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  :تعريف أصول الفقه والقواعد الفقھية  
  :باعتباره مركباً  أصول وفقه و تعريف أصول الفقه باعتباره  لقباً   :باعتبارين 

  باعتباره مركباً  أصول و فقه : أو%ً 
  : ا@صول في اللغة ا@صل أو 
جمع أصل وھو يطلق على معاني متعددة  منھا أسفل الشي ومنھا ما يستند وجود الشي إليه ومنھا ما يتفرع  

  .منشأ الشي عنه غيره ومنھا ما ينبني عليه غيره ومنھا 
  .غيره  ما يُـبتـنى عليه: ھذه التعابير في تعريف ا@صول " تعني ا@ولوية " وأو%  

  : ى معان منھايطلق عل: ا@صل في ا%صط7ح  
  :  في ا%صط7حلPصل المعنى ا@ول 

  الدليل فيقال مث7ً ا@صل في حكم كذا الكتاب والسنة أي الدليل على كذا ھو الكتاب والسنة 
  : في ا%صط7حلPصل المعنى الثاني  

  . قواعدھاالقاعدة الكلية كقول الضرورات تبيح المحظورات أصل من أصول الشريعة  أي أنھا قاعدة من 
  : الراجح في ا%صط7ح وھولPصل المعنى الثالث 

  .فيقولون عند التعارض بين الحقيقة والمجاز فإن الحقيقة ھي ا@صل أي أنھا ھي الراجحة  عند السامع  
  :  ي ا%صط7حلPصل فالمعنى الرابع 
الطھارة أي أن المستصحب ومنه قولھم من تيقن في الطھارة وشك في زوال الحدث فإن ا@صل ھو الُمستصحب 
  . ھو الطھارة

  :  المعنى الخامس لPصل في ا%صط7ح
الصورة المقيس عليھا وھي تقابل الفرع في باب القياس ومنه قولھم الخمر أصل نبيذ في الحرمة أي أن حرمة 

  . متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكھما في العلة وھي ا�سكار النبيذ 
     : أما تعريف الفـقـه    

  .ھو مطلق الفھم أو الفھم مطلقاً :  فيعّرف لغة
  .العلم با@حكام الشرعية العملية المكتسب من ا@دلة الشرعية  ھو:  ف شرعاً ويعرّ 
  :تعريف أصول الفقه باعتباره  لقباً  : ثانياً  

  : تعريف ابن الحاجب لـ أصول الفقه 
  .بھا إلى استنباط ا@حكام الشرعية الفرعية من أدلتھا التفصيلية  ھو العلم بالقواعد التي يُتوصل

  :  وھو من أشھر التعاريف  تعريف القاضي البيضاوي لـ أصول الفقه
  .معرفة د%ئل الفقه إجما%ً وكيفية ا%ستفادة منھا وحال المستفيد ھو 

  : التعريف المختار في علم أصول الفقه باعتباره لقباً 
             . التي يتوصل بھا إلى استنباط ا@حكام الشرعية من ا@دلةھو القواعد  

                                                                                                                                                                                              
    :شرح التعريف 

  جمع قاعدة :  القواعد
  حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامه منه : ا@ساس  وفي الشرع أو ا%صط7ح : في اللغة 

  :التي يتوصل بھا إلى استنباط ا@حكام  معنى عبارة
  .يعني التي يتحقق بھا إلى الوصول إلى استنباط ا@حكام 

  . المقصود بھا ا@حكام الفقھية أو باختصار الفقه:  ا@حكام الشرعية
  . جمع دليل والدليل في اللغة ھو المرشد أو ما يحصل به ا�رشاد :من ا@دلة 
ھو كل ما فيه د%لة أو إرشاد سواء كان موصل إلى علم أو ظن ومعنى ھذا الدليل عند الفقھاء ھو ما : اصط7حاً 

  .يمكن التوصل إلى الصحيح النظري فيه إلى مطلوب خبري 
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  :التي تُبحث في علم أصول الفقه راء اlوموضوعات علم أصول الفقه أو المسائل والمباحث 
أن موضوع علم أصول الفقه ھو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من ا@حكام الكليه وأما  .١

 ا@صولي مث7ً يبحث القياس وحجيته والعام وما يفيده وا@مر وما يدل عليه 
وھذا الرأي يكون موضوع أصول ھو موضوع أصول الفقه في ا@حكام الشرعية من حيث ثبوتھا با@دلة  .٢

ا@حكام التكليفية من وجوب وندب وحرم وإباحة وكره وكذلك ا@حكام الوضعية والسببية الفقه ھو 
 .والشرطية والمناعية 

 .أن موضوع علم أصول الفقه ھو أن ا@دلة وا@حكام معاً  .٣
 .أن موضوع علم أصول الفقه ھو ا@دلة والمرجحات وصفات المجتھد  .٤

  : المقصود بموضوع العلم 
العلم عن عوارضه التي تعرض لھا مسائله ومباحثه المقصودة عندما تقول موضوع علم  ما يبحث فيه وفي ذلك

أصول الفقه يعني المباحث والمسائل التي تبحث في ھذا العلم وا@مور التي تعرض لھال ا@صولي في بحثه لھذا 
  .العلم أو المسائل التي يدور حولھا إن كانت ھناك مسائل 

  : عاته تتركز في ھذه ا@مور مباحث علم أصول الفقه وموضو
  .ا@دلة الشرعية  ــ
  .مباحث كيفية استخراج ا@حكام من ا@دلة  ــ
  .المباحث المتعلقة بالشخص الذي يستخرج ا@حكام من ا@دلة وھو المجتھد  ــ
  

  ـه  الثمرة الكبرى والفائدة العظمى من دراسة علم أصول الفق
أن علم أصول الفقه يمثل خطة يمكن إتباعھا للتوصل إلى ا@حكام الشرعية واستنباطھا من :  الفائدة ا@ولى

  .ا@دلة  
إن علم أصول الفقه يساعد على استنباط ا@حكام فيما لم يرد فيه نص عن ا@ئمة :  الفائدة الثانية

  .المجتھدين في الحوادث التي لم تكن موجودة في زمانھم 
ن علم أصول الفقه يمكـّـن العالم من تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليھا وفق إ:  الفائدة الثالثة

  .قواعد مذھبه كما يمكنه من ترجيح ا@قوال ويختار أقواھا 
إن علم أصول الفقه يفيد القضاة ودارس القانون والنصوص التشريعية في تطبيق :  الفائدة الرابعة

  .حتمله النص من د%%ت النصوص على جزئياتھا وفي تفھم ما ي
  : حكم تعلم أصول الفقه

فرض كفاية  ومعنى فرض كفاية أنه مطلوب من جموع المسلمين أن يسعوا إلى تعلم العلم الشرعي وإذا 
  .قام به بعضھم سقط ا�ثم عن اlخرين 

   الفرق بين أصول الفقه والفقه
  .وسيلة والفقه غاية فأصول الفقه .. علم أصول الفقه وسيلة نتوصل بھا إلى الفقه 

  الحكم والشرعي : مركب من لفظين   الحكم الشرعي تعريفه وأحكامه
  .القضاء والمنع :  تعريفه في اللغة

أن الحكم منسوب إلى الشرع ومعنى نسبته إلى الشرع أن الحكم مستفاد من ا@دلة : وتعني كلمة الشرعي 
  الشرعية وليس مستفاد من أدلة العقل وأعراف الناس 

  .خطاب هللا المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاًء أو تخييراً أو وضعاً :   تعريفه اصط7حا
  .أو وضعاً راً خطاب هللا المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاًء أو تخيي أثـر: يوجد تعريف آخر و

  : شرح تعريف الحكم الشرعي 
فإن الحكم الشرعي ھو " وأقيموا الص7ة " ھو ما ثبت بالخطاب ونتج عنه كما في قوله :  أثر خطاب هللا

  .ا@ثر وا@ثر ھو وجوب الص7ة 
  .ھو ما خوطب به العباد أي ك7م هللا تعالى :  خطاب هللا تعالى

  .المرتبط ارتباط الخطاب بالفعل :  متعلقال
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لفظ عام يشمل أفعال القلوب والجوارح سواء ما يتعلق بجوانب المعام7ت أو العبادات أو ا@خ7ق :  أفعال
  .فإنھا جميعاً تتعلق بھا ا@حكام الشرعية 

  .ھذا جنس يشمل ما تعلق بفعل الواحد ويشمل ما تعلق بفعل الجماعة : العباد 
كف عن فعل أو طلباً جازماً أو غير جازماً وطلب  المراد به الطلب سواء كان طلب اتيان بفعل أو: اقتضاًء 

  .الكف الجازم وغير الجازم 
  .التخيير بين بين الفعل والترك بمعنى ما استوى فيه الفعل والترك وھو يعني المباح : تخييراً 
  .المراد بذلك الخطابات الشرعية المتعلقة بأفعال العباد وتكون خالية عن الطلب والتخيير  : وضعاً 

  :  أقسام الحكم الشرعي
ويعني منسوب إلى الكلفة والمشقة وھو أثر خطاب هللا تعالى المتعلق بأفعال :  الحكم الشرعي التكليفي
  : أقسام خمسة ويتقسم إلى العباد اقتضاًء أو تخييراً 

المكروه و بـ  الفرض وزادوا عليھا الحنفيين  .المكروه تنزيھاً .. المحرم . المندوب  . المباح .  الواجب 
  تحريماً 

  .ھو أثر خطاب هللا المتعلق بأفعال العباد وضعاً :  الحكم الشرعي الوضعي
  : نعرف أن ھذا الحكم واجب من عدة أمور 

  .ــ إذا جاءنا فعل أمر في القرآن الكريم أو في السنة 
  " ضم أوله وكسر ما قبل اlخر مثل ضـُِرب " ــ إذا جاءنا في صيغة نائب فاعل  

  " لينفق ذو سعة من سعة " ــ إذا جاءنا فع7ً مضارعاً مقترناً ب7م ا@مر كقوله 
  .ــ بعض الصيغ اللغوية التي يفھم منھا الوجوب مثل صيغة كـُتب أو كـَتب عليكم كذا أو فرض عليكم كذا 

   :قسام الحكم التكليفي تعريفات أ
  .بأنه ما طلب الشارع فعله من المكلف أو العبد طلباً جازماً : الواجب 

  :  الفرق بين الفرض والواجب
عند جمھور ا@صوليون % فرق بينھما أما عند الحنفيين فينظرون إلى نوع الدليل فإن كان قطعياً فھذا 

  .يسمونه فرضاً وإن كان ظنياً فھذا يسمونه واجباً 
  

  : ينقسم الواجب إلى أقسام متعددة باعتبارات متعددة
  :ينقسم باعتبار التعيين المطلوب وعدم التعيين إلى واجب معين وواجب غير معين 

  ھو الذي طلبه الشارع بعينه ومن أمثلته الص7ة والصوم : يعرف الواجب المعين 
  يجب فعله بعينه و% تبرأ الذمة إ% بذلك : وحكمه 

شارع فعله على وجه التخيير بينه وبين ھو ماطلبه ال: ويعرف الواجب الغير المعين أو المخير أو المبھم  
أمور أخرى مثل كفارة اليمين فقد أوجبھا الشارع على وجه التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتھم 

  .أو تحرير رقبة  
  . تبرأ الذمة بفعل واحد منھم إطعام أو تحرير رقبة : حكمه 

عين وواجب كفاية أو ما يسمى بفرض وينقسم باعتبار المكلف إلى واجب عيني أو ما يسمى بفرض ال
  : الكفاية 

  .ھو الذي طلبه الشارع من كل فرد من ا@فراد المكلفين مثل الص7ة : يعرف الواجب العيني 
  يجب فعله من كل فرد من أفراد المكلفين و % يسقط بفعل بعضھم  :حكمه 

ھو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين بحيث إذا قام به البعض :  ويعرف واجب الكفاية أو فرض الكفاية
  سقط ا�ثم عن اlخرين مثل الجھاد وص7ة الجنازة 

  . يجب فعله من مجموع المكلفين بحيث يسقط ا�ثم عن اlخرين: حكمه 
  ؟ ھل ينقلب الواجب الكفائي أو فرض الكفاية إلى واجب عيني 

شخص واحد يقوم بالص7ة على جنازة مث7ً  أو % يوجد إ% قاضياً واحداً في نعم في حالة أنه % يوجد إ% 
  .البلد فيجب عليه القيام بعمل القضاء وكذلك الطبيب وما إلى ذلك 

  ھل تجوز ا�نابة في أداء الواجبات العينية ؟
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  :الواجب العيني ا@صل فيه يقوم فيه الشخص نفسه و% يخلو من ث7ث حا%ت 
  .المالية أو الزكاة أو الكفارة المالية فھذه تجوز ا�نابة  ـ الواجبات١
  .ـ الواجبات البدنية مثل الص7ة فھذه % تجوز ا�نابة فيھا ٢
  ـ الواجبات من وجھين بدنية ومالية كالحج فھذه تجوز ا�نابة فيھا ؟٣

  :وينقسم باعتبار وقته إلى واجب مضيّق وواجب موسع 
اجب الذي يتسع وقته @دائه و% يتسع @داء غيره من جنسه مثل الصوم ھو الوويعرف الواجب المضيق 

  . فإن وقته النھار والنھار % يتسع لصوم آخر 
يتسع وقته @دائه ويتسع @داء غيره من جنسه مثل الصلوات الخمس  ھو الذي: ويعرف الواجب الموسع 

فإن وقت كل ص7ة يتسع @داء الص7ة الواجبة ويتسع @داء غيرھا من الصلوات الواجبة كالمنذورة 
  .والص7ة التي يجب قضائھا أو الفائتة 

   المندوب: القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي  
  الشارع  فعله من المكلف أو من العبد طلباً غير جازماً مثل السواك والسنن يعرف المندوب ما طلب 

  .ويسمى في اصط7ح ا@صوليين سـنة ويسمى نافلة ويسمى مستحباً ويسمى تطوعاً 
  .يستحق فعله الثواب إذا فعله قصداً و% يعاقب تاركه :  حكم المندوب

  :   نعرف المندوب وأن ھذا الحكم مندوب من أمرين
إذا جاءت صيغة الطلب غير الجازم بمعنى يأتي أمر في الشرع غير جازماً فھذا حكمه :   ا@مر ا@ول

من توضأ يوم الجمعة فبھا ونعمة ومن اغتسل فالغسل " مستحب أو مندوب كقوله صلى هللا عليه وسلم 
  أفضل 

ر من الشريعة واقترن بقرينة فإذجاءنا أمإذا اقترن بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب :  ا@مر الثاني 
يا أيھا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " تصرفه من الوجوب إلى الندب مثل قوله تعالى 

فتدل فاكتبوه ھنا على على وجوب كتابة الدين وتقيده لكنه اقترن بقرينة وھذه القرينة تصرفه " فاكتبوه 
  .من الوجوب إلى الندب أو ا%ستحباب 

  :اتب المندوبات ھي السنة المؤكدة من مر
وھي أعلى درجات المندوب والمراد بھا ھي ما واظب عليھا النبي صلى هللا عليه وسلم فعلھا ولم يتركھا 

  .إ% نادراً أو قلي7ً مثل السواك وقيام الليل 
  :  حكم السنة المؤكدة
  .اركه يستحق فعله الثواب إذا فعله قصداً و% يعاقب ت: نفس حكم المندوب 

    ....المحرم: من أقسام الحكم التكليفي   لث القسم الثا 
  من المكلف طلباً جازماً  مثل الزنا والسرقة وقتل النفس   ھو ما طلب الشارع تركه : المحرم 

عكس الواجب وھو أن فاعله يستحق العقاب إذا فعله قصداً واختياراً وتاركه يستحق الثواب : حكم المحرم 
  .اختياراً إذا تركه 

  : بعض ا@مور التي نعرف من خ7لھا أن ھذا الحكم محرماً 
فھذه } و% تقربوا الزنا { :صيغة النھي الجازمة فھذه تفيد التحريم ونعرف منھا التحريم كقوله تعالى :أو% 

    .صيغة نھي جازمة ليس فيھا تخيير 
}                                             حرم أو يحرم { تي تدل على التحريم مثل لفظ يعرف به المحرم مادة الفعل أو صيغة الفعل ال: ثانياً      
  }    حرمت عليكم الميتة { :كقوله تعالى      

    معين فإن ھذا الفعل يعد محرماً  فإذا رتب الشارع عقوبة على فعلٍ ترتيب العقوبة على الفعل : ثالثاً      
   والمقصود بالترتيب بالعقوبة ھنا } والزانية والزاني فا اجلدوا كل واحد منھما مئة جلدة {:قوله تعالى ك     
  .  اً ترتيب عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية أو كليھما مع     
  :  أقسام المحرم     
  .محرم لذاته : القسم ا@ول      
  .محرم لغيره : القسم الثاني      
  . بأصله و� بوصفه الشيء الذي � يكون مشروعاً :  المحرم لذاتهتعريف      



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٦صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

  وحكمه أنه � يترتب عليه أي أثر من  ا<ثار المحمودة والمنافع المقصودة شرعا باتفاق العلماء مثال ذلك      
  . الزنا فالزنا محرم لذاته    
  ھو الشيء الذي يكون مشروعا في أصله لكنه ممنوع بوصفه وذلك �قترانه بأمر :  تعريف المحرم لغيره    
  . خارجيا منھيا عنه وھذا بخCف المحرم بذاته  Aنه ليس مشروعا � بوصفه و� بأصله    

محل خCف فجمھور العلماء وجمھور اAصوليون � يرتبوا عليه أي أثر من ا<ثار  :  المحرم لغيرهوحكمه 
ويلحقونه بالمحرم لذاته فھما عندھما سواء أما علماء الحنفية فيرتبون على المحرم لغيره بعض  الشرعية

  . ا<ثار الشرعية
  :  الفرق بين المحرم و المكروه تحريماً 

 ؛ @ن كليھما يعرف بتعريف واحد ق بينھما الحنفية أما الجمھور ف7 يفرقون بين المحرم والمكروه تحريماً فرّ 
  . تعريف المحرم إنه ما طلب الشارع تركه من المكلف طلب جازما بدليل قطعيفالحنفية يقولون في 

  . نيظإنه ما طلب الشارع تركه من المكلف طلبا جازما بدليل : وقالوا في تعريف المكروه تحريماً 
  .لقسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي وھو المكروه ا

   خاص ھو المكروه تنزيھاً  له اسماً  وعند الحنفية غير جازم تركه من المكلف طلباً ھو ما طلب الشارع : تعريفه 
والمكروه يمثل له بأمثله مثل الط7ق فھو من قبيل ا@مور المكروھة عند الجمھور والمكروه تنزيھاً عند الحنفية 

  . وھو حكمة في ا@صل
 ةقل درجأمن المكروه و ةخر أعلى درجآليفرقوا بينه وبين أمر  ةعندما يعبرون بكلمة كراھة تنزيھيو الحنفية 

  . من المحرم عندھم في التحريم وقد سموه المكروه تحريماً 
  : نتعرف على المكروه بعدة أمور 

اْ َعْن َيا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُواْ %َ تَْسأَلُو{صيغة النھي إذا اقترنت بقرينة تصرفه من التحريم إلى الكراھة مثال ذلك  .١
  } أَْشَياء إِن تُْبَد َلُكْم تَُسْؤُكمْ 

وقوله صلى ، ومن صريح ذلك ، إذا كانت صيغة الفعل تدل على الكراھة، مادة الفعل التي تدل على الكراھة  .٢
ھذه تدخل في أحكام الكراھة في ا@صل )وكره لكم ث7ث قيل وقال وكثرة السؤال و إضاعة المال ( هللا علية وسلم 

فلفظ أبغض ھنا يدل ) . ض الح7ل إلى هللا الط7ق أبغ: ( وقولة صلى هللا علية وسلم . لد%لة ھذا اللفظ عليھا 
ولذلك % يكون محرم إنما يدخل بدرجة البغض وھو نوع من الكراھة في ، على الكراھة وأن الط7ق مبغض 

  . الحكم 
  حكم المكروه ؟

 و%، حكم المكروه عكس حكم المندوب أو المستحب فحكم المكروه انه يستحق تاركه الثواب إذا تركه قصدا 
ترك السنن الرواتب يعد  يستحق فاعله العقاب في ا@صل لذلك ترك المندوبات يعد من قبيل المكروھات فمث7ً 

  .  مكروھاً  أمراً 
  . المباحمن أقسام الحكم التكليفي وھو الخامس وا@خير لقسم ا

  . ھو ما خير الشارع فيه بين فعله وتركه على السواء    :  المباح
  كيف نعرف  المباح ؟ 

  : يعرف المباح من عدة أمور  
أحل لكم كذا ھذا يدل على : أو نفي الحرج كأن يقول مث7 ، او نفي الجناح ،مادة الفعل التي تدل على الحل ــ ١

و يقول % جناح عليكم في كذا ھذا يدل على ا�باحة أو يقول % حرج ھذا يدل على ا�باحة مثال ذلك قولة أا�باحة 
َفُث إِلَى نَِسآِئُكمْ أُِحلَّ َلكُ {تعالى  يَاِم الرَّ   .فھا يدل على إباحة وطء النساء في ليلة الصيام } ْم َلْيلَةَ الصِّ

َوإَِذا َحلَْلتُْم : (صيغة ا@مر إذا اقترنت بقرينة تصرفھا من الوجوب إلى ا%باحة مثال ذلك قوله تعالى ــ ٢
  .المقصود ھنا ا�ح7ل من ا�حرام ا@مر با%صطياد ل�باحة ) َفاْصَطاُدواْ 

  ما حكم المباح ؟ 
المباح وھذا ا@صل أنه % يستحق فاعله ثواباً و% يستحق تاركه عقاباً  إ% إذا قصد بفعله أو تركه التقرب إلى هللا 

م  % ا@كل  أو الشرب أو النوم ھذه من ا@مور المباحة في الشرع فا@صل أن من أكل أو شرب أونا تعالى فمث7
  . يستحق على تركه عقاباً  يستحق على ذلك الفعل ثوابا وا@صل أن من ترك ا@كل أو الشرب أو النوم  %

  



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٧صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

  :  حكم ا@شياء المسكوت عنھا في الشرع 
أختلف فيھا العلماء في حكمھا وعبروا عنھا با@شياء المسكوت عنھا في الشرع فمنھم من قال أن حكم ا@شياء 
المسكوت عنھا في الشرع التحريم و% يباح شيء منھا إ% بدليل ومنھم من قال وھم جمھور العلماء أن حكم 

  التحريم أو تضمن ذلك الشيء ضرراً ا@شياء المسكوت عنھا في الشرع ھو ا�باحة إ% إذا دل دليل على 
  :وھذا مذھب الجمھور في ھذه المسألة وھو القول الراجح  وذلك @دلة منھا 

ا فِي ا@َْرِض َجِميعاً {قولة تعالى  )١ ووجه الد%لة  من ھذا أن هللا تعالى أخبر في ھذه اlية } ھَُو الَِّذي َخلََق َلُكم مَّ
% إأنه خلق لنا جميع ما في ا@رض على وجه ا%متنان فيكون جميع ما في ا@رض مباح لنا @ن المنة % تكون 

  .بشيء مباح 
ْزقِ قُْل َمْن حَ {قولة تعالى  )٢ َم ِزينَةَ ّهللاِ الَّتَِي أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالْطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ ووجه الد%لة من ھذه اlية ھي أن   }رَّ

 .هللا تعالى أنكر على من يحرم أشياء بدون دليل فدل على أن ما خلق هللا  تعالى حكمه ا�باحة 
ئض ف7 تضيعوھاوحد حدوداً ف7 تعتدوھا وحرم أشياء إن هللا تعالى فرض فرا: ( قوله صلى هللا عليه وسلم  )٣

ووجه الد%لة من ھذا أن الرسول صلى ) ف7 تنتھكوھا وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان ف7 تبحثوا عنھا 
 هللا علية وسلم أخبر أن حكم ما سكت عنه الشرع يكون ل�باحة بدليل أنه نھى عن السؤال عنھا أو البحث عنھا 

عقلي أن ا%نتفاع عن ا@شياء التي سكت عنھا الشرع انتفاع % يعود بالضرر علينا و% على غيرنا  وھذا دليل )٤
 .فيكون حكمھا ا�باحة 

  : ومن أمثلة ا@شياء المسكوت عنھا 
بتحريمه و% يمكن إلحاقه بالمحرم مثل الزرافة والفيل فھذه يقول بعض  الحيوان الذي لم يأتي نصه شرعياً ــ 

  . العلماء أن حكمھا ا�باحة 
  .النبات الذي تجھل سميته ويجھل ضرره فيكون حكمة ا�باحة ــ 
العقود المالية المعاصرة التي لم تعرف قديما نسميھا من ا@مور التي سكت عنھا الشرع فيكون حكمھا ا�باحة ــ 
لى التحريم  لكن ا@صل ھي ا�باحة إذا تضمنت محظور شرعي ينتقل حكمھا من ا�باحة إثم ننظر بعد ذلك  اءً بتدا

 . حتى يتبين لنا أن فيھا محظور شرعي 
  القسم ا@ول من أقسام الحكم الشرعي وھو الحكم التكليفي انتھينا من 

  ....ي الشرعي الوضعننتقل للقسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي وھو الحكم   
الحكم الوضعي يسمى بھذا ا%سم ، وسبب تسميته بھذا ا%سم أن هللا تعالى وضعه ليكون دلي7ً ومرشداً لنا عند 

  . قيامنا بالحكم التكليفي
وسبب تسميته بذلك أن الحكم ) بكسر الھمزة( خطاب ا�خبار الحكم الوضعي يسمى بتسمية أخرى فيسمى

فمث7ً زوال الشمس أو وجود زوال الشمس إخبار لنا بدخول . الوضعي يخبرنا بوجود الحكم التكليفي أو بانتفائه 
  . وقت ص7ة الظھر

  : ا@حكام الوضعيةأقسام 
  .أحكاٌم وضعيةٌ كاشـفة  .١
 .أحكاٌم وضعيةٌ واصفة  .٢

ھي الع7مات التي نصبھا الشارع لتكون حاكمةً على ا@حكام التكليفية وجوداً أو  :  فا@حكام الوضعية الكاشفة
  .عدماً 

ھي الع7مات التي نصبھا الشارع لتبين لنا وقوع ا@حكام التكليفية على الوجه :  وا@حكام الوضعية الواصفة
  .الشرعي أو عدم وقوعھا 

الحكم الشرعي أو لم يقع  أو ھل وجد أو لم يوجد حتى نفعل إذاً ا@حكام الشرعية الكاشفة ھي تكشف لنا ھل وقع 
أو %نفعل أما ا@حكام الوضعية الواصفة فھذه تبين لنا الحكم عندما يقع ھل وقع على وجھه الشرعي الصحيح أو 

  .فيه  لنا الحكم التكليفي دون تأثير لم يقع على ذلك الوجه الشرعي الصحيح فھي تصف
  :  على ث7ثة أنواع  ا@حكام الوضعية الكاشفة

  .السبب والعلة : النوع ا@ول 
  .الــــشـــــرط : النوع الثاني 
  .الـــمـــــــانع : النوع الثالث 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٨صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

وطبعاً يعرفان بتعريٍف واحد  فيقال في تعريف السبب والعلة ھما ما يلزم من  أما النوع ا@ول وھو السبب والعلة
جودھما عدمھما عدم الحكم التكليفي وبعبارة مختصرة ما يلزم من و وجودھما وجود الحكم التكليفي ويلزم من

  .وبعبارة مختصرة ما يلزم من وجودھما الوجود ومن عدمھما العدم الوجود ومن عدمھما العدم 
زوال الشمس فزوال الشمس سبب وعلة لوجوب ص7ة الظھر فيلزم من وجود الزوال  من أمثلة السبب والعلة

  .وجوب الص7ة ويلزم من عدم  الزوال عدم وجوب الص7ة فيؤثر في الوجود وفي العدم 
  فرق بين السبب والعلة ال

ق العلماء بين السبب والعلة ولكنھم اختلفوا في تلك الفروق ؛ فالحنفية يرون أن ما كا نت الحكمة فيه غير فرَّ
للعقول فھذا يسمى عند ) ويعبرون عنه بالمناسبة ( ظاھرة يسمى سـبـبـاً فقط  وأما ما  كانت الحكمة فيه ظاھرة 

الحنفية عــلـةً فقط  أما الجمھور فيوافقون الحنفية في الثانية وھي ما إذا كانت الحكمة فيه ظاھرة للعقول 
ة لكنھم يخالفون في ا@ول وھو ما إذا كانت الحكمة فيه غير ظاھرة فھذا فيقولون نسميه علة فقط ، مثل الحنفي

  .يسمونه سبــبـاً او عــلةً  
  ھل لھذا التفريق أثر في ا%صـط7ح ؟

عمال العلة أفي  % أثر له والواقع أن ھذا التفريق % أثر له في عمل العلة أو في عمل السبب  % أثر له في العمل 
  عمال السبب  وإنما ھو تفريٌق في التسمية وا%صط7ح ، أأو 

  لماذا ربط الشرع وجوب ص7ة الظھر بزوال الشمس تحديداً بذاته ؟
الحكمة ھنا في الواقع غير ظاھرة ولذلك الحنفية يأتون إلى زوال الشمس ويسمونه سبباً فقط % يسمونه علة 

  . مت الحكمة غير ظاھرة نسميه سبباً وعلة مع بعضوإنما يسمونه سبباً فقط  الجمھور يقولون % مادا
  :  النوع الثاني من ا@حكام الوضعية الكاشفة الشـرط

وبعبارة مختصرة يقال  م من وجوده وجود الحكم التكليفي ما يلزم من عدمه عدم الحكم التكليفي و% يلز:  تعريفه
  . ما يلزم من عدمه العدم و% يلزم من وجوده الوجود و% العدم

  : الشرط مثال على 
مث7ً مرور الحول فإن مرور الحول أو حو%ن الحول شرط لوجوب الزكاة  فيلزم من عدم مرور الحول أو عدم 

%ن الحول عدم وجوب الزكاة يعني شخص عنده مال ولم يكتمل عليه الحول أو لم يمر عليه الحول فھذا احو
العدم فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط  فيلزم من عدم مرور نقول % تجب فيه الزكاة  فإذاً يلزم من عدمه 

الحول عدم وجوب الزكاة لكنه % يلزم من مرور الحول وجوب الزكاة %حتمال عدم اكتمال النصاب يعني شخص 
عنده مال قليل ومر عليه الحول وھذا المال % يبلغ النصاب ومر عليه الحول فوجد عنده الشرط ولكنه لم يكتمل 

  . ه شرط آخر فلذلك % يؤثر الشرط في الوجود فإذاً يلزم من عدم مرور الحول عدم وجوب الزكاةعند
وكما نلحظ من ھذا المثال أن الشرط يؤثر في جانب العدم فقط ، و% يؤثر في جانب الوجود بخ7ف السبب والعلة 

  .فإن السبب والعلة يؤثران في الوجود وفي العدم 
  : والشرط الشرعي له ث7ثة أقسام،  الشرعيالشرط المقصود به 

  :  القسم ا@ول شرط الوجوب
  ).يعني يُھيأ @ن يكون مكلفاً  ( وھو الشرط الذي يكون به ا�نسان مكلفاً  

  . مثاله العقل والبلوغ فإنھما شرطان في التكليف  فإذاً العقل والبلوغ من شروط الوجوب
  :  القسم الثاني شرط الصحة

  .الذي يكون مؤثراً في ا%عتداد بالفعل واعتباره وھو الشرط 
  .مثال ذلك ؛ الطھارة فھي شرط لصحة الص7ة ، والشھادة فإنھا شرط لصحة النكاح 

  :  القسم الثالث شرط ا@داء
  .وھو عبارة عن اجتماع شرط الوجوب مع التمكن من الفعل 

  .فيسمى شرط أداء مثاله  العقل والبلوغ مع ا%ستطاعة فھو شرط في أداء الحج  
  .فھذه ا@قسام الث7ثة للشرط الشرعي 

   :  :   المانع  الثالث من ا@حكام الوضعية الكاشفة النوع
ھو ما يلزم من وجوده عدم الحكم التكليفي و% يلزم من عدمه وجود الحكم التكليفي وباختصار نقول : تعريفه 

  .ھو ما يلزم من وجوده العدم و% يلزم من عدمه الوجود  



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٩صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

فمعنى ذلك أن المانع إذا وجد انعدم الحكم التكليفي وإذا لم يوجد % يؤثر في وجود الحكم التكليفي @ن الحكم 
ه شروط وله موانع يجب أن توجد الشروط وتنتفي الموانع ا@خرى فإذاً يؤثر المانع في جانب الوجود التكليفي ل

  .فقط  يؤثر إذا وجد 
إذاً السبب والعلة يؤثران في الوجود وفي العدم ، الشرط يؤثر في العدم فقط ، المانع يؤثر في الوجود فقط  

  .الث7ثة فينبغي التنبه إلى محل التأثير في ھذه ا@نواع 
نطبق عليه التعريف نقول يلزم من وجود الدين عدم . المثال ا@ول وجود الدين فإنه مانع من وجوب الزكاة 

وجوب الزكاة لكن % يلزم من عدم وجود الدين وجوب الزكاة ، %حتمال عدم تمام النصاب مث7ً ، أو %حتمال 
  .فقدان شرط  أو وجود مانع آخر 

