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المقدمة التعريفية بالقواعد الفقهية

تعريف القواعد الفقهية

ء , فقواعد البيت أساســه , ومنه قوله . 1 القواعد لغة: جمع قاعدة وىه تع�ن أســاس ال�ش
تعــاىل »وإذ يرفــع إبراهيــم القواعــد مــن البيــت وإســماعيل« , فاألحــكام الفقهيــة تبــ�ن عــى 

القاعــدة كمــا أن الجــدران تبــ�ن عــى األســاس.
أمــا المعــىن االصطــاىح للقاعــدة )أيــا كانــت , ســواء نحويــة أم أصوليــة أم فقهيــة( فــى: 

قضيــة كليــة , بمعــ�ن أنهــا محكــوم فيهــا عــى كافــة أفرادهــا.

وأمــا لفــظ )الفقهيــة( فهــو يعــ�ن أن هــذه القواعــد منســوبة إىل الفقــه , والفقــه لغــة: الفهــم , . 2
عيــة العمليــة المكتســب مــن أدلتهــا التفصيليــة. واصطاحــا: العلــم باألحــكام ال�ش

ن فقــد اختلــف المعرفــون لهــا بنــاء . 3 أمــا تعريــف القواعــد الفقهيــة باعتبارهــا لقبــا لعلــم معــ�ي
: قضيــة كليــة فتعــرف بأنهــا )حكــم كىي ينطبــق عــى  ي مفهومهــا هــل ىهي

عــى اختالفهــم �ن
ي ينطبــق  جميــع جزئياتــه لتعــرف أحكامهــا منــه(. أو قضيــة أغلبيــة فتعــرف بأنهــا )حكــم أكــرث

عــى أكــرث جزئياتــه لتعــرف أحكامهــا منــه(.

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهى والمدرك

ي : والغالــب فيمــا اختــص ببــاب وقصــد بــه نظــم صــور متشــابهة أن يســى ضابطــا. 
قــال الزركــ�ش

كت  ك الــذي بــه اشــرت وإن شــئت قــل: مــا عــم صــورا، فــإن كان المقصــود مــن ذكــره القــدر المشــرت
أنــواع  مــن  بنــوع  الصــور  تلــك  القصــد ضبــط  فــإن كان  المــدرك، وإال،  فهــو  الحكــم  ي 

الصــور �ن
ي مأخذهــا فهــو الضابــط، وإال فهــو القاعــدة.

الضبــط مــن غــري نظــر �ن

وظائف فن القواعد الفقهية

، المتفقــة 	  »القواعــد الفقهيــة« هــو فــن يذكــر فيــه الفــروع الفقهيــة المتحــدة تصويــرا ومعــ�ن
ي 

حكمــا وعلــة, فمهمتــه جمــع القواعــد الشــاملة ومــا ينــدرج تحتهــا مــن المســائل المؤتلفــة �ن
ي الحكــم .

الشــكل المتفقــة �ن
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»األشباه والنظائر«	 

، المتفقة حكما وعلة,  « األشباه: هو فن يذكر فيه الفروع الفقهية المتحدة تصويرا ومع�ن
ي الحكــم تحــت قاعدتهــا الفقهيــة .

ي الشــكل المتفقــة �ن
فمهمتــه جمــع المســائل المؤتلفــة �ن

ي الحكــم  «
، المتفقــة �ن والنظائــر: هــو فــن يذكــر فيــه الفــروع الفقهيــة المتحــدة تصويــرا ومعــ�ن

المســائل  توضيــح  فمهمتــه  بهــا,  خــاص  لمــدرك  الحكــم  ي 
�ن المختلفــة  وكذلــك  والعلــة، 

ي الحكــم أو المختلفــة فيــه تحــت القاعــدة الفقهيــة.
ي الصــورة المتفقــة �ن

المؤتلفــة �ن

المتحــدة تصويــرا  « الفقهيــة  الفــروع  القواعــد أو  ن  بــ�ي الفــرق  فــن يذكــر فيــه  الفــروق : هــو 
والعلــل  لالختــالف  الموجبــة  العلــل  توضيــح  فمهمتــه  وعلــة,  حكمــا  المختلفــة   ، ومعــ�ن

القواعــد. تحــت  لالئتــالف  الموجبــة 

العالقة بين القواعد الفقهية والقواعد اإلصولية

: ن تشبه القاعدة الفقهية القاعدة األصولية من وجه�ي

ة. األول: أن كال منهما قضية كلية متعلقة بالفقه , يدخل تحتها فروع فقهية كثري
: أن كال منهمــا يعــد معيــارا للفــروع الفقهيــة , فالقواعــد األصوليــة معيــار الســتنباط الفــروع  الثــا�ن

مــن األدلــة , وأمــا القواعــد الفقهيــة فــى معيــار لضبــط الفــروع المتشــابهة.

أما أوجه الفرق بينهما فتتمثل فيما يىل:

ة بدون توســط الدليل . 1 أن القاعدة الفقهية تســتخرج منها أحكام الجزئيات الفقهية مبا�ش
ي تســتخرج منهــا أحــكام الجزئيــات الفقهيــة بواســطة الدليــل  بخــالف القاعــدة األصوليــة الــ�ت

ة. وليســت مبا�ش

أن موضوع القاعدة الفقهية هو فعل المكلف بينما موضوع القاعدة األصولية هو األدلة.. 2

أن القاعــدة األصوليــة وســيلة يتوصــل بهــا المجتهــد إىل التعــرف عــىي األحــكام الفقهيــة , أمــا . 3
القاعدة الفقهية فىي ضابط كىي لألحكام يتوصل إليه المجتهد باستعماله القاعدة األصولية.

ي والواقــ�ي عــىي القاعــدة الفقهيــة بــل إن . 4 ي وجودهــا الذهــ�ن
أن القاعــدة األصوليــة متقدمــة �ن

ي جاءت القاعدة الفقهية لجمعها وضبطها. القاعدة األصولية متقدمة عىي الفروع نفسها ال�ت
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العالقة بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية

تحتــه موضوعــات فقهيــة عامــة متشــابهة  يدخــل  فقــىي  الفقهيــة ىهي موضــوع كىي  النظريــة 
وطــه الخاصــة.  وط واألحــكام العامــة مــع اختصــاص كل موضــوع بأركانــه و�ش ي األركان والــ�ش

�ن
مثالهــا: النظريــة العامــة لإلثبــات , ونظريــة العقــد , ومــا شــاكل ذلــك.

ي أنهمــا 
اكهما �ن ـهــذا يكــون فيهــا نــوع مــن التشــابه مــع القواعــد الفقهيــة مــن جهــة اشــرت وبـ

أمــور وىه: ي 
قــان �ن لكنهمــا يفرت  , أبــواب مختلفــة  مــن  أحكامــا فقهيــة  يجمعــان 

ي ذاتهــا ينتقــل هــذا الحكــم إىلي الفــروع المندرجــة . 1
القاعــدة الفقهيــة تتضمــن حكمــا فقهيــا �ن

ن  ي عامــا ليــس فيــه حكــم , مثالــه: قاعــدة )اليقــ�ي تحتهــا, بخــالف النظريــة فإنهــا تمثــل معــ�ن
ن , أما النظرية  اليزول بالشــك( تضمنت حكما فقهيا �ن كل مســألة اجتمع فيها شــك ويق�ي

فليســت كذلــك.

القواعــد . 2 مــن  أعــم وأوســع  تعــد  النظريــات  , وذلــك أن  بينهمــا عمــوم وخصــوص وجــىي 
فالقاعــدة يمكــن أن تدخــل تحــت النظريــة وتخدمهــا , والقواعــد تعــد أعــم مــن النظريــات 
متعلقــة  تكــون  ان  فالبــد  النظريــة  امــا  ن  معــ�ي بموضــوع  تتقيــد  ال  القاعــدة  أن  جهــة  مــن 

العبــادات. ي 
فــال تدخــل حينئــذ �ن الملكيــة  ن كالعقــد أو  بموضــوع معــ�ي

أقسام القواعد الفقهية

يتوجه النظر إىل القواعد الفقهية من زوايا مختلفة:

أوال: من زاوية العموم والخصوص فنجد:

ي . 1 ى - الــ�ت ي جميــع األبــواب الفقهيــة أو غالبهــا وىهي القواعــد الكليــة الكــرب
القواعــد الداخلــة �ن

ٌ عليهــا - وعددهــا خمــس قواعــد: قاعــدة األمــور بمقاصدهــا, قاعــدة  ي كــر أن الفقــه مبــ�ن
ُ
ذ

قاعــدة  يــزال,  ر  الــرن قاعــدة   , التيســري تجلــب  المشــقة  قاعــدة  بالشــك,  يــزول  ال  ن  اليقــ�ي
العــادة محكمــة.
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ة وىهي القواعــد الكليــة الصغــرى, ومنهــا المتفــرع . 2 ي أبــواب فقهيــة كثــري
القواعــد الداخلــة �ن

ن اليــزول  ى كقاعــدة )األصــل بــراءة الذمــة( المتفرعــة عــن قاعــدة )اليقــ�ي عــن القواعــد الكــرب
ى , كقاعــدة )اإلجتهــاد ال ينقــض باإلجتهــاد(. بالشــك( , ومنهــا المســتقل عــن القواعــد الكــرب

أبــواب فقهيــة معينــة ســواء كانــت متفرعــة عــن القواعــد الكليــة، . 3 القواعــد الداخلــة عــى 
ي العقــود 

ة �ن ي الضابــط, فمثــال المتفرعــة قاعــدة )العــرب أو غــري متفرعــة عنهــا ,وىهي بمعــ�ن
بالعقــود. ( وهــذه قاعــدة مختصــة  ي

ي ال باأللفــاظ والمبــا�ن
بالمقاصــد والمعــا�ن

ومثال غري المتفرعة )كل ميتة نجسة إال السمك والجراد باإلجماع واآلدمي عىل األصح(.

ثانيا: من زاوية االتفاق وعدمه فنجد:

ي بعــض جزئياتهــا , . 1
ي الجملــة وإن اختلفــوا �ن

ن جميــع المذاهــب �ن القواعــد المتفــق عليهــا بــ�ي
ي. كالقواعــد الخمــس الكــرب

ن علمــاء المذاهــب الفقهيــة المختلفــة , كقاعــدة )الرخــص ال . 2 القواعــد المختلــف فيهــا بــ�ي
.) تنــاط بالمعــاصي

ن علمــاء المذهــب الواحــد , والغالــب �ن هــذا النــوع أن يصــاغ . 3 القواعــد المختلــف فيهــا بــ�ي
بأســلوب إنشــا�ئ ؛ إشــارة إىل وقوع الخالف فيه �ن المذهب, ومن أمثلته قول الســيوىط: 

ة بصيــغ العقــود او بمعانيهــا؟(. قاعــدة )هــل العــرب

ثالثا: من زاوية االستقال والتبعية فنجد:

القواعــد . 1 يشــمل  القســم  وهــذا   , هــا  غري عــن  المســتقلة  القواعــد  األصليــة وىهي  القواعــد 
ى. الكــرب مــن  المتفرعــة  غــري  الصغــرى  والقواعــد   , ى  الكــرب

هــا مثــل قاعــدة )األصــل بــراءة الذمــة( فــىي . 2 القواعــد التابعــة وىهي القواعــد المتفرعــة عــن غري
. ن ن اليزول بالشك( من جهة أن براءة الذمة فيها تمثل جانب اليق�ي متفرعة عن قاعدة )اليق�ي

رابعا: من زاوية األصل الذي استمدت منه فنجد:

نــص 1.  فــى  ار(  ر وال �ن بلفظــه مثــل قاعــدة )ال�ن عي  الــ�ش النــص  ي أصلهــا  الــ�ت القواعــد   
 , نبــوى  حديــث 
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عي بمعنــاه ال لفظــه مثــل قاعــدة )األمــور بمقاصدهــا( فقــد . 2 ي أصلهــا النــص الــ�ش القواعــد الــ�ت
أخــذ لفظهــا مــن معــ�ن حديــث )إنمــا األعمــال بالنيــات(. 

ي أصلهــا االســتقراء لألحــكام الفقهيــة وهــذا القســم أكــرث مــن األول كقاعــدة )ال . 3 القواعــد الــ�ت
ينســب للســاكت قــول(

خامسا: من زاوية الموضوعات المتعددة فنجد:

وط , وهنــاك قواعــد موضوعهــا العقــود الماليــة , وأخــري موضوعهــا  قواعــد موضوعهــا الــ�ش
عيــة  وهكــذا. السياســة ال�ش

نشأة القواعد الفقهية وارتقاؤها

هــا مــن الفنــون بــدأت ونمــت واكتملــت ومــرت بعــدة مراحــل وأطــوار أولهــا  القواعــد الفقهيــة كغري
التأســيس والتكويــن, ثــم البنــاء والتدويــن, ثــم االســتقالل التــام والتطويــر.

, أو معــ�ن مأخــوذ مــن لفظــه,  عي ا منهــا إمــا نــص �ش ي القواعــد الفقهيــة يــدرك أن كثــري
فالمتأمــل �ن

وهــذا ُمعلــم بــأول أطوارهــا التأسيســية، كمــا أن قواعــد فقهيــة جــرت عــى ألســنة بعــض الصحابــة 
وط( بــل كتــب  ي هللا عنــه : )مقاطــع الحقــوق عنــد الــ�ش

, كقــول عمــر بــن الخطــاب رصن ن والتابعــ�ي
ي هللا عنــه »اعــرف األمثــال واألشــباه, ثــم ِقــِس األمــور عنــد ذلــك«. 

ي مــوىس األشــعري رصن إىل أ�ب

ي القــرون الثالثــة األوىل التمــت 
ومــع مــرور الســنوات وازدهــار الفقــه وتظافــر جهــود الفقهــاء �ن

ي الفقــه فتكونــت ضوابــط وقواعــد فقهيــة ذهنيــة 
مســائل أشــباه ونظائــر وبــرزت علــل مســائل �ن

ي بعض الرســائل والمؤلفات لألئمة كمالك )ت: 
تواطأت عليها األلســنة ودون شــيئا من ذلك �ن

هم. ي يوسف )ت: 182( ومحمد بن الحسن )ت: 189( والشاف�ي )ت: 204( وغري 179(  وأ�ب

ي حنيفــة  ي مذهــب أ�ب
ة قاعــدة �ن ي حافظتــه ســبع عــ�ش

ي القــرن الرابــع جمــع أبــو طاهــر الدبــاس �ن
و�ن

منهــا الخمــس األساســية جعــل يرددها.

إىل أن بــدأت - حســب علمنــا - أول نــواة التدويــن للقواعــد الفقهيــة كعلــم قائــم بنفســه عــى يــد 
ي رســالته ثــم شــق هــذا الفــن طريقــه لإلرتقــاء حــ�ت جــاء القــرن 

ي )ت: 340( �ن
ي الحســن الكــر�ن أ�ب

ت مؤلفــات القواعــد الفقهيــة وجــودت وتتابــع التنســيق والتطويــر وممــا تجــدر  الثامــن وفيــه كــرث
اإلشــارة إليــه أن القواعــد األساســية غــري منســوبة لعالــم.
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مناهج العلماء في التأليف في القواعد الفقهية وأهم الكتب
المؤلفة في كل منهج

ي القواعــد الفقهيــة بالنظــر إىلي اعتبــارات معينــة , ويمكــن حرصهــا 
تنوعــت مناهــج التأليــف �ن

ي اعتباريــن : 
�ن

تيب  االعتبار األول: مناهجهم باعتبار الرت
ي هذا الفن اىلي المناهج اآلتية:

ي ترتيب مؤلفاتهم �ن
ن �ن تنوعت مناهج المؤلف�ي

ي 	 
تيب الهجا�ئ المنهج األول: الرت

 	  . تيب الموضوعي : الرت ي
المنهج الثا�ن

تيب الفقىي , 	  المنهج الثالث: الرت
ن أو أكرث من المناهج المتقدمة .	  ن مهج�ي المنهج الرابع: التنويــــع ب�ي
ن 	  المنهج الخامس: �د القواعد بدون ترتيب مع�ي

: مناهجهم باعتبار المضمون االعتبار الثا�ن
ي هذا ثالثة مناهج:

ي القواعد الفقهية, ولهم �ن
قل أن نجد كتابا خالصا �ن

المنهج األول: إيراد القواعد الفقهية مع القواعد والمسائل األصولية.  	 
: إيراد القواعد الفقهية مع موضوعات فقهية جزئية أو موضوعات عقائدية.	  ي

المنهج الثا�ن
 	 . ن ن السابق�ي ن مضمون المنهج�ي المنهج الثالث : المزج ب�ي

صياغة القاعدة الفقهية

نشــأتها  مراحــل  عــرب  بالتــدرج  صيغــت  وإنمــا  واحــدة,  جملــة  تصــغ  لــم  الفقهيــة  القواعــد 
: مايــىلي ماحظــة  الصــدد  بهــذا  ويمكــن  وتطورهــا, 

ن إال إذا كانــت القاعــدة نــص حديــث نبــوي أو أثــرا عــن  أوال: ال يعــرف لــكل قاعــدة صائــغ معــ�ي
. ي أو تابــ�ي صحــا�ب

ي كتب الفقه.
ثانيا: اكتسبت القواعد الفقهية صياغتها من أثر تداولها �ن

ي الغالب موجزة مع شمول معناها.
ي تصاغ بها القاعدة الفقهية تكون �ن  ثالثا: العبارة ال�ت
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ي, وإذا كانــت مختلفــا  رابعــا: إذا كانــت القاعــدة الفقهيــة متفقــا عليهــا فإنهــا تصــاغ باســلوب خــرب
. ي

فيهــا صيغــت باســلوب إنشــا�ئ

حجية القاعدة الفقهية

: ن ي اتجاه�ي
ي حجية القاعدة الفقهية �ن

يمكن حرص االتجاهات العامة �ن

االتجاه األول: عدم االحتجاج بالقاعدة الفقهية , وذلك

ي نظرهم , كما �ح به ابن نجيم.	 
أوال: أن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية �ن

ي الجملــة اســتقراء غــري 	 
ا مــن القواعــد الفقهيــة كان مصدرهــا االســتقراء وهــو �ن ثانيــا: أن كثــري

تــام فــال تحصــل بــه غلبــة الظــن.
ثالثا: أن القواعد الفقهية ثمرة للفروع وال يعقل أن تجعل الثمرة دليال عليها.	 

جيــح,  : االحتجــاج بالقاعــدة الفقهيــة , وجعلهــا دليــال صالحــا لالســتنباط والرت ي
االتجــاه الثــا�ن

ي منهــا إمــا  ي عــىي اعتبــار القواعــد الفقهيــة كليــة وليســت أغلبيــة, ومــا اســتث�ن وهــذا االتجــاه مبــ�ن
ط القاعــدة أو ُوِجــد بــه مــا يمنــع مــن إلحاقــه بحكمهــا.  فاقــد لــ�ش

ا مــن القواعــد الفقهيــة مصــدره االســتقراء غــري التــام فــإن هــذا ال يمنــع  وأمــا مــا قيــل مــن أن كثــري
مــن العلمــاء عــن االســتقراء.  مــن إطــالق وصــف الكليــة عليهــا , كمــا هــو معــاوم مــن كالم كثري

وأمــا ماقيــل مــن أن القواعــد الفقهيــة ثمــرة للفــروع فــال تجعــل دليــال عليهــا فــال يصــح ألن الفــروع 
ي يســتدل بالقاعــدة عليهــا ىهي الفــروع الحادثــة ال الفــروع الــ�ت اســتنبطت منهــا القاعــدة. الــ�ت

يــن  ي موضــوع حجيــة القواعــد الفقهيــة أن األمــر اليــزال محــل نظــر عنــد الكثري
والــذي يبــدو �ن

: , إال أن هنــا أربعــة أمــور تــكاد تكــون محــل اتفــاق وىهي

عي مــن الكتــاب أو الســنة أو اإلجمــاع فإنهــا  األمــر األول: إذا كانــت القاعــدة مســتندة اىلي نــص �ش
تكــون حجــة.

ي الحكم عىي الوقائع الجديدة.
: أن القاعدة الفقهية تكون حجة يستأنس بها مع النص �ن ي

األمر الثا�ن
ي ما إذا عدم الدليل النقىي عىي الواقعة.

األمر الثالث: أن القاعدة الفقهية تكون حجة �ن
ي ذهنه.

ي بادئ األمر؛ لتستقر األحكام �ن
األمر الرابع: أن القاعدة الفقهية تكون حجة لطالب العلم �ن
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أهمية القواعد الفقهية وفوائد داستها

المتعــددة تحــت أصــل واحــد ممــا يســهل إدراك 	  الفــروع الفقهيــة  : جمــع  الفائــدة األوىلي
ي األبــواب المختلفــة, كمــا يســهل إدراك 

ن هــذه الفــروع �ن الروابــط والصفــات الجامعــة بــ�ي
أيــ�. الفــروع وحفظهــا بطريــق  أحــكام 

الفائــدة الثانيــة: أن اإللمــام بالقواعــد الفقهيــة وفهمهــا ممــا يكــون الملكــة الفقهيــة لــدي 	 
دارســه مــن جهــة , ومــن جهــة أخــري يمكــن الفقيــه مــن االطــالع عــىي مآخــذ الفقــه فيســاعده 

ي اســتنباط األحــكام المناســبة للوقائــع المتجــددة.
ذلــك �ن

يعــة فمثــال 	  الفائــدة الثالثــة: أن دراســة القواعــد الفقهيــة تســاعد عــىي إدراك مقاصــد ال�ش
( ومــا ينــدرج تحتهــا مــن فــروع تعــ�ي تصــورا بــان  دراســة قاعــدة )المشــقة تجلــب التيســري

يعــة. دفــع الحــرج ورفعــه مــن مقاصــد هــذه ال�ش

يعــة 	  ي علــوم ال�ش
ن �ن الفائــدة الرابعــة: أن دراســة القواعــد الفقهيــة تفيــد غــري المتخصصــ�ي

مــن حيــث اطالعهــم عــىي الفقــه بأيــ� طريــق, ووقوفهــم واطالعهــم عــىي شــموله , والــرد 
عــىي مــن يتهمونــه بالجمــود.

ن 	  بــ�ي المقارنــة  �ن  يفيــد  ممــا  وفهمهــا  الفقهيــة  بالقواعــد  اإللمــام  أن  الخامســة:  الفائــدة 
الفقهيــة. المذاهــب 

الكالم عى هذه القاعدة يمكن أن نجعله �ن المسائل اآلتية:
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القاعدة الكبرى األولى: األمور بمقاصدها

المسألة األولى: مكانة هذه القاعدة وأهميتها

هــذه القاعــدة قاعــدة عظيمــة القــدر , تنبــ�ن عليهــا أعمــال القلــوب الــ�ت يكــون بهــا صــالح أعمــال 
الجــوارح أو فســادها , كمــا أن الثــواب والعقــاب يــدور عليهــا , وتتأكــد أهميةهــذه القاعــدة مــن 
خــالل إدراكنــا أنهــا تســتند إىل حديــث )إنمــا األعمــال بالنيــات( الــذى ذكــر كثــري مــن األئمــة أنــه 
أحــد ثالثــة أحاديــث تــرد إليهــا جميــع األحــكام , وأنــه ثلــث العلــم , ووجــه بعضهــم ذلــك بــأن 

كســب اإلنســان يقــع بقلبــه ولســانه وجوارحــه , فالنيــة أحــد أقســامه الثالثــة.  

المسألة الثانية: معنى القاعدة

تعــ�ن هــذه القاعــدة أن ترفــات المكلــف مــن قوليــة أو فعليــة أو اعتقاديــة تختلــف أحكامهــا 
عية باختالف إرادته ونيته. أما سبب عدول العلماء إىل التعبري بلفظ )األمور بمقاصدها(  ال�ش
دون لفــظ الحديــث )األعمــال بالنيــات( فيحتمــل أنهــم رأوه أعــم مــن لفــظ الحديــث وهللا أعلــم 

مــع أن بعضهــم فضــل لفــظ الحديــث.

ار  مثــال عــىل القاعــدة: مــن تــزوج بقصــد إعفــاف نفســه فهــو مأجــور , ومــن تــزوج بقصــد إ�ن
المــرأة فهــو مــأزور.

المسألة الثالثة: األدلة على القاعدة 

ة مــن القــرآن والســنة واإلجمــاع , ولكــن العمــدة �ن  هــذه القاعــدة دل عــى معناهــا أدلــة كثــري
ن قــال ســمعت رســول  تأصيلهــا هــو حديــث عمــر بــن الخطــاب«رصن هللا عنــه« �ن الصحيحــ�ي
هللا«صــى هللا عليــه وســلم« يقــول: ))إنمــا األعمــال بالنيــات وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى ....... 
الحديــث(( }{ وهــذا الحديــث ممــا تلقتــه األمــة بالقبــول , و�ن قولــه صــى هللا عليــه وســلم: 
ي الــكالم حــذف تقديــره )إنمــا صحــة 

)إنمــا األعمــال بالنيــات( حــر , معنــاه: ال عمــل إال بنيــة , و�ن
األعمال بالنيات( وقيل تقديره: )إنما كمال األعمال بالنيات( واألول أرجح ؛ ألن الصحة أكرث 

 . لزومــا للحقيقــة مــن الكمــال , فالحمــل عليهــا أوىلي
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« واصــرب  ويضــاف إىلي هــذا الدليــل مجموعــة مــن األدلــة مــن القــرآن والســنة: منهــا قولــه تعــاىلي
ي يريــدون وجهــه(( }الكهــف: 28{ وهــذا دليــل 

نفســك مــع الذيــن يدعــون ربــهــم بالغــداة والعــ�ش
ي العمــل, وذلــك بــإرادة وجــه هللا فيــه. 

عــىي أنــه البــد مــن مالحظــة القصــد والنيــة �ت

المسألة الرابعة: حكم النية

لصحــة  طــا  بعضهــم �ش ي حكمهــا: فجعلهــا 
�ن العلمــاء  اختلــف  ولكــن   , وعــة  عبــادة م�ش النيــة 

ي تفســري حســن هنــا وهــو:  أن مــا 
ي جميــع األعمــال , وللعــال�ئ

ون ركنــا �ن األعمــال , وجعلهــا األكــرث
ي صحتــه فــىي ركــن فيــه , وأمــا مــا يصــح بــدون النيــة ولكــن يتوقــف حصــول 

ة �ن كانــت النيــة معتــرب
 . طــا فيــه , وذلــك كالمباحــات والكــف عــن المعــاصي الثــواب فيــه عليهــا فإنهــا تكــون �ش

المسالة الخامسة: المقصود من شرع النية  شرعت النية لثالثة أمور:

ن أن  دد بــ�ي ن العبــادات عــن العــادات , ومــن أمثلــة هــذا: أن االغتســال بالمــاء مــرت األمــر األول: تميــري
عيــة كرفــع الجنابــة. ن أن يكــون طهــارة �ش د , وبــ�ي يكــون للتنظــف والتــرب

ب  ي األكل وال�ش
 عى أن العادات قد تصبح عبادات بالنية فيحصل الثواب عليها وذلك كما �ن

ي عىي طاعة هللا. والنوم إذا قصد بها التَقوِّ

ن صــالة الظهــر مــن صــالة العــر،  ن العبــادات بعضهــا عــن بعــض , كتميــري : تميــري ي
األمــر الثــا�ن

ن األداء مــن القضــاء, وهــذان األمــران همــا اللــذان يوجــدان  ن الفــرض مــن النفــل , وتميــري وتميــري
ي كالم الفقهــاء وكتبهــم.

ا �ن كثــري

ه، أم لــه  ن المقصــود بالعمــل، هــل العمــل هلل وحــده وهــو المقبــول، أم لغــري األمــر الثالــث: تميــري
ي التوحيــد واإلخــالص.

ي يتكلــم عنهــا مــن كتــب �ن ه. وهــذه النيــة ىهي الــ�ت ولغــري
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المسألة السادسة: انفراد النية عن التصرف أو التصرف عن النية
 , وهذه المسألة لها حالتان:

ن بفعــل أو قــول ظاهــر  الحالــة األوىل: انفــراد النيــة عــن التــرصف , والمقصــود أن النيــة لــم تقــرت
عيــة دنيويــة ,  تــب عليهــا أحكامــا �ش لــم تتجــاوز القصــد إىلي التــرف , وحينئــذ ال ترت بحيــث 
ي قلبــه ولــم يتلفــظ بالطــالق فإنــه ال يقــع الطــالق.  أمــا 

مثالــه: لــو أن رجــال نــوى تطليــق زوجتــه �ن
تــب عــى النيــة ولــو لــم يصاحبهــا فعــل. أحــكام اآلخــرة مــن ثــواب أو عقــاب فقــد ترت

الحالة الثانية: انفراد الترصف عن النية , وهذا ال يخلو من أمرين: 

ي تكون صورتها 	  األمر األول: أن يثبت الحكم للترف دون الحاجة للنية , كالواجبات ال�ت
ي تحصيــل مقصودهــا , مثــل أداء الديــون , ورد األمانــات , فهــذه الترفــات يثبــت 

كافيــة �ن
فيهــا الحكــم بمجــرد الفعــل , وال حاجــة إىل النيــة. 

ن بــه النيــة , وهــذا يشــمل الترفــات 	  : أن ال يثبــت الحكــم للتــرف حــ�ت تقــرت ي
األمــر الثــا�ن

ي المقصــود منهــا , ولهــا أوجــه متعــددة كٌل منهــا محتَمــل ,وحينئــذ فــإن هــذا 
غــري الريحــة �ن

ي  ن لنــا صاحُبــه نيَتــه منــه , وذلــك كمــن قــال لزوجتــه: اذهــ�ب التــرف يكــون موقوفــا حــ�ت ُيبــ�يٍ
ه , كأن تذهب لزيارتهم مثال. ألهلك , فإن هذا ال يكون طالقا ؛ ألنه يحتمل الطالق وغري

المسألة السابعة: محل النية 

ي التلفــظ بهــا باللســان عــن انعقادهــا �ن القلــب , فــإذا تلفــظ بهــا 
النيــة محلهــا القلــب , وال يكــ�ن

ي القلــب , عــى أن التلفــظ بالنيــة بدعــة؛ لعــدم 
ي القلــب فالمعتــرب مــا �ن

واختلــف اللفــظ عمــا �ن
«صــى هللا عليــه وســلم« وال عــن أحــد مــن أصحابــه. ي ثبوتــه عــن الن�ب

المسألة الثامنة: شروط النية

وط صحة العبادة اإلسالم. ط األول: أن يكون الناوي مسلما , ألن النية عبادة ومن �ش ال�ش

ا, ألن النيــة البــد فيهــا مــن القصــد , واســتث�ن العلمــاء مــن  ن : أن يكــون النــاوي ممــري ي
ط الثــا�ن الــ�ش

ا ؛ لتعلقــه بحقــوق العبــاد الــ�ت  ن ذلــك االتــالف , فإنــه يوجــب الضمــان ولــو لــم يكــن النــاوي ممــري
مبناهــا عــى المشــاحة. 
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ط الثالــث: العلــم بالَمْنــِوي , فــإّن مــن لــم يعلــم بمــا نــواه لــم يمكنــه تعيينــه , وبنــاًء عليــه  الــ�ش
فمــن لــم يعلــم بفرضيــة الصــالة أو الوضــوء مثــًا , لــم يصــح منــه فعلهمــا.

ن النية والمنوى , والمنا�ن هنا له قسمان: ط الرابع: عدم المنا�ن ب�ي ال�ش

دد �ن النيــة وعــدم الجــزم فيهــا أصــال , 	  القســم األول: مــا ينــا�ن انعقــاد النيــة ابتــداء , كالــرت
يــك �ن النيــة , فهــذا كلــه ينــا�ن انعقــاد النيــة ابتــدء.  أو عــدم القــدرة عــى المنــوى , أو الت�ش

ها ونقلها 	  : ما ينا�ن اســتمرار النية , وهو إما أن يكون بقطع النية , أو بتغيري القســم الثا�ن
, كمــن نــوى قطــع الصــالة , فــإن صالتــه تبطــل بمجــرد نيــة القطــع , وأمــا تغيــري النيــة أو نقلهــا 
ي العبــادات إذا كان نقــال مــن أمــٍر إىل أمــٍر مســاٍو لــه أو أعــى 

فإنــه يعتــرب مناقيــا الســتمرار هــا �ن
منــه , وذلــك مثــل أن ينــوى قلــب الفــرض إىل فــرض آخــر , أو ينــوي قلــب النفــل إىل فــرض.

