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 احملور األول : مباحث و مقدمات يف علم القواعد الفقهية : 
الفقهية  طوابضالقواعد األصولية وال"التعريف ابلقواعد الفقهية واملصطلحات ذات الصلة  -1
 ت"رايالنظو 
 .القواعد الفقهية أقسام القوات الفقهية، واألطوار اليت مر هبا علم  - 2
 العلماء يف ذلك، وأهم املؤلفات يف القواعد الفقهية القدمية وأراءحجية القاعدة الفقهية  -3

 اصرة.واملع
 احملور الثاين : القواعد الكلية اخلمس الكربى 

 الكلية اخلمس الكربى مفهومها ونشأهتا وجهود العلماء يف حصرها عدالقوا* 
 . هاقاعدة األمور مبقاصد :الأو  

 .قاعدة األمور مبقاصدها مفهومها دليلها وأمهيتها -
ية ط النمباحث النية و القصد : تعريفها وشروطها ووقتها، وأحوال التصرفات من حيت اشرتا -
 .هعدمو 
العربة يف صيغ العقود » املتفرعة عن قاعدة األمور مبقاصدها مع أمثلة تطبيقية هلا :  عدالقوا -
اإليثار يف القرب مكروه ويف غريها « / » ثواب إال ابلنية  ال»  /«ين باملوا لأللفاظال ين امعلل

 .«والتخصيص ومعم البنيالنية يف اليمن  »، «حمبوب
 « شك ابلل و اليقني ال يز » ب حااثنيا: قواعد االستص 
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 تعلقحث تباب املعرفة ومتقاعدة اليقني اليزول إال ابلشك: دليلها ومعناها، وأمهيتها، ومرا -
 حاب.صستالاب
 / «ما كان على ما كان ءاألصل بقا» يزول ابلشك :  اليقني الاملتفرعة عن قاعدة  عدالقوا -
إضافة احلادث إىل أقرب  لاألص« / » م داألمور الطارئة العاألصل يف » /« ةالذمة ءل براصاأل»

« / ئ عن دليل ال حجة مع االحتمال الناش« / » ثر يؤ شروع ال الد عارئ بطالشك ال« / » أوقاته 
ال ينسب « / » تصريح ال بللة يف مقاالدلة ابعرب ال « / » قالغالب كاحملق« | » ال عربة للتوهم » 

  .«نبيا بيانإىل الإىل ساكت قول ، لكن السكوت يف معرض احلاجة 
 :«املشقة جتلب التيسري » اثلثا : قواعد الرفق والتيسري 

 ومها دليلها ، أمهيتها ، وضوابط املشقة املخففة، مفه« املشقة جتلب التيسري » قاعدة  -
 بيان أسباب التخفيف وأنواع الرخص من حيث التخفيف وعدمه. -
األمر إذا اتسع « » األمر إذا ضاق السع : » «املشقة جتلب التيسري » املتفرعة عن قاعدة عدالقوا -

الضرورات « / »  ابملعسورط قال يسور يسامل« / »  إىل البدليصار صل ر األذإذا تع« / » ضاق 
االضطرار ال « / »  ذر بطل بزوالهعل زما جا« / » الضرورة تقدر بقدرها« / » تبيح احملظورات 
 .«احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة « / » يبطل حق الغري 

 .«ال ضرر وال ضرار » الضرر  داعقو : رابعا
 .ها ، شروط الضرر الذي جتب إزالتهمفهومها ودليلها أمهيت« ال ضرر وال ضرار » قاعدة  -
 /«الضرر ال يزال ابلضرر»  /«زال يالضرر « : » ال ضرر وال ضرار » القواعد املتفرعة عن قاعدة  -
يتحمل الضرر اخلاص »  /« قدر اإلمكان بدفع يالضرر « / » يزال ابلضرر األخف  شدالضرر األ» 

 .«ب املصاحل مقدم على جل فاسداملدرء »  /« لدفع الضرر العام 
 «العادة حمكمة » قواعد العادة والعرف  :خامسا

  شروط اعتبار العادة ،قاعدة العادة حمكمة، دليلها، معناها، أمهيتها -
»  / «ما ال حد له يف الشرع برجع فيه إىل العرف »  « :العادة حمكمة » املتفرعة عن قاعدة  عداو الق

ا  فر عاملعروف »  / «احلقيقة ترتك بداللة العادة »  / «ذن احلقيقييقوم مقام اإل اإلذن العريف
املمتنع »  / «ال عربة للداللة يف مقابلة التصريح »   / «الكتاب كاخلطاب»  / «اشروط شرطكامل

 .«األزمانال ينكر تغري األحكام بتغري  »  / «عادة كاملمتنع حقيقة
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 احملاضرة األوىل: مدخل إىل القواعد الفقهية
  يف القاعدة الفقهيةأوال: تعر 

 القاعدة: -1
األساس، ومجعها قواعد، وهي أسس الشيء وأصوله، سواء كان حسياً كقواعد البيت، أو  لغة: -أ

َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت ، ومن األول قوله تعاىل: ﴿معنوايً كقواعد الدين أي دعائمه
فَأََتى وقوله تعاىل: ﴿ [127﴾ ]سورة البقرة، اآلية بَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ َوِإمْسَاِعيُل رَب ََّنا تَ قَ 

َياََنُْم ِمَن اْلَقَواِعدِ  ُ بُ ن ْ [ فمعىن القاعدة يف اآليتني األساس وهو ما يرفع عليه 26﴾]النحل : اَّللَّ
 البنيان، فكل ما يبىن عليه غريه يسمى قاعدة.

، أي يف مستقر صدق، يف مقعد صدقفيد معىن االستقرار والثبات، ومنه قوله تعاىل: ومادة "قعد" ت 
 ومن ذلك "ذو القعدة" الشهر الذي كانت تقعد العرب فيه عن األسفار.

  اصطالحاً: -ب
 قال الفيومي:"والقاعدة يف االصطالح مبعىن الضابط، وهي األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته" -
دين بن السبكي إهنا: "األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية تفهم أحكامها قال اتج ال -

 منها".
 قال احلموي إهنا:"حكم أكثري ال كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه". -

 وميكن القول: أن القاعدة هي الكلية اليت يسهل تعرف أحوال اجلزئيات منها.
علوم، فهناك قواعد أصولية وفقهية وحنوية، وهناك قواعد شرعية وعقلية وتتعلق القاعدة مبختلف ال

 وقانونية.. فلكل علم قواعده.
هي قيد يف القواعد إلخراج ما ليس فقهًيا منها، كقواعد احلساب، واهلندسة والفلسفة الفقهية:  -2

 واللغة وأصول الفقه...
 لفقه لغة: الفهموعليه فلفظ "الفقهية" مصدر صناعي نسبة إىل الفقه؛ وا 

 ويف االصطالح: العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسبة من األدلة التفصيلية.
 تعريف القواعد الفقهية )مركباً(: -3
عرفها الزرقا يف املدخل الفقهي أبهنا: " أصول فقهية كلية يف نصوص موجزة دستورية تتضمن  -

 موضوعها". أحكاًما تشريعية عامة يف احلوادث اليت تدخل حتت
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وعرفها النَّْدويُّ يف القواعد الفقهية أبهنا:"حكم شرعي يف قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل -
 حتتها". 

وعرفها حممد الروكي يف التقعيد الفقهي ابهنا: حكم كلي مستند إىل دليل شرعي، مصوغ صياغة  -
 لبيةجتريدية حمكمة، منطبق على جزئيات على سبيل االطراد أو األغ

 والقاعدة الفقهية عند أكثر املتأخرين هي: حكم أغليب يتعرف منه حكم اجلزئيات الفقهية مباشرة. -
 التعريف املختار للقاعدة الفقهية: 

 هي حكم شرعي عملي كلي ينطبق على مسائل من اببني فأكثر. 
 شرح التعريف: 

 " "حكم": وصف متييزي لبيان أن موضوع القاعدة الفقهية هو "احلكم
"شرعي": قيد إلخراج األحكام غري الشرعية كأحكام القواعد النحوية والبالغية واملنطقية وغريها مما 

 ليس بشرعي. 
 "عملي": قيد إلخراج األحكام االعتقادية واألصولية  وحنوها مما ال يدخل حتت عمل املكلفني. 

 "كلي": قيد إلخراج األحكام اجلزئية. 
فأكثر": قيد احرتازي للفرق بني مصطلح "القاعدة الفقهية" ومصطلح  "ينطبق على مسائل من اببني

 "الضابط الفقهي". 
حسب ما استقر عليه هذا  -فمعىن هذه العبارة: أن أدىن ما ينطبق عليه مصطلح "القاعدة الفقهية" 

 أن تكون املسائل اليت تدخل حتت "القاعدة" من اببني اثنني. فإن جتاوزت تلك املسائل -املصطلح
اببني فصاعدا، فذلك يرّسخ صفة القاعدية فيها حبسب سعة مشتمالهتا يف عدد من األبواب 

الفقهية. فإذا نقصت املسائل عن اببني واحنصرت يف ابٍب واحٍد تغري مصطلح "القاعدة الفقهية" إىل 
 مصطلح "الضابط الفقهي" كما سيأيت توضيحه يف الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. 

أما مفهوم " الباب " يف اصطالح العلماء فهو: اسم لطائفة من املسائل مشرتكة يف املوضوع، وقد 
 يعرّب عنه ابلكتاب أو ابلفصل 

فاملراد بـ"الباب" يف التعريف هو املفهوم املألوف يف كتب الفقه من اقتصار هذا العنوان على الدوائر 
يف موضوع واحد، مثل قوهلم: )ابب الطهارة، ابب  الضيقة اليت حتصر جمموعة من املسائل املشرتكة

الصالة، ابب الزكاة، ابب احلج، ابب اخللع، ابب اإلجارة، ابب السََّلم، ابب الوكالة، ابب الدعاوى 
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والبينات، ابب القصاص(. فهو مثل الباب احلسي الذي ينفتح للدخول إىل مكان حمدود حمصور، 
 ددة. مبىن ذو غرف ومرافق حم وهو يف الغالب

 وقد ُعرب عن الباب ابسم "الكتاب" يف مجلة من املصنفات الفقهية. 
 خصائص القواعد الفقهية:اثنيا: 

 كثرهتا وتناثرها يف كل أبواب الفقه.  -1
االجياز يف الصياغة اللفظية، فهي من جوامع الكلم إذ ضمت معاين وفروعا كثرية يف كلمتني أو  -2

 رر يزال...ثالث، حنو: األمور مبقاصدها، الض
الدقة والضبط: فهي نتاج العبقرية الفقهية لدى علماء اإلسالم تدل على شدة الذكاء والفهم  -3

والبصرية اليت جتعل الفقيه جيمع بني شتات املتشاهبات ويفرق بني املختلفات بفكر انضج وذكاء 
 متقد. 

 وقائع معينة، فالعربة العمومية والتجريد: فالقاعدة ال توجه لشخص او أشخاص بذواهتم، وال -4
 بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، إال ما ورد به نص يدفع هذه احلقيقة.

 اثلثا: الفرق بني القاعدة الفقهية وغريها من القواعد
 الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية -1

القواعد اليت يعتمدها هي القواعد املنهجية املتبعة يف االستنباط واالجتهاد، أي  القواعد األصولية
اجملتهد للنظر يف األدلة الشرعية واستخراج األحكام واحللول الشرعية منها، فهي أسس يُتوصل هبا 

 الستخراج األحكام من أدلتها الشرعية. 
فهي كما سبق: األحكام الشرعية ذاهتا، لكنها أحكام عامة حتتوي على مسائل  أما القواعد الفقهية،
 وعة. وجزئيات كثرية ومتن

فالقواعد األصولية تُعىن بدراسة األدلة الشرعية ومن ََثّ استخراج قواعد هذه األدلة ليمكن بناء 
 احلكم عليها. أما القواعد الفقهية فُتعىن بتقرير األحكام العامة ألفعال املكلفني.
 وبناء على هذا فأهم الفروق بني القواعد األصولية والقواعد الفقهية، هي:

. أي هي قواعد استداللية يلتزم هبا اليت ُيستنبط هبا احلكم من الدليلدة األصولية هي أن القاع -1
الفقيه ليعتصم هبا عن اخلطأ يف استنباط احلكم، فهي ميزان ضابط لعملية االستنباط، مثل قواعد 
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 وعاء ألحكامالنحو اليت هي ميزان لضبط النطق والكتابة؛ يف حني أن القاعدة الفقهية تعرّب عن 
 . تتعلق أبفعال املكلفنييندرج حتتها جزئيات ومسائل  شرعية عملية

. يف حني أن موضوع القواعد الدليل الشرعي واحلكم املبين عليهموضوع القواعد األصولية:  -2
 . فعل املكلفالفقهية: 

؛ يف حني أن الغرض من أن تكون وسيلة الستنباط األحكامالغرض من القواعد األصولية:  -3
املتشعبة املبثوثة يف أبواب الفقه واليت اندرجت  التقرير والتقريب للمسائل الفقهيةعد الفقهية: القوا

 ضمن تلك القواعد، وتوفري الوقت من أجل البحث عنها يف مواضعها من الكتب. 
فالقواعد األصولية تشكل املنهاج واملعيار الذي تُفّسر يف ضوئه النصوص الشرعية وُتستنبط األحكام 

رعية منها، يف حني أن القواعد الفقهية نشأت من االستقراء، وذلك بتتبع األحكام الواقعة على الش
أفعال املكلفني يف الفقه، فإذا اجتمعت من خالل هذا االستقراء جمموعة من املسائل املتشاهبة اليت 

ية(، ختضع حلكٍم واحد ينطبق عليها مجيعا، صيغ ذلك احلكم بعبارة جامعة تسمى )قاعدة فقه
 وهكذا يُفعل مع كل جمموعة من املسائل املتشاهبة. 

من القواعد الفقهية، أما القواعد الفقهية فرتِد عليها  أكثر اطّرادا وعموماالقواعد األصولية  -4
 . قواعد أكثرية أو أغلبيةاستثناءاٌت جتعلها 

الشرعية من أدلتها. أما  القواعد األصولية أدلة عامة ميكن االستناد إليها يف استنباط األحكام -5
القواعد الفقهية فاألصل فيها أهنا أحكام كلية عامة، على أهنا تكتسب قوة احلجية إذا كانت تستند 

 إىل دليل شرعي يعضدها، أو كانت تعرّب عن القاعدة األصولية.
قهية يف القواعد األصولية مع القواعد الف قد تتداخلالقواعد األصولية مع القواعد الفقهية:  تداخل

القاعدة الواحدة وذلك عندما يتنازعها أصالن، أصل يتعلق ابالستنباط والدليل، وأصل يتعلق أبفعال 
 املكلفني.
فإن نظر إىل القاعدة من حيث إهنا دليل شرعي كانت قاعدة أصولية، وإن نظر إليها من  

 حيث كوهنا فعال من أفعال املكلفني كانت قاعدة فقهية.
شقة جتلب التيسري" فإهنا تصلح أن تكون قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، مثال: قاعدة " امل

فمن حيث إهنا دليل  على رفع احلرج الذي ثبت ابألدلة القطعية تعترب قاعدة أصولية، ومن حيث إهنا 
 تراعى عند تقرير األحكام اليت يراعى فيها التيسري ودفع املشقة تعترب قاعدة فقهية.   
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 ة الفقهية والضابط الفقهيالفرق بني القاعد -2
 تعريف الضابط لغة واصطالحا:  -

: مأخوذ من )الضبط( وهو لزوم الشيء وحبسه، وقال بعضهم: الضبط لزوم شيء لغة معىن الضابط
 ال يفارقه يف كل شيء.

وهذا املعىن اللغوي للكلمة ملحوظ يف استعماهلا يف مصطلح "الضابط الفقهي"، ألن " الضابط 
 وحيبس الفروع اليت تدخل يف إطاره.  الفقهي " حيصر

 ، ففيه اجتاهان: اصطالحا أما معىن الضابط
أن الضابط: مبعىن "القاعدة" بدون تفريق بينهما،أي أن الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية  -أ

 اصطالحان مرتادفان يدالن على معىن واحد. 
 د الفقهية. وهو اختيار شائع يف املصادر الفقهية ويف عدد من كتب القواع

أن الضابط: هو غري القاعدة، فمجال الضابط الفقهي أضيق من جمال القاعدة الفقهية، فهما  -ب
 متفقان يف أن كال منهما حكم كلي تندرج حتته فروع فقهية، إال أن: 

 الضابط خيتص بباٍب فقهي واحٍد فقط.  -
 والقاعدة أوسع جماال، فهي تتعلق بعدة أبواب فقهية.  -

 مثلة اليت ينطبق عليها هذا الكالم يف التفريق بني هذين املصطلحني، قوهلم مثال: ومن األ
 كل ماء مطلق مل يتغري فهو طهور. )مثال خاص بباب املياه(  -
 حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب. )مثال خاص بباب الرضاع( -

 وى عبارهتما. فكال املثالني املذكورين خيتص بباب فقهي واحد فقط كما هو واضح من فح
وما ذهب إليه أصحاب االجتاه األول ميكن قبوله ابعتبار أن مفهوم الضابط مل يكن حمّددا مبدئيا 
بشكل واضح دقيق حبيث يقال ابلتفريق بينه وبني القاعدة، وهلذا مل يرّكز على ذلك عدد من أهل 

إال أن القول ابلتفريق بينهما العلم فلم يفرّقوا بني الكلمتني، بل استعملومها كاصطالحني مرتادفني، 
)حسب االجتاه الثاين( هو الذي ينبغي التعويل عليه ، ذلك ألنه يؤدي إىل استقرار هذين املصطلحني  
كل منهما على حدة والتمييز بينهما بضبط ودقة، خصوصا أن املتأخرين من علماء القواعد الفقهية، 

 اختاروا هذا التفريق بني املصطلحني. 
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اتج الدين السبكي : القاعدة : األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم  فمن ذلك قول
أحكامها منه. ومنها ما ال خيتص بباب كقولنا: " اليقني ال يرفع ابلشك " ومنها ما خيتص كقولنا: "  

كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ". " َث قال: "والغالب فيما اخُتص بباٍب وُقصد به نظم 
 ور متشاهبة، أن تسمى ضابطا". ص

ويقّرر ذلك ابن ُُنيم بعبارة صرحية واضحة فيقول: "الفرق بني الضابط والقاعدة: أن القاعدة جتمع 
 فروعا من أبواب شىت، والضابط جيمعها من ابب واحد. هذا هو األصل". 

نّاين و التهانوي ) وهذا ما قّرره أيضا الزركشي و السيوطي و ابن النجار الفتوحي و الكفوي و الب
صاحب كتاب كشاف اصطالحات الفنون ( كما سار على هذا االجتاه من التفريق أغلب من تطّرق 
من املعاصرين إىل موضوع )القواعد الفقهية(، حىت لقد أصبحت كلمة "الضابط" يف أايمنا اصطالحا 

 متداوال ممّيزا عن مصطلح "القاعدة". 
راد تعريف لـ)الضابط الفقهي( حبيث يتحّدد الفرق بينه وبني وبناء على هذا حيسن يف اخلتام إي

الضابط الفقهي : هو حكم شرعي عملي كلي يدخل حتته مسائل ختتص )القاعدة الفقهية(، فيقال: 
 . بباب واحد

فيُلحظ يف هذا التعريف أنه مّتفق متاما مع ما ذكر سابقا يف تعريف القاعدة الفقهية سوى فرٍق واحد، 
ضابط الفقهي ينحصر نطاقه يف ابب واحد، أما القاعدة الفقهية فيتجاوز نطاقها إىل أكثر وهو: أن ال
 من ابب.

 الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
؛ كالوضوء أو التيمم، أو ابب واحدمن حيث املوضوع: : الضابط الفقهي جيمع فروع فقهية من  -1

، فال ختتص بباب واحد، كقاعدة أبواب خمتلفةقهية من البيع، أما القاعدة الفقهية فتشمل فروعا ف
 الضرر يزال تنطبق على الزواج والطالق والبيع واإلجارة.

، ألهنا ختتص بباب واحد والذي يقتضي أن مستثنياهتا قليلةمن حيث االطراد: الضوابط الفقهية  -2
أهنا تعاجل أحكاما فقهية من تكون أحكامه متجانسة، فيضطرد فيه الضابط، أما القواعد الفقهية فبما 

 . االستثناءات فيها كثريةأبواب خمتلفة، ونظرا خلصوصية بعض األبواب وامتيازها ببعض األحكام فإن 
من صياغة الضابط الفقهي الذي  أكثر اختصارامن حيث الصياغة: صياغة القاعدة الفقهية  -3

 ة.يستلزم التحديد والتقييد، وبغري ذلك ال تتحقق فيه الضابطي
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من حيث االعتبار: الضابط الفقهي  يف الغالب يكون خمتص مبذهب معني، لذلك فالضابط ال  -4
 يكون حمل اتفاق بني العلماء كما هو احلال يف القاعدة الفقهية؛ فهي موضع اتفاق يف الغالب.

ل من حيث مشولية التخريج: املسائل املخرجة على الضابط حمصورة، ولذلك فهي أقل من املسائ -5
 املندرجة حتت القواعد الفقهية.   

 الفرق بني القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية -3 
مصطلح " النظرايت الفقهية " مصطلح مستحدث استعمله بعض العلماء املعاصرين الذين 

مجعوا بني دراسة الفقه اإلسالمي ودراسة القانون الوضعي، فعربوا يف مؤلفاهتم عن مجلة األحكام 
املتعلقة ببعض القضااي واألبواب الفقهية ابلنظرايت؛ وذلك مثل: نظرية امللكية، ونظرية والقواعد 

 الشرط، ونظرية الضمان، ونظرية اخليارات. 
ويبدو أنه يف بداية ظهور مصطلح )النظرايت(، مل يكن الفرق متميزا واضحا بينها وبني القواعد 

ا يسمى بـ"النظرايت الفقهية" مرادف لـ"القواعد الفقهية، وهلذا اعترب بعض أهل العلم يف حينه أن م
الفقهية"، لكن الواقع أن الفرق بني االصطالحني أصبح أمرا معهودا وواضحا لدى الدارسني 

والباحثني املعاصرين، كما سيأيت عرضه يف هذا املبحث، ولكن يستحسن قبل توضيح تلك الفروق، 
 البدء بتعريف مدلول كلمة )النظرية(. 

 النظرية : تعريف  -
 : أتمل الشيء ابلعني أو ابلعقل أو هبما معا. اللغة النظرية : مشتقة من النظر وهو يف

وهبذا املعىن ُتطلق كلمة " النظري " على ما حيتاج إىل نظر وتفكري وأتمل، وذلك يف مقابلة " 
 تيعابه. الضروري " أو " البَدهي " الذي ال يتطلب جهدا عقليا وفكراي يف تصوره وإدراكه واس

 والنظرية اصطالحا: 
 قيل: مجلة من التصورات املؤلفة أتليفا عقليا هتدف إىل ربط النتائج ابملقّدمات. 

وقيل: فرض علمي يربط عدة قوانني بعضها ببعض ويرّدها إىل مبدأ واحد ميكن أن نستنبط منه حتما 
 أحكاما وقواعد. 