  :أقسام المانع 
  .إلى ث7ثة أقسام  ينقسم

مانٌع يمنع من الحكم ابتداء ودواماً ، مثاله الكفر فإنه مانع من صحة العبادة ابتداء ومانع من :   القسم ا@ول
  . صحة دوام العبادة 

مانٌع يمنع من الحكم ابتداًء و% يمنع منه دواماً ، مثاله ا�حرام ؛ فا�حرام مانع من عقد النكاح :   القسم الثاني
تداًء أي % صح لمحرٍم أن يعقد النكاح  ولكنه % يمنع من دوام نكاحٍ معقوٍد قبل ا�حرام  فھو مانع من ا%بتداء اب

  . ولكنه ليس مانع من الدوام
مانٌع يمنع من الحكم دواماً و% يمنع منه ابتداًء مثاله الط7ق فإنه مانٌع من صحة دوام النكاح :   القسم الثالث

  . ن ابتداء نكاحٍ جديد ولكنه % يمنع م
  : الواصفةھي ا@حكام الوضعية ا@حكام الوضعية من القسم الثاني 

  :نوعين  ا@حكام الوضعية الواصفة تشمل عدة أحكام على
  .النوع ا@ول و ھو الصحة و الفساد و النوع الثاني و ھو العزيمة و الرخصة  

  .ھي عبارة عن موافقة أمر الشارع :  تعريف الصحة
  .ھو مخالفة أمر الشارع أو الوقوع في ما نھي عنه :  تعريف الفساد
% يجزئ و % يبرئ الذمة : فالفاسد في العبادات ھو الذي  المعام7تيختلف عن الفاسد في  لعباداتو الفاسد في ا

مة و % تسقط ھذه الص7ة فاسدة @نھا % تجزئ و % تبرئ الذ: و% يسقط القضاء مث7ً الص7ة بغير وضوء نقول 
  . ھو الذي % يترتب عليه انتقال للملك و الحلو: القضاء يقابل ذلك الفاسد في المعام7ت 

  متى تكون العبادة فاسدة ؟ 
  .طاً أو وجد مانع يمنع من صحتھا تكون فاسدة إذا فقدت ركناً أو شر

  .تكون فاسدة إذا فقدت ركناً أو شرطاً أو وجد فيھا مانع يمنع من صحتھا  متى تكون المعاملة فاسدة ؟
  .فإن ھذا البيع يكون فاسد  مثل البيع الصادر من غير العاقل  أو بيع الشيء المحرم 

  ؟ ھل ھناك فرق بين الفاسد و الباطل أو ھل ھناك فرق بين الفساد و البط7ن
بين الباطل و الفاسد في العبادات أو % فرق بين مصطلح البط7ن و الفساد اتفق العلماء على أنه % فرق :  أو%ً 

  .في العبادات فيقولون الص7ة بغير طھارة باطلة أو فاسدة كلھما سواء 
  :اختلف العلماء بوجود فرق بين الفاسد و الباطل في المعام7ت و ذلك على قولين :  ثانياً 

  .  العبادات والبط7ن بين المعام7ت  أنه % فرق بين الفساد و:  القول ا%ول
ھناك فرق بين الفساد و البط7ن في المعام7ت فك7ھما له معنى يخصه في جانب المعام7ت و إن : القول الثاني 

فجھة ، كان % فرق بينھما في العبادات و ھذا مذھب الحنفية فيفرقون بين الفساد  البط7ن في جانب المعام7ت 
  سموا ھذه المعاملة باطلة ) فقدت المعاملة ركناً أو شرطاً من شروطھا ( الباطل يكون في حال الفرق عندھم أن 

إذا اكتملت أركان و شروط المعاملة و لكن جاء الخلل في ( أما الفاسد فيكون في حال  مثل بيع الشيء المحرم 
  .يسمى فاسداً عند الحنفية فإن ھذا ) المعاملة %شتمالھا على أمر منھي عنه خارج عن حقيقة المعاملة 

  .النوع الثاني من أنواع ا@حكام الوضعية الواصفة و ھو  العزيمة و الرخصة 
  ھي ما ُشرع من ا@حكام ابتداءاً بمعنى أنھا لم تشرع استثناءاً مثل مشروعية الص7ة و الزكاة:  تعريف العزيمة
  .. ھي ما ُشرع من ا@حكام استثناءاً لوجود عذر شاق :  تعريف الرخصة
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  : الرخصة فيھا ميزتان عن العزيمة 
  . مثل العزيمة وھذا الفرق ا@ساسي ابتداءً و لم تشرع  أنھا شرعت استثناءً  .١
  .ھذا ا%ستثناء في الرخصة ُمراعى فيه أنه جاء مراعاة لعذر شاق يقع على المكلفين . ٢

الرخصة قد تكون واجبة و قد تكون مندوبة و قد تكون مباحة و قد تكون مكروھة و قد تكون : حكم العزيمة 
  .على خ7ف ا@ولى 

  . مث7ً ا@كل من الميتة عند خوف الھ7ك جوعاً : مثال الرخصة الواجبة 
  . ر قصر الص7ة و الفطر في حال السف: دوبة مثال الرخصة المن

  . نظر الطبيب إلى عورة المريض : مثال الرخصة المباحة  
القصر و الفطر في السفر الذي تكون مسافته مسافة قصيرة يمكن أن تحتمل فيھا : مثال الرخصة المكروھة 

  . المشقة
  : الفرق بين الحكم التكليفي و الوضعي

  :ھناك عدة فروق منھا 
  :من حيث حقيقة و تعريف كل منھما . ١
  .ھي طلب فعل أو ترك أو تخيير : الحكم التكليفي حقيقة  -
  .أنه مجرد ع7مة وضعت من قبل الشارع لتدل على ا@حكام التكليفية : حقيقة الحكم الوضعي  -
  :من حيث القصد . ٢
  .مقصود لذاته أي قصد الشارع حصوله من المكلف @جل ذاته : الحكم التكليفي  -
مقصود لغيره أي أن الشارع لم يقصد حصوله لذاته و إنما قصد حصوله من أجل إقامة الحكم : الحكم الوضعي  -

  .التكليفي 
  :أدلة ا@حكام 

   ھو الُمرشد إلى الشيء اللغةوالدليل في ، جمع دليل : ا@دلة تعريفھا 
  .  )فكل ما يرشدك إلى شيء ما  يسمى دلي7ً في اللغة(

  : وفي ا%صط7ح
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري والمقصود بالنظر ھنا ھو الفكر سواء كان ھذا الفكر ھو 

  . موصل إلى علم أو إلى ظن
  : أقسام ا@دلة الشرعية

  )تنقسم بعدة اعتبارات  (
 :فتنقسم  باعتبار ا�تفاق على العمل بھا وعدمه إلى قسمين 

  .القياس ..  اHجماع ..  السنة ..  القرآن : أدلة متفق عليھا وھي :  القسم اAول
  :أدلة مختلف فيھا وھي كثيرة منھا :  القسم الثاني

..  ا�ستصحاب  .. ن قبلنا مِ  شرعُ .. المصلحة المرسلة .. ا�ستحسان .. قول الصحابي أو مذھب الصحابي   
  ...ونحوھا  كالعرف  ونحوه .. وسد الذرائع 

  )وھذين القسمين سار عليھا كثير من العلماء(
ــ  بعض العلماء يجعلھا ثCثة أقسام وھي أدلة متفق عليھا وھي القرآن والسنة وأدلة فيھا خCف ضعيف وھي 

  ........ .اHجماع والقياس وأدلة فيھا خCف قوي ويذكر فيھا باقي اAدلة قول الصحابي 
  :القسم اAول أدلة نقليه 

  :بھا أنھا جاءت بطريق النقل وھي والمقصود 
  القرآن ¤
  السنة ¤
  اHجماع ¤
  قول الصحابي ¤
  وشرع من قبلنا ¤
  العرف ¤
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  .وھذه �بد لھا من سنٍد تنقل به وتثبت بطريق منقول إما متواتراً أو أحادياً 
  : القسم الثاني أدلة عقلية

  القياس ¤
  والمصلحة المرسلة ¤
  سد  الذرائع ¤
  ا�ستحسان ¤
   ا�ستصحاب ¤

  :تقسيم اAدلة من حيث  قوة د�لتھا 
  )حتمال ضده اوھي التي  تدل  على الحكم من غير (
  ًCَوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم ِتْلكَ (قولة تعالى : فمث Rاٍم فِي الَحج Tَثِة أَيC١٩٦البقرة) َعَشَرةٌ َكاِملٌَة  َفِصَياُم َث  

  :القسم الثاني أدلة ظنية 
  .تدل على الحكم مع احتمال ضدھا احتما�ً مرجوحاً وھي التي 

   البقرة ٢٦٤) َيا أَيZَھا الTِذيَن آَمُنواْ �َ ُتْبِطلُواْ َصَدَقاِتُكم ِباْلَمنR َواAَذى (مثال ذلك قوله تعالى 
  الكريمالقرآن :   الدليل اAول من اAدلة المتفق عليھا

نبيه محمد صلى � عليه وسلم بلسان عربي معجز المتعبد بتCوته ھو كCم � تعالى المنزل على : تعريفه
  .المنقول  بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس 

  :خصائص القرآن ومزاياه 
أن القرآن ھو كCم � بلفظه ومعناه وإذا كان كCم � فيجب له من اAحكام ما� يجب  لكCم البشر ومن ذلك  .١

 .المداومة على تCوته ووجوب  التأدب على تCوته وحصول الفضل بتCوته ولزوم الوقوف عند أحكامه فضل 

 .أنه منّزل على نبينا محمد صلى � عليه وسلم وكان ھو المعجزة التي تحدى بھا العرب   .٢

 .البCغة ما بلغ أنه معجز أي � يمكن اHتيان بمثله أو بمثل بعض آياته مھما بلغ اHنسان من الفصاحة و  .٣

 .أنه يتعبد بتCوته أي يحصل اAجر والثواب بقراءة آياته وليس ذلك لشيء من الكCم كما ھو للقرآن الكريم  .٤

أنه منقول بالتواتر ومعنى ذلك أنه نقله لنا جماعة كثير يستحيل  في العادة اتفاقھم على الكذب لكثرتھم  
  . واختCف أماكنھم

  حجية القرآن الكريم
  أن المسلمين اتفقوا على أن القرآن حجة يجب العمل به فC يخالف  في أصل ا�حتجاج بالقرآن إ� كافر معاند 

  :ولكن للعمل بالقرآن الكريم �بد من تحقيق بعض اAمور 
 .معرفة مدلو�ت اللغة العربية Aنھا لغة القرآن الكريم .١

  )للذكر فھل من مذكر ولقد يسرنا القرآن( تدبر القرآن عمCً بقوله تعالى  .٢
  )أفC يتدبرون القرآن أم على قلوٍب أقفالھا ( وقوله تعالى

ا�طCع على أسباب نزول آيات القرآن وما يتصل بذلك من معرفة عادات العرب وأعرافھم وأساليبھم في   .٣
 .التعامل 

رآن تحتاج إلى بيان ا�ستعانة بسنة الرسول صلى � عليه وسلم لفھم القرآن فإن كثيراً من أحكام الق  .٤
وقد بين الرسول صلى � عليه وسلم جميع أحكام القرآن وشرحھا Aصحابه لذا �بد من الرجوع ، السنة لھا 

 .إلى بيان النبي صلى � عليه وسلم للقرآن وا�ستعانة به على فھمه 

الكريم نزل على سبعة أحرف أن القراءات الواردة في القرآن أو أقسام القراءات الواردة القرآن :  مسألة •
  .تسھيCً وتيسيراً على الناس يدل على ذلك قول الرسول صلى � عليه وسلم 

  :القراءة الصحيحة 
وھي القراءة التي صح سندھا ووافقت اللغة العربية ولو من وجه واحد ووافقت رسم المصحف العثماني 

  .ونقلت نقCً متواتراً 
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التي صح سندھا ووافقت وجه من اAوجه العربية لكنھا خالفت رسم المصحف ھي القراءة  : القراءة الشاذة
وبعضھم عّبر عنھا بالقراءة اAحادية ومن عبر عنھا باAحادية فإنه يزيد عليھا لفظاً يدل على ذلك ،العثماني 

  .ويقول ولم تنقل تواتراً 
ھل تكون حجة في اAحكام  اAحادية القراءة الشاذة أوببا�حتجاج على قولين  أختلف العلماء اAصوليين 

  : ا أو � يحتج  ـھـالشرعية يحتج ب
 :أنھا حجة  .١

وھذا القول ينسب Aبي حنيفة واHمام أحمد ودليل ھذا القول أن ھذه القراءة نقلت عن الرسول صلى � عليه 
  .الين فھي حجة وعلى كC ا�حتم، وسلم بسند صحيح فھي � تخلو إما أن تكون قرآًن أو أن تكون سّنه 

 :أنھا ليست بحجة . ٢

وھذا القول مشھور عن اAمام الشافعي رحمه � أستدل على ذلك بدليل ھو أن الصحابي نقلھا على أنھا قرآن 
ولم ينقلھا على أنھا سّنه وھي � يمكن أن تكون قرآن Aن القرآن متواتر وھذه القراءة غير متواترة و الظاھر 

  .ي نفسه ومذھب الصحابي ليس حجة عند اHمام الشافعي أنھا تفسير من الصحاب
  :  من اAدلة المتفق عليھاالدليل الثاني 

  الســـنـــة 
  .الطريقة سواء كانت ھذه الطريقة صحيحة أم � : السنة في اللغة 

من قول أو فعل أو تقرير وھذا تعريف اAصوليون وھذا التعريف يزيد عليه  ����ما صدر عن النبي : اصطCحا 
ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير )) الوصف (( أھل الحديث والمحدثون لو أراد تعريف السنة لفظ 

سواء كان خلقياً أو ����أو وصف ويريدون أھل الحديث بالوصف ما ورد عن الصحابة من وصف لرسول � 
  .قياً ُخل

  : أقسام السنة 
  السنة باعتبار السند الناقل لھا ثCثة أقسام  .أ

عدد كثير ثم رواھا عنھم عدد كثير واستند ����ھي السنة التي رواھا عن النبي : السنة المتواترة  اAولالقسم 
تواتر لفظي أو والسنة المتواترة قد يكون التواتر فيھا .. أو المشاھدة  ����في روايتھم إلى السماع عن النبي 

 .معنوي فالسنة المتواترة تواتر لفظي ھي السنة التي اتفق الرواة على لفظھا ومعناھا

 "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار : " مثل 

أما التواتر المعنوي فھي السنة التي اتفق الرواة على نقل معناھا فقط دون لفظھا حتى أصبح المعنى مقطوع 
اAحاديث الواردة في المسح على الخفين فان معناھا وھو مشروعية المسح على الخفين متواتر : مثال ..  به
ن كانت ألفاظ اAحاديث الناقلة لھذه السنة ليست متواترة ولكن ربما تأتي بعدة طرق لكن المعنى كان واحد إو

  .عية المسح وحكماً واحد كمشروعية المسح على الخفين أتت بعدة ألفاظ لكنھا تتفق على مشرو
أفراد � يصلون إلى حد الجماعة الكثيرة أي �  � وھي التي رواھا عن النبي :السنة اAحادية القسم الثاني 

 .وللفائدة أغلب اAحاديث الواردة في السنة ھي من قبيل ھذا القسم .يصلون إلى حد التواتر 

صحابي واحد ھو عباده بن الصامت رضي   ����فقد رواه عن النبي" � صCة لمن لم يقرأ بأم القرآن : " مثل 
 .� عنه ورواه عن عباده أفراد قليل � يصلون لحد التواتر 

في اAصل أفراد قليلون ثم كثر النقل عنھم في  ����ھا عن النبي اوھي التي رو:  السنة المشھورةالقسم الثالث 
 .ر بعد ذلك عصر التابعيين أو أتباع التابعين فالحديث في اAصل آحاد لكنه توات

إنما اAعمال بالنيات وإنما لكل "حديث عمر بن الخطاب رضي � عنه عن النبي صلى � عليه وسلم : مثال 
 .في اAصل عمر بن الخطاب فقط ثم كثر الناقلون   ����فالحديث رواه عن النبي" امرئ ما نوى

ھل .. يحتاج البحث في سندھا الناقل لھا وبعضھم يلحق  معھا السنة المشھورة فھذه :  السنة اAحادية :ب 
  ..ھذا السند سند مقبول أم فيه علة قادحة 

  :شروط السند الناقل للسنة  
   .الضبط  -٤.     العدالة  ٣.       البلوغ  -٢.   أن يكون مسلماً  

 - :السنة باعتبار المتن 
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١٤٣٠ ، ٢٤ 

 . للتعبير عن مقصده    ����وھي اAقوال التي صدرت عن النبي: السنة القولية  .١

 " . � ضرر و� ضرار " وقوله  " إنما اAعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى : "   ����قوله : مثال 

 . عمCً وسلوكاً  ����وھي اAفعال التي صدرت عن النبي : السنة الفعلية  .٢

 ھم مناسك الحج والعمرة تعليمة علية الصCة والسCم Aصحابه الوضوء وكيفية الصCة وتعليمة إيا: مثال 

عن إنكار أمر وقع أمامه أو في عصره وعلم به فسكوت النبي  ����وھي أن يسكت النبي : السنة التقريرية  -١
صلى � عليه وسلم فھو في ھذه الحالة يدل على إقرار ذلك الشخص على ذلك الفعل او القول ويشترط أن 

 .علم بھذا الحدث  ����يكون النبي 

  :منزلتھا من القرآن الكريمالسنة باعتبار 
 .وھي السنة الُمقررة لحكم ورد في القرآن من غير زيادة و� نقص :  السنة المؤكدة للقرآن .١

انه قد ورد في القرآن اAمر بإقامة الصCة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ھذه أوامر وردت : مثال
التأكيد في عدة أحاديث من غير زيادة و� نقصان عن ما في القرآن وكذلك وردت اAوامر في السنة على سبيل 

  ..ورد في القرآن 
 .وھي السنة الموضحة والمفصلة Aحكام القرآن المجملة أو العامة:  السنة الُمبينة للقرآن .٢

قد ورد اAمر بإقامة الصCة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت في القران مجملة وعامة ثم ورد : مثال
فكانت السنة .. ة بيان لكيفية إقامتھا سواء إقامة الصCة أو إيتاء الزكاة أو صوم رمضان أو حج البيت في السن

  ..بھذا ا�عتبار سنة مبينة كما كانت سنة مقرره أيضاً كانت سنة مبنية من وجه آخر
د ورد في السنة أنه ق: وھي السنة التي أنشأت حكماً لم يرد في القرآن مثال :  السنة الزائدة على القرآن .٣

 . تحريم نكاح المرأة على عمتھا ونكاح المرأة على خالتھا

  -:مسألة حجية السنة 
  اتفق المسلمون على أن السنة حجة يجب العمل بھا بشرط أن تثبت عن النبي صلى � عليه وسلم 

  :� بد من تحقيق بعض اAمور ومنھا على حجية السنة للعمل و
لنبي عليه الصCة والسCم عن طريق البحث في حال اHسناد الناقل لالتحقق من ثبوت نسبة ھذه السنة : أو�ً 

  .لھذه السنة 
  .معرفة مدلو�ت اللغة العربية Aن اللغة العربية ھي التي ُنقلت بھا ھذه السنة : ثانياً 
رفة عادات العربي وأعرافھم وأساليبھم في اHطCع على أسباب ورود اAحاديث وما يتصل بھا من مع: ثالثا 

  .التعامل 
ا�ستعانة بعمل الصحابة رضي � عليھم لفھم السنة فإن كثير من أحكام السنة تحتاج لبيان الصحابة : رابعاً 

  .من أقواله وأفعاله  ����لھا Aنھم أعرف الناس بمقاصد النبي
  :كثيرة منھا وجوب العمل بالسنة على أنھا حجه متى ماصحت أدلة 

ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما{: قوله تعالى .١ Tقُوا َفانَتُھوا َعْنهُ  َنَھاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الر Tَوات  َT�  Tإِن  َT�  ُ٧الحشر } اْلِعَقابِ  َشِديد 
خذ كل ما جاء به الرسول صلى � علية وسلم من أمر ونھي فيحتاج إلى مزيد أوھذا دليل صريح في وجوب 
 تعليق لوضوحه في الصراحة 

نْ { قوله تعالى .٢ Tُسولَ  ُيِطعِ  م Tمن  ���� وجه الد�لة من ذلك إن � تعالى جعل طاعة الرسول} ّ�َ  أََطاعَ  َفَقدْ  الر
 .واجبة  ����طاعته وطاعة � واجبة فكذلك تكون طاعة الرسول 

ُموكَ  َحتTىَ  ُيْؤِمُنونَ  �َ  َوَربRكَ  َفCَ {: قوله تعالى .٣ Rَبْيَنُھمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحك  Tا َحَرجاً  أَنفُِسِھمْ  فِي َيِجُدواْ  �َ  ُثم Tم Rَقَضْيتَ  م 
في   ����وجه الد�لة من ھذه ا<ية إن � تعالى جعل عCمة اHيمان تحكيم الرسول ٦٥النساء} َتْسلِيماً  َوُيَسلRُمواْ 

 .اAمر المتنازع فيه وھذا في حالة حياته أما بعد موته فيكون ذلك بتحكيم سنته صلى � علية وسلم 

 َعَذابٌ  ُيِصيَبُھمْ  أَوْ  ِفْتَنةٌ  ُتِصيَبُھمْ  أَن أَْمِرهِ  َعنْ  ونَ ُيَخالِفُ  الTِذينَ  َفْلَيْحَذرِ  لَِواذاً  ِمنُكمْ  َيَتَسلTلُونَ  الTِذينَ {: قوله تعالى .٤
بان يقعوا في الفتنه والعذاب ����وجه الد�لة أن � تعالى توعد وھدد من يخالفون أمر النبي  ٦٣النور} أَلِيمٌ 

 .ونھييه  ����اAليم وھذا يدل على تحريم مخالفة أمر النبي

ُ  َقَضى إَِذا ُمْؤِمَنةٍ  َوَ�  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما{:  قوله تعالى .٥ T�  ُوجه }أَْمِرِھْم  ِمنْ  اْلِخَيَرةُ  لَُھمُ  َيُكونَ  أَن أَْمراً  َوَرُسولُه
الد�لة أن � تعالى نفى أن يختار المؤمن بين أن يلتزم بأمر � تعالى وأمر رسوله صلى � عليه وسلم وبين 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ١٤صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

في العمل أو عدم العمل فھو ملزم بالعمل من ما يدل على أن ما جاء به النبي  أن � يلتزم بمعنى انه ليس مخير
 .حجه في ھذا المقام ����

يوم النحر أ� فليبلغ الشاھد الغائب فربى مبلغ أوعى من سامع فC ترجعوا بعدي كفار  ����خطبة النبي  .٦
عنه ما يسمعون منه  Aصحابه بأن يبلغون����وأمر النبي " رواة البخاري وغيره"يضرب بعضكم رقاب بعض 

وعن زيد بن ثابت رضي � عنه .. بتبليغ شي ليس بالحجة  ����دليل على أن كCمه حجه وإ� فكيف يأمر النبي 
نظر � امرئ سمع كلماتي فحفظھا ووعھا وبلغھا من لم يسمعھا فرب حامل " يقول  ����قال سمعت رسول � 

 .رواه ابن الترمذي و أبو داوود وابن ماجه " ه فقه � فقه له ورب حامل فقه إلى ما ھو افقه من

ھذا دليل مھم في مضمونه ومحتواه ارجوا التنبه له قوله صلى � عليه وسلم يوشك أن يقعد على أريكته  .٧
يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب � فما وجدنا فيه حCل استحللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه أ� وإنما 

تحذير شديداً من ����وابن ماجه وقد حذر النبي رواه أبو داوود والترمذي " حرم رسول � مثل ما حرم � 
اHعراض عن سنته بحجة ا�كتفاء بالقرآن واخبر انه سيوجد من يقوم بذلك وبين حاله لنا لنحذره فھذا أمر 

 .مھم ينبغي التنبه له 

إني تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن : "قول النبي صلى � عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع  .٨
حيث أن النبي صلى � عليه وسلم بين أن النجاة من .. أخرجه مالك في الموطأ " أبداً كتاب � وسنتي تضلوا 

 .الضCل في التمسك في كتاب � وسنته 

وحرصوا على ذلك وأمثلة ھذا كثيرة � يمكن ����عمل الصحابة رضي � عنھم حيث تمسكوا بسنة النبي  .٩
 ����ل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام حيث صلى النبيحصرھا ومن ذلك ما ورد في قصة تحوي

شھراً بعد أن ھاجر إلى المدينة وفي يوم من اAيام وبعد أن صلى بالمسلمين  ١٦بالصحابة إلى بيت المقدس 
ركعتين من الظھر أمره � تعالى بان يتوجه إلى المسجد الحرام فستدار إليه فاستدار المسلمون معه بدون أن 

 .رفوا سبب استدارته حتى علموا بان � تعالى أمره بذلك بعد أن أنھى الصCة يع

فانه إذا ورد عليه حكماً نظر في كتاب � فإذا وجد فيه ما يقضي به قضى  ����أيضاً ما ورد في سيرة أبي بكر
جمع  ����النبيفإذا وجد ما يقضي به قضى به وان أعياه أن يجد في سنة ����به وان لم يجد نظر في سنة النبي 

  .يفعل ذلك أيضاً  ����رؤساء الناس فاستشارھم فأن اجتمع رأيھم على شي قضى به وكان عمر
والعمل بھا  ����إن العقل السليم والمنطق المستقيم للمسلم يدل على وجوب اعتبار سنة النبي : دليل عقلي  .١٠

 . وذلك بان المسلمون متفقون على وجوب العمل بكتاب � 
نقول تقرر فيما مضى أن السنة حجه يجب العمل بھا :  عمل بعض العلماء ببعض السنن أسباب عدم: مسألة 

  :لكن نجد بعض العلماء يترك العمل ببعض السنن ولھم أسباب بعضھا مقبولة صحيحة ومن ھذه اAسباب 
 .عدم بلوغ الحديث له فإذا لم يبلغ الحديث فC يمكنه العمل به  .١

عنده بوجود خلل في إسناده وإذا لم يثبت الحديث عند العالم فC يصح ان عدم ثبوت الحديث او عدم صحته  .٢
 .يعمل به 

بدون أن  ����احتياطه بعدم قبول نوع معين من اAحاديث كالحديث المرسل وھو ما رواه التابعي عن النبي .٣
ته عن يذكر الصحابي الذي سمع منه فھذا قبله بعض العلماء بشروط وبعضھم رده مطلقاً لعدم الجزم بثبو

 .فيعذر في رده في ھذا الجانب ����النبي 

وجود معارض آخر للحديث كان يكون الحديث حديث منسوخاً بأية أو حديث آخر ويطلع احد العلماء على  .٤
  .ھذا دون غيره فيرد الحديث Aجل ھذا 

   النسخ مسألةوھي  والسنةمشتركه يشترك فيھا القران  مسألة
  نص شرعي يرفع العمل بنص شرعي سابقفنقول فيه ورود  مبسط بتعريفنعرفه 
  :  بحسب الناسخ والمنسوخ النسخ   أنواع

   واAقربينللولدين  ةكانت واجب الوصية إن أمثلتهنسخ القران بالقران ومن :  اAولنوع ال
صلى � عليه وسلم قد نھى عن زيارة القبور في  النبي إنذلك  أمثلةنسخ السنة بسنه ومن :   النوع الثاني

  . الوثنية إليوبين أي عمل يقربھم  يباعد بين الناس أن Aجلبعثته  أول



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ١٥صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

ودل على ھذا قوله  واAقربينللولدين  ةجباكانت و الوصية إن أمثلتھانسخ القران بسنه ومن :  النوع الثالث
ةُ  َخْيراً  َتَركَ  إِن اْلَمْوتُ  َحَضَر أََحَدُكمُ  إَِذا َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ  (تعالى  Tْقَرِبينَ  لِْلَوالَِدْينِ  اْلَوِصيAَعَلى َحّقاً  ِباْلَمْعُروفِ  َوا 
ِقينَ  Tاْلُمت(   

الى بيت  ةصحابالوسلم كان يصلى ب النبي صلي � عليه إنذلك  أمثلةلقران ومن انسخ السنة ب:  بعاالنوع الر
  المقدس بنص القران نسخ استقبال بيت ثم جاء عشر شھراً  ستة المدينة إلىھاجر  نأالمقدس بعد 

  : أمورتتمثل في عدة  في الشرع من وقوع النسخ الحكمة
  . مصالح العباد مراعاة:   اAول اAمر
  . الكمال مرتبةلى إالتدرج في التشريع حتى يصل :    الثاني اAمر

  . والتيسير مةiلالخير  إرادةالنسخ : ا@مر الثالث  
  اHجماع :  المتفق عليھا وھو اAدلةالدليل الثالث من 

  . ا�تفاق  أقربھا من معانيله عدة  اللغةفي  اHجماعتعريف 
من امة محمد صلى � عليه وسلم بعد وفاته في أي عصر من  اتفاق العلماء المجتھدين :في ا�صطCح 

  . العصور على حكم شرعي
   اHجماعة أنش أسباب

   إدراك أحكامھاا�جتھاد الفردي عن  يعجز الصحابةفي عصر  جديدة اياظھور قض :   السبب اAول
 وأھل ةالصحاب تتمثل في اجتماع كبار البيئةوھذه  اHجماع وجود البيئة التى تصلح لتحقيق الثانيالسبب 
  . المدينة وواحد وھ منھم في مكان ىالفتو
   : ع اHجما أركان
  . اHجماعلم يتحقق  أكثر أوف واحد الالبCد فلو خ ءحصول ا�تفاق من جميع علما:  اAولالركن 

  . الشرع المجتھدين ءصدور ا�تفاق من علما : الركن الثاني
  . اHجماعفي  اHسCم أھلغير قول فC يعتبر   ����من  اHجماعصدور :  الركن الثالث
الركن ����في  اHجماعفي أي عصر من العصور فC يعتبر  ����النبي  ةا�تفاق بعد وفا صدور:  الركن الرابع

  .  ديني شرعي أمرعلى  اHجماعيكون  أنا�تفاق على حكم شرعي أي  صدور ا�تفاق وقوع: الخامس
jنوعان جماعل  :  

فعCً  وأقو�ً  إما المسألةفي  برأيه ءيصرح كل واحداً من العلما أنالصريح وتعريفه ھو  اHجماع اAولالنوع 
  على حكم واحد  ا<راءثم تتفق 

 ويسكت باقي العلماء بعد المسألةيه في أيصرح بعض العلماء بر أنوھو  السكوتِ  اHجماع النوع الثاني

Cيأعھم على ھذا الراط .  
  ةنيظ نه يكون حجةإوإذا كان سكوتي ف ةإذا كان صريحا فانه يكون حجة قطعي اHجماع 

  
  القياسالدليل الرابع من اAدلة  التي يقال أنھا متفق عليھا وھو دليل 

  :تعريف القياس 
انه إلحاق مسألة  غير منصوص على حكمھا  بمسألة منصوص على حكمھا �شتراكھما  في وصف جامع 

  .بينھما 
  : أركان القياس من خCل ھذا التعريف له أربعة أركان

فأي مسألة نريد أن ، وھو المسألة المنصوص على حكمھا  ، ويسمى المقيس عليه ،   اAصل: الركن اAول 
  .نلحق بھا مسألة أخرى ننظر في المسألة إذا كان  منصوص على حكمھا  ھذا نسميھا مسألة اAصل 

 أي المسألة التي �، وھو المسألة  غير المنصوص على حكمھا ، ويسمى المقيس ،    الفرع: الركن الثاني 
  .ھذه تسمى مسألة الفرع ، نحكم عليھا  إنيوجد نص على حكمھا  ونريد 

فھذا الوصف المشترك  نسميه ، وھو الوصف المشترك  الجامع بين اAصل والفرع ،   العلة: الركن الثالث 
  .عله جامعه بين ركني اAصل والفرع 

  . وھو اAمر الذي يراد إثباته  أو نفيه،   الُحُكم: الركن الرابع 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ١٦صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

القياس حجة شرعيه واصل من أصول التشريع  ولم يخالف في ذلك إ� قلة وشذوذ  شذ عن أ�مه  من أبرزھم 
  . الظاھرية وبعض المعتزمة وبعض الرافضة

  : اAدلة على حجية القياس
�  إنفوجه الدالة في ھذه اAية ،   ]٢/الحشر[ } َفاْعَتبُِروا َيا أُولِي اAَْْبَصارِ { : قوله تعالى :   الدليل ا�ول

 يتعالى  أمرنا با�عتبار من حال اليھود وھم بني النضير الذين حلت بھم الھزيمة والجCء من المدينة على أيد
المسلمين عندما نكثوا العھد مع رسول � صلى � عليه وسلم والمقصود بذلك قياس حالنا بحالھم حتى � 

  . يصيبنا ما أصابھم
لَ  َكَما َبَدأَْنا  {قوله تعالى  :  الدليل الثاني Tنبياء[ }َخْلٍق ُنِعيُدهُ أَوAإنووجه الد�لة  من ھذه ا<ية  ، ].١٠٤:ا  �

  .سه على إمكان ا�بتداء من العدم تعالى قد نبه الخلق إلى إمكان البعث في حقه سبحانه بطريقة قيا
امرأتي ولدت غCماً اسود  إنإلى النبي صلى � عليه وسلم فقال   أعرابيا  أتى إنما ورد :  الدليل الثالث

، فھل لك من ابل  قال نعم  ((فقال � رسول � رسول � عليه وسلم ، ويقصد بھذا التعريض بنفي كونه ابنه 
اAورق ھنا (فيھا Aورق قال فأن ترى ذلك جاءھا  إنقال ُحمر قال ھل فيھا من أورق قال ، قال  فما ألوانھا 

فقال النبي صلى � عليه وسلم فمن أين جاء ذلك فقال فأن ترى ذلك ) المقصود بھا الحمرة المشھوبة بالسواد
: من احد أجداد ھذا البعير فقال الرسول صلى � عليه وسلم " أي جذبه " جاءھا قال الرجل لعل عرقاً نزعه 

ووجه ا�ستد�ل من ھذا أن النبي ، حديث متفق عليه  ))ابن اAعرابي وھذا لعله نزعه عرق  وھذا ويقصد
  . صلى � عليه وسلم قد استعمل القياس ھنا Hفھام السائل وإزالة الشك عن ذھنه

م فقال جاء رجCً إلى النبي صلى � عليه وسل: ((ما ورد عن ابن عباس  رضي � عنھما قال :  الدليل الرابع
قضيه عنھا قال لو كان على أمك ديناً  أكنت قاضيه  قال نعم أ فأيا رسول � إن أمي ماتت وعليھا صوم شھر 

النبي صلى � عليه وسلم قد  إنوجه ا�ستد�ل من ھذا ، عليه وسلم فدين � أحق أن يقضى فقال صلى � 
ھو الصيام الواجب على دين ا<دميين في وجوب قضاء استعمل القياس Hفھام السائل فقاس دين � تعالى و

  . كCً منھما
  :استد�ل الصحابة على عدم حجية القياس 

أن الصحابة رضوان � عليھم الذين ورد عنھم ذم العمل بالرأي إنما ذُم من استعمل الرأي :  الوجه اAول
فذم عمر رضي � عنه ينصرف إلى من قال بالرأي مع جھله ، والقياس  في غير موضعه او بدون شرطه 

  . بالنصوص من الكتاب أو السنة
أن الصحابة رضوان � عليھم الذين ورد عنھم ذم العمل بالرأي إنما ذم الرأي الصادر من :  الوجه الثاني

  . الجاھل الذي ليس أھل لCجتھاد
  : عCقة القياس با�جتھاد 

قد يطلق ا�جتھاد في بعض اAحيان على القياس إ� أن ا�جتھاد يعد أوسع دائرة من القياس فا�جتھاد يعني 
اقة في البحث عن حكم مسألة وھذا اHطCق يشمل البحث في الحكم بأي طريق سواء كان ھناك بذل الجھد والط

من صور ا�جتھاد  ةوبناء على ھذا فالقياس يعد صور، نص على مسألة مشبھه بالقران أو بالسنة أو لم يكن 
  . عمأومعنى ھذا أن ا�جتھاد 

  :  اAدلة الشرعية المختلف فيھا 
  : "ا�ختصار من الدكتور "  ته Aھميفقط ونختصر اAدلة بھذا الدليل 

  :دليل المصلحة المرسلة أو ا�ستصCح 
  . المرسلة المصلحةعلى  اAحكامبناء : ھو  فا�ستصCح
مع اتفاقھا مع مقاصد  اHلغاء أو با�عتبارخاص  التي لم يشھد لھا دليل  المنفعةھي :  المرسلة المصلحة
  . العامة الشريعة
   : لغائھا تنقسم إلى ثCثة أقسامإعليھا و اAحكاممن حيث ا�عتبار وبناء  المصلحةأقسام 

التي دل الشرع على عدم ا�عتدال بھا وعدم مراعاتھا في بناء  المنفعةوھي  الملغاة المصلحة:  القسم اAول
  نھا تّفوت مصلحه أكبر Aمنھا أو  أعظمعلى مفسده  �شتمالھاوذلك  الشرعية اAحكام
  . في ترك قطع السارق من مصلحه تمتعه بأعضائه في الزنا من اللذة وقضاء الشھوة وما ما: مثال 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ١٧صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

  : وھي نوعان المعتبرة المصلحة:  القسم الثاني
التي اعتبرھا الشارع بعينھا وراعاھا في أصل معين بحيث  المنفعةمصلحه معتبره بعينھا  وھي  : النوع اAول

مصلحه حفظ العقل التي تضمنھا تحريم الخمر فيقاس على الخمر : يشبھه ومثال ذلك  يمكن أن يقاس عليه ما
  . يذھب العقل من المخدرات والحشيش ونحو ذلك كل ما

  . با�عتبار معين يشھد لھا أصل �والتي اعتبرھا الشارع بجنسھا  المنفعةمعتبره بجنسھا وھي  :النوع الثاني 
  : المرسلة بالمصلحةحكم العمل 

  . الشرعية اAحكام إثباتفي  المعتبرةجواز المصلحة  أومشروعية ا�ستد�ل 
  : المرسلةأدلة العمل بالمصلحة 

فيما طرأ لھم من الحوادث ومن ذلك  المرسلةالصحابة رضوان � عليھم عملوا بالمصالح  إن:  الدليل اAول
  . عمر رضي � عنه الطCق بالثCث بكلمة واحدة وقتل الجماعة بالواحد وإيقاعجمع القرآن في مصحف واحد 

 وما{ الشريعة جاءت بمصالح العباد والتيسير عليھم كما في قوله تعالى  إنا<يات الدالة على : الدليل الثاني 
  }مينأرسلناك إ� رحمة للعال
  : المرسلةشروط العمل بالمصلحة 

  . متوھمة�  حقيقيةتكون المصلحة  أن:  الشرط اAول
 اAدلةصحيح فإذا عارضت شي من ھذه  إجماعتعارض المصلحة نص من كتاب او سنه او  �أ:  الشرط الثاني
  . ملغاةفھي مصلحه 
 أقواھاوأعظم منھا فإذا تساوت المصالح رجّحنا الھا  مساوية ةتعارض المصلحة مصلح �أ:  الشرط الثالث

  . للمفسدةوأكثرھا دفع  اً وأعمھا نفع أثراً 
 أسماء في المواضع التي يّتعين فيھا التوقيف كمثC تكون المصلحة في مواضع ا�جتھاد � إن:  الشرط الرابع

  . � وصفاته والبعث والجزاء وأصول العبادات
  :  العمل بالمصلحة المرسلة أوأمثلة  تطبيقيه للعمل با�ستصCح 

  .له في كل بلد فھذا العمل لو طبقنا عليه دليل من النص لم نجد  السائرةضرب العملة : المثال اAول 
التي تنّظم السير في الطرقات ووجوب الوقوف عندھا فوضعھا في المدن  اHشاراتوضع : المثال الثاني 

  . واAموال اAنفسبھا الى تلف  اHخCلمن الضروريات التي يؤدي  الكبيرة
بھا الى  اHخCلوالمواريث في سجCت خاصة فھذه من الحاجيات التي يؤدي  ةنكحتسجيل اA: المثال الثالث 

  .وتلحق بالضروريات  اAنسابفقدان الكثير من المصالح وقد يقال انھا تحفظ 
ورخص القيادة ومعاقبة المخالف لذلك فھذه كلھا مما تدعو  الجنسيةا�لتزام بإخراج بطاقات : المثال الرابع 

  . واAموال اAرواحوالمحافظة على  اAنساب معرفةإليه من ضبط اAمن و الحاجة
      ظد�لة اAمر والنھي  : ظ    د��ت اAلفا       

يعني يكون الطالب (  بعض اAصوليين بأنھا طلب الفعل بالقول ممن ھو أعلى اAمر عرفھا كلمة:  تعريف اAمر
  . )صفة العلو فيه

بالشرع فانه يحمل مباشره على  أن اAمر المطلق يدل على الوجوب إذا جاء أمر مطلق:  د�لته على الوجوب
المقام فأي أمر ورد في  اAصوليين وھو الراجح في ھذا انه أمر واجب يدل على وجوب الفعل فھذا مذھب أكثر

المراد منه ھل ھو الوجوب أو الندب أو اHباحة نحمله مباشره على  الشرع أمر مطلق بدون قرينه تحدد
  الوجوب

  :  ود�لته على الفورية
انه للفور فانه يحمل على  د�لة اAمر على الفورية فقد اتفق العلماء على أن اAمر إذا صحبته قرينه تدل على

  ))أقيموا الصCة ((تعالى  قولهك ذلك
  .أنظر التفريغ أو المحاضرة :  د�لته على التكرار 

    ة"  ة وأقيموا الصC" كقوله تعالى   أن اAمر المطلق يدل على الوجوب: قاعدة أصولية    
   أعلى ھو مما بالقول الترك طلب ھو:   تعريف النھي

 الزنا تقربوا و�( تعالى كقوله  التحريم على حمل التحريم على تدل قرينه صحبته إذا النھي أن التحريم النھي
  . ) سبيC وساء فاحشةً  كان نهإ



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ١٨صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

  : أقسام النھي 
  . لغيره الشئ عن نھي .٢ لذاته الشئ عن نھي : قسمين إلى الفعل على الوارد النھي
  الفساد ويقتضي البطCن يقتضي:  أنه في العلماء بين خCف � وھذا)  لذاته الشئ عن النھي(  اAول القسم
  .  العلماء باتفاق وھذا
 كان ما وھو عنه الكCم سبق الذي هلغير المحرم وزن على وھذا)  هلغير الشي عن النھي: (  الثاني القسم

  . بوصفه مشروع وغير بأصله مشروعاً 
  . ذاته Aجل وليس غيره Aجل الشئ ھذا عن النھي فيكون
  : نوعين إلى) ه لغير الشئ عن النھي ( العلماء قسم
 عنه منھي فھذا العيد يوم في الصوم:  مثل.  به ينفك � له مCزم وصف Aجل الشئ عن النھي : اAول النوع
  . هغير Aجل عنه والنھي
 عنه منفك عنه خارج Aمر وإنما  له  مCزماً  لوصف ليس..  عنه خارج Aمر الشئ عن النھي: (  الثاني النوع
 الصCة: (  ذلك مثال عنھا انفكاكه يمكن بمعنى بھا له عCقة � المعاملة حقيقة أو العبادة حقيقة عن خارج أمر
  . مغصوب بماء والوضوء،  مغصوبة دار في

  د�لة العام والخاص
 . دفالعام في تعريف اAصوليين ھو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واح :  تعريف العام
  . المستغرق أي المستوعب والشاملومعنى لفظ 

  . مثCً لفظ محمد، زيد ھو ما دل على معين محصور:  تعريف الخاص
" متصل"يكون متصCً ومنھا المنفصل، والمتصل  والتخصيص في الشرع يكون بأدوات ھذه اAدوات منھا ما
  . يعني متصل بدليل شرعي يأتي نص من القرآن أو السنة

  :أنواع التخصيص 
  ".والمطلقات يتربصن بأنفسھن ثCثة قروء: "قال تعالى  :تخصيص القرآن بالقرآنــ 
قوله صلى � عليه وسلم في شأن زكاة الزروع فيما سقت السماء  : من أمثلة تخصيص السنة بالسنةــ 

  .  رواة البخاري" والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر
  . كان يسقيه الشخص بنفسه ما الذي يشرب بجذوره دون حاجة لسقيه ومعنى النضح النبات: معنى العثري

   صاع ٦٠يعني " الوسق
فلفظ المشركين ھنا لفظ عام Aنه لفظ " فأقتلوا المشركين"قوله تعالى   من أمثلة تخصيص القرآن بالسنةــ 

  . جمع
أن أقاتل الناس حتى يقولوا � إله إ�  أمرت" قوله صلى � عليه وسلم  من أمثلة تخصيص السنة بالقرآنــ 
� .  

  -:     د�لة المطلق والمقيد:::    Aلفاظاد��ت 
فظ الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليھا لھو ال -: صطCحاً وا وھو الخالي من القيد تعريف المطلق

  .  المأمور بإعتاقھا في الكفارة <يةفي ھذه االرقبة  )فتحرير رقبة من قبل أن يتقاسما  (قال تعالى   مثال عليھا
كھذا أو ذلك ونحوھا  هالعلم كمحمد أو زيد والمشار إلي: ال مثفظ المعين لال / النوع اAول -: لمقيد نوعانا

   فذلك يعد مقيداً 
مقيداً باعتبار لفظ غير المعين الموصوف بوصفاً زائداً على معنى الحقيقة وھنا النوع اAخير لا :  النوع الثاني

  "  تحرير رقبة مؤمنة" تعالى  هقول مثال ومطلق باعتبار
  : قاعدتان يجب التنبه في مسائل المطلق

  . على إطCقه هيقيده يجب حمل إن الدليل الشرعي للمطلق إذا لم يرد ما  : القاعدة Aولى  
والمراد بحمل المطلق  المطلق على المقيدإذا ما ورد ما يدل على تقييد المطلق وجب حمل  : لقاعدة الثانيةا  

وجد دليCً أخر  كنهعلى المقيد كمصطلح إن المجتھد إذا نظر بالدليل فوجده من حيث وضعة اللغوي مطلقاً ول
   دليل التقييده يضأن يفھم المطلق على ما يقت هيقيد إطCق ذلك المطلق وجب علي في اللفظ أو بلفظ أخر مستقل

  



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ١٩صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

  والمقيدحا�ت ورود المطلق 
  ؟ إذا جاء اللفظ مطلقاً في موضعاً أخر فھل يحمل المطلق على المقيد ، ويجعل الحكم الثابت بھما مقيداً : س 
   :منھا  أحوالإن اللفظ المطلق مرة والمقيد مرة له : ج 

  }والدم حرمت عليكم الميتة {قولة تعالى  : أن يتفق الحكم والسبب في الموضعين ، مثال - / الحالة اAولى
 هجاء لفظ اAيدي مطلقاً في قول هأن -: هيخـتلف الحـكم والسـبب مثال أن نقيض الحالة اAولى /  الثانيةالحالة 
  . }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديھما { تعالى 
 }فتحرير رقبة { لفظ الرقبة ورد في ا<ية بقولة تعالى  همثال أن يتحد الحكم ويخـتلف السبب  / لثالثةاالحالة 

  . }وأيديكم إلى المرافق { تعالى  هقول  همثالم أن يتحد السبب ويختلف الحك / الحالة الرابعة .
  .  به ھو النص عن اAكل المتروك التسمية المعنى المنطوق

  . ھو المعنى الCزم للفظ مما لم يصرح به المفھوم
  :  المفھومأنواع 

مثاله قوله  ھو كون المعنى المسكوت عنه موافقاً في الحكم في المنطوق به  مفھوم الموافقة: النوع اAول 
  مفھوم موافقة ـ مفھوم موافقة أولوىوينقسم إلى )  فC تقل لھما أف( تعالى 

  . ھو كون المعنى المسكوت عنه مخالفاً في الحكم للمنطوق به:  مفھوم المخالفة: النوع الثاني 
  :   مفھوم المخالفة على نوعين 
فتخصيص  في سائبه الغنم) إذا كانت أربعين ففيھا شاه( قوله صلى � عليه وسلم  مفھوم الصفة مثال ذلك 

  السائبة بالذكر يدل على أن المعلوفة � زكاة فيھا
قال نعم إذا   ھل على المرأة غسل إذا احتلمت: ـ سئل النبي صلى � عليه وسلم : مثال ذلك:  مفھوم الشرط

  . فيفھم من ھذا أنھا إذا لم ترى الماء فC غسل عليھا رأت الماء
  " جلدوھم ثمانين جلدةاف "قوله تعالى  : مثاله مفھوم العدد

فمنطوق ھذا الحديث يدل على نفي   الحول� زكاة في ماً� حتى يحول عليه " ـ حديث :  مفھوم الغاية مثاله
  . الزكاة قبل الحول

  :  اAدلة الدالة على حجية المخالفة
  عنه Cالوصف بالذكر انتفاء الحكم عما خأن الصحابة رضوان � عليھم فھموا من تخصيص 

  :ويدل على ذلك ما يأتي
فليس عليكم جناح أن  (قلت لعمر بن الخطاب الم يقل � تعالى : " ما روى يعلى بن أمية قال  الحادثة اAولى

عجبت مما عجبت منه : فقال عمر  فقد أمن الناس) تقصروا من الصCة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
  "صدقته  اقبلواصدقة تصدق � بھا عليكم ف" لت رسول � صلى � عليه وسلم فقال أفس

قال عبد � بن الصامت  . يقطع الصCة الكلب اAسود: حين قال النبي صلى � عليه وسلم  :الحادثة الثانية
:  لتني فقالأسئلت رسول � صلى � عليه وسلم كما س: ما بال اAسود من اAحمر من اAصفر فقال : Aبي ذر
  . م  أخرجه اHمام مسل" اAسود شيطان الكلب 

   ة   ةالقواعد الفقھي   
  . بذل المجتھد فيما بوسعه لتحصيل حكم فقھي: ا�جتھاد 

  : أركان لCجتھاد
 . المجتھد أن يكون عندنا مجتھد وھو الفقيه المستوفي للشروط .١

 . المجتھد فيه وھو الواقعة التي يطلب ا�جتھاد في حكمھا .٢

 . الدليل وھو ما يستنبط من الحكم .٣

 . المجتھد الذي يتوصل به إلى الحكم النظر والبذل وھو فعل .٤

  :عامة وخاصة  شروط ا�جتھاد
  . أربعة شروط لعامه لCجتھاد ھي تقريباً االشروط   أو�ً 
  المسلم والعاقل البالغ من لم يتحقق فيه ھذه  رفC يقبل ا�جتھاد من غي بالغاً  عاقCً  أن يكون المجتھد مسلماً ــ 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٢٠صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

  . له ولو كان مستطيع للحكم فيهأإذا أفتى في حكم المسالصفات الثCث � يقبل اجتھاده 
اAحكام بطريق النص أو  ىلداله علاو اAحاديث  أن يحيط بمدارك اAحكام وما يعرض لھا فيعرف ا<يات ــ 

الظاھر ويعرف ما يكون مقبول من اAحاديث عند المحدثين ويعرف الناسخ والمنسوخ فيھما ومواطن اHجماع 
 اAدلة لمعرفته بمراتب  ةالمعتبرة با�ضاف اAدلها ويعرف القياس وا�ستصحاب إلى آخره من حتى � يخالفھ

  .وطرق دفع التعارض 
لعامه أن يكون عارف بد��ت اAلفاظ وما يخدمھا من علوم اللغة وأصول الفقه ويكفي اا�جتھاد من الشروط ــ 

  . في ذلك القدر الCزم لفھم الكCم
  . بمقاصد الشارع من تشريع اAحكامأن يكون عالم ــ 

  : عند ا�جتھاد في الواقعة أربعة شروطالخاصة الشروط ثانياً 
  .د اله مما يسوغ فيھا ا�جتھأن تكون المسأــ 
  . أن يتصور المجتھد واقع المسئله تصورا كافيا في الحكم عليھاــ 
  . لهأأن يبذل المجتھد جھده في استنباط حكم المســ 
  . يستند المجتھد في اجتھاده إلى دليل معتبرأن ــ 

  : فقد يكون ا�جتھادحكام مختلفة بحسب حا�ت ا�جتھاد وحسب حا�ت المجتھد أفا�جتھاد يكون على 
  . أو مستحب أو قد يكون محرماً  فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مندوباً 

  أي واجب عينيا يتعين على المجتھد:  كون فرض عيني 
  . اجتھاد المجتھد في حق نفسه: في حالتين اAولى  
  . اجتھاد في حق غيره إذا تعين عليه الحكم بأن � يوجد في البلد غيره:  الحالة الثانية 

إذا نزلت الواقعة بأحد ألعامه من الناس ووجد ذلك العامي أكثر من مجتھد وكان في البلد  يكون فرض كفاية
  . أكثر من مجتھد
  مستحب أو مندوب في حالتين اديكون ا�جتھ

  . اجتھاد المجتھد لنفسه قبل وقوع الحادثة:  اAولى
  . أن يستفتيه سائل عن حادثه قبل وقوعھا: الحالة الثانية 

  في حالتين  ا�جتھاد محرماً يكون 
  . قاطعاً  اً جماعإأو في مقابل  أن يقع ھذا ا�جتھاد مقابل نص قاطعاً : اAولى 

  . أن يقع ا�جتھاد ممن لم تتوفر فيه شروط اHجماع: الحالة الثانية 
 وإثباتهإلى الشيء  اHتيانمن قصد الشيء قصد له ومنھا  ةخوذأجمع مقصد م: في اللغة ھي تعريف المقاصد
والتوسط والسھوله ويكون ما قصد إليه الشيء �بد أن يكون ھذا  ا�ستقامةالمقصد  ويأتيوالقصد إليه 

  وطريق متوسط ومستقيم وأيسر أسھلالطريق 
  . تحقيقھا Aجلھي الغايات التي وضعت الشريعة :  في ا�صطCح 

  : أنواع المقاصد 
  : فتتنوع باعتبار محل صدورھا إلى قسمينتتنوع مقاصد الشريعة باعتبارات مختلفة 

المصالح ودفع مقاصد الشارع وھي المقاصد التي قصدھا الشارع بوضعه الشريعة تتمثل إجما� بجلب   :أو�ً  
  . المفاسد في الدارين

  . مقاصد المكلف وھي المقاصد التي يقصدھا المكلف في سائر تصرفاته اعتقاداً وقو� ً وعمCً  : ثانيا
  :  تقسيم المقاصد باعتبار الحاجة إليھا وتنقسم بھذا ا�عتبار إلى ثCثة أقسامــ 
قيام مصالح الدارين ويحصر بعض العلماء المقاصد المقاصد الضرورية وھي المقاصد التي �بد منھا في ــ 

  .  لالضرورية في الكليات الخمس وھي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ الما
الترخص وتناول  وھي التي يحتاج إليھا في التوسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة مثCً  ةلحاجياالمقاصد ــ  

  . وغير ذلكة الطيبات والتوسع في المعامCت المشروعة مثل السلم والمساقا
  . المقاصد التحسينية وھي المقاصد التي تتعلق بمحاسن العادات ومكارم اAخCقــ 

  : وخصوصھا وتنقسم بھذا ا�عتبار إلى ثCثة أقسام  اAمة تقسيم المقاصد باعتبار تعلقھا بعمومثالثاً 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٢١صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

  . غلب أبواب الشريعة ومجا�تھاألعامه وھي التي تCحظ في جميع أو االمقاصد ــ 
  . من أبواب الشريعة ة عين أو أبواب معينالمقاصد الخاصة وھي التي تتعلق بباب مــ 
  . حكام حكمھا وأسرارھاأالمقاصد الجزئية وھي علل ــ 

  : نظتقسيم المقاصد باعتبار القطع وال
والنصوص مثل مقصد التيسير  اAدلةالمقاصد القطعية وھي التي توافرت على إثباتھا طائفة عظمى من ــ 

  . ومقصد حفظ اAعراض ومقصد صيانة اAموال
التي تقع دون مرتبة القطع التي اختلفت حيالھا اAنظار وا<راء مثلھا مقصد سد  وھي ةنيظالمقاصد الــ 

  . الذريعة وإفساد العقل
المقاصد الوھمية وھي التي يتخيل أنھا صCح وخير إ� أنھا على غير ذلك وھي التي اصطلح العلماء على ــ 

  .  تسميتھا بالمصالح الملغاة
  :  حكم ا�حتجاج في المقاصد

من الكتاب والسنة ا<ثار ولذلك ننبه على عدة أمور على  ةخوذأالم اAدلةمن سائر  ةھي معاني مستخلص
  .  اصدا�حتجاج بالمق

فليست دليل غريب  ةلعاماالشرع ومعانيه باAدلة يخرج عن ا�حتجاج  أن ا�حتجاج بالمقاصد الشرعية �ــ 
إليه وإنما من استدل بمقصد شرعي معين فإنما يحتج بدليل شرعي أو بمعنى شرعي عام ثبت اعتباره في  أيلج

  . الشرع
طلبة العلم الذين لم يصلوا إلى مرتبة ا�جتھاد وإنما أن ا�حتجاج بالمقاصد ليس في يد عامة الناس أو ــ 

  . ا�حتجاج بالمقاصد مخصوص بأيدي العلماء المجتھدون الذين توافرت فيھم شروط ا�جتھاد
  .  أن ما يشترط في العمل بالمقاصد ما يشترط العمل بالمصالحــ 
   القواعد وتعريفھا 

  . والثبات ا�ستقرارقواعد ھو جمع قاعدة ومادته اللغوية وھي القاف والعين والدال تعني 
  ) وإذ يرفع إبراھيم القواعد من البيت وإسماعيل (تعني اAساس فقواعد البيت أساسه ومنه قوله تعالى :  اللغة

  . تنطبق على جميع جزئياتھاقضية كلية أو أنھا  قضية كلّية أنه محكوم فيھا على كافة أفرداھا:  اصطCحا
   ؟ة والقواعد اAصولي ةما فربين القواعد الفقھي

  : ا�ثنين ناك شبھه ويشتركان في وجھي الشبهھ
  . ھو أن كل منھا قضية كلية متعلقة بالفقه ، يدخل تحتھا فروع كلية كثيرة: الوجه ا@ول 

 الفروع �ستنباطمعيار  ةفالقواعد اAصولي ة معياراً وميزاناً للفروع الفقھي ھو أن كل منھا يعد يلوجه الثانا
  . ا�ستنباطفھي معيار لضبط الفروع المتشابھة بعد  ة، وأما القواعد الفقھي من اAدلة

  : ة الفروق بين القاعدة الفقھية والقاعدة اAصوليأما 
فھي متعلقة بكيفية  ةل بC واسطة أما القاعدة اAصوليمتعلقة بكيفية العم ةأن القاعدة الفقھي : الوجه اAول

وسط ، وبيان ذلك أن القاعدة الفقھية يستخرج منھا أحكام الجزئيات الفقھية مباشرة بدون ت العمل مع الواسطة
فمثCً  التي تستخرج منھا أحكام الجزئيات الفقھية بواسطة الدليل وليس مباشرة ةدليل، بخCف القاعدة اAصولي

يزول بالشك، ھذه القاعدة الفقھية نستفيد مباشرة أن من يتيقن الطھارة ثم شك بالحدث فإنه  قاعدة اليقين �
  . يعمل بيقين الطھارة

 ةھو اAدل ةموضوع القاعدة اAصولي ، بينما ھو موضوع مكلف ةأن موضوع القاعدة الفقھي : الوجه الثاني
وتوجيھھا ، أما القاعدة  وفھمھا ةأو الفعلي ةليتصرفات المكلف القو ةيعرض لھا ، فإن القاعدة الفقھي ماو

  .  فإنھا تستعمل في تفسير التصرفات وفھمھا وتوجيھھا ةاAصولي
ة أما القاعدة الفقھي ةإلى التعرف على اAحكام الفقھي وسيلة يتوصل بھا ةأن القاعدة اAصولي  :الوجه الثالث

فتكون إذن القواعد  اAصولية القاعدة باستعمالهالتي يتوصل إليھا المجتھد  ةفھي ضابط كلّي لiحكام الفقھي
  . ھي ضوابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه"  الفقھية

  : ة حجية القاعدة الفقھي
  :  اتجاھينفي  ةفي حجية القاعد ا�تجاھاتيمكن حصر 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٢٢صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

يفھم من كCم بعض العلماء منھم إمام  ا�تجاهوھذا  الفقھية ةبالقاعد ا�حتجاجتجاه يرى عدم ا : اAول ا�تجاه
   . الحرمين
يفھم  ا�تجاهوالترجيح وھذا  لCستنباطوجعلھا دليCً صالحاً  ةبالقاعدة الفقھي ا�حتجاجيرى  : الثاني ا�تجاه

  . عرفه وأبنمن كCم بعض العلماء منھج الفراني 
   : ي: ي في حجية القاعدة وھي على النحو التال تفاقااك أربعة أمور تكاد تكون 

 مستندة لنص شرعي من الكتاب أو السنة أو اHجماع فإنھا تكون حجة ، ةإذا كانت القاعدة الفقھي .١
 . على الدليل النقلي �عتمادھابل  ةولكن ليس لكونھا قاعدة فقھي

تكون حجة يستأنس بھا مع النص الشرعي من الحكم على الوقائع الجديدة قياساً  ةأن القاعدة الفقھي .٢
كما يعبر ذلك للحكم على الوقائع  لCعتماد�  لCعتقادعلى المسائل المدونة ، فھي تكون حجة للناس 

 . الجديدة والمستجدة
، لكن بشرط أن يكون المستدل  ةذا عدم الدليل النقلي على الواقعإ تكون حجه فيما ةالفقھي ةأن القاعد .٣

 . ھو من مشمو�تھا من مستثنياتھا إن وجد ھاً متمكناً عارفاً بما يدخل تحت القاعدة من مايبھا فق
ھذه أربعة أمور  .تكون حجة لطالب العلم في بادئ اAمر لتستقر اAحكام في ذھنه ةالفقھية أن القاعد .٤

خCف بينھم أھمية كCم العلماء على حجيتھا ومن قال عدم حجيتھا تكون خارجه عن وصل التلمح من 
 .  وفوائد دراستھا ةالقواعد الفقھي

  :  يمكن إجمالھا الفوائد من دراسة ھذا العلم 
تفيد في جمع الفروع والجزئيات الفقھيه المتعددة والمتناثرة تحت أصل واحد وھذا الجمع يفيد في  .١

أن ھذا الجمع يفيد في إدراك الروابط والصفات الجامعة بين ھذه الفروع والجزئيات  " أمرين
المتناثرة اAبواب والمشتركة ، اAمر الثاني أن ھذا الجمع سيعمل إدراك أحكام الفروع وحفظھا 

 . بطريق أيسر
في عدة ھي لفظ يأتي عادة بعبارة موجزه  ةالفقھي ة، فC شك أن القاعد ةالفقھي ةاعدحفظه للق .٢

ألفاظ ، إذا حفظھا أو أدركھا و درسھا وفھمھا فإنه في ھذه الحالة يكون قد حفظ جملة كبيرة من 
 . لھذا الضابط أو اللفظ اليسير ةالفروع الفقھي

عة وذلك أن إدراك القاعدة تساعد على إدراك مفھوم مقاصد الشري ةأن دراسة القواعد الفقھي .٣
تلك  إحكاممسائل تفيد في فھم مقاصد الشريعة التي دعت إلى  يدرس تحتھا من وما ةالكليّ  ةالفقھي

الفروع ، مثCً دراسة قاعدة المشقة تجلب التيسير، وما يندرج تحتھا من فروع تعطي تصوراً لدى 
 . الدارس Aن دفع الحرج ورفعه من مقاصد ھذه الشريعة

والبحث فيھا يفيد غير المختصين في علوم الشريعة من حيث إطCعھم  ةأن دراسة القواعد الفقھي .٤
 . بأيسر طريق

تفيد في إطCع غير المختصين بعلوم الشريعة على مدى شمول الفقه  ةن دراسة القواعد الفقھيأ .٥
و قاعدة اليقين � يزول ) قاعدة اAمور بمقاصدھا ( واعد الكبرى في الجملة خمس قواعد وھي 

   )و قاعدة  العادة محكمة ) المشقة تجلب التيسير( و قاعدة ) � ضرر و ضرار ( قاعدة و ) بالشك 
   "  :ا@مور بمقاصدھا " الكبرى ا@ولى قاعدة ال

      : مكانة ھذه القاعدة و أھميتھا
أن ھذه قاعدة عظيمة القدر تنبني عليھا أعمال القلوب و التي يكون بھا صCح أعمال الجوارح أو فسادھا كما 

مبنى الثواب و العقاب يدور على مضمون ھذه القاعدة و تتأكد أھمية ھذه القاعدة من خCل إدراكنا أنھا تستند 
  . إلى حديث إنما اAعمال بالنيات

فھو جمع أمر وھو يعني ھنا معنى واسعا الذي ھو التصرفات : لفظ اAمور  : فرادياHالمعنى  : معنى القاعدة
  . ا�عتياديةالفعلية و القولية و 

رادتك إلى شيء معين أي إأي وجھت ، جمع مقصد وھو يعني اHرادة المتوجھة إلى الشيء :  فظ المقاصدل
  . قصدته

  . ھو انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفعا أو دفع ضراً :  المعنى العام للنية



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٢٣صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

تختلف أحكامھا الشرعية باختCف  هاعتقاديأو فعلية أو  ةتعني أن تصرفات المكلف من قولي : المعنى اHجمالي
  . ومعنى ھذا أن الحكم الشرعي باختصار ينبني و يبنى و يختلف باختCف إرادة المكلف و نيته إرادته و نيته

  :  اAدلة على قاعدة اAمور بمقاصدھا
إنما اAعمال بالنيات و ( يقول ما ورد في حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول � صلى � عليه و سلم 

د�لة ھذا الحديث واضحة على أن اAعمال حصر قبولھا و الحكم عليھا بما يكون و) .  إنما لكل امرئ ما نوى
  .  في نيات المكلفين فلذلك دل على أن اAمور تؤخذ بمقاصدھا

لصحة اAعمال و  لكن اختلف العلماء في حكمھا فجعلھا العلماء شرطاً  ةالنية عبادة مشروع : ( حكم النية
من حقيقة  جعلھا اAكثر منھم ركن في جميع اAعمال Aنھا داخل العبادة � خارجھا و شأن الركن أن يكون جزءً 

