، إال أنھ 
امتنع حكم لھذا المانع، وھو فوات الوصف فخصت بھ فقیل ال یصلح ذكر فوات ذلك 

ة؛ ألن التخصیص إنما یستقیم إذا وجدت العلة الوصف تخصیصًا أي مخصصًا للعل
بتمامھا أصًال ووصفًا، ثم ال یثبت حكمھا بالمانع ولم توجد العلة ھاھنا بتمامھا؛ ألن 

                                                           

 . ٤٢١ -٤٢٠/ ٥رفع النقاب عن تنقیح الشھاب للرجراجي )١(
. فقیھ حنبلي أصلھ من بعلبك: علي بن محمد بن عباس بن شیبان، أبو الحسن عالء الدین ابن اللحام) ٢(

ھ إلى مصر واستقر مدرسا في المنصوریة إلى سكن دمشق وصنف كتبا، وناب في الحكم بدمشق ثم توج
 ) ٧/ ٥األعالم للزركلي .(أن توفي عن نیف وخمسین عاما

أصلھ من كلواذى . إمام الحنبلیة في عصره: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب) ٣(
االنتصار في " في أصول الفقھ، و " التمھید" من كتبھ . ومولده ووفاتھ ببغداد) من ضواحي بغداد(

األعالم . (ولھ اشتغال باألدب" عقیدة أھل األثر" و " التھذیب" و " رؤوس المسائل " و " المسائل الكبار
 ) ٢٩١/ ٥للزركلي 

محمد بن أحمد بن عبد الھادي بن عبد الحمید بن عبد الھادي، شمس الدین، أبو عبد اهللا، ابن قدامة ) ٤(
. حافظ للحدیث، عارف باألدب، من كبار الحنابلة:  الصالحيالمقدسي الجماعیلي األصل، ثم الدمشقي

وصنف ما .  أخذ عن ابن تیمیة والذھبي وغیرھما.نسبة إلى جده األعلى" ابن عبد الھادي " یقال لھ 
من كتبھ قواعد . یزید على سبعین كتبا، یربى ما أكملھ منھا على مئة مجلد، ومات قبل بلوغ األربعین

 )٣٢٦/ ٥األعالم للزركلي . (توفي بظاھر دمشق. وغیر ذلك" لحفاظ أصول الفقھ و تراجم ا
 .١٤٤المختصر في أصول الفقھ البن اللحام ص)  ٥(
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التعلیل یدل على أنھ ال بد من الوصف الفائت لتمام العلة،  فال یكون فوات ذلك الوصف 
  )١(.عدامھامانعًا مخصصًا، بل تنعدم العلة بفواتھ فینعدم الحكم الن

بقي أن یقال التعلیل بالعدم أولى، أم بالصفات التقدیریة؟ واألشبھ ھو األول؛ ألن   
المقدر معدوم أعطى حكم الموجود، فكل ما في المعدوم من المحذورات فھو حاصل في 
المقدر مع مزید محذور آخر، وھو أنھ كونھ معدوما أعطى حكم الموجود فكان المعدوم 

  )٢ (.أولى

وكذلك فإن تعلیل الحكم الوجودي بالعلة الوجودیة ، أولى من تعلیل الحكم العدمي 
بالوصف العدمي،  ومن تعلیل الحكم العدمي بالوصف الوجودي،  والحكم الوجودي 
بالوصف العدمي ؛ ألن كون العلة والمعلول عدمیین یستدعى تقدیر كونھما وجودیین ؛ 

 ثبوتیان ، فحملھما على المعدوم ال یمكن إال إذا قدر ألننا بینا أن العلة والمعلول وصفان
  .المعدوم موجودًا،  وتعلیل العدم بالعدم أولى من القسمین

  اطب اث 

  أر ال دم  ات ا ارة

علل الشرع أمارات ومعرفات على األحكام، وال مانع أن یجعل الشارع العدم 
ما ال منفعة فیھ كالحشرات ال یجوز بیعھ، واألمارة ال یشترط : ا قالأمارة علیھا كما إذ

  . أي للمصلحة أو مظنة لھا–فیھا أن تكون منشأ للحكمة 

وإن اشترط ذلك فالعدم المقابل للوصف الوجودي في المعامالت المالیة 
المعاصرة مشتمل على نقیض ما اشتمل علیھ الوصف الوجودي، فإذا اشتمل الوجودي 