  وقيل: جمموعة من القضااي املرتّبة يف نظام معنّي.
وعموما ميكن القول أن النظرية : هي تصور جامع لوحدة موضوعية حياول أن حييط جبوانب ذلك 

 املوضوع ويبحث كافة مستوايته وأبعاده. 
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ولعله هبذا يكون قد اتضح جيدا مفهوم كلمة " النظرية " حسب املصطلح العام، وبناء عليه، ميكن 
ء علمي ملوضوع أو ابب فقهي واسع، يتشكل من بنا بيان معىن " النظرية الفقهية ":أن يقال يف 

 عناصر وقواعد وأحكام متعددة، لكنها متكاملة ومتناسقة. 
فمثال: نظرية اإلثبات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، تتألف من عدة عناصر، كل عنصر يعترب 

 -كيفية الشهادة   -شروط الشهادة  -الشهادة  -وحدة فقهية على حدة، وهي: حقيقة اإلثبات 
الكتابة  -معلومات القاضي  -اخلربة  -القرائن  -اإلقرار  -مسؤولية الشاهد  -الرجوع عن الشهادة 

 اللعان.  -القسامة -اليمني  -
فهنا نلحظ أن كل عنصر من هذه العناصر يُعترب وحدة فقهية على حدة، مع أن كل عنصر من هذه 

رتيب منطقي متسلسل فيما بينها، فإذا مت العناصر معروض يف أبواب خمتلفة من كتب الفقه وبدون ت
استخراج التفاصيل املتعلقة هبا من تلك املواضع، َث حُبثت هبذا الرتتيب املتسلسل املذكور الذي يربز 
العالقة الفقهية املوّحدة فيما بينها وهي فكرة )اإلثبات(، أدى ذلك إىل تكوين ما يسمى بـ) نظرية 

 اإلثبات الفقهية (. 
)هي  هي اإلطار املعريف الشامل لقضية فقهية معّينةبني أن " النظرية الفقهية ": مما سبق يت

موضوع النظرية الفقهية(، يّتسع لكل ما يتصل هبذه القضية من قواعد ومقاصد ومسائل جزئية 
ومعلومات أخر، مع ما يتعلق بكل ذلك من تعليالت واستدالالت وترجيحات وغري ذلك، حبيث 

 ت ضمن بناء جامع ينتظمها برتتيب حمكم وتناسق متكامل.أتيت تلك املعلوما
 . بني القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية -
القاعدة الفقهية متتاز أبهنا ُتصاغ يف عبارة موجزة تستوعب الفروع اجلزئية املندرجة حتتها، أما  -1

قه اإلسالمي النظرية الفقهية فهي ُتصاغ على شكل حبث أو كتاب مطّول ملوضوع واسع من الف
 ويشكل دراسة مستقلة ملباحث ذلك املوضوع بشكل متكامل. 

القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا يف ذاهتا، وهذا احلكم ينتقل إىل الفروع املندرجة حتتها،  -2
فمثال: قاعدة "اليقني ال يزول ابلشك" تتضمن حكما فقهيا يتعلق ابجتماع اليقني والشك، وينطبق 

كل مسألة فرعية اجتمع فيها شك ويقني. وهذا خبالف النظرية الفقهية فإهنا ال هذا احلكم على  
تتضمن حكما فقهيا يف ذاهتا، بل هي رؤية منسقة ملوضوٍع فقهي متشعب كـ)نظرية امللك( و)نظرية 

 الفسخ( و)نظرية البطالن(. 
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عة من القواعد الفقهية النظرية الفقهية أكثر اتساعا ومشوال من القاعدة الفقهية، فقد تدخل جممو  -3
حتت نظرية معّينة لكون  -مع كون كل واحدة منها ختتلف عن األخرى يف فروعها وجزئياهتا وآاثرها -

 جمموع تلك القواعد يتعلق مبوضوع فقهي موّحد. 
فمثال: القواعد اآلتية املتعلقة ابلُعرف والعادة )من قواعد جملة األحكام العدلية(، ميكن أن 

 -استعمال الناس حجة جيب العمل به  -حتت عنوان "نظرية العرف": العادة حمكمة نضعها مجيعا 
إمنا تعترب العادة إذا اطردت أو   -ال ينكر تغري األحكام )املبنية على املصلحة أو العرف( بتغري الزمان

التعيني ابلعرف   -املعروف بني التجار كاملشروط بينهم -املعروف عرفا كاملشروط شرطا -غلبت
 التعيني ابلنص . ك

فهذه اجملموعة من القواعد الفقهية، يُلحظ فيها أن موضوع "العرف" هو اجملال املوّحد املشرتك 
بينها، بغض النظر عن الفروع واجلزئيات املختلفة حتت كل منها، وهلذا يصح وضعها مجيعا حتت 

 عنوان "نظرية العرف". 
ية للموضوع املبحوث فيها كأركان املوضوع النظرية الفقهية تشتمل على املقومات األساس -4

وشروطه وموانعه وقيوده وضوابطه... إخل، أما القاعدة الفقهية فال يتسع اجملال لتطبيق هذه املقّومات 
 فيها، اللهم إال يف القواعد اخلمس الكربى وما هو قريب منها. 

  -هية، فإن النظرية الفقهية القاعدة الفقهية أسبق من حيث الدراسة والتدوين من النظرية الفق -5
مصطلح حديث ظهر يف األزمنة األخرية بظهور الدراسات الفكرية والقانونية يف البالد  -كما ذُكر 

 العربية واإلسالمية. 
 نشأة القواعد الفقهية وتدوينهااحملاضر الثانية: 

 :ر النشوء والتكوينطو  -أوالً 
وكان منذ عصر الرسالة أو عصر التشريع ونزول الوحي، حيث أن القرآن الكرمي بلفظه             

 املعجز، والسنة الشريفة جبوامع كلمها كانت هي املرشد واملوجه للصياغة القواعدية احملكمة.
}ِإنَّ اَّللََّ َيَُْمُر اِبْلَعْدِل ىل: ُند من الكليات الشيء الكثري، مثل:  قوله تعا ففي القرآن الكرمي -

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ ُروَن{ َواإْلِ
ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى{[، 90]النحل:  ]األنعام:   َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى{}َواَل َتِزرُ  [39]النجم:  }َوَأْن لَْيَس ِلْْلِ

} اَل ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ  [38]النجم:  } َأالَّ َتزُِر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى{    [7[ ]الزمر : 18[ ]فاطر : 15[ ]اإلسراء : 164

http://kau.edu.sa/AAZAB/page11.htm
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يف الشرع،  لكربىفهذه اآلي وغريها قواعد ا[ 45]املائدة: }َواجْلُُروَح ِقَصاٌص {  [233]البقرة:  ُوْسَعَها{
 وينبين عليها ما ال حيصى من الفروع الفقهية.

كانت أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم يف كثري من األحكام تعترب قواعد   ويف السنة النبوية -
))البينة -عامة تنطوي حتتها فروع فقهية كثرية، ومن أمثلتها األحاديث التالية: ))ال ضرر وال ضرار((

)) ما أسكر كثريه فقليله حرام(( قال -))اخلراج ابلضمان((-مني على من أنكر((على املدعي والي
اإلمام ابن تيمية رمحه هللا بعد ذكر هذا احلديث : )) مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا أوتيه من 

 روابً.جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ومل يفرق بني نوع ونوع، وال أتثري لكونه مأكوالً وال مش
وكذلك نقلت آاثر عن بعض الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني يف هذا الشأن، مثل قول عمر بن  - 

اخلطاب رضي هللا عنه:"مقاطع احلقوق عند الشروط" فهو قاعدة يف ابب الشروط، وقول ابن عباس 
 .رضي هللا عنهما:"كل شيء أجازه املال فليس بطالق " يعين اخللع

ا جاء عن اإلمام شريح القاضي كقوله:" من شرط على نفسه طائعاً غري مكره ويف عصر التابعني م -
و" كل خلع تطليقة فهو عليه". فهو قاعدة تسوغ الشروط اجلعلية، وقوله: " من ضمن ماالً فله رحبه"

 وقال ابراهيم النخعي: "كل قرض جر منفعة فهو راب".ابئنة"، 
ج" لإلمام القاضي أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم ومن املصادر الفقهية القدمية كتاب " اخلرا   

هـ" . حيث اشتمل كتابه على عبارات متعلقة ابلقواعد، من أمثلتها: "كل من مات من 182"ت
املسلمني ال وارث له فماله لبيت املال"وهي تقرر قاعدة قضائية مهمة؛ "وإن أقر حبق من حقوق 

رجع عن ذلك نفذ عليه احلكم فيما كان  الناس من قذف أو قصاص من نفس أو دوهنا أو مال َث
 .أقر به، ومل يبطل شيء من ذلك برجوعه"

( " كتاب األصل" و" هـ189ت)كذلك من املصادر بعض كتب اإلمام حممد بن حسن الشيباين
 :ومن األمثلة على بعض القواعد احلجة"
 ."كون الواحد حجة يف أمر الدين إذا كان عدالً 1 -"
ها إال ما جيوز يف احلكم" أي ال يكفي فيها قول واحد ولو كان عدالً كما احلقوق ال جيوز في" 2 -

 .يف أمر الدين، بل ال بد من شاهدين كما يف احلكم
كل من له حق فهو له على حاله حىت أيتيه اليقني على خالف ذلك" واليقني أن يعلم أو " 3-

 .يشهد عنده الشهود العدول
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هـ" احتوى على بعض القواعد الفقهية اليت ميكن أن 204وكذلك كتاب " األم" لإلمام الشافعي"
 :تطبق الفروع عليها، ومن األمثلة

 "ال ينسب إىل ساكت قول قائل أو عمل عامل إمنا ينسب إىل كل قوله وعمله". -1
 "جيوز يف الضرورة ما جيوز يف غريها".-2
 قد يباح يف الضرورات ماال يباح يف غري الضرورات"."  – 3
ال حتق ألحد أن أيخذ مال غريه" وهي تبني مدى احرتام حقوق العباد من أمواهلم  "احلاجة -4

واحلفاظ عليها، فاحلاجة ال تربر أخذ مال الغري، فلو أخذه أحد كان آمثاً وضامناً، خبالف الضرورة 
 .اليت تسقط اإلَث وتفرض الضمان، فاالضطرار ال يبطل حق الغري

أوردها  .هـ" تعترب قواعد مفيدة يف أبواهبا241مام أمحد "وكذلك هناك عبارات مروية عن اإل  
اإلمام أبو داود يف كتابه )املسائل( منها: قاعدة: "كل ما جاز فيه البيع جتوز فيه اهلبة والصدقة 

والرهن" ، وقاعدة: "كل شيء يشرتيه الرجل مما يكال أو يوزن فال يبعه حىت يقبضه، وأما غري ذلك 
 فرخص فيه" .

 :ور النمو والتدوينط -اثنياً 
كانت بداية القواعد الفقهية ابعتبارها فناً مستقالً يف القرن الرابع اهلجري وما بعده من   

القرون، وذلك أنه حينما كثرت الوقائع والنوازل توسع الفقهاء يف وضع القواعد وضبطها حىت حتفظ 
كرخي" اليت ضمت سبعا " أصول اليف رسالته  هـ( 340)تمن الضياع والتشتت كما فعل الكرخي

والدبوسي يف أتسيس النظر حتت عنوان األصول، وقد كان فقهاء املذهب احلنفي وثالثني قاعدة، 
 .أسبق من غريهم يف هذا الباب، وذلك نتيجة التوسع عندهم يف الفروع

وقد كان اإلمام أبو طاهر الدابس)من أقران الكرخي( قد مجع أهم قواعد مذهب اإلمام أيب   
 . يف سبع عشرة قاعدة كلية ومن مجلتها القواعد األساسية املشهورة حنيفة

هـ" وأضاف إضافات علمية 430ويف القرن اخلامس اهلجري جاء اإلمام أبو زيد الدبوسي"  
كتابه أتسيس النظر حيث ضمنه طائفة من الضوابط الفقهية اخلاصة مبوضوع معني  يف قيمة هلذا العلم

 فريع عليها، مستفيداً من عمل الكرخي.من القواعد الكلية مع الت
هـ( 540كتب اإلمام عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي )تالسادس اهلجري  ويف القرن  -

 إيضاح القواعد .
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َث بدأت القواعد تتبلور وختتمر يف القرن السابع اهلجري مع حممد بن إبراهيم اجلاجرمي  -
اله العز بن عبد السالم، صاحب قواعد األحكام هـ( صاحب القواعد يف فروع الشافعية، ت613)ت

أنوار الربوق يف "هـ( حيث ألف 684شهاب الدين القرايف )تبرز  ةيف مصاحل األانم، ومن املالكي
العالمة حممد بن عبد هللا بن راشد البكري القفصي  " املعروف ابلفروق، وألفأنواء الفروق

 هـ( املذهب يف ضبط قواعد املذهب.736)ت

العصر الذهيب لتدوين القواعد الفقهية ومنو التأليف فيها، ومن أهم ما  القرن الثامن اهلجري ويعترب
 :ألف يف هذا القرن

 ."هـ716األشباه والنظائر البن الوكيل الشافعي"ت 1-
 ."هـ758كتاب القواعد للمقري حممد بن حممد بن أمحد أيب عبد هللا املالكي "  2 -

 ."هـ771"عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف  لدين السبكياألشباه والنظائر لتاج ا3 - 
                                        ."هـ772األشباه والنظائر جلمال الدين عبد الرحيم األسنوي" 4 -

هـ(.                       794املنثور يف القواعد لبدر الدين الزركشي حممد بن هبادر بن عبد هللا )ت-5
واعد يف الفقه البن رجب احلنبلي زين الدين أيب الفرج، عبد الرمحن شهاب الدين بن أمحد الق -6

 ."هـ795السالمي "
 :كانت هناك مؤلفات أخرى منها  التاسع اهلجريويف القرن  -

 ."هـ808الزبريي" بن حممد أسىن املقاصد يف حترير القواعد حملمد 1 -
 ."هـ880القواعد والضوابط البن عبد اهلادي"2 -

وقد ارتقى النشاط التدويين هلذا العلم يف القرن العاشر اهلجري حيث جاء العالمة السيوطي 
ومجع كتابه العظيم األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية، مستخلصاً إايها من هـ" 910"ت

جييب املالكي أهم القواعد املتناثرة عند العالئي والسبكي والزركشي. كما قام أبو احلسن الزقاق الت
هـ( بنظم القواعد الفقهية بعد استخراجها من كتب السابقني مثل الفروق للقرايف 912)ت

هـ( الذي ألف 970والقواعد للمقري، تاله العالمة ابن ُنيم زين الدين بن إبراهيم احلنفي )ت
 األشباه والنظائر على طراز ابن السبكي والسيوطي، وقد انكب عليه فقهاء األحناف شرحاً 

وتدريساً وعناية. وكل ما مت يف هذا العصر إمنا هو اقتباس من املصادر الفقهية املتناثرة يف أماكن 
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خمتلفة، لكن بصياغة متقنة، اللهم إال ما متكن منه بعض الراسخني أمثال ابن الوكيل والسبكي 
 من وضع قواعد جديدة.

رية "تكميل املنهج" يف املذهب ويف القرن احلادي عشر ألف حممد ميارة الفاسي منظومته الشه
 املالكي

 :طور الرسوخ والتنسيق -اثلثاً 
علمنا أن نشأة القواعد الفقهية كانت منذ عصور مبكرة وتناقلتها األجيال بعد ذلك، ولكن   

على الرغم من تتابع اجلهود بقيت القواعد متفرقة ويف مدوانت خمتلفة، واستقر أمرها حني وضعت 
يف فقهاء السادة احلنفية من علماء الدولة العثمانية ة على أيدي جلنة من جملة األحكام العدلي

عهد السلطان الغازي عبد العزيز خان العثماين يف أواخر القرن الثالث عشر اهلجري، وقد قاموا 
بوضع القواعد الفقهية يف صدر هذه اجمللة بعد مجعها واستخالصها من املصادر الفقهية 

وا انتقاءها واختيارها وتنسيقها تنسيقاً قانونياً رائعاً يف أوجز العبارات حىت ،، وقد  وأحسناملتعددة
اشتهر ذكر القواعد وشاع أمرها عن طريق اجمللة، وجاءت كموسوعة فقهية يف أحكام املعامالت، 

مادة( تقع يف  1851وصيغت أحكامها يف مواد على غرار مواد القوانني الوضعية، بلغت )
فراغاً كبرياً يف حينها يف عامل القضاء واملعامالت الشرعية بعد أن كانت  ( كتاابً، سّدت16)

املسائل الفقهية مبددة ومتناثرة يف كتب الفقه العديدة، وبعد أن كانت الفتاوى والنصوص الفقهية 
 متعددة وخمتلفة يف املوضوع الواحد فظهرت بديعة مشرقه منتظمة يف سلك واحد.

بقواعدها الفقهية واألصولية ه(1276)م 1876درت عام كان للمجلة العدلية اليت ص
وقوانينها فاحتة عهد جديد يف النهضة الفكرية والفقهية، فقد عمل البحاثة اإلسالمي قدري ابشا 
على جمموعة من أحكام املعامالت حتت اسم: "مرشد احلريان يف معرفه أحوال اإلنسان" كما قام 

( على إصدار كتابه التشريع اجلنائي اإلسالمي، م1954األستاذ عبد القادر عودة يف مصر )ت
( كتابه "مصادر احلق يف م1971ابإلضافة إىل إصدار السيد عبد الرزاق أمحد السنهوري )ت

الفقه اإلسالمي" والذي جاء مقارانً بني الفقه اإلسالمي والقانون الغريب، ويعترب هذا العمل أول 
ارن . كما لعبت اجمللة دوراً ابرزا عرب قواعدها الفقهية احملاوالت يف ولوج وضع أسس للقانون املق

واألصولية يف وضع الفقه اإلسالمي على عتبات التقدم والتطور واالرتقاء حبركة التقنني، فقد 



 مذكرة يف القواعد الفقهية

 د. مسرية خزار 16 
 

نشرت العديد من اللجان العلمية للبحوث الفقهية والتشريعية اإلسالمية وأمهها جممع البحوث 
 مصر برائسة شيخ األزهر الشريف، وموسوعة الفقه م يف1961اإلسالمية الذي أنشئ عام 

 م وتعود إىل كلية الشريعة جبامعة دمشق.1956اإلسالمية اليت أنشئت يف دمشق عام 

واستمر التأليف والكتابة يف القواعد الفقهية يف جانبيه النظري والعلمي، وانصب هذا العمل 
 على األمور التالية:

 ية؛ كتحقيق املنثور يف القواعد الفقهية للزركشي.حتقيق املخطوط من القواعد الفقه -1
 أتليف الكتب يف اجلوانب النظرية؛ كالقواعد الفقهية للندوي. -2
لزرقا محد اوتطبيقاهتا؛ كالقواعد الفقهية ألأتليف الكتب املتعلقة بشرح القواعد الفقهية  -3

 الذي اقتصر فيه على شرح القواعد الواردة يف جملة األحكام العدلية.
 من رسائل ماجستري ودكتوراه. اسات األكادميية املتخصصةالدر  -4
موسوعة القواعد الفقهية للدكتور حممد صدقي البورنو، أو تلك ك  الدراسات املوسوعية -5

اليت يشرف عليها جممع الفقه  اليت تقوم هبا املؤسسات العلمية كمعلمة القواعد الفقهية
 اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.

 مصادر استمداد القواعد الفقهية ضرة الثالثة:احملا
 

مصادر القواعد الفقهية هي مصادر الفقه بشكل عام، وذلك ألن القاعدة الفقهية هي عبارة 
 عن حكم فقهي بذاته، ومن هنا فمصادر القواعد الفقهية تنقسم إىل قسمني رئيسيني:

سنة، فما كان مصدره نصاً من من كتاب و القسم األول: قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية 
 الكتاب الكرمي أو السنة النبوية فهو أعلى أنواع القواعد وأوالها ابالعتبار 

وهذا القسم من القواعد إما أن تكون هي بذاهتا نصوص شرعية، أو هي قواعد مستنبطة من  
 النصوص، وعليه فهي أنواع:

 قواعد فقهية هي بذاهتا نصوص شرعية  -1
على املدعي واليمني على من أنكر، ودليلها قوله صلى هللا عليه وسلم) لو يعطى  قاعدة البينة -

 الناس بدعواهم، الدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على املدعي واليمني على من أنكر(  
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القاعدة الكلية الكربى؛ ال ضرر وال ضرار، ودليلها قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال ضرر وال  -
؛ فهذا احلديث نص يف حترمي الضرر أبنواعه، ألن ال النافية تفيد استغراق اجلنس فاحلديث وإن  ضرار(

 كان خرباً لكنه يف معىن النهي، فيصري املعىن )اتركوا كل ضرر وكل ضرار( .
ومنها قوله عليه الصالة والسالم )املسلمون عند شروطهم( فظاهر املعىن وجوب احرتام كل ما  -

 ان من الشروط، إال الشروط اليت حتل احلرام أو حترم احلالل، كما ورد يف رواية.رضيه املتعاقد
 قواعد فقهية مستخرجة اجتهادا من النصوص الشرعية   -2
قواعد فقهية أوردها الفقهاء اجملتهدون مستنبطني هلا من أحكام  أي أهناعن طريق االستنباط  -أ

 الكتاب والسنة واإلمجاع ومعقول النصوص مثل:الشرع العامة ومستدلني هلا بنصوص تشملها من 
قاعدة )األمور مبقاصدها( استدلوا هلا بقوله عليه الصالة والسالم: )إمنا األعمال ابلنيات( وقد  -

جعل بعضهم هذا احلديث رأس القاعدة وعنواانً داالً عليها ال دليالً هلا، وُصدِّرت به موسوعة القواعد 
 الفقهية تيمناً واقتداء.

( املسَتَدّل هلا أبحاديث كثرية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، اليقني ال يزول ابلشكقاعدة ) -
مثل قوله عليه الصالة والسالم )إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى أثالاثً أم أربعاً، فليطرح 

 الشك ولينب على ما استيقن(.
 احلرج وقاعدة الرخص الشرعية.وهي قاعدة رفع )املشقة جتلب التيسري( قاعدة:  -

 وأدلتها كثرية من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول.
وهي قاعدة اعتبار العرف وحتكيمه فيما ال نص فيه وأدلتها من الكتاب  )العادة حمكَّمة(قاعدة:  -

اف، والسنة واإلمجاع كثرية منها قوله تعاىل: )ُخذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلاهلني( . األعر 
(، ومنها قوله صلى هللا عليه 19(، وقوله سبحانه )وعاِشروهن ابملعروف( . ) النساء، 199آية )

 وسلم هلند )خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف( .
( ومن أدلتها قوله تعاىل: )َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب إعمال الكالم أوىل من إمهالهقاعدة: ) -

[ وقوله عليه الصالة والسالم: )إن هللا تعاىل عند كل لسان قائل فليتق هللا عبد 18ق : َعِتيٌد(  ]
 ولينظر مايقول( .

 أي تتبع اجلزئيات للوصول منها إىل حكم كلي، ومن هذه القواعد:عن طريق االستقراء:  -ب
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املشقة  املشقة جتلب التيسري فهي مستفادة من استقراء النصوص اليت تدل على التيسري وقت -
 والعسر.