 ركناً ولذلك ما دامت داخلة في حقيقة الشيء فإنھا تكون ، الشيء أما الشرط فيكون خارجا عن حقيقة الشيء 
  . في حقيقة الشيء �ن الركن داخل دائماً 

  :تلخص في أمرين :  )؟   يعني لماذا شرعت النية : ( المقصود من شرع النية
من المعلوم أن بعض اAعمال تتردد بين أن تكون عبادة و بين أن ، تمييز العبادات عن العادات  :  اAمر اAول

من أمثلة ھذا أن ، تكون عادة نظرا �ن ھيئتھا موافقة لھيئة عادة متقررة فC تتميز أنھا عبادة إ� بالنية 
ھارة شرعية و � يحصل التمييز إ� ا�غتسال بالماء متردد بين أن يكون للتنظيف أو التبرد و بين أن يكون ط

  . بالنية و كذلك اHمساك عن اAكل و الشرب متردد أن يكون حمية من أجل التداوي أو لعدم الحاجة إليه
فإن للعبادات كما ھو معلوم رتبا متفاوتة قد ، تمييز رتب العبادات بعضھا عن بعض بذاتھا  :  اAمر الثاني

تكون العبادة فرضا و قد تكون نفC و قد تكون نذرا و قد تكون أداء و قد تكون إعادة لعبادة سابقة و قد تكون 
 بالنية و لذلك يشترط في العبادات قضاء و كلھا عبادات يتقرب بھا إلى � تعالى و � تتميز رتبة العبادة إ�

  يشترط تعيينھا بالنية والمقصود با�لتباس ھنا أن تتساوى العبادتان فعC و صورة، التي يلتبس بعضھا ببعض 
و لكن فيما يترتب ، النية محلھا القلب و ھذا أمر معلوم و ظاھر لكل عاقل و ليس ھذا محل نقاش  : محل النية

مما ،  فيجب أن ننظر إلى اAمور المترتبة على ھذا الحكمفقنا أن محل النية ھو القلب على ھذا اAمر ؟ إذا ات
  :  يترتب على كون النية محلھا القلب

أي شخص يتلفظ باللسان بدون أن ينعقد في نيته فعل ، أنه � يكفي التلفظ باللسان عن انعقاد النية في القلب ــ 
  .  عقاد النية في القلب فC بد أن يسبقه انعقاد بالنية في القلبمعين � يكفي ھذا التلفظ باللسان عن ان

يعني يكفي انعقاد النية في القلب و � يشترط التلفظ ، انه � يشترط مع انعقاد النية في القلب التلفظ باللسان ــ 
بالنية � يشرع على اللسان بكCم مما يشير إلى نيته في قلبه بل يكفي أن ينوي في قلبه بل حقيقة أن التلفظ 

  . ا في قلوبھمولعدم ثبوته عن النبي صلى � عليه و سلم و � عن أحد من أصحابه أنھم تلفظوا بما نو
يعني إنسان يقول نويت كذا و تلفظت بلفظ ، أنه إذا اختلف اللفظ باللسان عما في القلب فالمعتبر ما في القلب ــ 

  . المعتبر ما في القلب و يبنى عليه الحكم � ما وقع باللسانفنسأله عما في قلبه �ن ، يغاير ما قلبي 
  : النية لھا شروط � يتعد بھا إذا توافرت ھذه الشروط و إذا فقد واحد منھا لن تعتبر ھذه النية :  شروط النية

يشترط فيھا و ھذا شرط لصحة النية في العبادات دون غيرھا أما في المعامCت فC ، أن يكون الناوي مسلما ــ 
  . أن يكون الناوي مسلم �ن ھذا مقتصر على العبادة فقط

ومعناه أن يكون لدى الناوي القدرة العقلية على التمييز بين النافع و الضار أما إذا ، أن يكون الناوي مميزا ــ 
اء من ذلك اHتCف لكن استثنى العلم، لم تكن لدية القدرة على التمييز بين النافع و الضار فC تعتبر نيته ھنا 

فإنه يكون سببا موجبا للضمان و لو لم يكن الناوي مميزا لتعلق اHتCف بحقوق العباد التي مبناه على 
  .ة المشاح

  . العلم بالمنوي فC تصح النية من المكلف مع جھله بحقيقة ما نواه أو مع جھله بحكم ما نواهــ 
ع تنافي بين النية و المنوي ومن أمثلة المنافي بين النية والمنوي عدم المنافي بين النية والمنوي يعني � يقــ 

  . التردد في النية وعدم الجزم فيھا أصC يعني ينوي شيء معين ولكن النية متردد بين الفعل و عدم الفعل
  . أن تكون النية مقارنة Aول العمل إذا كان مما يشترط فيه المقارنة و ھذا محل تفصيلــ 
  . و المراد باHخCص في النية أن يراد بالعمل وجه � تعالى وحده و ھذا شرط لقبول النية، فيھا اHخCص ــ 

  : و من أبرزھابمقاصدھا القواعد المندرجة تحت قاعدة اAمور 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٢٤صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

  )  العبرة في العقود بالمقاصد و المعاني � باAلفاظ و المباني( قاعدة 
  : و نتكلم عنھا في المسائل ا<تية  القاعدة الكبرى اAمور بمقاصدھاوھذه القاعدة مندرجة و متفرعة عن 

العبرة (ھذه القاعدة محل خCف بين العلماء فنصھا الذي ذكرناه )  ھذه القاعدة محل خCف(  المسألة اAولى
المالكية و ھو نصھا عن علماء الحنفية أما عند علماء ) في العقود بالمقاصد و المعاني � باAلفاظ و المباني 

  . إشارة إلى اختCف فقھائھم في مضمون ھذه القاعدة، الشافعية و الحنابلة فقد صاغوھا بلفظ ا�ستفھام 
نجد في ھذه القاعدة عدة ألفاظ تحتاج  : المعنى ا�فرادي : ( معنى القاعدة اHفرادي واHجمالي الثانية المسألة

ا�عتداد أي انه يعتد في العقود بالمقاصد و المعاني � في اAلفاظ و لفظ العبرة و معناه : إلى بيان وھي كالتالي 
  و لفظ العقود جمع عقد و العقد ھو ارتباط اHيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، المباني 

  : بالنية مقبول ديانة ً � قضاء قاعدة تخصيص العام
ھم أكثر علماء  الذين عبروا بھذا اللفظ في ھذه القاعدة العلماءھذه القاعدة بھذا اللفظ ليست محل اتفاق بين 

  . قالوا بھذا اللفظ وھو أن تخصيص العام بالنية مقبو�ِ ديانِة � قضاء الحنفية وبعض علماء الشافعية
بلفظ عام ونوى شي خاص  لھذه القاعدة إن نية المتكلم لھا اثر في باب اAلفاظ من جھة إن المتكلم لو تلفظو

  . طبعا فيما بينه وبين � تعالى بحكم ما نواه فأن النية تخصص لفظه ھذا فيما بينه وبين � تعالى ويعامل
مثC  رجC كل امرأة أتزوجھا فھي طالق ونوى نساء بلدة معينه أو من أسرة معينه يعني شخص لو قال: مثال 

فبناء على ھذا اللفظ طبعا ھو  تزوجھا طالقتقدم للخطبة من أسرة معينه فرفض طلبه فحلف فقال كل امرأة أ
ذكر بعد ذلك وقال أنا نويت شيئا معينا وان كان  ،جاء بلفظ عام ولكنه ينوي نساء أسرة معينه أو بلدة معينه 

بينه وبين � تعالى فله أن يتزوج امرأة من غير تلك البلدة التي عينھا أو  لفظي عاما فانه في ھذه الحالة يقبل
بالنية مقبو�ِ  اء تلك اAسرة التي عينھا �ن لفظه وان كان عاما إ� إن نيته خاصة وتخصيص العامنس من غير

  . � يقبل منه ذلك ديانِة � قضاء لكن لو وصل اAمر عند التقاضي والتخاصم القاضي فانه
فيه حصول  إن حصول الثواب في ا<خرة على أي عمل يعمله المكلف يشترط :� ثواب إ� بالنية معناھا قاعدة

  . أو غير عباده نية التقرب إلى � تعالى ويستوي في ذلك أن يكون العمل عبادة في اAصل
  : قاعدة � ثواب إ� بالنية

� تعالى فيه حصول نية التقرب إلى  إن حصول الثواب في ا<خرة على أي عمل يعمله المكلف يشترط
شخص نوى عباده معينه � ثواب على ھذه . أو غير عباده  ويستوي في ذلك أن يكون العمل عبادة في اAصل

التقرب  التقرب إلى � تعالى ، أو كان العمل في اAصل غير عباده فأنه أيضا إذا نوى به العبادة إ� إذا نوى بھا
Cة على  نام مبكرا ورغب في نومه إلى � تعالى فأنه يثاب عليه يعني شخص مثCمكبراً أن  يستيقظ للص

  . التقرب إلى � تعالى وقتھا فأنه في ھذه الحالة يثاب على ھذا النوم Aنه قصد به
  :"   اليقين � يزول بالشك" الكبرى الثانية قاعدة ال

  : من خCل أمرينتتضح أھميتھا التي نريد الكCم فيھا ھو مكانة ھذه القاعدة   المسألة اAولى
ھي قاعدة من أوسع القواعد الفقھية تطبيقاً وأكثرھا امتدادا في أبواب الفقه وقد ذكر السيوطي أنھا  :أو� ً 

ن المسائل المخرجة عليھا تبلغ ثCثة أرباع الفقه وأكثر فإذا أدركنا ھذه الحقيقة أتدخل في جميع أبواب الفقه و
درس ھذه القاعدة ويحرص على اHلمام بھا وعلى مفرداتھا و القواعد ندرك أھميه ھذه القاعدة ولذلك من  ي

  المندرجة تحتھا فأنه يحصل على قدر كبير من الفقه بناًء على ما ذكره السيوطي في بيانه  Aھمية ھذه القاعدة 
أنھا تشبه  إن لھذه القاعدة صلًة بعلم أصول الفقه تعرض لھا اAصوليون باعتبارھا من أدلة الفقه أو :ثانيا ً 

أدلة الفقه من حيث أنھا يقضى بھا في جزئياتھا كأنھا دليل على ذلك الجزئي ومن حيث أيضاً صلتھا 
  با�ستصحاب الذي يعد دليC من أدلة الفقه بل من العلماء من عد أن ھذه القاعدة ھي ا�ستصحاب نفسه

ن معنى القاعدة وعن مفرداتھا وعن معناھا المتعلقة بھذه القاعدة معنى القاعدة سوف نتكلم ع المسألة الثانية
اHجمالي ھذي القاعدة مكونه من ركنين أساسيين ھما اليقين والشك سوف نتكلم عن معنى اليقين ثم معنى 

العلم وزوال الشك وھذا ھو المعنى المشھور له في اللغة وقد يأتي اليقين بمعنى :  الشك أما اليقين فمعناه لغة ً
  .الب الظن الراجح أو الغ



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٢٥صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

يعني إذا جزمت أنت بوقوع الشيء فأنت متيقن وإذا ، حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه :صطCحا ًا
واليقين في ھذه القاعدة يراد به اليقين ا�صطCحي المتقدم الذي ھو الجزم ، جزمت بعدم وقوعه فأنت متيقن 

  .  بحصول الشيء
  .ھو التداخل وا�ختCط ويأتي أيضا ً بمعنى  مطلق التردد  :◌ً  الشك لغة

  . التردد بين وجود الشيء وعدمه دون ترجيح Aحدھما على ا<خر :◌ً  الشك اصطCحا
إدراك ا�حتمال المرجوح من  احتمالين أو أكثر يتردد الذھن بينھما سواء استند إلى  : الوھم في ا�صطCح

  . دليل أو لم يستند إذا الوھم على نقيض الظن
أنه إذا ثبت أمرا ً من اAمور ثبوتا ً جازما ً أو راجحاً  ) اليقين � يزول بالشك (  المعنى اHجمالي للقاعدة

ذلك  شٌك أو وھم في زوال ذلك اAمر الثابت فإنه � يلتفت إلى ذلك الشك والوھم وجودا ً أو عدما ً ثم طرأ بعد 
  . بل يحكم ببقاء اAمر الثابت على ما ثبت عليه

وھي اAدلة على ھذه القاعدة ھذه القاعدة دل عليھا أدلة كثيرة من القران والسنة و اHجماع  :لمسألة الثالثة ا
  : سنكتفي باAدلة في السنة النبوية

Aة كأنة شُ  : ولالدليل اCوالمراد (ي إلى النبي صلى � عليه وسلم الرجل ُيخيل إليه انه يجد الشيء في الص
وجه . � ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً  : فقال صلى � عليه وسلم ) بالشيء ھو الصوت في البطن

Cم وقاعدة عظيمة ً من الد�لة ھنا ما ذكره النووي بقوله ھذا الحديث أصCسHمن قواعد الفقه وھي  أصول ا
  أن اAشياء ُيحكم ببقائھا على أصولھا حتى ُيتيقن خCف ذلك و� يضر الشك الطارئ عليھا

أحدكم في صCته فلم يدري واحدًة صلى أم اثنتين فليبني  اقوله صلى � عليه وسلم إذا سھ :الدليل الثاني 
فإن لم يدري ثCث صلى أو أربع فليبني على  نصلى أو ثCث فليبني على اثنتي نعلى واحده فإن لم يدري اثنتي

  .ثCث  وليسجد سجدتين قبل أن يسلم 
وجه الد�لة في ھذا الحديث أن ھذا الحديث صريح في أن الخروج من الشك في عدد الركعات في الصCة يكون 

وھذا أصل ي حكم المعدوم وذلك للشك في وجوده ف في اAخذ باليقين باعتبار اAقل في العدد وما زاد عليه يعد
  . ينبغي اعتماده في كل شك في عدد في أمر الفرائض

في بعض  افقد أجمع العلماء على أصل العمل بھذه القاعدة وأن اختلفو:  من اAدلة على ھذه القواعد اHجماع
مجمع عليھا وھي أن كل ) قاعدة اليقين � يزول بالشك(تفصيCتھا لذلك يقول القرافي رحمة � فھذه قاعدة 

  .واستقصاء كتب الفقه كلھا يدل على تحقق ھذا اHجماع ، مشكوك فيه  يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه  
مندرجة  تحت قاعدة اليقين � يزول بالشك يوجد القواعد المتفرعة أو ال: ھنا مسألة متعلقة بالقاعدة وھي 

جملة من القواعد حيث أن قاعدة اليقين � يزول بالشك من أوسع القواعد في أبواب الفقه ولذلك سنأخذ جمله 
  : كبيره من القواعد المندرجة

ھذه القاعدة جعلھا  كثير من ) اAصل بقاء ما كان على ما كان ( قاعدة  :القاعدة اAولى المندرجة تحتھا 
العلماء ھي نفس القاعدة الكبرى وھي اليقين � يزول بالشك  في المعنى فأن ما ذكر من أدله في القاعدة 

حن وبعضھم جعلھا قاعدة متفرعة عن قاعدة اليقين � يزول بالشك ون، الكبرى يجعلونه أدله لھذه القاعدة 
في جملة من ) اAصل بقاء ما كان على ما كان ( سنأخذ با�عتبار الثاني وسوف يكون كCمنا على قاعدة 

  :المسائل أولھا  
  :   فراديHمعنى القاعدة اHجمالي و ا :ــ 

تفسير لفظ بقاء ما كان ھو و  معنى القاعدة أن القاعدة المستمرة في الشرع ھي بقاء ما كان على ما كان
  . اAمر في الزمان الحاضر ولفظ على ما كان أي على ما ثبت علية في الزمان الماضيثبوت 

ھو أن الشيء إذا ثبت على حال من اAحوال في زمان ما فإنه يحكم : المعنى اHجمالي أو العام للقاعدة ـــ 
  .عندئذ  تبر شرعا ً فيؤخذ بمقتضاهببقائه ودوام ثبوته في الزمان التالي حتى يأتي المغير المع

  :أمثلة تبين ھذا المعنى 
لو أن شخصاً تيقن أنه على طھارة ثم انه بعد ذلك شك في انه قد أحدث فإنه يحكم ببقائه على طھارته �ن  ــ 

اAصل ھنا ھو الطھارة واAصل ھو بقاء ما كان على ما كان الطھارة ثبتت في زمان نحكم ببقائھا في الزمان 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٢٦صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

بت تغيرھا والعكس بالعكس فلو شخصا يذكر الحدث ومتيقن منه ولكنه شاك في التالي Aنه لم يأتي ما يث
  . فاAصل الحدث فيحكم على بقاءه على حدثه) بأنه قد تطھر ( الطھارة 

أكل آخر الليل وھو شاك في طلوع الفجر فإن صومه صحيح �ن بقاء فلو أن شخص عزم على  الصوم . ــ 
  .على ما كان  الليل ھو اAصل واAصل بقاء ما كان

شخص صائم في النھار لكنه أكل أخر النھار وھو شاك في غروب الشمس متردد في غروب الشمس وكان  ــ 
ھو  رأكله  بغير اجتھاد و� تحري في غروب الشمس فإن صومه غير صحيح ويلزمه قضائه �ن بقاء النھا

  .اAصل واAصل بقاء ما كان على ما كان 
ثم أدعى نجاسته ليرده على البائع وأنكر البائع كون الماء نجسا ً  فالقول ھنا قول لو اشترى شخص ماء . ٤ــ 

  . البائع مع يمينه �ن أصل الماء الطھارة واAصل بقاء ما كان على ما كان
اAصل بقاء ما كان على ما ( ھذه القاعدة وھي قاعدة ،  ما عCقة ھذه القاعدة بقاعدة اليقين � يزول بالشك

يد أن بقاء الشيء على حالته التي ثبت عليھا أمر متيقن وتغيره بعد ثبوته أمر مشكوك فيه فنأخذ تف) كان 
  . بالمتيقن وھو البقاء  ونترك المشكوك فيه

  "   الذمةلبراءة ولفظ الفظ اAصل و لفظ : " الذمة   اAصل براءة قاعدة 
، السCمة والخلو من التكليف : ولفظ البراءة يراد به ، القاعدة المستمرة في الشرع : أما لفظ اAصل فمعناه 

المراد  أنفي تعريفھا  واAقربالفقھاء في تعريفھا   ألفاظعرفت بتعريفات كثيرة واختلفت الذمة : ولفظ الذمة 
  . Hنسان ونفسهفي ھذه القاعدة المراد بھا ذات ا أوبھا في ھذا المقام 
اHنسان غير مكلف بشيء من  إنالقاعدة المستمرة في الشرع  إنالمعنى العام للقاعدة  أوالمعنى اHجمالي 

  .  Cبد ثبوت تكليفه بدليل فالحقوق فلذا فان تكليفه بحق من الحقوق مخالف لiصل 
من التكاليف  ةاHنسان ذمته خالي نأالقاعدة المستمرة في الشرع  إنھي "   ھذه قاعدة عامه في الشرع إذن" 

  .  سواء تكاليف في حق � تعالى أو في حق الناس ھذا ھو اAصل فيھا
يلزمه الدليل ومن يدعي  دليل عليه � من اAمور �أمر  أيمن يتمسك باAصل في  : قاعدة عامة في الشريعة 

ليس علي دين لفCن  أناويقول إنسان  يأتييعني لما ..  خCف اAصل فانه يلزمه إثبات ذلك بالدليل شيئاً 
  .  اHنسان ذمته بريئة من الديون للخلق فيقول ليس علي دين لفCن إناAصل ف

  :   اAصل براءة الذمة أنالدليل على ــ 
 أنالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ووجه ا�ستد�ل من ھذا الحديث : قوله صلى � عليه وسلم 

على  جعل البينة ھي الدليل على انشغال الذمة في جانب المدعي Aنه يدعي شيئاً صلى � عليه وسلم النبي 
اAصل براءة الذمة أو براءة ذمته فإن  إناليمين مما يدل على  إ�خCف الظاھر ولم يطلب من المدعى عليه 

 اAصل على ما إبقاءل ولكنھا تفيد في اAصل الثابت يعني اليمين ليست دليC على اAص إبقاء يفائدة اليمين ھ
جانب المدعي Aنه يدعي شيئا  في صلى � عليه وسلم البينةھو عليه وتقوية جانب اAصل ولذلك جعل النبي 

iن اAصل فيه براءة ذمته لذلك لم يطلب منه النبي  فالمدعى عليه  وإماعلى خCف اAصل على خCف الظاھر 
  . طلب منه اليمين واليمين تفيد في تقويه جانب اAصل إنماا الحديث بينه صلى � عليه وسلم في ھذ

  :والفروع التي تدل على اAصل براءة الذمة  ــ اAمثلة
لو اتلف شخص متاع شخص آخر ثم اختلف المتلف وصاحب المتاع في قيمة الشيء المتلف وليست : مثال 

التي يدعيھا  القيمةفي  الزيادةھناك بينه فان القول ھنا قول المتلف الغارم مع يمينه Aن اAصل براءة ذمته من 
  . اAصل براءة الذمة بحسب ھذه القاعدة إنصاحب المتاع وكما قلنا 

مھما كان سبب ذلك الدين من عقد أو  اAعمالبعمل من  أو بدين أو بالتزاممن ادعى على غيره :  يمثال ثان
الخصم �ن ھذا الخصم  أنكرالضمان فان على ھذا المدعي اHثبات إذا  أسبابمن  آخرأو أي سبب  إتCف

ن اAصل Aلم يثبت خCفه  ما يتمسك بحاله أصليه ھي براءة الذمة فيكون ظاھر الحال شاھد للمدعى عليه
  .براءة ذمته 
   ؟ قاعدة اAصل براءة الذمة بقاعدة اليقين � يزول بالشك ما عCقة



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٢٧صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

براءة الذمة أمر متيقن وانشغالھا  إنقاعدة اAصل براءة الذمة تفيد ، ،، وھذه قاعدة كبرى  متفرعةھذه قاعدة 
تفيده العCقة الكبرى  بالمتيقن وھو البراءة ونترك المشكوك فيه وھو ا�نشغال وھذا ما فنأخذأمر مشكوك فيه 

  .  اليقين � يزول بالشك  أنحيث تفيد 
  .  بيان البيان قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى ينسب إلى ساكت قاعدة �

ينسب إلى ساكت قول وھذا  نا �ھو قولھذه القاعدة مكونه من شقين كما ھو ظاھر من لفظھا الشق اAول 
يترتب ا من جھة م لينزل منزله القو السكوت � أنالشق يمثل اAصل في السكوت في جانب السكوت ومعناه 

البيان والشق الثاني ھو قولنا في القاعدة ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى  وأثارالقول من أحكام  على
السكوت قد ينزل  إنبيان وھذا الشق يعد استثناء من الشق السابق ويعد استثناء من اAصل السابق ومعناه 

عندنا في ھذه القاعدة حاله  هفي اً بيان فإذالمنزله القول فيعطى أحكامه وذلك في حاله في وجود الحاجة إلى 
اAصل في جانب السكوت لكن ھناك  ذا ھومنزلة القول وھبنعد السكوت  � أننااAصل  ، وحاله استثناء أصل
لك الحال تالقول فيعطى أحكام القول وأحكام اللفظ فكأن الساكت في ة نعد فيھا السكوت بمنزل ةاستثنائيحاله 
  .  متلفظ
  ؟ ھي تلك الحال  ما

 أتلفهأو  آخرباع مال شخصا  اً شخص أن واحد في ھذا المقام لو:  ينسب إلى ساكت قول الشق اAول � مثال
ينسب إلى  وذلك Aنه � اHتCفذنا بالبيع أو إيعد  شاھد وھو ساكت فان سكوت صاحب المال �يوصاحب المال 

 في الضمان عندھذا المال و � يسقط حق صاحب المال لساكت قول وبناء عليه فانه يبطل بيع  ذلك الشخص 
أو إذن بالبيع Aنه � ينسب إلى  باHتCف يجب الضمان على المتلف و� نعتبر السكوت ھنا إذنبل  اHتCف

  .  ساكت قول
الشريك علم  أن ذلك لو :  بيان بيانالإلى  الحاجةولكن السكوت في معرض  نامثال في الشق الثاني وھو قول

منه  إسقاطفان سكوته ھذا يعد  الحالةالذي يخصه من العقار وسكت الشريك في ھذه  نصيبهبان شريكه قد باع 
  . ناً ابيان فيكون السكوت فيه بيال�ن سكوته في موضع نحتاج فيه إلى  الشفعةحقه في ل

  . بيانالفي موضع كما قلنا نحتاج فيه إلى  Aننا،،،، ؟  اعتبرنا السكوت بيان  لماذا
  : القاعدة الكبرى اليقين � يزول بالشك  بھذه القاعدة  عCقة ما

ينسب إلى ساكت قول وبيان وجه العCقة  القاعدة وھو قولنا �والعCقة بينھما تنحصر في الشق اAول من 
أمر متيقن ود�له السكوت على القول ھنا أمر  العادية اAحوالعدم د�له السكوت على القول في  إنبينھما 

السكوت  ةالسكوت على القول ونترك المشكوك فيه وھو د�لة بالمتيقن ھنا وھو عدم د�ل فنأخذمشكوك فيه 
  . اليقين � يزول بالشك أنالكبرى حيث تفيد  قاعدةتفيده ال ما ذاعلى القول وھ

  :  ن البين خطأهظبال ةعبر �قاعدة 
ا�حتمال الراجح من احتمالين أو أكثر يتردد الذھن بينھا ھذا ھو  ھو إدراكن ظالو � عبره معناه � اعتداد

 إدراكفي الظن حصول الخلل في  أالخطبوالمراد  أانه ظن خطالظاھر والواضح الظن ولفظ البين خطأه أي 
  . أو في محل الحكم اHدراكسبب الخلل في طريق ھذا با�حتمال الراجح 

ماء يعني تردد في طھارة ماء من المياه وغلب على ظنه أو ترجح لديه جانب  طھارةلو ظن مسلم : مثال 
به فان  وتوضأماء  طھارةبه فإذا لو ظن مسلم  ويتوضأيعمل بموجب ظنه ذلك و  أنشرعا  لهفيجوز الطھارة 

يعيد الوضوء بماء  أنفان على ذلك الشخص  تبين بعد ذلك انه ماء نجس لكن لو في الظاھروضوئه صحيح 
 . ه و� عبره بالظن في ھذه الحالأطھور Aنه قد بنا أمر الوضوء على ظنا قد تبين خط

   ؟ اليقين � يزول بالشك بعCقةقاعدة ھذه ال عCقة ما
والمقصود بالظن الذي يجوز بناء  وھو الظن يقوم مقامه شرعاً ما على اليقين أو  ىاAحكام شرعا تبن إن

 يعتد به في ھذه الحال ويلغى ما� قاعدتنا ھذه انه  أفادتالظن الخطاء فقد  أمااAحكام عليه ھو الظن الصواب 
  .  وجه العCقة بين القاعدتين وھذا بني عليه من أحكام

  .   بيقينإ� يرتفع � ثبت بيقين  ما قاعدة 
بأمر إ�  هفأنه يحكم ببقائه و� يحكم بتغير اً أو عدم اً ثبت ثبوٌت جازماً أو راجحاً وجودأن الشيء إذا  :معناه 

  .  جازماً أو راجحاً آخر ينفي ذلك الثبوت



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٢٨صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

الرجل يخيل  أنتقدم من انه ورد انه شكي إلى النبي صلى � عليه وسلم  دل عليھا ما القاعدة ھذهالدليل على 
وكذلك قوله صلى � عليه  يجد ريحاً  أو ينصرف حتى يسمع صوتاً � في الصCة فقال  الشيءانه يجد  إليه

سمع ي� فC يخرجن من المسجد حتى  أمشكل عليه اخرج منه شيئا أفي بطنه شيئا ف أحدكموسلم إذا وجد 
النبي ارشد انه في حال الدخول للصCة أو الدخول  أنا�ستد�ل من ھذين الحديثين  هوتا أو يجد ريحا وجص

وھذا  آخربيقين  �يخرج من ھذا اليقين إ� فانه  ةمظنون بطھارةأو  متيقنة بطھارةيكون  أنفي المسجد �بد 
إلى اليقين الذي يعمل به  إشارةالرسول يتمثل في سماع الصوت أو وجدان الريح ھذا  أرشدنااليقين يتمثل كما 

  . المرء في ھذه الحال
أو نحو ذلك أو أيضا شك  أشواط ٧أو  ٦الطواف ھل طاف  أثناءدخل المكلف بالطواف ثم شك في لو : مثال 

  .  به اHتيانبالشوط السابع وعليه  يأتيلم  بأنهرميات فانه يحكم  ٦أو  ٥في الرمي ھل رمى 
   ؟ ن � يزول بالشكيبيقين بقاعدة اليق إ�بيقين � يرتفع  ثبت قاعدة ما عCقة ما

بالشك و  إ�اليقين � يزول  أنالقاعدة الكبرى نصت على  إنللقاعدة الكبرى وبيان ذلك  المخالفةتمثل مفھوم 
  .  من الشك وھو اليقين اقويھو  اليقين يزول بما إنالمفھوم المخالف لذلك 

  :  مقابله التصريحفي  بالد�لة ةقاعدة � عبر
 وذلك،  لفظ غير ھو و فائدة يفيد ما كل ھنا بھا المراد الد�لةو بالد�لة يعتد � أو اعتداد � معناه و  عبرة �

 لفظ ، بالد�لة العمل قبل بينھما التعارض عند أي مقابلة في لفظ و، Hشارة ا د�لة و العادة و العرف د�لة مثل
  . الكتابة أو اللفظ بطريق بيناً  ظھورا ظاھرا به المراد كان ما معناه التصريح
،   بخCفھا تصريح يعارضھا لم إذا بھا يعتد و تعتبر إنما المتقدم معناھا بحسب الد�لة أن : اHجماليالمعنى 

  . أقوى Aنه بالتصريح ا�عتداد يكون و بھا يعتد � فإنه بخCفھا تصريح عارضھا إن فأما
 � فإنه،  انكسر و فوقع ليشرب فتناوله للشرب معد إناء فوجد  بإذنه آخر شخص دار شخص دخل لو: مثال 
 ھذا من الشرب من بمنعه الدار صاحب صرح لو لكن  ا�نتفاع في الحال د�لة بطريق له مأذون Aنه يضمن
  .    يضمن الحالة ھذه في فإنه انكسر و فوقع ليشرب تناوله ذلك ومع اHناء

 بھا ا�نتفاع له يجوز فإنه،  اAمتعة حمل في باستعمالھا العرف جرى سيارة شخص استأجر لو  :مثال آخر 
 تقبل سيارة اخذ يعني( ،  اAمر بھذا ا�نتفاع لك يجوز بأنه السيارة صاحب له يصرح أن بدون اAمر ھذا في
  العرف بد�لة اAمتعة حمل فيھا له يجوز فيھا اAمتعة حمل يمكن ھذه بأن الناس عرف جرى و اAمتعة حمل
  ؟)  بالشك يزول � اليقين(  الكبرى بالقاعدة ) التصريح مقابلة في بالد�لة عبرة �(  القاعدة ھذه عCقةما 
 من أقوى ھو بما يزول اليقين أن ذلك ووجه، ) بالشك يزول � اليقين(  الكبرى للقاعدة المخالفة مفھوم تمثل) 

 في ذلك بيان و اليقين  وھو الشك من أقوى ھو بما يزول المخالفة مفھوم  بطريق اليقين،  اليقين ھو و الشك
 تصريح عارضھا إذا فأما،  بھا فيعمل اليقين تفيد فإنھا بخCفھا تصريح يعارضھا لم إذا الد�لة أن ھذه قاعدتنا
 الد�لة يقين فيزول الد�لة تفيده الذي اليقين من أقوى يقين وھو أيضا اليقين يفيد التصريح ھذا فإن،   بخCفھا

  ، القاعدة ھذه في التصريح بيقين يرتفع و
   القواعد خاتمة بالشك وھي يزول � اليقينالمندرجة بقاعدة  السابعة القاعدة
  ) : الجواز و الصحة الشروط و العقود في اAصل(   قاعدةوھي 
 إيجاب ارتباط ھو و عقد جمع  العقود.  الغالب أو الراجح أو الشرع في المستمرة القاعدة به المراد  اAصل
 الشرط مفردھا و الجعلية الشروط ھي و شرط جمع الشروط.  محله في أثره يثبت مشروع وجه على بقبول
 الشرط ھو الجعلي الشرط و،   معامCتھم و عقودھم في Aنفسھم البشر يضعھا التي الشروط ھي و الجعلي
 ترتب  الصحة و كذا بشرط السيارة ھذه بعتك يقول يعني(  تصرفاته من معينا تصرفا المكلف عليه يعلق الذي
  . الفعل في اHذن و اHباحة أي الجواز  شرطاً  أو عقدا كان سواء عليه الفعل من المقصود الشرعي اAثر

 القاعدة أن تفيد وھي،  الشروط و العقود في اAصل بيان على تشتمل القاعدة ھذه أن : المعنى اHجمالي
 عليھا يترتب صحيحة تكون و محرمة غير و مباحة،  حCل تكون الشروط و العقود أن الشرع في المستمرة