صلحة ، فعدمھ مشتمل على مفسدة، وإن اشتمل على مفسدة،  فعدمھ مشتمل على على م
مصلحة، وذلك مقدور للمكلف، فیصح التعلیل بھ كالوجودي، وكذلك فالوصف العدمي في 

إنما  : "المعامالت المالیة المعاصرة یجوز أن یكون علة للحكم العدمي ولھذا یقول الفقھاء
ب عالمة إلثبات الحكم، فإذا نصب المتكلم سببًا عالمًة فائدة الشرط في الكالم أن ینتص

فمن التحكم على قضیة الكالم أن تقدر شرطًا لم یفصح بھ في حكم لم یصرح بھ، وأصل 
  )٣(".الصائرین إلى انتفاء الشرط یتضمن انتفاء الحكم

ومن مضامین أثر التعلیل بالعدم أیضا على المعامالت المالیة المعاصرة أن العلم 
عدم ال یدعو إلى شرع الحكم إال إذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة، بال

                                                           

 . ٣٧٤/ ٣كشف األسرار شرح أصول البزدوي للبخاري )  ١(
 .١٣٧/ ١، الذخیرة للقرافي ٤٤٧/ ٥المحصول للرازي )  ٢(
/ ٢، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢٠٠/ ٢التلخیص في أصول الفقھ ألبي المعالي الجویني)  ٣(

٧٦٢. 
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فیكون الداعي إلى شرع الحكم في الحقیقة ھو المصلحة؛ ال العدم وإذا كانت العلة ھي 
 )١ (. كان التعلیل بالمصلحة أولى من التعلیل بالعدم-المصلحة، ال العدم 

راب اطا  

 لت اطرةا ت اا  دم  

  :تطبیقات التعلیل بالعدم في مناط حكم الربا في فقھ المعامالت المالیة المعاصرة: أوًلا

 وھي عبارة عن بطاقات ممغنطة ، تصدرھا المصارف :بطاقات االئتمان  -
 أي –لعمالئھا تعمل بطریقة إلكترونیة، ویستطیع صاحبھا الشراء واالئتمان 

 فتستعمل كأداة للدفع ، ولسحب النقود أیًضا في –لتزام آجلة الدفع بھا إبرام ا
بعض األحوال، وھي تغني حاملھا عن الحاجة إلى الدفع النقدي، وھي أنواع 
كثیرة بعضھا ال یكون كذلك، بل یعتمد على االستدانة من المصرف نظیر زیادة 

طاقات إال أن العقد الذي مالیة على المبلغ المدفوع بالبطاقة، ورغم تنوع ھذه الب
عقد :  یبرم بواسطتھا بین حاملھا والبنك المصدر لھا ال یخرج عن عقدین وھما

 )٢(.إقراض،  أو عقد وكالة
وقد تحقق مناط التعلیل العدمي في التعامل بھذه البطاقات في الصور التي یكون 
 العقد فیھا فرًضا، ویكون ھذ القرض غیر مغطى برصید كاف للعمیل حامل
البطاقة، مما یجعل البنك یأخذ الحًقا نسبة مالیة زائدة عن مبلغ القرض عوًضا 
عن ما أقرضھ لھ، ولذلك فإن التعامل ببطاقات االئتمان على ھذا الوجھ یحقق 
مفھوم الربا المحظور وعلتھ؛ ألنھ مبادلة نقد بمثلھ متفاضًلا ونسیئة، فال یجوز 

 )٣ (.التعامل بھا على ھذه الصورة تحدیًدا

مسألة التمویل الربوي وقد منعھ جمھور الفقھاء واالقتصاد وذلك ألنھ یؤدي إلى  -
تركز الثروة، فھو في الغالب یتجھ نحو الجھات الملیئة التي تستطیع أن تقدم 
الضمانات المالیة الكافیة، أما المستثمر الصغیر العاجز عن تقدیم ھذه الضمانات 

ان كفًؤا، ومآل ذلك أن یصبح المال فلن یحصل على التمویل المطلوب ولو ك
ُدوًلة بین األغنیاء،  ویترتب على ذلك من اآلثار االقتصادیة،  واالجتماعیة 
المدمرة الكثیر مما یضیق المقام عن بیانھ، وعلى ذلك تكون العلة متمثلة في 
انعدام تحقیق مقاصد الشریعة ، وغایتھا التي تساعد على توسیع قاعدة المشاركة 