 الضرورات تبيح احملظورات: حيث دل عليها عدد كبري من األدلة منها:
َتَة َوالدََّم َوحلََْم اخْلِنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغرْيِ اَّللَِّ فَ   َا َحرََّم َعَلْيُكْم اْلَميـْ َمْن اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ قال هللا تعاىل: ﴿ِإمنَّ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ ]َواَل َعاٍد َفاَل ِإَثَْ  َتُة َوالدَُّم َوحلَُْم [173سورة البقرة، اآلية  َعَلْيِه ِإنَّ اَّللَّ . ﴿ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم اْلَميـْ
ُتْم َوَما َكَل السَّ اخْلِنزِيِر َوَما أُِهلَّ لَِغرْيِ اَّللَِّ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمرَتَدِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما أَ  يـْ ُبُع ِإالَّ َما ذَكَّ

 َفالَ خَتَْشْوُهْم ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأْن َتْستَـْقِسُموا اِبأْلَْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْليَـْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن ِديِنُكمْ 
ْساَلَم ِديًنا َفَمْن اْضطُرَّ يف َواْخَشْوِن اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِ  ْعَميِت َوَرِضيُت َلُكْم اإْلِ

َثٍْ فَِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ . ﴿َوَما َلُكْم َأالَّ أَتُْكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم [3]سورة املائدة، اآلية  خَمَْمَصٍة َغرْيَ ُمَتَجاِنٍف إِلِ
َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُرِْرمُتْ إِلَْيِه َوِإنَّ َكِثريًا لَُيِضلُّوَن أِبَْهَواِئِهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ  اَّللَِّ َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما

. ﴿ُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإََلَّ حُمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم [119]سورة األنعام، اآلية َربََّك ُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْعَتِديَن﴾ 
َتًة أَْو َدًما َمْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس َأْو ِفْسًقا أُِهلَّ لَِغرْيِ يَ   اَّللَِّ ِبِه َفَمْن ْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َميـْ

 [145]سورة األنعام، اآلية اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ 
 قواعد فقهية مصدرها االجتهاد الفقهيالقسم الثاين: 

واملقصود ابالجتهاد هنا هو االجتهاد بغري االستنباط من النصوص  أو استقرائها، وهذا االجتهاد له 
 طرق منها على سبيل املثال:

أي إعطاء النظري حكم نظريه، وقد قعد  الفقهاء هبذا الطريق كثريا التقعيد عن طريق القياس :  -1
نها: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، املمنوع شرعا كاملعدوم حسا، املعروف عرفا كاملشروط من القواعد، م

 املمتنع عادة كاملمتنع حقيقة، الكتاب كاخلطاب، الثابت ابلربهان كالثابت ابلعيان. شرطا،
أي احلكم ببقاء األمر على ما كان عليه مامل يوجد دليل يدل التقعيد عن طريق االستصحاب:  -2

يري، ألن مرور الزمن ال يغري من األحكام شيئا، ومن هذه القواعد: األصل بقاء ما كان على على التغ
 ما كان، األصل يف األمور العارضة العدم، األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته. 

أي التقعيد بناء على األدلة والرباهني العقلية، سواء فيها العقل التقعيد عن االستدالل العقلي:   -3
جملرد أو العقل الشرعي، فبناء األحكام هنا واالستدالل هلا يكون بضرورة العقل ال بنظره، فال حيتاج ا

 هذا االستدالل سوى العقل السوي، وله طرق، أمهها:
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التقعيد ابالستناد إىل قاعدة امتناع اجلمع بني األمور املتنافية، كقاعدة اجلواز الشرعي ينايف  -أ
 ال جيتمعان، ال حجة مع التناقض.الضمان، األجر والضمان 

التقعيد ابالستناد إىل التالزم العقلي أو الشرعي بني املتالزمات، كقاعدة إذا سقط األصل سقط  -ب
 الفرع، إذا بطل الشيء بطل ما يف ضمنه.  

 احملاضرة الرابعة: أمهية دراسة القواعد الفقهية ومكانتها من مصادر األحكام
 

القواعد الفقهية تعترب خالصة حبث واستقراء واسع عرب خمتلف :واعد الفقهيةأمهية العلم ابلق -أوال
 املصنفات الفقهية وموسوعاهتا مما جيعل فوائدها جنية جليلة ومثراهتا وفرية طيبة منها:

: فقواعد الفقه تشمل فروعاً كثرية يضبطها  حفظ وضبط الفروع الفقهية املتناثرة وغري املنحصرة -1
عدة: املشقة جتلب التيسري، تدخل  يف كل فروع الفقه، ويف كل أمر، يف سفر ويف كلمة وجيزة، فقا

وتنزل حتت كلمة وجيزة هي: املشقة مرض ويف طعام ويف عمليات جراحية، ففروع كثرية جتتمع فتلتئم 
 جتلب التيسري، أو الضرورات تبيح احملظورات.

حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف  ومن هنا قال القرايف:"ومن ضبط الفقه بقواعده استغىن عن
ألن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان، لكن حفظ القواعد مهما   الكليات"

 كثرت يدخل حتت اإلمكان.
، وامللكة هي صفة راسخة يف النفس تكوين امللكة الفقهية وتنميتها لدى دارس القواعد الفقهية-2

يسهم يف التمكن من إعطاء احلكم الشرعي للقضية املطروحة، وقد حتقق الفهم ملقاصد الكالم ما 
 أطلق عليها البصرية، واحلكمة، واالجتهاد.

 وتتشكل امللكة الفقهية لدى دارس القواعد الفقهية عن طريق:
فهم مناهج االجتهاد، واالطالع على خمتلف أبواب الفقه الواسع ومعرفة نظائرها وحكمها من  -أ

 والنوازل الطارئة، ما ميكنه من إحلاق اجلزئيات ابلكليات بطريقة سليمة منضبطة. املسائل احلادثة،
"قواعد كلية  إدراك مقاصد الشريعة، وأحكامها وأسرارها، كما نبه إىل ذلك القرايف حيث قال: -ب

 فقهية جليلة كثرية العدد عظيمة املدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه"

ملام هبا واستيعاهبا يعني القضاة واملفتني واحلكام عند البحث عن فدراسة القواعد الفقهية واإل
 حلول للمسائل املعروضة والنوازل الطارئة أبيسر سبيل وأقرب طريق.
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ولذلك قال بعضهم: إن حكم دراسة القواعد الفقهية واإلملام هبا على القضاة واملفتني فرض عني 
 وعلى غريهم فرض كفاية.

، لدى املتخصصني وغريهم من غري املتخصصني، إذ دراسة القواعد لفقهتكوين تصور عام عن ا -3
لألحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، ما  اإلسالميالفقهية وإبرازها يظهر مدى استيعاب الفقه 

يسهل االطالع على حماسن هذا الدين، ويبطل دعوى من ينتقصون من شأنه ويتهمونه ابلقصور عن 
 متابعة تطورات احلياة.

 حكم االستدالل ابلقواعد الفقهية على األحكام أو اثنبا:حجية القواعد الفقهية
هذه املسألة على جانب كبري من األمهية حيث تتعلق أبمر عظيم وهو مصادر األحكام 

وأدلتها، وهل تعترب القواعد الفقهية أحد أدلة األحكام فيستند إليها عند عدم وجود نص أو إمجاع أو 
 ؟قياس يف املسألة

 وبعبارة أخرى: هل جيوز أن جتعل القاعدة الفقهية دليالً شرعياً يستنبط منه حكم شرعي؟
ويف التقرير الذي صدرت به جملة األحكام العدلية قالوا: )فحكام الشرع ما مل يقفوا على نقل صريح 

سائل، فمن ال حيكمون مبجرد االستناد إىل واحدة من هذه القواعد، إال أن هلا فائدة كلية يف ضبط امل
 اطلع عليها من املطالعني يضبط املسائل أبدلتها، وسائر املأمورين يرجعون إليها يف كل خصوص.

ال جيوز الفتوى مبا  "قال ابن ُنيم يف الفوائد الزينية كما نقله عنه احلموي يف غمز عيون البصائر:
إلمام بل استخرجها تقتضيه الضوابط ألهنا ليست كلية بل أغلبية، خصوصاً وهي مل تثبت عن ا

 ."املشايخ من كالمه
ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما ختلو ".. :-رمحه هللا- وقال الشيخ مصطفى الزرقا

إحدامها من مستنيات يف فروع األحكام التطبيقية خارجة عنها، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع 
، أو أهنا تستدعي أحكاماً استحسانية املستثناة من القاعدة هي أليق ابلتخريج على قاعدة أخرى

خاصة، ومن َث مل تسوغ اجمللة أن يقتصر القضاة يف أحكامهم على االستناد إىل شيء من هذه 
القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه احلادثة املقضي فيها، ألن تلك 

ثنيات، فهي دساتري للتفقيه ال نصوص القواعد الكلية على ما هلا من قيمة واعتبار هي كثرية املست
 ."للقضاء
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ال يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية الستنباط األحكام فهذه النقول وأمثاهلا تفيد أنه 
 :لسببني

األول: أن هذه القواعد مثرة للفروع املختلفة وجامع ورابط هلا، وليس من املعقول أن جيعل ما هو مثرة 
 أحكام الفروع. وجامع دليالً الستنباط

الثاين: أن معظم هذه القواعد ال ختلو عن املستثنيات، فقد تكون املسألة املبحوث عن حكمها من 
املسائل والفروع املستثناة، ولذلك ال جيوز بناء احلكم على أساس هذه القواعد، وال يسوغ ختريج 

يف ختريج األحكام للوقائع تعترب شواهد مصاحبة لألدلة يستأنس هبا  أحكام الفروع عليها، ولكنها
 اجلديدة قياساً على املسائل الفقهية الدوَّنة، هكذا قالوا:

هذا الذي قالوه ال يؤخذ على إطالقه حيث إن  :الشيخ الدكتور حممد صدقي آل بورنويقول 
القواعد الفقهية ختتلف من حيث أصوهلا ومصادرها أواًل، َث من حيث وجود الدليل على حكم 

حوث عنها اثنياً، فمن حيث أصول القواعد ومصادرها فقد عرفنا يف املقدمة السابقة أن املسألة املب
من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب هللا سبحانه وتعاىل أو من سنة رسوله صلى هللا 

رعي عليه وسلم. أو يكون مبنياً على أدلة واضحة من الكتاب والسنة املطهرة، أو مبنياً على دليل ش
 من األدلة املعتربة عند العلماء، أو تكون القاعدة مبنية على االستدالل القياسي وتعليل األحكام.
فإذا كانت القاعدة نصاً قرآنياً كرمياً فهي قبل أن تكون قاعدة أو جتري جمرى القواعد فهي دليل 

 شرعياً معموالً به، فهل إذا جرى النص القرآين جمرى القاعدة خرج عن كونه دليالً  ،شرعي ابالتفاق
 وال جيوز تقدمي غريه عليه؟

 . [275البقرة، ].  وأحل هللاُ البيَع وحرَّم الرابمن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعاىل: 
 فهذا النص الكرمي دليل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الراب، وهو يف نفس الوقت يصلح قاعدة

وحديث: )البينة على املدعي  راج ابلضمان( .ومن السنة حديث )ال ضرر وال ضرار( وحديث )اخل
 واليمني على املدعى عليه( وغريها كثري.

فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية ميكن االستناد إليها يف استنباط األحكام وإصدار الفتاوى 
 وإلزام القضاء هبا.

فوا على نقل ولعل هذا مل يفت الفقهاء الذين وضعوا اجمللة حيث قالوا: )فحكام الشرع ما مل يق
صريح( فلعلهم أشاروا بذلك إىل تلك القواعد اليت هي يف األصل نصوص تشريعية، وكذلك ما أشار 
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إليه األستاذ الزرقا حني قال: ومن َث مل تسوِّغ اجمللة أن يقتصر القضاة يف أحكامهم على االستناد إىل 
 شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام.

 مجال هنا موهم والتفصيل مطلوب.ولكن اإل
وأما ما ذكر يف املقالة األوىل من املقدمة وما نقله احلموي عن ابن ُنيم يف الفوائد الزينية فهو 

ومما ينبين على أدلة واضحة من الكتاب والسنة عام يف عدم جواز الفتوى مبا تقتضيه هذه القواعد، 
 واإلمجاع.

 قاعدة: )اليقني ال يزول ابلشك( .
 عدة: الضرر يزال.قا

 قاعدة: األمور مبقاصدها.
 وقاعدة: املشقة جتلب التيسري.

 فال مينع من االحتكاموأمثال هذه القواعد فهي تشبه األدلة وقوهتا بقوة األدلة املعتمدة عليها، 
 إليها.

فيجب  القاعدة مبنية على دليل شرعي من األدلة اليت اختلف يف اعتبارهاوأما إذا كانت 
والً إىل األدلة املتفق عليها فإذا وجد احلكم أبحدها يستأنس ابلقاعدة وال حيكم هبا، وإال الرجوع أ

نظر إىل الدليل الذي بنيت عليه القاعدة فإن أمكن إعطاء املسألة حكماً مبوجبه )عن من يعتربونه 
 دلياًل( كان هبا واعتربت القاعدة دليالً اتبعاً يستأنس به.

يل شرعي ملسألة بعينها أو نص فقهي، أو دليل أصوَل، ووجدت عدم وجود دلوأما من حيث 
، فحينئٍذ هل تعترب القاعدة الفقهية االجتهادية دليالً شرعياً ميكن استناد القاعدة الفقهية اليت تشملها

 الفتوى والقضاء إليه؟
لقواعد سابقاً: إن القواعد االجتهادية استنبطها العلماء اجملتهدون من معقول النصوص وا ذكران

العامة للشريعة، أو بناء على مصلحة رأوها أو عرف اعتربوه، أو استقراء استقرأوه فعلى من تعرَّض 
ابلقواعد الفقهية وما بنيت  واإلحاطةملثل هذه املسائل أن يكون على جانب كبري من الوعي واإلدراك 

 يدرج حتت القاعدة عليه كل قاعدة أو استنبطت منه، وما ميكن أن يستثىن من كل قاعدة حىت ال
 مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها.

وأما اعتالهم أبن القواعد الفقهية مثرة لألحكام الفرعية املختلفة وجامع هلا ولذلك ال يصح أن 
: إن كل قواعد العلوم الشيخ حممد صدقي آل بورنو قولي ؛جتعل دليالً الستنباط أحكام هذه الفروع
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م وكانت مثرة هلا، وأقرب مثال لذلك قواعد األصول وخاصة عند إمنا بنيت على فروع هذه العلو 
احلنفية حيث استنبطت من خالل أحكام املسائل الفرعية املنقولة عن األئمة األقدمني، ومل يقل أحد 

 إنه ال جيوز لنا أن نستند إىل تلك القواعد لتقرير األحكام واستنباطها.
لعرب الفصحاء ا علماء اللغة من خالل ما نطق بهوكذلك قواعد اللغة العربية اليت استنبطها 

قبل أن تشوب ألسنتهم العجمة واللحن، وهي القواعد اليت يستند إليها يف استنباط أحكام اللغة 
 والبناء عليها.

 ومل يقل أحد إن هذه القواعد ال تصلح الستنباط أحكام العربية ألهنا مثرة للفروع اجلزئية.
الفقهية كثرية املستثنيات فيمكن أن يستنبط حكم املسألة من  وأما احتجاجهم أبن القواعد

 قاعدة وتكون هذه املسألة خارجة ومستثناة عن تلك القاعدة فهذا قد أجبنا عنه فيما سبق.
وقد قال القرايف رمحه هللا يف حديثه عن أدلة مشروعية األحكام قال: االستدالل هو حماولة 

جهة القواعد ال من جهة األدلة املنصوبة وفيه قاعداتن: قال:  الدليل املفضي إىل احلكم الشرعي من
القاعدة الثانية: )إن األصل يف املنافع اإلذن، ويف املضار املنع( أبدلة السمع ال أبدلة العقل )خالفاً 

للمعتزلة( وقد تعظم املنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع اإلذن، وقد تعظم املضرة فيصحبها 
رتبتها، فيستدل على األحكام هبذه القاعدة إىل أن قال: يعلم ما يصحبه الوجوب  التحرمي على قدر

 أو الندب أو التحرمي أو الكراهة من الشريعة وما عهدانه من تلك املادة. )وهللا أعلم( .
 

 أنواع القواعد الفقهية ومراتبهااحملاضرة اخلامسة: 
 
راتب، ويرجع ممرتبة واحدة، وإمنا هي أنواع و  القواعد الفقهية ليست نوعاً واحداً، وال كلها يف  

 :هذا التنوع إىل سببني رئيسيني
 .من حيث مشول القاعدة وسعة استيعاهبا للفروع واملسائل الفقهية األول:
 .من حيث االتفاق على مضمون القاعدة أو االختالف فيه الثاين:
 :تنقسم القواعد الفقهية إىل ثالث مراتب حيث الشمول والسعةفمن 

القواعد الكلية الكربى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع واملسائل حيث  املرتبة األوىل:
 .يندرج حتت كلِّ منها ُجلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال املكلفني إن مل يكن كلها

 :وهذه القواعد ست هي
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  . قاعدة )إمنا األعمال ابلنيات( أو )األمور مبقاصدها( .1
 . )اليقني ال يزول، أو ال يرتفع ابلشك(قاعدة  .2
 .( قاعدة )املشقة جتلب التيسري .3
 . قاعدة )ال ضرر وال ضرار( أو )الضرر يزال( .4
  . قاعدة )العادة حمكَّمة( .5
  . قاعدة )إعمال الكالم أوىل من إمهاله( .6

عة( حيث يندرج حتت كل قواعد أضيق جماالً من سابقاهتا )وإن كانت ذوات مشول وس املرتبة الثانية:
 :قسمان منها أعداد ال حتصى من مسائل الفقه يف األبواب املختلفة، وهي

 .قسم يندرج حتت القواعد الكربى ويتفرع عليها -أ
 .قسم آخر ال يندرج حتت أي منها -ب

املشقة جتلب (، وهي تتفرع على قاعدة )قاعدة: )الضرورات تبيح احملظورات فمثال القسم األول:
سري( وقاعدة )ال ينكر تغري األحكام االجتهادية بتغري األزمان( وهي مندرجة حتت قاعدة )العادة التي

 . حمكَّمة(
 . قاعدة: )االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد، أو مبثله( ومثال القسم الثاين:

 . وقاعدة: )التصرف على الرعية منوط ابملصلحة(
ليت ال عموم فيها حيث ختتص بباب أو جزء ابب، وهذه القواعد ذوات اجملال الضيق ا املرتبة الثالثة:

اليت تسمى ابلضوابط. ومنها ما ال خيتص بباب كقولنا: )اليقني ال يرفع ابلشك( ومنها ما خيتص  
 . كقولنا: )كل كفارة سببها معصية فهي على الفور(

 :نيفهي تنقسم إىل مرتبت حيث االتفاق على مضمون القاعدة واالختالف فيهاوأما من   
 .القواعد املتفق على مضموهنا عند مجيع الفقهاء وخمتلف املذاهب املرتبة األوىل:

 .فمن قواعد هذه املرتبة: كل القواعد الكلية الكربى وأكثر القواعد األخرى
القواعد املذهبية اليت ختتص مبذهب دون مذهب أو يعمل مبضموهنا بعض الفقهاء دون  املرتبة الثانية:

 هلا وسعة استيعاهبا لكثري من مسائل الفقه من أبواب خمتلفة.اآلخرين مع مشو 
وهذه تعترب من أسباب اختالف الفقهاء من إصدار األحكام تبعا الختالف النظرة يف جمال 

 تعليل األحكام.
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ومن أمثلة هذه املرتبة: قاعدة: )ال حجة مع االحتمال الناشئ عن دليل( . وأساسها قوهلم: )إن 
إىل فعل الفاعل حكم بفساد فعله( . وهذه القاعدة يعمل هبا احلنفية واحلنابلة دون التهمة إذا تطرقت 

الشافعية، وقد يعمل هبا املالكية ضمن قيود، ومنها عند احلنفية: )األصل أن جواز البيع يتبع 
   الضمان( .

 وأما عند الشافعي: )فإن جواز البيع يتبع الطهارة( .
 

 وىل من القواعد الكربى القاعدة األاحملاضرة السادسة: 
 "األمور مبقاصدها" )إمنا األعمال ابلنيات(: قاعدة

 
 شرح مفردات القاعدة

]هود : إلَْيِه يُ ْرَجُع اأْلَْمُر ُكلُُّه مجع أمر وهو لفظ عام لألفعال واألقوال كلها ومنه قوله تعاىل:  األمور:
[ أي ما هو 97]هود :  َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيد  [ 154]آل عمران :  ُقْل ِإنَّ اأْلَْمَر ُكلَُّه َّلِلَِّ [( 123

 عليه من قول أو فعل
واملراد ابألمور يف القاعدة: تصرفات املكلفني، وهي حمصورة يف األقوال واألفعال واالعتقادات 

 والرتوك.
ه، واملراد مجع، مفرده : مقِصد وهو مصدر كالقصد، والقصد يف اللغة : إتياُن الشيِء وأَمُّ واملقاصد: 

 هبا: النوااي، والغاايت املرادة ابلفعل أو القول.
 واملراد ابملقاصد يف هذه القاعدة: مقاصد املكلفني أي نواايهم ال مقاصد الشارع . 

 معىن النية 
مصدر الفعل نوى ينوي كضرب يضرب، وأصلها ِنوية على وزن ِفعلة، اجتمعت  النية يف اللغة: -1

واحدة وسبقت إحدامها ابلسكون فقلبت الواو ايء وأدغمت يف الياء فصارت  الواو والياء يف كلمة
 )نيَّة( ومعناها: العزم على الشيء يقال: نويت نيَّة أي عزمت، والنية الوجه الذي تنويه أي تقصده. 

 النية يف االصطالح: -2
 هلا معنيان معىن عام ومعىن خاص:
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حنو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ُضٍر حاالً )ا( النية مبعناها العام هي: )انبعاث القلب 
 أو مآاًل( . وهذا املعىن العام شامل لألعمال الدينية والدنيوية.

)ب( النية مبعناها اخلاص: هي )قصد الطاعة والتقرب إىل هللا سبحانه وتعاىل إبجياد الفعل أو االمتناع 
جهة حنو الفعل البتغاء مرضاة هللا تعاىل وامتثال عنه(. فالشرع خصص انبعاث القلب ابإلرادة املتو 

 حكمه.
 معىن القاعدة:

فهي ذات ، ها وقلة كلماهتا تعترب من جوامع الكلمظقاعدة األمور مبقاصدها على وجازة لف
معىن عام متسع يشمل كل ما يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل، إذ لفظ األمور "عام" بدليل 

 ولفظ املقاصد كذلك إلضافته إىل ضمري لفظ عام.دخول أل االستغراقية عليه، 
ومعىن القاعدة أنَّ العربة واملؤاخذة، ابلغاية اليت أراد املكلف حتقيقها بقوله أو فعله، فإما أن 
يثاب أو يعاقب، أو يقبل منه أو ال، أو يسقط عنه الواجب أو ال. ، فاألعمال والتصرفات مرتبطة 

 عقاابً .ابلنيات؛ صحة وفساداً، وثواابً و 
على تقدير مقتضى فيكون وقوهلم األمور مبقاصدها أي: حكم األمور متعلق مبقاصدها، 

املعىن أحكام األمور مبقاصدها ألن علم الفقه إمنا يبحث عن أحكام األشياء ال عن ذواهتا ولذا 
لك فسرت القاعدة مبا يعين أن احلكم الذي يرتتب على أمر يكون على مقتضى ما هو املقصود من ذ

 أي مقاصد تلك األمور. األمر
 من أمثلة القاعدة ومسائلها

طلب العلم ختتلف نتائجه ابختالف مقصد الشخص ونيته من ورائه، فمن كان قصده ونيته  -1
 بطلبه العلم الشرعي، الدنيا ومتاعها كان طلبه العلم حراما، وعوقب على ذلك أبال يرح رائحة اجلنة.