  . قياساً  أو نصاً  إبطاله و تحريمه على الشرع دل ما إ� منھا يبطل � و الشروط أو العقود من يحرم � و أثرھا
 أو يسأل أن يحتاج ھل العقد بھذا يعمل أن شخص أراد و جديد عقد أو جديدة معاملة عندنا ظھرت لو:  مثال
  .  شرعي محظور فيه  لك يظھر لم إذا اHباحة فيه اAصل �ن،  به اعمل نقول   ؟ يسأل ثم به يعمل



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٢٩صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

 افعل و اعمل لك تقول بل،  �..  مباح نهأ لك يتبين حتى تعمل � و قف لك تقول �  الشرع في العامة القاعدة( 
  ) . محظور نهأ فيه لك يتبين حتى
 أحاديث و آيات منھا كثيرة اAدلة ) : الجواز و الصحة الشروط و العقود في اAصل(  القاعدة ھذه على اAدلة
 الخيانة و الغدر من التحذير و بعھودھم الموفين ومدح المواثيق و بالعھود الوفاء وجوب على تدل السنة من
  .   ) ١( المائدة ا<ية  } بالعقود أوفوا امنوا الذين أيھا يا  {:  تعالى قوله : منھا كثيرة ھي و

أربع من ُكنT : "  صلى � عليه وسلم قال رسول �: عن عبد � بن عمرو رضي � عنھما قال :ومن السنة 
إذا ائُتِمَن خان، : فيه خصلة من النفاق حتى يدعھا ومن كانت فيه َخصلة منھن كانت. فيه كان منافقاً خالصاً 

  .  متفق عليه" وإذا حّدث كذب، وإذا عاھد غَدر، وإذا خاصم فجر
 و بالعھود بالوفاء اAمر السنة و القران في جاء قد انه  السابقة اAدلة من القاعدة ھذه على الد�لة وجه

 الخيانة و العھود  نقض و الغدر عن النھي وورد،   ذلك رعاية و اAمانة بأداء و العقود و المواثيق و الشروط
 بھا بالوفاء أمر قد Aنه وجوازھا  الشروط و العقود صحة اAصل أن بذلك فثبت  ذلك يفعل من على التشديد و
  .  الشروط و العقود في اAصل جواز على فدل صحيحا جائزا كان بما إ� بالوفاء يؤمر و�، 

 ولعدم ذلك إلى الناس لحاجة بعضھا صCح بدا إذا المختلفة اAجناس ذي البستان ثمر بيع يجوز أنه :مثال 
  . الشروط و العقود في الجواز و الصحة والشروط العقود في اAصل �ن المحرم الدليل وجود
 و النص و الربع و كالثلث منھا يخرج مما شائع بمقدار اAرض ئجاراست وھي المزارعة تجوز : آخرمثال 
  .  الجواز و الصحة  الشروط و العقود في اAصل �ن ذلك نحو
 يزول � اليقين(  الكبرى بالقاعدة ) الجواز و الصحة الشروط و العقود في اAصل(  القاعدة ھذه عCقةما 

   ؟)  بالشك
 مشكوك أمر فسادھا و تحريمھا وأن الجواز و الصحة ھو الشروط و العقود في المتيقن أن تفيد القاعدة ھذه
 أفادته ما وھذا الفساد و التحريم وھو فيه المشكوك نترك و الجواز و الصحة وھو بالمتيقن فنأخذ،   فيه

  ) . بالشك يزول � اليقين ( الكبرى القاعدة
  

  :كان الحديث فيما مضى في قاعدتين من القواعد الفقھية الكبرى 

  .قاعدة اAمور بمقاصدھا وما تفرع عنھا من قواعد . ١

  .قاعدة اليقين � يزول بالشك وما تفرع عنھا من قواعد  .٢

  .� ضرر و� ضرار وما يندرج تحتھا من قواعد :  القاعدة الثالثة: ا<ن 
  : مكانة قاعدة � ضرر و� ضرار من خCل أمرين 

أن ھذه القاعدة من القواعد ذات اAثر الواسع في أحكام الفقه فقد ذكر بعض العلماء أن نصف الفقه  :أولھما 
يندرج تحت ھذه القاعدة ووجه ذلك أن أحكام الشرع � تخلو إما أن تكون لجلب المنافع وإما أن تكون لدفع 

تخفيضھا وذلك نصف أحكام  المضار وھذه القاعدة التي ھنا � ضرر و� ضرار تقرر جانب دفع لمضار أو
  .الفقه
أن لھذه القاعدة صلة بعلم أصول الفقه وذلك باعتبارھا من أدلة الفقه وأنھا وتشبه أدلة الفقه من حيث  :ثانيا 

إنما يقضي بھا من في جزئياتھا كأنھا دليل على ذلك الجزئي من حيث صلتھا با�ستد�ل في جانب المصالح 
لح قد بنيت على مضمون ھذه التي ُتبحث ضمن أدلة التشريع المختلف فيھا حيث أن قاعدة رعاية المصا

  .القاعدة ھذا فيما يتعلق بمكانة ھذه القاعدة ونCحظ من خCل ھذين اAمرين أھمية ھذه القاعدة 
  ر ــ � ضرر و� ضرا: قوله صلى � عليه وسلم  ــ 

اللفظين  كما نCحظ أن ھذه القاعدة تدور حول لفظي الضرر والضرار المنفيين و مادة ھذين : المعنى اHفرادي
وھي الَضر أو الُضر بتشديد الضاء وفتحھا أو ضمھا وھما لغتان وھي في اللغة . اللذين اشتقى منھا واحده 

أما الضرر والضرار في . خCف النفع وقيل الَضر خCف النفع والُضر ما كان من سوء حال أو فقر وشدة 
أو مفسده تلحق بالشيء وتكرارھما في لفظ ا�صطCح قيل معناھم واحد  فكل منھما نقصان يدخل على الشيء 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٣٠صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

الحديث من باب التأكيد فالثانية توكيد لiولى ولكن الذي يترجح أن لكل من ھذين اللفظين معنى اصطCحي 
خاص وذلك لما ھو معلوم من أن القاعدة تقول أن التأسيس أولى من التأكيد ، والتأسيس ھو اHفادة في 

فھذه القاعدة تؤيد أن لكل من اللفظين معنى  . الذي ھو إعادة المعنى اAول  المعنى الجديد أولى من التأكيد
  يخصه ، لكن حصل الخCف في تحديد معنى كل منھما في تحديد معنى الضرر 

  :ومعنى الضرار في ا�صطCح على أقوال 
  . أن الضرر إلحاق اHنسان مفسده بغيره بحيث ينتفع ھو بذلك اHلحاق :  القول اAول
  .إلحاق اHنسان مفسدة بغيره بحيث � ينتفع ھو بذلك اHلحاق : أما الضرار 
أن الضرر إلحاق اHنسان مفسده بغيرة ابتداًء ، أما الضرار فھو إلحاق اHنسان مفسده بمن :  القول الثاني

  . أضربه على سبيل المجازاة على سبيل على وجه غير جائز 
ار مصدر فالمصدر الذي ھو الضرار يشير إلى فعل الضرر والوقوع فيه أن الضرر أسم والضر :القول الثالث 

وا�سم الذي ھو الضرر يشير إلى ما يوصل إلى فعل الضرر والوقوع فيه ويكون وسيلة إليه فيكون النھي في 
الحديث وارد على ارتكاب الضرر أو ارتكاب وسيلته والذي يترجح من ھذه اAقوال الثالثة في معنى لفظي 

ر والضرار ھو ما تضمنه القول الثاني وذلك Aن لفظ الضرار مصدر قياسي على وزن فعال وفعله على الضر
  . وزن فاعل وھو يدل على المشاركة بين أثنين فأكثر 

   "� ضرر و� ضرار " النفي الوارد في القاعدة أو في نص الحديث النبوي وھو قوله
إذ إن � في نص الحديث � نافيه . نص الحديث نفي بمعنى النھي فC نافية النافي الوارد في نص القاعدة وفي 

وھي ليست لنفي الوقوع Aن الضرر والضرار يقعان كثيراً في الواقع وبناء عليه يكون المقصود بالنفي ھنا 
نفي الجواز فيثبت حيث أذن التحريم شرعا Aننا لو حملنا � ھنا على نفي الوقوع فإن القاعدة والحديث � 

دق Aن الضرر والضرار يقعان كثيراً في واقع الناس فنحمل الحديث على نفي الجواز وليس نفي الوقوع يص
  . وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم شرعاً ھذا في ما يتعلق بمعنى القاعدة اHفرادي 

شريعتنا ولذا يحرم أن الضرر والضرار بحسب ما ترجح من معناھما محرماً في :  المعنى اHجمالي للقاعدةأما 
ويفھم من ھذا أن الضرر الواقع بھذه الكيفية يجب دفعه قبل . إيقاع الضرر ابتدأ أو مقابلة على وجه غير جائز 

  . وقوعه أو رفعه بعد الوقوع إن أمكن
  :  ثCث أنواع من الضرر تعد من قبيل اAضرار الجائزة التي يمكن وقوعھا وتجوز شرعا وليست محرمة شرعاً 

الضرر الذي أذن الشرع في إيقاع العمل المشتمل عليه وھو الضرر الواقع بوجه حق ومنه ضرر  :ا أولھ
العقوبات من الحدود والِقصاص فإنه وإن كان ضرر على من يقام عليه أ� أنه ضرر بحق وأذن فيه الشارع بل 

محرم شرعا بل ھو خارج أوجبه في حا�ت كثيرة فھذا � يدخل في مضمون نص القاعدة بحيث نقول أنه ضرر 
  . عن نص القاعدة

الضرر الذي تعم به البلوى أي يعسر ا�حتراز منه أو يعسر ا�ستغناء عن العمل إ� معه وھذا النوع من  : ثانيا
الضرر في غالب وقوعه ضرر يسير يمكن احتماله ومن قبيل ھذا النوع الضرر الذي يكون في بعض 

فإنه يغتفر يعني ضرر يسير  ذا عمت به البلوىإالمعامCت أما بسبب الغبن أو الغرر فإنه وإن كان ضرر إ� أنه 
  . يمكن احتماله ويعسر ا�ستغناء عن العمل إ� به فإنه يغتقر في ھذه الحالة 

فمتى اشتمل العمل على ضرر للمكلف وكان ، ما رضي به المكلف مما كان متعلق بحقه � بحق �  : ثالثاً 
قاعدة ومن ھذا القبيل أن في تزويج متعلق بحقه ھو ورضي به فانه يغتفر ھذا الضرر و� يدخل في ھذه ال

الولي موليته بغير كفئ نسباً أو تدينا ضرر عليھا فلو أنھا رضيت بذلك فإن العقد يصح Aن الضرر الذي 
 Cمر ضرر متعلق بالمرأة في حق من حقوقھا وقد رضيت به فAاشتمل عليه العقد وھو عدم الكفاءة في ھذا ا

  . يدخل في نص ھذه القاعدة 
إن في القذف بالزنا ونحوه ضرر يلحق بالمقذوف فلو أن المقذوف سكن في ھذه الحال ولم يطالب بالحد وكذا ف

فإنه � يقام الحد على القاذف Aن الضرر الذي اشتمل عليه القذف ضرر بحق المكلف المقذوف وقد رضي به 
  . لسكوته فC يدخل في القاعدة في ھذه الحالة 

  :اAدلة على القاعدة 
   :أبي سعيد الخدري وابن عباس وعائشة رضي � عنھم أن رسول � صلى � عليه وسلم  قال حديث 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٣١صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

� ضرر و� ضرار ووجه ا�ستد�ل منه أن ھذا الحديث ورد بنفي الضرر مطلقاً وھذا يوجب إزالته أما بدفعه 
  . تي تزيل أثاره وتمنع من تكرارهقبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة أو برفعه بعد وقوعه بما يمكن بالتدابير ال

دل القرآن والسنة على النھي عن إيقاع الضرر بالغير بغير وجه حق وبينا أي القرآن والسنة كيفية رفعه بعد 
  : وقوعه وذلك في صور كثيرة ومنھا

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن ( النھي عن المضارة بالمطلقات كما في قوله تعالى  : الصورة اAولى
  . ) فأمسكوھن بمعروف أو سرحوھن بمعروف و� تمسكونھن ضرار لتعتدوا 

والوالدات يرضعن أو�دھن ( النھي للوالد والوالدة عن اAضرار بولدھما كما في قوله تعالى  : الصورة الثانية
لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقھن وكسوتھن بالمعروف � تكلف نفس إ�  حولين كاملين

وھذا نھي للوالدة عن اAضرار بولدھا بأن تأبى أن ترضع ) وسعھا � تضار والدة بولدھا و� مولود له بولده 
  . عه لمجرد اHضرار بھا ولدھا أضرار بوالده ونھي للوالد كذلك أن ينتزع الولد من والدته ويمنعھا عن إرضا

وأشھدوا إذا تبايعتم و� ُيضار كاتب ( النھي عن مضارة الكاتب والشاھد كما في قوله تعالى :  الصورة الثالثة
وذلك بأن يكتب الكاتب بخCف ما يملى عليه أو ، فھذا نھي إما عن المضارة من الكاتب والشاھد ) و� شھيد 

 Cف ما سمع أو يكتم الشھادة بالكلية ويشھد ال، يمتنع عن الكتابة أصCوإما نھٌي عن المضارة ، شاھد بخ
بالكاتب والشاھد وذلك بأن ُيدعيا إلى الكتابة والشھادة وھما مشغو�ن فإذا اعتذرا بعذرھما أوقع بھما صاحب 

  . الحق اAذى 
  : قواعد � ضرر و� ضرار 

اHفراد واضح وھو أن الواجب شرعاً عن الضرر إذا كان :  معنى القاعدةو  الضرر يزال : لقاعدة اAولىا
  .  واضحاً واقعاً أن يسعى في إزالته ورفعه

يتعلق في تسوية الضرر إذا كان واقعاً  أي على ھذه القاعدة يستوي في ذلك ما:  الفروع المبنية عليه
  .  والضرر في الحقوق الخاصة ةقوق العاموالتعويض عنه في الح

لمتبايعين قد يقع له ضرر بعد نزول عقد البيع كأن يدلس عليه أو يظھر عيب في السلعة فشرع أن أحد ا: مثال 
  .  خيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب، وذلك لرفع الضرر الواقع Aحد المتعاقدين

يجب لو أحدث شخصاً نافذة في بيته وأصبحت تكشف بيت جاره بحيث يتأذى منھا ذلك الجار، فإنه :  آخرمثال 
  . على من أحدث تلك النافذة أن يزيلھا أو يضع حاجز يمنع من إنكشاف بيت جاره

  :  وجوب السعي Hزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه
  .  وھذا جزء مما أفادته القاعدة الكبرى �ضرر و� ضرار

  :  قاعدة الضرر يدفع بقدر اHمكان:  القاعدة الثانية
يكون إ� بعد  يدفع وظاھر ھذا اللفظ يفيد بإزالة الضرر قبل وقوعه Aن الدفع �لفظ :  المعنى اHفرادي للقاعدة

الوقوع، وأما الدفع فيكون بعد الوقوع فظاھر لفظ يدفع ، أنه Hزالة الضرر قبل وقوعه إ� أن الواقع أو أن 
، ولفظ بقدر واقع أحكام الشرع يدل على أنه يمكن أن يردا به إزالة الضرر قبل وقوعه وكذا بعد وقوعه

  .  والقدر ا�ستطاعةاHمكان يعني بحسب 
الضرر يدفع بقدر اHمكان على العام لھا ، فإن معناھا أن الواجب شرعاً ھو منع  : لقاعدةلالمعنى اHجمالي 

وقوع الضرر أو منعه بعد وقوعه بحسب اHستطاعه والقدرة إن أمكن منعه أو رفعه بالكلّية، وإ� فإن المنع أو 
  .  الرفع بحسب المستطاع

  :  اAدلة على القاعدة
َ َما { قوله تعالى T� قُوا Tإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ستطعتم( وقوله صلى � عليه وسلم . }اْسَتَطْعُتْم َفات ) 

امتثال امر الشرع Aنه قد ) قليل(أن دفع الضرر بعد وقوعه أو دفعه بعد: من ھذين الدليلين  ا�ستد�لوجه 
  . بد�لة ا<ية والحديث با�ستطاعةالضرر كما تقدم فتكون إزالته واجبة والوجوب معلق  إيقاعنھى عن 

  :  أربعة أقسام:  الفروع المبنية على القاعدة
 .رفع الضرر بعد وقوعه جزيئاً  لقسم اAولا

 .  رفع الضرر بعد وقوعه بالكلي: ني سم الثاالق
  . دفع الضرر قبل وقوعه جزئياَ  :   القسم الثالث



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٣٢صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

  . دفع الضرر قبل وقوعه بالكلية:  القسم الرابع
  

   : ضرر و� ضرار في قاعده � القاعدة الضرر بدفع بقدر ا�مكانعCقة 
الكبرى  ةعدتتمثل في أنه لما كان الواجب شرعا يمنع وقوع الضرر أو رفعه بعد وقوعه كما نصت عليه القا

 والقدرة طاعةا�ستالدفع مقيد بحسب  أوذلك المنع  إنأفادت  اHمكانالضرر يدفع بقدر  ةفقد أفادت ھذه القاعد
  .  بينھما ةفھذا ھو وجه العCق

  :  يزال بمثله الضرر �الثالثة  القاعدة 
الضرر بضرر مثله و� بضرر أشد منه  إزالةيزال بمثله معناھا أن الواجب شرعا عدم  ومعنى قاعدة الضرر �

  بضرر أقل  أزيل وإ� أمكن إنيزال بدون ضرر  إنالضرر يجب  إنوھذا يعني  أولىمن باب 
بالتھديد  اHكراهكره شخص عن طريق التھديد بالقتل على قتل مغصوب فإنه � يجوز له قتله Aن ألو  :مثال 

  . دة يزال بمثله كما نصت القاع على قتل المغصوب ضرر مثله والضرر � واHقدامبالقتل ضرر على المكره 
  :  يزال بضرر أخف اAشدالضرر :  القاعدة الرابعة
شد في نفسه فإنه يرتكب الضرر أخر و<عظم من اأوھو  حدھما واقعاً أذا تقابل ضرران وكان إ :معنى القاعدة 

Aزالةخف اH  شدالضررAا  .  
عرابي فقام أبينما نحن بالمسجد مع رسول � إذ جاء (نس بن مالك رضي � عنه قال أرواه  ما الدليل عليھا

عن ھذا الفعل  اHنكفافصحاب رسول � صلى � عليه وسلم مه مه أي يطلبون منه أيبول بالمسجد فقال 
ن رسول إتطلبون منه ا�نكفاف و� تتعجلوه دعوه فتركوه حتى بال ثم  موه دعوه يعني �زتل فقال رسول � �

نما ھي لذكر إ� القذر تصلح لشيء من ھذا البول و ن ھذه المساجد �إ� صلى � عليه وسلم دعاه فقال له 
� عز وجل والصCة وقراءة القران قال فأمر رجC من القوم فقام بإحضار دلو من الماء فشنه عليه أي صبه 

ضرران أحدھما تركه حتى يكمل بوله وفي ھذا زيادة تنجيس  اHعرابيونجد انه تقابل في حقه ھذا ) عليه 
من المسجد واحتباس بقية البول عليه  أخرىللمسجد وثانيھما قطع بوله عليه وفيه تنجيس لثويه ومواضع 

لذا نھى الرسول عليه السCم الصحابة عن زجر ھذا  اAولشد من أونحو ذلك والظاھر أن الضرر الثاني 
  . اAخفبضرر  اAشدر دفعا للضر اHعرابي

   :ة على القاعد ةالفروع المبني
ن كان إتجب للفقير على الموسر و ةخر فقير فإن النفق<حدھما موسر واألو وجد شخصان بينھما قرابة : مثال 

شد اAعلى الموسر والضرر  ةمن ضرر النفقشد أ ةن ضرر الفقير على النفقAفي ذلك ضررا على الموسر 
  . ة خف كما نصت القاعداAيزال بالضرر 

غيره فإنه  رض مستحقاً لiو غرس ثم ظھر أو نحوه فبنى فيھا أرث إرضا بأملك  ن شخصاً ألو :  آخرمثال 
رض بقيمتھا جبرا على اAن يمتلك أرض فإن للمشتري اAكثر من قيمة أو الغرس فإن كان أالبناء  ةينظر لقيم

 ةھا في يده ودفع قيمئشد من ضرر بقاأضرر  ةھذه الحال ن في نزعھا من يده فيأصاحبھا المستحق ، وذلك 
Aرض للمستحق والضرر اAشد يزال بضرر اAخف والعكس بالعكسا .  

  ضرار و� ضرر � قاعدة تحت والمندرجة المتفرعة القواعد من الخامسة القاعدة
  . عام  ضررٍ  لدفع الخاص الضرر ُيَتحمل: قاعدة  

 Hزالة الخاص الضرر ُيرتكب فإنه ، خاص وا<خر عاماً  أحدھما وكان ضرران تقابل إذا أنه:  إجما�ً  ومعناھا
  . الجملة في واضح ومعناھا ، العام الضرر
  :القاعدة  ھذه على الدليل
 عرق ذات من قريبة المدينة طريق في التي القرى إحدى والربذة( بالربذة مررت: "قال وھب بن زيد عن ورد
 بالشام كنت: ذر أبو قال ھذا؟ منزلك أنزلك ما له فقلت عنه � رضي ذر بأبي أنا فإذا) الحجاز طريق على

 فبشرھم � سبيل في ينفقونھا و� والفضة الذھب يكنزون والذين( في عنه � رضي ومعاوية أنا فاختلفت
 عثمان إلى وكتب ذاك وبينه بيني فكان ، وفيھم فينا نزلت فقلت ، الكتاب أھل في نزلت معاوية قال) أليم بعذاب
 المدينة أقدم أن عنه � رضي عثمان إليT  فكتب) الشام على أميرا كان معاوية باعتبار( يشكوني عنه � رضي
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 الذي الحدث ھذا بسبب ذر أبي على الناس تكاثروا( ذلك قبل يروني لم كأنھم حتى عليّ  الناس فكثر فقدمتھا
 الوقت ذلك في فالناس المدينة إلى حضوره طلب -عنه � رضي- عثمان وكون معاوية خالف كونه صار

:  قال) رأيه على يصر أن منه يريدون كأنھم رأيه لسماع ذر أبي على الناس فاجتمع غريب حدث يعتبرونه
 ، قريباً  فكنت تنحيت شئت إن: لي فقال عثمان إلى ذلك فذكرت ذلك قبل يروني لم كأنھم حتى عليّ  الناس فكثر
 . وأطعت لسمعت حبشياً  عليّ  أّمروا ولو المنزل ھذا أنزلني الذي فھذا:  ذر أبو فقال

 به خاص ضرر الربذة إلى عنه � رضي ذر أبي انتقال أن القصة ھذه من أو الحديث ھذا من ا�ستد�ل ووجه
 لما  عام ضررٌ  المدينة أو الشام في بقائه وفي يرغبه الذي المكان في المكث من حرمانه من عليه يترتب لما

 دفع جانب على العام الضرر دفع جانب عنه � رضي عثمان فرجح اHمام، منازعة حدوث من عليه يترتب
  . أيضاً  ذلك ذر أبو واحتمل الخاص الضرر
  : مثال 
 ھذا ھدم على إجباره ُيشرع فإنه المارين على سقوطه وُيخشى العام الطريق على مال قد جداراً  لشخٍص  أن لو

 الضرر فُيَتحمل ، عام ضررٌ  بالمارين يقع وما خاص ضررٌ  أنه إ� ھدمه في ضررٌ  فيه كان وإن Aنه الجدار
  . القاعدة ذلك على نصت كما عام ضرر لدفع الخاص
  )ضرار و� ضرر �( بقاعدة) عام ضرر لدفع الخاص الضرر تحمل( القاعدة ھذه عCقة
 إذا أنه وذلك) يزال الضرر( لقاعدة قيد ھي التي بمثله يزال � الضرر بقاعدة المخالفة مفھوم صور إحدى تمثل
 كون ذلك صور ومن منه، أقل ھو بما يزال أن يمكن أنه ذلك من المخالفة مفھوم فإن بمثله يزال � الضرر كان
 ذلك إزالة به لتقع أو لدفع الخاص الضرر ھذا احتمال ينبغي أنه القاعدة ھذه أفادت وقد ، خاصاً  الضررين أحد

  .  الكبرى والقاعدة القاعدة ھذه بين العCقة وجه ھو فھذا ، العام الضرر
 المفاسد درء( قاعدة) ضرار و� ضرر �( قاعدة تحت المندرجة أو المتفرعة القواعد من واAخيرة القاعدة
  ، )المصالح جلب من أولى

 ضد المفسدة أن تقدم وقد -  مفسدة جمع -  المفاسد وقولنا الدفع، به المراد درء فقولنا: اHفرادي المعنى
 عنھا يعبر وقد بالشر عنھا يعبر وقد بالضرر عنھا يعبر قد فإنه ولذلك الضرر معنى تفيد وھي المصلحة،
  . بالتقديم وأحق أرجح أي أولى وقولنا. إليھا المؤدي بسببھا عنھا يعبر وقد بالسيئة
 وقولنا التحصيل، ھنا به والمراد موضع إلى موضع من بالشيء اHتيان أصله والجلب للدرء مقابل جلب وقولنا

 عنھا يعبر قد و بالمنفعة المصلحة عن يعبر وقد ومعنى، وزناً  المنفعة ھي والمصلحة مصلحة جمع المصالح
  . إليھا المؤدي بسببھا أو بالسبب عنھا يعبر وقد بالحسنة
 مفسدة اAمور من أمر في اجتمع إذا أنه المصالح جلب من أولى المفاسد درء لقاعدة اHجمالي المعنى

 على باAمر اHتيان وتجنب المفسدة دفع به يتأدى الذي الوجه على باAمر اHتيان تقديم يجب فإنه ومصلحة
  .  المصالح جلب من أولى المفاسد درء قلنا كما Aنه المصلحة، تحصيل به يتأدى الذي الوجه
   )المصالح جلب من أولى المفاسد درء( قاعدة أعمال شروط
  .بشروط  واقعه في مقيد ھو لكن عام لفظ ھذا المصالح جلب من أولى المفاسد درء نقول عندما
 دفع أمكن لو فإنه ولذلك ، واحد تصرف في المصلحة وجلب المفسدة دفع بين الجمع إمكان عدم:  اAول الشرط
 القاعدة ُنعمل � يعني القاعدة ھذه بإعمال يقال � فإنه واحد وجه على بالفعل باHتيان المصلحة وجلب المفسدة

  . )المصالح جلب من أولى المفاسد درء(
 على تساوتا أو المفسدة على المصلحة غلبت لو فإنه ولذلك ، المصلحة على المفسدة غلبة:  الثاني الشرط
 درء قاعدة أي( القاعدة ھذه بإعمال الجملة في يقال � فإنه والمفسدة المصلحة بين التساوي بإمكان القول

  ). المصالح جلب من أولى المفاسد
  :القاعدة  ھذه على اAدلة

اِس َوإِْثُمُھَما أَْكَبُر ِمن  َيْسَئلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُلْ ِفيِھَما إِْثٌم َكِبيرٌ : (تعالى قوله: الدليل اAول  Tَوَمَنافُِع لِلن
ْفِعِھَما Tمفسدة وھو كبيراً  إثماً  والميسر الخمر في أن ھنا بّين قد تعالى � أن ا<ية ھذه من ا�ستد�ل ووجه) ن 
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 � حرمھما كذلك اAمر كان ولما مصلحتھما، من أعظم مفسدتھما أن إ� مصلحة وھي للناس منافع وفيھما
  . المصالح جلب من أولى المفاسد درء أن على يدل مما الغالبة، المفاسد تلك دفع أجل من تعالى
ْفِعِھَما َيْسَئلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُلْ ِفيِھَما إِْثٌم َكِبيرٌ  : (تعالى قوله Tاِس َوإِْثُمُھَما أَْكَبُر ِمن ن Tووجه)  َوَمَنافُِع لِلن 

 منافع وفيھما مفسدة وھو كبيراً  إثماً  والميسر الخمر في أن ھنا بّين قد تعالى � أن ا<ية ھذه من ا�ستد�ل
 أجل من تعالى � حرمھما كذلك اAمر كان ولما مصلحتھما، من أعظم مفسدتھما أن إ� مصلحة وھي للناس
  . المصالح جلب من أولى المفاسد درء أن على يدل مما الغالبة، المفاسد تلك دفع

 أنه وسلم عليه � صلى النبي عن عنه � رضي الخدري سعيد أبي عن ورد ما القاعدة ھذه على الثاني الدليل
 عليه � صلى الني قال فيھا، نتحدث مجالسنا ھي إنما ُبـد مالنا: فقالوا الطرقات على والجلوس إياكم: قال

 ورد اAذى وكف البصر غض: قال حقھا؟ وما قالوا) حقھا الطريق فأعطوا المجالس إلى أتيتم فإذا( وسلم
 صلى النبي أن القاعدة ھذه على الحديث ھذا من ا�ستد�ل وجه).  المنكر عن ونھيٌ  بالمعروف وأمرٌ  السCم
 مفسدة من فيه لما الطريق، حق أداء به يحصل � جلوساً  أو�ً  الطرقات في الجلوس عن نھى وسلم عليه �

 يكره ما على البصر ووقوع كالغيبة مفاسد من عليه يشتمل وما فيه يمر من بأحوال وا�شتغال الطريق تضييق
 Aنھا أغلب المفسدة أن إ� بحقه عمل لمن مصلحة الطريق في بالجلوس يحصل قد أنه على إليه النظر يحرم أو

   . المصالح جلب على مقدما المفاسد درء فكانت ھنا، المصلحة من الوقوع في أغلب
 كان وإن Aنه الغسل تأخير لھا يشرع فإنه الرجال، من سترة تجد ولم غسلٌ  المرأة على وجب لو : اAول المثال
 جلب من أولى المفاسد ودرء أعظم مفسدة الرجال أمام للغسل المرأة تكشف في أن إ� مصلحة الغسل في

  . المصالح
 عن والشمس الھواء منع البناء بھذا ويحصل مرتفعاً  بناءً  ملكه في يبني أن شخصٌ  أراد لو : الثاني المثال
 أرجح مفسدة عارضه قد أنه إ� مصلحة كان وإن البناء Aن ذلك من يمنع أنه العلم أھل بعض قال فقد جاره
  . المصالح جلب من أولى المفاسد درء و الجار ذلك عن والشمس الھواء منع وھو منه

  : )ضرار و� ضرر �( الكبرى بالقاعدة القاعدة ھذه عCقة
 وھذا وأشد، أعظم معه العمل مفسدة أن مادام مصلحة قابل وإن حتى الضرر إزالة في ُيسعى أن يجب أنه تفيد
 رفعه أو وقوعه قبل بمنعه الضرر إزالة وجوب أفادت حيث الكبرى القاعدة أفادته ما عموم مضمون مع يتفق
  . الوقوع بعد

  : القاعدة ھذه مضمون مع تتفق قواعد 
 ھنا بالمانع والمراد  أعظم المقتضي كان إذا إ� المانع ُيقدم والمقتضي، المانع تعارض إذا قاعدة: أو�ً 

 وتمنع تنفر مفسدة على العمل اشتمل إذا أنه ھذا ومعنى للفعل الداعية المصلحة بالمقتضي والمراد المفسدة
 إ� قولھم وفي  المصالح جلب من أولى المفاسد درء أن إذ المنع جانب  يرجح فإنه إليه تدعو ومصلحة منه
 على المفسدة غلبة وھو القاعدة إعمال شرطي في ذكره تقدم الذي الشرط إلى إشارة أعظم المقتضي كان إذا

 المفاسد درء( قاعدة بإعمال الجملة في يقال � فإنه المفسدة على المصلحة غلبت لو أنه يعني وھذا المصلحة
  . تقدم كما) المصالح جلب من أولى
 إن القاعدة ھذه على الكCم وسيأتي الحرام غلب والمحرم المبيح أو والحرام الحCل اجتمع إذا قاعدة: ثانياً 
  . مستقلة كقاعدة � شاء
  : المفاسد و المصالح في المفاضلة ميزان بيان
Cھمية غاية في أمر والمفاسد المصالح مراتب معرفة أن شك فAحال في بينھا الترجيح إمكان عليه يترتب إذ ا 

 سائر في التفاضل ميزان يقرران اللذان فھما والسنة القرآن طريق عن إ� ذلك يكون و� والتعارض، التزاحم
 المفاسد أو المصالح من يقدم أن يمكن ما معرفة في يفيد واستقرائھا الشرع نصوص تتبع فإن ولذلك اAعمال
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 ھو ھنا الغالب Aن الحال، ھذه في الحكم صحة لعدم سبب بھا الجھل أو النصوص ھذه وإھمال ، التعارض عن
 وظيفة إليه ُيفوض أن يمكن الذي فإن ولھذا.  والترجيح الموازنة في الصحيح الطريق عن ا�نحراف حصول
 واستوعبھا الشرع أدلة على اطلع الذي المجتھد العالم ھو الشرع أحكام في والمفاسد المصالح بين الموازنة
 إ� اللھم المنزلة ھذه فقد لمن ھذا في حظ و� والخاصة العامة ومقاصدھا أحكامھا تعليCت في بالنظر وتشبع