ط فيــه المقارنــة ,  ط الخامــس: أن تكــون النيــة مقارنــة ألول العمــل , إذا كان ممــا يشــرت الــ�ش
ي أى جــزء مــن أوقــات 

ي إيقــاع النيــة �ن
ي يكــون فيهــا المكلــف غــري ُمَخــريَّ �ن ي األعمــال الــ�ت

وذلــك �ن
العبــادة , مثــل الصيــام الواجــب

اطه قولــه  ط لقبــول النيــة , ويــدل عــى اشــرت ي النيــة , وهــذا �ش
ط الســادس: اإلخــالص �ن الــ�ش

ن لــه الديــن حنفــاء« }البينــة: 4{ مــروا إال ليعبــدوا هللا مخلصــ�ي
ُ
تعــاىل »ومــا أ

المسألة التاسعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة األمور بمقاصدها 

صنف ثاثة أصناف:
ُ
ي يمكن أن ت

تفرع هذه القاعدة مجموعة من القواعد الىت

الصنــف األول مــن القواعــد المتفرعــة : القواعــد المتعلقــة بالعقــود,  وهــذه القواعــد تمثلهــا 
قاعــدة واحــدة وىه:

ي
ي ال باأللفاظ والمبا�ن

ي العقود بالمقاصد والمعا�ن
ة �ن قاعدة: العرب

وهذه القاعدة تشتمل عىل عدة مسائل:

هــم فقــد صاغوهــا بلفــظ 	  المســألة األوىل: هــذا هــو نــص القاعــدة عنــد الحنفيــة , وأمــا غري
االســتفهام إشــارة إىل اختــالف فقهائهــم فيهــا , كقــول الســيوىط �ن التعبــري عنهــا: )هــل 

ة بصيــغ العقــود أو بمعانيهــا؟( العــرب
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ي هــذه القاعــدة أن أحــكام العقــود إذا اختلفــت مــا 	  المســألة الثانيــة: معــ�ن القاعــدة : تعــ�ن
بــ�ن عليهــا العقــود , بــل ُينظــر  إىل  ن ألفــاظ المتكلــم ونيتــه , فإنــه ال ُينظــر إىل ألفاظــه وال تُ بــ�ي

مقصــده ونيتــه.

المسألة الثالثة: أمثلة للفروع المبينة عى القاعدة	 

ي ســيارتك , فــإن هــذا العقــد يأخــذ  لــو قــال شــخص آلخــر: وهبتــك هــذه الســيارة عــى أن تعطيــ�ن
ة �ن العقــود بالمقاصــد والمعــا�ن ال  حكــم البيــع , وإن كان بلفــظ الهبــة ؛ ألن معنــاه بيــع , والعــرب
. أمــا عــى مذهــب بعــض فقهــاء المالكيــة والشــافعية والحنابلــة - الذيــن يــرون  باأللفــاظ والمبــا�ن
- فإن هذا العقد يأخذ حكم الهبة. ة �ن العقود باأللفاظ والمبا�ن ال بالمقاصد والمعا�ن أن العرب

وىل إبرام العقود بالصيغ المخصوصة لكل عقد , ولكن عندما يتعارف الناس عى صيغ 
ً
]واأل

مــوا بموجبهــا العقــود , ويصعــب عليهــم تركهــا أو يجهلــوا الصيغــة األصليــة  وألفــاظ معينــة ويرب
وىل التوســعة عــى األمــة وعــدم التحجــر ؛ الســيما وأنــه ليــس لدينــا مــا يــدل 

َ
لــكل عقــد , فــإن األ

عــى المنــع �احــة[.

ى : القواعــد المتعلقــة باأليمــان ,  ي مــن القواعــد المتفرعــة عــن القاعــدة الكــرب
الصنــف الثــا�ن

ــع قواعــد: ـ وهــذا الصنــف تحتــه أربـ

ن تخّصص اللفظ العام وتعّمم اللفظ الخاص	  القاعدة األوىل: النية �ن اليم�ي
     وهذه القاعدة تشتمل عى عدة مسائل:

المســألة األوىل: هــذا هــو نــص القاعــدة عنــد المالكيــة والحنابلــة وبعــض الحنفيــة , فأمــا  «
ن المذاهــب  الشــق األول مــن القاعــدة وهــو تخصيــص اللفــظ العــام بالنيــة فمتفــق عليــه بــ�ي

, وأمــا الشــق اآلخــر وهــو تعميــم الخــاص بالنيــة فقــد منعــه الشــافعية وبعــض الحنفيــة.

ي بــاب األيمــان  «
ي هــذه القاعــدة أن نيــة المتكلــم لهــا أثــر �ن المســألة الثانيــة: معــ�ن القاعــدة: تعــ�ن

ن لفظهــا عــام ونــوى شــيئا خاصــل , فــإن النيــة تخصــص  مــن جهــة أن المتكلــم لــو تلفــظ بيمــ�ي
لفظــه هــذا وُيعامــل بحكــم مــا نــوى, وكــذا العكــس فيمــا لــو تلفــظ بلفــظ خــاص ونــوى شــيئا 

عامــا فــإن النيــة تعمــم لفظــه.
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المسألة الثالثة: أمثلة للفروع المبنية عى هذه القاعدة «
أمــا الشــق األول مــن القاعــدة وهــو تخصيــص العــام بالنيــة , فمــن أمثلتــه: لــو حلــف 	 

شــخص أال يكلــم أحــدا ونــوى أال يكلــم زيــدا فقــط , فإنــه ال يحنــث لــو كلــم غــري زيــد؛ ألن 
ي لفظهــا إال أنــه قــد خصصهــا بنيتــه.

يمينــه وإن كانــت عامــة �ن

ي وهــو تعميــم الخــاص بالنيــة ففيــه الخــالف الــذي علمــت , ومــن 	 
وأمــا الشــق الثــا�ن

ب مــن مــاِء فــالٍن مــن عطــش , ونــوى أال ينتفــع منــه  أمثلتــه: لــو حلــف شــخص أال يــ�ش
ئ ولــو كان لفظــه خاصــا  ئ , فبنــاًء عــى نــص القاعــدة يحنــث إذا انتفــع منــه بــ�ش بــ�ش

ب منــه مــن عطــش؛ ألن نيتــه عامــة.  بالــ�ش

ب منــه مــن عطــش خاصــة,  وأمــا عنــد الشــافعية وبعــض الحنفيــة فإنــه ال يحنــث إال بالــ�ش
ن ال تعمــم اللفــظ الخــاص عندهــم. ي اليمــ�ي

ئ آخــر؛ ألن النيــة �ن وال يحنــث لــو انتفــع منــه بــ�ش

القاعدة الثانية: األيمان مبنية عى األغراض ال عى األلفاظ	 
      وهذه القاعدة تشتمل عىل عدة مسائل:

الحنفيــة  « عنــد  وأمــا   , والحنابلــة  المالكيــة  عنــد  القاعــدة  نــص  هــو  هــذا  األوىل:  المســألة 
بــ�ن  والشــافعية فــإن مبــ�ن األيمــان عــى األلفــاظ إن أمكــن اســتعمال اللفــظ , وإال فإنهــا تُ

األغــراض. عــى 

ن بــاهلل تعــاىل إذا اختلــف  « المســألة الثانيــة: معــ�ن القاعــدة: تعــ�ن هــذه القاعــدة أن اليمــ�ي
لفظهــا عــن نيــة الحالــف فــإن الحكــم هنــا يكــون مبنيــا عــى النيــة إذا احتملهــا اللفــظ.

المسألة الثالثة: أمثلة للفروع المبنية عى هذه القاعدة «

ى لــه شــيئا بمائــة  ي لــه بريــال, ثــم إنــه بعــد ذلــك اشــرت لــو اغتــاظ والــٌد مــن ابنــه فحلــف أال يشــرت
مثــال, فبنــاًء عــى نــص القاعــدة يحنــث هــذا الشــخص؛ ألن قصــده عــدم نفــع ابنــه مطلقــا ، 
واأليمــان مبنيــة عــى األغــراض ال عــى األلفــاظ. وعنــد الحنفيــة والشــافعية ال يحنــث؛ ألن 
ى لــه بأكــرث منــه, فلــم يفعــل مــا حلــف عــى تركــه, واأليمــان عندهــم مبنيــة  لفظــه )ريــال( واشــرت

عــى األلفــاظ ال عــى األغــراض.
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ي	 
ن عند القاصن ي اليم�ي

القاعدة الثالثة: مقاصد اللفظ عى نية الالفظ إال �ن
      وهذه القاعدة تتضمن المسائل اآلتية:

حمل ألفاظها  « ن أن تُ ي اليم�ي
المسألة األوىل: مع�ن القاعدة: تع�ن هذه القاعدة أن األصل �ن

ي أو 
ن أمــام القــاصن فــ�  بمــا نــواه الحالــف , وُيســتث�ن مــن هــذا موضــٌع واحــٌد وهــو اليمــ�ي وتُ

ف� بحسب داللة اللفظ ال بحسب نية الحالف. ن تُ أمام من له حق التحليف فإن اليم�ي

عليــه  « قوله«صــى هللا  القاعــدة  هــذه  عــى  دل  القاعــدة:  عــى  الدليــل  الثانيــة:  المســألة 
ن عــى نيــة المســتحِلف(( ]أخرجــه مســلم �ن صحيحــه 1274/3[.  وســلم«: ))إنمــا اليمــ�ي
ي فإنــه يكــون عــى نيــة المســتحِلف 

فهــذا دليــل عــى أن اللفــظ إذا كان يمينــا عنــد القــاصن
. المعــ�ن هــذا  عــى  العلمــاء  أجمــع  , وقــد  االســتثناء  التوريــة وال  تنفــع  فــال   , ي 

القــاصن أى 

المسألة الثالثة: أمثلة للفروع المبنية عى هذه القاعدة:  «

ي ُمنِكــَر 
ــف القــاصن

َّ
ي المذاهــب األربعــة , ومــن أمثلتهــا : مــا لــو حل

هــذه القاعــدة متَفــق عليهــا �ن
ي الواقــع قــد أخــذ 

ــف ونــوى أنــه مــا أخــذ هــذا اليــوم وكان �ن
َ
الَدْيــن أنــه مــا أخــذ لفــالن شــيئا, فحل

حمــل عــى نيــة الحالــف إال  ن أن تُ ي اليمــ�ي
ي يمينــه؛ ألنــه لــو كان األصــل �ن

قبــل ذلــك فإنــه يحنــث �ن
تحمــل عــى مــا دل عليــه لفظهــا.

ُ
, ف ي

أنهــا هنــا أمــام القــاصن

ن عى نية الحالف إن كان مظلوما , وعى نية المستحِلف إن كان ظالما	  القاعدة الرابعة: اليم�ي
      وهذه القاعدة تتضمن المسائل اآلتية:

: الشــق األول: كــون الحالــف مظلومــا  « ن المســألة األوىل: أن هــذه القاعــدة مكونــة مــن شــق�ي
ن عــىي نيــة   فتكــون اليمــ�ي

ً
: كــون الحالــف ظالمــا ن عــى نيتــه. والشــق الثــا�ن , فتكــون اليمــ�ي

المســتحِلف. وهــذه القاعــدة متفــق عليهــا �ن الجملــة �ن المذاهــب األربعــة. 

ن إذا حصلــت أمــام مــن لــه  « المســألة الثانيــة: معــ�ن القاعــدة: تعــ�ن هــذه القاعــدة أن اليمــ�ي
ن  حــق التحليــف , واختلفــت ألفــاظ الحالــف عــن نيتــه , فإنــه إن كان مظلومــا فــإن اليمــ�ي
ن  حمــل عــى مــا نــواه ال عــى لفظــه , فــال يحنــث �ن يمينــه , وأمــا إن كان ظالمــا فــإن اليمــ�ي تُ

حمــل عــى مــا دل عليــه لفظهــا , وتفــ� بحســب نيــة المســتحِلف. تُ
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المسألة الثالثة: أمثلة للفروع المبنة عى القاعدة: «
أما الشق األول من القاعدة فمثاله: لو أجرب ظالم رجال عى أن يطلق زوجته , فتلفظ 	 

بطالقهــا ونــوى مــا يرفــع حكــم الطــالق , بــأن نــوى أنهــا كانــت طالقــا قبــل مــدة وليســت 
ن تكون عى نية الحالف إن كان مظلوما. طالقا اآلن , فإن نيته تنفعه هنا ؛ ألن اليم�ي

وأما الشق الثا�ن فيصلح التمثيل له بما ذكرناه من مثال �ن القاعدة الثالثة.	 

ى, بنــاًء عــى  الصنــف الثالــث مــن القواعــد المتفرعــة: القواعــد المســتثناة مــن القاعــدة الكــرب
يــة , وهــذا الصنــف تحتــه قاعــدة واحــدة فقــط , وىه: القــول بــأن القواعــد الفقهيــة أغلبيــة أكرث

ئ قبل أوانه ُعوقب بحرمانه قاعدة: من استعجل ال�ش

وهذه القاعدة تتضمن المسائل اآلتية:

المســألة األوىل: هــذا التعبــري  المعتمــد لنــص القاعــدة منقــول عــن المالكيــة, وقريــب منــه تعبــري  «
الحنفيــة والشــافعية , وقــد ُيعــربَّ عنهــا بقاعــدة )المعاملــة بنقيــض المقصــود( كمــا ورد عنــد المالكيــة 
ئ مــن الطــول ,  والشــافعية , وأمــا الحنابلــة فقــد وردت هــذه القاعــدة عندهــم بصياغــة فيهــا ىسش
م ُعوقــب بحرمانــه(. بيــح لــه قبــل وقتــه عــى وجــه ُمحــرَّ

ُ
ــل حقــه أو مــا أ كقــول ابــن رجــب: )مــن تعجَّ

المسألة الثانية: مع�ن القاعدة :  «
منفعــة  عــى  الحصــول  بقصــد  وعــة  الم�ش غــري  الوســائل  يعمــل  مــن  أن  القاعــدة  هــذه  تعــ�ن 
وع , فإنــه يعاَمــل  وعــة تحايــال للوصــول إىل أمــر غــري مــ�ش وعــة , أو يعمــل الوســائل الم�ش م�ش

وعــة.  بنقيــض قصــده , فيحــرم مــن هــذه المنفعــة الم�ش

المسألة الثالثة: أمثلة للفروع المبنية عى القاعدة:  «
       هذه القاعدة كما ُياحظ تشتمل عىل أمرين: 

وعــة, ومثالــه: لــو قتــل  ي الوصــول إىل منفعــة م�ش
وعــة �ن أولهمــا: اســتخدام وســائل غــري م�ش

شــخص شــخصا آخــر عمــدًا, وكان بينهمــا ســبب يوجــب التــوارث فــإن القاتــل ُيحــَرم مــن إرث 
وعــة ,  وعــة لتعجيــل اإلرث الــذى هــو منفعــة م�ش المقتــول؛ ألن القتــل هنــا وســيلة غــري م�ش

 لــه بنقيــض قصــده.
ً
اث معاملــة ــب القاتــل بحرمانــه مــن المــري

َ
فُيعاق

ي 
وع , ومثالــه: لــو أن رجــال �ن وعــة للوصــول إىل أمــر غــري مــ�ش وثانيهمــا: اســتخدام وســائل م�ش

ث منــه؛ ألن الطــالق  ــَورَّ ي العــدة فإنهــا تُ
مــرض موتــه طلــق زوجتــه طالقــا بائنــا, ثــم مــات وىه �ن

وع وهــو الحرمــان مــن اإلرث,  وعــة إال أنــه ُيتوصــل بــه هنــا إىل أمــر غــري مــ�ش وإن كان وســيلة م�ش
فُيعاَمــل بنقيــض مقصــوده.
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القواعد المستثناه من قاعدة )األمور بمقاصدها(

ئ قبل أوانه يعاقب بحرمانه.. 1 قاعدة: من استعجل ال�ش

وعــة تعجــال منــه للحصــول عــى  ومعــىن هــذه القاعــدة: أن مــن يتوســل بالوســائل غــري الم�ش
ع عاملــه بضــد مقصــوده, فأوجــب حرمانــه مــن ذلــك الحــق جــزاء اســتعجاله  حــق لــه, فــإن الــ�ش

ع. مــن بــاب ســد الذرائــع, والزجــر عــن التحايــل عــى الــ�ش

أمثلــة عــىل هــذه القاعــدة: إذا قتــل الــوارث ُمَورثــه الــذي يــرث منــه عمــدا مســتعجال اإلرث, فإنــه 
مــذي ن الرت اث. قــال »صــى هللا عليــه وســلم«: )القاتــل ال يــرث( صحيــح ســ�ن ُيحــرم مــن المــري

ها محبوب(. 2 ي غري
َرب مكروه و�ن

ُ
ي الق

: )اإليثار �ن قال الشافعي
اإليثار نوعان: 

ي الحظــوظ الدنيويــة وهــو محبــوب مطلــوب, وهــذا النــوع 
النــوع األول: إيثــار الغــري عــى النفــس �ن

ى )األمور بمقاصدها(. مندرج تحت القاعدة الكرب

رَبــة وهــو كل 
ُ
بالُقــَرب: جمــع ق الُمعــربَ عنهــا  ي الحظــوظ األخرويــة, وىه 

إيثــار �ن  : ي
الثــا�ن النــوع 

مــا يتقــرب بــه إىل هللا, وهــذا النــوع هــو موضــوع هــذه القاعــدة. وهــو ُيعــرض فاعلــه للمعاملــة 
ى. بنقيــض مقصــوده, فيكــون مســتث�ن مــن القاعــدة الكــرب

ي الُقــَرب حرامــا إذا أدى إىل تــرك واجــب, كإيثــار الغــري بمــاء الطهــارة مثــال حيــث 
ويكــون اإليثــار �ن

ه, ويكــون مكروهــا إذا أدى إىل تــرك ســنة أو ارتــكاب مكــروه, كأن يقــوم عــن مجلســه  ال يوجــد غــري
وىل مما ليس فيه 

َ
ه ويتأخر, ويكون خالف األوىل إذا أدى إىل ارتكاب خالف األ ي الصف لغري

�ن
ه بمكانــه- األقــرب لإلمــام- �ن نفــس الصــف.  نــىي مخصــوص, كمــن آثــر غــري

تطبيق عىل طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية:
زيد أع� فالنا من الناس ماال, فما حكمه؟

نســتخرج مــن القاعــدة الكليــة )األمــور بمقاصدهــا( أن إعطــاء المــال يقصــد بــه أمــور مختلفــة, 
ولمــا كان لــكل مقصــود حكــم يخصــه, نقــول: إن كان مقصــد زيــد مــن اإلعطــاء التصــدق أو الهبــة 
داده, وإن كان  كان فعله طاعة يثاب عليها, وإن كان قصده القرض أو اإليداع كان له حق اسرت
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قصــده وفــاء ديــن عليــه كان الحكــم بــراءة ذمتــه؛ ألن األمــور بمقاصدهــا.

قاعدة متعلقة بالنية: ال ثواب إال بنية

ي اآلخــرة عــى أى  «
ي هــذه القاعــدة أن حصــول الثــواب �ن المســالة األوىل: معــ�ن القاعــدة: تعــ�ن

ي ذلــك أن 
ط فيــه نيــة التقــرب بــه إىل هللا تعــاىل , ويســتوي �ن عمــل يعملــه المكلــف يشــرت

ي األصــل أو غــري عبــادة.
يكــون العمــل عبــادة �ن

المسألة الثانية: الدليل عى القاعدة «
دل عــى هــذه القاعــدة مــا تقــدم مــن قوله«صــى هللا عليــه وســلم«: ))وإنمــا لــكل امــرئ مــا 
نــوى(( فقــد ذكــر بعــض العلمــاء أن المــراد بالحــر هنــا: إنــه إنمــا يحصــل لــكل امــرئ ثــواب 

تــب الثــواب عــى النيــة �ن اآلخــرة. العمــل الــذى نــواه , فتكــون هــذه الجملــة بيانــا لرت

المسألة الثالثة: ما تدخله القاعدة من األعمال «
اه بنيــة  هــذه القاعــدة تشــمل جميــع أحــوال المســلم, فإنــه ال ُيثــاب عــى أى عمــل إال إذا أدَّ
التقــرب إىل هللا تعــاىل , فأعمــال المســلم ال تخلــو إمــا أن تكــون فعــال للعبــادات , أو تــركا 
للمعــاصي , ونيــة التقــرب إىل هللا فيهمــا ظاهــرة , و إمــا أن تكــون فعــال للمباحــات , وهــذا 

بــاب واســع للثــواب ينبــ�ن أن يغتنمــه المســلم.

وط قبول العمل: «  المسألة الرابعة: �ش
       ال ُيقبل العمل الذي ُيتقرب به إىل هللا إال بأمرين:

يصــح  لهــا  تابــع  وهــو  بــه, 
ُ
ول العمــل  النيــة روح  إذ  نيــة صالحــة؛  عليــه  بعــث  تَ أن  األول: 

بفســادها. ويفســد  بصحتهــا 

ابــن  يقــول  هــذا  ي 
و�ن مبَتَدعــة,  غــري  وعــة  م�ش الظاهــرة  العمــل  صــورة  تكــون  أن   : الثــا�ن

ي هللا عنــه«: الينفــع قــول إال بعمــل , وال ينفــع قــول وعمــل إال بنيــة , وال 
مســعود«رصن

ينفــع قــول وعمــل ونيــة إال إذا وافــق الســنة الصحيحــة الثابتــة عــن رســول هللا »صــى هللا 
عليــه وســلم«.
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القاعدة الكبرى الثانية: اليقين ال يزول بالشك

الكام �ن هذه القاعدة يمكن أن نجعله �ن المسائل اآلتية:

المسألة األولى : مكانة هذه القاعدة وأهميتها

: اعلم  عي عظيم عليها مدار كثري من األحكام الفقهية , قال السيوىطي هذه القاعدة أصل �ش
ي جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثالثة أرباع 

أن هذه القاعدة تدخل �ن
ي الفقه وأصول الفقه وثيقة الصلة بها, بل 

ا من القواعد الدائرة �ت .  كما أن كثري الفقه وأكرث
ي 

ناشئة عنها. ]باإلضافة إىل ذلك فإن هذه القاعدة تمثل مظهرا من مظاهر الرب والرحمة �ن
يعة اإلسالمية[. ال�ش

المسألة الثانية: معنى القاعدة

ئ أو عدم وقوعه. وهذا هو المع�ن المراد به هنا, كما  ن هو: حصول الجزم بوقوع ال�ش اليق�ي
ن أو  أنه ُيراد به أمرًا أقل منه درجة وهو )الظن( ومعناه: إدراك االحتمال الراجح من احتمال�ي

دد الذهن بينها. أكرث يرت

ئ وعدمه دون ترجيح ألحدهما عى اآلخر. وهذا هو  ن وجود ال�ش دد ب�ي أما الشك فهو: الرت
المع�ن المراد به هنا , كما أنه يراد به من باب أوىل أمرًا آخر أقل منه درجة, وهو )الوهم( 

دد الذهن بينهما.  ن أو أكرث يرت ومعناه: إدراك االحتمال المرجوح من احتمال�ي

وعى هذا فيكون مع�ن القاعدة: أنه إذا ثبت أمر من األمور ثبوتا جازما أو راجحا, وجودا أو 
, فإنه ال ُيلتفت إىل  ن عدما, ثم طرأ بعد ذلك شٌك أو وهٌم �ن زوال ذلك الحكم الثابت باليق�ي

ذلك الشك والوهم.
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 المسألة الثالثة: األدلة على القاعدة: دلَّ على هذه القاعدة أدلة
 من المنقول والمعقول.

ي من الحق  هم إال ظنا إن الظن ال يغ�ن  فأما أدلة القرآن: فمنها قوله تعاىل ))وما يتبع أكرث
ّ� به )الظن( أنه: حال الشك 

ُ
شيئا((. }يونس: 36{ ووجه الداللة من اآلية: أن مما ف

, وال يقوم مقامه, فدل عى أن  ن والريبة, وقد دلت اآلية عى أن هذا الحال اليغ�ن عن اليق�ي
. ن ن اليقوى عى معارضته, بل يب�ت الحكم لليق�ي الشك لو قابل اليق�ي

ن مــن حديــث عبــدهللا بــن زيــد«رصن هللا عنــه« أنــه  ي الصحيحــ�ي
وأمــا أدلــة الســنة: فمنهــا �ن

ي الصــالة, فقــال 
ئ �ن ــل إليــه أنــه يجــد الــ�ش ُشــى إىل النــ�ب »صــى هللا عليــه وســلم« الرجــل ُيَخيَّ

لــه رســول هللا »صــى هللا عليــه وســلم«: ))ال ينــرف حــ�ت يســمع صوتــا أو يجــد ريحــا((. 
}البخــارى: الوضــوء: 137،ومســلم: الحيــض: 830{. قــال النــووى: )وهــذا الحديــث أصــل مــن 
أصول اإلسالم, وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه, وىه أن األشياء ُيحكم ببقائها عى أصولها 

حــ�ت ُيتيقــن خــالف ذلــك, وال يــرن الشــك الطــارئ عليهــا(.

وأما اإلجماع: فمعلوم من تخريجات العلماء المسائل عليها مما يدل عى إجماعهم عى 
: هذه قاعدة مجمع عليها. ي

أصلها، وقال القرا�ن

ن  ن أقوى من الشك -كما هو معلوم- فال يصح عقًا أن يرتفع اليق�ي وأما المعقول: فإن اليق�ي
القوى بالشك الضعيف.

المسألة الرابعة: القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة

: ن صنف عىل صنف�ي
ُ
ة من القواعد, ويمكن أن ت تفّرع عن هذه القاعدة مجموعة كبري

: مثل منطوق القاعدة , وىه عى النحو التاىلي ي تُ الصنف األول : القواعد ال�ت

القاعدة األوىل: األصل بقاء ما كان عى ما كان	 
, وبعضهم  ي المع�ن

ى �ن هذه القاعدة جعلها كثري من العلماء ىهي نفس القاعدة الكرب
جعلها من القواعد المتفرعة عنها, ثم إن الكالم عليها �ن عدة مسائل:
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المسألة األوىل: مع�ن القاعدة «
المســتمرة �ن  القاعــدة  مــن قواعــد:  القاعــدة ومــا ســيأ�ت  بلفــظ )األصــل( �ن هــذه  المــراد 

ع. الــ�ش الراجــح �ن  أو  ع,  الــ�ش
ي زمــاٍن 

ئ إذا ثبــت عــى حــال مــن األحــوال �ن أمــا المعــ�ن اإلجمــاىل لهــذه القاعــدة فهــو: أن الــ�ش
عــا فُيؤخــذ  ي المغــريِّ الُمعتــرب �ش

, حــ�ت يــأ�ت ي الزمــان التــاىلي
مــا, فإنــه ُيحكــم ببقائــه ودوام ثبوتــه �ن

بمقتضــاه حينئذ.

المسألة الثانية: الفروع المبنية عى هذه القاعدة «
ي أنــه قــد أحــدث, فإنــه ُيحكــم 

لــو أن شــخصا تيقــن أنــه عــى طهــارة, ثــم إنــه بعــد ذلــك شــك �ن
ببقائــه عــى طهارتــه؛ ألن األصــل هنــا هــو الطهــارة, واألصــل بقــاء مــا كان عــى مــا كان.

ى « المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ه بعــد  ي ثبــت عليهــا أمــر متيقــن, وتغــري ئ عــى حالتــه الــ�ت أفــادت هــذه القاعــدة أن بقــاء الــ�ش
 , ك المشــكوك فيــه وهــو التغــري ثبوتــه مشــكوك فيــه, فنأخــذ بالمتيقــن وهــو البقــاء, ونــرت

ى. وهــذا مــا تفيــده القاعــدة الكــرب

المسألة الرابعة: قيد �ن صيغة هذه القاعدة «
ْى: دليل يدل 

َ
وضع بعض العلماء قيدا لهذه القاعدة, وهذا القيد هو: عدم وجود مزيٍل أ

, بل ُيحكم بزواله. ئ عى عدم البقاء, فُيفهم من هذا أنه إذا ُوِجد المزيل ال ُيحكم ببقاء ال�ش

المسألة الخامسة: عالقة هذه القاعدة باالستصحاب «
أن  يصلــح  مــا  وجــدان  لعــدم  األول؛  �ن  لثبوتــه  الثــا�ن  �ن  أمــٍر  ثبــوت  هــو:  االســتصحاب 
ا بعــد البحــث التــام. وهــذه القاعــدة تمّثــل نوعــا مــن أنــواع االســتصحاب وهــو:  يكــون ُمغــريِّ
�ن  مســتصحبا  المــاصن  �ن  الثابــت  األمــر  جعــل  للحال(,ومعنــاه:  المــاصن  )اســتصحاب 
الحــال. وعكــس هــذا النوع:)االســتصحاب المقلــوب( وهــو: جعــل األمــر الثابــت �ن الحــال 

, ويســّى أيضــا: تحكيــم الحــال.          المــاصن مســتصحبا �ن 

القاعدة الثانية: األصل براءة الذمة	 
الكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:
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المسألة األوىل: مع�ن القاعدة  «
أن  للقاعــدة:  اإلجمــاىل  المعــ�ن  فيكــون  ونفســه.  اإلنســان  ذات  هنــا:  بالذمــة  المقصــود 
ئ مــن الحقــوق, لــذا فــإن تكليفــه  ــف بــ�ش

َّ
ع: أن اإلنســان غــري ُمكل ي الــ�ش

القاعــدة المســتمرة �ن
بحــٍق مــن الحقــوق مخاِلــف لألصــل فالبــد أن يكــون ثبــوت تكليفــه بدليــل.

المسألة الثانية: الدليل عى هذه القاعدة «
ن  ِعي , واليمــ�ي دلَّ عــى هــذه القاعــدة قولــه »صــى هللا عليــه وســلم«: ))البينــة عــى الُمــدَّ
مــذى: 1341, وســنده ضعيــف, لكــن عليــه العمــل, وشــطره  َع عليــه(( }رواه الرت عــى الُمــدَّ
«صــى هللا عليــه وســلم«جعل البّينــة  ي {. ووجــه الداللــة منــه: أن الن�ب ن الثــا�ن �ن الصحيحــ�ي
 , ن َع عليــه إال اليمــ�ي عي شــيئا خــالف األصــل, ولــم يطلــب مــن المــدَّ ؛ ألنــه َيــدَّ ِعي عــى الُمــدَّ

ممــا يــدل عــى أن األصــل بــراءة الذمــة.

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى هذه القاعدة «
ئ  ي قيمــة الــ�ش

لــو أتلــف شــخص متــاع شــخص آخــر, ثــم اختلــف الُمتِلــف وصاحــب المتــاع �ن
ــف, وال بينــة, فــإن القــول هنــا قــول الُمتِلــف الغــارم مــع يمينــه؛ ألن األصــل بــراءة ذمتــه 

َ
الُمتل

عيهــا صاحــب المتــاع. مــن الزيــادة �ن القيمــة الــ�ت يدَّ

ى « المسالة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
تفيد هذه القاعدة أن براءة الذمة أمر متيقن وانشغالها أمر مشكوك فيه, فنأخذ بالمتيقن, 
ى. الكــرب القاعــدة  مــا تفيــده  المشــكوك فيــه ,وهــو االنشــغال, وهــذا  ك  اءة, ونــرت الــرب وهــو 

ي األمور العارضة العدم	 
القاعدة الثالثة: األصل �ن

والكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

المسألة األوىل: هذه القاعدة تتعلق بصفات األشياء, ولذلك نقول: إن األمور والصفات  «
: ن عــى نوع�ي

ي المبيع, 	 
النوع األول: األمور األصلية, غري الطارئة: وذلك كالسالمة من العيوب �ن

وهذا النوع من األمور األصل فيه الوجود, وال تتعلق به قاعدتنا هذه.
ي ال توجد مع األصل 	  : الصفات أو الترفات ال�ت : األمور العارضة, وىهي ي

النوع الثا�ن
ي 

ئ بطبيعته خاليا منها غالبا, وذلك مثل العيب �ن ابتداًء, بل ىهي طارئة, فيكون ال�ش
المبيع, وهذا النوع من األمور األصل فيه العدم.
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ع �ن األمــور العارضــة: هــو  « ي الــ�ش
المســالة الثانيــة: معــ�ن القاعــدة : أن القاعــدة المســتمرة �ن

عي شــيئا عــى خــالف األصــل,  عي وجــود األمــر العــارض فإنــه َيــدَّ العــدم, لذلــك فــإن الــذي َيــدَّ
فيلزمــه حينئــذ الدليــل الــذي هــو البينــة.