ابتغاء وجه هللا تعاىل وامتثال أمره ونشر شريعته والتفقه يف الدين ومن كان قصده من طلبه العلم 
 والعمل به أثيب على طلبه ذلك أعظم الثواب.

املمسك عن الطعام إن كان إمساكه محية أو استجابة ألمر طبيب، أو لعدم حاجته للطعام فهو  -2
وت جوعا فهذا حرام وهو أمر مباح وال ثواب، وال عقاب، وأما إن كان إمساكه عن الطعام بقصد امل

 آَث، وأما إن كان إمساكه عن الطعام بنية الصوم الشرعي هلل عز وجل فهو طاعة يثاب عليها.
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من أعطى غريه هدية أو عطية، فإن كان البعث له على تلك اهلدية احملبة واملودة يف هللا عز وجل   -3
ق غريه أو إحقاق ابطل فهو كان مثااب على قصد، وأما إن كان قصده من وراء هديته إبطال ح

 سحت ورشوة يعاقب عليها.
 أصل هذه القاعدة وشواهدها

احلديث الصحيح املشهور الذي أخرجه لفظ هذه القاعدة هو ذات املعىن الذي ورد يف 
أنه قال)إمنا  صلى هللا عليه وسلمعن رسول هللا  اخلطاب بن عمر األئمة الستة وغريهم من حديث

األعمال ابلنيات وإمنا لكل امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله، 
ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ماهاجر إليه(، لذا قال السبكي: 

 ،  «العبارة قول من أويت جوامع الكلم: )إمنا األعمال ابلنيات( وأرشق وأحسن من هذه »
فاحلديث هو أصل القاعدة ومستند الفقهاء يف أتسيسها لكنهم مع ذلك عدلوا عن صيغة 

احلديث إىل صيغة األمور مبقاصدها، وسبب عدوهلم عن لفظ األعمال ابلنية إىل لفظ األمور 
 مبقاصدها يتلخص يف أمرين:

فظ األمور ولفظ األعمال وإن كان كل منهما عاماً يشمل يف اللغة كل تصرف األول : أن ل
قوَل أو فعلي، إال أن بعض العلماء قال: إن األعمال خاصة مبا يصدر من املرء من فعل وال تدخل 

 األقوال فيها، ومل يقولوا إن لفظ األمور خاص أبفعال اجلوارح دون األقوال.
النية شروطاً متعددة جعلت النية أخص من القصد، فعدلوا إىل  الثاين: أن العلماء اشرتطوا يف

 القصد لكونه أعم من النية يف نظر بعض العلماء .
يعقوب الباحسني ذلك بقوله: "وهبذا يتضح لنا أن التعبري بصيغة: األمور  -ويبني الدكتور

ة: األعمال ابلنيات؛ مبقاصدها، رمبا كان بسبب أهنا كما تصورها بعض العلماء أعم من التعبري بصيغ
 لكون األمور أوسع دائرة من األعمال، ولكون املقاصد على رأي بعضهم أعم من النيات أيضاً"

  . النقل عن األئمة يف تعظيم قدر حديث النية تواتر
ليس يف أخبار النيب صلى هللا عليه وسلم شيء أمجع وأغىن وأكثر فائدة منه ، : العلماءقال   

وغريهم  والدارقطين ، داود وأبو ، املديين وابن، مهدي وابن حنبل بن وأمحد الشافعي واتفق اإلمام
كونه ثلث العلم : أبن كسب العبد يقع  البيهقي على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال : ربعه، ووجه

تكون عبادة مستقلة ، وغريها  هنا قدبقلبه ولسانه وجوارحه ، فالنية أحد أقسامها الثالثة وأرجحها؛ أل
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 »نية املؤمن خري من عمله« :حيتاج إليها ومن َث ورد
يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم، أنه أحد القواعد الثالث اليت ترد إليها  أمحد وكالم اإلمام  

 »األعمال ابلنية « أصول اإلسالم على ثالثة أحاديث : حديث  :يع األحكام عنده فإنه قالمج
 .» احلالل بني واحلرام بني  « وحديث » من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد « وحديث

قال عنه ابن مهدي: حديث النية يدخل يف ثالثني اباب من العلم، وقال الشافعي يدخل يف سبعني 
وللحديث شواهد أخرى تعضد داللته على معىن القاعدة وتقويها من كتاب وسنة ونصوص   .اباب

 تدل على أمهية النية يف األعمال
  فمن القرآن:

-  ََِّغُفورًا  َو َمْن خَيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسولِِه َُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اَّلل ُ َكاَن اَّللَّ
 [100]النساء:  َرِحيًما

- َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك  َخرْيَ يف َكِثرٍي ِمْن َُنَْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح َبنْيَ النَّاِس ال
 [114النساء : ]  َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ 

-  ََغُفوٌر ح ُ ُ اِبللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم مبَا َكَسَبْت قـُُلوُبُكْم َواَّللَّ ]البقرة :  ِليمٌ اَل يـَُؤاِخذُُكُم اَّللَّ
225] 

 من السنة
إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال أجرت  « :سعد بن أيب وقاص يف الصحيح من حديث -

  » ولكن جهاد ونية  «ابن عباس ومن حديث  ، »فيها حىت ما جتعل يف امرأتك
    .» رب قتيل بني الصفني هللا أعلم بنيته«  ابن مسعود من حديث أمحد ويف مسند -
 .» يبعث الناس على نياهتم «  وجابر بن عبد هللا أيب هريرة من حديث ابن ماجه وعند -
إن هللا يدخل ابلسهم الواحد ثالثة اجلنة، وفيه:  «عقبة بن عامر ن األربعة من حديثويف السن -

 .» وصانعه حيتسب يف صنعته األجر
من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته  «: أيب ذر من حديث النسائي وعند -

    .» عينه حىت يصبح كتب له ما نوى
 جماالت القاعدة :

ى ابب فقهي معني أو مسائل حمدودة، بل قاعدة : األمور مبقاصدها ليست مقصورة عل
تدخل يف مجيع أبواب الفقه، ألن موضوع علم الفقه أعمال املكلفني من حيث ما يعرض هلا من 
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األحكام الشرعية، وهذه القاعدة موضوعها كذلك سائر تصرفات املكلفني وأعماهلم من حيث ما 
 يعرض هلا من مصاحبة النية املعتربة هلا أو عدم ذلك. 

عة القاعدة ومشوهلا بنّي العلماء أهنا تدخل يف العبادات، واملعامالت املالية، واجلناايت، ولس
 والنكاح وما يتعلق به، وجل أبواب الفقه. 

وأتثريها يف هذه األبواب خيتلف ويتفاوت فتؤثر يف العبادات أتثري الشرط يف املشروط، فتكون 
غري صحيحة، كما تؤثر يف قبول العبادات وعدم قبوهلا؛ ألن العبادة اليت مل تقرتن بنيتها املعتربة عبادة 

 النية هي اليت تفصل بني اإلخالص والرايء .
وتؤثر يف بعض املسائل الفقهية أتثري السبب يف املسبب، فتكون النية سبباً يف حترمي احلالل كنكاح 

 احمللل، أو حترمي احلالل كأكل احملرم من الصيد الذي صيد ألجله.
 :   القاعدة مستثنيات

لو اعتمر أو حج من مل حيج عن نفسه للغري، فال تنفعه هذه النية، فيقع حجه عن نفسه، مع    -1
 انه مل ينوه لنفسه. 

 من وقف يف عرفة ومل يدر أهنا عرفة صح حجة.    -2
من زوج ابنته، أو طلق امرأته، أو أرجعها، غري قاصد ملوجب لفظه، وقع حلديث: )َثاَلٌث   -3

 ُهنَّ َجدٌّ َوَهْزهُلُنَّ َجدٌّ النَِّكاُح َوالطَّاَلُق َوالرَّْجَعُة ((.َجدُّ 
 مسائل متعلقة ابلنِ يَّة يف قاعدة "األمور مبقاصدها": 

 :حكمة مشروعية النية
 بني العلماء سبب مشروعية النية وأن ذلك راجع إىل حكمتني:

 وله صور: احلكمة األوىل: التمييز، 
ات عن العادات، كتمييز غسل اجلنابة عن غسل التربد، ومتييز اجللوس يف املسجد متييز العباد أحدها:

 بني جلوس االعتكاف وجلوس االسرتاحة .
متييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، كتمييز الظهر عن العصر، ومتييز صوم أو صالة  واثنيها:

 صدقة . وحنو ذلك.الفرض عن النفل، ومتييز الصدقة عن اهلدية، ومتييز الكفارة عن ال
متييز معاين األقوال ودالالهتا، فمن قال لزوجته : اذهيب إىل أهلك، وقصد به الطالق طلقت،  واثلثها:

 وإذا مل يقصد الطالق مل يقع .
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وهذه النية هي اليت تفصل بني العمل اخلالص والعمل الذي يدخله  احلكمة الثانية: التقرب إىل هللا،
يفقد ثواب العمل وجيعله هباء منثوراً، كما أن النية قد تغري العادة أو األمر الرايء، وغياب هذه النية 

 املباح كاألكل والشرب والنكاح واملشي وحنوه فتجعل منه قربة يثاب عليها.
 أقسام النية :

 للنية عند الفقهاء تقسيمات متعددة، منها ما يلي :
 أواًل: تقسيم النية من حيث التأكيد وعدمه:

صة: تنقسم الني  ة من حيث أتكيدها للفظ وعدم أتكيدها قسمني : نية مؤكِّدة، ونية خمصِّ
هي اليت وافقت معىن اللفظ يف اللغة، فإذا حلف شخص وقال: وهللا ال أركب فالنية املؤكِ دة 

سيارة يف هذا اليوم، فإذا نوى كل أنواع السيارات كانت نيته مؤكدة للفظه؛ ألن لفظه عام يشمل كل 
ونيته وافقت معىن لفظه، فإنه حينئذ حينث وتلزمه الكفارة إذا ركب أي نوع من أنواع السيارات 

 السيارات. 
فهي: ما كانت خمالفة ملدلول اللفظ يف اللغة، فلو نوى يف املثال السابق  النية املخصصةأما 

خصصته  أنه ال يركب سيارة ايابنية، كانت نيته خمصصة للفظه؛ ألن لفظه يشمل السيارات لكن نيته
 بنوع معني، وعلى ذلك فإنه ال تلزمه الكفارة إذا ركب سيارة كورية .

 اثنياً: تقسيم النية من حيث املقصود منها:
 تنقسم النية من هذه الناحية قسمني: نية إثبات حكم العمل، ونية إثبات فضيلة العمل:

الصالة، فمن صلى : هي اليت يتأثر احلكم بوجودها أو عدمها، كنية فنية إثبات حكم العمل
 ساهياً أو يف حال نوم ال يعتد بصالته تلك.

: ما كان املقصود هبا نيل فضيلة العمل، وهذه النية ال يؤثر عدمها ونية إثبات فضيلة العمل
يف أصل العمل وحكمه، لكن مع فقداهنا ال يرتتب الفضل، كنية غسل الثوب من النجاسة، ونية أداء 

 الدين .
 ة من حيث وجودها الفعلي واحلكمي:اثلثاً: تقسيم الني

 تنقسم النية من هذه اجلهة قسمني: نية حقيقية، ونية حكمية :
هي: النية املوجودة ابلفعل اليت يستحضرها اإلنسان، وهذه تكون يف أول النية احلقيقية و

 العمل، وهي النية اليت ذكر الفقهاء أهنا شرط يف أول العبادة.
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ابستمرارها وبقائها وإن مل يستحضرها اإلنسان، كنية الصائم يف  هي: احملكوم والنية احلكمية
 حال نومه، وحنو ذلك .

 شروط النية:
 ذكر أهل العلم مخسة شروط للنية، إذا اخنرم منها شرط فسدت النية وما يتبعها من عمل .

مله ، إذا انقضت نيُة املكلف ما قصده الشارع كان عالشرط األول : عدم معارضتها لقصد الشارع
ابطالً، وبناء على هذا الشرط حكموا مبعاملة اإلنسان بنقيض قصده، كمن قتل قريبه لريث منه فإنه 

مينع من املرياث، ومن طلق امرأته يف مرض موته ليحجبها من املرياث فإهنا ال حتجب معاملة له 
 ما شرعت له بنقيض قصده السيئ، يقول الشاطيب رمحه هللا: "كل من ابتغى يف تكاليف الشريعة غري

فقد انقض الشريعة، وكل من انقضها فعمله يف املناقضة ابطل، فمن ابتغى يف التكاليف ما مل تشرع له 
 فعمله ابطل".

فال بد أن ترتبط النية ابلعمل من أوله إىل  الشرط الثاين: مقارنة النية للعمل حقيقة أو حكماً،
 مت عليه تقدماً كثرياً .آخره، فال يعتد بنية أتخرت عن العمل، وال بنية تقد

كمن نوى اإلسالم، أو نوى الصالة، أو نوى طالق امرأته، وعدم األثر هذا يف أحكام الدنيا ال يف 
أحكام اآلخرة، ما مل أيت نص على عدم اعتبارها حىت يف اآلخرة، كمن نوى اإلسالم فمات قبل 

وأما سوى ذلك كمن نوى قيام الليل  ذلك، فقد مات مشركاً، وقد أخرب هللا تعاىل أنه ال يغفر ملشرك،
 فغلبته عيناه فنام، أاثبه هللا على نيته، ومن نوى إن رزقه هللا املال أن ينفقه يف اخلري أاثبه هللا على نيته.

، فال يعتد بنية غري جازمة؛ ألن الرتدد والشك ال تنعقد معه نية الشرط الثالث: اجلزم وعدم الرتدد
ة. لذا جاءت القاعدة: )ال نية مع الرتدد( فال يدخل إىل الصالة وهو صحيحة، وال تصح معه العباد

مرتدد بني إرادته الصالة أو االنتظار، وكذلك يف الصوم، فال يؤذن عليه الفجر وهو مرتدد هل يصوم 
 أوال.

؛ فإذا رفض املكلف النية يف أول العمل أو وسطه بطلت نيته الشرط الرابع: عدم املنايف للنية
ووجب عليه استئنافها، ومما ينايف النية الردة، فإذا ارتد وجب عليه استئناف العمل الذي وعبادته، 
 ارتد فيه.

مْن َكاَن يُرِيُد احْلََياَة فمن نوى بعبادته غري هللا بطلت، قال تعاىل:  الشرط اخلامس: اإلخالص،
نـَْيا َوزِينَـتَـَها نـَُوفِّ إِلَْيِهْم أَْعَماهَلُْم ِفيَها َوهُ  أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس هَلُْم يف اآْلِخَرِة ِإالَّ  .ْم ِفيَها اَل يـُْبَخُسونَ الدُّ
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ويف احلديث القدسي: "أان أغىن  [16،  15]هود :  النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَـُعوا ِفيَها َواَبِطٌل َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
 .وِشرَْكه"الشركاء عن الشرك، من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته 

إذا كان أصل العمل لغري هللا كالرايء وحنوه فهو مبطل للعمل حمبط له، وأما إن كان أصل العمل هلل  -
فطرأ عليه الرايء، فدفعه عنه، صحت العبادة، وإن اسرتسل معه فيه خالف، صحح اإلمام أمحد 

نصوص الصحيحة  تدل الصحة نظراً لألصل وانه خالص، وأما إن شارك الرايء العمل من أصله ، فال
 على  بطالنه

هناك قصد أصلي وقصد تبعي فيغتفر القصد  التبعي، كمن نوى احلج والتجارة، أو نوى الوضوء  -
والتربد، والصوم وهضم الطعام فإن كان القصد األصلي هو احلج، والوضوء لرفع احلدث، والصوم 

 .فالللطاعة أثيب على قصده، وصح منه، وأما إن متحض القصد اآلخر 
 ما ال تشرتط له النية:

 ذكر العلماء رمحهم هللا أموراً عدة التشرتط هلا النية فمن ذلك:
إذا كانت العبادة متميزة بنفسها، مبعىن انه ال ميكن أن تكون من العادات، وال تلتبس بغريها من  -1

 العبادات فال حتتاج إىل نية، كاألذان والذكر، وقراءة القرآن.
، ومن فروعها: عدم وجوب نية "ات ال حتتاج إىل نية، وإمنا جتب النية ألفعاهلاشرائط العباد" -2

 التتابع يف صوم الكفارة يف الظهار، فالواجب أن يكون متتابعاً.
الكفارات ال حتتاج إىل نيِة تعيني سببها، فمن عليه كفارة صيام فصام بنية الكفارة صحت، ولو    -3

ح عن أحدها، وان كانت الكفارة من أجناس كظهار وقتل كانت أكثر من كفارة من جنس واحد ص
 ومجاع يف رمضان وميني فقال بعضهم أهنا أيضاً ال تفتقر إىل تعيني السبب.

ابب الرتوك، كإزالة النجاسات، فال حتتاج إىل نية، فإذا طهر مكان أو ثوب صح، وكذا لو   -4
املكان الذي يصلي فيه، فيصح ولو مل سقط جلد يف مدبغة طهر، وال حيتاج املصلي أن ينوي طهارة 

 خيطر بباله هذا.
 القواعد املندرجة حتت قاعدة )األمور مبقاصدها( واملتفرعة عنها:

 القاعدة األوىل: قاعدة العقود:أواًل: 
اختلف يف صيغة هذه القاعدة عند فقهاء املذاهب تبعاً الختالفهم يف األحكام املرتتبة عليها، تبعاً 

تالف على مضموهنا، فاحلنفية واملالكية صاغوها ابألسلوب اخلربي؛ ألن معناها لالتفاق أو لالخ
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ومدلوهلا متفق عليه عندهم، وقد اتفقوا على أحكامها دون تردد، ولذلك فسنعمد يف شرحها على 
 مفهومها عندهم مع اإلشارة إىل اختالف غريهم إن وجد.

هوم هذه القاعدة وأحكامها فقد أوردوها وملا كان الشافعية واحلنابلة قد اختلف فقاؤهم يف مف
 ابألسلوب اإلنشائي الذي يشري إىل االختالف.

 :صيغ القاعدة
 . عند احلنفية واملالكية: )العربة يف العقود ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ واملباين( .1
 . عند الشافعية: )هل العربة بصيغ العقود أو مبعانيها( ؟2
بن رجب كاآليت: )إذا وصل أبلفاظ العقود ما خيرجها عن موضوعها فهل . عند احلنابلة صاغها ا3

 يفسد العقد بذلك أو جيعل كناية عما ميكن صحته على ذلك الوجه؟( .
 ابن رجب: فيه خالف يلتفت إىل أن املغلَّب هل هو اللفظ أم املعىن؟أجاب 

 العقود ابملقاصد واملعاين أم العربة يف أو هلهل العربة بصيغ العقود أو مبعانيها ومعىن القاعدة: 
 ابأللفاظ واملباين
 معاين اللفظية:

 العربة: االعتداد.
 صيغ: الصيغة هي األلفاظ الدالة على العقد أو ما يقوم مقام الصيغة من أفعال أو تصرفات.

 العقود: مجع عقد وهو ارتباط اإلجياب ابلقبول، كعقد البيع واإلجارة واإلعارة.
 لذي ينطق به اإلنسان بقصد التعبري عن ضمريه وما يف نفسه.اللفظ: هو الكالم ا

املقاصد: مجع مقصد ومعناه نية املتكلم ومراده، فاملقاصد هي األغراض اليت أرادها املتصرف من 
  تصرفه. 

 .املعاين: مجع معىن وهو الصورة الذهنية اليت دل عليها القول أو الفعل
 املعىن اإلمجايل للقاعدة:
العقد هل ينظر إىل األلفاظ اليت يستعملها العاقدان أو ينظر إىل مقاصدهم أي عند حصول 

 احلقيقية من الكالم الذي يتلفظون به حني العقد.
يرى احلنفية واملالكية أنه عند حصول العقد ال يُنظر لأللفاظ اليت يستعملها العاقدان حني 

غة املستعملة، وما األلفاظ إال قوالب العقد؛ ألن املقصود احلقيقي هو املعىن وليس اللفظ وال الصي
 .العربة يف العقود ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ واملباينللمعاين عمال ابلقاعدة اليت تقول: 
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 وهذه القاعدة: ال يقول الشافعية هبا بل االعتبار عندهم بظاهر العقود، قال اإلمام النووي:
العاقدان، وهلذا يصح بيع العينة، ونكاح من قصد االعتبار عندان بظاهر العقود، ال مبا ينويه » 

 «.التحليل
 وذكرها ابن قدامة رمحه هللا بقوله: )إذا نطق بغري ما نواه، انعقد ما نواه دون ما لفظ به( .

 واملراد أن االعتبار واملؤاخذة مبا هو مراد ابلفعل من العاقد، دون ظاهر اللفظ. 
 من فروع القاعدة:

ر: وهبتك هذا الشيء بكذا أو بشرط أن تعطيين كذا، أخذ العقد أحكام لو قال شخص آلخ   -1
البيع عند احلنفية واملالكية قوالً واحداً، ألنه أصبح يف معناه على الرغم من استعمال العاقد لفظ اهلبة، 

فريد املوهوب ابلعيب، وكذا يسرتد املوهوب له العوض املدفوع إذا استحق املوهوب يف يده، وكذا 
أحكام البيع، واخلالف عند الشافعية هل يقع بيعا)اعتدادا ابملعىن( أم يقع هبة ) اعتدادا سائر 

 ابللفظ( 
وعند احلنابلة يف املسألة ثالثة أقوال:األول: أنه بيع نظراً للمعىن.الثاين: أنه عقد هبة صحيح، ألنه 

 أنه عقد فاسد.يصح عندهم شرط العوض يف اهلبة كما يصح شرط العوض يف العارية. الثالث: 
لو قال شخص آلخر: قد أحلتك ابلدين املطلوب مين على فالن، على أن تبقى ذميت مشغولة  -2

، فإن هذا العقد ال يكون عقد حوالة ألن حقيقة احلوالة هي نقل حىت يدفع احملال عليه إليك الدين
املدين مشغولة ابلدين، ذمة إىل ذمة أخرى ) مع براءة الذمة األوىل وشغل الثانية(، وهنا بقيت ذمة 

والذي جرى وقصد إمنا هو ضم ذمة إىل ذمة أخرى، وهذا عقد كفالة، فأصبح احملال عليه كفيالً 
 ابلدين واملدين أصيالً.

وكذلك الكفالة إذا اشرتط فيها عدم مطالبة الدائن للمدين املكفول انقلبت حوالة وأخذت  -3
 أحكامها، ألهنا تصبح يف معناها.