  )٤ (.ة المشاریع،  وتكامل رأس المال مع أصحاب األفكار والمھاراتفي ملكی

                                                           

 .٣٧٤٤/ ٩نفائس األصول في شرح المحصول للقرافي )  ١(
 .٣٢تحقیق المناط وتطبیقاتھ في فقھ المعامالت المالیة المعاصرة لعدنان العساف ص ) ٢(
 .٢٦٦ – ٢٦٠التقابض في الفقھ اإلسالمي وأثره على البیوع المالیة المعاصرة ص ) ٣(
 .٤٠ التمویل المستجدة في المصارف اإلسالمیة لحامد بن حسن میرة صعقود ) ٤(
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تطبیقات التعلیل بالعدم في مسائل اإلجارة في ضوء فقھ المعامالت المالیة : ثانًیا
  :المعاصرة

أن توجد أرض مملوكة :   ، وحاصلھ)١(إجارة المشاع وتتجلى ھذه التطبیقات في  -
وك لكل منھما، فیقوم أحد الشریكین لشریكین مناصفة دون تحدید القسم الممل

بتأجیر شقصھ المشاع من ھذه األرض على غیر شریكھ، وحاصل التعلیل بالعدم 
فیھ متمثل في أن المقصود من اإلجارة االنتفاع، وھو منعدم ومتعذر في إجارة 
المشاع لغیر الشریك، ألنھ غیر مقدور على تسلیمھ ، وذلك لكونھ ال یقدر على 

 بتسلیم شقص شریكھ، وال والیة لھ على مال غیره، فكان بمثابة تسلیم شقصھ إال
 .تأجیر المال المغصوب من غیر غاصبھ، وكتأجیر الجمل الشارد والعبد اآلبق

)٢(   

في ضوء فقھ المخاطرة المحضة، أو عدم التأكد تطبیقات التعلیل بالعدم في مسائل : ثالًثا
  :المعامالت المالیة المعاصرة

 أقر فیھ اإلسالم بالمخاطرة، التي ال تكاد تخلو منھا كل العقود في الوقت الذي -
المسماة، مثل البیع الحال واآلجل، وعقود المشاركة، والمضاربة، والسلم، 
والمزارعة، والمساقاة وغیرھا، وكذلك في العقود المستحدثة الجائزة؛ فإنھ حرم 

المیسر، والرھان، بیع الخطر المحض، والمعامالت التي یغلب علیھا الخطر مثل 
 .والقمار، والغرر الفاحش

 والسبب في تحریم العقود االحتمالیة والغرر، ھو انعدام التأكد في تلك العقود 
  )٣(.سواء في صیغة العقد وشروطھ، أو في محل العقد

في ضوء فقھ المعامالت المالیة  تطبیقات التعلیل بالعدم في بعض مسائل الوكالة: رابعًا
  :المعاصرة

ذھب الفقھاء المعاصرون إلى منع بیع الوكیل : لة بیع الوكیل بغیر النقودسأم -
 عند إطالق العقد النعدام إذن الموكل فیھ نطًقا وال عرًفا؛ ألن مطلق )٤(بالعرض

األمر من الوكیل یقید بالمتعارف، وبیع الوكیل عند إطالق العقد ینصرف إلى 

                                                           

أن یملك الشخص جزًءا معلوًما غیر معین من عین ما، كثلثھا أو نصفھا أو : المراد بالملك المشاع ) ١(
ربعھا، بحیث ال یتمیز نصیب كل واحد من الشركاء عن اآلخر، فیكون كل شریك مشاًعا في كل أجزاء 

 .ییزالعین دون تم
 .١٩٥صكوك اإلجارة دراسة فقھیة تأصیلیة تطبیقیة لحماد بن حسن میرة ص ) ٢(
تحلیل اقتصادي وشرعي لعبد الرحیم الساعاتي : المضاربة والقمار في األسواق المالیة المعاصرة ) ٣(

 .٢٣ -٢٠ص
: و عبیدلغة المتاع، وكل شيء فھو عرض سوى الدراھم والدنانیر، فإنھا عین، قال أب: العرض ) ٤(