  . فيھا الموازنة بأمر الخبرة له من أو له وقعت من إلى يوكل ربما دنيوية فردية مفسدة أو مصلحة في كان إذا
   : القاعدة الكبرى الرابعة وھي قاعدة المشقة تجلب التيسير 

  . تجلب ولفظ التيسيرالمشقة و لفظ لفظ  :المعنى اHفرادي كما نCحظ أن ھذه القاعدة مكونه من ثCث ألفاظ 
وأما في اHصطCح الشرعي ) ھي الجھد والعناء والشدة والتعب :( فأما لفظ المشقة فھي ، فالمشقة في اللغة 

تعني : ( ولفظ تجلب في اللغة ) الوقوع في التعب والشدة عن القيام بالتكاليف الشرعية : ( فالمشقة تعني 
مقصود بلفظ تجلب ھنا أنه � يخرج عن المعنى اHصطCحي سوق الشئ والمجئ به من موضع إلى موضع وال

في المعنى اللغوي والمعنى اللغوي �يخرج عن المعنى اHصطCحي  ولفظ التيسير في اللغة من اليسر ضد 
العسر ، والمقصود به ھنا التسھيل والتخفيف بعمٍل � يجھد النفس و� يثقل الجسم ، ولذلك يكون المعنى 

أن الشدة والصعوبة البدنية أو النفسية التي يجدھا المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية ( ة اHجمالي للقاع
ھذا معنى القاعدة ) تصبح سبباً شرعياً صحيحاً للتسھيل والتخفيف بحيث تزول تلك الشدة والصعوبه أو تھون 

  .اHجمالي 
  :أقسام تيسيرات الشرع وتخفيفاته 

  :شرع تنقسم إلى قسمين التيسيرات و التخفيفات في ال
روعيا فيھا التيسير والتخفيف  والمراد به أن الشرع قد جاء بأحكام" التيسير والتخفيف اAصلى " القسم اAول 

شرعت ھذه اAحكام ، إبتداءاً وعامة أحكام الشرع مبنية على ھذا ، حتى أن الشريعة غدت توصف بمعناه منذ 
الشريعة شريعة يسر وتخفيف ورفع للحرج ، وقد وردت آيات وأحاديث  ، أي بمعنى التيسير والتخفيف ، فيقال

  ) .وما جعل لكم في الدين من حرج : ( كثيرة تدل على ھذا المعنى كما في قوله تعالى 
، " بعثت بالحنيفية السمحة :" ، وقوله صلى � عليه وسلم ) � يكلف � نفساً إ� وسعھا : ( وقوله تعالى 

، وما في معنى ھذه اAدله كثير ، ومن سور ھذا القسم ، " إن الدين يسر "  عليه وسلم وقوله صلى �
سھولة الشريعة اHسCمية بالنسبة للشرائع السابقة ومراعاة إباحة  ما يحتاج إليه الناس من المعامCت كالسلم 

من اAصل كمراعاة حال  واHجارة ، ومراعاة إختCف أحوال الناس ومجئ اAحكام على وفق  ھذا اHختCف
ھذه المرأة والتخفيف عليھا بالنسبة لحال الرجل ، ومراعاة حال العبد والتخفيف عليه بالنسبة لحال الحر ، 

  .لحال البالغة العاقل ، وھكذا   ومراعاة حC الصبي الصغير والتخفيف عليه بالنسبة
" اني ، القسم الث" التيسير والتخفيف اAصلى " إذا القسم اAول " التيسير والتخفيف الطارئ " القسم الثاني 

أن الشرع قد راع وجود بعض اAعمال الطارئة أو بعض اAعذار : والمراد به " التيسير والتخفيف الطارئ
  . الطارئة للمكلف في أحواله المختلفه ، فشرع التيسير عند وجودھا وھو المقصود بالرخصة عند كCم العلماء

  :أنواع  ٨ء التيسير والتخفيف الطارئ إلى وقد قسم بعض العلما
تخفيف اHسقاط ، ومن أمثلة ھذا النوع إسقاط الجمعة والجماعة عن المريض وإسقاط وجوب : النوع اAول 

  ..الحج عمن لم يجد للحج إ� طريق البحر وكان الغالب عدم السCمة 
ية في السفر إلى ركعتين وتنقيص ما عجز تخفيف التنقيص ومن أمثلته ، قصر الصCة الرباع: النوع الثاني 

  ..عنه المريض من أفعال الصCة ، كتنقيص الركوع والسجود إلى القدر الميسور من ذلك 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٣٦صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

تخفيف اHبدال ويكون في ھذه الحالة ، البدل أخف وأسھل من المبدل ، ومن أمثلة  ذلك ، إبدال : النوع الثالث 
الصCة بالقعود ، وإبدال القعود باHضطجاع ، وإبدال اHصطجاع  الوضوء والغسل بالتيمم وإبدال القيام في

  ..باHماء ، إلى آخر ذلك من اAمثلة التي يعني كثيرة في أبواب الفقه 
تخفيف التقديم ، ومن أمثلة ذلك ،كتقديم بعض الصلوات المعينة إلى وقت ما قبلھا ، كتقديم : النوع الرابع 

  .عشاء في السفر والمطر ونحو ذلك العصر إلى الظھر والمغرب إلى ال
تخفيف التأخير ، ومن أمثلته تأخير بعض الصلوات المعينة إلى وقت ما بعدھا لما ذكرناه في : النوع الخامس 

  ..تخفيف التقديم وكذلك تأخير صوم رمضان إلى عدة أيام أخر بعذر شرعي 
حة مع قيام الحاضر ، ومن أمثلته ، صحة تخفيف الترخيص ، وقد يعبر عن ھذا النوع باHبا: النوع السادس 

صCة المستجمر مع بقية آثار النجاسة التي � تزول  إ� بالماء ، وكذلك تداول النجاسات من أجل التدواي 
  ..والتلفظ بكلمة الكفر عند اHكراه ، ونحو ذلك 

  .تخفيف التغيير ، ومن أمثلته ،، تغيير الصCة في حالة الخوف : النوع السابع 
تخفيف التخيير ، ومن أمثلته ، التخيير في كفارة اليمين ، بين اHطعام ، والكسوه وتحرير : لنوع الثامن ا

  .الرقبة ، وكذلك التخيير في جزاء الصيد المحرم ، بين المثل واHطعام والصيام 
قد تظافرت في الد�لة ، ونحن ندرك أن اAدلة من القرآن والسنة )) المشقة تجلب التيسير (( اAدلة على قاعدة 

  والمقصود من ھذه اAدلة ما كان منھا دا�ً على التيسير عند وجود العذر الطارئ.. .على معنى ھذه القاعدة 
  )يآ أيھا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم لعلكم تتقون ( قوله تعالى 

ى سفر فعدة من أيام أخر ، وعلى اللذين يطيقونه فدية إطعام أي أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو عل
من ھذا أن � لة جه الد�و، و))مسكين فمن تطوع فھو خيراً له وأن تصومو خيرا لكم أن كنتم تعلمون  ٦٠

ى أباح من لحقته مشقة من التكليف بالصوم في حالة المرض أو السفر أن يفطر ويقضي بعد ذلك مما يدل عل
  )) شقة تجلب التيسير الم(( أن 

وإذا ضربتم في اAرض فليس عليكم جناحاً أن تقصروا من الصCة إن خفتم أن يفتنكم اللذين : (( قوله تعالى 
، ووجه اHستد�ل من ھذا أن � تعالى ، أباح للمسلمين في حال المشقة المتمثلة في الخوف عند )) كفروا 

  . نظمھا القتال أن يقصروا من الصCة وأن يغيروا
ھي الطرق التي يكون سلوكھا مؤدياً إلى التلبس : أسباب المشقة الجالبة للتيسير ، المراد بأسباب المشقة 

  :اب أسب ٧بالمشقة وقد أجتھد بعض العلماء في حصر اAسباب والطرق ، وحصرھا في 
الصوم في السفر ، وجواز  بني من السفر ، جواز الفطر في حالنالسفر ، ومن التخفيفات التي ت: السبب اAول 

  .القصر في الجمع بين الصCتين في ھذه الحال 
المرض ، ومن تخفيفات المرض ، جواز التيمم في حال المرض الذي يضر اHغتسال بالماء : السبب الثاني 

  .وجواز الفطر في حال الصيام وجواز التخلف عن صCة الجمعة والجماعة في المسجد وغير ذلك 
النسيان ومن تخفيفات النسيان عدم اHثم وعدم وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً :  السبب الثالث
  ؟وھو صائم 

ومن تخفيفاته إن من أكره على البيع والشراء � ) اHكراه ( من أسباب المشقة الجالبة للتيسير : السبب الرابع 
الطCق ، �يقع طCقه ومن أكره على  يلزمه موجب تصرفن أن يخير بين اHمضاء والفسخ ، ومن أكره على

 إتCف مال غيره  فإنه � يضمنه ، بل يكون الضمان على من أكرھه ، ومن أكره على التلفظ بكلمة الكفر ، لم
  .يؤاخذ بموجب تلفظه بلسانه فقط 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٣٧صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

م الجھل  ومن تخفيفاته عدم سقوط حق الشفعه ، إذا كان الشفيع جاھCً بحقه فيھا وعد: السبب الخامس 
  ب رد السلعة بمجرد اكتشاف العيب سقوط الحق في الرد إذا أكتشف المشتري أن في السلعة عيباً وجھل أنه يج

العسر وعموم البلوة ، وقد يعبر عنه في عموم البلوة فقط : السبب السادس من أسباب المشقة الجالبة للتيسير 
تغناء عن الشئ ، والمقصود بعموم البلوى  ، والمقصود به عسر ا�حتراز عن الوقوع في الشئ أو عسر ا�س

  . شمول وقوع الحادثة للمكلفين أو للمكلف بحيث يعسر ا�حتراز منھا أو ا�ستغناء عن العمل بھا
النقص ، قد يكون نقصاً حقيقياً وقد يكون نقصاً حكيماً ، فالنقص الحقيقي ھو اللذي يعود إلى : السبب السابع 

ه وھذا منه ما ھو نقصاً عقلي فيشمل الصغر والجنون والعته والنوم واHغماء نقٍص في البدن أو أحد أعضائ
طبيعي  والسكر ومنھا ما ھو عضوي غير العقل وھذا منھا ما ھو خلقي طبيعي وھو اAنوثة ومنه وما ھو غير

أما فيدخل فيه أنواع العاھات كالعمى والخرس والعرج ونحوھما مما يترتب عليھا نقص القوة البدنية ، و
النقص الحكمي وھو الذي � يعود على نقص في البدن أو أحد أعضائه وھو مختص بالرق ، ونظراً Aن 
صاحب النقص أضعف من ذي صاحب الكمال فنجد أن الشارع قد خفف عليه إما بالزيادة أو التنقيص أو 

  . باHبدال أو بالترخيص ونحو ذلك
  : شروط اعتبار المشقة الجالبة للتيسير 

ليست كل مشقة جالبة للتيسير ، إنما المشقة الجالبة للتيسير لھا شروط محددة ومعينة ، إذا إنضبطت بھا يعني 
إ� سميت ھذه الشروط قلنا أنھا مشقة جالبة للتيسير وإذا لم تنضبط قلنا أنھا مشقة وليست جالبة للتيسير و

  .مشقة 
العبادة غالباً ، Aن المشاق التي � تنفك عنھا  أن تكون المشقة من المشاق التي تنفك عنھا: الشرط اAولى 

العبادة � تؤثر في التيسير ، يعني مثCً مشقة الذھاب للصCة في المسجد ومشقة الوضوء بالماء ، ھذه مشقة 
نعم ، كون الماء يCمس الجسد أو كونك تذھب خطى إلى المسجد ھذا فيه مشقة ، لكنھا مشقة معتادة ،، � 

ة غالباً ، مشقة الضمأ والجوع في الصوم ، ھذه مشقة � تنفك عنھا العبادة ، فھذه ليست جالبة تنفك عن العباد
للتيسير ، المقصود بالمشقة التي تنفك عنھا العبادة غالباً ، وليست مCزمة للعبادة ھي التي تكون جالبة 

  . للتيسير
كانت مقدورة ، لكونه أو كانت مقدورة من أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد ، لكنھا وإن : الشرط الثاني 

المكلف ، أي المقصود أن  تكون المشقة خارجة عن المعتاد ، المشقة التي تشوش على النفوس في تصرفھا  
ويحصل لھا اHضطراب عند القيام بالعمل المشتمل على تلك المشقة في الحال أو المآل ويؤدي الدوام على 

ضه أو إلى وقوع خلل في النفس أو في حال من اAحوال ، وينبغي لنا أن نفرق العمل معھا إلى اHنقطاع أو بع
بين المشقة الخارجة عن المعتاد والزائدة عنه ، Aن المشقة الزائدة عن المعتاد � تجلب التيسير ، Aن التكليف 

عن ما أقتضته الحياة نفسه فيه زيادة عن المعتاد قبل التكليف ، وھو شاق على النفس Hقتضائه أعما�ً زائدة 
  ..الدنيا ومع ذلك ليس كل تكليف جالب للتيسير 

أن تكون المشقة متحققة بالفعل � متوھمة ، وتكون ) : المشقة الجالبة للتيسير ( الشرط الثالث من شروط 
كون مشقة متحققة بالفعل عندما تستند إلى اAسباب التي خفف الشارع عندھا والتي سبق ذكرھا ، فھذه أيضاً ت

من المشاق التي تكون منظبطة ومتحققة وھي متحققة بالفعل وليست متوھمة ، ويعلم تحقق المشقة بالعلم ، 
المشقة متحققة بالفعل ،، إما بالتلبس بالمشقة عن طريق الدخول في الفعل المتضمن لھا ،كأن  إنكيف نعلم 

يكون قد تلبس بالمشقة ، فيكون قد عرف يدخل اHنسان في حال المطر أو يدخل في حال الخوف في ھذه الحال 
  . نفسه أنه قد دخل في المشقة ، فھذا الطريق يعتبر فيه المشقة ، وأنه متحقق بالفعل



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٣٨صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

أن يكون للمشقة شاھد من جنسھا في أحكام الشرع ، : الشرط الرابع من شروط المشقة الجالبة للتيسير 
ونحوھما ، فإن مشقتھما تدخل في جنس ) ينقطع دمه  أي �( كمشقة سلس البول أو الجرح الذي � يرقى دمه 

  ..مشقة اHستحاضة التي أعتبرھا الشرع جالبة للتيسير  
أن � يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بھا ، ) : المشقة الجالبة للتيسير ( الشرط الخامس من شروط 

فر والتعرض للھCك وتلف اAعضاء التكليف بالمشقة وذلك كمشقة الجھاد ، فإن الجھاد يتضمن مشقة الس
وھذه مشقة غير جالبة للتيسير ، Aن للشارع مقاصد من وراء التكليف بھا تنغمر فيھا ھذه المشاق ، ذلك من 

  ..حماية الدين وأمن المسلمين وحريتھم وممارسة شعائرھم وحفظ أعراضھم وشرف نسائھم 
  

 يكون بناء التيسير على المشقة ، مؤدياً إلى تفويت أ�: الشرط السادس من شروط المشقة الجالبة للتيسير 
مصلحة أعظم ، وأ� يكون بناء التيسير على مشقة مؤدياً إلى تفويت مصلحة أعظم ، فإن كان كذلك  المشقة 

  . أن تكون جالبة للتيسير حينئذٍ 
  :القواعد المندرجة تحت ھذه القاعدة 
  : قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

   المشقة تجذب التيسيري أولى القواعد المتفرعة أو المندرجة تحت قاعدة ھذه القاعة ھ
  . الضروراتفلفظ . المحظوراتو  تبيحو  الضرورات:  القاعدة مكونة من ثCثة ألفاظ: المعنى اHفرادي 

ھذا جمع ضرورة والضرورة ھي الحالة التي يصل فيھا اHنسان إلى حٍد لو لم ُتراعى لجزم  الضرورات  فلفظ
ولفظ  مراد به الترخيص في تناول المحرممن اHباحة وال تبيح  أو ِخيف أن تضيع مصالحه الضرورية  ولفظ

  . جمع محظور وھو الممنوع أي المحرم شرعاً  تالمحظورا
فمعناھا أن الوصول إلى حد الھCك أو مقاربته إذا ) الضرورات تبيح المحظورات(وأما المعنى اHجمالي لقاعدة 

  . لم يكن للخلوص منه إ� طريق تناول المحرم شرعاً فإنه ُيرخص في تناوله
  : اAدلة على ھذه القاعدة 

ِحيمٌ َفَمِن اْضُطرT َغْيَر َباٍغ َو�َ َعاٍد َفC إِْثَم َعَلْيِه إِنT ّ�َ : (قوله تعالى Tَغفُوٌر ر.(  
َ َغفُوٌر َرِحيمٌ َفَمِن اْضُطرT ِفي : (وقوله تعالى T� Tِْثٍم َفإِنHِ َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف.(  
َم َعَلْيُكْم إT�ِ َما اْضُطِرْرُتْم إَِلْيهِ : (وقوله تعالى Tلَ َلُكْم َما َحر Tَوَقْد َفص.(  

مبيٌح لتناول اAمر ه ا<يات أفادت صراحة أن التلبس بحالة الضرورة ووجه الد�لة من ھذه ا<يات، أنھا ھذ
  .المحرم شرعاً 

  : )الضرورات تبيح المحظورات ( اAمثلة والفروع المبينة على قاعدة  
لو شارف شخص على الھCك جوعا ولم يجد إ� طعاما محرما كالميتة فإنه يجوز له اAكل منه دفعاً : ــ مثال  

 . لمشقة الجوع

صال يعني اعتدى لو اعتدى على حيوان أو إنسان  -لو صال حيوان أو إنسان على شخص :  المثال الثاني ــ 
  . مكن له دفعه إ� بقتله فإنه يشرع له ذلك، وذلك دفعاً لمشقة الصيالتعلى شخص ولم ي

ھا وھي قاعدة من القاعدة الكبرى المتفرعة عن) الضرورات تبيح المحظورات(عCقة ھذه القاعدة قاعدة 
  :  )المشقة تجلب التيسير(

العCقة بينھما أنھا ھذه القاعدة أفادت أن الضرورة التي ھي أعلى درجات المشقة يشرع عندھا اAخذ باAيسر 
 .ولو كان ذلك باستباحة اAمر المحرم، وذلك من أجل دفع ھذه المشقة وھذا المعنى ھو ما تفيده القاعدة الكبرى

منھا ما سيأتي في قواعد �حقة يعني عندما  قيودھذه القاعدة مقيدة بعدة ) الضرورات تبيح المحظورات(قيود 
ليس على إطCقه بل إعمال ھذه القاعدة مقيد بقيود �بد من ) الضرورات تبيح المحظورات(نلحظ ھذا المعنى 

لماء مCزماً لنص ھذه القاعدة وھو قولھم مCحظتھا منھا ما سيأتي في قواعد �حقة، ومنھا ما ذكره بعض الع
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بشرط عدم نقصانھا عنھا، ومعنى ھذا أنه �بد أن يكون البقاء على حالة ) الضرورات تبيح المحظورات(
الضرورة أشد من اHقدام على اAمر المحرم حتى يمكن إعمال ھذه القاعدة، وبناءاً على ھذا فلو أن حالة 

، فإن الضرورة حينئٍذ � تبيح المحظور   لحالة اHقدام على اAمر المحرمالضرورة كانت مساوية في الشدة 
د شخص بالقتل أن يقتل شخصاً معصوماً فإنه � يجوز له اHقدام على القتل لدفع حالة الضرورة  Rلو ُھد ًCفمث

 . المتمثلة في قتله

ما أبيح للضرورة يقدر (قاعدة  )المشقة تجلب التيسير(القاعدة الثانية المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة 
  )  .بقدرھا

معناھا أن التصرف الذي ُيستباح به اAمر المحرم Aجل الضرورة يجب أن ُيكتفى فيه بما يدفع تلك الضرورة  
   . و� تجوز الزيادة

  :اAدلة على ھذه القاعدة 
ِحيمٌ َفَمِن اْضُطرT َغْيَر َباٍغ َو�َ َعاٍد َفC إِْثَم َعَليْ : (قوله تعالى Tَغفُوٌر ر َ�ّ Tالبقرة) ِه إِن .  
ِحيمٌ : (قوله تعالى Tَك َغفُوٌر ر Tَرب Tَغْيَر َباٍغ َو�َ َعاٍد َفإِن Tنعام) َفَمِن اْضُطرAا .  
َ َغفُوٌر َرِحيم: (قوله تعالى T� Tَغْيَر َباٍغ َوَ� َعاٍد َفإِن Tالنحل) َفَمْن اْضُطر .  
َوَ� : ( منھا أنه قد فُسر الباغي بأنه الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحCل وفُسر العادي لقوله وجه الد�لة

وبناءاً عليه فإن ھذه ا<يات تدل على . فُسر العادي بأنه الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه من المحرم) َعادٍ 
استباحة المحرم، أي أ� يتعدى قدر حاجته من جواز الترخص في حال الضرورة بشرط أ� يبغي المضطر عند 

  . المحرم فدل على أن الضرورة ينبغي أن ُتقدر بقدرھا
من اAمثلة والفروع التي بنيت على ھذه القاعدة ما ) ما أبيح لضرورة ُيقدر بقدرھا(الفروع المبينة على قاعدة 

  :يأتي 
حرماً كالميتة فإنه يجوز له اAكل منھا دفعا لو شارف شخص على الھCك جوعا ولم يجد إ� طعاما م: مثال 

لكن يجب على المضطر في ھذه الحالة أن يقتصر في اAكل على .  لمشقة الجوع كما تقدم من القاعدة السابقة
ما يدفع ضرورة الھCك جوعاً Aن إباحة اAكل من الطعام المحرم كان من Aجل الضرورة وما أبيح للضرورة 

  . ُيقدر بقدرھا
  : ثاني  مثال

المثال الثاني لو اضطر شخص إلى كشف عورته للطبيب Aجل المعالجة فإنه يباح له ذلك ولكن يجيب عليه أن 
يقتصر على كشف موضع المعالجة فقط من العورة وكذلك يحرم على الطبيب النظر إلى غير موضع المعالجة 

يھا إنما جاز من أجل المعالجة وما أبيح من العورة وذلك Aن كشف العورة بالنسبة للمريض ونظر الطبيب إل
 . للضرورة يقدر بقدرھا

  ) :المشقة تجلب التيسير (عCقة قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرھا بالقاعدة الكبرى قاعدة 
أفادت ھذه القاعدة أن ما يستباح من اAمر المحرم يجب أن يقتصر فيه على ما يحصل به التيسير ويدفع 

لضرورات (فإذاً القاعدة  )الضرورات تبيح المحظورات(قاعدة Cحظ فھذه القاعدة ُتَعُد قيداً لالضرورة، وكما يُ 
مقيدة بقيود منھا ما سبق الكCم عنه في أن نص القاعدة قد ُيذكر فيھا قولھم الضرورات ) تبيح المحظورات

وما أبيح (لنا بقولھم تبيح المحظورات بشرط عدم انفصالھا عنھا، وبعضھا يأتي في قواعد مستقلة كما ق
  . )للضرورة يقدر بقدرھا

ا�ضطرار � يبطل حق (قاعدة ) المشقة تجلب التيسير(القاعدة الثالثة المتفرعة أو المندرجة تحت قاعدة 
  . )الغير

أن التصرف الذي ُيستباح به اAمر المحرم Aجل الضرورة إذا ) ا�ضطرار � يبطل حق الغير(معنى قاعدة  
  .  حٍق <دمي أو تفويته فإنه يلزم ضمان ھذا الحق و� يبطل بھذا ا�ضطرار تعلق بإتCف
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لو صال حيواٌن محترٌم على إنسان، والمحترم المقصود به الحيوان الحCل المباح أكله أو استعماله، فلو : مثال 
مان ھذا الحيوان فقد قيل أنه يجب عليه ض م يمكن له دفعه إ� بقتله، فقتلهصال حيوان محترم على إنسان ول

   بقيمته لصاحبه Aن قتله وإن كان مباحاً Aجل الضرورة إ� أن ا�ضطرار � يبطل حق الغير كما في ھذه القاعدة
وذلك ليخففھا  لو أشرفت سفينة على الغرق، فألقى بعض من كان عليھا متاع غيره بدون إذنه،: مثال آخر 

Aن إتCف المتاع بإلقائه في الماء وإن كان  لمتاعھنا ضمان ھذا افقد قيل أنه يلزم الملقي  حتى تسلم من الغرق
 . مباحاً Aجل الضرورة إ� أن ا�ضطرار � يبطل حق الغير

ھذه القاعدة تدل بلفظھا على أن كل اضطرار � يبطل حق الغير مطلقاً، و لكن عند النظر في فتاوى العلماء 
طٍل حيناً آخر لذلك حاول ابن رجب رحمه � أن يضبط ھذا نجدھم يجعلون ا�ضطرار مبطCً حينا وغير مب

  :التفاوت بذكر قاعدة فيھا تفصيل دقيق حسن، فقال 
ذاه به وإن أتلفُه لدفع أ تلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنهمن أ: القاعدة السادسة والعشرون ضمن قواعده

 : ر من خCلھا ھذا التفصيل ومنھاوخّرج على ھذه القاعدة جملة من الفروع الفقھية التي يظھ ضمنه

أنه لو صال على آدمي آدمٌي آخر أو بھيمة ولم يمكن له دفعه إ� بقتلِه فقتلُه فإنه �يضمنه Aنه أتلفُه لدفع أذاه  
 . له ولكن لو أنه قتل حيواناً مملوكاً لغيرِه في مجاعٍة لُيحيى به نفسُه فإنُه يضمنه Aنه أتلفُه ليدفع اAذى به

لو أشرفت سفينة عن الغرق فألقى بعض من كان عليھا متاع غيرِه ليخففھا بدون إذنه فإنه يضمنه : آخرمثال 
Aنه أتلف المتاع لدفع اAذى به ولو أنه سقط عليه متاع غيره فخشي أن يھلكه فدفعه فوقع في الماء فإنه � 

  . يضمنه Aنه أتلفه ليدفع اAذى له
 المشقة تجلب التيسيربالقاعدة الكبرى  يمكن حق الغيرا�ضطرار � عCقة القاعدة  

أن الضرورة سبب في المشقة ُيشرع عندھا استباحة اAمر المحرم وقد أفادت ھذه القاعدة أن اAمر المحرم 
المستباح بالضرورة إذا كان متعلقا بإتCف حٍق من حقوق الخلق أو تفويته فإن ھذا الحق � يبطل بل يلزم 

Cالضرورات تبيح (لقاعدة  تعد أيضاً قيداً ) ا�ضطرار � يمكن حق الغير(حظ أيضاً أن قاعدة ضمانه وكما ن
  . وكما نCحظ أن ھذا القيد قد ورد في نص مستقل) المحظورات

  إذا كان ا�ضطرار � يبطل حق الغير فما فائدة ا�ضطرار ھنا ؟
حقوقه فائدة الضرورة ھنا أو ا�ضطرار ھو في رفع اHثم المترتب على إتCف مال المسلم أو تفويت حق من 

فأنت تفوت حق مسلم أو تتلف حق المسلم Aجل الضرورة فمعنى قول   الحاصل في حال عدم الضرورة
شخص آخر فإن اHثم  الضرورات وتبيح المحظورات أنھا ترفع اHثم عن الفاعل إذا كان الحق متعلقا بحق
  . يرتفع عن الفاعل لكن تبقى حالة الضمان موجودة ھنا Aن ا�ضطرار � يبطل حق الغير

ما جاز لعذر بطل (قاعدة ) المشقة تجلب التيسير(القاعدة الرابعة معنا ھنا في القواعد المتفرعة لقاعدة 
 )بزواله

ھو الضرورة أو غيرھا من أسباب مشقة فإنه يزول معنى القاعدة أن ما قام على العذر سواء كان ھذا العذر 
بزوال ھذا العذر ومنه الضرورة، فيكون ھذا العذر أو ھذا الجواز زائCً بزوال عذره ومن أمثلة ھذه اAعذار 

  . )الضرورة(
بالقدرة ده بطل التيمم فإن كان العجز عن الماء بفق ء أو قدر على استعماله بطل تيممهمثال المتيمم إذا وجد الما

  . وإن كان لبرد مثCً بطل بزواله Aن ما جاز بعذٍر بطل بزواله شفائه وبرؤهوإن كان لمرٍض بطل ب على الماء
ھا يجب عليھا الوقف في بيتھا إلى تمام عدتھا لكن إذا لم تجد نفقة واضطرت وجالمعتدة في وفاة زمثال آخر  

لت ما� و Tاستغنت به عن الخروج أو ُوجد من ينفق عليھا فإنه لخروج لكسب عيشھا جاز خروجھا لكن لو حص
يلزمھا البقاء في بيتھا والمكث في بيتھا وعدم الخروج Aن خروجھا كان Aجل عذر وقد زال ذلك العذر وما 

  . جاز بعذر بطل بزواله
  ) المشقة تجلب التيسير(بالقاعدة الكبرى ) ما جاز بعذر بطل بزواله(عCقة ھذه القاعدة 
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Aحيث أفادت القاعدة الكبرى أن العذر وھو المشقة موجب للتيسير وقد أفادت ھذه  ولى قيداً للثانيةُتعد ا
ومن أعلى  بزوال سببه وھو العذر أي المشقة أن التيسير يزول) ما جاز بعذر بطل بزواله(القاعدة أي قاعدة 

  . درجات المشقة الضرورة كما ھو معروف
  أبيح للضرورة يقدر بقدرھا  الفرق بين ھذه القاعدة وقاعدة  ما

قاعدة ما جاز بعذر بطل بزواله تعد قيداً  عنده التيسير إ� أنھاتان القاعدتان كCھما ُيعد قيداً للعذر الذي يكون 
Aصل السبب أي العذر الموجب للتيسير وجوداً وعدماً يعني لو وجد العذر وجاز التخفيف وإن زال العذر لم 

للضرورة يقدر بقدرھا فھي قيد لمقدار التيسير الجائز بناءاً على العذر فھذه القاعدة يجز وأما قاعدة ما أبيح 
التي معنا ا<ن ھي قيٌد للعذر نفسه، أما قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرھا فھي قيد لمقدار العذر نفسه أو 

    . لمقدار التيسير نفسه الجائز بناءا على ذلك العذر
وھي القاعدة الخامسة قاعدة ) المشقة تجلب التيسير(القواعد المتفرعة عن قاعدة القاعدة اAخيرة من 

  .الحاجة ُتنزلُ منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة (
والمراد بالحاجة ھنا ا�فتقار إلى ما  الحاجة المعنى اHفرادي ھذه القاعدة فيھا ألفاظ تحتاج إلى بيان منھا لفظ

.  معاش، بحيث يؤدي عدم مراعاته إلى الحرج والضيق دون الھCك أو خشيتهيقوم به الحال ويستمر معه ال
  : نوعينھذا وصف للحاجة فان الحاجة التي ُتعطى حكم الضرورة � تخلو من  كانت أو خاصة عامة ولفظ 

وھي الحاجة الشاملة لجميع اAمة فيما يمس مصالحھم العامة وقد نص بعض  : النوع اAول الحاجة العامة
  الحاجة إذا عمت كانت كالضرورة لماء على أن ھذا النوع من الحاجات في بعض نصوص القواعد فقالواالع

وھي الحاجة الشاملة لطائفة معينة من الناس كأھل بلد أو حرفة معينة كالتجار :  النوع الثاني الحاجة الخاصة
بالضرورة أما الحاجة الخاصة بفرد أو أو الصناع أو الزراع فالحاجة من ھذين النوعين معتبرة عند إلحاقھا 

بأفراد محصورين فغير معتبرة أصC و� تلحق بالضرورة وذلك Aن لكل فرد حاجات متجددة ومختلفة عن 
  . غيره و� يمكن أن يكون لكل فرد تشريع خاص به

 المعنى اHجمالي بقاعدة الحاجة تنزل بمنزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

العامة تطرح حكم الضرورة من جھة كونھا سبب في المشقة التي يجوز ترخص عندھا  ومعناھا أن الحاجة
فكل ما احتاج إليه الناس في معاشھم ولم يكن سببه معصية ھي ترك :  وفي ھذا يقول شيخ اHسCم ابن تيمية

  .المضطر الذي ليس بباٍغ و� عاٍد واجب أو فعل محرم لم يحرم عليھم Aنھم في معنى 
بل ھناك شروط للحاجة التي ُتَنزل منزلة ليست كل حاجة تنزل منزلة الضرورة ف ال ھذه القاعدةشروط إعم
  :  الضرورة

 . أن تكون الحاجة متحققة أما إذا كانت الحاجة متوھمة فإنھا � تقام مقام الضرورة:  الشرط اAول

أن تكون الحاجة عامة ومعنى عمومھا أن يكون من شأنھا الشمول لعموم اAمة أو لطائفة :  الشرط الثاني
 . معينة منھم في جميع أحوالھم

وقد ُيعبر عنه بالمحرم لكسبه أو   أن يكون المحرم المستباح بالحاجة من قبيل المحرم لغيره:  الشرط الثالث
أو كما ُيعبر عنه  ة � تقوى على استباحة المحرم لذاتهومعنى ھذا أن الحاج  لعارض أو المحرم سدا لذريعة

 .بالمحرم لوصفه 

 في التحريم وذلك Aنه إذا كان النص بھذه الصورة نصاً  صريحاً  خاصاً  أ� يكون النھي نصاً :  الشرط الرابع
فالحاجة يقتصر أثرھا على تخصيص  ه � تقوى معه الحاجة على تخصيصهفي التحريم فإن صريحاً  خاصاً 

  . النص العام أو القياس المعبر عنه بالقاعدة العامة في الشريعة
أن الناس قد يحتاجون إلى التعامل بجملة من العقود كاHجارة والقرض والوكالة والوديعة والمضاربة  : مثال 

والمزارعة والضمان وغيرھا، ولو قيل إنه � يحق Aحد با�نتفاع إ� بما ھو ملكه و� يتعاطى أموره إ� بنفسه، 
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اء التيسير عليھم تنزيCً للحاجة العامة و� يستوفي إ� ممن عليه حقه  للحقت المشقة العظيمة بالناس فج
 .منزلة الضرورة

ولو قيل بعدم اعتباره أن خيار  يع بالنموذج مسقطاً لخيار الرؤياأن التجار يحتاجون إلى اعتبار الب :آخر مثال 
 الرؤيا � يسقط إ� برؤية الشيء المبيع كله لشق ذلك على التجار خاصة إذا كانت المبيع كثيراً محفوظا في

  . أغلفة ونحوھا فجاء التيسير ھنا تنزيCً للحاجة الخاصة منزلة الضرورة
  :الكبرى التالية  انتھينا حتى ا<ن من القواعد

 .  بمقاصدھا اAمور قاعدة: اAولى 

 . بالشك يزول � اليقين قاعدة: الثانية 

 . ضرار و� ضرر � قاعدة: الثالثة 

  : وا<ن القاعدة الكبرى الخامسة قاعدة العادة محكمة التيسير تجلب المشقة قاعدة: الرابعة 
  :  أمرين خCل من مكانتھا وتظھر
 العرف بتحكيم القاعدة ھذه ترتبط حيث الفقه أحكام في الواسع اAثر ذات القواعد من القاعدة ھذه أن:  أولھما
 تطبيق كيفية عن الكشف في سلطانه وله الفقه أبواب شتى في العملية اAحكام من لكثير مستنداً  ُيعد الذي

  . اAحوال اختCف على اAحكام
 من الفقه أدلة تشبه أنھا أو الفقه أدلة من اعتبارھا من وذلك الفقه أصول بعلم صلة القاعدة لھذه أن:  ثانيھما
 ُيعد حيث ا�ستد�ل بموضوع صلتھا حيث ومن الجزئي ذلك على دليل كأنھا جزئياتھا في يقضى أنھا حيث
  . ا<خر بعضھم عند الشرع حكم عن كاشفة أنھا أو العلماء بعض عند الشرع أدلة من العوائد تحكيم
مة العادة لقاعدة اHفرادي المعنى Tحظ:  محكCلفظين من مكونة القاعدة ھذه أن فيه ن:  
مة : الثاني واللفظ العادة : اAول اللفظ Tمحك .  
 الشيء في التمادي وتعني العود من مأخوذة: لغة وھي وعوائد عادات على ُيجمع مفرد لفظ ھو:  العادة لفظ

 وقع وقد  أخرى بعد مرة اAمر في التكرار وجود يقتضي المعنى وھذا سجية يصير حتى فيه وا�ستمرار
 يقال ما أحسن ولعل له، مرادفة غير أو للعرف مرادفة كونھا إلى النظر بحسب اصطCحا العادة في التعريف

  . العادة تعريف في
  . ا�تفاق بطريق واقعا كونه عن يخرج َتَكُرَراً  أخرى بعد مرة اAمر تكرر ھي : اصطCحا
   :أمور  ثCثة على تشتمل العادة أن نجد للعادة التعريف المختار ھذا في وبالنظر

 . الفردية العادة ھذا ويسمى وحديثه وشربه أكله في كعادته :الخاصة شؤونه في الناس من الفرد يعتاده ما .١

 عند الُعرف لفظ يعنيه ما وھو وتفكير عقلي اتجاه عن اAصل في ينشأ مما الناس من الجماھير تعتاده ما .٢
 .العلماء بعض

  .  الحارة البCد في الثمار ونضج البلوغ كإسراع طبيعي سبب عن الناشئ المتكرر اAمر .٣
مة لفظ Tمحك  :  

 الشيء كون والقضاء ومعنى والفصل المنع يعني وھو الحكم من مأخوذ وھو التحكيم من مفعول اسم  : لغة 
ما Tمر أن محكAإليه وفُوض ُجعل قد ا .  