 إبحدى كناايت الطالق ونوى الطالق وقع، فإن قال مل أنوه مل يقع. إذا أتى  -4
 «...أنت برية« » أنت خلية«» احلقي أبهلك» وكناايت الطالق، مثل:  

املكره والنائم واجملنون والسكران واملغلوب على عقله إذا مل يقصد ما تكلم به فإنه هدر اليرتتب   -5
 عليه شيء.
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ل، ألن احمللل مل يقصد النكاح الشرعي، وإمنا قصد التحليل، والعربة ومنها حترمي نكاح احملل  -6
 لقصده ونيته ال لفظه وظاهر عقده.

 : هل النية ختصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ اخلاص؟الثانيةالقاعدة
العام يف اللغة معناه: الشامل، سواء كان لفظا أو غري لفٍظ، ومنه قوهلم: عمهم هللا ابملطر أي: مشلهم، 
هذا معناه يف اللغة. ومعىن العام يف االصطالح: هو اللفظ املستغرق ملا يصلح له من غري حصر كلفظ 

 الرجال. 
أما اخلاص أو التخصيص فهو يف اللغة: تفرد بعض الشيء مبا ال يشاركه فيه يف اجلملة، ويف 

 االصطالح فهو قصر العام على بعض أفراده.
 صيغ القاعدة ابختالف املذاهب:

 فق املالكية واحلنابلة على مضمون القاعدة فقالو: )النية تعمم اخلاص وختصص العام( .. ات1
 . وقال الشافعية: النية يف اليمني ختصص اللفظ العام وال تعمم اخلاص.2
. وأما عند احلنفية فقالو: )ختصيص العام ابلنية مقبول داينة ال قضاء( وعند اخلصاف: مقبول 3

 اخلاص ابلنية فقد اختلف فيه علماء احلنفية ما بني انٍف ومثبت. قضاء أيضاً. وأما تعميم
فبالنظر إىل هذه التعريفات نرى أن ختصيص اللفظ العام يف اليمني ابلنية متفق عليه بني 

املذاهب، وإن كان مجهور احلنفية يعتربونه داينة ال قضاًء وأما تعميم اخلاص ابلنية فأجازه املالكية 
 شافعية ومجهور احلنفية.واحلنابلة ومنعه ال

 أمثلة على القاعدة: )أمثلة الشطر األول( :
من حلف ال يكلم أحداً، َث قال: نويت زيداً فقط. فعند املالكية واحلنابلة والشافعية واخلصاف -1

من احلنفية إنه ال حينث لو كلم غري زيد، إذ لفظ )أحداً( نكرة يف سياق النفي فهي عامة تشمل كل 
ينما قال: نويت زيداً فقط، أعملت نيته فخص عدم التكلم به، وجاز أن يكلم غري أحد، ولكنه ح
 زيد وال حينث.

 وأما عند غري مجهور احلنفية فهو حينث قضاء وعليه الكفارة ويدَّيَّن بينه وبني هللا تعاىل.
يتزوج  من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق. َث قال: نويت من بلدة كذا أو حملة كذا صح له أن -2

امرأة من غري البلدة اليت عينها أو احمللة اليت ذكرها عند غري مجهور احلنفية، وأما عند مجهورهم فلو 
 تزوج أي امرأة طلقت منه، ولكن يدَّيَّن بينه وبني هللا تعاىل.
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 وأما الشطر الثاين من القاعدة فمن أمثلته:
والشافعية أنه ال حينث بطعامه أو )لو حلف ال يشرب من فالن ماء من عطش( فعند احلنفية  -1

 ثيابه، ألن اليمني عندهم تنعقد على املاء خاصة، ولو نوى أنه ال ينتفع منه بشيء.
 وأما عند املالكية واحلنابلة فهو حينث بتناول أي شيء ميلكه احمللوف عليه.

الكية لو حلف ال يدخل هذا البيت يريد هجران أهله فدخل عليهم بيتاً آخر حنث عند امل -2
 واحلنابلة.

وأما من قال لزوجته: إن لبست ثوابً فأنت طالق. وقال: أردت ثوابً أمحر. فجمهور احلنابلة يقبل منه 
 داينة، ويف قبوله يف احلكم )أي القضاء( روايتان.

 وخالصة األمر:
صاف من أن ختصيص اللفظ العام يف اليمني ابلنية متفق عليه بني املالكية والشافعية واحلنابلة واخل

احلنفية، وأما عند مجهور احلنفية فإن ختصيص العام ابلنية مقبول داينة فقط ال قضاء، ومعىن ذلك أن 
ادعاء احلالف التخصيص غري مقبول يف احلكم، إذ يعترب حانثاً وجتب عليه الكفارة ولكنه يدين به 

 بينه وبني هللا تعاىل.
عند املالكية واحلنابلة، وإن اختلف احلنابلة يف تقييد وأما تعميم اخلاص ابلنية فهو جائز على اإلطالق 

 املطلق ابلنية، والشافعية منعوا تعميم اخلاص ابلنية على اإلطالق، وكذلك عند احلنفية على الراجح 
ومن هنا نقول: إن رأي احلنفية والشافعية يف هذه القاعدة جيعل هذه القاعدة مستثناة من قاعدة 

هلم النية ومتسكهم ابللفظ وقد خالف احلنفية يف هذه القاعدة النهج الذي )األمور مبقاصدها( إلمها
 ساروا عليه يف قاعدة العقود حيث غلبوا هناك القصد على اللفظ.

 وسبب اخلالف ومرجعه عندهم القاعدة التالية اليت تقول:
 ال ثواب إال ابلنيةة:لثالقاعدة الثا

من قولك: نوى الشيَء يَنوِيه نيًَّة  سماالوالنية  ،وبةويقال له أيًضا املث ،الثواب هو جزاء الطاعة
وال خيرج معناها يف االصطالح عن معناها اللغوي إذ هي قصد الطاعة والتقرب إىل هللا  ،إذا قصده

 تعاىل ابلفعل. 
 -سواء أكان فعالً أم تركا -ومعىن القاعدة أن الثواب واألجر من هللا تعاىل على العمل الصاحل 

وأن العمل وإن كان يف نفسه صاحلًا ال  ،نوي املكلف التقرب به إىل هللا تعاىل حال فعلهمنوط أبن ي
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حيصل للعبد ثواب عليه إذا فعله غافالً عن نية التقرب إىل هللا تعاىل؛ ولذلك يقول القرايف مشريًا إىل 
 ".وال كل حرام يثاب على تركه ،ليس كل واجب يثاب على فعله"هذا املعىن: 

وألمهية  ،إذ هي من أبرز تطبيقاهتا ،متفرعة عن القاعدة الكربى " األمور مبقاصدها "والقاعدة 
وجعل بذلك  ،القاعدة ودخوهلا يف كل تصرفات املكلف صّدر ابن ُنيم احلنفيكتابه يف القواعد هبا

 ،القواعد الكربى ستة ال مخسة على ما ذهب إليه غريه من أهل العلم ممن تكلم يف القواعد الفقهية
فيوردون  األمور مبقاصدهاوهم يستغنون عن ذكرها يف القواعد الكربى بذكر أصلها الذي هو  

 .الكالم عليها حتتها
 تطبيقات القاعدة: 

 ،غرَي جمزأين عند اجلمهور، إن حصل الوضوء والغسل بال نية من املكلف كاان جمزأين عند احلنفية -1
 نسان . وال ثواب عليهما ابالتفاق إال إذا نوامها اإل

وهو  ،وال يثاب ثواب الفرض ،فإنه يرتفع حدثه ضمًنا ،من عليه جنابة نسيها واغتسل للجمعة -2
 ألنه ال ثواب إال ابلنية .  ،غسل اجلنابة ما مل ينوه

فإن نوى الفرض والتحية  ،تتأدى حتية املسجد بصالة الفرض فيسقط طلب التحية بصالته -3
 صل له ثواهبا . وإن مل ينو التحية مل حي ،حصالً 

نفقات الزوجات ورد الغصوابت والديون والعواري إذا فعلها املكلف غافالً عن نية امتثال أمر هللا  -4
 وال يثاب على شيء من ذلك كله حىت ينوي امتثال أمر هللا فيه .  ،فيها وقعت مربئة للذمة

 .  إذا وقف إنسان على أوالده فإن نوى القربة فله الثواب وإال فال  -5
 القواعد املستثناة من قاعدة )األمور مبقاصدها( :

 . من استعجل ما أخره الشرع جيازى برده: وىلالقاعدة األ
 اختلفت تعبريات الفقهاء عن هذه القاعدة، ولكنها مهما اختلفت فاملقصود منها معىن متحد.

 قال احلنفية: )من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه( .
: )األصل املعاملة بنقيض املقصود الفاسد(، وقالوا أيضاً: )من استعجل الشيء قبل أوانه وقال املالكية

 يعاقب حبرمانه( .
وقال الشافعية: )املعارضة بنقيض املقصود(، وقالوا أيضاً: )من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب 

 حبرمانه(. 
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جبات على وجه حمرم، وكان مما وقال احلنابلة: )من أتى بسبب يفيد امللك أو احلل أو يسقط الوا
 تدعو النفوس إليه ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم، ومل يرتتب عليه أحكامه( .
 وقالوا أيضاً: )من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه حمرم عوقب حبرمانه( .

ائل فهذه القواعد مهما اختلفت صيغها فهي ذات مضمون واحد وهو: )إن من يتوسل ابلوس
غري املشروعة تعجال منه للحصول على مقصوده املستحق له فإن الشرع عامله بضد مقصوده، 

 فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله( .
 مكانة هذه القواعد:

)هذه القواعد متثل جانباً من جوانب السياسة يف القمع وسد الذرائع( . فهذه القواعد تعترب استثناء 
ا(، حيث إن الفاعل هنا يعامل ويعارض بنقيض مقصوده، وسنرى من من قاعدة )األمور مبقاصده

خالل األمثلة أن مقصد الفاعل من فعله كان حتايالً على الشرع من جانب، أو استعجاالً ألمر 
مستحق أو مباح من جانب آخر بفعل أمر حمرم، ولذلك أمهل قصد الفاعل وعومل بنقيض ما قصد 

 العقوبة املستحقة على الفعل نفسه. عقوبة له وزجراً لغريه، إىل جانب
 أمثله على هذه القواعد:

إذا قتل الوارث مورثة الذي يرث منه عمداً مستعجالً اإلرث، فإنه حيرم من املرياث، سواء كان -1
 متهماً أم غري متهم عند أكثر احلنابلة.

 إذا قتل املوصى له املوصي فهو حيرم من الوصية ابإلمجاع. -2
الرجل امرأته ثالاثً بغري رضاها يف مرض موته قاصداً حرماهنا من اإلرث ومات  ومنها لو طلق -3

 ويف قول آخر إهنا ترث ولو مات بعد انقضاء عدهتا. وهي يف العدة فإهنا ترثه.
 اإليثار يف القرب مكروه ويف غريها حمبوب  :القاعدة الثانية

: تفضيل اإلنسان غريه ابلشيء واصطالًحا، اإليثار يف اللغة: التفضيل والتخصيص والتقدمي
 مع حاجته إليه. 

 وهي: االستئثار ابلشيء عن الغري.  ،وعكسه األَثـََرة
 جتمع على قـَُرب وقـُُرابت.  ،وهي يف الّلغة ما يتقرب به إىل هللا تعاىلابت مجع قـُْربَة والُقرُ 

 على نية.  وإن مل يتوقف ،ويف االصطالح: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به
 ومعىن القاعدة: 
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أن مقام التقرب إىل هللا تعاىل ال ينبغي أن يدخله اإليثار؛ ألن تقدمي الغري يف مقام القرب 
 وتفضيله على النفس فيها ينايف التقرب إىل هللا تعاىل الذي أمر به وابستباقه والتنافس فيه. 

 ،أي النهي عن اإليثار مقيد ابلقرابت ،وعبارة "يف القرابت " هي يف حكم القيد للنهي عن اإليثار
 .وأما فيما سواها من حظوظ النفس فهو على األصل يف استحسانه واستحبابه

اإليثار نوعان: إيثار الغري على النفس يف احلظوط الدنيوية وهو حمبوب مطلوب، كمن آثر ف
ض نفسه للقتل بدالً عنه،  غريه على نفسه بطعامه أو بشرابه مع حاجته إليه، أو يؤثر غريه ابحلياة ويعر 

 كاجملاهدين وهذا أعلى درجات اإليثار.
 وهذا النوع من اإليثار مندرج وداخل حتت القاعدة الكربى )األمور مبقاصدها( .

النوع الثاين: إيثار يف احلظوظ األخروية وهذا النوع قد يكون حراماً وقد يكون مكروهاً وهو موضوع 
 هذه القاعدة.

بن عبد السالم: ال إيثار يف القرابت، فال إيثار مباء الطهارة وال بسرت  قال الشيخ عز الدين
العورة وال ابلصف األول، والتعليل ألن الغرض ابلعبادات التعظيم واإلجالل هلل سبحانه وتعاىل، فمن 

غريه: قم به، آثر به غريه فقد ترك إجالل اإلله وتعظيمه، فيصري مبثابة من أمره سيده أبمر فرتكه، وقال ل
 فإن هذا يستقبح عند الناس بتباعده من إجالل اآلمر وقربه.

 وقد يكون اإليثار يف القرب حراماً أو مكروهاً أو خالف األوىل.
فمثال اإليثار احملرم: إيثار غريه مباء الطهار حيث ال يوجد غريه، أو إيثاره غريه بسرت العورة يف 

 يتأخر هو.الصالة، أو يؤثر غريه ابلصف األوىل و 
ومثال املكروه: أن يقوم رجل عن جملسه يف الصف لغريه، وأتخر، وكان ابن عمر: )إذا قام له 

 رجل عن جملسه مل جيلس فيه( كما رواه مسلم يف صحيحه.
 مثال خالف األوىل: كمن آثر غريه مبكانه األقرب لإلمام يف نفس الصف.

م كاملاء وساتر العورة، وإن أدى إىل ترك واحلاصل أن اإليثار إذا أدى إىل ترك واجب فهو حرا
سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه، أو الرتكاب خالف األوىل مما ليس فيه هني خمصوص فخالف 

 األوىل.
وهذا النوع من اإليثار يعرض فاعله للمعاملة بنقيض مقصوده فيكون مستثىن من القاعدة 

 .الكربى
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 عد الكربىاحملاضرة السابعة: القاعدة الثانية من القوا
 قاعدة: )اليقني ال يزول ابلشك( أو )ال يزال، أو ال يرفع(

 معىن القاعدة: -أوال
 املعىن اللغوي: -1

: يقن املاء يف احلوض إذا استقر، يقالاستقرار القلب أو طمأنينته للشيء، اليقني يف اللغة معناه: 
 الف ويغاير الشك.فهو: العلم اجلازم دون الرتدد، واليقني اصطالحاً هو علم جازم خي

 أو هو الرتدد بني النقيضني دون ترجيح ألحدمها الرتدد وعدم اجلزم، : هو مطلقوالشك يف اللغة
الشك يف تردد الفعل بني الوقوع وعدمه، فهو قريب من املعىن اللغوي، وأما  والشك عند الفقهاء:
ث ال مييل القلب فهو استواء طريف الشيء، وهو الوقوف بني شيئني حي اصطالح األصوليني:

ألحدمها، قال الرازي:" الرتدد بني الطرفني إن كان على السوية فهو الشك، وإال فالراجح ظن، 
 واملرجوح وهم" 

 ورتب بعضهم املدركات العقلية كاآليت:
: وهو جزم القلب مع االستناد إىل الدليل القطعي. واليقني له ثالث -أو القطع أو العلم-. اليقني1

 قني، وعني يقني، وحق اليقني.مراتب: علم ي
 . االعتقاد: جزم القلب من غري استناد إىل الدليل القطعي، ومثلوا له ابعتقاد العامي.2
 . الظن: وهو جتويز أمرين وترجيح اجلانب األقوى منهما .3
 . الشك: وهو جتويز أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر، أي متساويني.4
 ا أضعف من اآلخر مع إدراك اجلانب املرجوح.. الوهم: جتويز أمرين أحدمه5
 معىن القاعدة يف االصطالح الفقهي: -2

)إن األمر املتيقن ثبوته ال يرتفع إال بدليل قاطع، وال حيكم بزواله جملرد الشك، كذلك األمر املتيقن 
 اً( .عدم ثبوته ال حيكم بثبوته مبجرد الشك، ألن الشك أضعف من اليقني فال يعارضه ثبواتً وعدم

وبعبارة أخرى: إذا ثبت أمر من األمور ثبواتً يقينياً قطعياً وجوداً وعدماً َث وقع الشك يف وجود ما 
 يزيله، يبقى املتيقن هو املعترب إىل أن يتحقق السبب املزيل.

 واملقصود ابلشك هنا هو "الشك الطارئ"بعد حصول اليقني 
 مكانة هذه القاعدة:
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 بواب الفقه واملسائل املخرجة عليها تبلغ ثالثة أرابع الفقه أو أكثر.هذه القاعدة تدخل يف مجيع أ
وهذه القاعدة قال فيها العلماء: أغلب الفقه يندرج حتتها وهلا فروع كثرية، منها: األصل بقاء ما كان 
على ما كان أو استصحاب األصل، وأيضاً قوهلم: القدمي يبقى على قدمه، واألصل براءة الذمة، فكل 

 وع هلذه القاعدة.هذه فر 
 أدلة ثبوت هذه القاعدة:

ًئا و: فقال هللا تعاىل: أما من الكتاب َما يَ تَِّبُع َأْكثَ ُرُهْم ِإالَّ ظَنًّا ِإنَّ الظَّنَّ ال يُ ْغِِن ِمَن احْلَقِ  َشي ْ
هللا: الظن ال يغين ، والظن يف هذه اآلية معناه: الشك، فإذا قال [36]يونس: ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم مبَا يَ ْفَعُلونَ 

من احلق شيئاً، يعين: الشك ال يزيل اليقني أبداً، ووجه الشاهد: إن الظن ال يغين من احلق شيئاً، 
 ووجه الداللة احلق ال يزول ابلشك، أي: اليقني ال يزول ابلشك الطارئ.

 إذا وجد أحدكم يففحديث مسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ) وأما من السنة:
 (.بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج ريح أم ال؟ فال خيرجن من الصالة حىت يسمع صواتً أو جيد رحياً 

وأيضاً: حديث عبد هللا بن زيد املتفق عليه من البخاري ومسلم، أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
أي: ال -تل ال ينفسأل عن الرجل جيد يف بطنه أخيرج من الصالة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )

 (.حىت يسمع صواتً أو جيد رحياً  -ينصرف
إذا صلى أحدكم فلم يدِر وثبت أيضاً يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )

(، فلينب على األقل(، يف رواية قال: )ثالاثً صلى أم أربعاً فليطرح الشك ولينب على ما استيقن
م أربعاً فليقل: ثالاثً وأييت ابلرابعة، فهذه ثالثة أحاديث تثبت يعين: لو صلى ثالاثً وال يدري أثالاثً أ

 لنا هذه القاعدة أو هي مستند الفقهاء هلذه القاعدة.
ووجه الشاهد قوله: )فأشكل عيه أخرج ريح أم ال، فال خيرجن من الصالة حىت يسمع صواتً أو 

طهارة، فوجد الشيء يف بطنه جيد رحياً( ووجه الداللة من هذا احلديث: أن اليقني: هو أنه على 
فأشكل، ومعىن أشكل: حدث الشك، فهذا الشك الطارئ هو اإلشكال، وهو هل خرج ريح أم ال؟ 

َث بني  «فال خيرجن»فال يزيل اليقني ابلطهارة؛ ولذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم: 
ك: أن اليقني ال يزال إال بيقني، وال ومعىن ذل « حىت يسمع صواتً أو جيد رحيا»مىت خيرج؟ فقال: 

 يزول ابلشك.
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فهنا حدث الشك الطارئ  «فال يدري ثالاثً صلى أم أربعا »ووجه الشاهد من احلديث الثالث: 
 وعنده يقني، فال بد أن يبين على اليقني واليقني: هو األقل.

 األصل  الفقهي للقاعدة:
رب عنها الدبوسي يف أتسيس النظر بقوله: هذه القاعدة من أصول أيب حنيفة رمحه هللا وقد ع

األصل عند أيب حنيفة أنه مىت ُعِرف ثبوت الشيء من طريق اإلحاطة والتيقن ألي معىن كان فهو "
 . "على ذلك ما مل يتيقن خبالفه

وهي األصل األول من أصول اإلمام الكرخي وعرب عنها بقوله: )إن ما ثبت ابليقني ال يزول 
 ابلشك(

 لقاعدة وبعض الفروع املخرجة عليها:أمثلة هلذه ا
املتيقن للطهارة إذا شك يف احلدث فهو متطهر عند األئمة الثالثة، أيب حنيفة، والشافعي وأمحد  -1

رمحهم هللا تعاىل، وأما عند مالك رمحه هللا: فمن شك يف الطهارة جيب عليه الوضوء، بناء على قاعدة 
 روط( .تقول: )الشك يف الشرط مانع من ترتب املش

والطهارة شرط يف صحة الصالة، فالشك فيها مانع من صحة الصالة، ومحل األحاديث الواردة واليت 
ذكرت دليالً للقاعدة، على املتلبس ابلصالة فعاًل، وأما من كان خارج الصالة وشك يف الطهارة 

 فيجب عليه التطهر بناء على القاعدة آنفة الذكر.
ُناسة ام ال ؟ بىن على يقني الطهارة، ولو تيقن ُناسته َث شك هل إذا شك يف املاء هل أصابته  -2

 زالت أم ال؟ بىن على يقني النجاسة.
.إذا استيقن يف ثوب ُناسة حبيث ال يدري مكان النجاسة يغسل الثوب كله، ألن الشك ال يرفع 3

 املتيقن قبله.
وهو بقاء النهار، ولو شك  إذا شك الصائم يف غروب الشمس مل جيز له الفطر، اعتبارا ابألصل -4

 يف طلوع الفجر جاز له األكل، ألن األصل بقاء الليل. 
 وإذا ثبت دين على شخص وشك يف وفائه، فالدين ابق. -5
وإذا ثبت النكاح بني رجل وامرأة بعقد صحيح، َث وقع الشك يف الطالق، فالنكاح ابق ألنه  -6

 هنا: والورع التزام الطالق.شك طرأ على يقني فوجب إطراحه، ويقول ابن قدامة 
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نص الفقهاء على عدم جواز البيع جمازفة يف األموال الربوية كاملكيالت واملوزانت، ألن املماثلة يف  -7
 بيعها شرط حمقق، واملماثلة مع اجملازفة مشكوك فيها، فال تثبت

 القواعد الكلية املندرجة حتت قاعدة: )اليقني ال يزول ابلشك( :
 ل بقاء ما كان على ما كان( .قاعدة )األص -1

 وهي قاعدة: )ما ثبت بزمان حيكم ببقائه ما مل يوجد دليل على خالفه( .
 معىن القاعدة:

)أن ما ثبت على حال يف الزمان املاضي، ثبواتً أو نفياً، يبقى على حاله وال يتغري ما مل يوجد دليل 
 .ابالستصحاب يغريه( . وهذا األصل يسمى

 دة:من فروع هذه القاع
 فهو حمدث. من تيقن الطهارة وشك يف احلدث فهو متطهر، أو تيقن احلدث وشك يف الطهارة -1

 شك يف الطاهر املغري للماء هل هو قليل أو كثري، فاألصل بقاء الطهورية.
من أكل آخر النهار بال اجتهاد وشك يف الغروب، بطل صومه؛ ألن األصل بقاء النهار، وأما  -2

وشك يف طلوع الفجر صح صومه؛ ألن األصل بقاء الليل، وكذا لو وقف بعرفة من أكل آخر الليل 
 آخر الليل وشك يف طلوع الفجر صح حجه.