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعد: «
دها إىل البائع,وأنكر  ن العقد, لري ع وجود عيب فيها من ح�ي ى شخص سيارة, ثم ادَّ لو اشرت
ي ذلــك الوقــت, وال بينــة, فالقــول هنــا قــول البائــع مــع يمينــه؛ ألنــه 

البائــع وجــود العيــب �ن
ي الصفــات العارضــة العــدم.

يتمســك باألصــل الــذي هــو عــدم العيــب, واألصــل �ن

ى: « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ن مــن هــذه القاعــدة أن عــدم األمــور العارضــة أمــر متيقــن, وأن وجودهــا أمــر مشــكوك  تبــ�ي
ك المشــكوك فيــه الــذى هــو  فيــه, فنأخــذ بالمتيقــن الــذى هــو عــدم األمــور العارضــة, ونــرت

ى.   وجودهــا, وهــذا مــا أفادتــه القاعــدة الكــرب

القاعدة الرابعة: األصل إضافة الحادث إىل أقرب أوقاته	 
الكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

المسألة األوىل: مع�ن القاعدة:  «
ئ الــذي لــم يكــن موجــودا ثــم ُوِجــد. وعــى هــذا فيكــون المعــ�ن  المقصــود بالحــادث هنــا: الــ�ش
ع: أنــه إذا ُوِجــد أمــر حــادث, وأمكــن أن  ي الــ�ش

اإلجمــاىل للقاعــدة: أن القاعــدة المســتمرة �ن
يكــون وقتــه قريبــا وبعيــدا, وال بينــة, فــإن وقتــه الُمعتــرب هــو الوقــت القريــب.

المسألة الثانية: الفروع المبنية عى هذه القاعدة «
ّ ُينَســب إىل آخــر نومــة  ي ــا, ولــم يذكــر احتالمــا, فــإن هــذا الَمــ�نِ لــو رأى إنســان عــى ثوبــه منيَّ
ّ أمــر حــادث,  ي نامهــا, فيلزمــه الغســل, وإعــادة كل صــالة صالهــا بعــد تلــك النومــة, ألن المــ�ن

واألصــل إضافــة الحــادث إىل أقــرب أوقاتــه.

ى « المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
أفــادت هــذه القاعــدة أنــه عنــد التنــازع �ن وقــت وقــوع األمــر الحــادث, فــإن وقوعــه �ن وقتــه 
القريب هو األمر المتيقن, و وقوعه �ن الوقت البعيد مشكوٌك فيه, فنأخذ بالمتيقن, وهو 
ى.   ك المشكوك فيه, وهو الوقت البعيد, وهذا ما أفادته القاعدة الكرب الوقت القريب, ونرت
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ي األشياء اإلباحة	 
القاعدة الخامسة: األصل �ن

الكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

المســألة األوىل: هــذه القاعــدة متعلقــة بحكــم األشــياء المســكوت عنهــا, ولــم يــرد بشــأنها  «
دليل يبيحها أو يحرمها بعينها, والمقصود بلفظ )األشــياء(: غري الضار منها؛ ألن األشــياء 

رهــا ليــس األصــل فيهــا اإلباحــة, وإن لــم يــرد بشــأنها دليــل خــاص. ي ثبــت �ن الــ�ت

المسألة الثانية: مع�ن القاعدة: «
عا وغري  ع: أن األشياء المسكوت عنها �ش ي ال�ش

ي هذه القاعدة أن القاعدة المستمرة �ن  تع�ن
الضارة من األعيان والمنافع والمعامالت: غري محرمة, وال ُينتقل عن هذا الحكم إال بدليل.

المسألة الثالثة: األدلة عى هذه القاعدة:  «
دّل عىل هذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة والمعقول:

ي األرض جميعــا(( }البقــرة: 
فأمــا الدليــل مــن القــرآن: فقولــه تعــاىل ))هــو الــذي خلــق لكــم مــا �ن

ي 
بــأن خلــق لنــا جميــع مــا �ن ي هــذه اآليــة 

ن علينــا �ن 29{. وجــه الداللــة: أن هللا تعــاىل امــ�ت
ي األرض مباحــا لنــا.

األرض, فيكــون االنتفــاع بجميــع مــا �ن

ي إرســاء هــذه القاعــدة, منهــا مــا ُروى عــن ســلمان 
ة �ن ]وقــد وردت الســنة بمــا ال ُيحــى كــرث

والِفــَراء  ن  الُجــ�بْ عــن  ُســِئَل  وســلم«  عليــه  »صــى هللا  رســول هللا  أن  عنــه«  »رصن هللا 
ي كتابــه ومــا ســكت 

م هللا �ن ي كتابــه والحــرام مــا حــرَّ
والســمن, فقــال: ))الحــالل مــا أحــل هللا �ن

عنــه فهــو ممــا عفــا هللا عنــه((. }رواه ابــن ماجــة: كتــاب األطعمــة: 3367. وحســنه الشــيخ 
.]} األلبــا�ن

 وأمــا الدليــل مــن المعقــول: أن هللا تعــاىل إمــا أن يكــون قــد خلــق هــذه األشــياء لحكمــة أو 
لغــري حكمــة, وكونــه خلقهــا لغــري حكمــة ممتنــع, بدليــل قولــه تعــاىل ))ومــا خلقنــا الســماوات 
األشــياء  هــذه  خلــق  تعــاىل  أن هللا  فيبــ�ت  }الدخــان: 38{   )) ن بينهمــا العبــ�ي ومــا  واألرض 
لحكمــة, وهــذه الحكمــة ال تخلــو إمــا أن تكــون النتفاعــه بهــا أو النتفــاع خلقــه بهــا, وانتفاعــه 
تعاىل بهذه األشــياء ممتنع, الســتغناءه ســبحانه عن خلقه, فيب�ت أنه تعاىل خلقها النتفاع 

ي األشــياء اإلباحــة.
الخلــق بهــا, فثبــت أن األصــل �ن



28

المسألة الرابعة: الفروع المبنية عى القاعدة «
: ومنهــا  أن الحيــوان الُمشــكل أمــره يكــون حكمــه اإلباحــة, وذلــك كالزرافــة, قــال الســيوىطي
: المختــار ِحــل أكلهــا ألن األصــل اإلباحــة. اه , كمــا أن النبــات  مســألة الزرافــة. قــال الســبىي

ره حكمــه اإلباحــة بنــاًء عــى هــذه القاعــدة.  الــذى ُجهلــت ُســّميته, وُجهــل �ن

ى: « المسألة الخامسة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
عــا أمــر متيقــن,  أفــادت هــذه القاعــدة أن إباحــة األشــياء غــري الضــارة المســكوت عنهــا �ش
ك المشــكوك فيــه, وهــو  ــن وهــو اإلباحــة, ونــرت وحرمتهــا أمــر مشــكوك فيــه, فنأخــذ بالمتيقَّ

ى.  التحريــم, وهــذا مــا أفادتــه القاعــدة الكــرب

ي األبضاع التحريم	 
القاعدة السادسة: األصل �ن

الكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

المسألة األوىل: مع�ن القاعدة  «
لفظ )األبضاع( هو جمع ُبْضٍع وهو الفرج, وهذا اللفظ هنا كناية عن النســاء واالســتمتاع 
ي أمور 

ع �ن ي ال�ش
بهن, وعى هذا فيكون المع�ن اإلجماىل للقاعدة: أن القاعدة المستمرة �ن

ن اإلباحة. النساء واالستمتاع بهن: ىه التحريم, فال ُيخرج من هذه القاعدة إال بيق�ي

المسألة الثانية: الفروع المبنية عى هذه القاعدة «
ي 

لــو أن رجــال طلــق إحــدى نســائه بعينهــا ثــم نســيها, فإنــه ال يجــوز لــه أن يجتهــد ويتحــرى �ن
ن المطلقــة ووطء الباقايــات؛ ألن حرمــة األبضــاع ُمتيَقنــة؛ لكونهــا األصــل, وقــد حصــل  تعيــ�ي

ي إباحــة زوجاتــه لــه.
الشــك هنــا �ن

المسألة الثالثة: مستند هذه القاعدة:  «
]مســتند هــذه القاعــدة هــو قــول هللا عزوجــل ))والذيــن هــم لفروجهــم حافظــون إال عــى 
هــم  فألئــك  ذلــك  وراء  ابتــ�ن  فمــن  ن  ملومــ�ي غــري  فإنهــم  أيمانهــم  ملكــت  مــا  أو  أزواجهــم 
العــادون((. }المؤمنــون: 7،6،5{.  فقولــه تعــاىل ))والذيــن هــم لفروجهــم حافظــون(( أى: 
ي قوله ))إال عى أزواجهم(( أى: ال يرسلونها عى أحد إال عى 

ممسكون لها, واالستثناء �ن
أزواجهــم أو مــا ملكــت أيمانهــم, وماعــدا ذلــك فهــو تعــٍد. كمــا أنهــا تســتند إىل أصــل عظيــم 

ائــع الســماوية وهــو: حفــظ النســل[.  اتفقــت عليــه جميــع ال�ش



29

ى « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
أفــادت هــذه القاعــدة أن حرمــة األبضــاع متيقنــة, وإباحتهــا مشــكوك فيهــا, فنأخــذ بالمتيقــن 

ى. ك المشــكوك فيــه وهــو اإلباحــة, وهــذا مــا أفادتــه القاعــدة الكــرب وهــو التحريــم ونــرت

ي معِرض الحاجة إىل البيان بيان	 
القاعدة السابعة: ال ُينسب إىل ساكت قول, ولكن السكوت �ن

الكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

»  : ن المسألة األوىل: مع�ن هذه القاعدة: هذه القاعدة مكونة من شق�ي
ي الســكوت, 	 

الشــق األول: قولهــم )ال ُينســب إىل ســاكت قــول( وهــذا هــو األصــل �ن
تــب عــى القــول مــن أحــكام. لــة القــول مــن جهــة مــا يرت ن ُل مرن نّ َ ومعنــاه: أن الســكوت ال ُيــرن

ل 	  ن : وهــو ُيعــد اســتثناًء مــن األصــل الســابق, ومعنــاه: أن الســكوت قــد ُيــرن ي
الشــق الثــا�ن

ي حــال وجــود الحاجــة إىل البيــان.
لــة القــول فُيعــَ� أحكامــه, وذلــك �ن ن مرن

المسألة الثانية: الفروع المبنية عى هذه القاعدة «
ي نكاحهــا فســكتت, فــإن ســكوتها ال 	 

ت الثّيــب �ن
َ
فمــن أمثلــة الشــق األول: إذا اســُتئِذن

ـــــج؛ ألنــه ال ُينســب إىل ســاكت قــول. ويـ ن ُيعــد إذنــا منهــا بالرت
فــإن ســكوتها 	  ي نكاحهــا فســكتت, 

البكــر �ن اســُتئِذنت  إذا   : ي
الثــا�ن الشــق  أمثلــة  ومــن 

ي 
ي حــال األبــكار الحيــاء, وعــدم إبــداء الرغبــة �ن

ــج؛ ألن الغالــب �ن ـ ـ ـ ويـ ن ُيعــد إذنــا منهــا بالرت
ي موضــٍع نحتــاج فيــه إىل البيــان, فيكــون ســكوتها هنــا بيانــا. ] و�ن 

الــزواج, فنحــن �ن
نكــح األيــم حــ�ت ُتســتأمر، وال  ذلــك يقــول رســول هللا »صــى هللا عليــه وســلم« ))التُ
نكــح البكــر حــ�ت ُتســتأذن((, قالــوا يــا رســول هللا: كيــف إذنهــا؟, قــال: ))أن تســكت((.  تُ

}البخــارى: 5163، ومســلم: 1419{.  

ى « المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ي الشــق األول مــن القاعــدة, وهــو قولهــم: )ال ينســب إىل ســاكت 

العالقــة هنــا تنحــر �ن
ي األحــوال العاديــة أمــر متيقــن, وداللــة 

قــط(, وبيانهــا: أن عــدم داللــة الســكوت عــى القــول �ن
الســكوت عــى القــول هنــا أمــر مشــكوك فيــه, فنأخــذ بالمتيقــن وهــو عــدم داللــة الســكوت 
ماتفيــده  وهــذا  القــول,  عــى  الســكوت  داللــة  وهــو  فيــه  المشــكوك  ك  ونــرت القــول,  عــى 

ى. القاعــدة الكــرب
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ة بالتوهم	  القاعدة الثامنة: ال عرب

ن أو  « المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: الوهــم هــو: إدراك االحتمــال المرجــوح مــن احتمالــ�ي
لحــق بعــض العلمــاء 

َ
دد الذهــن بينهمــا, ســواء اســتند إىل دليــل أو لــم يســتند. وقــد أ أكــرث يــرت

بالوهــم هنــا أمــران: أحدهمــا: إدراك االحتمــال العقــىي البعيــد النــادر الحصــول. واآلخــر: 
. : تــوارد االحتمــاالت عــى الذهــن مــن غــري وجــود ســبب معتــرب الوسوســة, وىهي

لِحــق بــه, ال يصلــح مســتندا 
ُ
وعــىل ذلــك يكــون المعــىن اإلجمــاىلي للقاعــدة: أن التوهــم, ومــا أ

عا. عية, كما أنه ال يصلح مستندا  لتأخري العمل باألحكام الثابتة �ش ب�ن عليه األحكام ال�ش تُ

عا عى التوهم « المسألة الثانية: وجه عدم بناء األحكام �ش
هــو أن الموهــوم إمــا أن يكــون احتمــاال مســتِندا إىل دليــل مرجــوح, فهــو حينئــذ غــري معتــٍد 
احتمــاال  الموهــوم  يكــون  أن  وإمــا  بالعــدم,  ملحــق  الراجــح  مقابلــة  ي 

�ن المرجــوح  بــه؛ ألن 
الوقــوع,  قليــل  بعيــدا  احتمــاال  حينئــذ  ويكــون   , والحــ�ي العقــىي  الدليــل  عــن  مجــردا 
ي عــداد النــادر, ومعلــوم أن النــادر ال ُيبــ�ن عليــه حكــم, فهــو ملحــق بالعــدم أيضــا. 

فهــو �ن

» : ن المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى هذه القاعدة: هذه القاعدة بحسب معناها ذات شق�ي
عية, ومثال هذا: لو اشتبهت 	  ب�ن عليه األحكام ال�ش أولهما: أن التوهم ال يصلح مستندا تُ

القبلــة عــى مســلم فصــى إىل جهــة بــدون تحــٍر واجتهــاد, فــإن صالتــه غــري صحيحــة؛ 
ة بالتوهــم. ألنــه بــ�ن أمــر إثبــات جهــة القبلــة عــى مجــرد التوهــم, ومعلــوم أنــه ال عــرب

عــا, ومثــال 	  واآلخــر: أن التوهــم ال يصلــح مســتندا لتأخــري العمــل بالحكــم الثابــت �ش
هــذا: لــو أن الشــهود ماتــوا أو غابــوا عــن مجلــس القضــاء, بعــد أدائهــم الشــهادة عنــد 
ي القضية الحتمال رجوع 

ي أن يؤخر الحكم �ن
, فإنه ال يجوز للقاصن ي فيما مىن

القاصن
ة بالتوهــم. الشــهود عــن شــهادتهم؛ ألن هــذا االحتمــال مجــرد توهــم ومعلــوم انــه ال عــرب

ى « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
, أمــا بنــاء  ن بــ�ن عــى اليقــ�ي عــا إنمــا تُ ن أ ن األحــكام �ش العالقــة هنــا ظاهــرة؛ وىهي أنــه قــد تبــ�ي
األحــكام أو تأخــري العمــل بهــا بنــاًء عــى الوهــم فإنــه ال يصــح, وهــو مــا أفادتــه قاعدتنــا هــذه.
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ن خطؤه	  ة بالظن الب�يّ القاعدة التاسعة: ال عرب
الكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

المسألة األوىل: مع�ن القاعدة  «
ن بعــد ذلــك  عــا عــى الظــن بنــاء صحيــح, فلــو أنــه تبــ�ي ي هــذه القاعــدة أن بنــاء األحــكام �ش تعــ�ن

ي عليــه مــن أحــكام وآثــار. عــا, وُيلــ�ن مــا ُبــ�نِ خطــأ هــذا الظــن, فــإن هــذا الظــن ال ُيعتــد بــه �ش

عا عى الظن الخطأ « المسألة الثانية: وجه عدم بناء األحكام �ش
 , ن بــ�ن عــى الظــن عنــد تعــذر اليقــ�ي , وقــد تُ ن عــا عــى اليقــ�ي بــ�ن �ش ي األصــل تُ

أن األحــكام �ن
ك للنــادر, ولكــن  ي الظــن اإلصابــة, والخطــأ فيــه نــادر, والغالــب ال ُيــرت

وذلــك ألن الغالــب �ن
ي قاعدتنــا هــذه انتقــض حكــم الغالــب 

ك إذا علمنــا خروجــه عــن حكــم الغالــب, و�ن قــد ُيــرت
ن الخطــأ فيــه. ي الظــن بتبــ�ي

الــذي هــو اإلصابــة �ن

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة «
ن له أنه ماء  ي الظاهر, ولكن لو تب�ي

لو ظن مسلم طهارة ماء, فتوضأ به, فإن وضوءه صحيح �ن
ن خطؤه. نجس, فإن عليه أن يعيد الوضوء بماء طهور, ألنه قد ب�ن الوضوء عى ظن قد تب�ي

ى « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة باقاعدة الكرب
, أو مــا  ن بــ�ن عــى اليقــ�ي عــا إنمــا تُ ن أن األحــكام �ش العاقــة هنــا ظاهــرة أيضــا وىه: أنــه قــد تبــ�ي
عــا وهــو الظــن, والمقصــود بالظــن: الظــن الصــواب, أمــا الظــن الخطــأ فقــد  يقــوم مقامــه �ش

أفــادت قاعدتنــا هــذه أنــه ال ُيعتــد بــه.

ة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة	  القاعدة العا�ش
والكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

ي القاعدة « المسألة األوىل: مع�ن
الممتنع حقيقة هو: الذي ال يمكن وقوعه؛ لمخالفته للعقل, فهو من قبيل المستحيل 

عيه.  قبل الدعوى فيه أصال؛ للتيقن بكذب مدَّ عقال, وحكمه: أنه ال تُ
ِعي مســاٍو �ن  الُمــدَّ الشــخص  بنــوة شــخص آخــر, والحــال أن  ع شــخص  لــو ادَّ ومثالــه: 
قبل؛ألنهــا دعــوى  , فــإن هــذه الدعــوى ال تُ

ً
َع, أو أصغــر منــه ِســنا الســن للشــخص الُمــدَّ

ئ ممتنــع حقيقــة. بــ�ش
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وأما الممتنع عادة فهو: الذي ال ُيعهد وقوعه وإن كان فيه احتمال عقىي بعيد, فهو من قبيل 
عيه. قبل الدعوى فيه؛ للتيقن بكذب مدَّ المستحيل عادة, وحكمه: أنه كالممتنع حقيقة, فال تُ

ومــن أمثلتــه: لــو اّدع وىلي اليتيــم أنــه أنفــق عليــه أمــواال عظيمــة, وظاهــر حــال اليتيــم ُيكــذب 
ُينَفــق عــى الشــخص أمــواال  قبــل؛ ألنــه مــن الممتنــع عــادة أن  تُ ذلــك, فــإن هــذه الدعــوى ال 

عظيمــة وال يظهــر ذلــك عــى حالــه, والممتنــع عــادة كالممتنــع حقيقــة.

ى « المسألة الثانية: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
تفيــد هــذه القاعــدة أن تجويــز وقــوع الممتنــع عــادة واألخــذ بــه أخــذ بمــا يفيــد الشــك, لذلــك 
ن هــو عــدم األخــذ بالممتنــع عــادة إلحاقــا لــه بالممتنــع عــادة, وعــدم اعتبــار الشــك  فــإن اليقــ�ي

ى. ن هــو مــا أفادتــه القاعــدة الكــرب واألخــذ بمــا يفيــد اليقــ�ي

: ي
ى, وىه عى النحو اآل�ت مثل مفهوم المخالفة لنص القاعدة الكرب ي تُ : القواعد ال�ت ي

الصنف الثا�ن

ن	  ن ال يرتفع إال بيق�ي القاعدة األوىل: ما ثبت بيق�ي
والكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

ئ إذا ثبــت ثبوتــا جازمــا أو راجحــا وجــودا  أو عدمــا  « المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أن الــ�ش
ي ذلــك الثبــوت.

ه إال بأمــر جــازم أو راجــح آخــر ينــ�ن فإنــه ُيحكــم ببقائــه, وال ُيحكــم بتغــريُّ

المسألة الثانية: الدليل عى هذه القاعدة «
ي بطنــه شــيئا 

دّل عــى هــذه القاعــدة قولــه »صــى هللا عليــه وســلم«: ))إذا وجــد أحدكــم �ن
ئ أم ال, فــال يخُرَجــنَّ مــن المســجد حــ�ت يســمع صوتــا أو يجــد  َخــرَج منــه ىسش

َ
شــكل عليــه, أ

َ
فأ

ريحــا((. }مســلم: 831{ , ووجــه الداللــة فيــه: األمــُر بعــدم الخــروج مــن الصــالة أو المســجد 
ي 

ن يتمثــل �ن ن آخــر, وهــذا اليقــ�ي - والدخــول فيهمــا البــد أن يكــون بطهــارة متيقنــة - إال بيقــ�ي
ســماع الصــوت أو وجــدان الريــــــح.

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة «
لــو شــك رجــال هــل طلــق زوجتــه أم ال؟ فإنــه ُيحكــم بعــدم وقــوع الطــالق؛ ألن النــكاح قــد 

ن الطــالق. ن فــال يرتفــع إال بيقــ�ي ثبــت بيقــ�ي
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ى « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة باقاعدة الكرب
ى  ى, وبيــان ذلــك: أن القاعــدة الكــرب هــذه القاعــدة تفيــد مفهــوم المخالفــة للقاعــدة الكــرب
ن يــزول بمــا  ن ال يــزول بالشــك, والمفهــوم المخالــف لذلــك: أن اليقــ�ي نصــت عــى أن اليقــ�ي

. ن هــو أقــوى مــن الشــك, وهــو اليقــ�ي

ي مقابلة التريــــح	 
ة للداللة �ن القاعدة الثانية: ال عرب

والكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

المسألة األوىل: مع�ن القاعدة «
عتــرب وُيعتــد بهــا إذا لــم يعارضهــا تريــــــح بخالفهــا, فأمــا إن عرضهــا تريــــــح  أن الداللــة إنمــا تُ

بخالفهــا, فإنــه ال ُيعتــد بهــا, ويكــون االعتــداد بالتريــــــح؛ ألنــه هــو األقــوى.

المسألة الثانية: الفروع المبنية عى القاعدة «
ي حمــل األمتعــة, فإنــه يجــوز لــه 

لــو اســتأجر شــخص ســيارة جــرى الُعــرف باســتعمالها �ن
ي هذا النوع من االستعمال, 

ي هذا األمر؛ ألنه مأذوٌن له بطريق داللة الُعرف �ن
االنتفاع بها �ن

ي هــذا األمر,فإنــه ال يجــوز 
ح الُمؤجــر بمنــع المســتأجر مــن اســتعمال الســيارة �ن لكــن لــو �َّ

ي حمــل األمتعــة؛ألن اإلذن باســتعمالها بطريــق الداللــة 
للمســتأجر حينئــذ أن يســتعملها �ن

ي مقابلــة التريــــــح.
ة للداللــة �ن قــد عاَرَضــه تريــــــح بخالفــه وال عــرب

ى « المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ن يزول بما هو أقوى  ى, وهو: أن اليق�ي هذه القاعدة تمثل مفهوم المخالفة للقاعدة الكرب
ي هذه القاعدة: أن الداللة إذا لم يعارضها تريــــح بخالفها 

, وبيانه �ن ن من الشك, وهو اليق�ي
, فإنــه ُيعمــل بهــا, فأمــا إذا عارضهــا تريــــــح بخالفهــا فــإن هــذا التريــــــح  ن فإنهــا تفيــد اليقــ�ي
ــح. ـ ـ ـ ن التريـ ن الداللــة بيقــ�ي ول يقــ�ي ن ن أيضــا, وهــو أقــوى ممــا تفيــده الداللــة, فــري يفيــد اليقــ�ي

ئ عن دليل	  القاعدة الثالثة: الُحجة مع االحتمال الناىسش

المسالة األوىل: مع�ن القاعدة:  «
عترب وال ُيعتد بها إذا عارضها احتمال, وكان هذا  أن الُحجة القائمة عى أمر من األمور ال تُ
االحتمال مستندا إىل دليل. فإذا لم يكن مستندا إىل دليل فإنه يب�ت احتماال مجردا, ال يقوى 
لة المعدوم, وهذا هو المفهوم المخالف لمع�ن القاعدة. ن عى معرضة الحجة, فيكون بمرن
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المسألة الثانية: الفروع المبنية عى هذه القاعدة «
ي 

ي األصــل �ن
ي مــرض موتــه ألحــد ورثتــه بَدْيــن, فــإن اإلقــرار ُيعــد ُحجــة �ن

لــو أقــر شــخص �ن
الورثــة  بعــض  نفــع  إرادة  احتمــال وهــو:  قــد عارضهــا  الُحجــة  هــذه  ولكــن  الَدْيــن,  ثبــوت 
, وهــذا االحتمــال مســتند إىل دليــل, وهــو أن اإلقــرار إنمــا حصــل مــن هــذا  ي

وحرمــان البــا�ت
ي مــرض موتــه, لذلــك يبطــل هــذا اإلقــرار وال ُيعتــد بــه؛ وذلــك ألنــه ال ُحجــة مــع 

الشــخص �ن
ي الورثــة عــى هــذا اإلقــرار. أمــا إذا 

اض بــا�ت ي حــال اعــرت
ئ عــن دليــل, وهــذا �ن االحتمــال النــاىسش

ي مــرض موتــه لغــري وارث, فــإن احتمــال نفعــه احتمــال قائــم, 
كان الُمِقــر قــد أقــر بالّدْيــن �ن

ولكنــه احتمــال غــري مســتند إىل دليــل, فــال ُيعتــرب هــذا االحتمــال وال ُيلتفــت إليــه. وهــذا هــو 
المفهــوم الُمخالــف لمعــ�ن القاعــدة.

ى « المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ن يــزول بمــا هــو  ى, وهــو: أن اليقــ�ي هــذه القاعــدة تمثــل مفهــوم المخالفــة للقاعــدة الكــرب
يعارضهــا  لــم  إذا  الحجــة  أن  القاعــدة:  هــذه  ي 

�ن وبيانــه   , ن اليقــ�ي وهــو  الشــك,  مــن  أقــوى 
, فُيعمــل بها,أمــا إذا عارضهــا احتمــال مســتند  ن احتمــال مســتند إىل دليــل فــىي تفيــد اليقــ�ي
ن أيضــا, وهــو أقــوى ممــا تفيــده  ي هــذه الحالــة يفيــد اليقــ�ي

إىل دليــل فــإن هــذا االحتمــال �ن
المســتند إىل دليــل. ن االحتمــال  بيقــ�ي ن الحجــة  يقــ�ي ول  ن الحجة,فــري

عا ْبىنَ عليه األحكام �ش
ُ
خاتمة: فيما ت

ورة  بــ�ن عــى الظــن للــرن ن والعلــم, وقــد تُ ي األصــل عــى اليقــ�ي
ْبــ�ن �ن ع تُ ي الــ�ش

األحــكام �ن
أمريــن: ي 

�ن المتمثلــة 
ي أكرث الصور.	 

ن يتعذر �ن أولهما: أن األخذ باليق�ي
ك للنادر.	  ي الظن اإلصابة, والخطأ فيه نادر , والغالب ال ُيرت

واآلخر: أن الغالب �ن

ورة والحاجة,  وعىل هذا فإن الشك ال ُيلتفت إليه �ن بناء األحكام, باستثناء حال الرصن
 : ن فإنه يجوز البناء عىل الشك, ويظهر ذلك �ن موضع�ي

هم  , أو ما يقوم مقامه, ومثاله: أن من اتُ ن الموضع األول: عند تعذر الحصول عى اليق�ي
ي مستنده: هل 

دد �ن ا نحكم بصحة إسالمه مع حصول الرت
ّ
, فإن ن بالردة فأنكر وأقر بالشهادت�ي

ي بقائه كالمتيقن؛ 
د؟ ولكن نجعل إسالمه المشكوك �ن هو اإلسالم السابق, أو اإلسالم الُمجدَّ

, وقيام الحاجة إىل البناء عى الشك. ن نظرا لتعذر الحصول عى اليق�ي
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لــو  تبــة عــى عــدم البنــاء عــى الشــك, ومثالــه:   والموضــع اآلخــر: عنــد وجــود المشــقة المرت
ي تــرك مأمــور مــن مأموراتهــا, فــإن هــذه العبــادة تكــون 

شــك شــخص بعــد فراغــه مــن العبــادة �ن
فنــاه باإلعــادة, لشــق عليــه ذلــك؛ فــإن المســلم لــو 

ّ
ــا لــو كل

ّ
صحيحــة, مــع الشــك فيهــا, وذلــك ألن

ي أن 
ــف بــأن يكــون ذاكــرا لجميــع مــا أداه مــن العبــادة لتعــذر عليــه ذلــك ولــم ُيِطقــه, فينبــ�ن

ِّ
ل
ُ
ك

ُيســاَمح فيــه.
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القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التيسير

المسألة األولى: مكانة هذه القاعدة وأهميتها

ي عليهــا الفقــه, وقــد ذكــر العلمــاء أن جميــع ُرخــص  ي ُبــ�ن ى الــ�ت هــذه القاعــدة مــن القواعــد الكــرب
يعــة. ي ال�ش

ع وتخفيفاتــه تتخــرج عليهــا, فــى مــن أوضــح مظاهــر رفــع الحــرج �ن الــ�ش

المسألة الثانية: معنى القاعدة

ــف عنــد القيــام 
َّ
ي يجدهــا الُمكل ي هــذه القاعــدة أن الشــدة والصعوبــة البدنيــة أو النفســية الــ�ت تعــ�ن

عيــا صحيحــا للتســهيل والتخفيــف بحيــث تــزول تلــك الشــدة  عيــة تصــري ســببا �ش بالتكاليــف ال�ش
أو الصعوبــة أو تهــون.

المسألة الثالثة: أقسام تيسيرات الشرع وتخفيفاته:

 : ن ع إىل قسم�ي ي ال�ش
 تنقسم هذه التخفيفات �ن

َ فيهــا 	  ع قــد جــاء بأحــكام ُروعي : بمعــ�ن أن الــ�ش القســم األول: التيســري والتخفيــف األصــىلي
ع مبنيــة عــى هــذا, ومــن صــور هــذا  ِعــت ابتــداًء , وعامــة أحــكام الــ�ش

ُ التخفيــف منــذ �ش
ائع الســابقة, واعتبار أن األصل �ن األشــياء اإلباحة,  يعة بالنســبة لل�ش القســم: ســهولة ال�ش
وإباحــة مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن المعامالت,ومراعــاة اختــالف أحوالهــم, وعــدم تكليفهــم 

بمــا يتعــذر أو يمتنــع.