 .العروض األمتعة التي ال یدخلھا كیل وال وزن وال یكون حیواًنا وال عقاًرا
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 بھ؛ وألن تصرفات الوكیل إنما ھي البیع بالنقد ، ال البیع بالعرض، فوجب التقید
 )١(.لدفع حاجات الموكل فتتقید بمواقعھا عند اإلطالق

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .١٣٣أحكام تصرفات الوكیل في عقود المعاوضات المالیة للھاشمي ص ) ١(
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  الخاتمة
  : الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وبعد

  : من خالل ماتم في ھذا البحث یمكن استخالص النتائج اآلتیة
اس، فالیصح بدونھا؛ ألنھا الجامعة بین األص�ل  العلة ھي ركن من أركان القی  -١

  .والفرع
  .منطوق بھا، ومجتھد فیھا: العلة التي یتعلق بھا الحكم على ضربین -٢
العلة لھا أثر في وجود الحكم، ولكن لیست مؤثرة بذاتھا، بل اهللا جل وعال ھو  -٣

  .الذي جعلھا مؤثرة
ذم�ة م�ن التك�الیف، وبراءتھ�ا     التعلیل بالعدم جعل الجزء عل�ى الك�ل، كب�راءة ال           -٤

  .من الدین
  .عن عدم اإلسكار علة اإلباحة: العدم المعتبر ھو العدم المتمیز، مثل قولھم -٥
  .التعلیل بالعدم أولى من التعلیل بالصفات التقدیریة -٦
أث���ر التعلی���ل بالع���دم عل���ى المع���امالت المالی���ة أن العل���م بالع���دم ال ی���دعو إل���ى  -٧

  . حصل العلم بما یضادهمشروعیة الحكم إال إذا
بطاقات االئتمان المتضمنة للقرض الذي یترتب علیھ فائدة ال یج�وز التع�اطي          -٨

  .بھا
حرم اإلسالم بیع الخطر المحض، والمعامالت التي یغلب علیھا الخطر، مث�ل       -٩

  . المیسر والرھان، وما یتضمن غررًا فاحشًا بسبب انعدام التأكد في تلك العقود
وكی��ل إنم��ا ھ��ي ل��دفع حاج��ات الموك��ل، فتتقی��د بمواقعھ��ا عن��د         ت��صرفات ال -١٠

  . االطالق
  : التوصیات

  . اعتبار التعلیل بالعدم وصفُا ظاھرًا منضبطًا للحكم على المسائل المستجدة -١
ح��ث الب��احثین عل��ى االس��تفادة م��ن القواع��د األص��ولیة لبی��ان أحك��ام الم��سائل        -٢

  .المعاصرة

  

  

  

  

  

  



 - ٣٠٥٥ -

  قائمة المصادر والمراجع

منھاج الوصول إلي علم األصول للقاض�ي البی�ضاوي         (اإلبھاج في شرح المنھاج      -
، لتقي الدین أبو الح�سن عل�ي ب�ن عب�د الك�افي ب�ن عل�ي ب�ن               )ھـ٧٨٥المتوفي سنھ   

تم�ام ب��ن حام�د ب��ن یحی�ي ال��سبكي وول�ده ت��اج ال�دین أب��و ن�صر عب��د الوھ��اب، دار       
 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦: بیروت عام النشر-الكتب العلمیة 

حكام تصرفات الوكیل في عقود المعاوضات المالیة لسلطان ابن إبراھیم أ -
 األمارات –دبي : الھاشمي، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث

  .م٢٠٠٢ –ه ١٤٢٢األول، : العربیة المتحدة، الطبعة

محم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن       : إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من عل�م األص�ول          -
الشیخ أحمد ع�زو عنای�ة،   : المحقق) ھـ١٢٥٠: المتوفى(لشوكاني الیمني عبد اهللا ا 

الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح فرفور،        :  كفر بطنا قدم لھ    -دمشق  
  .٢٠٩، ص٢م، ج١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الطبعة األولى : دار الكتاب العربي الطبعة

ي أص���ول السرخ���سي لمحم���د ب���ن أحم���د ب���ن أب���ي س���ھل ش���مس األئم���ة السرخ���س  -
 . لبنان–بیروت : ، دار المعرفة)ھـ٤٨٣: المتوفى(