إذا تعاشر الزوجان مدة مديدة َث ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة، فالقول قوهلا عند عدم بينة  -3
ديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الزوج مع ميينها؛ ألن األصل بقاؤمها يف ذمته وعدم أدائهما، كامل

 الدائن.
املفقود _ وهو الغائب غيبة منقطعة حبيث ال يعرف موته أو حياته _ يعترب حياً يف حق نفسه  -4

أي يف دفع استحقاق الغري منه إىل أن يثبت موته حقيقة ابلبينة أو حكماً أبن يقضي القاضي مبوته 
بني ورثته وال تفسخ إجارته ولو كان له وديعة عند  بعد موت مجيع أقرانه فال يقسم قبل ذلك ماله

أحد جيب على املستودع حفظها وليس ألحد من وارث أو قاض أن أيخذها منه إذا كان مأموانً 
عليها ويعترب كامليت يف جانب االستحقاق من غريه ألن استصحاب حياته السابقة ال يكفي حجة 

املورث فإن ظهر حياً أخذه وإن ثبت موته حقيقًة  لالستحقاق فال يرث من غريه بل يوقف نصيبه من
 أو حكماً أعيد النصيب إىل ورثة ذلك املورث 

 قاعدة: )األصل براءة الذمة( :-2
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 دليل هذه القاعدة:
هذه القاعدة مأخوذة من احلديث الشريف وهو قوله صلى هللا عليه وسلم )البينة على املدعي واليمني 

 على املدعى عليه( .
 لغوي للقاعدة:املعىن ال

 املراد ابألصل يف نص القاعدة )القاعدة املستمرة( كقوهلم: األصل أن الفاعل مرفوع.
 الذمة يف اللغة: العهد واألمان إذ أن نقض العهد موجب للذم.

والذمة عند الفقهاء: مبعىن النفس أو الذات اليت هلا عهد، واملراد هبا هنا: أهلية اإلنسان لتحمل عهدة 
 نه وبني غريه من العقود الشرعية أو التصرفات.ما جيري بي

 املعىن الفقهي للقاعدة:
القاعدة املستمرة أن اإلنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة 

 خالف األصل.
وألن األصل براءة ذمة اإلنسان، فاملتمسك ابلرباءة متمسك ابألصل، واملدعى متمسك خبالف 

يقبل يف دعوى شغل الذمة شاهد واحد ما مل يعتضد بشاهد آخر أو ميني املدعى األصل، ولذلك ال 
 ميينه عند عدم البينة ألنه متمسك ابألصل. عليه، ولذلك كان القول للمدعى عليه مع 

 أمثلة هذه القاعدة وفروعها: 
ودع اختلفا يف قيمة املتلف، حيث جتب قيمته على متلفه كاملستعري، واملستام والغاصب، وامل

 املتعدي، فالقول قول الغارم، مع ميينه ألن األصل براءة ذمته مما زاد.
 لو أقر شخص بشيء أو حق قُِبل تفسريه مباله قيمة، والقول للمقر مع ميينه.

 قاعدة: )األصل العدم( أو )األصل يف الصفات أو األمور العارضة العدم( .-3
 والسيوطي. وردت هذه القاعدة ابلعبارة األوىل عند ابن ُنيم

 األشياء هلا صفات وهذه الصفات نوعان:
صفات أصلية: وهي ما كان األصل وجودها يف املوصوف ابتداًء مثل كون املبيع صحيحاً سليماً  -أ

 من العيوب، وكون رأس مال املضاربة على حاله خالياً من الربح أو اخلسارة.
، ومل يتصف هبا ابتداًء، كالعيب صفات عارضة: وهي صفاٌت األصل عدم وجودها يف املوصوف -ب

 يف املبيع والربح واخلسارة يف مال املضاربة.
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 فعند االختالف يف ثبوت الصفة العارضة وعدمها القول قول من يتمسك بعدمها مع ميينه.
 :فروع على هذه القاعدة وأمثلة هلا

، وادعى البائع لو اشرتى شخص من آخر فرساً أو سيارة، وتسلمه َث ادعى أن فيه عيباً قدمياً 
السالمة من العيوب، وال بينة ألحدمها فالقول قول البائع مع ميينه، ألن الصحة من الصفات األصلية 
واألصل فيها الوجود، والذي يدعي الصفة األصلية متمسك أبصل متيقن وظاهر، فالقول له مع ميينه 

و مشكوك فيه فكان ألنه مدعى عليه، والذي يدعي الصفة العارضة متمسك خبالف األصل وه
 مدعياً، ومن ادعى خالف األصل فعليه البيِّنة.

إذا اختلف شريكا املضاربة يف حصول الربح وعدمه، فقال رب املال: رحبت ألفاً وقال 
املضارب: ما حصل ربح، فالقول للمضارب مع ميينه، لتمسكه ابألصل وهو عدم الصفة العارضة 

 ات الربح، ألنه يدعي خالف األصل، فيحتاج لإلثبات.وهي الربح، والبينة على رب املال إلثب
قاعدة: )األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته( أو )األصل يف كل حادث تقديره أبقرب -4

 زمن( .
 معىن هذه القاعدة:

)إذا وقع اختالف يف زمن حدوث أمر، وال بينة ينسب هذا األمر إىل أقرب األوقات إىل 
 ىل زمن أبعد( .احلال، ما مل يثبت نسبته إ

تعليل ذلك: )إن أحكام احلوادث ونتائجها وما يرتتب عليها كثرياً ما ختتلف ابختالف اتريخ 
حدوثها، فعند التنازع يف اتريخ احلادث حيمل على الوقت األقرب إىل احلال حىت يثبت األبعد، ألن 

 وجوده قبل ذلك. الوقت األقرب قد اتفق الطرفان على وجود احلادث فيه وانفرد أحدمها بزعم
 فوجود احلادث يف الوقت األقرب متيقن ويف األبعد مشكوك.

 فروع على هذه القاعدة وأمثلة هلا:
لو تبني يف املبيع عيب بعد القبض وادعى البائع حدوثه عند املشرتي وادعى املشرتى حدوثه عند  -1

اداثً عند املشرتي، فيكون القول البائع، فالقول ملّدعي الوقوع يف الزمن األقرب، ويعترب العيب هنا ح
يثبت أن العيب قدمي عند البائع، إال أن يكون  للبائع مع ميينه، وليس للمشرتي حق فسخ البيع حىت

 العيب مما ال حيدث، بل هو من أصل اخللقة.
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ذ املثال أن يندرج أيضاً حتت قاعدة: )األصل العدم( ، حيث إن املشرتي متمسك ابلوصف اوميكن هل
واألصل فيه العدم فيكون القول للبائع مع ميينه ألنه متمسك بوصف أصلي هو سالمة املبيع العارض 

 من العيب.
إذا ادَّعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرض املوت )طالق الفار( وطلبت اإلرث وادعى الورثة  -2

حلادث املختلف أنه طلقها يف حال صحته، وأنه ال حق هلا يف اإلرث، فالقول للزوجة، ألن األمر ا
على زمن وقوعه هنا هو الطالق، فيجب أن يضاف إىل الزمن األقرب، وهو مرض املوت الذي تدعيه 

 الزوجة، ما مل يقم الورثة البينة على أن طالقها كان حال الصحة.
 قاعدة: )ال عربة للداللة فهي مقابلة التصريح( .-5

إشارة أو يد أو غري ذلك، وأما الصريح واملراد ابلداللة هنا غري اللفظ من حال أو عرف أو 
 فهو عند العلماء ما كان املراد منه ظاهراً ظهوراً بيِّناً واتماً ومعتاداً نطقاً أو كتابة.

 معىن القاعدة:
أن التصريح ابملراد أقوى من الداللة فإذا تعارضاً أي الصريح والداللة، فال عمل للداللة وال اعتداد 

رض فيعمل ابلداللة ألهنا يف حكم التصريح وقوته، وهذا يف املواضع اليت هبا، وأما عند عدم التعا
 جعلوا السكوت فيها كالنطق.

 وكان ذلك ألن داللة احلال يف مقابلة الصريح ضعيفة، فال تقاوم التصريح القوي.
 جمال العمل هبذه القاعدة:

قبول وإذن ومنع رضا ورفض، جمال هذه القاعدة األحكام املتعلقة ابلتعبري عن اإلرادة من إجياب و 
 وحنو ذلك.

صراحة عن عمل ذلك الشيء  فعلى ذلك لو أن شخصاً كان مأذوانً بداللة احلال بعمل شيء فمنع
 فال يبقى اعتبار حلكم ذلك اإلذن الناشئ عن الداللة.

 أمثلة على القاعدة وفروع هلا:
ن ابلشرب داللة، فإذا أخذ ذلك .إذا دخل إنسان دار آخر إبذنه فوجد إانًء معداً للشرب فهو إذ1

اإلانء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر، فهو غري ضامن، وأما لو هناه صاحب البيت أو الدار عن 
الشرب منه، َث أخذه ليشرب به فوقع وانكسر، فإنه يضمن قيمته؛ ألن التصريح ابلنهي أبطل حكم 
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لنهي هو مأذون شرعاً ابلداللة )واجلواز اإلذن املستند إىل داللة احلال، ففي صورة عدم التصريح اب
 الشرعي ينايف الضمان( كما سيأيت إن شاء هللا، وأما التصريح ابلنهي فإنه يعدم ابلداللة فال حكم هلا.

.األمني له السفر ابلوديعة داللة فأما إذا هناه املودع عن السفر هبا صراحة فليس له السفر هبا؛ ألن 2
 التصريح أقوى من الداللة.

.لو تصدِّق على إنسان فسكت املتصدَّق عليه يثبت له امللك وال حاجة إىل قوله: قبلُت، لكن لو 3
 صرح ابلرد والرفض ال ميلك؛ ألن الصريح أقوى من الداللة.

. إذا أبرأ دائن مدينه فسكت املدين برئت ذمته من الدين، ألن السكوت قبول إلبراء داللة، ولكنه 4
 يفيد عدم القبول صراحة فهو أقوى.لو رده ارتّد؛ ألن الرد 

 قاعدة: )ال ينسب إىل ساكت قول( )ولكن السكوت يف معرض احلاجة إىل البيان بيان( -6
 هذه القاعدة مشتملة على فقرتني:

تفيد أن الشرع حيث ربط معامالت الناس ابلعبارات الدالة على املقاصد فما جعل  الفقرة األوىل:
 كما تبىن األحكام على األلفاظ.  للسكوت حكماً ينبين عليه شيء

 وهلذا قال: ال ينسب إىل ساكت قول.
كاالستثناء مما قبلها، وهي قاعدة ذكرها األصوليون أيضاً حيث أفادت أن السكوت   الفقرة الثانية:

 يف حكم النطق، وذلك يف كل موضع متس احلاجة فيه إىل البيان.
نواع البيان يقوم السكوت فيه مقام الكالم، إما ومسى األصوليون هذا بيان الضرورة، وهو نوع من أ

لداللة حال يف املتكلم، تدل على أن سكوته لو مل يكن بياانً ما كان ينبغي له أن يسكت عنه وذلك  
كسكوت صاحب الشرع صلى هللا عليه وسلم عند أمر يعاينه، عن التغيري أو اإلنكار، فيكون 

 سكوته إذانً به.
عترب سكوته كالماً ألجل حاله، كسكوت البكر البالغة يف إجازة وإما ألجل حال يف الشخص ا

النكاح ألجل حاهلا املوجبة للحياء عن بيان الرغبة يف الرجال، وكسكوت الناكل عن اليمني، فإنه 
 جيعل بياانً لثبوت احلق عليه عند أيب حنيفة وأمحد رمحهما هللا.

 ل عن اليمني إنكاراً وردا اليمني على املدعي.وأما عند مالك والشافعي رمحهما هللا فيتعترب النكو 
وإما لضرورة دفع الغرور كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه ابلبيع إذ جعل سكوته إسقاطاً 

 للشفعة لدفع الضرر عن املشرتي.
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والفقرة األوىل من هذه القاعدة هي األصل، ألن املعامالت مربوطة ابلعقود واأللفاظ الصرحية، 
 ئياهتا عدد حمصوروليس جلز 

 أمثلة الفقرة األوىل:
 .إذا سكتت الثيب عند االستئذان يف النكاح مل يقم سكوهتا مقام اإلذن قطعاً.1
.لو ابع أجنيب مال أحد فضوالً وسلمه للمشرتي، وصاحب املال يشاهد البيع والتسليم وهو 2

 ساكت أو بلغه فسكت، ال يعد سكوته توكيالً ابلبيع وال إجازة.
سكن شخص داراً آلخر غري معدة لإلجيار وصاحب الدار ساكت، ال يعد سكوته إجياراً، وال  . لو3

 حق له يف طلب األجرة.
.لو أتلف شخص مال آخر وصاحب املال يشاهد وهو ساكت، ال يكون سكوته إذانً ابإلتالف، 4

 بل له أن يضمنه.
؛ إذ يعترب السكوت فيها كالنطق، من هذه القاعدة فهي كاالستثناء من األوىل وأما الفقرة الثانية

 فمسائلها حمصورة معدودة ابالستقراء حيث أوصلها بعض الفقهاء إىل نيف وأربعني مسألة، منها:
 .سكوت البكر عند استثمار وليها قبل التزويج.1
 .سكوهتا عند قبض أبيها مهرها من زوجها.2
 .سكوهتا إذا بلغت بكراً فال خيار هلا بعده.3
 ال تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت. .لو حلفت أن4
 قاعدة: )ال عربة ابلتوهم( .-7

 :معىن القاعدة
 يف اللغة: ال عربة: أي ال اعتبار وال اعتداد.

التوهم: التخيل والتمثل يف الذهن، وهو أدىن درجة من الظن أو الشك، واملراد به هنا ختيل 
ل، فهذا ال ينبين عليه حكم، وال مينع القضاء وال غري الواقع، أي االحتمال العقلي البعيد النادر احلصو 

 يؤخر احلقوق؛ ألن التوهم غري مستند إىل دليل عقلي أو حسي، بل هو أحط درجة من الشك.
 معىن القاعدة يف االصطالح:

)ال يثبت حكم شرعي استناداً إىل وهم، كما ال جيوز أتخري الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم 
 طارئ( .
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نفية لذلك أصالً يف بدائع الصنائع: )أبن ما مل يكن اثبتاً إذا وقع الشك يف ثبوته ال يثبت وقد ذكر احل
مع الشك فكيف مع التوهم؟ فهو ابطل ال يثبت معه حكم شرعي، كما ال يؤخر ألجله حكم 

 شرعي.
 أمثلة هلذه القاعدة وفروع عليها:

د، ال تصح صالته؛ البتنائها على جمرد .لو اشتبهت عليه القبلة فصلى إىل جهة بدون حتر وال اجتها1
 الوهم، خبالف ما لو حترى واجتهد مع غلبة الظن إذ تصح صالته وإن أخطأ القبلة.

. إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة يف املعامالت فللحاكم أن يزكيهم وحيكم بشهادهتم، 2
 ربة به.وال يؤخر احلكم لتوهم رجوعهم عن الشهادة؛ ألن التوهم ال ع

. لو كان لدار شفيعان أحدمها غائب فللحاضر أن أيخذ كل الدار ابلشفعة ألن سبب ثبوت احلق 3
على الكمال وجد يف حقه، وقد أتكد ابلطلب، ومل يعرف أتكد حق الغائب، ألنه حيتمل أن يطلب 

لثابت حبق وأن ال يطلب أو يعرض، فلم يقع التعارض والتزاحم، فال مينع احلاضر من استيفاء حقه ا
 حمتمل، وال عربة ابلتوهم.

 قاعدة: )ال عربة ابلظن البنيِ  خطؤه( .-8
الظن: هو إدراك االحتمال الراجح الذي ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معترب، فإذا ازداد قوة 

 حىت أصبح خالفه موهوماً فهو غالب الظن.
 معىن هذه القاعدة االصطالحي:

ن َث تبني خطأ ذلك الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل )إذا ُبين حكم أو استحقاق على ظ
 وإلغاؤه( .

 فروع هلذه القاعدة وأمثلة هلا:
. اجملتهد يف املسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى فيجب عليه الرجوع عن قوله 1

 األول إىل ذلك القول اآلخر، ألن القول األول ثبت أنه كان مبنياً على ظن خاطئ.
. القاضي إذا حكم على ظن أن حكمه موافق للشرع وهو يف نفس األمر ليس كذلك فحكمه 2

ابطل ال عربة به، وجيب الرجوع إىل احلكم املوافق للشرع، كما لو ظهر أن الشهود عبيد، مثالً بطل 
 حكمه.
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سرتد . لو ادعت امرأة نكاحاً على رجل فأنكر، َث صاحلها على مال بذله هلا، ال جيوز وله أن ي3
املال ألنه ال خيلو احلال من أحد أمرين: إما أن يكون النكاح اثبتاً، أو غري اثبت، فإن مل يكن النكاح 

اثبتاً كان دفع املال إىل املرأة من الرجل مبعىن الرشوة، وإن كان النكاح اثبتاً فال تثبت الفرقة هبذا 
ون املال الذي أتخذه املرأة عوضاً عن الصلح، ألن العوض يف الفرقة تعطيه الزوجة ال الزوج، فال يك

 شيء، فال جيوز، فهو ظن بنيِّ اخلطأ.
. إذا قال الزوج لزوجته: إن كان زيد يف الدار فأنت طالق ثالاثً، ومضى مع زوجته على ظن أن 4

زيداً ليس يف الدار، َث تبني يف الغد وجوده فيها، فتعترب الزوجة طالقاً من حني القول، وتعتد منه ال 
 وقت التبني. من
.كذلك كل أمر يوجب نقض القسمة للرتكة بعد وقوعها، كما لو ظهر دين على امليت بعد 5

القسمة، أو ظهر وارث آخر كان غائباً، أو ثبت فيها خطأ فاحش، فيجب نقض القسمة؛ إذ ال عربة 
 ابلظن البنيِّ خطؤه.

 مصرف، أجزأه اتفاقاً.. لو ظن املدفوع إليه غري مصرف للزكاة فدفع له، َث تبني أنه 6
. لو ظن أنه متطهر فصلى َث تبني له احلدث، أو ظن دخول الوقت فصلى َث تبني أنه صلى قبل 7

الوقت، أو ظن طهارة املاء فتوضأ به َث تبني ُناسته، ففي كل ذلك ال اعتداد بظنه ألنه ظن تبني 
 خطؤه.

 :قاعدة: )املمتنع عادة كاملمتنع حقيقة(  -9
هو املستحيل الذي ال ميكن وقوعه عقاًل، كمن ادعى على من هو أصغر منه  :املمتنع حقيقة

 أو مساويه سناً أنه أبوه، فهذا االدعاء غري مقبول قطعاً لالستحالة.
فهو الذي مل يعهد وقوعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد، كما لو ادعى  وأما املمتنع عادة:

رتضها منه دفعة واحدة، أو غصبها منه حال كونه مل يرث معروف الفقر أمواالً عظيمة على آخر أنه اق
 ومل يصب مااًل، ال تسمع هذه الدعوى ألهنا مستحيلة عادة.

 ويدخل حتت هذه القاعدة كل شيء مستبعد يف العادة.
 قاعدة: )ال حجة مع االحتمال الناشئ عن دليل( : -10

ذي ينشأ عن دليل ظين أو قطعي بوجود إنه ال حجة مقبولة أو مفيدة مع االحتمال ال معىن القاعدة:
 هتمة .
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وأصل هذه القاعدة يف أتسيس النظر: )إن التهمة إذا متكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله( 
 وهذا عند أيب حنيفة دون صاحبيه ودون الشافعي.

 ومعىن متكن التهمة أن هلا مؤيداً من ظاهر احلال وليست جمرد توهم.
 ثلتها:ومن فروع هذه القاعدة وأم

لو أقر شخص من مرض موته لبعض ورثته بدين، ال ينفذ إقراره إال بتصديق ابقي الورثة، ألن 
احتمال اختاذ هذا اإلقرار مطية لرتجيح بعض الورثة على بعض يف اإلرث هو احتمال قوي تدل عليه 

لورثة حينئذ حالة املرض. وأما إذا كان اإلقرار يف حال الصحة فجائز، واحتمال إرادة حرمان بعض ا
 من حيث إنه احتمال جمرد ونوع من التوهم ال مينع حجية اإلقرار.

أما لو أقر ألجنيب فإنه يصح مبنزلة إقراره يف حال صحته، ألن هذا من حوائجه، فإنه حيتاج إىل إظهار 
 ما عليه ليفك رقبته، وحاجته مقدمة على حق الورثة.
وأمحد رمحهما هللا، وأما عند مالك فإن كان  وهذا أي اإلقرار يف مرض املوت عند أيب حنيفة

 املورث ال يتهم صح وإال مل يصح، وعند الشافعي يصح إقراره.
 )األصل يف األبضاع التحرمي( .-11

املراد ابألبضاع: الفروج، مجع ُبضع وهو الفرج كناية عن النساء والنكاح، أي أن األصل يف النكاح 
ل، ولذلك مل يبحه هللا سبحانه وتعاىل إال إبحدى طريقتني: احلرمة واحلظر وأبيح لضرورة حفظ النس

 مها العقد وملك اليمني، وما عدامها فهو حمظور.
 وهلذا لو تقابل يف املرأة ِحل وحرمة، ُغّلبت احلرمة:

وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثالاثً َث نسيها، هذا رأي اجلمهور يف هذه املسألة، وعند أمحد 
  قوالن يف هذه املسألة:بن حنبل رمحه هللا

 األول: أهنا تعني ابلقرعة، وحيل له البواقي، ألن القرعة قامت مقام الشاهد واخلرب للضرورة.
 القول الثاين: ال يقرع بل يتوقف حىت يتبني، واختار ابن قدامة الثاين ومجهور احلنابلة األول.

اع، بنسوة قرية حمصورات، ألنه ليس كذلك امتنع االجتهاد فيما إذا اختلطت حمرَّمة بنسب أو رض
أصلهن اإلابحة حىت يتأيد االجتهاد ابستصحابه، وإمنا جاِز النكاح يف غري صورة احملصورات رخصة 

 من هللا لئال ينسد ابب النكاح عليه.
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ولو وكل شخص آخر يف شراء جارية ووصفها فاشرتى الوكيل اجلارية ابلصفة ومات قبل أن يسلمها 
ل للموكل وطؤها؛ الحتمال أن الوكيل اشرتاها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل للجارية للموكل، مل حيَُ 

 ابلصفات املذكورة ظاهراً يف احلل، ولكن األصل التحرمي حىت يتيقن احلل.
 