  .  النزاع عند المرجع ھي العادة أن يعني فھو :اصطCحاً 
 العادة أن يرى المرجعية، فبعضھم ھذه مناط تحقيق في العلماء مواقف تفاوتت فقد المعنى ھذا على وبناءا
 ھاتين بين التقريب ويمكن . شرعي حكمٍ  دليH ًCثبات تصلح � العادة أن يرى اAحكام، وبعضھم أدلة من دليل

 مع ا�ختCف عند لjثبات مرجعاً  والعرف العدة كون به يعنون اAول ا�تجاه أصحاب أن نقول بأن الوجھتين
 الثاني ا�تجاه الثاني  وأصحاب ا�تجاه أصحاب ينكره � الظاھر في وھذا المسألة في النقلي الدليل وجود عدم

 الدليل موافقة إلى النظر بدون اAحكام بناء في مستقل كدليل والعرف العادة على ا�عتماد عدم بموقفھم يعنون



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٤٣صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

 � الظاھر في وھذا النص تخصيص على الحادثة والعادة العرف قدرة عدم به يعنون وقد مخالفته، أو النقلي
  . اAول ا�تجاه أصحاب ينكره
مة العادة( لقاعدة اHجمالي المعنى Tإثبات إليه ُيفوض مرجعاً  ُتْجَعلُ  المتقدم معناھا بحسب العادة أن: )محك 
  .نفيھا  أو اAحكام
   :القاعدة  ھذه على اAدلة
ُ  ُيَؤاِخُذُكمُ  �( تعالى قوله T�  ِْغوTْدُتمُ  بَِما ُيَؤاِخُذُكمْ  َوَلِكنْ  أَْيَماِنُكمْ  فِي ِباللTَْيَمانَ  َعقAاَرُتهُ  اTَمَساِكينَ  َعَشَرةِ  إِْطَعامُ  َفَكف 
  ]٨٩:المائدة) [َرَقَبةٍ  َتْحِريرُ  أَوْ  ِكْسَوُتُھمْ  أَوْ  أَْھلِيُكمْ  ُتْطِعُمونَ  َما أَْوَسطِ  ِمنْ 

 طعام أوسط من بكونه إطعاماً  كان إذا اليمين كفارة أمر علق تعالى � أن:  ا<ية ھذه من ا�ستد�ل ووجه
 العادة في وسطا يكون ما إلى مرجعه وإنما تحديدا مقدر غير ھنا الوسط فإن ، العادة على إحالة ھذا وفي اAھل
  . اAحكام بناء في إليھا وا�لتفات العادة إعمال على دليل وھذا
مُ  العادة أن يتقرر تقدم ما على بناءاً  Tأمرين  في ُتَحك:  
 نصوص مع تتفق بأن الشريعة Aحكام مCئمة ھنا العادة تكون أن و�بد : وتأسيسه جديد حكم إنشاءــ  ١

 العادة على دليCً  يعد المصلحة فدليل المصلحة إلى الواقع في تستند ھنا والعادة وجه بأي تخالفھا و� الشريعة
 . العلماء ضمنھم ومن بھا العمل على المسلمين باتفاق قوةً  تكتسب العادة أن غير

 اAمور أن وذلك:  الشرع فيه َحَكمَ  أمر ضبط في تعمل أو تحَكم العادة تحكيم مجال أو العادة فيه تحكم مماــ  ٢
 والعرف العادة إلى ضبطھا في ُيْرَجعُ  يضبطھا ما اللغة في َيرد ولم يضبطھا ولم فيھا الحكم الشرع أطلق التي
 الشرع في و� اللغة في ضابط له ليس ما أن( : الفقھاء عند واشتھر � رحمه السبكي ابن يقول ھذا وفي
  .)العرف إلى فيه يرجع
  :قسمين  إلى موضوعھا حيث من العادة تنقسم
 التراكيب أو اAلفاظ بعض استعمال الناس بين يشيع أن :ومعناه اللفظي العرف أو اللفظية العادة : اAول القسم
 غير من اAلفاظ تلك إطCق عند اAذھان إلى والمتبادرة المفھومة ھي المعاني تلك تصبح بحيث معينة معانٍ  في

  : يأتي ما ھذا أمثلة ومن عقلية عCقة أو قرينة إلى حاجة
 البCد بعض في الدار لفظ الغرفة وإطCق بمعنى تونس مثل البCد بعض في )البيت( لفظ إطCق –  اAول المثال

 البيت جميع بمعنى) والدار البيت( اللفظان ھذان يستعمل البلدان أغلب وفي أيضا الغرفة كالكويت بمعنى
  الدار وجميع
 يطلق فھو اللغة في خاصا معنى الولد لللفظ أن مع اAنثى، دون الذكر على الولد لفظ إطCق – الثاني المثال
   واAنثى الذكر على
 اAفعال بذلك والمراد اAفعال بعض على الناس اعتياد :ومعناه العملي العرف أو العملية العادة:  الثاني القسم
  : يأتي ما العادية اAمور في والعرف العادة أمثلة ومن المعامCت وفي العادية اAمور في
 أنواع أكل أو اللباس من مخصوصة أنواع لبس أو العمل عن اAسبوع أيام بعض تعطيل الناس بعض اعتياد –

  : يأتي ما المعامCت في العملية العادة أو العملي العرف أمثلة ومن اAكل من معينة
  . البائع على حملھا يكون أن الثقيلة اAشياء شراء عند الناس اعتياد – اAول المثال
  . أكثر أو قسطين إلى السنوية اAجور تقسيط الناس اعتياد – الثاني المثال
 أمثلة ھذه الوفاة أو الطCق بعد إلى الباقي وتأجيل المھر من جزء تعجيل الناس بعض اعتياد – الثالث المثال
  . المعامCت مجال في العملي العرف أو العملية العادة على
  . والعادة العرف بأقسام يتعلق فيما ھذا

  :شروط  أربعة العادة تحكيم وإمكان العرف �عتبار ُيشترط والعرف، العادة اعتبار شروط



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٤٤صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

 � الحوادث جميع في مستمرا العرف أو بالعادة العمل يكون أن : ومعناه غالبا أو مَطردا العرف يكون أن -١
 وھي بقاعدة عنه يعبر الشرط وھذا قليC إ� به العمل يتخلف � بحيث الحوادث، أكثر في مستمرا أو يتخلف
 .)غلبت أو اَطردت إذا العادة تعتبر إنما( :قولھم

 :نصھا بقاعدة الشرط ھذا عن ويعبر التصرف، إنشاء عند وموجوداً  قائماً  تحكيمه المراد العرف يكون أن  -٢
 تفسر � اAلفاظ أن ھذا على وينبني المتأخر دون السابق المقارن ھو إنما اAلفاظ عليه تحمل الذي العرف

 .   عنھا المتأخرة أو عليھا السابقة باAعراف

 بخCفھا تصريحٌ  عارضھا فلو  بخCفھا تصريحٌ  العادةَ  يعارض أ� أو بخCفه تصريحٌ  العرفَ  يعارض أ�  -٣
 بالد�لة عبرة � قاعدة في ھذا نحو تقدم وقد الد�لة قبيل من ھنا العادة وُتعد بالتصريح ويؤخذ ُتھمل العادة فإن
 في باستعمالھا العرف جرى التي السيارة مؤجر صرح لو ما: ذلك أمثلة من أن بنا ومر التصريح، مقابلة في
 إلى استنادا الحمل في استعمالھا للمستأجر يجوز � فإنه ذلك في استعمالھا من المستأجر لمنع اAمتعة حمل
 . بخCفه التصريح لوجود وذلك والعرف العادة

 العرف عرض فإذا النص، تعطيل إلى بالعرف العمل يؤدي بحيث خاص شرعي نصٌ  العرفَ  يعارض أ�  -٤
 بالعادة اعتبار � فإنه عليھا العادة تطبيق يراد التي بالحادثة خاص شرعي نص العادة عارض إذا أو نص

 .الشرعي  بالنص ويؤخذ العرف فيھمل حينئذ والعرف

 يصادم Aنه العرف أو العادة لھذه اعتبار � فإنه الربا أو الخمر بتجارة ما بلد في التعامل جرى لو: ذلك  مثال
   .والربا  الخمر بتحريم خاصة نصوصا

 عاما العرف يكون أن بشرط تھمل � العادة أو العرف فإن عام نص العرف أو العادة عارض لو أنه يعني وھذا
  . العرف أفاده ما على النص بحمل وذلك وبالنص به فيعمل النص وجود عند وقائما
مة العادة قاعدة تحت والمندرجة المتفرعة اAولى القاعدة Tالعادة بد�لة ُتْتَرك الحقيقة( قاعدة محك( :  
 فإنه الحقيقة إرادة وعدم المجاز إرادة على العادة ودلت والمجاز للحقيقة محتمC الكCم كان إذا القاعدة معنى
 نص وھو مجازه إلى حقيقته من للفظ صارفة قرينة ھنا العادة وتكون العادة عليه دلت الذي المعنى إلى ُينتقل

  ).العادة بد�لة تترك الحقيقة( القاعدة
  : بوجھين القاعدة لھذه يستدل أن يمكن) العادة بد�لة تترك الحقيقة(

 المعنى كان فإذا للمتكلم المراد المعنى على اللفظ لد�لة كان إنما باAلفاظ اAحكام ثبوت أن:  اAول الوجه
  . الحكم عليه فُيَرتب الظاھر في المراد ھو أنه على دليC عليه المتعارف المعنى ذلك كان عليه متعارفاً 
 للمستعملين بالنسبة حقيقة ا�ستعمال ذلك يجعل ما معنى في لفظ باستعمال العرف جريان أن: الثاني الوجه
 والمجاز الحقيقة بين ا�ستعمال دار إذا أنه المتقرر ومن مجازاً  نظرھم في اAصلي معناه على إطCقه ويجعل
  . والعادة العرف به جرى الذي المعنى ھنا وھي الحقيقة ترجحت
 فقط الجسد من المعروف الجزء وضع في حقيقة ذلك فإن فCن دار في قدمه يضع أ� شخص حلف لو:  مثال

 المعنى وترك المجازي المعنى إرادة على - الناس عادة - العادة دلت وقد بيته في عليه الدخول في ومجاز
 حلف ا<ن فعندنا  العادة بد�لة ُتترك الحقيقة Aن البيت دخل إذا إ� يمينه في الشخص ھذا يحنث فC الحقيقي
 الحقيقي المعنى مجازي معنى وعندنا القدم بوضع حقيقي معنى عندنا فCن دار في قدمه يضع أ� شخص
 الدخول ھو المجازي والمعنى فCن بيت في فقط )القدم( الجسد من المعروف الجزء وضع وھو القدم لوضع
 فإذا بيته في شخص على الدخول عدم يقصد اليمين بھذا يحلف من أن الناس عادة جرت وقد بيته في عليه
 بالمعنى ونأخذ الحقيقي المعنى فنترك الحقيقي المعنى وليس المجازي المعنى المراد أن على دلت العادة

 الحقيقة أن ثبت فإذا العادة د�لة ھو مجازه إلى حقيقته من ھنا ا�ستعمال صرف فالذي  العادة بد�لة المجازي
 فقط قدمه وضع لو أما بيته في الشخص ذلك على دخل إذا إ� الشخص ھذا يحنث � فلذلك العادة بد�لة تترك
  . يحنث � فإنه

  ) العادة محكمة ( ومن القواعد المندرج للقاعد الكبرى 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٤٥صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

  .المعروف عرفاً كالمشروط شرطاُ   
ماتكرر العمل به بين الناس وأصبح عاد ة وعرفاً فإنه يراعى عند الحكم فيكون بمنزلة  إن:  معنى القاعدة

  .ولو لم ُيتلفظ به  اAمر المشروط 
جرى العرف بين الناس في حال التبايع بالسلع التي تحتاج إلى نقل وتركيب أن يكون ذلك على البائع : مثال 

ولو لم ٌيصرح به في العقد فلو تبايع شخصان على سلع تحتاج فيكون ھذا العرف بمنزلة اAمر المشروط بالعقد 
إلى نقل وتركيب فC يحتاج أن يصرح بالعقد أن نقلھا وتركيبھا على البائع بد�ل العرف  Hن المعروف عرفاً 

  .كالشروط شرطاُ 
   )العادة محكمة ( عCقة ھذه القاعدة بالقاعدة الكبرى 

والعرف عند جميع الناس أو طائفة من الناس أمراً معتبراً ويكون مرجع  دةجرت به العا ھذه القاعد تفيد أن ما
للحكم فكذلك ھذه القاعدة مرجعاً  قاعدة الكبرى التي تفيد أن العادةيقوم مقام اللفظ وھذا يحقق مضمون ال
  . والعرف المتفرعة تمثل جانب من جوانب العادة

   )عبرة بالعرف الطارئ  �(  القاعدة الثالثة
  . العرف الحادث بعد إنشاء التصرف/ العرف الطارئ و،، أي � اعتداد /  عبرة �:  عنى اHفرادي للقاعدةمال

أن العرف الذي يعتد به إنما ھو العرف القائم والموجود عند إنشاء التصرف أما عندما : المعنى اHجمالي 
التصرف وھذه القاعدة تمثل شرطاً من  يكون التصرف متأخراً بعد إنشاء التصرف فإنه �يعتد به بالحكم على

  .كما مر معنا في المحاضرة السابقة ) العادة محكمه ( شروط إعمال قاعدة 
p فإن الp في ھذه اللفظ ٌيفسر بالp  ١٠٠٠في ذمته لفCن ديناً قدره  بأنلو اقر شخصاً في بCدنا : مثال 

لمبلغ ولكن من دين ئم الموجود ا<ن ولو أنه أقر له بذلك اتفسيره بذلك ھو العرف القا Aن السعودي الورقي  
 ٧٠سنه فنقول لو أقر له بدين قبل  ٧٠ثبت بذمتي  قبل ) p  ١٠٠٠(له علي دين : فقال   سنة ٧٠كان قبل 

� pن تفسيره بلك قبل  سنه فإن الH السعودي الورقي pرفاً طارئاً بذلك سنه يعد ع ٧٠يصح أن ٌيفسر بال
  . بالعرف الطارئ  وقت  و� عبرةال

  : مثال آخر 
ھذا العقار سأبنيه : سنين من ھذا الوقت الذي نحن فيه فقال  ١٠لو تعاقد شخصان على إجارة عقار بعد 

في أول العقد أو  ملةفھل تدفع كا  العقار ولم يحدد قيمة دفع اAجرة سنين تبدأ إجارتك لھذا ١٠واستعمله وبعد 
 ١٠معمول به في بCدنا في ھذا الوقت ھودفعھا على قسطين  لكن لو تغير العرف بعد العرف الف  تقسط ؟

سنين وكان ٌيستحق كامCً بعد العقد فإنه ٌيحال في تفسير كيفية دفع اAجره  إلى العرف المقارن Hنشاء العقد 
  . عند إنشاء التصرف  عبرة بالعرف الطارئ وإنما بالعرف القائم سنين  Hنه � ١٠وليس للعرف الطارئ بعد 

   ) :العاده ٌمحكمه ( العCقة بين ھذه القاعدة والقاعدة الكبرى 
فإن القاعدة الكبرى لما أفادت تحكيم العرف والعادة فإن ھذه القاعدة ، ھذه القاعدة تمثل قيد للقاعدة الكبرى 

  . التصرف أفادت أن ھذا التحكيم مقيد بإن �يكون العرف حادثاً أي متأخراً بعد إنشاء 
  

   :الكتاب كالخطاب : الرابعة  ةالقاعد
  :معنى القاعدة 

  .يترتب عليھما من اAحكام  من جھة ما يشترط في كCً منھما وما أن المكاتبة ُتعطى حكم المخاطبة
   :الدليل على ھذه القاعدة 

� عليه وسلم يرسل دل عليھما عمل النبي صلى � عليه وسلم وعمل أصحابه من بعده فقد كان النبي صلى 
ھا وإلى الملك يدعوھم إلى اHسCم وكان يلزمھم مضمون تلك الكتب ويترتب ئٌرسله بالكتب إلى القبائل وزعما

الذي ھو شرط التكليف وكان كذلك  ترتب  عليھا ما يترتب على المخاطبة من أحكام بلوغ الدعوةي عليھا ما
غوھم أحكام اHسCم أو لينفذوا حكم شرعي لقبائل بعد إسCمھا ليبيرسل النبي صلى � عليه وسلم سعاته إلى ال

غوھم لكـ جباية الزكاة ونحوھا وكذلك كان خلفاؤه من بعده يرسلون الكتب إلى اAمراء والقضاة في اAفاق ليب
تضمنته تلك الكتب من غير نكير منھم فيكون ذلك  حكم شرعي أو توجيه دنيوي وكان عملھم قائم على لزم ما

  . إجماع منھم 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٤٦صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

   :شروط إعمال القاعدة 
أي أن يكون ظاھراً واضحاً فC عبرة بالكتاب غير المستبين كالكتابة على الماء : أن يكون الكتاب مستبيناً  )١

 نةيثبت به  شئ من اAحكام وإن كان له نيه معي والھواء ونحوھما وھو بمنلة كCم غير مسموع و�

لطCق طالق على الھواء أو الماء فC يعد الكتاب ھنا كالخطاب وإن نوى ا نتأفمثCً لو رجل يكتب لزوجته   
  . فC يلتفت إليھا  Aن ھذه الكتاب غير مستبينة

فأما الخط  ، أن يكون الكتاب مرسوماً أي أن يكون مكتوباً على الوجه المعتاد في الخط والمخطوط عليه  )٢
وأما المخطوط بن فCن أو أن يكون ٌمذيCً بإمضائه أو ختمه  بإن يكون معنوناً بقوله من فCن بن فCن إلى فCن

بانضمام  شئ آخر إ� يكون على الورق المعتاد بالكتاب فC عبر بالكتابة على الجدار أو ورق الشجر عليه ف
 الكتابة قد تكون للتجربة وقد تكون للتحقيق  Aن  إليه كالني واHشھاد عليه واHمCء على العين حتى يكتبه

 : أن يكون الكتاب من الغائب فC عبرة بالكتاب من الحاضر اH في حالتين  )٣

الكتاب بد�ً عن الخطاب والبدل  Aنالعجز عن الخطاب فيمكن اعتبار الكتاب ولو كان من حاضر  وذلك ) أ 
  . في حال العجز عن المٌبدل  إ�يقوم مقام الٌمبدل  �

أخرى أن يكون فيما يستقل به  ةه إلى اHطCع  عليه وبعبارأن يكون الكتاب فيھا � يفتقر في ثبوت) ب
اHنسان  فيكون فيما � يحتاج فيه إلى قبول الطرف ا<خر وذلك كاHقرار والطCق واHبراء فإنه يثبت حكمھا 

  .بالكتاب ولو كان من حاضر 
فـ قبل المرسل إليه ) لمال بمكان كذا بكذا من ا بعتك داري الواقعة( كتاباً وفيه  لو كتب شخص <خر :مثال 

 .ن الكتاب كالخطاب Aن كما لو كان ذلك  خطاباً بالمشافھةالبيع بذلك المبلغ فإن البيع ينعقد 

  .لو كتب رجCً لزوجته كتاباً وفيه أنت طالق فإن الطCق يقع بذلك كما لو تلفظ بالطCق مشافھة  مثال آخر
   :عCقة ھذه القاعدة بالقاعدة الكبرى 

فأما كونھا باب التفرع وإما من باب المجانسة أن ھذه القاعدة قد يكون ذكرھا  تحت القاعدة الكبرى إما من 
حيث أنه قد تكرر عمل الناس بالكتاب وأقاموا مقام   iنھا تمثل صورة من صور تحكيم العدةمن باب التفرع فـ

ن الكتابة تشترك iف ونھا من باب المجانسةأما ك،،  فتعتبر عادتھم في ھذا الشأن  ةالخطاب في مواطن كثير
ما يجانسھا مما يفيد معنى  ةفي أن كCً منھما يؤدي معنى وھو غير لفظ  فناسب أن يذكر مع العاد ةمع العاد

  . ذكرھا من باب التفرع أو المجانسة وھو غير لفظ فيكون 
  :  اHشارات المعھودة لiخرس كالبيان باللسان: القاعدة الخامسة 

  . ة المعلومةالمعتاد ةشاراH:  ت المعھودةاHشارا: معنى اHفرادي ال
يستطيع النطق من اAصل وھذا يخرج من كان مستطيعاً للكCم او كان الخرس عارضاً له   من �: اAخرس 

  .أي كالتلفظ بالقول : كالبيان باللسان 
  : المعنى اHجمالي 

  . فإنھا تعتبر وتقوم مقام التلفظ بالقول فتعطى أحكامه  اAخرس إذا كانت معتادة ومعلومةشارات إن إ
  : شروط إعمال ھذه القاعدة 

١(  Cخرس في ھذه أن يكون الخرس أصلياً أو عارضاً والخرس العارض ھو اعتقال اللسان فAتتغير إشارة ا
 .  إذا أستمر خرسه أو كانت ھناك حاجه �عتبار إشارته ولو لم يستمر خرسه إ� الحالة

تكون في  تكون إشارته فيما ٌيطلب فيه ا�حتياط فلو كانت فيما يطلب به ا�حتياط فC تقبل إشارته و�أ�  )٢
ن Aعلى أمر ما   ةو في إشارأمقام اللفظ و مما يقبل فيه ا�حتياط كالحدود والشھادات فC تعتبر إشارته في حد 

 .واHشارات فيما يطلب فيھا ا�حتياط  فC تثبت تلك اAمور بشئ محتمل والحدود ةاAخرس محتمل ةإشار

وجه اشتراط ھذه الشرط أن اHشارة وھذا مما اشترطه بعض العلماء ولعل  � يكون قادراً على الكتابةأ )٣
فC ينبغي ترك الغير محتمل إلى المحتمل اH في   والكتب بد�ً عن النطق واHشارة محتمله والكتابة غير محتملة

أن اHشارة : بعدم اشتراطه قالوا  العلماء على عدم اشتراط ھذا الشرط والذين قالواأن أكثر  إ�حال العجز 
لة من اAخرس تقارب النطق في تحقيق د�لتھا على مراد اAخرس فتكون كالكتابة في الد� المعھودة المعلومة

  . بد�ً عن النطق فأيھما تحقق كان كافياً  فيكون معاً أي الكتاب واHشارة



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٤٧صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

فقبلھا  ةأو عشر ةوأشار إلى ثمنھا أي بيده  إلى مقدارھا أي خمس و أشار اAخرس ببيع سلعةل :مثال 
 . المشتري فإن البيع يصح وينعقد 

  . لو زوج  شخص أبنته Aخرس فأشار اAخرس بالقبول  فإن النكاح يصح وينعقد  :مثال آخر 
   :عCقة ھذه  القاعدة بالقاعدة الكبرى 

  من باب المجانسة ماً إما من باب التفرع وإون ذكرھا تحت ھذه القاعدة أن ھذه القاعدة قد يك
حيث أنه قد تكرر عمل الناس بإشارة اAخرس وأقاموھا  ةمن صور العاد ةنھا تمثل صورiف: فمن باب التفرع 

  فتعتبر عاداتھم في ھذا الشأن   ةمقام النطق باللسان في مواطن كثير
في أن كCً منھما يؤدي إلى غير لفظ فناسب    ةتشترك مع العاد ةاHشار iنف وأما كونھا من  باب المجانسة

  . يجانسھا من مما يفيد معنى وھو غير لفظ  ما ةأن يذكر مع العاد
   :تنبيه على ھذه القاعدة 

  : قد تعتبر من القدر على الكCم وذلك في موضعين  أن اHشارة
سCم أو النسب فلو قيل لشخص قادر Hمن مما يسعى الشرع  إلى وقوعه وثبوته كا ةأن يكون محل اHشار )١

 . H � وأن محمد رسول � فأشار برأسه بقوله نعم فإنه يحكم بإسCمه إعلى الكCم أتشھد أن � إله 

ھذين  ولو قيل لشخص قادر على الكCم أھذا ولدك فأشار برأسه بنعم فإنه يحكم بثبوت النسب له  Hن
  ) النسب واHسCم( الموضعين  مما يتشوف الشارع إلى وقوعھا وثبوتھا وھي 

إلى النطق في تفسير لفظ مھم كما لو قال الرجل لزوجته انت طالق ھكذا وأشار بأصابعه   ةشارHأن تنضم ا )٢
إلى  ةشاراHد  انضمت نه قA، ن الطCق يقع ثCثاً بلفظ واحد أالثCث فإنه يقع الطCق ثCثاً على قول من يقول 

  . معتبره من القادر على الكCم في ھذا الموقع  ةشاراHالنطق في ھذا الموقع فصارت 

  :عنھا  ةالمتفرع ةوبعض القواعد الفقھي ةالقواعد الكلي
  
  )التابع تابع ( : اAولىالقاعدة  

  :المعنى ا�فرادي للقاعدة 
  .انفكاكه عنه حساً أو معنى  يمكن الشئ المرتبط بغيره على وجه �: التابع 
  ،يعطى حكم ذلك الشئ المتبوع نه أ: تابع 

  : المعنى اHجمالي
فإنه يعطى حكم الشئ المتبوع سواء  حساً أو معنى يقبل ا�نفكاك ن الشئ إذا كان مرتبط بغيره على وجه �إ

  .ن والسقوط والبطCكان ذلك في الوجود والعدم  واHثبات والنفي  والذھاب والبقاء 
  : ةاAدلة على ھذه القاعد

 ) كاة أمهذ ذكاة الجنين( قوله صلى � عليه وسلم  )١
فإذا حصلت ذكاة أمه النبي صلى � عليه وسلم قد حكم للجنين من حيث الذكاة بحكم أمه  إن: وجه ا�ستد�ل 

  . نه تابع AمهAفقد حصلت تذكية الجنين 
  )H أن يشترط المبتاع إللبائع  انخCً قد أوبرت فثمرتھمن باع ( قوله صلى � عليه وسلم   )٢
ومن ابتاع عبداً وله ( ودليل  )H أن يشترط المبتاع إمن ابتاع نخCً بعد أن تؤبر فثمرتھا للبائع ( وفي لفظ   

 )ن يشترطه المبتاع إH إمال فماله للذي باعه 
، نه للبائع أالمؤبرة والمال الذي مع العبد ب ةبالثمرقد حكم صلى � عليه وسلم  ن النبيأ:  ا�ستد�لوجه 
  .قد حصل في أثناء ملك البائع فيدخل تبعاً لحكمه  وھذا المال ةتلك الثمرن Aوذلك 
   :)في أسباب تبعية الشئ إلى غيره  ةتدخل اAمثل: ( اAمثلة 

  : ةيتحقق سبب من ھذه اAسباب التالي�بد أن ، بشئ ما  ةحتى تتحقق التبعي
 .و من ضروراته أأن يكون الشئ جزء من غيره أو كالجزء من غيره  )١

  ينفصل عنه بالنظر إلى الغرض من ذلك الشئ يوجد الشئ دونه و� ما � : أي /  الشئ جزء من غيره



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٤٨صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

يشترط  فمن باع داراً يدخل السقف والجدران والنوافذ تبعاً للدار و�، كالسقف والجدران والنوافذ بالنسبة للدار 
  .أن ُيسمى بالعقد 

يقبل ا�نفصال بالنظر إلى الغرض من ذلك  يوجد الشئ دونه في اAصل وإذا وجد فإنه � �: أي :  كالجزء منه
  الشئ
تابعاً  Aنهفمن باع دابة وفي بطنھا جنين فإنه يدخل في البيع ، للشجر  ةنين بالنسبة لiم والثمرة بالنسبكالج
  .Aمه 

أما ثمر ) الثمر الذي لم يؤبر ( الشجر مثمر فإنه يدخل في البيع وفي ملك المشتري وكذلك لو باع شجر وھذا 
  .النخل فإنه إذا أؤبر فإنه يدخل في ملك البائع وإذا لم يؤبر يدخل في ملك المشتري 

ا وكمال مالتصرف عقCً او عرفاً أو من مصالحھ وكان من لوازم العين أ ما /أي  :كان من ضرورات الشئ  ما
  .بھذا الشئ ا�نتفاعا بحيث يتوقف على ممنافعھ

  في الدكاكين بالنسبة للّد�ل ةلقفل ووضع السلعوالمفتاح بالنسبة ل، كالعلو والُسفل بالنسبة لiرض 
  من ضرورات القفل Aنهلو باع قفCً فإنه يدخل المفتاح في البيع وإن لم يصرح بھا في العقد : مثل 
حتى  من الّد�ل ةع البائع السلعضأن ي عقدفإن من لوازم ھذا ال ةبيع سلع على لو اتفق شخصاً مع ّد�ل •

 .يمكنه التصرف بھا 
في بعد بدو الصCح فيجوز بيعھا ، ا�تحاد بين الشئ وغيره في الجنس وذلك كالثمار التي من جنس واحد  )٢
 .صCحه الحق الذي لم يبدو صCحه بالذي بدواحدة منھا ويُ  ةثمر