ع قــد راع وجــود بعــض 	  : التيســري والتخفيــف الطــارئ: والمــراد أن الــ�ش ي
القســم الثــا�ن

ع التيســري عنــد وجودهــا, وهــذا هــو  ي أحــوال مختلفــة, فــ�ش
األعــذار الطارئــة للمكلــف �ن

المقصود بالرخصة. وقد قّسم بعض العلماء التيسري والتخفيف الطارئ إىل ثمانية أنواع:

النــوع األول: تخفيــف اإلســقاط, ومثالــه: إســقاط الجمعــة والجماعــة عــن المريــض. «
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» . ن ي الســفر إىل ركعتــ�ي
: تخفيــف التنقيــص, ومثالــه: قــر الصــالة الرباعيــة �ن ي

النــوع الثــا�ن

الُمْبــَدل,  « مــن  أخــف وأســهل  البــدل  يكــون  اإلبــدال, بحيــث  الثالــث: تخفيــف  النــوع 
بالقعــود. الصــالة  القيــام �ن  إبــدال  ومثالــه: 

النــوع الرابــع: تخفيــف التقديــم, ومثالــه: تقديــم بعــض الصلــوات المعينــة إىل وقــت مــا  «
ي الســفر والمطــر.

قبلهــا, كتقديــم العــر إىل الظهــر �ن

َخــر  «
ُ
, ومثالــه: تأخــري صــوم رمضــان إىل عــدة مــن أيــام أ النــوع الخامــس: تخفيــف التأخــري

. عي لعــذر �ش

ي َيعــُ�  « خيــص, ومثالــه: صحــة الصــالة مــع النجاســة الــ�ت النــوع الســادس: تخفيــف الرت
از منهــا. االحــرت

ي حال الخوف. «
, ومثاله: تغيري نظم الصالة �ن النوع السابع: تخفيف التغيري

اإلطعــام,  « ن  بــ�ي ن  اليمــ�ي ي كفــارة 
�ن التخيــري  ومثالــه:   , التخيــري تخفيــف  الثامــن:  النــوع 

رقبــة. وتحريــر  والكســوة, 

المسألة الرابعة: األدلة على هذه القاعدة

يعــة, منهــا: قولــه تعــاىل: ))ومــا  هنــاك أدلــة عامــة عــى التيســري األصــى الــذى ُبنَيــت عليــه ال�ش
فكــم مــا ال تطيقــون, 

َّ
: أى مــا كل ي الديــن مــن حــرج((. }الحــج: 78{. ]قــال ابــن كثــري

جعــل عليكــم �ن
ئ يشــق عليكــم, إال جعــل لكــم فرجــا ومخرجــا[, وقــول الرســول »صــى هللا عليــه  ومــا ألزمكــم بــ�ش

وســلم«: ))إن الديــن ُيــ�((. }صحيــح البخــارى: 93{. 

خيــص عنــد وجــود المشــقة, منهــا: قولــه تعــاىل ))وإذا  وعيــة الرت وهنــاك أدلــة أخــرى عــى م�ش
ي األرض فليــس عليكــم جنــاح أن تقــُروا مــن الصــالة إن خفتــم أن يفتنكــم الذيــن 

بتــم �ن �ن
حــال  ي 

�ن ن  للمســلم�ي أبــاح  أن هللا  اآليــة:  هــذه  ي 
�ن الداللــة  ووجــه   , }النســاء: 101{  كفــروا((. 

وا نظمهــا. الصــالة وُيَغــري يقــروا  القتــال أن  الخــوف عنــد  ي 
المتمثلــة �ن المشــقة 

ي الخطــأ والنســيان ومــا  ومــن الســنة: قولــه »صــى هللا عليــه وســلم«: ))إن هللا تجــاوز عــن أمــ�ت
ُاســتكِرهوا عليــه((. }أخرجــه ابــن ماجــة �ن ســننه:659/1, والحاكــم �ن المســتدرك:198/2{, 
تــب عليــه  ي الحديــث: أن المؤاخــذة بمــا يحصــل خطــأ أو نســيانا أو إكراهــا يرت

ووجــه الداللــة �ن
ا  ي هــذه األحــوال تيســري

ع بموجــب التــرف �ن ــف, لــذا لــم يؤاخــذ الــ�ش
َّ
لحــوق المشــقة بالمكل

. ي التيســري
وتخفيفــا, ممــا يــدل عــى أن حصــول المشــقة ُيعــد ســببا �ن
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المسألة الخامسة: أسباب المشقة الجالبة للتيسير:

ي السفر.	 
ي حال الصوم �ن

السبب األول: السفر, ومن تخفيفاته: جواز الفطر �ن

: المــرض, ومــن تخفيفاتــه: جــواز التيمــم �ن حــال المــرض الــذى يــرن معــه 	  ي
الســبب الثــا�ن

االغتســال بالمــاء.

ب 	  الســبب الثالــث: النســيان, ومــن تخفيفاتــه: عــدم وجــوب القضــاء عــى مــن أكل أو �ش
ناســيا وهــو صائــم.

السبب الرابع: اإلكراه, ومن تخفيفاته: عدم وقوع طالق الُمكَره.	 

اكتشــف 	  إذا  الــرد  ي 
�ن الحــق  ســقوط  عــدم  تخفيفاتــه:  ومــن  الجهــل,  الخامــس:  الســبب 

العيــب. اكتشــاف  بمجــرد  يجــب ردهــا  أنــه  الســلعة عيبــا, وجهــل  ي 
أن �ن ي  المشــرت

الســبب الســادس: العــ� وعمــوم البلــوى, والمقصــود بعمــوم البلــوى هنــا: شــيوع البــالء 	 
: ن بحيــث يصعــب عــى المــرء االبتعــاد عنــه, فحقيقــة عمــوم البلــوى تشــمل صورتــ�ي

ي تكــون بســبب نجاســة  « ة الــ�ت از, مثــل: النجاســة اليســري الصــورة األوىل: عــ� اإلحــرت
از منهــا, كســلس البــول. يعــ� االحــرت

الصورة الثانية: ع� اإلستغناء, مثل: مس الص�ب المحِدث للمصحف عند التعلم. «
ها مالمسة  وعى كل حال فهذا السبب هو أهم أسباب المشقة, وأوسعها تطبيقا, وأكرث

للقضايا الفقهية المستجدة.

السبب السابع: النقص, وله نوعان: 	 
»  , ي البدن أو أحد أعضائه, وهذا منه ما هو نقص عقىي

ي �ن
النوع األول: النقص الحقي�ت

فيشــمل: الصغــر, والجنــون, ونحــوه, ومنــه مــا هــو عضــوي غــري العقــل: وهــذا منــه مــا 
: فيدخــل فيــه أنــواع العاهــات. : وهــو األنوثــة, ومنــه مــا هــو غــري طبيــ�ي ي طبيــ�ي

هــو ِخلــ�ت
, وهو مختص بالرِّ ق. « : النقص الحكىي ي

النوع الثا�ن
ا نجد الشارع قد خفف عنه, فمثا: 

ّ
ه, فإن ونظرا ألن صاحب النقص أضعف من غري

ن بالجهاد. الصغري غري مكلف بالعبادات الدينية, وأصحاب العاهات غري مكلف�ي

ع  ي هذه األسباب السبعة, نظرا إىل أن تخفيفات ال�ش
ومن العلماء من حر أسباب المشقة �ن

ترجــع إليهــا غالبــا, مــع أن هنــاك أســبابا أخــرى للمشــقة غــري هــذه الســبعة, كالخطــأ, والخــوف, 
ها, لكنها يمكن إرجاعها إىل األسباب السبعة بنوع من التأويل. وكرب السن أو الشيخوخة, وغري
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المسألة السادسة: ضابط المشقة الجالبة للتيسير: 

 : ن المشاق عموما ال تخلو من قسم�ي

بع فيها النص.	  ي أن ُيتَّ
, فهذه ينب�ن عي القسم األول: مشاق ورد بشأنها نص �ش

 	: ن , وهذه ال تخلو من نوع�ي عي : مشاق لم يرد بشأنها نص �ش ي
القسم الثا�ن

ي العبــادات, وال تنفــك عنهــا العبــادة غالبــا, مثــل:  «
النــوع األول: أن تكــون تلــك المشــاق �ن

ي التخفيــف, وإال 
د, فهــذا النــوع مــن المشــاق ال أثــر لــه �ن ي الــرب

مشــقة الوضــوء والغســل �ن
لفاتت مصالح العبادات �ن جميع األوقات أو أغلبها, ولفات ما ُرتب عليها من الثواب.

ي جانــب العبــادات, وىه ممــا تنفــك عنــه العبــادة  «
: أن تكــون تلــك المشــاق �ن ي

النــوع الثــا�ن
ي جانــب المعامــالت, وهــذا يمكــن ضبطــه بالنظــر إىل 

غالبــا, أو تكــون هــذه المشــقة �ن
ــل هــذا النــوع مــن المشــاق, فهــذا غــري جالــب  عــادة النــاس, فــإن جــرت العــادة بتحمُّ
؛ ألنــه مــا مــن تكليــف إال وفيــه مشــقة يمكــن احتمالهــا, وأمــا مــا جــرت العــادة  للتيســري
. بعــدم احتمالــه ممــا هــو خــارج عــن الوســع, فهــذا النــوع مــن المشــاق جالــب للتيســري

ب إىل المشاق  قرَّ فإذا لم يكن ُعرٌف محدٌد جرت عليه عادة الناس, فإن هذه المشقة تُ
ها. ن المشقة الجالبة للتيسري من غري ة من جنسها, وحينئٍذ تتمري المعترب

المسألة السابعة: شروط اعتبار المشقة الجالبة للتيسير:

ط األول: أن تكــون المشــقة ممــا تنفــك عنهــا العبــادة غالبــا, ألن المشــاق المالزمــة 	  الــ�ش
, كمــا تقــّدم. ؤثــر �ن التيســري للعبــادة ال تُ

ي تشــوش عــى 	  : المشــقة الــ�ت : أن تكــون المشــقة خارجــة عــن المعتــاد, وىهي ي
ط الثــا�ن الــ�ش

ي ترفهــا, ويــؤدي الــدوام عــى العمــل معهــا إىل االنقطــاع عنــه أو عــن بعضــه, وإىل 
النفــس �ن

ي النفــس, أو المــال, أو حــال مــن األحــوال.
وقــوع خلــل �ن

مة, وذلك بأن تكون المشــقة 	  ط الثالث: أن تكون المشــقة متحققة بالفعل ال متوهَّ ال�ش
الــ�ت  بالضوابــط  تكــون منضبطــة  أو  الشــارع عندهــا,  ي خفــف  الــ�ت مســتندة إىل األســباب 

 . ه الشــارع جالبــا للتيســري دخلهــا فيمــا اعتــرب تُ
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ع , كمشــقة الجــرح 	  ي أحــكام الــ�ش
ط الرابــع: أن يكــون للمشــقة شــاهد مــن جنســها �ن الــ�ش

ي جنــس مشــقة االســتحاضة.
الــذي ال يرقــأ دمــه ونحــوه, فــإن مشــقته تدخــل �ن

وذلــك كمشــقة 	  بهــا,  التلكيــف  وراء  مــن  مقاصــد  للشــارع  يكــون  أن  الخامــس:  ط  الــ�ش
؛ ألّن للشــارع مقاصــد مــن  الجهــاد, مــن الســفر والتعــرض للهــالك, فإنهــا غــري جالبــة للتيســري

وراء التكليــف بهــا. 

ط السادس: أال يكون بناء التيسري عى المشقة مؤديا إىل تفويت مصلحة أعظم.	  ال�ش

المسألة الثامنة: القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة: 
تفّرع عن هذه القاعدة عدٌد من القواعد, ومنها: 

القاعدة األوىل: األمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق	 
       وهذه القاعدة تتضمن المسائل اآلتية:

ي أمــر مــن األمــور, ونتــج عنهــا  «
المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أنــه إذا تحققــت مشــقة �ن

حــرج وضيــق, فإنــه ُيَوســع فيهــا وُيخفــف بمــا يزيــل هــذه المشــقة, فــإذا زالــت عــاد األمــر إىل 
ي أصــل التكليــف.

مــا كان عليــه �ن

المسألة الثانية: األدلة عى القاعدة: دّل عى هذه القاعدة القرآن والسنة: «
ي 

بتــم �ن ي قولــه تعــاىل: ))وإذا �ن
وعيــة صــالة الخــوف �ن ي شــأن م�ش

فأمــا القــرآن: فمــا ورد �ن
األرض فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصــالة إن خفتــم أن يفتنكــم الذيــن كفــروا(( 
ن كتابــا  إىل قولــه تعــاىل: ))فــإذا اطمأننتــم فأقيمــوا الصــالة إن الصــالة كانــت عــى المؤمنــ�ي
الصــالة  قــر  لنــا  ع  تعــاىل �ش الداللــة: أن هللا  }النســاء: 101- 103{. ووجــه  موقوتــا((. 
ي حــال الخــوف مــن العــدو, ممــا يــدل عــى 

وتغيــري نظمهــا عنــد حصــول الضيــق والمشــقة �ن
ن أنــه إذا زال الخــوف وحصــل االطمنئنــان فإنــه يلــزم إقامــة  أن األمــر إذا ضــاق اتســع, ثــم بــ�ي

الصــالة عــى هيئتهــا المعتــادة, ممــا يــدل عــى أن األمــر إذا اتســع ضــاق.

ي هللا عنهــا« قالــت: َدفَّ أهــل أبيــات 
وأمــا مــن الســنة: فمــا رواه مســلم عــن عائشــة »رصن

ي زمــان رســول هللا »صــى هللا عليــه وســلم« , فقــال 
ة األضــ�ي �ن مــن أهــل الباديــة حــرن

((. قالــت: فلمــا  ي
خــروا ثالثــا, ثــم تصدقــوا بمــا بــ�ت رســول هللا »صــى هللا عليــه وســلم«: )) ادَّ
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كان بعــد ذلــك قالــوا يارســول هللا صــى هللا عليــه وســلم: إّن النــاس يتخــذون األســقية مــن 
ــؤكل لحــوم الضحايــا بعــد ثــالث, فقــال رســول هللا صــى هللا  َهيــَت أن تُ

َ
ضحاياهــم.., وقــد ن

ــت, فكلــوا, واّدخــروا, وتصدقــوا((. 
ّ
ــة الــ�ت دف

ّ
عليــه وســلم: ))إنمــا نهيتكــم مــن أجــل الّداف

هما{. ووجه الداللة: أن الرسول »صى هللا عليه  }مسلم: 1971, وأبو داود: 2812, وغري
 , ن لث, توسيعا عى المسلم�ي وسلم« نى عن ادخار لحوم األضا�ي ثالث لياٍل, أو فوق الثُّ
لمــا ضــاق األمــر عليهــم بقــدوم أهــل الباديــة إىل المدينــة وقــت المجاعــة, فلمــا اتســع األمــر 
بيــح لهــم االنتفــاع كمــا كان مــن قبــل.

ُ
وزال الضيــق بعــد ذلــك عــاد األمــر إىل مــا كان عليــه, فأ

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة «
ي ســداده, وليــس لــه كفيــل بالمــال, فإنــه يجــب 

, فأعــ� �ن لــو أن شــخصا كان عليــه َدْيــن حــالٌّ
ي تأديتــه ُمقســطا, ألن األمــر إذا ضــاق 

إنــذاره, وإذا لــم يســتطع أداءه جملــة فإنــه ُيَســاَعد �ن
اتســع, فلــو أن هــذا الُمعــ� قــد زال اعســاره بعــد ذلــك, فإنــه يجــب عليــه الوفــاء بالَديــن 

حــاال, ألن األمــر إذا اتســع ضــاق.

ى « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ي أمــر مــن 

ي شــقها األول )إذا ضــاق األمــر اتســع( أن: حصــول المشــقة �ن
هــذه القاعــدة تفيــد �ن

ي 
ى, كمــا أنهــا أفــادت �ن ن مــا تفيــده القاعــدة الكــرب األمــور ُيعــد ســببا للتوســيع, وهــذا هــو عــ�ي

ي )وإذا اتســع ضــاق( أن: التيســري عنــد حصــول المشــقة مقيــد بحــال وجودهــا, 
شــقها الثــا�ن

ى. فــإذا زالــت زال التيســري معهــا, وهــذا تقييــد للقاعــدة الكــرب

ورات تبيح الحظورات	  القاعدة الثانية: الرصن
      وهذه القاعدة تتضمن المسائل اآلتية:

ــع هــذه القاعــدة: فبعضــم فّرعهــا عــى قاعــدة:  « ـ ـ ـ المســألة األوىل: اختلــف الفقهــاء �ن تفريـ
ر ينبــ�ن إزالتــه, وبعضهــم  ورة تلبــٌس بــرن لــس بالــرن ار( مــن جهــة أن التلبُّ ر وال �ن )ال �ن
وىل؛  ألن مضمــون هــذه القاعــدة 

َ
(, وهــو األ فّرعهــا عــى قاعــدة: )المشــقة تجلــب التيســري

ــق بالتيســري عنــد وجــود االضطــرار, وهــذا المعــ�ن أليــق بقاعــدة )المشــقة 
ّ
الــ�ت معنــا متعل

.) تجلــب التيســري
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ي يصــل فيهــا اإلنســان إىل حــٍد  « ورة ىه: الحالــة الــ�ت المســألة الثانيــة: معــ�ن القاعــدة: الــرن
وريــة. والمحظــورات ىه: األشــياء  لُجــِزم أو ِخيــَف أن تضيــع مصالحــه الرن ــراَع  تُ لــم  إذا 
عا. وعى هذا فيكون مع�ن القاعدة: أن الوصول إىل حد الهالك أو مقاربته,  الممنوعة �ش

ي تناولــه.
خــص �ن عــا فإنــه ُيرَّ إذا لــم يكــن للخلــوص منــه إال طريــق تنــاول المحــرم �ش

المسألة الثالثة: األدلة عى القاعدة «
ة مــن القــرآن الكريــم, منهــا : قولــه تعــاىل: ))فمــن اضطــر  دل عــى هــذه القاعــدة أدلــة كثــري
غــري بــاغ وال عــاد فــال إثــم عليــه إن هللا غفــور رحيــم((. }البقــرة: 173{. فقــد أفــادت هــذه 

عــا. ورة ُمِبيــٌح لتنــاول المحــرم �ش اآليــة أن التلبــس بحالــة الــرن

المسألة الرابعة: الفروع المبنية عى القاعدة «
لــو شــاَرف شــخٌص عــى الهــالك جوعــا, ولــم يجــد إال طعامــا محرمــا, كالميتــة, فإنــه يجــوز لــه 

األكل منهــا دفعــا لمشــقة الجــوع.

ى « المسألة الخامسة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
َع عندهــا األخــذ  ُيــ�ش ي ىهي أعــى درجــات المشــقة  الــ�ت ورة  هــذه القاعــدة أفــادت أن الــرن
باأليــ�, ولــو كان ذلــك بتنــاول أمــر محــرم, وذلــك مــن أجــل دفــع هــذه المشــقة,وهذا هــو مــا 

ى. تفيــده القاعــدة الكــرب

ي مــن قواعــد الحقــة, 
ــدة بعــدة قيــود, منهــا: مــا ســيأ�ت المســألة السادســة: هــذه القاعــدة مقيَّ

ط عــدم  ورات تبيــح المحظــورات, بــ�ش ومنهــا: مــا ذكــره بعــض العلمــاء مــن قولهــم: )الــرن
ورة أشد من اإلقدام عى  نقصانها عنها(. ومع�ن هذا: أنه البد أن يكون البقاء عى حالة الرن
ورة مساوية الرتكاب المحظور, أو أقل منه, فأنها حينئذ ال تبيحه.  المحّرم, فإذا كانت الرن

ر بقدرها	  قدَّ
ُ
ورة ت القاعدة الثالثة: الرصن

      وهذه القاعدة تتضمن المسائل اآلتية:

ف الــذي ُيســتباح بــه األمــر المحــرم مــن أجــل  « المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أن التــرُّ
ورة , وال يجــوز الزيــادة. ورة يجــب أن ُيكتــ�نَ فيــه بمــا يدفــع تلــك الــرن الــرن
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المسألة الثانية: األدلة عى القاعدة «
دّل عــى هــذه اآليــة: قولــه تعــاىل: ))فمــن اضطــر غــري بــاغ وال عــاد فــإن هللا غفــور رحيــم((. 
ي الحــرام مــع قدرتــه 

( بأنــه: الــذي يبــ�ن ي
ــ�ِّ )البــاعن

ُ
}النحــل: 115{. ووجــه الداللــة: أنــه قــد ف

ــ�ِّ )العــادي( بأنــه: الــذي يتعــدي القــدر الــذي يحتــاج إليــه مــن المحــرم, 
ُ
عــى الحــالل, وف

ط أال يعتــدى  ورة بــ�ش ي حــال الــرن
خيــص �ن وبنــاًء عليــه فــإن هــذه اآليــة تــدل عــى جــواز الرت

ر بقدرهــا. قــدَّ ي أن تٌ
ورة تنبــ�ن المضطــر عنــد اســتباحته المحــرم, فــّدل عــى أن الــرن

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة  «
لــو شــارف شــخص عــى الهــالك جوعــا, ولــم يجــد إال طعامــا محرمــا, كالميتــة, فإنــه يجــوز 
ي األكل عــى 

لــه األكل منهــا دفعــا لمشــقة الجــوع كمــا تقــدم, ولكــن يجــب عليــه أن يقتــر �ن
ورة,  ورة الهــالك جوعــا؛ ألن إباحــة األكل مــن الطعــام المحــرم كان ألجــل الــرن مــا يدفــع �ن

ورة تقــدر بقدرهــا. والــرن

ى « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ع عندهــا اســتباحة األمــر المحــرم, وقــد أفــادت  ي المشــقة ُيــ�ش

ورة ســبب �ن تقــدم لنــا أن الــرن
هــذه القاعــدة أن مــا ُيســتباح مــن األمــر المحــرم يجــب أن ُيقتــر فيــه عــى مــا يحصــل بــه 
ورات تبيح المحظورات(. ورة, فهذه القاعدة تعد قيدا لقاعدة: )الرن التيسري ويدفع الرن

ار ال ُيبطل حق الغري	  القاعدة الرابعة: اإل�ن
      وهذه القاعدة تتضمن المسائل اآلتية:

ألجــل  « المحــرم  األمــر  بــه  ُيســتباح  الــذى  التــرف  أن  القاعــدة:  معــ�ن  األوىل:  المســألة 
ــق بإتــالف حــق آلدىم, أو تفويتــه, فأنــه يلــزم ضمــان هــذا الحــق, وال يبطــل 

ّ
ورة إذا تعل الــرن

االضطــرار. بهــذا 

المسألة الثانية: الفروع المبنية عى القاعدة «
ولكــن  مطلقــا,  الغــري  حــق  ُيبطــل  ال  اضطــرار  أن كل  عــى  بلفظهــا  تــدل  القاعــدة  هــذه 
ابــن  حــاول  لذلــك  آخــر,  حينــا  مبطــل  وغــري  حينــا,  مبطــال  االضطــرار  يجعلــون  العلمــاء 
رجــب أن يضبــط هــذا التفــاوت بقاعــدة فيهــا تفصيــل دقيــٌق حســٌن, فقــال: )مــن أتلــف 
هــذه  عــى  ج  وخــرَّ ضمنــه(,  بــه  أذاه  لدفــع  أتلفــه  وإن  يضمنــه,  لــم  لــه  أذاه  لدفــع  شــيئا 
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القاعــدة جملــة مــن الفــروع, منهــا: لــو صــال عــى اآلدىمي آدىم آخــر أو بهيمــة, ولــم يمكــن 
حيوانــا  قتــل  أنــه  ولــو  لــه,  أذاه  لدفــع  أتلفــه  ألنــه  يضمنــه؛  ال  فإنــه  بقتلــه,  إال  دفعــه  لــه 
بــه. األذى  لدفــع  أتلفــه  ألنــه  يضمنــه؛  فإنــه  نفســه,  بــه  ي  لُيحــ�ي مجاعــة  ي 

�ن ه  لغــري مملــوكا 

ى « المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ع عندهــا اســتباحة األمــر المحــرم, وقــد أفــادت  ي المشــقة ُيــ�ش

ورة ســبب �ن تقــدم لنــا أن الــرن
هــذه القاعــدة أن مــا ُيســتباح مــن األمــر المحــرم إذا كان متعلقــا بحــق آدىمي فــإن هــذا الحــق ال 
ورات تبيح المحظورات(. يبطل, بل يلزم ضمانه, فهذه القاعدة تعد قيدا لقاعدة: )الرن

وقد يقول قائل: فما فائدة االضطرار هنا إذا كان ال يبطل ما ترتب عليه؟
تــب عــى إتــالف مــال المســلم, أو  ي رفــع اإلثــم المرت

ورة هنــا ىهي �ن والجــواب: أن فائــدة الــرن
تفويــت حــق مــن حقوقــه.

ورة عامة كانت أو خاصة	  لة الرن ن ل مرن ن رنَ القاعدة الخامسة: الحاجة تُ
      وهذه القاعدة تتضمن المسائل اآلتية:

» : ن ورة ال تخلو من نوع�ي عَ� حكم الرن ي تُ المسألة األوىل: مع�ن القاعدة: الحاجة ال�ت
يمــس 	  فيمــا  األمــة  لجميــع  الشــاملة  الحاجــة  وىهي  العامــة,  الحاجــة  األول:  النــوع 

العامــة. مصالحهــم 
: الحاجة الخاصة, وىهي : الحاجة الشاملة لطائفة معينة من الناس كأهل 	  ي

النوع الثا�ن
ورة, أمــا  ة عنــد إلحاقهــا بالــرن ن معتــرب بلــٍد, أو حرفــٍة معينــٍة, فالحاجــة �ن هذيــن النوعــ�ي
ورة. لحــق بالــرن ة أصــال, وال تُ الحاجــة الخاصــة بفــرد أو أفــراد محصوريــن فغــري معتــرب

ورة, مــن جهــة  عــَ� حكــم الــرن وعــى هــذا فيكــون معــ�ن القاعــدة: أن الحاجــة العامــة تُ
خــص عندهــا. ي يجــوز الرت ي المشــقة الــ�ت

كونهــا ســببا �ن

وط إعمال هذه القاعدة « المسألة الثانية: �ش
ط األول: أن تكــون الحاجــة متحققــة, ويمكــن أن ُيســتدل عــى تحققهــا بتحقــق 	  الــ�ش

: األمــارة المحسوســة, ســواء أكانــت زمانــا أم مكانــا أم عمــال  دليلهــا, ودليــل الحاجــة ىهي
, فمثــال: قــد يحتــاج الزوجــان, أو أحدهمــا إىل الطــالق, فيكــون  ن صــادرا مــن المكلفــ�ي
عــا, وهــذه الحاجــة أمــر باطــن يعــ� اإلطــالع عليــه, فُيســتدل  حينئــذ مأذونــا فيــه �ش
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ي زمانــه, وهــو الطهــر الخــاىلي مــن الجمــاع, فــإن الغالــب 
عــى وجودهــا بوقــوع الطــالق �ن

فيمــن أوقــع الطــالق فيــه أنــه يكــون محتــاج إليــه.
ي 	 

: أن تكــون الحاجــة عامــة لجميــع األمــة, أو لطائفــة معينــة منهــم �ن ي
ط الثــا�ن الــ�ش

أحوالهــم. جميــع 
ه, 	  لغــري المحــرم  قبيــل  مــن  بالحاجــة  المســتباح  المحــرم  يكــون  أن  الثالــث:  ط  الــ�ش

ومعــ�ن هــذا أن الحاجــة ال تقــوى عــى إســتباحة المحــرم لذاتــه؛ وذلــك ألنهــا أضعــف 
ي تخصيــص النــص المحــرم.

ورة �ن مــن الــرن
ي التحريــم, فالحاجــة يقتــر 	 

ط الرابــع: أال يكــون النــىي نصــا خاصــا �يحــا �ن الــ�ش
أثرهــا عــى تخصيــص النــص العــام .

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة «
والمضاربــة  والقــرض  العقــود, كاإلجــارة  مــن  بجملــة  التعامــل  إىل  يحتاجــون  النــاس  أن 
هــا, ولــو قيــل: أنــه ال يحــق ألحــد اإلنتفــاع إال بمــا هــو ملكــه, للحقــت المشــقة العظيمــة  وغري

ورة. لــة الــرن ن يــال للحاجــة العامــة مرن ن بالناس,فجــاء التيســري عليهــم؛ ترن

ى « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
, وقد أفادت هذه القاعدة إلحاق  ي المشــقة الجالبة للتيســري

ورة ســبب �ن تقدم لنا أن الرن
. ي المشقة الجالبة للتيسري

ورة فتكون الحاجة حينئذ سبب �ن الحاجة العامة أو الخاصة بالرن

ورة « ن الحاجة والرن المسألة الخامسة: الفرق ب�ي
إباحــة 	  الغالــب  ي 

�ن تكــون  ورة  بالــرن الثابتــة  اإلســتثنائية  األحــكام  أن  األول:  الوجــه 
عي خــاص �يــــــح, وتكــون هــذه اإلباحــة مؤقتــة حــ�ت ينتــىي  لمحظــور ممنــوع بنــص �ش
االضطــرار, وتتقيــد بالشــخص المضطــر, أمــا األحــكام االســتثنائية الثابتــة بالحاجــة 
أو  العامــة  النصــوص  تخالــف  ولكنهــا  �يحــا,  خاصــا  نصــا  تخالــف  ال  غالبــا  فــىي 
ي الغالــب ثابتــا بصــورة دائمــة, 

ع, والحكــم الثابــت بهــا يكــون �ن ي الــ�ش
القواعــد العامــة �ن

ه. ويســتفيد منهــا المحتــاج وغــري

ورة تبيــح المحظــور ســواء أكان االضطــرار حاصــال للفــرد أم 	  : أن الــرن ي
الوجــه الثــا�ن

ي التيســري إال إذا كانت حاجة عامة, أو خاصة 
للجماعة, أما الحاجة فال تكون ســببا �ن

ي حق فرد أو أفراد محصورين.
ي التيسري �ن

ة غري محصورة, فال تكون سببا �ن بطائفة كثري
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القاعدة الكبرى الرابعة: ال ضرر وال ضرار

المسألة األولى: مكانة هذه القاعدة:

ي أحــكام الفقــه, ومــن أَجــّل قواعــده, 
ع, ولهــا أثــر واســع �ن هــذه القاعــدة أصــل مــن أصــول الــ�ش

فقــد ذكــر بعــض العلمــاء أن نصــف الفقــه ينــدرج تحتهــا, كمــا أن لهــا صلــة بعلــم أصــول الفقــه 
ي جزئياتهــا كأنهــا دليــل عليهــا.

باعتبارهــا مــن أدلــة الفقــه؛ مــن حيــث إنهــا ُيقــىنَ بهــا �ن

المسألة الثانية: صياغة هذه القاعدة:

صيغــة هــذه القاعــدة مأخــوذة مــن حديــث نبــوي, وهــو قوله«صــى هللا عليــه وســلم«: ))ال 
{, ولكنها  ي )522(, والحاكم )57/2- 58(, وحسنه األلبا�ن ار(( }أخرجه الدارقط�ن ر وال �ن �ن
ر  ي وقــت متأخــر, وإنمــا وردت بلفظ)الــرن

ذكــر بهــذه الصيغــة باعتبارهــا قاعــدة فقهيــة إال �ن لــم تُ
ي صياغــة القاعــدة ألن فيــه مــن العمــوم مــا ال 

وىل أن ُيســتعمل نــص الحديــث �ن
َ
ُيــزال(, ولكــّن األ

. ي التأثــري
ي اللفــظ اآلخــر, كمــا أن نــص الحديــث يعطيهــا قــوة �ن

يوجــد �ن

المسألة الثالثة:معنى القاعدة:

, وهــو  ي المعــ�ن
ار( قيــل: إنهمــا بمعــ�ن واحــد, وقيــل: همــا مختلفــان �ن ر والــرصنِّ ي )الــرصنَّ

لفــ�ن
ر(  ي تحديد مع�ن كٍل منهما عى أقوال, الراجح منها: أن )الرن

الراجح, ولكن حصل الخالف �ن
ار( فهــو: إلحــاق اإلنســان مفســدة بمــن  ه ابتــداًء, وأمــا )الــرن هــو: إلحــاق اإلنســان مفســدة بغــري

أ�ن بــه عــى ســبيل المجــازاة عــى وجــه غــري جائــز.