 احملاضرة الثامنة: القاعدة الثالثة من القواعد الكربى
 قاعدة: )ال ضرر وال ضرار( أو )الضرر يزال( .

كتب يف القواعد عن هذه القاعدة بقوهلم: )الضرر يزال( وجعلوا احلديث)ال عربَّ أكثر من  
 ضرر وال ضرار( دليالً على القاعدة وأصالً هلا.

ولكن التعبري بصيغة احلديث عن القاعدة أمشل وأعم، حيث يشمل الضرر ابتداًء ومقابلة، 
اء األحكام عليه ابعتبار أهنا نص وأيضاً يعطي ذلك القاعدة قوة؛ إذ جيعلها دليالً شرعياً صاحلاً لبن

 حديث نبوي كرمي، خبالف قولنا الضرر يزال فليس هلذا القول قوة شرعية كنص اخلرب.
 أصل هذه القاعدة:

هذه القاعدة نص حديث نبوي كرمي يف رتبة احلسن أخرجه مالك يف املوطأ عن عمرو بن 
ي، والدارقطين من حديث أيب سعيد حيىي عن أبيه مرساًل، وأخرجه احلاكم يف املستدرك، والبيهق

وتكملته  اخلدري، كما أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس، وعبادة بن الصامت رضي هللا عنهم،
 يف املستدرك: "من ضار ضاره هللا، ومن شاق شاق هللا عليه ".

 شرح مفردات القاعدة
وهو إيالم النفس وما يتصل  الضرر: ما يؤمل الظاهر من اجلسم وما يتصل مبحسوسه يف مقابلة األذى،

 هبا، وتشعر الضمة يف الضُّر أبنه عن قهر وعلو والفتحة أبنه ما يكون من مماثل أو حنوه.
 الضرر: إحلاق مفسدة ابلغري مطلقاً.

 والضرار: مقابلة الضرر ابلضرر، أو إحلاق مفسدة ابلغري على وجه اجلزاء واملقابلة.
 ابتداء وال جزاء.وفسره بعضهم: أبن ال يضر الرجل أخاه 

 شرح القاعدة إمجاالً:
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هذه القاعدة أساس ملنع الفعل الضار وترتيب نتائجه يف التعويض املاَل والعقوبة، كما أهنا سند ملبدأ 
االستصالح يف جلب املصاحل ودرء املفاسد، وهي عدة الفقهاء وعمدهتم وميزاهنم يف تقرير األحكام 

 الشرعية للحوادث.
نفي الضرر فيوجب منعه وحترميه مطلقاً، ويشمل ذلك: الضرر العام واخلاص، ونص هذه القاعدة ي

وأيضاً: دفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية املمكنة، كما يشمل أيضاً: رفعه بعد وقوعه مبا ميكن من 
 التدابري اليت تزيل آاثره ومتنع تكراره.

ه القاعدة وإن ترتب عليها ضرر هبم، ألن ومن َث كان إنزال العقوابت املشروعة ابجملرمني ال ينايف هذ
 فيها عدالً ودفعاً لضرر أعم وأعظم.

وإذا عرف أن الضرار يعين مقابلة الضرر ابلضرر، فيكون املقصود بنفي الضرار هو نفي فكرة الثأر 
 جملرد االنتقام، الفكرة اليت تزيد يف الضرر وتوسع دائرته.

 وز أن يكون هدفاً مقصوداً، وإمنا يلجأ إليه اضطراراً.فاإلضرار ولو كان على سبيل املقابلة ال جي
فمن أتلف مال غريه مثالً ال جيوز أن يقابل إبتالف ماله، ألن يف ذلك توسعة للضرر بال منفعة، 

 وأفضل منه تضمني املتلف قيمة ما أتلف.
ها إال عقوبة وذلك خبالف اجلناية على النفس أو البدن مما شرع فيه القصاص، ألن اجلناايت ال يقمع

  من جنسها.
 أدلة القاعدة 

إن دليل هذه القاعدة وركنها هو احلديث املتكلم فيه، وقد رواه مالك يف املوطأ مرساًل، ورواه احلاكم 
 ووصله وغريه، وهو قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال ضرر وال ضرار(.

بط منها التقعيد هلذه القاعدة، ولذلك كانت صيغة القاعدة نفس احلديث، وهناك أدلة كثرية يستن
 .[282]البقرة:َوال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوال َشِهيدٌ فمنها: قول هللا تعاىل: 

 .[233]البقرة:ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوال َمْوُلوٌد لَُه ِبَوَلِدهِ وأيضاً قوله تعاىل: 
َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروٍف َأْو َسّرُِحوُهنَّ مبَْعُروٍف َوال َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـ وأيضاً قوله تعاىل: 

 .[231]البقرة:مُتِْسُكوُهنَّ ِضرَارًا لِتَـْعَتُدوا
 .«ال مينعن جار جاره أن يغرز خشبة يف جداره»ومنها حديث النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ما ابتىن على هذه القاعدة من أبواب الفقه 
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 يبىن على هذه القاعدة كثري من أبواب الفقه :   
فمن ذلك : الرد ابلعيب ومجيع أنواع اخليارات واحلجر بسائر أنواعه على املفىت به والشفعة فإهنا  

 للشريك لدفع ضرر القسمة وللجار لدفع ضرر اجلار السوء 
ونصب األئمة  والقصاص واحلدود و الكفارات وضمان املتلفات و اجلرب على القسمة بشرطه

 والقضاة ودفع الصائل وقتال املشركني والبغاة
 من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

. اختاذ السجون َث جعلها على صورة مضجرة ال ميكن فيها املسجون من بسط فراش وال غطاء وال 1
من التكسب وال ميكن أحد من الدخول عليه لالستئناس وهو وإن كان أسلم العقوابت فهو من 

قوابت العظيمة ومقرون ابلعذاب األليم،  فإن من يعلم من أهل الفساد أن مثل هذا السجن واقف الع
له ابملرصاد يرتدع ويكف أذاه عن الناس على أن منفعة السجن ليست مقصورة على الردع بل هناك 

إن أيضاً منفعة أخرى وهي وقاية اجملرم من إضرار احلاكم به إذا عاقبه يف وقت غضبه من جرمه ف
احلاكم ممنوع شرعاً من معاقبة اجملرم وقت غضبه منه لئال جياوز يف عقوبته احلد الكايف لزجره بل يرفعه 

 إىل احلبس ريثما يسكن غضبه فيعاقبه حينئذ مبا يستحقه.
. ومن ذلك بعض اخليارات كخيار الرؤية وخيار الشرط فإن األول شرع لدفع الضرر عن املشرتي 2

 يف ملكه والثاين شرع للحاجة إىل الرتوي لئال يقع يف ضرر الغنببدخول ما ال يالئمه 
. ومن ذلك أنواع احلجر)منع اجلاهل من التطبيب، اإلفتاء ( فإهنا شرعت توقياً من وقوع الضرر 3

العائد اترة لذات احملجور واترة لغريه فإن من وجب حجره إذا ترك بدون حجر قد يضر بنفسه وقد 
 يضر بغريه كما هو ظاهر

. ومنها لو انتهت مدة إجارة األرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع، تبقى يف يد املستأجر أبجر 4
 املثل حىت يستحصد؛ منعاً لضرر املستأجر بقلع الزرع قبل أوانه.

. ولو ابع شيئاً مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثالً، وغاب املشرتي قبل نقد الثمن وقبض املبيع 5
 للبائع أن يفسخ البيع ويبيع من غريه دفعاً للضرروخيف فساده، ف

  وتتعلق هبا قواعد :
ذكرت اجمللة ثالث قواعد بشأن الضرر هي أصول ابلنسبة لغريها ) األوىل ( للنهي عن إيقاعه وهي 

 هذه و)الثانية ( لوجوب إزالته إذا وقع وهي القاعدة اليت تليها و ) الثالثة ( لبيان أن إزالته إذا مل متكن
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متاماً فبقدر ما ميكن وهي القاعدة احلادية والثالثون وما عداهن مما ذكر بشأن الضرر فليست أصوالً 
بل هي ما بني تقييد لغريها كالسابعة فإهنا قيد ملا قبلها وقد تقدم الكالم عليها أو تكميل هلذه الثالثة 

 األصول وسيأيت الكالم عنها إن شاء هللا تعاىل 
 . عدة: )الضرر يدفع بقدر اإلمكان(القاعدة األوىل: قا

)إن الضرر يدفع شرعاً، فإن أمكن دفعه بدون ضرر أصالً وإال فيتوسل لدفعه ابلقدر معىن القاعدة: 
 املمكن( .

هذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل واإلمكانيات املتاحة، وفقاً 
هي من ابب الوقاية خري من العالج، وذلك بقدر لقاعدة املصاحل املرسلة والسياسة الشرعية، ف

 االستطاعة، ألن التكليف الشرعي مقرتن ابلقدرة على التنفيذ.
 ودليل هذه القاعدة:

 من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:
 ففي جانب املصاحل العامة: -أ

ذرائع  .شرع اجلهاد لدفع شر األعداء، ووجبت العقوابت لقمع األجرام وصيانة األمن، ووجب سد1
 الفساد من مجيع أنواعه.

 .وجوب صيانة الطرقات لتفادي وقوع حوادث السيارات ووسائل النقل.2
 . وجوب بناء املستشفيات واملدارس واملرافق العامة دفعا لضرر املرض واجلهل. 3
 ومن جانب احلقوق اخلاصة: -ب
 .شرع حق الشفعة لدفع الضرر املتوقع على الشريك.1
 السفيه لدفع الضرر الناجم عن سوء تصرفاته املالية..شرع احلجر على 2
 .شرع احلجر على املفلس منعاً للضرر عن الدائنني.3
 .حق للقاضي منع املدين من السفر بناء على طلب الدائن، أو يوكل وكيالً ابخلصومة.4
كاء دفعاً .شرع اإلجبار القضائي على قسمة املال املشرتك القابل للقسمة، بناء على طلب أحد الشر 5

 لضرر شركة امللك.
 لو امتنع األب من اإلنفاق على ولده القاصر أو العاجز، حيبس لدفع ضرر اهلالك عن الولد. -6

 القاعدة الثالثة: )الضرر يزال( :



 مذكرة يف القواعد الفقهية

 د. مسرية خزار 56 
 

 هذه القاعدة تفيد وجوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه.
 من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

ريق العام حبيث يضر ابملارين، فإنه يزال، وكذلك إذا تعدى على .إذا سلط إنسان ميزابه على الط1
 الطريق ببناء أو حفر ابلوعة أو غري ذلك.

 . إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار غريه فأضرته يكلف رفعها أو قطعها.2
 وكذلك يضمن املتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدثه.

 له(.أو )الضرر ال يزال ابلضرر(.القاعدة الرابعة: )الضرر ال يزال مبث
هذه القاعدة تعترب قيداً لسابقتها، ألن الضرر مهما كان واجب اإلزالة، فال يكون إبحداث 
ضرر مثله، وال أبكثر منه بطريق األوىل، فالشرط إذاً أن يزال الضرر بال إضرار ابلغري إن أمكن وإال 

 فبأخف منه.
 فمن فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

وز إلنسان حمتاج إىل دفع اهلالك جوعاً عن نفسه أن أيخذ مال حمتاج مثله، كما ال جيوز ملن .ال جي1
أكره ابلقتل أن يقتل إذا كان املراد قتله مسلماً بغري وجه حق، ألن هذه إزالة ضرر مبثله، خبالف أكل 

 ماله.
بيع ابلعيب القدمي؛ .وإذا ظهر يف املبيع عيب قدمي وحدث عند املشرتي عيب جديد، امتنع رد امل2

 لتضرر البائع ابلعيب احلادث، إال أن يرضى، ولكن يعود املشرتي على البائع ابلنقص.
 وردت هذه القاعدة أبلفاظ خمتلفة:القاعدة اخلامسة:

إذا  -خيتار أهون الشرين، أو أخف الضررين.ج -الضرر األشد يزال ابلضرر األخف.ب -أ
إذا اجتمع ضرران أسقط األصغر  -رتكاب أخفهما.دتعارض مفسداتن روعي أعظمهما ضرراً اب

 لألكرب.
هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي متحدة املعىن، أي )أن األمر إذا دار بني ضررين أحدمها 

 أشد من اآلخر فيتحمل الضرر األخف، وال يرتكب األشد( .
 من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

ومئ ويصلي قاعداً؛ ألن ترك السجود أهون من الصالة مع . لو كان برجل جرح يدمي بسجوده، ي1
وألن ترك السجود أهون من الصالة  -عند من يوجبون انتقاض الوضوء عن سيالن الدم  -احلدث 
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مع النجاسة، وألن الدم ُنس وملوِّث، كما أن ترك السجود يف هذه احلالة يدفع عن اجلريح ضرر 
 برئه. خروج الدم ونزفه، وزايدة ضرره أو أتخر

 .جتويز أخذ األجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كاألذان واإلمامة وتعليم القرآن والفقه2
 .وجتويز السكوت على املنكر إذا كان يرتتب على إنكاره ضرر أعظم .3
.إذا خشي من السفينة غرقها، فإنه يرمي منها ما ثقل من املتاع ويغرم أهل السفينة ما رموا به على 4
 يمة ما معهم من املتاع.ق

.لو أحاط الكفار ابملسلمني ومل يندفعوا إال إبعطائهم املال لزم ذلك ألن مفسدة إعطاء املال أهون 5
 من قتل األنفس، وكذا لو طلبوا املال مقابل األسرى.

 القاعدة السادسة: يتحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام
وهي  -وإن كانت أخص منها موضوعاً  -هذه القاعدة تدخل ضمناً يف القاعدة السابقة 

قاعدة مهمة مبنية على املقاصد الشرعية يف مصاحل العباد، استخرجها اجملتهدون من اإلمجاع ومعقول 
 النصوص، وتعترب قيداً لقاعدة )الضرر ال يزال مبثله( اليت سبقت.

، فكل ما يؤدي فالشرع إمنا جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقوهلم وأنساهبم وأمواهلم
إىل اإلخالل بواحد منها فهو مضرة جيب إزالتها ما أمكن، ويف سبيل أتييد مقاصد الشرع يدفع 

الضرر األعم ابرتكاب الضرر األخص، وهلذه احلكمة شرع هللا حد القطع محاية لألموال، وحد الزان 
انة لألنفس والقذف صيانة لألعراض، وحد الشرب حفظاً للعقول، والقصاص وقتل املرتد صي

 واألداين.
ومن هذا القبيل شرع قتل الساحر املضر، والكافر املضل، ألن أحدهم يفنت الناس واآلخر 

 يدعوهم إىل الكفر، فيتحمل الضرر األخص ويرتكب لدفع الضرر األعم.
 ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

 و النساء.. جواز الرمي إىل كفار ترتسوا ابملسلمني من األسرى أو الصبيان أ1
 . ومنها جواز احلجر على املفيت املاجن حرصاً على دين الناس.2
 . احلجر على الطبيب اجلاهل حرصاً على أرواح الناس.3
 . جواز التسعري عند تعدي أرابب لطعام يف بيعه بغنب فاحش.4
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 م.. جواز بيع طعام احملتكر جرباً عليه عند احلاجة وامتناعه من البيع دفعاً للضرر العا5
 القاعدة السابعة: )درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل( 

املراد بدرء املفاسد دفعها ورفعها وإزالتها، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، فدفع املفسدة 
مقدم يف الغالب، إال أن تكون املفسدة مغلوبة؛ وذلك ألن اعتناء الشرع برتك املنهيات أشد من 

 ب على املناهي من الضرر املنايف حلكمة الشارع يف النهي.اعتنائه بفعل املأمورات، ملا يرتت
 دليل هذه القاعدة:

 [108سورة األنعام، ].  وال َتُسُبوا الَِّذيَن َيْدُعوَن من دُوِن هللِا فـََيُسبُّوا هللَا َعْدواً ِبَغرْيِ ِعْلمٍ . قوله تعاىل: 1
م ابهلل سبحانه، ولكن ملا تضمن ففي سب آهلة الكفار مصلحة وهي حتقري دينهم وإهانتهم لشركه

ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب هللا عز وجل هنى هللا سبحانه وتعاىل عن سبهم درءاً هلذه 
 املفسدة.

إذا أمرتكم ابلشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن شيء ». وقوله صلى هللا عليه وسلم: 2
 احلديث رواه النسائي وابن ماجة .  «فاجتنبوه

ومثل هذه القاعدة قاعدة أخرى تقول: )إذا تعارض املانع واملقتضي يقدم املانع إال إذا كان 
 املقتضي أعظم( .

واملراد ابملانع هنا املفسدة، واملراد ابملقتضي األمر الطالب للفعل لتضمنه املصلحة فوجود املانع 
 مينع من الفعل إال إذا كانت املصلحة أعظم.

ب احلرمة على جانب احلالل بناء على القاعدة القائلة: )إذا اجتمع وهذا من ابب تغليب جان
ألن يف تغليب جانب احلرمة درء مفسدة وتقدمي املانع،  احلالل واحلرام أو املبيح واحملرم غّلب احلرام(.

ومن ََثَّ إذا تعارض دليل يقتضي التحرمي وآخر يقتضي اإلابحة قدم دليل التحرمي يف األصح تغليباً 
 مي ودرءاً للمفسدة.للتحر 

 ومن أمثلة هذه القواعد وفروعها:
 . مينع مالك الدار من فتح انفذة تطل على مقر نساء جاره، ولو كان فيها منفعة له.1
 .إذا اشتبه حمّرمة أبجنبيات حمصورات مل حيل الزواج إبحداهن.2
 حيح كالبغل.. وما كان أحد أبويه مأكول اللحم واآلخر غري مأكول ال حيل أكله على الص3

 القاعدة الثامنة: الضرورات تبيح احملظورات  
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املراد ابلضرورة ما يلحق العبد ضرر برتكه حبيث ال يقوم غريه مقامه، هذا املراد ابلضرورة على 
 الصحيح .

بعض الفقهاء يقول: ما ترتب عليه فوات احلياة أو فوات عضو، وهذا ال يصح، وإمنا الصواب 
ورة: ما حلق املكلَّف ضرر بعدم فعله وال يقوم غريه مقامه، خبالف احلاجة فإن أن يقال يف تفسري الضر 

 احلاجة هي ما يلحق املكلَّف ضرر برتكه، لكنه قد يقوم غريه مقامه .
مثال الضرورة: إذا كان اإلنسان مضطرا ومل جيد إال امليتة، فهنا لو ترك امليتة حلقه ضرر وال يقوم 

 يتة فهذا ضرورة.غريه مقامه، ما جيد إال امل
ومن َث جاز أكل امليتة عند املخمصة و إساغة اللقمة ابخلمر والتلفظ بكلمة الكفر لإلكراه 

  .وكذا إتالف املال وأخذ مال املمتنع من أداء الدين بغري إذنه ودفع الصائل ولو أدى إىل قتله
ى قتل غريه بقتل ال ويشرتط هلذه القاعدة: أن يكون احملظور أقل من الضرورة؛ فلو أكره عل   

يرخص له : فإن قتله أَث ألن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غريه وقالوا : لو دفن بال 
تكفني ال ينبش عليه ألن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام السرت ابلرتاب مقامه 

 وكذا لو دفن بال غسل وأهيل عليه الرتاب صلي على قربه وال خيرج.
 ة التاسعة : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها : القاعد

 هذه القاعدة تعترب قيداً لسابقتها أي أن كل فعل أم ترك جّوِز للضرورة فال يتجاوز عنها.
 ومن أمثلة هذه القواعد وفروعها:

. أن املضطر ال أيكل من امليتة إال قدر سد الرمق، أي مبقدار ما يدفع عن نفسه خطر اهلالك 1
 جوعاً.

 طبيب ينظر من العورة بقد احلاجة للمعاجلة.. ال2
 .اليمني الكاذبة ال تباح للضرورة، وإمنا يباح التعريض الندفاع الضرورة به.3
. إذا ظهر للحاكم مماطلة مدين يف أداء دينه مع اقتداره وطلب الغرماء بيع ماله وأتدية دينه، حجر 4

امتنع ابع عليه احلاكم بدءاً مبا هو أهون يف حق احلاكم عليه ماله، وأمره ببيعه إليفاء الدين، وإذا 
املدين بتقدمي النقود أوالً، فإن مل تلف بسداد الدين ابع العروض، فإن مل تف ابع العقار؛ ألن 

 الضرورة تقدر بقدرها. 
 . اجلبرية جيب أال تسرت من الصحيح إال بقدر ما ال بد منه 5
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 ندفاع احلاجة هبا . اجملنون ال جيوز تزوجيه أكثر من واحدة ال6
 :القاعدة العاشرة: )احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة( 

املراد ابحلاجة هنا ما كان دون الضرورة، ألن مراتب ما حيرص الشرع على توفريه لإلنسان 
 ثالث:

يح تناول األوىل: الضرورة: وهي بلوغ اإلنسان حداً إذا مل يتناول املمنوع عنه هلك أو قارب، وهذا يب
ل يف قاعدة سابقة.  احلرام، كما ُفصِّ

الثانية: احلاجة: وهي بلوغ اإلنسان حداً لو مل جيد ما أيكله مل يهلك غري أه يكون يف جهد ومشقة، 
 فهذا ال يبيح احلرام، ولكنه يسوغ اخلروج على بعض القواعد العامة ويبيح الفطر يف الصوم.

 ما يقصد من فعله نوع من الرتفه وزايدة يف لني العيش.الثالثة: الكمالية أو التحسينية: وهي 
 وما عدا ذلك فهو زينة وفضول دون اخلروج عن احلد املشروع.

فإذا كانت هناك حاجة عامة جملموع من الناس أو خاصة بشخص ما نزِّلت هذه احلاجة منزلة الضرورة 
فيما يسع العبد تركه خبالف يف جواز الرتخيص ألجلها، لكن احلاجة مبنية على التوسع والتسهيل 

 الضرورة ألن مبىن الضرورة على لزوم فعل ما ال بد منه للتخلص من عهدة تلزم العبد وال يسعه الرتك.
 من فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

مشروعية اإلجارة واجلعالة واحلوالة والسلم جوزت على خالف القياس لعموم احلاجة إىل ذلك، 
معدوم وبيع املعدوم ابطل، ولكنه جّوِز  الضرورة؛ ألن اإلجارة والسلم بيعواحلاجة إذا عّمت كانت ك

هنا حلاجة الناس، واجلعالة فيها جهالة، ويف احلالة بيع دين بدين وهو ممنوع، ولكنه جّوز هنا لعموم 
 احلاجة.

ومنها جواز االستصناع وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً مثل أن يقول 
، كخياط مثاًل، اصنع َل ثوابً، أو ِخط َل ثوابً من هذا القماش هبذه الصفة وهبذا الثمن، لصانع

 فيصح، أو يقول ملقاول ابن َل بيتاً على هذا املخطط.
 