 ًCشخصاً أرض فيھا بطيخ أو أرض بھا شجرة برتقال وھذه الشجر بعضه مثمر والبعض ا<خر  لو باع: فمث
Hن ھناك ، ويكون في ملك المشتري ) المثمر وغير المثمر ( غير مثمر فإنه يدخل في البيع جميع ذلك الثمر 

ويلحق الذي لم يطب ،  فيجوز بيع كCً منھا، اتحاد بين الثمر في الجنس فيكون داخCً مع بعضه في ذلك العقد 
  .عن ا�تحاد في الجنس ة اب وذلك كله Aجل التبعيه الناتجبالذي ط

 فإن المتولد من الشئ ُيعطى حكم ذلك الشئ الذي ھو أصله: تولد الشئ من غيره  )٣

  .فالربح يعتبر تابعاً للمال في أثناء الحول ، وذلك كالربح بالنسبة للمال 
 ًCكان ) في الزكاة : (مث ًCلديه مال وربح في أثناء الحول ربحاً زائداً وذلك يلحق في أصل المال عند الزكاة فمث

ألف p   ١٢٠فإن الزكاة  تجب في ، ألف p  ٢٠ألف p وتاجر بھا ثم كسب  ١٠٠لديه عند بداية الحول 
  .نه متولد منه A) ف p أل ١٠٠(تكون تابعه لiصل ) ألف ٢٠(الربح الزائد  Aن

   القاعدة الكلية الثانية إعمال الكCم أولى من إھماله
  :وأھميتھا  ةذه القاعدمكانة ھ

 ةوقد عدھا السيوطي قاعدة عاشر،  ةيحصى من الفروع الفقھي �ا ھي قاعدة ذات مكانة عظيمه يتفرع عنھا م
ن تقرب م ةوالذي يظھر أن ھذه القاعد، زئية ينحصر من الصور الج � من القواعد التي يتخرج عنھا ما
  : ة القواعد الكبرى لiسباب التالي

 . ويظھر ذلك من خCل تفريعاتھم عليھا ةمحل اتفاق بين العلماء في الجمل ةأن ھذه القاعد )١
 .خاص بالتصرفات القولية للمكلف  ارتباطكان لھا  تدخل غالب أبواب الفقه وخاصة ما ةھذه القاعدأن  )٢

  :القاعدة اHفرادي معنى 
  .أحدھما أرجح من ا<خر ) إعمال الكCم وإھمال الكCم ( ھذا الِشـقان 
  حمل الكCم على معنى بحيث يكون له ثمره: إعمال الكCم 
  يكون له ثمره حمل الكCم على معنى بحيث �: إھمال الكCم 

  : ةالمعنى اHجمالي للقاعد
المعاني بحيث يكون له ثمره كما أنه أمكن حمله بحيث � يكون له ثمره  أن الكCم إذا أمكن حمله على معنى من

  .فإن حمله على المعنى الذي له ثمره أولى من حمله على المعنى الذي ليس له ثمره ، 
  : ةالدليل على ھذه القاعد

مكن أ عن اللغو مافائدة فيه وكCم العاقل ُيصان  إن إھمال الكCم يؤدي إلى أن يكون الكCم لغو �: من العقل 
  . إھماله واجتنابوصون الكCم عن اللغو يحصل بإعمال الكCم ، ذلك 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٤٩صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

  :إھماله  واجتنابصور إعمال الكCم في  ةتندرج ھذه اAمثل: ة على ھذه القاعد  ةاAمثل
 .عند تردده بين الحقيقة والمجاز  ةحمل الكCم على الحقيق )١

ن لفظ الولد حقيقة في Aفي ھذا الوقف  اAو�دلو وقف شخص شئ على أو�ده فإن البنات يدخلن مع /  مثال
فيكون حمل الكCم على  اAو�د والبنات معاً  وقصر لفظ الولد على اAبناء فقط مجاز وإعمال الكCم ھنا أولى

  .Hھماله  واجتنابإعمال للكCم  ذلك ن فيAالحقيقة أولى من حمله على المجاز 
  :حمل الكCم على المجاز عند تعذر إرادة الحقيقة  )٢

 المعنى الذي وضع له في أصل اللغةاللفظ المستعمل في  :ھي  المقصودةن الحقيقة أونذكر ھنا 

من إرادة المعنى  أصل اللغة لعCقة مع وجود القرينة المانعةوضع له في  اللفظ المستعمل في غير ما/ المجاز
  اAصلي 

يضع قدمه في دار فCن فإن وضع القدم حقيقة في وضع الجزء المعروف من  أ�لو حلف شخص / ل ذلك ومثا
الجسد فقط ومجاز في الدخول عليه في بيته وقد دل العرف على عدم إرادة ھذا المعنى الحقيقي الذي ھو وضع 

نه قد تعذر حمل الكCم على  Aذا دخل البيت إH إيحنث ھذا الشخص  القدم فقط فيحمل الكCم على مجازه و�
  .Hھماله  واجتنابن في ذلك إعمال للكCم Aالحقيقة ھنا فيحمل على المجاز 

  ) إعطاؤهه حرم ذحرم أخ ما( :  ثالثة القاعدة ال

  :  ةمعنى القاعد
سواء كان ھذا اHعطاء على ،ن الشئ الذي يحرم على اHنسان أن يأخذه فإنه يحرم على غيره أن يعطيه إياه إ

  .م على سبيل المقابلة أ ا�بتداءسبيل 
  : على ھذه القاعدة ةاAدل

 )تعاونوا على اHثم والعدوان  وتعاونوا على البر والتقوى و�( قوله تعالى 
على  ةوقد نصت ا<ي اHثمن إعطاء الشئ المحرم يعد إعانة لqخذ على المحرم فإنه من إ/  ا�ستد�ل وجه

  . تحريمه فيكون إعطاء المحرم محرماً كما أن أخذه محرم في اAصل
  ) : اAمثلة(   ةالفروع المبنية على ھذه القاعد

 الربوية يحرم أخذھا فكذلك يحرم إعطاؤھا ةمن المتقرر شرعاً أن الزيادن إ )١

  )حرم أخذه حرم إعطاؤه  ما(   Aن
خذه أحرم  ما( يحرم أخذه فكذلك يحرم إعطاؤه Hن  ةالمال الذي ُيدفع في الرشو إناً ن من المتقرر شرعإ )٢

 )حرم إعطاؤه 
<ت المعازف فكذلك يحرم إعطاء المال Aوالعزف على ا ةعلى أعمال الفسق كالنياح ةانه يحرم أخذ اAجر )٣

 )حرم أخذه حرم إعطاؤه  ما(  Aنلمن يقوم بھذه اAعمال 
  )الغرم بالُغنم(  ةقاعد:  ةمن القواعد الكلي ةالقاعدة الرابع

  : ةالمعنى اHفرادي للقاعد
  يلزم المرء من تعويض أو تحمل للتِبعه ما: رم الغُ 

  .له ةمن المنافع المطلوب يحصل للمرء ما: الُغنم ، الباء ھنا للعوض : بالُغنم 
  : ةالمعنى اHجمالي للقاعد

يلزم المرء من تبعات شئ مطلوب له تكون في مقابل حصول منافع ذلك الشئ حتى أنه لو تعدد من ينتفع  أن ما
  انتفاعھمبھذا الشئ كانت التبعات عليھم بقدر 

  : ةالدليل على ھذه القاعد
وعلى المولود له رزقھن  ةيتم الرضاع إنن كاملين لمن أراد يرضعن أو�دھن حوليت اوالوالد( قوله تعالى  )١

مولود له بولده وعلى الوارث مثل  تضار والدة بولدھا و� �، وسعھا  �تكلف نفساً إ �، وكسوتھن بالمعروف 
 )ذلك 
  : منه  في موضعين ا�ستد�لوجه 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٥٠صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

في مقابل رزقھن ) ُغرم ( كن زوجات أم مطلقات وھو ت سواء ان � تعالى قد جعل إرضاع الوالدأ .أ
  .فدل على أن الٌغرم بالُغنم ) ُغنم ( وكسوتھن بالمعروف وھو 

  أن � تعالى أوجب على وارث الصبي نفقة رضاعه كCً حسب مقدار إرثه منه .ب
  )الُغرم منه ( فدل على أن ) ٌغنم ( وھو في مقابل إرثھم منه وھو ) ُغرم ( وھذا 

فأجرة ، إليه  ةالملكي �نتقالالمنتفع به حيث أنه توثيق  Aنهتكون على المشتري  ةبة صك المبايعن أجرة كتاإــ 
 )الُغرم بالُغنم ( وقد تقرر أن ) ُغنم (  وا�نتفاع) ُغرم ( الكتابة ھنا 

انتفاعھم من الدار بحسب  Aنأن نفقة ِعمار الدار المشتركة بين شخصين فأكثر تكون عليھم بقدر ملكھم ــ 
 . )الُغرم بالُغنم ( وقد تقرر أن  )ًغنم ( وا�نتفاع) ُغرم ( فنفقة التعمير ھنا ، مقدار كCً منھم 

  
  القاعدة الخامسة من القواعد الكلية قاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات والكCم

منزلة تغير ذالك الشيء فتعطى ذات الشيء حكما  نسان لشيء ينزلاHن تغير سبب تملك أ ةمعنى ھذه القاعد
  . غير حكمھا الثابت لھا

بريرة رضي � عنھا أھدت لعائشة رضي � عنھا لحماً فقال  إنورد  دل عليھا ما الدليل على ھذه القاعدة
ذ يه اخوقالت بذلك Aن النبي تحرم عل ةتصدق به على برير نعتم لنا من ھذا اللحم قالت عائشةالرسول لو ص

أن النبي تحرم ن من المعلوم أووجه الد�له من ھذا الحديث  الصدقة فقال الرسول ھو لھا صدقة ولنا ھدية
قام تبدل سبب صلى � عليه وسلم أ لم تتغير ذاته لكن النبي عليه الصدقة واللحم الذي تصدق به على بريرة

لحم لم يختلف الن أمقام تبدل ذات اللحم فكأن اللحم ليس ھو ذات اللحم والواقع  ةلى الھديإالملك من الصدقة 
ثم ھديه لنا فـ السبب صلى � عليه وسلم  وقال النبي النبي ةعلى برير الذي تبدل ھو سببه كان صدقة ،، 

  ،تبدل السبب مقام تبدل الذاتصلى � عليه وسلم  اختلف فأقام النبي
لى شخص غني فإن ھذا جائز إحصل عليه  ھدى ماأنه أدفعت اليه زكاة مال ثم  اً قيرن شخص فألو :  مثال

نصار ھديه وتبدل  سبب الملك قائم مقام تبدل أوصحيح Aن سبب الملك قد تبدل في حقه من كونه زكاة الى 
  الذات
لى شخص غني فإن ھذا جائز إحصل عليه  ھدى ماأنه أدفعت إليه زكاة مال ثم  اً ن شخص فقيرألو :  مثال

نصار ھديه وتبدل  سبب الملك قائم مقام تبدل أوصحيح Aن سبب الملك قد تبدل في حقه من كونه زكاة إلى 
الذات مثال ثاني لو إن شخص تصدق على قريب له وأعطاه زكاة ماله ثم إن المتصدق عليه مات بعد ذلك 

و دفعه Aن سبب الملك قد تبدل في أبذله  ن ھو عين ماوعاد المال إلى الشخص المتصدق فإنه يملكه وان كا
حقه وتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات فـ السبب كان في اAصل انه دفعه على انه نفقه إلى قريبه وعاد 

ن المال ھو ذاته لم يتغير لكن تبدل سبب الملك إرث بعد موت قريبه الفقير فـ السبب ھنا تغير مع إإليه على انه 
  .  ئم مقام  تبدل الذات فكأن الذات تبدلت لما تبدل سببھاقا

   شرط إعمال قاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام  تبدل الذات
حتى نحكم بأن الذات تتبدل  اAصل ن يكون السبب المتبدل مشروعاً فيأ : يأتي ما Hعمال ھذه القاعدةفيشترط 

يكون قائما  لى سبب مشروع فإن تبدله �إنه لو لم يكن السبب مشروعا ثم تبدل أإذا تبدل سببھا ومعنى ھذا 
  . مقام تبدل الذات

و باعه لشخص آخر فإن تبدل السبب ھنا من كونه سرقه ألو سرق شخص مال شخص آخر ثم وھبه  :  مثال
  . سروقبأنه م � يقوم مقام تبدل ذات الشيء بل يبقى الشيء موصوفاً  أو بيعاً لى كونه ھبه إ

   القاعدة السادسة  من القواعد الكلية قاعدة ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط
 وأنسان على نفسه اHيشترطه  لى بيان وھي لفظ الشرط  والمراد به ھنا ماإلفاظ تحتاج أالمعنى ا�فرادي وھنا 
  يشترطه عليه غيره 

ثبت  مر آخر ينافي مقتضى ماأنسان اHمور بطريق الشرع واشترط اAمر من أنه إذا ثبت أجمالي اHالمعنى 
  .ثبت بالشرع  بالشرع فإن المعتبر والمقدم ھو ما



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٥١صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

ووجه ) اب � فھو باطل كل شرط ليس في كت( صلى � عليه وسلم قول الرسول  الدليل على ھذه القاعدة 
فھو  ورد في الكتاب والسنة الفة مقتضى مان الشرط الذي يتضمن مخأھذا الحديث  دل على  إنمنه  الد�لة

 إنبب ورود ھذا الحديث وذلك جاء في س شرط غير معتد به فيكون ا�عتداد  بما ثبت في الشرع يؤيد ھذا ما
النبي  يكون و�ئھا لھم فأخبرت عائشة إن رضي � عنھا  لما اشترت بريرة من مواليھا اشترطوا عائشة

  . صلى � عليه وسلم بذلك فقال ھذا الكCم كل شرط ليس في كتاب � باطل
  

  القاعدة السابعة إذا اجتمع الحCل والحرام ُغلَِب الحرام

ليس  و ماأمر بحظره أذن الشرع في فعله ولم يرد أھو المباح الذي :  لفظ الحCل ا�فرادي ةمعنى القاعد
اAمر الذي نھى عنه الشرع نھي جازم  :  لفظ الحرام، فالحCل ھنا اعم من المباح ممنوع منعا باتا بدليل شرعي

  والحرام متقابCن في ھذه القاعدةفالحCل 
صل مأخذ أو وجه تحريم إما في  إباحةلة وجھان وجه أانه إذا تعارض في المس:  ومعنى القاعدة إجما�ً 

والتحريم فيقدم  تقرر في الشريعة من حكمي اHباحة ماوإما في تطبيق صورة الحادثة ب ألة من الشرعيةالمس
  الترك على الفعل واAخذ بما � اشتباه فيه مما فيه اشتباه 

يعلمھا  الحCل بين والحرام بين وبينھما مشتبھات �( صلى � عليه وسلم قول الرسول  اAدلة على القاعدة
وعرضه ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام كالراعي ستبرأ لدينه إكثير من الناس فمن اتقى الشبھات فقد 

  ) ك أن يقع فيه أ� وإن لكل ملك حما أ� إن حما � محارمه يرعى حول الحمى يوش
وتجاذبته المعاني   اAدلةمما تنازعته  ليس بواضح الحل والحرمة ن ماأن ھذا الحديث دل على أ و وجه الد�لة

و ا�حتياط لى ا�حتياط إ يصار ده دليل الحCل فإن في ھذه الحالةبحيث بعضه يعضده دليل الحرام و بعضه يعض
  . الفعل باجتناب ھنا تغليب جانب الحرمة

   :أسباب ا�شتباه في الحCل  
ة فيھا فقد الوراد اAدلة الشرعيةي فإنه إذا عرضت للمجتھد قضيه فإنه ينظر ف اAدلةتعارض :  السبب ا�ول

فإذا حصل التعارض عند المجتھد وقع  بموجبھا وقد تكون مختلفة الد�لة على الحكم فيحكم تكون متفقة الد�لة
   .   قرب من اHفتاء بكونه حCلأبأن ھذا اAمر حرام  ةفي ا�شتباه فلذلك ترك اHفتاء في ھذه الحال

يحتاج  باHحكام العامة المجردة ھافإن إلحاق، لتطبيق وإنزال الحكم على الوقائعا�ختCف في ا:   السبب الثاني
وھو مما تتختلف فيه وجھات النظر ويترتب عليه  اط الحكم العام المجرد في الواقعةإلى اجتھاد في تحقق من

ضھا يوجب التحليل فبع اHحكاماشتباه محل الحكم ومما يدخل في ھذا السبب ا�شتباه في الصفات التي تناط بھا 
 إ� التحريم والصفات المؤدية ن يرجح بل تستوي الصفات المؤديةأ و� يستطيع الناظر اHباحةوبعضھا يوجب 

  .  نه يغلب الحرام على الحCلأوھو  ةيأتي إعمال ھذه القاعدذ ئاHباحة فيقع ا�شتباه في الحكم  وحينلى إ
احد  ر النجاسةالماء القليل ولم تغي وذلك كما إذا خالطت النجاسة لحراموھو اختCط الحCل با:   لسبب الثالثا
ام  مثCً في بعض افة قطرات من الخمر إلى الطعضتغير طعمه و� لونه و� ريحه مثال إ اوصافه يعني لمأ

  .  جباناAإلى اللبن بقصد تصنيع  اAنفحة النجسة و إضافةأ الفنادق الكبيرة
   :شروط إعمال القاعدة 

في وسعه Hزالة  ن يبذل ماأفإن على المسلم  ةزالة ا�شتباه في المسألإن يعجز المكلف عن أ:   اAولشرط ال
ھل العلم و� يجوز أل أصول الفقه وإذا كان عامياً سأقواعد  إطارذلك ا�شتباه  فإن كان عالم اجتھد بإزالته في 

 من غير سؤال Aحد العلماء المجتھدين كما � وأمن غير تقليد Aحد المجتھدين  ا�ستباحة له سلوك سبيل
  . ة من غير اجتھاد اHباحن يسلك سبيل أيجوز للمجتھدين 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٥٢صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

حدھما على ا<خر فيغلب جانب الراجح منھما إذا أما إذا ترجح أ، ن يتساوى الحCل والحرام أ: الشرط الثاني 
ذا كان الغالب جانب الحرام فيعمل  بجانب جتمع حCل وحرام وكان الغالب ھو جانب الحCل فيعمل بالحCل وإا

  ، ما إذا تساوى الحCل والحرام فيرجح جانب التحليلأالحرام 
و أ ما إذا تعلق الحCل بالواجبات كأن يختلط أيكون الحCل متعلق بالمباحات وليس بالواجبات  إنالشرط لثالث  

  .  المحرمو يشتبه واجب بمحرم فإنه يغلب جانب الواجب على أيلتبس 

Aنه  قد اجتمع  ةكل ھذه الذبيحأذكاھا مسلم ومجوسي معاً فإنه يحرم على المسلم  ةلو وجدت ذبيح : مثال 
  . والحرام ھنا فيغلب جانب الحرام  الحCل

  :القاعدة الثامنة قاعدة وسائل الحرام حرام  
ويكون معنى القاعدة  للحرام ةجمع وسيله وھي الطرق المفضية و والمؤدي: ئل والمعنى ا�فرادي لھا وسا

الحرام  إنلى الحرام تعطى حكم الحرام نفسه فتكون منھي عن اHقدام عليھا كما إ أن الطرق المؤدية: إجما� 
  : الدليل عليھا  و  منھي عن اHقدام عليه

ختCط الى إيقاع نار الضغائن وكذلك ورد في الشرع تحريم الزنا لكونه وسيلة إو ورد في الشرع تحريم النميمة
Aنساب وضياع النسل وكذلك ورد في الشرع شرب المسكر لكونه وسيله لغياب العقل وااH ضراب با�سم فدل

  .ن الشرع إذا حرم شيء حرم وسيلته أذلك على 
إلى الحرام تكون حرام  ةمؤدي ةالية يعني ليست كل وسيلالوسائل المؤدية إلى الحرام � تخلو من الحا�ت الت

  : قد تكون حرام قطعاً أو ليست حرام أو محل اجتھاد  فبعض المسائل
لمسلمين دون إذن من لى الحرام قطعاً مثل حفر ا<بار والحفر في طريق اإ ى الوسيلة المؤديةولاA ةالحال

و دون وضع عCمات تدل على ھذه الحفر فإن ھذا يعد وسيله إلى إيذاء المسلمين قطعاُ أ صاحب الصCحية
  . فتكون محرمه Aن الضرر المترتب عليھا مقطوع به

يقاد الحرب إلى إ ع السCح في وقت الفتنه فھو وسيلةلى الحرام غالباً مثل بيإ ة الثانية الوسيلة المؤديةالحال
  .سCم اHھل أبين 

لى الحرام نادراً مثل حفر الحفر وا<بار في طريق يغلب انه � يمر فيه احد مع إ ثالثة الوسيلة المؤديةالحالة ال
أصل المشروعية على  ة وفي ھذه الحالة تكون الوسيلة غير محرمه وباقيةعدم وضع عCمات تدل على الحفر

تكون  � حكم له وغير معتبر في الشريعة وفي ھذه الحالة لى الحرام نادرا والنادر �إتؤدي  Aن ھذه الوسيلة
  . محرمه الوسيلة

  . نفعا ً فھو ربا كل قرضا ً جرّ : التاسعة قاعدة ال
لى إو المصلحة التي تعود أ المعنى ا�فرادي القرض ھو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله والنفع ھو الفائدة 

  .احد أطراف عقد القرض 
حد أو مصلحة يحصل عليه أن أي فائدة فإ،، نفعا ً فھو ربا  اHجمالي لھذه القاعدة كل قرض جرّ والمعنى 

  .بـويـاً رأطراف عقد القرض يعد امرأ ً محرما ً لكونه يجعل القرض في ھذه الحالة قرضا ً 
  : في القرض ةأنواع المنفع
  . ونحوھا واAراضيالمنفعة المادية او العينية مثل النقود والمجوھرات :   النوع اAول

  .المنفعة العرضية يعني ھي عرض وليست مادة مثل سكن الدار وركوب الدابة والخدمة :  النوع الثاني  
المنفعة المعنوية مثل شكر المقترض للمقرض وضمان المال وضمان خطر الطريق والحصول : النوع الثالث 

  . الشفاعةعلى 
  : عمال القاعدةمجال إ
المنفعة غير مشروطة للمقرض عند الوفاء فھي جائزة على الراجح ومن باب حسن القضاء سواء كانت : أو�ً 

  . و من غير جنسهأمن جنس القرض  ةو في الصفأالزيادة في القدر 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٥٣صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

قل أن يوفيه أكأن يشترط المقترض على المقرض  باAقلشتراط الوفاء االمنفعة المشروطة للمقترض ك: ثانيا ً 
بعد  إياهعطيك أن تؤجل ھذا القرض أكن بشرط لاقترض منك  إنيقول  اAجلمن الدين الذي عليه واشتراط 

  . وقت طويل بعد شھر بعد شھرين 
شتراط لھما من غير ضررا ً الواحد منھما كا ةذا كان في ذلك مصلحإالمنفعة المشروطة للطرفين : ثالثا ً 

ولكن � يتحملھا المقرض و� المقترض  )يفاد مونه إو ألحل المال (  ذا لم يكنإالوفاء في غير بلد القرض 
كنه غير متمحض له وجاء ضمنا ً وتبعا ً لفيھا نفعا شروطا ً للمقرض  إننھا جائزة على الراجح مع أحيث 

   . ولىأ�ستقCل كما انه يخرج منه الوفاء في غير بلد القرض من غير اشتراط مع التراضي من باب 
� يكون  ةن سببھا ليس القرض ففي ھذه الحالأذا علم إللمقرض قبل الوفاء  ةالمنفعة غير المشروط: رابعا ً 

  . ه بل تكون جائزةالقرض جارا ً لھا فC تكون محرم
ة صليأ ةنھا منفعأھا القرض ويتضمنھا حيث يوجب ةنھا منفع�A يقال بتحريمھا / خامسا ً منفعة ضمان المال 

ن ھذه أيقال بان القرض يجرھا فتكون ربا بل ھي جائزة وبناء على ھذا يتبين  في القرض و� اختيار فيھا و�
  .  عمومھا بل ھي مقيده بقيودطCقھا وليست على إالقاعدة ليست على 

Aدلة على ھذه القاعدة ا :  
ن دل تحريم الزيادة المشروطة في آن القرأووجه ا�ستد�ل من ذلك  )م الربا حل � البيع وحرّ وأ( قوله تعالى 

   : بدل القرض للمقرض وذلك من وجھين
  .  ول دخول الزيادة المشروطة في بدل القرض للمقرض في الربا المحرم في القران اAالوجه 

  .في ا<يات  دخول الزيادة المشروطة في بدل القرض في ربا الجاھلية المحرم: الوجه الثاني 
 نھما تعاقدا ً على تضيع شئ يحتاج المقرضإالصانعين ما� ً من دين ثم  Aحدھدى أن شخصا ً ألو  : مثال 

المستحقة لك بناء على ماله عنده من القرض فان ھذا يعد قرضا ً جر  ةراAجولكن المقرض انقص الصانع 
  .  منفعة فيكون ربا ً
   : لمعاصرةلصور القاعدة 
  .انتفاع صاحب الحساب الجاري في المصرف يعد قرضا ً � وديعة  :الصور اAولى 

الصورة الثانية انتفاع صاحب الحساب الجاري باAسعار المميزة لبعض خدمات المصرف إذا كانت للعميل دون 
 . ع الحساب لديهايدإغيره ولم يكن للمصرف منفعة سوى 

لسندات جمع سند والسند كما ھو معروف االفوائد التي يحصل عليھا أصحاب السندات و :الصورة الثالثة  
  .دفع قيمة القرض كاملة لصاحب ھذه الوثيقة في تاريخ محدد بفائدة محدده بالمصدر لھا  وثيقة القرض يتعھد
  : يؤثر في التعرفات رالغر: القاعدة العاشرة 
ن يقال في تعريف أوضح ھذه التعبيرات أالغرر تعددت تعبيرات العلماء في المراد به ولعل : المعنى ا�فرادي 

و الجھل بعاقبته ومن الشك في الشيء ترده بين الوجود أالغرر ھو الخطر الذي يكون بسبب الشك في الشي 
ي يدخل أ قبته عدم العلم بحصوله في المستقبل وقولنا يؤثراعلى تسليمه ومن الجھل بع ةو عدم القدرأوالعدم 

  .  و فعلأو كل ما صدر عن المكلف من قول بطال التصرفات والمراد بالتصرفات جمع تصرف وھإفي 
عاقبته فانه تصرف بو الجھل أرة بسبب الشك فيه طاكان مشتمل على مخ اذإن التصرف أ: جمالي اHما المعنى أ

  . ه عليغير صحيح وغير مؤثر في تدريب الحكم الشرعي لصحيح 
  المجھول كالمعدومالقاعدة الحادي عشر من القواعد الكلية في ھذا المقام ھي قاعدة 

لمعجوز عنه الذي � او � تعلم كنيته فانه يجعل بمنزلة المعدوم وأذا كان � يعلم وجوده من عدمه إن الشئ أ
  . يمكن فعله

   :ا@دلة على ھذه القاعدة 
  ) استطعتم� ما  فأتقو( وقوله تعالى ) � وسعھا إ� يكلف � نفسا ً ( تعالى قوله 



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٥٤صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

ن الملتقط جھل صاحب اللقطة فان صاحب اللقطة يقدر معدوما ً نظرا ً لكونه مجھو� ً فيجوز ألو  :مثال 
  . كامC ً ن يملك للقطة بعد تعريفھا حو� ًأللملتقط 
حرام اHعنه في حال  ينه � فديه عليه ويكون فعله بالتطيب المنھلو تطيب المحرم جاھC ً بالتحريم فا: مثال 

  . ھول كالمعدومن المجأ ذإكالمعدوم 
  
  

  : د الموكلــ يالقاعدة الثانية عشر قاعدة يد الوكيل ك
 ا<دميينمن حقوق � تعالى وحقوق  ةز التصرف مثله فيما تدخله النجابجائ هاستناب: تعريف الوكالة 

  .  ستنابه منه يملكه الشخص من التصرف وما يجب عليه من الحقوقاHلموكل ھو من صدرت او
ة عليه من الحقوق في موضوع الوكالن الوكيل يستحق من التصرفات ويجب ألھذه القاعدة  اHجماليالمعنى 

  . مثل ما يستحقه الموكل وما يجب عليه
ما الوكالة المقيدة التي قيده بقيد فيما يستحق الوكيل من أنحصر في الوكالة المطلقة يعمالھا أومجال 

  :  بتلك القيودنھا تتقيد إو فيما يجب عليه فأالتصرفات 
و نفيھا كالبيع أثباتھا إدميين التي � تتعلق بذات الشخص وعينه في المطالبة بھا ا<حقوق  :اAمر اAول 

  . لدى اللقاضي ونحوھا ةوالطCق ورد الدين والخصوم والشراء وعقد النكاح
نما تتعلق إتتكلف ببدن الشخص وداء حقوق � تعالى التي تقبل النيابة وھي الحقوق التي � أ :مر الثاني Aا 

   بما له كالزكاة والكفارات
Aستيفاء حد الزنا والسرقة ونحوھمااحقوق � تعالى ك يفاءتسا:  مر الثالث ا .  

ن يعقد عقداً  يحرم على أخر في لبيع والشراء نيابة عنه فانه � يجوز للوكيل آلو وكل شخصا ً شخصاً  : مثال 
  . الوكيل كيد الموكل والموكل � يجوز له ذلك فكذلك الوكيلن يد Aالمسلم عقده 

  شئ يعطى حكمهلمن القواعد الكلية في ھذا المقام قاعدة مما يقارب ل ةيراAخالقاعدة الثالثة عشر 
  . خذ حكمه المقرر له شرعاً أنه يفإو معنا أخر حسا ً آدنا وقرب من شيء أذا إن الشيء أومعناھا 

   : القاعدة من خCل صور المقاربةمثلة ھذه أوتتضح  
  : الصورة ا@ولى 

  :  ن يقارب الشئ الشئ حسا وھذه الصورة � تخلو من ثCثة حا�ت أ
ن له الخيار ثCثة أمثلة ذلك لو اشترى شخصا ً سلعه على أن يقارب الشئ مقاربة زمنية ومن أ: ولى اAالحالة 

خر في أيام بزمن يسير فان ھذا التأيام مثC ً فقبض السلعة ثم جاء بھا يردھا بعد مضي مدة الخيار أي ثCثة أ
  . ويكون حقه في الرد باقيا ً زمن الرد مقاربا ً لزمن الخيار

كترى شخصا ً أي ا مثلة ھذا لوأن يقارب الشئ الشئ مقاربه مكانيه ومن أمن المقاربة الحسية / الحالة الثانية 
و استعارھا مسافة معينه ثم انه تجاوز بھا المسافة المعينة بيسير وھلكت الدابة في ھذه أ ةشخصا داب استأجر

و أفي المسافة تعطى حكم المسافة المعينة نفسھا في مقاربتھا لھا و� ضمان على المكتري  ةالزيادة اليسير
  .المستعير في ھذه الحالة 

مثلة ھذا لو وكل شخصا ً أن يقارب الشئ الشئ في المقدار ومن أن صور المقاربة الحسية م/ الحالة الثالثة 
و باعھا أن الوكيل اشترى السلعة بزيادة يسيره أو في بيعھا بثمن محدد ثم آخر في شراء سلعه آشخصا ً 

تلك الزيادة وھذا و ھذا النقص مقارب للثمن المحدد فيعطى حكمه وعلى ذلك فان أبنقص يسير فان ھذه الزيادة 
  . الموكل النقص يلزمان

  
  
  



 

 أستغفر � الذي � إله إ� ھو الحي القيوم  وأتوب إليه

 

 ٥٥من  ٥٥صفحة 

 

  ذو القعدة 
١٤٣٠ ، ٢٤ 

ن يقارب الشئ الشئ أالصورة الثانية  ةحسي ةولى ھي مقاربAمن صور المقاربة الصورة ا/  الصورة الثانية
ن كان طريقھا الحس ومن إن تكون المقاربة بين شيئين بصفة معنوية غير محسوسة وأفي المعنى وذلك 

كول فصار أسفل حيوان مأعلى الى أكول أي سقط من أوقولنا لو ترد حيوان مكول أمثلة ھذا لو ترد حيوان مأ
الميت  صبحت مستعارة فقارب بذلك الموت فيعطى حكمأما حياة ھذا الحيوان قد إخير من الحياة فAفي الرمق ا

لموت مقاربة باحته وھذه المقاربة ھنا بين الحياة واإفC تفيد الذكاة في تحليله و ةفيكون ھذا الحيوان كالميت
معنوية غير حسية وان كان طريقھا الحس وبھذا الكCم نختم الكCم على القاعدة الثالثة عشر من القواعد 

  .انتھى المنھج .... . عطي حكمهأقارب الشئ  الكلية المذكورة في ھذا المنھج وھي قاعدة ما
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :جداً م7حظة ھامة 

::::::::::::::::::::::  
للمحاضرات حيث أن ھذا الملخص ما ھو  ا%ستماعتفادياً @ي نقص في أحد المواضيع فإنني أنصح وبكل أمانة 

  .إ% جزًء مختصراً من المحاضرات  
 ن ويحقق أمانيكم إنه القادر على ذلكوهللا يوفقنا وإياكم ويسعدكم في الداري
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