ي الجــواز, وعــى 
ي هنــا نــ�ن

, فالمقصــود بالنــ�ن ي نــص القاعــدة  فهــو بمعــ�ن النــىي
ي الــوارد �ن

وأمــا النــ�ن
ر  يعتنــا, ولــذا يحــُرم إيقــاع الــرن ي �ش

ار محرمــان �ن ر والــرن هــذا فيكــون معــ�ن القاعــدة: أن الــرن
ر قبــل وقوعــه أو رفعــه بعــد الوقــوع  ابتــداًء أو مقابلــة عــى وجــه غــري جائــز, فيجــب دفــع الــرن

إن أمكــن.
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المسألة الرابعة: مجال إعمال القاعدة:

هــذه القاعــدة ســند لمبــدأ االســتصالح المتعلــق بجلــب المصالــح ودرء المفاســد, ولذلــك فــإن 
ر  ع لرفع الرن وعية الخيار بأنواعه, فإنه �شُ ي عليها, ومن ذلك: م�ش ا من أبواب الفقه تنب�ن كثري
ة معلومة. ار كثري الذي يلحق بأحد المتعاقدين, و�ن كل باب من أبواب الفقه دفع أو رفع أل�ن

ر محــرم  ويجــدر التنبيــه عــى أن هــذه القاعــدة مــن قبيــل العمــوم المخصــوص؛ فليــس كل �ن
ر: عــا, وذلــك أنــه يخــرج مــن هــذه القاعــدة ثــالث أنــواع مــن الــرن �ش

ر العقوبــات مــن 	  ي إيقــاع العمــل المشــتمل عليــه, ومنــه �ن
ع �ن ر الــذي أذن الــ�ش أولهــا: الــرن

الحــدود والقصــاص.

ا يمكــن احتمالــه, ومــن 	  را يســري ر الــذي تعــم بــه البلــوى: وهــو غالبــا مــا يكــون �ن ثانيهــا: الــرن
ن أو الَغــرر. ي بعــض المعامــالت إمــا بســبب الُغــ�ب

ر الــذي يكــون �ن هــذا النــوع الــرن

ــف ممــا كان متعلقــا بحقــه ال بحــق هللا تعــاىل, ومنــه تزويــــــج الــوىلي 	 
َّ
ل
َ
ي بــه المك ثالثهــا: مــا رصنِ

ر عليهــا فلــو أنهــا رضيــت فــإن العقــد يصــح. ُمَوِلَيتــه بغــري كــفٍء, فإنــه �ن

المسألة الخامسة: األدلة على القاعدة:

ار((, وُيضــاف إليــه األدلــة مــن  ر وال �ن  أ�ح دليــل عــى هــذه القاعــدة هــو حديــث ))ال �ن
ر بالغــري بغــري وجــه حــق, ومنهــا: قولــه تعــاىل ))وإذا  القــرآن والســنة عــى النــىي عــن إيقــاع الــرن
طلقتــم النســاء فبلغــن أجلهــن فأمســكوهن بمعــروف أو �حوهــن بمعــروف وال تمســكوهن 
ة بالمطلقــة بمراجعتهــا قبــل  ــح عــن المضــارَّ ـ ـ ـ ارا لتعتــدوا(( }البقــرة: 231{ , فهــذا نــىي �يـ �ن

انتهــاء عدتهــا, وتطليقهــا مــرة أخــرى لتطــول عليهــا العــدة.

المسألة السادسة: عالقة هذه القاعدة بقاعدة )المشقة تجلب التيسير( :

ي األمر الخارج عن المعتاد 
م �ن

ّ
ن ُيمكن أن ُيحك ن عالقة تداخل, فكال القاعدت�ي ن القاعدت�ي ن هات�ي ب�ي

ي ترفــات 
ــم �ن

ّ
حك ( تُ , إال أن قاعــدة )المشــقة تجلــب التيســري ن ي الشــدة مــن ترفــات المكلفــ�ي

�ن
ي ترفــات الخلــق فيمــا بينهــم.

ــم �ن
ّ
ار( فُتحك ر وال �ن الخلــق مــع الخالــق, وأمــا قاعــدة )ال �ن
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المسألة السابعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة )ال ضرر وال ضرار( :

: ن صنف القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة �ن صنف�ي
ُ
يمكن أن ن

  : ر �ن حال انفراده. وىه عى النحو اآل�ت الصنف األول: القواعد الخاصة بإزالة الرن
ر ُيزال	  القاعدة األوىل: الرن

      والكالم عى هذه القاعدة بحسب المسائل اآلتية:

ر إذا كان واقعــا أن ُيســ�  « عــا �ن شــأن الــرن المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أن الواجــب �ش
�ن إزالتــه ورفعــه.

المسألة الثانية: الفروع المبنية عى القاعدة: «
لــو أحــدث شــخص نافــذة �ن بيتــه, وصــارت تكشــف بيــت جــاره بحيــث يتــأذى منهــا, فإنــه 
يجب عى من أحدث تلك النافذة أن يزيلها, أو يضع حائال يمنع من انكشاف بيت جاره.    

ى: « المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدةالكرب
ر ورفعــه بعــد وقوعــه, وهــذا جــزء ممــا  هــذه القاعــدة تفيــد وجــوب الســ� �ن إزالــة الــرن

ى. أفادتــه القاعــدة الكــرب

ر ُيدفع بقدر اإلمكان	  القاعدة الثانية: الرن
      وفيها عدة مسائل:

المسألة األوىل: مع�ن القاعدة:  «
ر أو رفعه بعد وقوعه بحسب االستطاعة والقدرة,  عا هو منع وقوع الرن أن الواجب �ش
فــإن أمكــن منعــه أو رفعــه بالكليــة, وإال فــإن المنــع أو الرفــع يكــون بحســب المســتطاع. 

المسألة الثانية: األدلة عى هذه القاعدة: «
قولــه تعــاىل: ))وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو هللا 
ن بإعداد القوة لدفع  وعدوكم((. }األنفال: 60{ ووجه االستدالل منه: أن هللا تعاىل أمر المؤمن�ي
ر يكون بحسب اإلمكان.   ر األعداء, وقّيد هذا األمر باالستطاعة, مما يدل عى أن رفع الرن �ن
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المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة: «
ر أو  ر أو رفعــه بالكليــة, وجانــب دفــع الــرن هــذه القاعــدة لهــا جانبــان: جانــب دفــع الــرن

رفعــه جزئيــا, فحصــل عندنــا أربعــة أقســام:
فتقــدم 	  وبالكليــة,  جزئيــا  وقوعــه  بعــد  ر  الــرن رفــع  وهمــا:  األوالن,  القســمان  فأمــا 

األوىل. القاعــدة  ي 
�ن لهمــا  التمثيــل 

ر قبــل وقوعــه جزئيــا, فمــن أمثلتــه: أن أذى 	  وأمــا القســم الثالــث وهــو: دفــع الــرن
 
ً
ع ذلــك؛ إزالــة ُيــ�ش المعتــدي عــى الِعــرض إذا لــم يندفــع إال بدفــع المــال إليــه فإنــه 
ر ال يندفــع بالكليــة  ر جزئيا,فــإن الــرن ر بقــدر اإلمكان,وهــذا مــن قبيــل دفــع الــرن للــرن

. ئ إال بانــراف المعتــدي دون أخــذ ىسش
ر قبــل وقوعــه بالكليــة, فمــن أمثلتــه: أن أحــد 	  وأمــا القســم الرابــع وهــو: دفــع الــرن

ط؛  ع خيار المجلس وخيار ال�ش ر بعد لزوم عقد البيع,ف�شُ ن قد يقع له �ن المتبايع�ي
ر بالكليــة. ي الجملــة فيــه دفــع للــرن

ر المتوقــع ألحــد المتعاقديــن. وهــذا �ن لدفــع الــرن

ى: « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ر أو رفعه بعد وقوعه, كما نصت عليه القاعدة  عا هو منع وقوع الرن لما كان الواجب �ش

ى, فقد أفادت هذه القاعدة أن ذلك المنع أو الرفع مقيد بحسب االستطاعة. الكرب

ك عى ِقَدِمه	  القاعدة الثالثة: القديم ُيرت

المسألة األوىل: مع�ن القاعدة: لفظ )القديم( هو ما توافر فيه وصفان: «
اع فيه َمْن أدرك مبدأه.	  ن أحدهما: أال يوجد وقت الرن
وعا �ن أصله.	  واآلخر : أن يكون م�ش

اع مــن أعيــان أو منافــع - وكان ممــا اليــدِرك أحــد  ن فيكــون معــىن القاعــدة: أن مايقــع فيــه الــرن
ك عــى حالتــه الــ�ت هــو عليهــا بــال زيــادة وال نقــص  وع �ن أصلــه – فإنــه ُيــرت مبــدأه, وهــو مــ�ش

ع.  وال تغيــري وال تحويــل, وُيعــد ِقدمــه دليــال عــى أنــه حــق قائــم بطريــق مــ�ش

المسألة الثانية: الدليل عى القاعدة: «
ئ الُمتنــاَزع فيــه  , وهــو: أنــه كان هــذا الــ�ش يمكــن أن ُيســتدل لهــذه القاعــدة بدليــل مــن المعــ�ن
مــن الزمــن القديــم عــى حالــه, فــإن األصــل بقــاؤه عــى مــا كان عليــه, خاصــة وأن الغالــب 

ع, فينبــ�ن تركــه عــى حالتــه.  عــى الظــن أنــه مــا حــدث إال بوجــه �ش
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المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة: «
لــو كان لشــخص ممــر �ن أرض جــاره يمــر منــه مــن الزمــن القديــم, وأراد الجــار إغــالق هــذا 

ك عــى ِقَدِمــه. الممــر, فإنــه ُيمنــع مــن ذلــك؛ ألن الممــر قديــم, والقديــم ُيــرت

ى: « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
أنــه لمــا كان بعــض مــا �ن أيــدى النــاس ممــا هــو قديــم مــن أعيــان أو منافــع, فــد يظهــر أن فيــه 
ك عــى ِقدمــه, وإن ظهــر  ن أن القديــم ُيــرت را تجــب إزالتــه, فقــد جــاءت هــذه القاعــدة لتبــ�يّ �ن

را.     أن فيه �ن

 	
ً
ر ال يكون قديما القاعدة الرابعة: الرن

المسألة األوىل: مع�ن القاعدة:  «
ر,  أن ما �ن أيدى الناس من أعيان أو منافع من الزمن القديم, إذا كانت مشتلة عى الرن
ر الواقــع فيهــا, ولــو ترتــب  فإنــه ال يصــح االحتجــاج بقــدم وجودهــا, بــل يجــب إزالــة الــرن

عــى ذلــك إزالتهــا بالكليــة.   

المسألة الثانية: الدليل عى القاعدة: «
يمكــن أن ُيســتدل لهــذه القاعــدة بحديــث ســمرة بــن جنــدب »رصن هللا عنــه« أنــه كان لــه 
عضد من نخل �ن حائط رجل من األنصار, وكان مع الرجل أهله, فكان سمرة يدخل إىل 
, فــأ�ت األنصــارى  ى منــه األنصــارى, فطلــب مــن ســمرة أن يبيعــه أو ُيناقلــه فــأ�ب

ّ
نخلــه, فيتــأذ

عليــه  «صــى هللا  الن�ب فطلــب  ذلــك,  لــه  فذكــر  وســلم«  عليــه  »صــى هللا  رســول هللا 
, فقــال النــ�ب »صــى هللا عليــه وســلم« لســمرة:  وســلم«من ســمرة أن يبيعــه أو ُيناقلــه فــأ�ب
)أنت مضار(, ثم قال لألنصارى: )اذهب فاقلع نخله(. }أبو داود �ن سننه: 46،47/10{. 
ووجه الداللة منه: أن الذى يظهر: أن حق ســمرة �ن دخول حائط األنصارى كان قديما, 
«صــى هللا عليــه وســلم«ِقَدم  لــم يعتــرب الن�ب ر باألنصــارى,  ولكــن لمــا اشــتمل عــى �ن
قديمــا.           ولــو كان  ر  �ن عــى  المشــتمل  ئ  بالــ�ش ة  عــرب ال  أنــه  عــى  يــدل  ممــا  الحــق,  هــذا 

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة: «
ويــؤذى  العــام,  الطريــق  �ن  يصــب  القديــم  الزمــن  مــن  اب  ن مــري داره  �ن  لشــخص  لــو كان 
قديمــا.    يكــون  ال  ر  والــرن ر,  �ن ألنــه  بقدمــه؛  ُيعتــد  وال  إزالتــه,  تجــب  فإنــه  الماّريــن, 
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ى:  « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ك عــى  ك عــى ِقدمــه( , فالــذى ُيــرت هــذه القاعــدة تعــد قيــدا للقاعــدة الســابقة )القديــم ُيــرت
ر, فإنه ال يصح االحتجاج بقدمه,  ر فيه, وأما ما كان مشتمال عى �ن ِقدمه هو ما ال �ن

ر الواقــع فيــه. بــل تجــب إزالــة الــرن

م: « م ِقَدُمُه وماال ُيحرت ي بيان ضابط ما ُيحرت
المسألة الخامسة: �ن

ر وعــدم مراعاتــه يرجــع  ان مراعــاة ِقــدم الــرن ن اجتهــد الشــيخ أحمــد الزرقــا �ن ذلــك فجعــل مــري
ن ضابــط هــذا الفحــش بقولــه: إن كل مــا يمكــن أن ُيســَتحق  ر, وبــ�يّ حــش الــرن

ُ
إىل تحديــد ف

ر فاحــش, فتجــب حينئــذ مراعــاة ِقدمــه, ومــا ال  ع فهــو ليــس بــرن عــى الغــري بوجــه �ش
ر فاحــش, وُيرفــع مهمــا كان قديمــا.      ع, فهــو �ن يمكــن أن ُيســتحق عــى الغــري بوجــه �ش

: ي حالة التعارض. وىه عى النحو اآل�ت
ر �ن : القواعد الخاصة بإزالة الرن ي

الصنف الثا�ن

ر ال ُيزال بمثله	  القاعدة األوىل: الرن
      وفيها عدة مسائل:

المسألة األوىل: مع�ن القاعدة:  «
ر أشــد منــه مــن بــاب أوىل, وهــذا  ر مثلــه, وال بــرن ر بــرن عــا عــدم إزالــة الــرن أن الواجــب �ش

ر أقــل. زيــل بــرن
ُ
ر – إن أمكــن – وإال أ ر يجــب أن ُيــزال بــدون �ن يعــ�ن أن الــرن

المسألة الثانية: الفروع المبنية عى القاعدة: «
كــره شــخص عــن طريــق التهديــد بالقتــل عــى قتــل معصــوم فإنــه ال يجــوز لــه قتلــه؛ ألن 

ُ
لــو أ

ر ال ُيزال بمثله. ر مثله, والرن ر, واإلقدام عى قتل معصوم �ن اإلكراه بالتهديد بالقتل �ن

ى: « المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ال  فإنــه  ر،  الــرن إزالــة  وجبــت  فحيــث  ؛  يــزال  ر  الــرن لقاعــدة  قيــدا  عــد  تُ القاعــدة  هــذه 
ر أقــل. ر إن أمكــن, أو بــرن تجــوز إزالتــه بمثلــه, وال بأشــد منــه, بــل تجــب إزالتــه بــال �ن

ر(: « ر ال ُيزال بالرن المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بقاعدة )الرن
ر ال  ن بمع�ن واحد, والظاهر أن بينهما فرقا وهو: أن لفظ )الرن جعل بعض العلماء القاعدت�ي
ر ال ُيزال بمثله( فاللفظ األول يفيد عدم جواز إزلة جنس  ر( أعم من لفظ )الرن ُيزال بالرن
ر آخر سواء كان مساويا أو أقل أو أشد, بينما اللفظ الثا�ن يفيد عدم جواز  ر بجنس �ن الرن
ر أقل منه.    ر برن ر مساٍو أو أشد من باب أوىل, وهذا يع�ن جواز إزالة الرن ر برن إزالة الرن
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ر األخف	  ر األشد ُيزال بالرن القاعدة الثانية: الرن

ران وكان أحدهمــا واقعــا وهــو أعظــم مــن  « المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أنــه إذا تقابــل �ن
ر األشــد ر األخــف إلزالــة الــرن اآلخــر وأشــد �ن نفســه, فإنــه ُيرتكــب الــرن

المسألة الثانية: الدليل عى القاعدة «
: فأمــا الدليــل مــن النــص  ي يمكــن أن يســتدل لهــذه القاعــدة بأدلــة مــن النــص ومــن المعــ�ن
ي صــىي هللا عليــه  طوا عــىي النــ�ب ن اشــرت كــ�ي ي شــأن صلــح الحديبيــة, أن الم�ش

فمنــه: مــاورد �ن
وســلم أن مــن جــاء منكــم لــم نــرده عليكــم, ومــن جاءكــم منــا رددتمــوه علينــا, فقــال الصحابــة: 
يارســول هللا أنكتــب هــذا؟ قــال: نعــم ,)إنــه مــن ذهــب منــا إليهــم فأبعــده هللا, ومــن جاءنــا 
منهم سيجعل هللا له فرجا ومخرجا(. }البخارى: 961، ومسلم: 1411{. ووجه الداللة 
ن  ن لمــا فيــه مــن اإلذالل وعــدم المكافــاة بــ�ي ر عــىي المســلم�ي ط فيــه �ن منــه: أن هــذا الــ�ش
ر أخــف مــن  ي »صــىي هللا عليــه وســلم«لكون هــذا الــرن ِبلــه النــ�ب

َ
, ومــع ذلــك ق ن الفريقــ�ي

ن الذيــن بمكــة. ر حصــول القتــل للمســلم�ي �ن

المسالة الثالثة: الفروع المبنية عىي القاعدة «
ي يــد الكفــار ولــم يكــن إطالقــه إال بالفــداء بالمــال, فإنــه يجــوز دفــع 

لــو وقــع أســري مســلم �ن
ر إنتفــاع  ي األ� أشــد مــن �ن

ر بقــاء المســلم �ن ي هــذه الحالــة إىلي الكفــار؛ ألن �ن
المــال �ن

ر األخــف. ر األشــد يــزال بالــرن , والــرن ن الكفــار بأمــوال المســلم�ي

ي « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ي  ر ال يــزال بمثلــه(, الــ�ت هــذه القاعــدة تمثــل إحــدي صــور مفهــوم المخالفــة لقاعــدة )الــرن
مفهــوم  فــإن  بمثلــه  ُيــزال  ال  ر  الــرن إذا كان  أنــه  وذلــك  ُيــزال(؛  ر  )الــرن لقاعــدة  قيــد  ىهي 

المخالفــة مــن ذلــك أنــه ُيــزال بمــا هــو أقــل منــه. 

را بارتكاب أخفهما	  القاعدة الثالثة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما �ن

ين	  القاعدة الرابعة: يختار أهون ال�ش

ران ولــم يقــع أحدهمــا بعــد, وكان أحدهمــا  « : إذا تقابــل �ن ن ي القاعدتــ�ي : معــ�ن المســالة األوىلي
ر األشد. ر األخف واألهون؛ إلزالة الرن ي نفسه, فإنه ُيرتكب الرن

أعظم من اآلخر, وأشد �ن
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» . ن المسألة الثانية: الدليل عىي القاعدت�ي
ي القاعــدة الســابقة؛ وذلــك 

ن بعمــوم األدلــة المتقدمــة �ن ن القاعدتــ�ي يمكــن أن يســتدل لهاتــ�ي
ر واقعــا أو متوقعــا. ن أن يكــون الــرن ر وخفتــه بــ�ي ي مراعــاة شــدة الــرن

أنــه ال فــرق �ن

ن « المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىي القاعدت�ي
ع له أن ُيصىي  لو أن شخصا به جرح إذا سجد سال دمه, وإن لم يسجد لم يسل, فإنه ُي�ش
ران: إمــا تــرك الســجود وإمــا الصــالة مــع الحــدث  ي حقــه �ن

بــدون ســجود؛ألنه قــد تقابــل �ن
ر  ر األعظم بارتكاب الرن اع الرن را من ترك السجود, فريُ والصالة مع الحدث أعظم �ن
يــن. را, وهــو ســيالن الــدم, فُيختــار أهــون ال�ش األخــف, كمــا أن تــرك الســجود يدفــع عنــه �ن

ى: « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ي  ر ال ُيــزال بمثلــه(, الــ�ت هــذه القاعــدة تمثــل إحــدى صــور مفهــوم المخالفــة لقاعــدة )الــرن

ي القاعــدة الســابقة.
ر ُيــزال( كمــا تقــدم �ن ىهي قيــد لقاعــدة )الــرن

ر  ر األشــد ُيــزال بالــرن , وقاعــدة )الــرن ن ن القاعدتــ�ي تنبيــه: ذهــب بعــض العلمــاء إىل أن هاتــ�ي
األخف( بمع�ن واحد, إال أن الشيخ أحمد الزرقا _رحمه هللا_ قد مال إىل التفريق بينها, 
ر  خصــص بمــا إذا كان الــرن ر األخــف( تُ ر األشــد ُيــزال بالــرن ووجــه الفــرق: أن قاعــدة )الــرن
األشــد واقعــا وأمكــن إزالتــه باألخــف, أمــا هاتــان القاعدتــان اللتــان معنــا فُتخصصــان بمــا إذا 

ران ولــم يقــع أحدهمــا بعــد. تعــارض الــرن

ر عام	  ر الخاص لدفع �ن القاعدة الخامسة: ُيَتحمل الرن

ران وكان أحدهمــا عامــا, واآلخــر خاصــا  « المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أنــه إذا تقابــل �ن
ر العــام. ر الخــاص إلزالــة الــرن فإنــه ُيرتكــب الــرن

المسألة الثانية: األدلة عى القاعدة «
َبــذة, فــإذا أنــا  يمكــن أن ُيســتدل لهــذه القاعــدة بمــا ورد عــن زيــد بــن وهــب قــال: مــررت بالرَّ
لك هذا؟ قال: كنت بالشــام فاختلفت  ن ي هللا عنه« ,فقلت له: ما أنزلك مرن

ي ذر »رصن بأ�ب
هــم  ي ســبيل هللا فب�ش

ون الذهــب والفضــة وال ينفقونهــا �ن ن ي ))والذيــن يكــرن
أنــا ومعاويــة �ن

فينــا  نزلــت  فقلــت:  الكتــاب,  أهــل  ي 
�ن نزلــت  معاويــة:  قــال  }التوبــة:34{  أليــم((  بعــذاب 

 َّ , فكتــب إىلي ي
ي هللا عنــه« يشــكو�ن

ي وبينــه ذاك, وكتــب إىل عثمــان«رصن وفيهــم, فــكان بيــ�ن
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ي قبــل ذلــك, 
, حــ�ت كأنهــم لــم َيــَرو�ن َّ عثمــان أن اقــدم المدينــة, فقدمتهــا فكــرث النــاس عــىي

ل, ولــو  ن ي هــذا المــرن نحيــَت فكنــَت قريبــا. فــذاك الــذي أنزلــ�ن فقــال ىلي عثمــان: إن شــئت تَ
َّ حبشــيا لســمعُت وأطعــُت. ــروا عــىي أمَّ

ي الشــام 
ر خــاص بــه, و �ن بقائــه �ن ي ذر إىل الَربــذة �ن ووجــه االســتدالل منــه: أن انتقــال أ�ب

جــح عثمــان دفــع  تــب عليــه مــن حــدوث المنازعــة لإلمــام, فرَّ ر عــام؛ لمــا يرت أو المدينــة �ن
ر الخــاص. ر العــام عــى دفــع الــرن الــرن

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة: «
لــو أن لشــخص جــدارا قــد مــال عــى الطريــق العــام, وُيخــ�ش ســقوطه عــى الماّريــن, فإنــه 
ر  أنــه �ن ي هدمــه, إال 

ر �ن ع إجبــاره عــى هــدم هــذا الجــدار, ألنــه وإن كان فيــه �ن ُيــ�ش
ر عــام. ر الخــاص لدفــع �ن ر عــام, وُيتحمــل الــرن خــاص, ومــا يقــع بالماّريــن �ن

ى: « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ي  ر ال ُيــزال بمثلــه(, الــ�ت هــذه القاعــدة تمثــل إحــدى صــور مفهــوم المخالفــة لقاعــدة )الــرن
مفهــوم  فــإن  بمثلــه  ُيــزال  ال  ر  الــرن إذا كان  أنــه  وذلــك  ُيــزال(؛  ر  )الــرن لقاعــدة  قيــد  ىه 
ريــن خاصــا  ــون أحــد الرن

َ
المخالفــة مــن ذلــك أنــه ُيــزال بمــا هــو أقــل منــه, ومــن صــور ذلــك ك

ر العــام. ي احتمالــه لدفــع الــرن
فينبــ�ن

وىل من جلب المصالح	 
َ
القاعدة السادسة: درء المفاسد أ

األمــور  مفســدة ومصلحــة  « مــن  أمــر  ي 
إذا اجتمــع �ن أنــه  القاعــدة:  المســألة األوىل: معــ�ن 

فيجــب تقديــم اإلتيــان باألمــر عــى الوجــه الــذي يتــأدى بــه دفــع المفســدة, وتجنــب اإلتيــان 
بــه عــى الوجــه الــذي يتــأدى بــه تحصيــل المصلحــة.

وط إعمال هذه القاعدة: « المسألة الثانية: �ش
ي ترف واحد.	 

ن دفع المفسدة وجلب المصلحة �ن ط األول: عدم إمكان الجمع ب�ي ال�ش
: غلبة المفسدة عى المصلحة.	  ي

ط الثا�ن ال�ش

المسألة الثالثة: األدلة عى القاعدة: «
تعــاىل: ))يســألونك عــن  ة, منهــا: قولــه  بأدلــة كثــري القاعــدة  يمكــن أن ُيســتدل عــى هــذه 
الخمــر والميــ� قــل فيهمــا إثــم كبــري ومنافــع للنــاس وإثمهمــا أكــرب مــن نفعهمــا((. }البقــرة: 
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ا, وهو  ي الخمر والمي� إثما كبري
ن هنا أن �ن 219{. ووجه الداللة منها: أن هللا تعاىل قد ب�يَّ

مفســدة, وفيهمــا منافــع للنــاس,وىهي مصلحــة إال أن مفســدتهما أعظــم مــن مصلحتهمــا, 
مهمــا هللا تعــاىل. ولمــا كان األمــر كذلــك حرَّ

ي مــا تركتكم,فإنمــا أهلــك مــن 
ومنهــا أيضــا: قــول الرســول«صى هللا عليــه وســلم«: ))دعــو�ن

ئ فاجتنبــوه, وإذا أمرتكــم  كان قبلكــم ســؤالهم واختالفهــم عــى أنبيائهم,فــإذا نهيتكــم عــن ىسش
ئ فأتوا منه ما استطعتم((. }البخارى: 7288, ومسلم: 1337{ ووجه الداللة منه: أن  ب�ش
«صى هللا عليه وسلم« قيد فعل األمر باإلستطاعة, ولم ُيقيد اجتناب النىي بذلك,  ي الن�ب
ع باجتنــاب المنهيــات أشــد مــن اعتنائــه بفعــل المأمــورات, فمــ�ت  فــدل عــى أن اعتنــاء الــ�ش
ي أمــر مفســدة ومصلحــة وجــب تقديــم درء المفســدة ألنــه مــن اجتنــاب المنهيــات.

اجتمــع �ن

المسألة الرابعة: الفروع المبنية عى القاعدة: «
ع لــه تأخــري الُغســل, ألنــه  ة مــن الرجــال, فإنــه ُيــ�ش لــو وجــب عــى المــرأة غســل ولــم تجــد ســرت
ُشــفها أمام الرجال مفســدة أعظم, ودرء المفاســد 

ّ
ي تك

ي الُغســل مصلحة إال أن �ن
وإن كان �ن

وىل مــن جلــب المصالــح.
َ
أ

ى: « المسألة الخامسة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ر حــ�ت وإن قابــل مصلحــة مــا دام أن  ي إزالــة الــرن

هــذه القاعــدة تفيــد أنــه يجــب أن ُيســ� �ن
ى. مفســدة العمــل معــه أعظــم, وهــذا يتفــق مــع مــا أفادتــه القاعــدة الكــرب

المسألة السادسة: وقفات مع هذه القاعدة: «
ي ذكــر قواعــد أخــرى تتفــق مــع مضمــون القاعــدة , وإن اختلفــت �ن 	 

الوقفــة األوىل: �ن
اللفــظ, منهــا: 

قاعــدة: )إذا تعــارض المانــع والُمقتــىن ُيقــدم المانــع إال إذا كان الُمقتــىن أعظــم( . 1
: أنــه إذا  : المصلحــة, والمعــ�ن والمــراد بالمانــع هنــا: المفســدة, والمــراد بالمقتــىن
ــر منــه, ومصلحــة تدعــو إليــه فإنــه ُيرجــح جانــب  نفِّ اشــتمل العمــل عــى مفســدة تُ

المنــع, إال إذا غلبــت المصلحــة عــى المفســدة.
ب الحرام(.. 2

ِّ
ل
ُ
م غ قاعدة: )إذا اجتمع الحالل والحرام أو الُمبيح والمحرِّ
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ي المصالح والمفاسد:	 
ان المفاضلة �ن ن ي بيان مري

الوقفة الثانية: �ن
احــم ال يكــون إال بالقــرآن والســنة, وعليــه  ن ي حــال الرت

ن المصالــح والمفاســد �ن جيــح بــ�ي الرت
ع هــو العالــم المجتهــد الــذي  ي أحــكام الــ�ش

ض إليــه الموازنــة بينهــا �ن فالــذي يمكــن أن ُيَفــوَّ
ع واســتوعبها. اّطلــع عــى أدلــة الــ�ش

ط 	  وط القاعــدة: خــرج بمراعــاة الــ�ش ي خرجــت بمراعــاة �ش الوقفــة الثالثــة: الصــور الــ�ت
ي للقاعــدة صورتــان:

الثــا�ن
المصالــح . 1 تحصيــل  فيجــب  المفاســد,  عــى  المصالــح  غلبــة  األوىل:  الصــورة 

«صــى هللا  ي ة بالمفاســد المرجوحــة. والدليــل عــى ذلــك: أن الن�ب الراجحــة, وال عــرب
عليــه وســلم« كان يســتعمل خالــد بــن الوليــد عــى الحــرب منــذ أســلم, مــع أنــه كان 
«صــى هللا عليــه  ي أ الن�ب ي ُجذيمــة, وتــرب يفعــل أحيانــا مــا ينكــره عليــه, كمــا فعــل يــوم بــ�ن
الوقعــة �ن صحيحــه: 4339{. ووجــه  هــذه  البخــارى  }أخــرج  ذلــك.  مــن  وســلم« 
ي 

ــب مصلحــة توليــة خالــد«رصن
ّ
«صــى هللا عليــه وســلم« غل ي الداللــة منــه: أن الن�ب

هللا عنــه« عــى الحــرب عــى مفســدة مــا يقــع منــه مــن تجــاوزات.
ومن أمثلة هذه الصورة : لو أن شخصا مات أبوه وعليه َدين, وقد ترك األب ماال فيه شبهة, 
فإنه يجب عى الولد أن يسدد هذا الَدين من المال المشتبه؛ ألن السداد منه مفسدة, وقضاء 
ب جلب المصلحة عى درء المفسدة.