أُصوُل اِلفقِھ الذي ال َیَسُع الَفِقیِھ َجھَل�ُھ لعی�اض ب�ن ن�امي ب�ن ع�وض ال�سلمي، دار             -
 - ھ��ـ ١٤٢٦األول��ى، :  المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة الطبع��ة  -التدمری��ة، الری��اض  

 . م٢٠٠٥

س، الزركل�ي الدم�شقي     األعالم لخیر الدین بن محمود بن محمد ب�ن عل�ي ب�ن ف�ار               -
 ٢٠٠٢الخام�سة ع�شر،     : دار العلم للمالیین الطبع�ة    : الناشر) ھـ١٣٩٦: المتوفى(
 .م

) أبي القاسم(محمود بن عبد الرحمن : بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  -
) ھ��ـ٧٤٩: المت��وفى(اب��ن أحم��د ب��ن محم��د، أب��و الثن��اء، ش��مس ال��دین األص��فھاني    

/ ھ��ـ ١٤٠٦األول��ى، : لم��دني، ال��سعودیة الطبع��ةمحم��د مظھ��ر بق��ا، دار ا: المحق��ق
 .٢٨ -٢٤، ص٣م، ج١٩٨٦

: المت�وفى (التحصیل من المحصول لسراج ال�دین محم�ود ب�ن أب�ي بك�ر األْرَم�وي                  -
: ال��دكتور عب��د الحمی��د عل��ي أب��و زنی��د أص��ل الكت��اب   : دراس��ة وتحقی��ق)  ھ��ـ٦٨٢

 لبن��ان -رس��الة دكت��وراة، مؤس��سة الرس��الة للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع، بی��روت     
 .م١٩٨٨ - ه ١٤٠٨األولى، : الطبعة

محم��ود ب��ن أحم��د ب��ن محم��ود ب��ن بختی��ار، أب��و    : تخ��ریج الف��روع عل��ى األص��ول  -
محم��د أدی��ب  . د: المحق��ق) ھ��ـ٦٥٦: المت��وفى(المناق��ب ش��ھاب ال��دین الزَّْنج��اني    

  .٣٥٣ه، ص١٣٩٨الثانیة، :  بیروت الطبعة-صالح، مؤسسة الرسالة 

أث�ره عل�ى البی�وع المعاص�رة لع�الء ال�دین ب�ن عب�د         التقابض في الفق�ھ اإلس�المي و    -
األول�ى،  :  األردن، الطبع�ة   –عمان  : الرازق الجنكو، دار النفائس للنشر والتوزیع     

 .م٢٠٠٤ –ه ١٤٣٣



 - ٣٠٥٦ -

التلخیص في أصول الفقھ لعبد الملك بن عب�د اهللا ب�ن یوس�ف ب�ن محم�د الج�ویني،             -
عب�د  : المحقق) ھـ٤٧٨: المتوفى(أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین        

 . لبنان-بیروت : اهللا جولم النبالي وبشیر أحمد العمري، دار البشائر اإلسالمیة

تیسیر التحریر لمحمد أمین بن محم�ود البخ�اري المع�روف ب�أمیر بادش�اه الحنف�ي             -
 - ھ��ـ  ١٣٥١( م��صر -، مطبع��ة م��صطفى الب��ابي اْلحَلِب��ي    ) ھ��ـ ٩٧٢: المت��وفى(

 ). م١٩٣٢

 شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع لحسن بن محمد ب�ن            حاشیة العطار على   -
 –بی��روت : ، دار الكت��ب العلمی��ة )ھ��ـ١٢٥٠: المت��وفى(محم��ود العط��ار ال��شافعي  

  .لبنان

س��عد ال��دین م��سعود ب��ن عم��ر التفت��ازاني  : ش��رح التل��ویح عل��ى التوض��یح المؤل��ف  -
 .مكتبة صبیح بمصر: الناشر) ھـ٧٩٣: المتوفى(

م�صطفي أحم�د الزرق�ا، دار    : مد ب�ن محم�د الزرق�ا، بقل�م    شرح القواعد الفقھیة ألح  -
 .م١٩٨٩ -ه  ١٤٠٩الثانیة، : سوریة، الطبعة: دمشق: القلم

الشرح الكبیر لمختصر األصول من علم األصول ألبي المنذر محم�ود ب�ن محم�د         -
األول�ى،  : بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي، المكتب�ة ال�شاملة، م�صر الطبع�ة          