َ
الَدين مصلحة, وهذه المصلحة أعظم, لذلك ُيغل

الصــورة الثانيــة: تســاوي المصالــح والمفاســد,وهذه صــورة شــائكة اختلفــت مواقــف . 2
: ي

ي وجودهــا عــى النحــو اآل�ت
العلمــاء �ن

ي 	 
�ن تحققهــا  فــرض  ويمكــن  وواقعــة,  موجــودة  الصــورة  هــذه  أن  األول:  الموقــف 

تســاوي مصلحة الواجب أو المســتحب مع مفســدة المحّرم أو المكروه, واختلفوا 
ي الحكــم هنــا عــى ثالثــة أقــوال:

�ن
م عى جلب المصلحة. القول األول: أن درء المفسدة ُمَقدَّ

: أن جلــب المصلحــة ُمقــدم عــى درء المفســدة, واســُتِدل عــى هــذا بــأن  ي
القــول الثــا�ن

ن  والمســلم�ي ن  كــ�ي الم�ش مــن  أخــالٌط  فيــه  بمجلــس  مــرَّ  وســلم«  عليــه  «صــى هللا  ي الن�ب
 .}4760 مســلم:   ،6254 }البخــارى:  عليهــم.  م 

ّ
فســل

رجــح  رجــح المصلحــة, وتــارة تُ القــول الثالــث: أن األمــر  يختلــف بحســب األحــوال فتــارة تُ
المفســدة ,وتــارة ُيخــري بينهمــا, وتــارة يقــال بالتوقــف, بحيــث يختلــف الحكــم باختــالف 

الوقائــع واألشــخاص واألحــوال, وهــذا هــو األقــرب للصــواب.
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: أن تســاوي المصالــح والمفاســد مــن كل وجــه غــري موجــود, فإمــا أن 	  ي
الموقــف الثــا�ن

جــح المصلحــة. وهــذا الموقــف تبنــاه ابــن القيــم ولــم  جــح المفســدة, وإمــا أن ترت ترت
ينســبه إىل أحــد.

ي 
, وذلــك أن ابــن القيــم - الــذي تبــ�ن الموقــف الثــا�ن ي

والــذي يظهــر أن الخــالف هنــا لفــ�ن
أن  ويظهــر  األخــرى,  إحداهمــا  تغلــب  أن  بــد  ال  المفســدة  أو  المصلحــة  بــأن  يقــول:   –
ي الواقــع, وال يقــول بأنــه ال يمكــن 

بِطــل إحداهمــا األخــرى �ن قصــده بذلــك أنــه ال يمكــن أن تُ
ي نظــر المجتهــد, فحصــل االتفــاق - فيمــا يظهــر -  مــع أصحــاب الموقــف 

ـهما �ن تســاويـ
ي نظــر المجتهــد, وعــى أنــه ال يمكــن تســاوي المصلحــة 

األول عــى أن التســاوي قــد يقــع �ن
بطــل كٌل منهمــا األخــرى. والمفســدة �ن الواقــع بحيــث تُ
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مة القاعدة الكبرى الخامسة: العادة ُمَحكَّ

الكام �ن هذه القاعدة يمكن أن يكون من خال المسائل اآلتية:

المسألة األولى: مكانة هذه القاعدة

ع, فــى ترتبــط بتحكيــم العــرف الــذى ُيعــد مســتندا لكثــري  هــذه القاعــدة مــن أَجــّل قواعــد الــ�ش
مــن أحــكام الفقــه, كمــا أن لهــذه القاعــدة صلــة بعلــم أصــول الفقــه, وذلــك باعتبارهــا مــن أدلــة 

   . الفقــه, أو تشــبهها مــن حيــث إنهــا ُيقــىن بهــا �ن جزئياتهــا, كأنهــا دليــل عــى ذلــك الجــز�ئ

المسألة الثانية: صياغة هذه القاعدة 

بالرغــم مــن وجــود التطبيــق العمــى المبكــر ألحــكام هــذه القاعــدة إال أن ذكرهــا بهــذه الصيغــة �ن 
ا, وإن كانــت قــد وردت عنــد بعــض العلمــاء اإلشــارة إىل  مدونــات القواعــد الفقهيــة قــد تأخــر كثــري
مضمونهــا بألفــاظ متقاربــة, وبحســب الوقائــع فــإن الســيوىط هــو أول مــن ذكــر هــذه القاعــدة 

بهــذه الصيغــة ثــم تابعــه العلمــاء بعــد ذلــك. 

المسألة الثالثة: معنى القاعدة

فــت به)العادة(اصطاحــا أنهــا: )تكــرر األمــر مــرة بعــد أخــرى تكــررا يخــرج عــن  أحســن مــا ُعرِّ
ن العــادة والعــرف, كمــا هــو واقــع  كونــه واقعــا بطريــق االتفــاق( وبنــاء عــى هــذا التعريــف ال فــرق بــ�ي
ئ مــن البعــد.  اســتعمال الفقهــاء, وإن كان بعضهــم قــد ُيفــّرق بينهمــا إال أن هــذا التفريــق فيــه ىسش

وبالنظر إىل هذا التعريف نجد أن العادة تشمل ثاثة أمور:

به.	  ي أكله و�ش
ي شئونه الخاصة, كعادته �ن

األمر األول: ما يعتاده الفرد من الناس �ن
: ما تعتاده الجماعة والجماهري من الناس, وهو الُعرف.	  ي

األمر الثا�ن
ي البالد الحارة	 

, كإ�اع البلوغ �ن ئ عن سبب طبي�ي األمر الثالث: األمر المتكرر الناىسش
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ي هــذه 
العلمــاء �ن اع. وقــد تفاوتــت مواقــف  ن الــرن المرجــع عنــد  مــة( فمعنــاه: 

َّ
وأمــا لفــظ )ُمَحك

المرجعيــة, فبعضهــم يــرى أن العــادة دليــل مــن أدلــة األحــكام, وبعضهــم يــرى أنهــا ال تصلــح دليــال 
ن بــأن العــادة والُعــرف مرجعــا لإلثبــات  ن هذيــن القولــ�ي , ويمكــن التقريــب بــ�ي عي إلثبــات حكــم �ش
ي المســألة, وال ييعتمــد عليهمــا كدليــل مســتقل 

عنــد االختــالف مــع عــدم وجــود الدليــل النقــىي �ن
عنــد وجــود الدليــل النقــى.

جعــل  وعــى هــذا فيكــون المعــ�ن اإلجمــاىلي للقاعــدة: أن العــادة –بحســب معناهــا المتقــدم- تُ
مرجعــا ُيفــوض إليــه إثبــات األحــكام أو نفيهــا.

المسألة الرابعة: األدلة على القاعدة:

ة مــن القــرآن والســنة منهــا: قولــه تعــاىل: ))وعــى المولــود لــه  دّل عــى هــذه القاعــدة أدلــة كثــري
ــق 

ّ
رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف(( }البقــرة: 233{. ووجــه اإلســتداللمن اآليــة: أن هللا تعــاىل عل

ن النــاس, وهــذا دليــل عــى إعمــال  أمــر النفقــة عــى الزوجــة عــى المقــدار المتعــارف عليــه بــ�ي
ي بنــاء األحــكام.

العــادة وااللتفــات إليهــا �ن

ي هللا عنهــا- قالــت يــا رســول هللا: إن أبــا ســفيان 
ومــن الســنة: مــا ورد أن هنــدا بنــت عتبــة -رصن

فقــال  يعلــم.  ال  وهــو  منــه  أخذتــه  مــا  إال  وولــدي  ي  يكفيــ�ن مــا  ي  ُيعطيــ�ن وليــس  شــحيح,  رجــال 
الرســول«صى هللا عليــه وســلم«: ))خــذي مــا يكفيــِك وولــدك بالمعــروف(( ووجــه االســتدالل 
أبــاح لهــا أن تأخــذ مــن مــال زوجهــا كفايتهــا مــن  منــه: أن الرســول »صــى هللا عليــه وســلم« 
ي بنــاء األحــكام.

النفقــة, وقيــَد ذلــك بالمعــروف, وهــذا دليــل عــى إعمــال العــادة وااللتفــات إليــه �ن

المسألة الخامسة: مجال تحكيم العادة وإعمال القاعدة:

ي أمرين:
حكم �ن

ُ
 بناًء عىل ما تقدم فإن العادة ت

يعة 	  األمر األول: إنشاء حكم جديد وتأسيسه, والبد أن تتفق العادة هنا مع نصوص ال�ش
ي الواقع إىل المصلحة, فدليل المصلحة ُيعد دليال عليها.

وىهي هنا مستندة �ن

اللغــة مــا يضبطــه, 	  ي 
يــرد �ن ع حكمــا مطلقا,ولــم  الــ�ش أمــر َحكــَم فيــه  : ضبــط  ي

الثــا�ن األمــر 
والُعــرف. العــادة  إىل  جــع  فريُ
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المسألة السادسة: أقسام العرف والعادة:
تنقسم العادة والعرف أقساما متعدة باعتبارات مختلفة:

التقســيم األول: تقســيم العــادة والعــرف مــن حيــث الموضــوع , وتنقســم بهــذا االعتبــار 	 
: ن إىل قســم�ي

ن النــاس اســتعمال  « , ومعنــاه: أن يشــيع بــ�ي القســم األول: العــادة اللفظيــة, أو العــرف اللفــ�ن
ي معــاٍن معينــة, بحيــث تصبــح ىهي المتبــادرة إىل األذهــان عنــد إطــالق تلــك 

بعــض األلفــاظ �ن
, مــع أنــه �ن اللغــة ُيطلــق عــى  األلفــاظ, مثــل: إطــالق لفظ)الولد(عــى الذكــر دون األنــ�ث

. الذكــر واألنــ�ث
بعــض  « عــى  النــاس  اعتيــاد  ومعنــاه:  العمــى,  العــرف  أو  العمليــة,  العــادة   : الثــا�ن القســم 

األفعــال �ن األمــور العاديــة, و�ن المعامــالت, فمــن أمثلتــه �ن األمــور العاديــة: اعتيــاد بعــض 
بعــض  اعتيــاد  المعامــالت:  أمثلتــه �ن  اللبــاس, ومــن  مــن  أنــواٍع مخصوصــة  بــس 

ُ
ل النــاس 

النــاس تعجيــل جــزء مــن المهــر, وتأجيــل البــا�ت إىل مــا بعــد الطــالق, أو الوفــاة.

: تقســيم العــادة والعــرف مــن حيــث الشــيوع واالنتشــار , وتنقســم بهــذا 	  التقســيم الثــا�ن
: ن العتبــار إىل قســم�ي

ي جميــع  «
القســم األول: العــادة العامــة, أو العــرف العــام, ومعنــاه: أن يكــون األمــر فاشــيا �ن

ي كثري من الحاجات كاألطعمة 
ن جميع الناس, ومن أمثلته: عقود االستصناع �ن البالد وب�ي

والبنيــان ونحــو ذلــك.
: العــادة الخاصــة, أو العــرف الخــاص, ومعنــاه: أن يكــون العمــل مقتــرا عــى  « القســم الثــا�ن

هــا, اســتعمال لفــظ )البيــت( أو )الــدار( بمعــ�ن )الغرفــة(  مــكان أو فئــة مــن النــاس دون غري
فــإن هــذا االســتعمال مقترعــى بــالد معينــة.
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المسألة السابعة: التعارض في العادة والعرف:

ع, وهذا التعارض له حالتان:	  ي مع استعمال ال�ش
أوال: تعارض الُعرف اللف�ن

, مثــال ذلــك:  « ي
م الُعــرف اللفــ�ن ع باللفــظ أحكامــا, فُيقــدَّ ــق الــ�ش

ِّ
الحالــة األوىل: أن ال ُيعل

ي معنــاه الخــاص, 
ع بمعــ�ن األرض, ولــم ُيعلــق بــه أحكامــا �ن لفــظ )البســاط( اســتعمله الــ�ش

ولذلــك فمــن حلــف ال يجلــس عــى بســاط, فإنــه ال يحنــث بالجلــوس عــى األرض, وإن 
ســّماها هللا بســاطا.

ع,  « ي هــذه الحالــة ُيقــدم اســتعمال الــ�ش
ع باللفــظ أحكامــا, و�ن ــق الــ�ش

ِّ
الحالــة الثانيــة: أن ُيعل

ي الصالة المعروفة وعلق به أحكاما, ومعناه 
ع �ن مثال ذلك: لفظ )الصالة( استعمله ال�ش

, فإنــه يحنــث  ع, فمــن حلــف ال يصــىي ي الُعــرف )مطلــق الدعــاء(, فُيقــدم اســتعمال الــ�ش
�ن

عيــة المعروفــة, وال يحنــث بمطلــق الدعــاء. بالصــالة ال�ش

م منهما	  ي الُمقدَّ
ي مع اللغة: وهذه المسألة محل خالف �ن

ثانيا: تعارض الُعرف اللف�ن
تعــارض  هــذا  ي 

فــ�ن رأســا,  يــأكل  أال  لــو حلــف شــخص  الُعــرف:  تقديــم  عــى  األمثلــة  ومــن 
ي واللغــة, فاللغــة تفيــد شــمول هــذا التعبــري لجميــع الــرؤوس, والُعــرف يفيــد 

الُعــرف اللفــ�ن
التخصيــص بــرؤوس األنعــام, فــال يحنــث هــذا الشــخص إال بــرؤوس األنعــام خاصــة.

 	: ن ثالثا: تعارض الُعرف الخاص مع الُعرف العام: وهنا ال يخلو تعارضهما من حالت�ي

فيــه,  « األعــراف  اختــالف  يعــة  ال�ش أقــرت  ممــا  الُعــرف  موضــوع  يكــون  أن  األوىل:  الحالــة 
ا وإن خالــف ُعرفــا عامــا, ومثالــه: لــو كان عمــل رجــل مــا بالليــل  فيكــون الُعــرف الخــاص معتــرب
ن نســائه هــو النهــار, وإن كان مخالفــا  وســكونه بالنهــار, كالحــراس, فــإن ِعمــاد الَقْســم بــ�ي

للُعــرف العــام.
ي تحديــده فــال ُيعتــرب  «

يعــة دخــل �ن الحالــة الثانيــة: أن يكــون موضــوع الُعــرف ممــا كان لل�ش
ض رّد أكــرث ممــا  أنــه إذا اقــرت لــو جــرت عــادة شــخص  الُعــرف الخــاص, ومــن أمثلــة هــذا: 

ع. ة,ألنهــا مخالفــة للُعــرف العــام, ولمــا قــرره الــ�ش ض, فــإن عادتــه غــري معترب اقــرت
» 
» 
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المسألة الثامنة: شروط اعتبار العادة والعرف:

ي 	 
ط ُيعــربّ عنــه بقاعــدة ســيأ�ت ط األول: أن يكــون العــرف مطــردا أو غالبــا, وهــذا الــ�ش الــ�ش

عتــرب العــادة إذا اطــردت أو غلبــت(. : )إنمــا تُ بيانهــا وىهي

: أن يكــون العــرف المــراد تحكيمــه قائمــا عنــد إنشــاء التــرف, وُيعــرب عــن 	  ي
ط الثــا�ن الــ�ش

حمــل عليــه األلفــاظ إنمــا هــو المقــارن الســابق دون  ط بقاعــدة: )العــرف الــذي تُ هــذا الــ�ش
فــ� األلفــاظ باألعــراف الســابقة. المتأخــر(, فــال تُ

العــرف ُيهمــل 	  فــإن  فــإن عارضــه  ــٌح بخالفــه,  ـ ـ ـ العــرَف تريـ الثالــث: أال يعــارض  ط  الــ�ش
ــح. ـ ـ ـ ويؤخــذ بالتريـ

عي خــاص, بحيــث يــؤدي العمــل بالعــرف إىل 	  ط الرابــع: أال يعــارض العــرف نــص �ش الــ�ش
ي هــذه الحالــة ال ُيعتــرب العــرف.

تعطيــل النــص, فــ�ن

المسألة التاسعة: القواعد المتفرعة عن قاعدة )العادة محّكمة( :

:  تفّرع عن هذه القاعدة عدد من القواعد, وىه عىل النحو اآل�ت

القاعدة األوىل: استعمال الناس حجة يجب العمل بها	 

      والكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

المسألة األوىل: مع�ن القاعدة: لفظ )استعمال الناس( يحتمل ثالثة معاٍن:  «
تكرر األمر من ِقبل الناس, فيكون بمع�ن العادة.. 1
2 .. ي

, فيكون بمع�ن العرف اللف�ن ن إطالق اللفظ عى مع�ن مع�ي
3 .. ي

نقل اللفظ من مسماه األصىي إىل مسماه المجازي, فيكون مخصوصا بنوع من العرف اللف�ن
ريــد 

ُ
وعــى هــذا فيختلــف معــ�ن القاعــدة بنــاًء عــى اختــالف المــراد بلفــظ )االســتعمال(, فــإن أ

ى, وإن  ي  معــ�ن القاعــدة الكــرب
بــه المعــ�ن األول فســيكون معــ�ن القاعــدة هــو مــا تقــدم ذكــره �ن

ي أو الثالــث, وهــذا هــو الراجــح؛ لكــون لفــظ )االســتعمال( ممــا يختــص 
بــه المعــ�ن الثــا�ن ريــد 

ُ
أ

ي تفسري ألفاظ الناس وعباراتهم هو استعمالهم 
باأللفاظ,  فيكون مع�ن القاعدة أن المرجع �ن

لهــا حقيقــة أو مجــازا.
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المسألة الثانية: الدليل عى القاعدة: «
ي 

ُيســتدل لهــذه القاعــدة �ن المعــ�ن الراجــح لهــا بدليــل مــن المعــ�ن حاصلــه: أن العلــة �ن
ــم, فــإذا كان المعــ�ن 

ِّ
ثبــوت األحــكام باأللفــاظ ىه: داللــة اللفــظ عــى المعــ�ن المــراد للمتكل

ي الظاهــر, 
ن النــاس, كان دليــال عــى أن ذلــك المعــ�ن هــو المــراد باللفــظ �ن متعارفــا عليــه بــ�ي

ي أن ُيربــط بــه الحكــم.
فينبــ�ن

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة: «
مــن األمثلــة عــى هــذه القاعــدة -�ن المعــ�ن الراجــح لهــا- : لــو حلــف شــخص أال يبيــع شــيئا, 
ي التوكيــل بالبيــع عنــه, 

ي البيــع بنفســه, مجــاز �ن
ل مــن باعــه عنــه, فــإن البيــع حقيقــة �ن

ّ
ثــم وك

ه؛ ألن  ل غــري
ّ
, فيحنــث إذا بــاع بنفســه دون مــا إذا وك ي الحقيقــة هــو األكــرث

واالســتعمال �ن
اســتعمال النــاس حجــة يجــب العمــل بــه.

ى: « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ي تفسري ألفاظ الناس وعباراتهم هو 

ي المع�ن الراجح لها أن المرجع �ن
هذه القاعدة تفيد �ن

ى. ي استعمالهم لها حقيقة أو مجازا, وهذا هو ما تفيده القاعدة الكرب
ما جرت به عادتهم �ن

ك بداللة العادة	  رت القاعدة الثانية: الحقيقة تُ

      والكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

ي أصــل  «
المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: المــراد بالحقيقــة: اســتعمال اللفــظ فيمــا ُوضــع لــه �ن

الــكالم للحقيقــة والمجــاز, ودلــت  أنــه إذا احتمــل  اللغــة, وبذلــك يكــون معــ�ن القاعــدة: 
العــادة عــى إرادة المجــاز, فإنــه ُينتقــل إىل المعــ�ن الــذي دلــت عليــه العــادة.

»  : ن المسألة الثانية: الدليل عى القاعدة: يمكن أن ُيستدل لهذه القاعدة من وجه�ي
الوجــه األول: أن ثبــوت األحــكام باأللفــاظ إنمــا كان لداللــة اللفــظ عــى المعــ�ن المــراد 	 

ن النــاس كان دليــال عــى انــه هــو المــراد,  للمتكلــم, فــإذا كان المعــ�ن متعارفــا عليــه بــ�ي
تــب عليــه الحكــم. ُ فري

ي مع�ن ما, يجعل ذلك االستعمال 	 
: أن جريان الُعرف باستعمال لفظ �ن ي

الوجه الثا�ن
, ويكــون معنــاه األصــىي مجــازًا عندهــم, ومــن المقــرر أنــه  ن حقيقــة بالنســبة للمســتعمل�ي
المعــ�ن  هنــا:  الحقيقــة, وىهي  والمجــاز, ترجحــت  الحقيقــة  ن  بــ�ي االســتعمال  دار  إذا 

الــذي جــرى بــه الُعــرف والعــادة.
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المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة: «
ي وضع الجزء المعروف 

ي دار فالن, فإن ذلك حقيقة �ن
لو حلف شخص أال يضع قدمه �ن

ي دخــول بيتــه, وقــد دلــت العــادة عــى إرادة المعــ�ن المجــازي, 
مــن الجســد فقــط, ومجــاز �ن

ك بداللــة العــادة. ــرت , فــال يحنــث إال إذا دخــل البيــت؛ ألن الحقيقــة تُ ي
وتــرك المعــ�ن الحقيــ�ت

ى: « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ى, وذلــك أن تحديــد المــراد  هــذه القاعــدة تمثــل صــورة مــن صــور إعمــال القاعــدة الكــرب
باللفــظ يرجــع إىل مــا جــرت بــه العــادة, فاللفــظ قــد ُينقــل مــن حقيقتــه إىل مجــازه بداللــة 

العــادة, وهــذا مــن قبيــل تحكيــم العــادة.

القاعدة الثالثة: إنما تعترب العادة إذا اطردت أو غلبت	 

ي جميــع  «
المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: معــ�ن )االطــراد( هــو: اســتمرار العمــل بالعــادة �ن

ي أكــرث الحــوادث, 
: اســتمرار العمــل بهــا �ن الحــوادث, وعــدم تخلفــه مطلقــا, أمــا )الغلبــة( فــىي

وط  بحيــث ال يتخلــف إال قليــال, وعــى هــذا فيكــون معــ�ن القاعــدة: أن تحكيــم العــادة مــ�ش
ي جميــع البــالد 

هــا, ســواء كان العمــل عامــا �ن ي جميــع الحــوادث أو أكرث
باســتمرار العمــل بهــا �ن

اإلســالمية أو خاصــا ببعضهــا, وســواء أكان لفظيــا أم عمليــا.

المسألة الثانية: الدليل عى القاعدة: «
يمكن أن ُيستدل عى هذه القاعدة بدليل من المع�ن حاصله: أن اطراد العمل بالعادة أو 
غلبته مما يفيد غلبة ظٍن بصالحية تلك العادة لربط األحكام بها, والعمل بغلبة الظن واجب, 
ي األحكام تكون للغالب ال للنادر.

ة �ن ي بعض الحوادث؛ ألنه نادر, والعرب
وال يرن تخلفها �ن

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة: «
ي البناء تكون بقياس كامل مساحته, ويشمل ذلك موضع األبواب 

أن تحديد أجرة العمال �ن
. والنوافذ وإن لم يعمل فيها شيئا, وهذه عادة مطردة أو غالبة لدى مقاوىلي البناء فُتعترب

ى: « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ى, وذلــك أن اعتبــار العــادة  وط إعمــال القاعــدة الكــرب طــا مــن �ش هــذه القاعــدة تمثــل �ش

هــا. ي جميــع الحــوادث أو  أكرث
وتحكيمهــا مقيــد بكــون العمــل بهــا مســتمرا �ن
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ة للغالب الشائع ال للنادر	  القاعدة الرابعة: العرب
      والكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

ع بــ�ن أحكامــه عــى مــا يكــرث وقوعــه, وأمــا مــا كان  « المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أن الــ�ش
وقوعــه قليــال فإنــه ال ُيلتفــت إليــه.

» : ن ن متقابل�ي المسألة الثانية: الدليل عى القاعدة: يمكن أن ُيستدل عى هذه القاعدة من وجه�ي
الوجــه األول: اإلجمــاع عــى اعتبــار الغلبــة والعمــل بالغالــب, وتتمثــل صــورة اإلجمــاع 	 

ي الجملــة كخــرب الواحــد, 
ي تفيــد الظــن �ن ي االتفــاق عــى العمــل ببعــض األصــول الــ�ت

�ن
, ومعلــوم أن مــا قــارب  ن بســبب غلبــة الصــدق أو الصحــة فيهــا, فتكــون قريبــة مــن اليقــ�ي

عــ�ي حكمــه.
ُ
ئ أ الــ�ش

وعــ�, 	  مشــقة  فيــه  عليــه  األحــكام  وبنــاء  النــادر   ئ  الــ�ش اعتبــار  أن   : ي
الثــا�ن الوجــه 

النــادر. اعتبــار  فُيلــ�ن  كالممتنــع,  والمتعــذر  كالمتعــذر,  والمتعــ� 

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة: «
ي حالــة عــدم ظهــور أمــارات البلــوغ هــو  ســن الخامســة 

ع قــد جعــل وقــت التكليــف �ن أن الــ�ش
ي الغالب, أما عدم البلوغ عند هذا الســن فهو أمر نادر, 

ة؛ ألن هذا هو  ســن البلوغ �ن ع�ش
ع بــل ألحقــه بالغالــب. وهــذا النــادر  لــم َيلتفــت إليــه الــ�ش

ى: « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ع بــ�ن األحــكام عــى الغالــب دون النــادر, وهــذا يشــري إىل وجــه  هــذه القاعــدة تفيــد أن الــ�ش

ى؛ حيــث إن تحكيــم العــادة ملَتفــٌت فيــه إىل تكــرر وقوعهــا. إعمــال القاعــدة الكــرب

» : ن المسألة الخامسة: حكم النادر: عند إعطاء الحكم للغالب, فإن النادر ال يخلو من حالت�ي
ي حالة عدم كون النادر 	 

الحالة األوىل: أن ُيل�ن فال ُيلتفت إليه وال ُيلحق بالغالب, �ن
مــن جنــس الغالــب, وأمكــن مراعــاة فــرده بدون ع�.

ي حالــة كــون النــادر مــن 	 
الحالــة الثانيــة: أال ُيلــ�ن النــادر, بــل ُيلحــق بالغالــب, وهــذا �ن

جنــس الغالــب, مــع عــ� مراعــاة فــرده بحكــم يخصــه.
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القاعدة الخامسة: الكتاب كالخطاب	 
      والكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

ط  « عــَ� حكــم المخاطبــة مــن جهــة مــا ُيشــرت المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أن المكاتبــة تُ
تــب عليهمــا مــن أحــكام. ي كل منهمــا, ومــا يرت

�ن

المسألة الثانية: الدليل عى القاعدة: «
«صى هللا عليه وسلم« وعمل أصحابه من بعده, فقد  ي دل عى هذه القاعدة عمل الن�ب
«صى هللا عليه وسلم« ُيرسل رسله بالكتب إىل القبائل وزعمائها وإىل الملوك  ي كان الن�ب
تب عى الخطاب. تب عليها ما يرت يدعوهم إىل اإلسالم, فكانت هذه الكتب ملِزمة لهم, ويرت

وط إعمال القاعدة: « المسألة الثالثة: �ش
أن يكون الكتاب ظاهرا واضحا.. 1
ي الخط والمخطوط عليه.. 2

أن يكون الكتاب مرسوما, أى مكتوبا عى الوجه المعتاد �ن
ي حالــة العجــز عــن . 3

, إال �ن ة بالكتــاب مــن الحــا�ن أن يكــون الكتــاب مــن الغائــب, فــال عــرب
الخطاب,أو أن يكون الكتاب مما يســتقل به اإلنســان كاإلقرار, والطالق.

المسألة الرابعة: الفروع المبنية عى القاعدة: «
لــو كتــب شــخص آلخــر كتابــا, وفيــه )بعتــك داري الواقــع بمــكان كــذا بكــذا(, فقِبــل المرَســل 

إليــه البيــع, فــإن البيــع ينعقــد كمــا لــو كان بالمشــافهة.

ى: « المسألة الخامسة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ى إمــا أن يكــون مــن بــاب التفــرع فــىي تمثــل صــورة  ذكــر هــذه القاعــدة تحــت القاعــدة الكــرب
بــاب  بالكتــاب, وإمــا أن يكــون ذكرهــا مــن  النــاس  العــادة, وىهي عمــل  مــن صــور تحكيــم 
ي أن كال منهمــا يــؤدي معــ�ن وهــو غــري لفــٍظ.

ك ممــع العــادة �ن المجانســة؛ ألن الكتابــة تشــرت

القاعدة السادسة: اإلشارات المعهودة لألخرس كالبيان باللسان	 
      والكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

إذا كانــت معتــادة معلومــة, فإنهــا  « إشــارات األخــرس  القاعــدة: أن  المســألة األوىل: معــ�ن 
بالقــول, فُتعــَ� أحكامــه. التلفــظ  تعتــرب وتقــوم مقــام 



67

وط إعمال القاعدة: « المسألة الثانية: �ش
أن يكون الخرس أصليا ال عارضا.. 1
أال تكون إشارته فيما ُيطلب فيه االحتياط, كالحدود.. 2
أال يكون قادرا عى الكتابة.. 3

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عى القاعدة:  «
ي, فإن البيع يصح وينعقد.        لو أشار األخرس ببيع سلعٍة, وأشار إىل ثمنها, فقبلها المشرت

ى: « المسألة الرابعة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ى كعالقــة القاعــدة الســابقة بهــا, وذلــك أن ذكرهــا  عالقــة هــذه القاعــدة بالقاعــدة الكــرب
ى إمــا أن يكــون مــن بــاب التفــرع فــىي تمثــل صــورة مــن صــور تحكيــم  تحــت القاعــدة الكــرب
العادة, وىهي عمل الناس بإشــارة األخرس, وإما أن يكون من باب المجانســة, ألن اإلشــارة 

ي أن كال منهمــا يــؤدي معــ�ن وهــو غــري لفــٍظ.
ك مــع العــادة �ن تشــرت

: ن ي موضع�ي
عترب اإلشارة من القادر عى الكالم, وذلك �ن تنبيه: قد تُ

وثبوتــه, 	  وقوعــه  إىل  ع  الــ�ش يســ�  ممــا  اإلشــارة  محــل  يكــون  أن  األول:  الموضــع 
كاإلســالم, فلــو قيــل لشــخص قــادر عــى الــكالم: أتشــهد أن ال إلــه إال هللا وأن محمــدا 

رســول هللا؟ فأشــار برأســه )نعــم( فإنــه ُيحكــم بإســالمه.
ي تفســري لفظ مبهم, كما لو قال رجل 	 

: أن تنضم اإلشــارة إىل النطق �ن ي
الموضع الثا�ن

لزوجتــه: أنــِت طالــق هكــذا, وأشــار بأصابعــه الثــالث, فإنــه يقــع الطــالق ثالثــا.

طا	  وط �ش القاعدة السابعة: المعروف ُعرفا كالم�ش
ن بالنص	  ن بالُعرف كالتعي�ي القاعدة الثامنة: التعي�ي
وط بينهم	  ن التجار كالم�ش القاعدة التاسعة: المعروف ب�ي

هــذه القواعــد الثــاث متقاربــة المعــىن لذلــك ســيكون الــكام عليهــا متقاربــا مــن خــال 
المســائل اآلتيــة:

المسألة األوىل: مع�ن هؤالء القواعد:  «
لــة  ن ن النــاس وأصبــح ُعرفــا فإنــه ُيــراَع عنــد الحكــم, فيكــون بمرن أن مــا تقــرر العمــل بــه بــ�ي

وط, أو المنصــوص عليــه باللفــظ. األمــر المــ�ش
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المسألة الثانية: الفروع المبنية عى هؤالء القواعد: «
ي تحتــاج إىل نقــل وتركيــب أن  ي حالــة التبايــع بالســلع الــ�ت

أنــه قــد جــرى الُعــرف عنــد النــاس �ن
ي العقــد.

وط �ن لــة األمــر المــ�ش ن يكــون ذلــك عــى البائــع, فيكــون هــذا الُعــرف بمرن

ى: « المسألة الثالثة: عالقة القواعد الثالث بالقاعدة الكرب
هــؤالء القواعــد الثــالث تفيــد كال منهــا أن مــا جــرت بــه العــادة والُعــرف عنــد جميــع النــاس 
, ويكــون مرجعــا يقــوم مقــام اللفــظ, وهــذا هــو مضمــون  أو عنــد طائفــة منهــم, أمــر معتــرب

ى. القاعــدة الكــرب

ر تغري األحكام بتغري األزمان	 
َ
ة: ال ُينك القاعدة العا�ش

      والكالم عى هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

المسألة األوىل: الموقف من نص هذه القاعدة: «
ن المعا�يــن: فمنهــم مــن رفضهــا  لقيــت صيغــة هــذه القاعــدة معارضــة مــن بعــض الباحثــ�ي
ه, ولذلــك  غــري أو  الزمــان  بتغــري  تتغــري  يعــة ال  ال�ش أحــكام  أن  بنــاًء عــى   وتفصيــًا, 

ً
جملــة

فــإن مضمــون هــذه القاعــدة ال يصــح, ومنهــم مــن ذهــب إىل تقييــد مجــال إعمــال هــذه 
القاعــدة باألحــكام االجتهاديــة أو المبنيــة عــى الُعــرف والمصلحــة, ويمكــن الخــروج مــن 

هــذا اإلشــكال بأمربــن:

قــة – 	 
َ
ي القاعــدة باألحــكام المنصوصــة المعل

األمــر األول: أن ُيفــَ� لفــظ )األحــكام( �ن
بطريــق التعليــل- عــى المصلحــة أو الُعــرف أو العــادة.

ان 	  ل لفــظ )األحــكام( بلفــظ الفتــوى أو االجتهــاد, فإنهمــا يتغــري : أن ُيبــدَّ ي
األمــر الثــا�ن

ي نــص القاعــدة بلفــظ 
بــدل لفــظ )األزمــان( الــوارد �ن

ُ
ْوىل أيضــا أن ن

َ
بتغــري الزمــان. واأل

الُعــرف  ى ال تتــأ�ت إال إذا دخــل  )األحــوال( فــإن صلــة هــذه القاعــدة بالقاعــدة الكــرب
ي إطــالق القاعــدة, وال يكــون ذلــك إال بالتعبــري بلفــظ )األحــوال(.

والعــادة �ن

تبــدل  « عــى  بنــاًء  الســابق-  -بالمعــ�ن  األحــكام  تبــدل  أن  القاعــدة:  معــ�ن  الثانيــة:  المســألة 
اض. لالعــرت محــال  متقرر,وليــس  أمــر  األزمــان  واختــالف 

المسألة الثالثة: مجال إعمال هذه القاعدة: «
مناطــا  والُعــرف  العــادة  تكــون  أن  واحــد, وهــو  ي مجــال 

�ن ينحــر  القاعــدة  هــذه  إعمــال 
عيــا بذاتهــا, ومثــال ذلــك: أن مــا  , بــأن يتعلــق بهــا, دون أن تكــون حكمــا �ش عي للحكــم الــ�ش
ُيخــل بــاآلداب والمــروءات يختلــف مــن زمــن آلخــر, ومــن حــال آلخــر, فيختلــف الحكــم 

باختــالف األحــوال فيهــا.
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المسألة الرابعة: الفروع المبنية عى القاعدة: «
ي حنيفــة بــأن صبــغ الثــوب بالســواد ُيعــد عيبــا, أفــ�ت أبــو حنيفــة  ي زمــان أ�ب

لمــا جــرت العــادة �ن
ي زمــان صاحبيــه, وأصبــح الصبــغ بالســواد ُحســنا, أفــ�ت 

بذلــك, ولمــا اختلــف ُعــرف النــاس �ن
الصاحبــان بذلك.

ى: « المسألة الخامسة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
ي اختــالف الحكــم, وهــذا يتفــق مــع مضمــون مــا أفادتــه 

ا �ن هــذه القاعــدة تفيــد أن للعــادة تأثــري
ى. القاعدة الكرب
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القواعد الكلية غير الكبرى

القاعدة الكلية األولى: التابع تابع

 والكام عىل هذه القاعدة �ن عدة مسائل:

ه عــى وجــه ال يمكــن انفكاكــه 	  ئ إذ كان مرتبطــا بغــري المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أن الــ�ش
, فإنــه ُيعــَ� حكــم ذلــك المتبــوع, ســواء أكان ذلــك �ن الوجــود والعــدم,  عنــه حســا أو معــ�ن

, أم �ن الســقوط والبطــالن.  أم �ن اإلثبــات والنــ�ن

ئ مــا, فإنــه البــد مــن تحقــق 	  المســألة الثانيــة: أســباب التبعيــة: حــ�ت تتحقــق التبعيــة �ن ىسش
ســبب مــن األســباب اآلتيــة:

ه, كالســقف بالنســبة للــدار, أو كالجــزء  « ئ جــزًء مــن مــن غــري الســبب األول: أن يكــون الــ�ش
وراتــه, كالمفتــاح بالنســبة للقفــل.  ن بالنســبة لــألم, أو مــن �ن منــه, كالجنــ�ي

ي مــن جنــس واحــد, فإنــه  « ي الجنــس, كالثمــار الــ�ت
ه �ن ئ وغــري ن الــ�ش : االتحــاد بــ�ي الســبب الثــا�ن

هــا بهــا. ي ثمــرة واحــدة منهــا, ويلحــق غري
يجــوز بيعهــا بعــد بــدو الصــالح �ن

ه مع إرادة البقاء, كالشجرة والبناء بالنسبة لألرض. « ئ وغري ن ال�ش السبب الثالث: االتصال ب�ي
ه, كالنتاج بالنسبة للماشية « ئ من غري السبب الرابع: تولد ال�ش
ه بقلة أو ضعف, فإن هذا القليل أو الضعيف يتبع  « ئ عن غري ن ال�ش الســبب الخامس: تمري

ي السجود. 
ي حكمه, كاألنف بالنسبة للجبهة �ن

الكثري أو القوي �ن

 	: ي المسألة الثالثة: األدلة عىي هذه القاعدة: دّل عىي هذه القاعدة أدلة من النص والمع�ن

}مســند  أمــه((  ذكاة  ن  الجنــ�ي ))ذكاة  وســلم:  عليــه  هللا  صــىي  قولــه  فمنــه  النــص:  فأمــا 
ي صىي هللا عليه  هما{. ووجه االســتدالل: أن الن�ب أحمد:39/3، وأبو داود: 103/3، وغري

ن بحكــم أمــه, لكونــه تابعــا لهــا. وســلم حكــم للجنــ�ي
ن عــىي وجــه يصــل إىلي  ن شــيئ�ي ي أن وجــود أي ارتبــاط بــ�ي

: فــإن العقــل يقتــىن ي
وأمــا المعــىن

ي الحكــم.
عــدم االنفــكاك بينهمــا, يلــزم منــه أن يرتبــط أحدهمــا باالخــر �ن
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ي مجمــل, 	  القاعــدة ذات معــ�ن هــذه  القاعــدة,  عــن  المتفرعــة  القواعــد  الرابعــة:  المســألة 
: ي

اآل�ت النحــو  عــىي  المتفرعــة عنهــا, وىهي  القواعــد  تفصلــه 

وراته	  : من ملك شيئا ملك ما هو من �ن القاعدة األوىلي
ن أو تــرف فإنــه يملــك مــا هــو  « ي القاعــدة: أن مــن حصــل لــه ملــك عــ�ي

: معــىن المســألة األوىلي
مــن لــوازم ذلــك, بطريــق العقــل أو العــرف.

المسألة الثانية: الفروع المبنية عىلي القاعدة:  «
ي فضائها, 

ي �ن ي شخص أرضا فإنه يدخل فيها ما فوقها وما تحتها, فيحق له أن يب�ن لو اشرت
ي الحكــم.

لــوازم األرض فيتبعانهــا �ن ي أعماقهــا؛ وذلــك ألن العلــو والســفىي مــن 
ويحفــر �ن

المسألة الثالثة: عاقة هذه القاعدة بقاعدتها المتفرعة عنها: «
ي الحكــم, وهــذا هــو مــا تفيــده 

ئ فإنــه يتبعــه �ن هــذه القاعــدة تفيــد أن مــا كان مــن لــوازم الــ�ش
ي مــن أن التابــع يعــ�ي حكــم متبوعــه. القاعــدة الكــرب

القاعدة الثانية: التابع ال يفرد بالحكم	 
ي القاعــدة: أن مايصــدق عليــه وصــف التابــع ال يعــ�ي حكمــا مســتقال,  «

المســألة األول:معــىن
ي جميــع األحــوال. ويجــدر التنبيــه هنــا إىل أن الشــيخ الزرقــا ذهــب 

بــل يعــ�ي حكــم متبوعــه �ن
ي القاعــدة )مــا كان جــزءا أو 

إىل تقييــد هــذه القاعــدة بقيديــن همــا: أن يكــون معــ�ن التابــع �ن
وىل أن نقّيــد التابــع 

َ
ي القاعــدة )العقــد(. واأل

ه(, وأن يكــون معــ�ن الحكــم �ن كالجــزء مــن غــري
ه ســواء أكان جــزءا أو كالجــزء أو لــم يكــن, وســواء أكان  ن ي القاعــدة بالــذي ال يمكــن تميــري

�ن
التــرف عقــدا أم لــم يكــن.

المسألة الثانية: الدليل عىلي هذه القاعدة «
ي صــىي  ي هللا عنهمــا )أن النــ�ب

ي حديــث ابــن عبــاس رصن
دّل عــىي هــذه القاعــدة مــا ورد �ن

ع( }ابــن أ�ب شــيبة  ي �ن
ن �ن هللا عليــه وســلم نــىي أن ُيبــاع صــوف عــىي ظهــر, وال يبــاع لــ�ب

همــا{ ووجــه االســيتدالل: أن  �ن مصنفــه: 60/5،وأبــو داود �ن المراســيل: ص168،وغري
ي هــذه الحــال, وقــد نــىي 

ن هــذا التابــع وهــو �ن ن تبــع للدابــة, وال يمكــن تميــري الصــوف واللــ�ب
ي صــىي هللا عليــه وســلم عــن بيعهمــا, فــدل عــىي أن التابــع ال يفــرد بالحكــم النــ�ب
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المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىلي القاعدة «
أن العضــو مــن البهيمــة كجلدهــا إذا كانــت حيــة تابعــا لهــا, فــال يجــوز إفــراده بالبيــع, ألن 

التابــع ال يفــرد بالحكــم.

المسألة الثالثة: عاقة هذه القاعدة بقاعدتها المتفرعة عنها  «
هــذه القاعــدة تفيــد أن مــا كان  تابعــا ال يســتقل بالحكــم, بــل يجــري عليــه حكــم متبوعــه, 

ي وهــذا يتفــق تمامــا مــع مــا أفادتــه القاعــدة الكــرب

القاعدة الثالثة: إذا سقط األصل سقط الفرع	 
ي	 

ئ بطل ما�ن القاعدة الرابعة: إذا بطل ال�ش
, لذلــك ســيكون كالمنــا عليهمــا متقاربــا مــن خــالل  ي ي المعــ�ن

هاتــان القاعدتــان متقاربتــان �ن
المســائل اآلتيــه:

ي الســقوط والبطــالن,  «
: أن التابــع يعــ�ي حكــم المتبــوع �ن ن ي القاعدتــ�ي

: معــىن المســألة االوىلي
فــإذا ارتفــع حكــم المتبــوع ألي ســبب, اســتلزم ذلــك ارتفــاع حكــم التابــع

المسألة الثانية الفروع المبنية عىلي القاعدة: «
ي فاتتها أيام الحيض, ألن الفرائض  ن الرواتب ال�ت ع للحائض بعد الطهر قضاء الس�ن أنه ال ي�ش
ع قضــاء توابعهــا, وىهي الرواتــب ع قضاؤهــا, فكذلــك ال يــ�ش ي ايــام الحيــض ال يــ�ش

الفائتــة �ن

ي أو المتضمن:  «
ن التابع والضمىن المسألة الثالثة: الفرق ب�ي

النظــر نلحــظ أن بينهمــا عمــوم  , لكــن بتدقيــق  ن اللفظــ�ي ن  بــ�ي العلمــاء  ال يفــرق كثــري مــن 
ي أو المتضمــن يقتــر عــى الحــق الــالزم مــن التــرف ممــا ُيعد  وخصــوص مطلــق, فالضمــ�ن
ي أســباب التبعية.

كر �ن
ُ
, والتابع يشــمل هذا ويشــمل صورا أخرى مما ذ ئ ورات ال�ش من �ن

ن عنها « ن بقاعدتهما المتفرعت�ي ن القاعدت�ي المسألة الرابعة: عاقة هات�ي
ي الســقوط والبطــالن, وهــذا 

هاتــان القاعدتــان تفيــدان أن التابــع يعــ�ي حكــم متبوعــه �ن
يمثــل جــزءا ممــا أفادتــه القاعــدة الكليــة

القاعدة الخامسة: قد يثبت الفرع دون األصل	 
ي القاعــدة: أنــه قــد يحصــل أن يثبــت التابــع أو الفــرع مــع ســقوط  «

: معــىن المســألة االوىلي
ي توافــر لهــا مــن الوســائل  المتبــوع أو األصــل, وذلــك إذا كان الفــرع حقــا مــن الحقــوق الــ�ت

ي األصــل. 
المثبتــة مــا لــم يتوافــر �ن
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المسالة الثانية: الفروع المبنية عىلي القاعدة «
لــو أقــر زوج بأنــه قــد خالــع زوجتــه, لكــن الزوجــة أنكــرت حصــول المخالعــة, فــإن البينونــة 
ي الخلع؛ ألن الوسيلة 

ن وىهي الفرع, وال يثبت العوض الذي هو األصل �ن ن الزوج�ي تثبت ب�ي
ي جانــب األصل,وهــذه الوســيلة ىهي 

ي جانبــه, ولــم تتوافــر �ن
المثبتــة للفــرع قــد توافــرت �ن

اإلقــرار الــذي يعــد حجــة قــا�ة.

المسألة الثالثة: عاقة هذه القاعدة بقاعدتها المتفرعة عنها: «
ن الثالثة والرابعة, اللتان تفيدان أن الفرع  هذه القاعدة تمثل حالة االستثناء من القاعدت�ي
يســقط بســقوط األصــل, فــإن هــذه القاعــدة تشــري أن الفــرع قــد يثبــت ولــو ســقط األصــل

ها	  ي غري
ي التوابع ما ال يغتفر �ن

القاعدة السادسة: يغتفر �ن
ي القاعدة: «

: معىن المسألة االوىلي
ي األشــياء إذا كانــت تابعــة مــا ال يتســامح ويتســاهل فيهــا مــا لــو 

أنــه يتســامح ويتســاهل �ن
ي أنفســها

كانــت متبوعــة أو مقصــودة �ن

المسألة الثانية: الفروع المبنية عىلي القاعدة: «
: ي

ي التوابع, عىي النحو اآل�ت
فروع هذه القاعدة يمكن ذكرها من خالل ذكر صور االغتفار �ن

ي صالة . 1
ي المتبوع, ومثاله: أن المسبوق �ن

ط �ن ي التابع ما يشرت
ط �ن : أال يشرت الصورة األوىلي

ط لــه العــدد, ألنــه مــدرك للجمعــة  الجمعــة إذا أدرك ركعــة منهــا, أدرك الجمعــة, وال ُيشــرت
ه. ي غــري

ي المتبــوع, فُيغتفــر فيــه مــا ال ُيغتفــر �ن
ط �ن ط فيــه مــا ُيشــرت تبعــا, والتابــع ال ُيشــرت

ي المتبــوع, ومثالــه: أنــه يجــوز . 2
ي التابــع مــن الغــرر مــا ال يجــوز �ن

الصــورة الثانيــة: أن يجــوز �ن
ي المتبوع,فُيغتفــر فيــه 

بيــع الحمــل مــع األم, ألنــه تابــع, فيجــوز فيــه مــن الغــرر مــا ال يجــوز �ن
ه. ي غــري

مــا ال ُيغتفــر �ن
شــط جلــد . 3

ُ
ي المتبــوع, ومثالــه: لــو ك

ي التابــع مــن الضمــان مــا يلــزم �ن
الصــورة الثالثــة: أال يلــزم �ن

المحــرم, فــزال معــه بعــض الشــعر لــم يلزمــه الفديــة, ألن إزالــة الشــعر حصلــت تبعــا إلزالــة 
ها. ي غري

ي المتبوه, فيغتفر فيها ما ال يغتفر �ن
ي التابع من الضمان ما يلزم �ن

الجلد, و ال يلزم �ن

المسألة الثالثة: عاقة هذه القاعدة بقاعدتها المتفرعة عنها: «
هذه القاعدة اســتثناء  من قاعدة ) التابع تابع (؛ وذلك أن هذه القاعدة تفيد أن التوابع 
ي أن ُيتســاهل وُيتســامح فيهــا, فــال تأخــذ احــكام متبوعاتهــا 

لشــدة ارتباطهــا بمتبوعاتهــا ينبــ�ن
استقالال.
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القاعدة الكلية الثانية: ال مساغ لالجتهاد في مورد النص

ي حكــم مســألة ورد 	 
المســألة األوىل: معــىن القاعــدة: أنــه ال يجــوز وال يصــح االجتهــاد �ن

والمقصــود  الثابــت.  اإلجمــاع  أو  الصحيحــة  الســنة  أو  القــرآن  مــن  ــح  ـ ـ ـ نــص �يـ بشــأنها 
االجتهــاد �ن الحكــم مــن حيــث ثبوتــه, ومــن حيــث داللتــه إن كان واضــح الداللــة, فــأن لــم 
ي القاعــدة.  

يكــن كذلــك, أو كان االجتهــاد �ن تطبيــق النــص, لــم يدخــل تحــت المنــع الــوارد �ن

المسألة الثانية: الفروع المبنية عىل القاعدة:	 
فــإن  لصحــة رجعتهــا,  ط رضاهــا  ُيشــرت الرجعيــة  المطلقــة  إن  وقــال:  اجتهــد مجتهــد  لــو 
واضــح  عي  لنــص �ش مخالــف  ألنــه  ومــردود؛  م,   محــرَّ وهــو  غــري صحيــح,  هــذا  اجتهــاده 

.}228 }البقــرة:  بردهــن((  أحــق  تعاىل))وبعولتهــن  قولــه  وهــو  الداللــة, 

القاعدة الكلية الثالثة: االجتهاد ال ُينقض بمثله

المسألة األوىل: معىن القاعدة:	 
ي الحكــم الــذي تضمنــه  مــىنِ

ُ
عي لمســألة مــن المســائل, وأ ي حكــم �ش

أنــه إذا حصــل اجتهــاد �ن
ذلــك االجتهــاد, ثــم وقعــت مســألة أخــرى مناظــرة لهــا, فتغــري اجتهــاد المجتهــد ســواء أكان 
ه إىل حكــم مخالــف, فإنــه ال يصــح نقــض االجتهــاد الســابق بهــذا  ي نفســه أم غــري هــو المفــ�ت

االجتهــاد المخالــف.

المسألة الثانية: ضوابط إعمال هذه القاعدة:	 
ي مساويا لألول, فإذا كان أقوى منه فإنه ينقضه. «

الضابط األول: أن يكون االجتهاد الثا�ن
ي أحكام قد مضت واستقر العمل بها فتوًى أو قضاًء. «

: أن يكون االجتهاد األول �ن ي
الضابط الثا�ن

المسألة الثالثة: األدلة عىل القاعدة: دّل عىل هذه القاعدة دليان من النقل والعقل:	 
وعية نقض  - عى عدم م�ش ن فأما النقل فقد أجمع الصحابة -رضوان هللا عليهم أجمع�ي
ي مســائل اجتهاديــة, ومــع 

ي هللا عنهمــا-  �ن
االجتهــاد الســابق, فقــد خالــف عمــر أبــا بكــر -رصن

ي بكــر, وأقــره الصحابــة عــى ذلــك. ذلــك لــم ينقــض عمــر بعــد أن وىل الخالفــة اجتهــاد أ�ب

وأمــا العقــل: فألنــه لــو ســاغ نقــض العمــل بالتجتهــادات �ن الفتــاوى واألقضيــة, كلمــا تغــري 
ي حادثــة؛ ألن االجتهــاد ُعرضــة للتبــدل بتكريــر النظــر 

اجتهــاد المجتهــد, لمــا اســتقر حكــم �ن
ي األدلــة واألمــارات.

�ن
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المسألة الرابعة: الفروع المبنية عىل القاعدة:	 
ي القبلــة, ثــم اجتهــد مــرة أخــرى فتغــري 

لــو صــى شــخص إىل جهــة بنــاًء عــى االجتهــاد �ن
بمثلــه. ُينقــض  االجتهــاد ال  بالبطــالن؛ألن  األوىل  عــى صالتــه  ُيحكــم  فإنــه ال  اجتهــاده, 

القاعدة الكلية الرابعة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

ئ الــذي يحــرم عــى اإلنســان أن يأخــذه فإنــه يحــرم 	  المســألة األوىل: معــىن القاعــدة: أن الــ�ش
ه أن يعطيه إياه, سواء أكان هذا اإلعطاء عى سبيل االبتداء أم عى سبيل المقابلة. عى غري

المسألة الثانية: الدليل عىل هذه القاعدة:	 
قوله تعاىل: ))وتعاونوا عى الرب والتقوى وال تعاونوا عى اإلثم والعدوان(( }المائدة: 2{. 
ئ المحرم ُيعد إعانة عى اإلثم, وقد نصت اآلية عى تحريمه. ووجه االستدالل: أن إعطاء ال�ش

وقولــه »صــى هللا عليــه وســلم«: ))لعــن هللا )آكل الربــا, وموكلــه(( }مســلم: 1218/3{. 
ي 

ــح �ن ــ ـ ي هــذا الحديــث لعــن آكل الربــا ومعطيــه وهــذا �يـ
ووجــه االســتدالل: أنــه قــد ورد �ن
أن مــا حــرم أخــذه حــرم إعطــاؤه.

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىل القاعدة:	 
ي الرشوة ُيحرم أخذه, فكذلك ُيحرم إعطاؤه.

عا أن المال الذي ُيدفع �ن أن من المتقرر �ش
أن  يكــون فيهــا األخــذ محرمــا إال  ي  الــ�ت الصــور  بعــض  القاعــدة  مــن هــذه  ُيســتث�ن  تنبيــه: 
ورة, كمــا لــو اضطــر الســلطان دفــع مــال  العطــاء ال يكــون كذلــك, وهــذا يكــون عنــد الــرن
العطــاء. لــه  ألســنتهم, فإنــه يحــرم عليهــم األخــذ, ويجــوز  , للتخلــص مــن أذى  ن للهجائــ�ي

القاعدة الكلية الخامسة: إن تعذر األصل ُيصار إلى البدل

ــف أداء األصــل ابتــداًء, لكــن لــو تعــذر 	 
َّ
المســألة األوىل: معــىن القاعــدة: أنــه يجــب عــى المكل

األصل وجب االنتقال إىل البدل, ســواء أكان البدل حقيقيا أم حكميا.

المسالة الثانية: األدلة عىل هذه القاعدة:	 
عــى  الدالــة  والســنة  القــرآن  ي 

�ن الــواردة  باألدلــة  القاعــدة  هــذه  عــى  ُيســتدل  أن  يمكــن 
وعيــة االنتقــال إىل األبــدال عنــد تعــذر الُمبــدالت, منهــا: قولــه تعــاىل: ))فلــم تجــدوا مــاًء  م�ش

فتيممــوا صعيــدا طيبــا(( }النســاء: 43{.
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المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىل القاعدة:	 
ي حــق المكلــف القــادر أن يصــوم رمضــان, لكــن لــو تعــذر ذلــك بســبب العجــز 

أن األصــل �ن
ع االنتقــال إىل بدلــه وهــو اإلطعــام. , فإنــه ُيــ�ش للكــرب

المسألة الرابعة: وقفات متعلقة بالبدل:	 
الوقفة األوىل: وقت االنتقال إىل البدل: ال يخلو البدل هنا من ثالث حاالت: «

ع االنتقــال إىل البــدل 	  الحالــة األوىل: أن يتعلــق األصــل بوقــٍت يفــوت بفواتــه, فُيــ�ش
ة, ولــو كان ُيــر�ب حصــول األصــل, كمــن دخــل عليــه وقــت الصــالة ولــم يجــد  مبــا�ش

المــاء, فيتيمــم, وإن كان يرجــو القــدرة عــى المــاء.
ع 	  ه, فــال ُيــ�ش ي تأخــري

ر �ن الحالــة الثانيــة: أال يتعلــق األصــل بوقــت يفــوت بفواتــه, وال �ن
االنتقــال إىل البــدل, إذا كان ُيــر�ب حصــول األصــل, كمــن يرجــو وجــود مالــه الغائــب, 

. ن ي كفــارة القتــل أو اليمــ�ي
ي بــه رقبــة �ن ليشــرت

ر, فهــذا فيــه 	  ه �ن ي تأخــري
الحالــة الثالثــة: أال يتعلــق األصــل بوقــت يفــوت بفواتــه ,و�ن

ر, كمــن ينتظــر وجــود مالــه الغائــب  خــالف, والراجــح أنــه ُينظــر إىل مــدى تحملــه للــرن
ي كفــارة الظهــار.

ي بــه رقبــة �ن ليشــرت

ي البــدل, فهــل ينتقــل إىل األصــل أو  «
وع �ن الوقفــة الثانيــة: القــدرة عــى األصــل بعــد الــ�ش

: ن ي البــدل؟ ال يخلــو األمــر مــن حالتــ�ي
يســتمر �ن

ي البدل, 	 
ع له االستمرار �ن ي نفسه, فهذا ُي�ش

الحالة األوىل: أن يكون البدل مقصودا �ن
ي أثناء الصوم, فُيتم صومه.

كمن قدر عى العتق �ن
ه, فيلزمــه العــودة لألصل,كمــا لــو قــدر 	  الحالــة الثانيــة: أن يكــون البــدل مقصــودا لغــري

ي الصــالة.
وع �ن عــى المــاء أثنــاء التيمــم,أو بعــده وقبــل الــ�ش

أصلــه,  « منهمــا حكــم  لــكل  أن  ي 
يجتمعــان �ن والتابــع:  البــدل  ن  بــ�ي الفــرق  الثالثــة:  الوقفــة 

منهــا: أمــور  ي 
�ن قــان  ويفرت

أن البدل والمبَدل ال يجتمعان, بخالف التابع مع متبوعه. . 1
وط بثبوت المتبوع.. 2 وط بعدم المبَدل, بينما ثبوت التابع م�ش أن ثبوت البدل م�ش
أن البدل يقوم مقام المبَدل, بينما التابع ال يقوم مقام المتبوع.. 3
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القاعدة الكلية السادسة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

محققــة 	  تكــون  أن  الرعيــة  عــى  الواليــة  مقتــىن  أن  القاعــدة:  معــىن  األوىل:  المســألة 
تــب عــى هــذه الواليــة غــري الزم لهــم,  للمصلحــة الدينيــة أو الدنيويــة لهــم, ولذلــك فــإن مــا يرت

مــا لــم يكــن محققــا لتلــك المصلحــة.

المسألة الثانية: األدلة عىل هذه القاعدة:	 
ووجــه   .}152 }األنعــام:  أحســن((  ىهي  ي  بالــ�ت إال  اليتيــم  مــال  تقربــوا  ))وال  تعــاىل:  قولــه 
ي مالــه بمــا فيــه صالحــه, ممــا 

االســتدالل: أن هللا تعــاىل قــد أبــاح لــوىلي اليتيــم التــرف �ن
قــا للمصلحــة. يكــون محقِّ أن  ي 

ينبــ�ن الــواىلي  تــرف  أن  يــدل عــى 
ي تفيــد التحذيــر مــن غــش الرعيــة وعــدم النصــح لهــم,  وقــد وردت جملــة مــن األحاديــث الــ�ت
عيه هللا رعية يموت وهو غاش  منها: قوله »صى هللا عليه وســلم«: ))ما من عبد يســرت
ي وجــوب العمــل عــى  لرعيتــه إال حــّرم هللا عليــه الجنــة(( }البخــارى: 2614{. وهــذا يعــ�ن

مــا يحقــق مصالحهــم.

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىل القاعدة:	 
ن الــواىلي إلمامــة الصــالة بهــم إمامــا عــدال, وال يجــوز  ي أن ُيعــ�ي

أن مصلحــة الرعيــة تقتــىن
ي ذلــك.

ن فاســق؛ ألن الصــالة خلــف الفاســق مكروهــة, وال مصلحــة �ن تعــ�ي

القاعدة الكبرى السابعة: الخراج بالضمان

المسألة األوىل: معىن القاعدة:	 
, وىه مستندة إىل سبب  ئ ي تحصل من ال�ش المراد بلفظ )الخراج(: المنافع المنفصلة ال�ت
, وعــى  ئ ــل تبعــة الــ�ش ام بالتعويــض, وتحمُّ ن وع, وأمــا لفــظ )الضمــان( فمعنــاه: االلــرت مــ�ش
هــذا فيكــون معــ�ن القاعــدة: أن اســتحقاق تلــك المنافــع يكــون لمــن يتحمــل تلــك التبعــة.

المسألة الثانية: الدليل عىل هذه القاعدة:	 
ى عبــدا فاســتغله, ثــم ظهــر منــه  مــا روى عــن عائشــة »رصن هللا عنهــا« أن رجــال اشــرت
بــرّده, فقــال  لــه  عيــب, فخاصــم فيــه إىل رســول هللا »صــى هللا عليــه وســلم« فقــىن 
البائــع: يــا رســول هللا إنــه قــد أخــذ خراجــه. فقــال رســول هللا »صــى هللا عليــه وســلم« 
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ي داوود 284/3{. وهــذا الحديــث  ن أ�ب : )الخــراج بالضمــان( }مســند أحمــد237/6, وســ�ن
ي اســتفادها  الــ�ت ي »صــى هللا عليــه وســلم« المنفعــة  النــ�ب ي القاعــدة, فقــد جعــل 

نــص �ن
ي مقابــل ضمانــه لــه لــو تلــف عنــده.

ي مــن العبــد �ن المشــرت

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىل القاعدة:	 
مــاال,  ذلــك  وراء  مــن  وكســب  أيــام,  لعــدة  اســتعملها  ثــم  ســيارة,  شــخص  ى  اشــرت لــو 
فــإن مــا حصــل مــن الســيارة مــن منفعــة ال يحــق  هــا للبائــع,  ثــم وجــد بهــا عيبــا فــأراد ردَّ
للســيارة. مقابــل ضمانــه  ي  للمشــرت فيكــون  خــراج,  ألنــه  عنــه؛  بعــوض  المطالبــة  للبائــع 

وط إعمال هذه القاعدة:	  المسألة الرابعة: �ش
ط األول: أن تكــون المنفعــة منفصلــة غــري متولــدة مــن األصــل. فــإن كانــت متصلــة  « الــ�ش

لمالــك  الدابــة, فإنهــا تكــون  مــن األصــل كولــد  أو كانــت منفصلــة ومتولــدة  الدابــة,  ن  كلــ�ب
األصــل.

اء مثــال. فــإن كانــت  « وع, كالــ�ش : أن تكــون المنفعــة مســتندة إىل ســبب مــ�ش ي
ط الثــا�ن الــ�ش

بــاح للغاصــب. وع, كالغصــب مثــال, فإنهــا ال تُ بســبٍب غــري مــ�ش

القاعدة الكلية الثامنة: الُغْرم بالُغْنم

ي 	 
ئ مطلــوب لــه تكــون �ن المســألة األوىل: معــىن القاعــدة: أن مــا يلــزم المــرء مــن تبعــات ىسش

. ئ مقابــل حصــول منافــع ذلــك الــ�ش

المسألة الثانية: الدليل عىل هذه القاعدة:	 
ن لمــن أراد أن ُيتــم الرضاعــة((  ن كاملــ�ي قولــه تعــاىل ))والوالــدات ُيرضعــن أوالدهــن حولــ�ي
}البقــرة: {, ووجــه االســتدالل منــه: أن هللا تعــاىل قــد جعــل إرضــاع الوالــدات ســواء كــّن 
نــم- فــدل عــى أن 

ُ
ي مقابــل رزقهــن وكســوتهن –وهــو غ

ــرم- �ن
ُ
زوجــات أم مطلقــات –وهــو غ

الُغــرم بالُغنــم.