 . م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢

شرح الكوكب المنیر لتقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي   -
محم��د : المحق��ق) ھ��ـ٩٧٢: المت��وفى(الفت��وحي المع��روف ب��ابن النج��ار الحنبل��ي     

 م��ـ، ١٩٩٧ -ھ��ـ ١٤١٨الثانی��ة، : الزحیل��ي ونزی��ھ حم��اد، مكتب��ة العبیك��ان الطبع��ة
  .٤١، ص٤ج

 بن الك�ریم الط�وفي ال�صرصري،    شرح مختصر الروضة لسلیمان بن عبد القوي       -
عب�د اهللا ب�ن عب�د المح�سن         : المحق�ق   ) ھ�ـ ٧١٦: المت�وفى   (أبو الربیع، نج�م ال�دین       

  . م١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧األولى ، : التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل ألب�ي حام�د محم�د ب�ن محم�د                 -
حمد الكبیسي، مطبع�ة اإلرش�اد   . د: المحقق)  ھـ٥٠٥: المتوفى(الغزالي الطوسي  

  .٥٥٠ – ٥٤٩م، ص١٩٧١ - ھـ ١٣٩٠األولى، :  بغداد الطبعة-

صكوك اإلجارة دراسة فقھیة تأصیلیة تطبیقیة لحامد بن حسن میرة، دار المیمان  -
 .م٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩األولى، :  مصر، الطبعة–القاھرة : للنشر والتوزیع

: المت�وفى (اج الدین عبد الوھاب بن تقي ال�دین ال�سبكي      طبقات الشافعیة الكبرى لت    -
عب�د الفت��اح محم�د الحل�و، ھج��ر    . محم�ود محم��د الطن�احي د  . د: المحق�ق ) ھ�ـ ٧٧١

 .ھـ١٤١٣الثانیة، : للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة

العدة في أصول الفقھ للقاضي أبو یعلى لمحمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن          -
د أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن        : حققھ وعلق علیھ وخرج نصھ      ) ھـ٤٥٨: المتوفى  (الفراء  

 جامع��ة المل��ك -س��یر المب��اركي، األس��تاذ الم��شارك ف��ي كلی��ة ال��شریعة بالری��اض    
 . م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠الثانیة : محمد بن سعود اإلسالمیة، بدون ناشر الطبعة



 - ٣٠٥٧ -

عقود التمویل المستجدة في المصارف اإلسالمیة لحامد بن حسن میرة، رسالة  -
 جامعة اإلمام محمد بن سعود –وراة غیر منشورة، المعھد العالي للقضاء دكت

  .ه١٤٣٢المملكة العربیة السعودیة، : اإلسالمیة

: المت���وفى(عل���م أص���ول الفق���ھ وخالص���ة ت���اریخ الت���شریع لعب���د الوھ���اب خ���الف   -
 .القاھرة:  المؤسسة السعودیة بمصر–، مطبعة المدني )ھـ١٣٧٥

 سنة أبي القاسم البن الوزیر، محمد بن إب�راھیم          العواصم والقواصم في الذب عن     -
بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد اهللا، عز الدین، م�ن        

: حققھ وضبط نصھ، وخرج أحادیث�ھ، وعّل�ق علی�ھ         ) ھـ٨٤٠: المتوفى(آل الوزیر   
: شعیب األرنؤوط، مؤس�سة الرس�الة للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع، بی�روت الطبع�ة               

 . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥لثة، الثا

الحسین بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدین السِّْغَناقي : الكافي شرح البزدوي -
، مكتبة )رسالة دكتوراه(فخر الدین سید محمد قانت : المحقق)  ھـ٧١١: المتوفى(

  .٩٠٨، ص٤ م، ج٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢األولى، : الرشد للنشر والتوزیع الطبعة

البزدوي لعبد العزیز بن أحمد بن محمد، عالء الدین كشف األسرار شرح أصول  -
  . مصر–القاھرة : دار الكتاب اإلسالمي) ھـ٧٣٠: المتوفى(البخاري الحنفي 

الكلی��ات معج��م ف��ي الم��صطلحات والف��روق اللغوی��ة ألی��وب ب��ن موس��ى الح��سیني      -
عدنان دروی�ش   : المحقق) ھـ١٠٩٤: المتوفى(القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي      

 . بیروت–مد المصري، مؤسسة الرسالة  مح-

ل�سان الع��رب لمحم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى، أب��و الف��ضل، جم��ال ال��دین اب��ن منظ��ور   -
:  بیروت الطبع�ة -، دار صادر )ھـ٧١١: المتوفى(األنصاري الرویفعى اإلفریقى   

  . ھـ١٤١٤ -الثالثة 

ان�ي  مجموع الفتاوى لتقي الدین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة الحر                     -
 .م١٩٩١/ھـ١٤١٢ مصر، -القاھرة: دار عالم الكتب) ھـ٧٢٨: المتوفى(

المحصول ألبي عبد اهللا محم�د ب�ن عم�ر ب�ن الح�سن ب�ن الح�سین التیم�ي ال�رازي                       -
: دراس��ة وتحقی��ق) ھ��ـ٦٠٦: المت��وفى(الملق��ب بفخ��ر ال��دین ال��رازي خطی��ب ال��ري 

 - ھ�ـ  ١٤١٨ث�ة،  الثال: الدكتور طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة الطبع�ة    
 . م١٩٩٧

ابن اللح�ام،  : المختصر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل المؤلف     -
ع��الء ال��دین أب��و الح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��اس البعل��ي الدم��شقي الحنبل��ي           

جامعة الملك عبد العزیز  : محمد مظھر بقا الناشر   . د: المحقق) ھـ٨٠٣: المتوفى(
 . مكة المكرمة-

تحلیل اقتصادي وش�رعي لعب�د   : لقمار في األسواق المالیة المعاصرة    المضاربة وا  -
 االقت���صاد -ال���رحیم عب���د الحمی���د ال���ساعاتي، مجل���ة جامع���ة المل���ك عب���دالعزیز     

 .م٢٠٠٧، ١، ع٢٠اإلسالمي، م



 - ٣٠٥٨ -

معجم مقاییس اللغة ألحمد بن فارس بن زكری�اء القزوین�ي ال�رازي، أب�و الح�سین                -
: م محم�د ھ�ارون، دار الفك�ر ع�ام الن��شر    عب�د ال��سال : المحق�ق ) ھ�ـ ٣٩٥: المت�وفى (

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

تحری�ٌر لم�ساِئِلھ ودراس�تھا دراس�ًة نظریَّ�ًة          (اْلُمَھذَُّب في ِعْلِم ُأُصوِل الِفْق�ِھ اْلُمَق�اَرِن          -
 الری�اض الطبع�ة    -مكتب�ة الرش�د     : عبد الكریم بن علي ب�ن محم�د النمل�ة         ): تطبیقیًَّة
  .٣٩٩، ص١ م، ج١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠: األولى

ع�الء ال�دین ش�مس النظ�ر أب�و بك�ر محم�د ب�ن         : میزان األصول ف�ي نت�ائج العق�ول        -
: حقق��ھ وعل��ق علی��ھ وین��شره ألول م��رة   )  ھ��ـ٥٣٩: المت��وفى(أحم��د ال��سمرقندي  

 جامعة قطر، ونائب رئیس -الدكتور محمد زكي عبد البر، األستاذ بكلیة الشریعة 
األول��ى، : ط��ر الطبع��ة، مط��ابع الدوح��ة الحدیث��ة، ق)س��ابقا(محكم��ة ال��نقض بم��صر 

 .٦١٨، ص١ م،ج١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤

الداي : نشر البنود على مراقي السعود لعبد اهللا بن إبراھیم العلوي الشنقیطي تقدیم -
 . أحمد رمزي، مطبعة فضالة بالمغرب-ولد سیدي بابا 

ت (نفائس األصول في شرح المحصول لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي  -
 أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار عادل: المحقق) ھـ٦٨٤

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى، : مصطفى الباز الطبعة

وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ألبي العباس شمس ال�دین أحم�د ب�ن محم�د ب�ن              -
: المحق�ق ) ھ�ـ ٦٨١: المت�وفى (إبراھیم بن أب�ي بك�ر اب�ن خلك�ان البرمك�ي اإلربل�ي               

 .م١٩٩٤األولى، : روت، الطبعة بی–إحسان عباس، دار صادر 

 