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىل القاعدة:	 
ي؛ ألنــه المنتفــع بــه, فأجــرة الكتابــة  أن أجــرة كتابــة صــك عقــد المبايعــة تكــون عــى المشــرت

نــم, وقــد تقــرر أن الُغــرم بالُغنــم.
ُ
ــرم, واالنتفــاع غ

ُ
هنــا غ
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المسألة الرابعة: عاقة هذه القاعدة بالقاعدة السابعة:	 
هذه القاعدة تفيد عكس ما أفادته القاعدة الســابعة, فقاعدة )الخراج بالضمان( أفادت 
 , ئ ي  مقابــل تحملــه تبعــات ذلــك الــ�ش

ي يحصــل عليهــا الشــخص تكــون �ن أن المنفعــة الــ�ت
ي مقابل ما يحصل منه من منفعة.

ئ تكون �ن وهذه القاعدة أفادت أن تحمله تبعات ال�ش

القاعدة الكلية التاسعة: الجواز الشرعي ينافي الضمان

بالجــواز 	  المقصــود  )وهــو  عــا  �ش المبــاح  التــرف  أن  القاعــدة:  معــىن  األوىل:  المســألة 
يكــون مضمونــا. ال  اإلتــالف  هــذا  فــإن  إتــالف,  عليــه  ترتــب  إذا   ) عي الــ�ش

 	: ن المسألة الثانية: الدليل عىل هذه القاعدة: يمكن أن ُيستدل هلذه القاعدة بدليل�ي
ع يمنــع مــن  « الــ�ش ي حكــم 

بالجــواز �ن ئ  الــ�ش , وحاصلــه : أن اتصــاف  المعــ�ن مــن  أحدهمــا 
عليــه. الضمــان  ترتــب  امتنــع  بالتعــدي,  امتنــع وصفــه  وإذا  بالتعــدي,  وصفــه 

ي يكــون الفاعــل فيهــا ُمحســنا  « وثانيهمــا: أنــه يمكــن أن ُيســتدل لبعــض صــور القاعــدة الــ�ت
ه, ثــم  ن مــن ســبيل(( }التوبــة:91{, فمــن أحســن عــى غــري بقولــه تعــاىل: ))مــا عــى المحســن�ي

ترتــب عــى إحســانه نقــص أو تلــف, لــم يضمنــه.

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىل القاعدة:	 
ي الطريــق العــام بــإذن وىلي األمــر, فســقط فيهــا إنســان 

ي ملكــه, أو �ن
لوحفــر شــخص حفــرة �ن

عــا, والجــواز  أو حيــوان, وحصــل لــه تلــف, فإنــه ال ضمــان عليــه؛ ألن فعلــه هــذا جائــز �ش
ي الضمــان.

عي ينــا�ن الــ�ش

وط إعمال هذه القاعدة:	  المسألة الرابعة: �ش
ط السالمة. « ط األول: أال يكون الترف المباح مقيدا ب�ش ال�ش
ورة. « ي حال الرن

ه ألجل نفسه, �ن : أال يكون عبارة عن إتالف مال غري ي
ط الثا�ن ال�ش

القاعدة الكلية العاشرة: ال يجوز ألحد أن يتصرف في ملك الغير بال إذن

ه 	  ي ملك غري
المسألة األوىل: معىن القاعدة: أنه ال يحل ألحد وال يصح منه أن يترف �ن

ع. ترفــا بــدون إذٍن مــن المالــك أو مــن الــ�ش
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المسألة الثانية: الدليل عىل هذه القاعدة:	 
ي العقود 

اط الرضا  �ن ع العامة الدالة عى اشــرت يمكن أن ُيســتدل لهذه القاعدة بأدلة ال�ش
ونحوها, كقوله تعاىل: ))يأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة 
عن تراٍض منكم(( }النساء: 29{ , ووجه الداللة: أن الترف العاري من اإلذن ُيعد خاليا من 
ت اآلية عى أنه ال يحل به المال, فيكون الترف العارى من اإلذن كذلك.  

ّ
الرضا, وقد دل

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىل القاعدة	 
ه بــدون إذنــه, واســتعملها, فــإن ترفــه ال يجــوز, فلــو تلفــت  لــو أخــذ شــخص ســيارة غــري

الســيارة, وجــب عليــه الضمــان.

القاعدة الكلية الحادية عشرة: ُيضاف الفعل إلى الفاعل ال اآلمر مالم يكن مجبرا

المسألة األوىل: معىن القاعدة	 
أن الفعــل الــذي هــو عبــارة عــن تَعــٍد عــى الغــري إذا كان بأمــر مــن أحــد, فــإن حكــم هــذا الفعــل 
ُينسب إىل فاعله دون اآلمر به, إال إذا كان اآلمر ُمكِرها للفاعل, فُينسب حكم الفعل إىل اآلمر.

المسألة الثانية: الدليل عىل هذه القاعدة	 
قوله تعاىل: ))ال ُيكلف هللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت(( }البقرة:286{ 
ــف, 

َ
ي مقــدور المكل

ن أن التكليــف يحصــل بمــا كان �ن ووجــه االســتدالل: أن هللا تعــاىل بــ�يّ
ولذلــك فإنــه يكــون مســئوال عنــه, فمــا كان خارجــا عــن مقــدوره, فــال يكــون مســئوال عنــه.

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىل القاعدة	 
لــو أمــر شــخص آخــر أن يحفــر حفــرة �ن الطريــق العــام , ففعــل, فوقــع فيهــا إنســان أو 
دابــة, فــإن الضمــان يكــون عــى الفاعــل دون اآلمــر, فــإن كان اآلمــر هــو الســلطان, كان عليــه 

. الضمــان, ألنــه �ن حكــم الُمْجــربِ

القاعدة الكلية الثانية عشرة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

عيــة, كالشــهود العــدول, 	  المســألة األوىل: معــىن القاعــدة: أن األمــر الثابــت بالبينــة ال�ش
. ن ُيعــَ� حكــم الثابــت بمشــاهدة العــ�ي
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المسألة الثانية: الفروع المبنية عىل القاعدة	 
, فــإن ملكيــة تلــك الســلعة  ن ن شــخص�ي لــو شــهد الشــهود بحصــول المبايعــة لســلعة مــا بــ�ي

لــة ثبوتــه بالمعاينــة. ن ي, ويكــون ثبــوت ذلــك بالشــهادة بمرن تثبــت للمشــرت

هان حكم الثابت بالعيان ثالثة أمور: تب عى إعطاء الثابت بالرب تنبيه: يرت
أال ُيقَبل من المدَع عليه إنكاٌر بعد ذلك الثبوت.. 1
أال ُيسمع من المدَع عليه ادعاٌء بخالف ذلك الثبوت.. 2
ي عليــه مــن ذوي العالقــة, فيثبــت . 3

هــان عــى غــري حكــم المقــىن أن َيــ�ي االثبــات بالرب
الحكم بالنســبة إليهم أيضا.

ئ واحــد وهــو: أن األول يمكــن  ي ىسش
هــان عــن الثابــت بالعيــان �ن تنبيــه آخــر: يختلــف الثابــت بالرب

ي بخالفــه. ي بخالفــه, أمــا اآلخــر فــال ُتســمع الدعــوى الــ�ت ســماع الدعــوى الــ�ت

القاعدة الكلية الثالثة عشرة: إعمال الكالم َأْولى من إهماله

المسألة األوىل: مكانة هذه القاعدة وأهميتها:	 
هــذه القاعــدة ذات مكانــة عظيمــة, ويتفــرع عنهــا كثــري مــن الفــروع الفقهيــة, وىه تقــرب مــن 
ي الجملة, وتدخل غالب أبواب الفقه.

ن العلماء �ن ى حيث إنها محل اتفاق ب�ي القواعد الكرب

المسألة الثانية: معىن القاعدة:	 
ي بحيــث يكــون لــه ثمــرة, وأمكــن حملــه 

أن الــكالم إذا أمكــن حملــه عــى معــ�ن مــن المعــا�ن
ْوىل.

َ
عــى معــ�ن آخــر بحيــث ال يكــون لــه ثمــرة, فــإن حملــه عــى المعــ�ن الــذي لــه ثمــرة أ

المسألة الثالثة: الدليل عىل هذه القاعدة:	 
يمكــن أن ُيســتدل لهــا بدليــل عقــىي حاصلــه: أن إهمــال الــكالم يجعلــه لغــوا, وكالم العاقــل 
ُيصــان عــن اللغــو مــا أمكــن ذلــك, وصــون الــكالم عــن اللغــو يحصــل بإعمالــه, وعــدم إهمالــه.

المســألة الرابعــة: القواعــد المتفرعــة عــن هــذه القاعــدة: تفــرع عــن هــذه القاعــدة عــدد 	 
مــن القواعــد, منهــا:

ي الكام الحقيقة «
القاعدة األوىل: األصل �ن

ن الحقيقــة 	  ي الــكالم إذا تــردد بــ�ي
المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أن الراجــح أو الغالــب �ن

والمجــاز أن ُيحمــل عــى الحقيقــة؛ ألنهــا ىه األصــل.
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المسألة الثانية: الفروع المبنية عى القاعدة	 
, ثــم طالبــه بعــد ذلــك بقيمتــه, بحجــة أنــه  ئ لــو قــال شــخص آلخــر: وهبتــك هــذا الــ�ش
أراد بلفــظ الهبــة البيــع؛ لــم تصــح هــذه المطالبــة؛ ألن الهبــة حقيقــة فيمــا كان بغــري 

عــوض, واألصــل �ن الــكالم الحقيقــة.
ى:	  المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب

هــذه القاعــدة ترســم منهجــا مــن مناهــج إعمــال الــكالم, وذلــك انــه إذا أمكــن إعمــال 
وجــه  عــى  إعمالــه  الراجــح  فــإن  المجــاز,  وجــه  وعــى  الحقيقــة  وجــه  عــى  الــكالم 

الحقيقــة.
يــزول 	  ال  ن  )اليقــ�ي قاعــدة  عــى  القاعــدة  هــذه  العلمــاء  بعــض  فــرَّع  الرابعــة:  المســألة 

ي كالم المتكلم أمر متيقن, 
ي �ن

بالشك(, ووجه تفريعها عليها: أن إرادة المع�ن الحقي�ت
ْوىل.

َ
ن أ وإرادة المعــ�ن المجــازي أمــر مشــكوك فيــه, والحمــل عــى اليقــ�ي

القاعدة الثانية: إذا تعذرت الحقيقة ُيصار إىل المجاز «
ن الحقيقــة والمجــاز ولــم يمكــن 	  المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أن الــكالم إذا دار بــ�ي

حملــه عــى حقيقتــه, فإنــه ُيحمــل عــى مجــازه.
المســألة الثانيــة: الفــروع المبنيــة عــى هــذه القاعــدة: يمكــن ذكرهــا مــن خــالل ذكــر 	 

أوجــه تعــذر الحقيقــة, وىه ثالثــة أوجــه:
, وله صورتان:. 1 ي

الوجه األول: التعذر الحقي�ت
ي ممتنعــة, ومثالهــا: مــا لــو وقــف 

الصــورة األوىل: أن تكــون إرادة المعــ�ن الحقيــ�ت
فــإن  لــه )أوالد أوالد(,  لــه أوالدا, ولكــن  شــخص شــيئا عــى )أوالده(, ولــم يكــن 
ي الولد المبا�ش , وهو ممتنع هنا, 

الوقف يكون لهم؛ ألن لفظ )الولد( حقيقة �ن
. فُيحمــل عــى مجــازه, وهــو الولــد غــري المبــا�ش

ي ممكنــة ولكــن بمشــقة, ومثالهــا: 
الصــورة الثانيــة: أن تكــون إرادة المعــ�ن الحقيــ�ت

ي األكل من 
ما لو حلف شخص عى األكل من هذه الشجرة, فإن ذلك حقيقة �ن

خشــبها وأوراقهــا, وهــذا ممكــن ولكــن بمشــقة, فُيصــار إىل المجــاز, وهــو الثمــر, 
فــال يحنــث إال إذا أكل منــه.
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, وذلك بأن يكون الُعرف هو الذي أّدى إىل ُهجران . 2 ي
: التعذر الُعر�ن ي

الوجه الثا�ن
ي دار فــالن, فــإن ذلــك 

الحقيقــة, ومثالــه: مــا لــو حلــف شــخص أال يضــع قدمــه �ن
ي 

ي الدخــول عليــه �ن
ي وضــع الجــزء المعــروف مــن الجســم فقــط, ومجــاز �ن

حقيقــة �ن
, فُيحمل الكالم عى مجازه. ي

بيته, وقد دل الُعرف عى عدم إرادة المع�ن الحقي�ت
الــذي أّدى إىل . 3 ع هــو  الــ�ش بــأن يكــون  , وذلــك  عي الــ�ش الثالــث: التعــذر  الوجــه 

ل شــخص آخــر بالخصومــة, فــإن الخصومــة 
ّ
ُهجــران الحقيقــة, ومثالــه: مــا لــو وك

ع عــى عــدم إرادة المعــ�ن  ي المرافعــة, وقــد دل الــ�ش
ي المنازعــة, ومجــاز �ن

حقيقــة �ن
, فُيحمــل الــكالم عــى مجــازه. ي

الحقيــ�ت
ى:	  المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب

الــكالم؛ وذلــك باالنتقــال مــن  القاعــدة ترســم منهجــا آخــر مــن مناهــج إعمــال  هــذه 
تعذرهــا. عنــد  المجــاز  إىل  الحقيقــة 

القاعدة الثالثة: المطلق يجري عىل إطاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو داللة «
المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة:  إذا ُوجــد كالم خــاٍل مــن القيــود, فإنــه ُيعمــل بــه عــى 	 

إطالقــه, فــإذا قــام الدليــل عــى تقييــده, ُيعمــل بــه مقيــدا, ســواء أكان التقييــد بطريــق 
اللفــظ أم بطريــق الداللــة.

المســألة الثانيــة: الفــروع المبنيــة عــى القاعــدة: يمكــن ذكرهــا مــن خــالل ذكــر حــاالت 	 
القاعــدة,وىه ال تخلــو مــن ثــالث حــاالت:

ل شخص آخر بقوله: . 1
َّ
الحالة األوىل: إجراء المطلق عى إطالقه, ومثالها: لو وك

ى لــه ســيارة بيضــاء, فقــال المــوكل: أردتهــا حمــراء, فإنــه  اشــرت ىلي ســيارة, فاشــرت
اليقبــل كالمــه هنــا, ألن توكيلــه مطلــق, والمطلــق ُيجــرى عــى إطالقــه.

ل شــخص آخــر بقولــه: اشــرت . 2
َّ
الحالــة الثانيــة: تقييــد المطلــق نصــا, ومثالهــا: لــو وك

اء, فإنــه ال يلــزم المــوكل قبولهــا, ألنــه  ى لــه ســيارة خــرن ىل ســيارة ســوداء, فاشــرت
قــد قــام التقييــد نصــا, فــال يكــون الــكالم مطلقــا.

ي . 3
الحالــة الثالثــة: تقييــد المطلــق داللــة, ومثالهــا: لــو كان هنــاك شــخص يعمــل �ن

ة  ى لــه ســيارة صغــري ي لــه ســيارة, فاشــرت ل صديقــا لــه أن يشــرت
ّ
حمــل األمتعــة, فــوك

ال تصلح لحمل األمتعة, فإنه ال يلزم الموكل قبول السيارة؛ ألنه قد قام التقييد 
ي حــال المــوكل.

داللــة, المتمثــل �ن
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ى:	  المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب
هذه القاعدة ترسم منهجا من مناهج إعمال الكالم؛ وذلك أن الكالم إذا كان مطلقا, 

فإنــه ُيعمــل بــه عــى اإلطــالق, وإذا كان مقيــدا فإنــه ُيعمــل بــه عــى التقييــد.

القاعدة الرابعة: ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر كله «
ي مجلــة االحــكام العدليــة, 	 

: هــذا هــو نــص القاعــدة عنــد ابــن نجيــم و�ن المســألة األوىلي
. ي هــم بألفــاظ مختلفــة, لكــن بنفــس المعــ�ن وقــد ذكرهــا غري

ي القاعــدة: أن مــا ال يقبــل التجزئــة يكــون ذكــر البعــض منــه قائمــا 	  المســألة الثانيــة: معــ�ن
تــب عــىي الــكل مــن أحــكام. مقــام ذكــر الكل,مــن جهــة مــا يرت

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىي القاعدة: 	 
لــو عفــا بعــض أوليــاء الــدم عــن حقهــم مــن القصــاص, فــإن القصــاص يســقط كلــه؛ ألن 

القصــاص حــق ال يتجــزأ, فيكــون إســقاط بعضــه كإســقاط كلــه.

ي	  المسألة الرابعة: عالقة هذ القاعدة بالقاعدة الكرب
يــل بعــض  ن هــذه القاعــدة ترســم منهجــا مــن مناهــج إعمــال الــكالم واجتنــاب إهمالــه, بترن

تــب عليــه مــن أحــكام . لــة الــكل فيمــا يرت ن مــا ال يتجــزأ مرن

المسألة الخامسة: تنبيهان متعلقان بهذه القاعدة:	 
التنبيــه األول: هــذه القاعــدة متعلقــة بمــا ال يقبــل التجــزأة, أمــا مايقبــل التجــزأة . 1

فيكــون للبعــض منــه حكــم خــاص, كمــا أن للــكل حكمــا خاصــا.
ي . 2

ي الحكــم إال �ن
: ذكــر بعــض العلمــاء أن الجــزأ ال يزيــد عــىي الــكل �ن ي

التنبيــه الثــا�ن
, فهــذا ظهــار  مســائل قليلــة, منهــا: لــو قــال رجــل لزوجتــه: أنــت عــىي كظهــر أىمي
ام  , لــم يكــن �يحــا, بــل هــو كنايــة عــن االحــرت ــح, ولــو قــال انــت عــىي كأىمي ـ ـ ـ �يـ

مثــال, وال يقــع ظهــارا إال إذا نــواه.

ي الغائب معترب «
ي الحا�ن لغو و�ن

القاعدة الخامسة: الوصف �ن
ي القاعدة	  : مع�ن المسألة األوىلي

ي أغلب أحوالها بالعقود, لذلك يكون معناها: أن المعقود عليه 
هذه القاعدة تتعلق �ن

ا وُوِصــف  ي مجلــس العقــد, وإمــا أن يكــون غائبــا, فــإن كان حــا�ن
ا �ن إمــا أن يكــون حــا�ن

ن  ي الحكــم, والمعتــرب هنــا هــو التعيــ�ي
ي هــذه الحالــة ال أثــر لــه �ن

بوصــف مــا فــإن الوصــف �ن
. الحالــة معتــرب ي هــذه 

الوصــف �ن فــإن  المعقــود عليــه غائبــا,  باإلشــارة, وأمــا إن كان 
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المســألة الثانيــة: الفــروع المبنيــة عــىي القاعــدة: يمكــن ذكرهــا مــن خــالل ذكــر حــاالت 	 
: ن هــذه القاعــدة, وىه ال تخلــو مــن حالتــ�ي

, ومــن أمثلــة هــذه الحالــة: لــو كان عنــد . 1 ي الحــا�ن
الحالــة األوىل: إلغــاء الوصــف �ن

ي 
ي بعتــك ســيار�ت ي مجلــس العقــد, فقــال للمشــرت

ة �ن شــخص ســيارة ســوداء حــا�ن
اإلشــارة,  عــى  بنــاًء  الســوداء؛  الســيارة  عــى  يصــح  العقــد  فــإن  اء,  الخــرن هــذه 

ي الحــا�ن لغــو.
والوصــف �ن

ي الغائــب, ومــن أمثلتهــا: لــو كان عنــد شــخص . 2
الحالــة الثانيــة: اعتبــار الوصــف �ن

ي الســوداء 
ي: بعتــك ســيار�ت ســيارة, وىه غائبــة عــن مجلــس العقــد, فقــال للمشــرت

اللــون, فإننــا ننظــر: إن طابــق الوصــف الواقــع صــح العقــد, وإن خالفــه لــم يصــح.
ي	  المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب

فإلغــاء  إهمالــه؛  واجتنــاب  الــكالم,  إعمــال  مناهــج  مــن  منهجــا  ترســم  القاعــدة  هــذه 
ذلــك. إىل  يــؤدي  ممــا  الغائــب  ي 

�ن واعتبــاره  الحــا�ن  ي 
�ن الوصــف 

ي الجواب «
القاعدة السادسة: السؤال معاد �ن

ي 	 
ي القاعــدة: أن الســؤال -ويشــمل االســتفهام والطلــب- إذا أ�ت : معــ�ن المســألة األوىلي

ي الجــواب.
بعــده جــواب, فــإن مضمــون الســؤال يكــون مكــررا �ن

المســألة الثانيــة: أمثلــة للفــروع المبنيــة عــىي القاعــدة: لــو قيــل لرجــل: هــل طلقــت 	 
ي الجــواب, 

زوجتــك؟, فقــال: نعــم, كان هــذا إقــرارا منــه بالطــالق؛ ألن الســؤال معــاد �ن
. ي فكأنــه قــال: نعــم طلقــت زوجــ�ت

ي: هــذه القاعــدة ترســم منهجــا 	  المســألة الثالثــة: عالقــة هــذه القاعــدة بالقاعــدة الكــرب
مــن مناهــج إعمــال الــكالم, واجتنــاب إهمالــه؛ ألنــه إذا اعُتــرب الجــواب بمفــرده لــم يكــن 

ي الجــواب كان للــكالم فائــدة.
للــكالم فائــدة, فــإذا أعيــد الســؤال �ن

القاعدة السابعة: إذا تعذر إعمال الكام «
ي صحيح, فإن 	  ي القاعدة: أنه إذا استحال حمل الكالم عىي مع�ن : مع�ن المسألة االوىلي

الــكالم حينئــذ يعــد لغــوا, فــال يعتــد بــه.
المســألة الثانيــة: أمثلــة للفــروع المبنيــة عــىي هــذه القاعــدة: يمكــن ذكرهــا مــن خــالل 	 

ذكــر أســباب تعــذر إعمــال الــكالم, وأهمهــا ســببان:
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الســبب األول: معارضــة الــكالم للواقــع, ومثالــه: لــو أقــر شــخص أنــه قطــع يــد . 1
شــخص آخــر, فلمــا نظرنــا وجدنــا أن يــد ذلــك الشــخص ســليمة, فــإن هــذا اإلقــرار 

يعــد لغــوا, لتعــذر إعمالــه.
ألحدهمــا, . 2 ــح  ُمرجِّ وال   , ن معنيــ�ي ن  بــ�ي كا  مشــرت اللفــظ  يكــون  أن   : ي

الثــا�ن الســبب 
ن نــوع الكفالــة: هــل ىه كفالــة نفــس أو  ومثالــه: لــو كفــل شــخص أخــر, ولــم يــ�ب
, وال  ن ن معنيــ�ي ك بــ�ي كفالــة مــال؟ فــإن كالمــه يهمــل, ألن لفــظ )الكفالــة( مشــرت

ألحدهمــا.  ُمرجــح 
ي	  المسألة الثالثة: عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الكرب

ي مقيــدة بمــا إذا كان اإلعمــال ممكنــا, فــإذا كان اإلعمــال غــري ممكــن  أن القاعــدة الكــرب
فــإن الــكالم يهمــل, وهــذا مــا أفادتــه هــذه القاعــدة.   

القاعدة الكلية الرابعة عشرة: الساقط ال يعود

المسألة األوىل: معىن القاعدة: 	 
ع لــه, فإنــه يصبــح كالمعــدوم, فــال  إذا ســقط حــق بإســقاط صاحبــه لــه, أو بإســقاط الــ�ش

يتمكــن مــن إرجاعــه.

ي الحقــوق الخالصــة للعبــاد 	 
المســألة الثانيــة: مــا يجــري فيــه اإلســقاط: اإلســقاط يجــري �ن

ط كونهــا حقوقــا اختياريــة, كحــق الخيــار, وحــق الشــفعة ونحوهمــا, ومعــ�ن هــذا أن  بــ�ش
ي 

ا, كالحــق �ن اإلرث, وال �ن ي تنتقــل جــرب ي الحقــوق الــ�ت
ي األعيــان, وال �ن

اإلســقاط ال يجــري �ن
ي حــد الزنــا ونحــوه.

الحقــوق الخالصــة هلل تعــاىل, كالحــق �ن

المسألة الثالثة: أمثلة للفروع المبنية عىل القاعدة	 
ي المطالبــة بهــا بعــد ذلــك؛ 

ي الشــفعة, فإنــه ليــس لــه الحــق �ن
لــو أن الشــفيع أســقط حقــه �ن

ألن الســاقط ال يعــود.

القاعدة الكلية الخامسة عشرة: تبدل سبب الِملك قائم مقام تبدل الذات

لة تغري ذات 	  ن ل مرن نَّ ئ ُيرن المســألة األوىل: معىن القاعدة: أن تغري ســبب تملك اإلنســان ل�ش
, فُتعــَ� الــذات حكمــا غــري  حكمهــا األول.  ئ ذلــك الــ�ش
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المسألة الثانية: دليل هذه القاعدة	 
«صى هللا  ي هللا عنها« لحما, فقال الن�ب

ي هللا عنها« أهدت عائشة »رصن
ما ورد أن بريرة »رصن

عليه وسلم«: ))لو صنعتم لنا من هذا اللحم((, فقالت عائشة: ُتُصِدق به عى بريرة , فقال رسول 
هللا«صى هللا عليه وسلم«: ))هو لها صدقة, ولنا هدية(( }البخاري 911/2,ومسلم 756/2{ 
,ووجــه الداللــة منــه: أن تبــدل ســبب الِملــك مــن الصدقــة إىل الهديــة قــام مقــام تبــّدل ذات اللحــم.

المسألة الرابعة: الفروع المبنية عىل هذه القاعدة	 
لــو أن شــخصا تصــدق عــى قريــب لــه, ثــم مــات هــذا القريــب بعــد ذلــك, وعــاد المــال إىل 

ن مــا بــذل؛ ألن ســبب الملــك قــد تبــدل. المتصــدق, فإنــه يملكــه, وإن كان هــو عــ�ي

وط إعمال هذه القاعدة: 	  المسألة الخامسة: �ش
ط األول: أال يحصــل المقصــود مــع اختــالف األســباب؛ ألنــه إذا حصــل المقصــود  « الــ�ش

ّ العاقــدان لهــذه األســباب  أثــر, ويحــدث ذلــك عندمــا يتغــري لــم يعــد الختــالف األســباب 
المختلفــة, ومثــال هــذا: لــو أن امــرأة قبضــت نصــف مهرهــا, فوهبتــه مــع النصــف اآلخــر 
د الــزوج نصــف مــا دفعــه  لزوجهــا, ثــم طلقهــا زوجهــا قبــل الدخــول, فــإن األصــل أن يســرت
جاعه بطريــق الهبــة. لزوجتــه؛ ولكنــه هنــا ال يأخــذ شــيئا؛ ألن المقصــود قــد حصــل باســرت

ي األصــل, ومــن أمثلــة هــذا: لــو �ق  «
وعــا �ن : أن يكــون الســبب المتبــدل م�ش ي

ط الثــا�ن الــ�ش
شــخص مــال آخــر, ثــم وهبــه لشــخص آخــر, فــإن تبــدل الســبب هنــا مــن كونــه �قــة إىل 

, بــل يبــ�ت موصوفــا بأنــه مــ�وق. ئ كونــه هبــة ال يقــوم مقــام تبــدل ذات الــ�ش

القاعدة الكلية السادسة عشرة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

ط اإلنســان أمــرا 	  ع, واشــرت المســألة األوىل: معــىن القاعــدة: أنــه إذا ثبــت أمــر بطريــق الــ�ش
ع. ع, فــإن المعتــرب هــو الثابــت بالــ�ش يناقــض مــا ثبــت بالــ�ش

المسألة الثانية: الدليل عىل القاعدة	 
ي كتــاب هللا فهــو باطــل(( }مســند 

ط ليــس �ن قولــه »صــى هللا عليــه وســلم« : ))كل �ش
ط المتضمن  أحمد 46/7,وابن ماجة:843/2{ , ووجه الداللة منه: أنه دل عى أن ال�ش

ي الكتــاب والســنة فهــو غــري معتــد بــه.
مخالفــة مــا ورد �ن

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىل القاعدة	 
ه, وهــذا الشــخص لــم يحــج حجــة اإلســالم, فــإن إحرامــه  لــو أحــرم شــخص بالحــج عــن غــري
ط, ومــا  ه ثابــت بالــ�ش ع, وحجــه عــن غــري بالحــج يكــون حجــة اإلســالم؛ ألنهــا ثابتــة بالــ�ش

ط. ع مقــدم عــى مــا ثبــت بالــ�ش ثبــت بالــ�ش
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القاعدة الكلية السابعة عشرة: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

ط يكــون معدومــا قبــل حصــول 	  المســألة األوىل: معــ�ن القاعــدة: أن األمــر المعلــق عــى �ش
طــه. طــه, ويكــون متحققــا عنــد تحقــق �ش �ش

المسألة الثانية: الفروع المبنية عى القاعدة	 
ي فأنــِت طالــق, فــإن الطــالق يقــع عنــد 

لــو قــال رجــل لزوجتــه إن خرجــِت مــن البيــت بغــري إذ�ن
ط, فــإذا لــم تخــرج لــم يقــع الطالق. ثبــوت الــ�ش

القاعدة الكلية الثامنة عشرة: يلزم مراعاة الشرط بقدر اإلمكان

المسألة األوىل: معىن القاعدة	 
ط جائــزا  يعــة, فــإن كان الــ�ش ط بالقــدر الــذي تســمح بــه قواعــد ال�ش أنــه يجــب الوفــاء بالــ�ش
ط فاســدا لــم يلــزم الوفــاء بــه. لــزم الوفــاء بــه, وهــو مــا تتعلــق بــه هــذه القاعــدة, وإن كان الــ�ش

المسألة الثانية: الدليل عىل القاعدة	 
طــا أحــل حرامــا أو  وطهــم, إال �ش قولــه »صــى هللا عليــه وســلم«: ))المســلمون عــى �ش
ي ســننه: 27/3,والحاكــم: 50/2{ ووجــه الداللــة منــه: أن 

ي �ن حــّرم حــالال(( }الــدار قطــ�ن
ع. وط, إال مــا كان مخالفــا للــ�ش ن أنــه يلــزم الوفــاء بالــ�ش ي »صــى هللا عليــه وســلم« بــ�يّ النــ�ب

المسألة الثالثة: الفروع المبنية عىل القاعدة	 
ط . 1 ط عــى البائــع حملهــا, فــإن الــ�ش ى شــخص سلعة,واشــرت ط الجائــز: لــو اشــرت مثــال الــ�ش

صحيــح, ويجــب الوفــاء بــه بقــدر اإلمــكان.
ي أن يبيعــه ســلعة . 2 ط عــى المشــرت ط الفاســد: لــو بــاع شــخص ســلعة, واشــرت ومثــال الــ�ش

ط فاســد,و مفســد للعقــد. أخــرى, فهــذا �ش
ي أال يتــرف فيهــا, . 3 ط عــى المشــرت ط اللغــو: لــو بــاع شــخص ســلعة, واشــرت ومثــال الــ�ش

ط لغــو, والعقــد صحيــح. فالــ�ش

تم بحمد هللا اختصار كتاب الممتع �ن القواعد الفقهية
يوم الخميس 15 شعبان 1438ه -  2017/5/11م 
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