  
 احملاضرة التاسعة: القاعدة الرابعة من القواعد الكربى

 املشقة جتلب التيسري قاعدة:
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سمحة عن سائر الشرائع ، فاحلمد هلل تعاىل أن هذه القاعدة من أعظم ميزات هذه الشريعة ال
جعلنا من أهلها ، وممن يدين هبا فإنه من فضل هللا ورمحته اليت أمران أن نفرح هبا قال تعاىل } ُقْل 

 .[58ِبَفْضِل اَّللَِّ َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ ممَّا جَيَْمُعوَن {]يونس : 
 معىن القاعدة  

مصدر شق، يقال: شق عليه األمر يشق شقاً ومشقة إذا صعب عليه وثقل، املشقَّة لغة: 
ق ابلكسر، ومنه احلديث  لوال أن أشق على أميت ألمرهتم »وشق عليه إذا أوقعه يف املشقة واالسم الشِّ

َما وَ املعىن لوال أن أثقل على أميت من املشقة وهي الشدة، وكذا اآلية:  « ابلسواك عند كل صالة
   [27]القصص :  أُرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك 

  َُشقُة اجلَْهُد والَعناُء، واالْنِكساُر الَِّذي يـَْلَحُق النـَّْفَس والَبَدَن، ومنه قـَْولُه َتعاىل : َوحَتِْمُل أَثـَْقاَلك
َ
ْم فامل

 [7:  ]النحل ِإىَل بـََلٍد ملَْ َتُكونُوا اَبلِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اأْلَنـُْفسِ 
ويف احلديث "ِإن هذا مبعىن السهولة والليونة، تقول: َيِسَر األمر إذا سهل والن،  التيسري لغة:

ُروا»الّدين ُيْسٌر" الُيْسُر ِضدُّ العسر أَراد أَنه َسْهٌل مَسْح قليل التشديد ويف احلديث  ُروا وال تـَُعسِّ  .« َيسِّ
 ".  التعب والعناء تصبح سببا للتسهيل:" أن الصعوبة و واملعىن اللغوي اإلمجايل للقاعدة

أن األحكام اليت ينشأ عن تطبيقها حرج على املكلف ومشقة يف نفسه أو واملعىن الشرعي: 
 ماله فالشريعة ختففها مبا يقع حتت قدرة املكلف دون عسر أو إحراج"

 ويفهم منها أن املشقة اليت قد جيدها املكلف يف تنفيذ احلكم الشرعي سبب شرعي صحيح
 للتخفيف منه بوجه ما، ألن يف املشقات إحراجا، واحلرج مدفوع عن املكلف بنصوص الشريعة.

 أصل القاعدة وأدلتها  
 واألصل فيها:هذه قاعدة شرعية اثبتة يف الكتاب والسنة، 

 من الكتاب -أ
َوَما َجَعَل  وقوله تعاىل:  .[185ة:]البقر   يُرِيُد اَّلّلُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ : قوله تعاىل 

ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرَجٍ م، [78]احلج: َعَلْيُكْم يف الدِّيِن ِمْن َحرَجٍ  وليس يف [ 6]املائدة :  ا يُرِيُد اَّللَّ
ُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوسْ  ، قال تعاىل: الشريعة حكم خيرج عن حدود الطاقة البشرية َعَها هَلَا َما اَل ُيَكلُِّف اَّللَّ

نَ  َها َما اْكَتَسَبْت َربَـَّنا اَل تـَُؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأاَن َربَـَّنا َواَل حَتِْمْل َعَليـْ ا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُه َكَسَبْت َوَعَليـْ
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ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِه وَ  اْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَْنَت َمْواَلاَن فَاْنُصْراَن َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا َربَـَّنا َواَل حُتَمِّ
 [286]البقرة :  َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 

ْنَساُن َضِعيًفاوقال تعاىل:  ُ َأْن خُيَفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ  [28]النساء :   يُرِيُد اَّللَّ
يِل  الَِّذيَن يـَتَِّبُعونَ وقال تعاىل:  ُدونَُه َمْكُتواًب ِعْنَدُهْم يف التـَّْورَاِة َواإْلُِنِْ الرَُّسوَل النَّيبَّ اأْلُمِّيَّ الَِّذي جيَِ

َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَّرُِم َعَلْيِهُم اخْلََباِئثَ  ُهْم ِإصْ  أَيُْمرُُهْم اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ َرُهْم َوَيَضُع َعنـْ
زَِل َمَعُه أُولَِئَك ُهُم َواأْلَْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُنْ 

 [157]األعراف :   اْلُمْفِلُحونَ 
 أخذ على بين إسرائيل، من إقامة يقول ابن جرير الطربي: "ويضع النيبُّ األميُّ العهَد الذي كان هللا

التوراة والعمِل مبا فيها من األعمال الشديدة، كقطع اجللد من البول، وحترمي الغنائم، وحنو ذلك من 
 "األعمال اليت كانت عليهم مفروضًة، فنسخها ُحْكم القرآن

 من السنة:  -ب
]جزء من حديث . «السمحة بعثت ابحلنيفية »وأما من السنة فقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

إين مل أبعث ابليهودية وال ابلنصرانية ولكين بعثت ابحلنيفية السمحة والذي   » صحيح، و نصه:
نفسي بيده لغدوة أو روحة يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها وملقام أحدكم يف الصف خري من 

 «صالته ستني سنة
األصل أن الشريعة   «هللا تعاىل احلنيفية السمحةأحب الدين إىل   » وقول صلى هللا عليه وسلم:

 اإلسالمية يسرية سهلة ، فهي أخف الشرائع السماوية على اإلطالق ، وهي احلنيفية السمحة .
 البخاري «يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا  » وقول صلى هللا عليه وسلم:

ُدوا ِإنَّ الوَعِن النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم ، قَاَل:"  يَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبُه ، َفَسدِ  يَن ُيْسٌر ، َوَلْن ُيَشادَّ الدِ  دِ 
 أخرجه البخاري".َوقَارِبُوا َوأَْبِشُروا ، َواْسَتِعيُنوا اِبْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة ، َوَشْيء  ِمَن الدُّجْلَةِ 

هللا رفع عن هذه األمة يقول ابن حجر: مسي الدين يسرا مبالغة ابلنسبة إىل األداين قبله ألن 
له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه  األمثلةاإلصر الذي كان على من قبلهم ومن أوضح 

 األمة ابإلقالع والعزم والندم"
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وعليه فكل دليل من القرآن أو السنة فيه نفي احلرج ورفعه وأن هللا ال يكلفنا ما ال نطيق ، وال حيملنا 
نه يريد اليسر ال العسر ، وأنه وضع عنا اآلصار واألغالل ، وأنه خفف عنا ما  ما ال طاقة لنا به ، وأ

 كان على من قبلنا فكل ذلك دليل على هذه القاعدة .
، فمن األدلة على هذه القاعدة ما ثبت من مشروعية الرخصما ثبت من مشروعية الرخص:  -ج

  واملرض واملخمصة واإلكراه... كرخص السفر، وهذا أمر مقطوع به ومما علم من الدين ابلضرورة
أمجع العلماء أن هللا تعاىل مل يكلفنا مبا ال نطيق ، وهذا من فضله ورمحته جل وعال اإلمجاع:  -د

فهذا هو األصل العام يف مجيع األحكام أصوالً وفروًعا ، لكن قد يعرض أحيااًن للمكلف ما يكون 
ك فإن الشريعة ختفف هذا احلكم إما تطبيق احلكم معه فيه حرج ومشقة، فإذا كان ذلك كذل

إبسقاطه كله، أو إبسقاط بعضه، أو ابلتخيري بني فعله وتركه، أو إببداله بشيء أخف منه وحنو ذلك 
 من أنواع التخفيف وذلك حىت تنتفي هذه املشقة ويرتفع ذلك احلرج .

 أنواع املشقة ومراتبها 
 ( فإنه يقتضي أربعة أوجه اصطالحية  نفسها)ابلنظر إىل املشقة يف  إذا أخذ معىن املشقة مطلقا

، وعليه فإن التكليف مبا ال يطاق يسمى مشقة لشموله أن يكون عاما يف املقدور عليه وغريه -1
أايه، من حيث كان تطلب اإلنسان نفسه حبمله موقعا يف عناء وتعب ال جيدي، فالتعب يف تكلف 

 ذا تكلف الطريان يف اهلواء، وما أشبه ذلك.محله مشقة، كاملقعد إذا تكلف القيام، واإلنسان إ
، إال أنه خارج عن املعتاد يف األعمال العادية، حبيث يشوش أن يكون خاصا ابملقدور عليه  -2

 على النفوس يف تصرفها، ويقلقها يف القيام مبا فيه تلك املشقة.
 وهذا النوع من املشقة على ضربني:

ألفعال املكلف هبا، حبيث لو وقعت مرة واحدة أن تكون املشقة خمتصة أبعيان ا أحدمها:
لوجدت فيها تلك املشقة، فهذا هو املوضع الذي وضعت له الرخص املشهورة يف اصطالح الفقهاء،  

 كالصوم يف املرض والسفر، واإلمتام يف السفر، وما أشبه ذلك.
إىل كليات  أن ال تكون املشقة خمتصة أبعيان األفعال املكلف هبا، ولكن إذا نظر والثاين:

األعمال والدوام عليها، صارت شاقة، وحلقت املشقة العامل هبا، فاملشقة ال تتحقق مبجرد فعل واحد 
أو ما قاربه بل حتصل بتكرر الفعل واملداومة عليه، وهذا غالبا يوجد يف النوافل إذا حتمل اإلنسان منها 

 حيصل للنفس بسببه ما حيصل هلا تعبه، حىتفوق ما حيتمله على وجه ما، إال أنه إذا داوم عليه أ
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ابلعمل مرة واحدة يف الضرب األول، وهذا هو املوضع الذي شرع له الرفق واألخذ من العمل مبا ال 
ل ملال، حسبما نبه عليه هنيه عليه الصالة والسالم عن الوصال، وعن التنطع والتكلف، وقال:  حيصِّ

  متلوا"."خذوا من األعمال ما تطيقون، فإن هللا لن ميل حىت
ُلغوا".  وقوله: "القصد القصد تـَبـْ

 فهذه مشقة انشئة من أمر كلي، ويف الضرب األول انشئة من أمر جزئي.
ما كان خاصا ابملقدور عليه، وليس فيه من التأثري يف تعب النفس خروج عن املعتاد الثالث: 

رت به العادات قبل يف األعمال العادية)مشقة معتادة(، ولكن نفس التكليف به زايدة على ما ج
التكليف شاق على النفس، ولذلك أطلق عليه لفظ "التكليف"، وهو يف اللغة يقتضي معىن املشقة؛ 
ألن العرب تقول: "كلفته تكليفا" إذا محلته أمرا يشق عليه وأمرته به، و"تكلفت الشيء" إذا حتملته 

يسمى مشقة هبذا االعتبار؛ ألنه  على مشقة، ومحلت الشيء تكلفته إذا مل تطقه إال تكلفا، فمثل هذا
 دخول يف أعمال زائدة على ما اقتضته احلياة الدنيا.

 فهذه املشقة ال تنفك عن أي عمل، ولذلك مل تستوجب ترخيصا 
ما كان خاصا مبا يلزم عما قبله )الثالث(، فإن التكليف إخراج للمكلف عن هوى  والرابع:

مطلقا، ويلحق اإلنسان بسببها تعب وعناء، وذلك نفسه، وخمالفة اهلوى شاقة على صاحب اهلوى 
 معلوم يف العادات اجلارية يف اخللق.

 ضابط املشقة املعتادة وغري املعتادة 
الفرق بني املشقة اليت ال تعد مشقة عادة، واليت تعد مشقة تستوجب الرتخيص، أنه إن كان 

 وقوع خلل يف صاحبه، يف نفسه أو العمل يؤدي الدواُم عليه إىل االنقطاع عنه، أو عن بعضه، أو إىل
ماله، أو حال من أحواله، فاملشقة هنا خارجة عن املعتاد، وإن مل يكن فيها شيء من ذلك يف 

الغالب، فال يعد يف العادة مشقة، وإن مسيت كلفة، فأحوال اإلنسان كلها كلفة يف هذه الدار، يف 
يث تكون تلك التصرفات حتت قهره، ال أن أكله وشربه وسائر تصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها حب

 يكون هو حتت قهر التصرفات، فكذلك التكاليف.
 املشقة املسقطة وغري املسقطة للعبادة

 املشاق ضرابن :
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كمشقة الوضوء والغسل يف شدة الربد، وكمشقة   أحدمها: مشقة ال تنفك العبادة عنها غالبا
فجر، وكمشقة الصوم يف شدة احلر وطول النهار، إقامة الصالة يف احلر والربد، وال سيما صالة ال

وكمشقة احلج اليت ال انفكاك عنها غالبا، وكمشقة االجتهاد يف طلب العلم والرحلة فيه، وكذلك 
املشقة يف رجم الزانة، وإقامة احلدود على اجلناة ، وال سيما يف حق اآلابء واألمهات والبنني والبنات، 

م هذه العقوابت مبا جيده من الرقة واملرمحة هبا للسراق والزانة فإن يف ذلك مشقة عظيمة على مقي
اَل أَتُْخْذُكْم هِبَِما رَْأَفٌة يف و :  -تعاىل  -واجلناة من األجانب واألقارب البنني والبنات، وملثل هذا قال 

 عليه وسلم صلى هللا -لو أن فاطمة بنت حممد  »وقال عليه الصالة والسالم :  [ 2]النور :  ِديِن اَّللَِّ 
 -، وهو صلى هللا عليه وسلم أوىل بتحمل هذه املشاق من غريه؛ ألن هللا  «سرقت لقطعت يدها  -

 وصفه يف كتابه العزيز أبنه ابملؤمنني رءوف رحيم. -سبحانه وتعاىل 
فهذه املشاق كلها ال أثر هلا يف إسقاط العبادات والطاعات وال يف ختفيفها ؛ ألهنا لو أثرت  

مصاحل العبادات والطاعات يف مجيع األوقات أو يف غالب األوقات، ولفات ما رتب عليها  لفاتت
 من الثواب واألجر .

واخلالصة: أن هذه املشقة ال تنايف التكليف وال توجب التخفيف، ألن التخفيف عندئذ إمهال 
 .وتفريط

 على مراتب، وهي الضرب الثاين: مشقة تنفك عنها العبادات غالبا
وهي املشقة املتجاوزة للحدود العادية؛ كمشقة اخلوف على  مشقة عظيمة فادحة؛ األوىل:

 النفوس؛ ألن حفظ موجبة للتخفيف والرتخيصفهذه مشقة  األعضاءالنفوس واألطراف ومنافع 
 واألطراف إلقامة مصاحل الدارين أوىل من تعريضها للفوات يف عبادة أو عبادات َث تفوت أمثاهلا.

 املشقة جتلب التيسريع من املشاق يعمل فيه مبقتضى القاعدة: وعليه فهذا النو 
؛ كأدىن وجع يف إصبع و أدىن صداع يف الرأس أو سوء مزاج خفيف فهذه الثانية: مشقة خفيفة

ال أثر هلا و ال التفات إليها ألن حتصيل مصاحل العبادات أوىل من دفع مثل هذه املفسدة اليت ال أثر 
 هلا 

فما دان من املرتبة العليا أوجب التخفيف أو من الدنيا مل   هاتني املرتبتني؛الثالثة: متوسطة بني
يوجبه كحمى خفيفة و وجع الضرس اليسري فكلما قارب العليا كان أوىل ابلتخفيف، وكلما قارب 

 الدنيا كان أوىل بعدم التخفيف ما تردد يف إحلاقه أبيهما اختلف فيه. 



 مذكرة يف القواعد الفقهية

 د. مسرية خزار 66 
 

 أسباب التخفيف الشرعية
 فيف يف العبادات و غريها سبعة : أسباب التخ

، و رخصه القصر واجلمع للصالة، و املسح على اخلفني، وترك اجلمعة، والتنقل على األول : السفر 
 الدابة، والفطر يف رمضان

 و رخصه كثرية :  الثاين : املرض
ضاءه و التيمم عند مشقة استعمال املاء و عدم الكراهة يف االستعانة مبن يصب عليه أو يغسل أع

القعود يف الصالة، التخلف عن اجلماعة و اجلمعة مع حصول الفضيلة كما تقدم و الفطر يف رمضان 
و ترك الصوم للشيخ اهلرم مع الفدية و االنتقال من الصوم إىل اإلطعام يف الكفارة ، واالستنابة يف 

وجوب الفدية، و احلج ويف رمي اجلمار وإابحة حمظورات اإلحرام كلبس الثياب وحلق الرأس مع 
 وأتخري إقامة احلد على املريض غري حد الرجم إىل أن يربأإابحة النظر للعورة، 

تسقط عن املكره كثري من األحكام فال يقع نكاحه، وال طالقه، وال بيعه، وسائر  الثالث : اإلكراه
نان القلب العقود اليت ينشئها حتت طائلة اإلكراه، ولذلك أبيح له النطق بكلمة الكفر مع اطمئ

 ابإلميان.
ومن رخصه رفع اإلَث عن ترك الواجب أو فعل احملرم من غري قصد، كنسيان  الرابع : النسيان 

الصالة، أو الفطر يف رمضان، ويعترب النسيان عذرا شرعيا فيما تعلق حبقوق هللا تعاىل، فإن كان مما ال 
التدارك من حقوق هللا أو حقوق يقبل التدارك  كاجلهاد واجلمعات؛ سقط وجوبه، وإن كان يقبل 

عباده، كالصالة والزكاة والصيام والكفارات والنفقات؛ وجب تداركه على الفور إن كان واجبا على 
 الفور، وإن كان واجبا على الرتاخي فهو ابق على تراخيه. 

 وال يعترب النسيان عذرا شرعيا فيما يتعلق حبقوق العباد، ومن َث وجب الضمان
 واجلهل اصطالحا" اعتقاد الشيء جزما على خالف ما هو عليه يف الواقع" : هل اخلامس : اجل

األول : جهل ابطل ال يصلح عذرا يف اآلخرة كجهل الكافر بصفات هللا تعاىل وأحكام اآلخرة و  
 وجهل املسلم ابملعلوم من الدين ابلضرورة. 

فهذا يصلح عذرا وشبهة كمن  الثاين : اجلهل يف موضع االجتهاد الصحيح أو يف موضع الشبهة، 
 تصرف يف مال الغري حيسبه ماَله، فبان أنه لغريه فال أيَث مع الضمان. 
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والثالث : جهل املسلم املقيم بني الكفار ببعض األحكام الشرعية، فال يؤاخذ على ما فعل أثناء  
 جهله لعدم القصد. 

موم البلوى: شيوع البالء حبيث : والعسر مشقة جتنب الشيء، وعالسادس : العسر و عموم البلوى
يصعب على املرء االبتعاد عنه، وهذا العذر أعم أسباب التخفيف فمىت تعذر على املكلف التزام 

األصل وعُسر عليه سقط عنه ذلك وعمل مبا يسر عليه وانتقل للرخصة، كصالة من ال يتحكم يف 
 ار، وعامل النظافة..( التبول )السِلس( أو من يعسر عليه األحرتاز من النجاسة )كاجلز 

ومن أمثلته كذلك الصالة مع النجاسة املعفو عنها كدم القروح و الدمامل و الرباغيث و القيح و طني 
الشارع و أثر ُناسة عسر زواله، ومسح اخلف يف احلضر ملشقة نزعه يف كل وضوء ومن َث وجب نزعه 

 للغسل لعدم تكرره 
ارك اإلنسان ما فرط منه يف حال احلياة و فسح له يف الثلث و منه : مشروعية الوصية عند املوت ليتد

 دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة فحصل التيسري و دفع املشقة يف اجلانبني 
و منه : إسقاط اإلَث عن اجملتهدين يف اخلطأ و التيسري عليهم ابالكتفاء ابلظن و لو كلفوا األخذ  

 ابليقني لشق و عسر الوصول إليه 
فإنه نوع من املشقة إذ النفوس جمبولة على حب الكمال فناسبه التخفيف يف  : النقص السابع

التكليفات، فمن ذلك : عدم تكليف الصيب واجملنون ففوض أمر أمواهلما إىل الوَل وتربيته وحضانته 
إىل النساء رمحة عليه ومل جيربهن على احلضانة تيسريا عليهن وعدم تكليف النساء بكثري مما وجب 
على الرجال : كاجلماعة واجلمعة واجلهاد واجلزية وحتمل العقل وإابحة لبس احلرير وحلي الذهب 

 وعدم تكليف األرقاء بكثري مما وجب على األحرار لكونه على النصف من احلر يف احلدود والعدة 
 أنوع التخفيفات الشرعية

 ختفيفات الشرع أو رخصه سبعة انواع:
قاط العبادات عند وجود أعذارها كإسقاط اجلمعات والصوم واحلج كإس  األول : ختفيف إسقاط :

 والعمرة أبعذار معروفة. 
: كقصر الصالة ، وتنقيص ما عجز عنه املريض من أفعال الصلوات   الثاين : ختفيف تنقيص 

 كتنقيص الركوع والسجود وغريمها إىل القدر امليسور من ذلك .
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الغسل ابلتيمم والقيام يف الصالة ابلقعود والقعود : كإبدال الوضوء و الثالث: ختفيف إبدال 
 االضطجاع والركوع والسجود ابإلمياء والصيام ابإلطعام 

: كتقدمي العصر إىل الظهر، والعشاء إىل املغرب يف السفر واملطر ، وكتقدمي  الرابع : ختفيف تقدمي 
 الزكاة على حوهلا والكفارة على حنثها .

تأخري الظهر إىل العصر، واملغرب إىل العشاء، وأتخري الصالة عن وقتها : ختفيف أتخري : ك اخلامس 
 يف حق مشتغل إبنقاذ غريق وحنوه وأتخري رمضان إىل ما بعده للمريض واملسافر. 

: ختفيف ترخيص : كصالة املتيمم مع احلدث، وشرب اخلمر للغصة، والتلفظ بكلمة  السادس 
 الكفر عند اإلكراه

 ري : كتغيري نظم الصالة للخوف.ختفيف تغي السابع : 
 أقسام الرخص

 الرخص من حيث حكم األخذ هبا أقسام : 
كأكل امليتة للمضطر ملن خاف اهلالك بغلبة اجلوع و العطش   القسم األول: ما جيب فعلها 

 و إن كان مقيما صحيحا و إساغة الغصة ابخلمر 
ن يشق عليه الصوم يف سفر أو كالقصر يف السفر و الفطر مل  القسم لثاين: ما يندب فعله،  

 مرض و اإلبراد ابلظهر و النظر إىل املخطوبة. 
 كالسلم، ومنح املشرتي اخليار   القسم الثالث: ما يباح فعله، 
، كاملسح على اخلف و اجلمع و الفطر ملن ال يتضرر و التيمم القسم الرابع: ما األوىل تركها 

 هو قادر عليه. ملن وجد املاء يباع أبكثر من مثن املثل و 
 كالقصر يف أقل من مسافة القصر.  القسم اخلامس: ما يكره فعلها

 القواعد املندرجة حتت هذه القاعدة
  القاعدة األوىل: إذا ضاق األمر اتََّسع

وكان  وإذا اتسع ضاقهذه القاعدة يف معىن القاعدة الكربى: املشقة جتلب التيسري، ومتامها: 
نه إذا دعت الضرورة واملشقة إىل اتساع األمر فإنه يتسع إىل غاية اندفاع يف معىن الشق الثاين منها أ

 الضرورة واملشقة فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية عاد األمر إىل ما كان عليه قبل نزوله
 من جزئيات القاعدة 
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 جيتمع حتتها من مسائلها كل ما كان التيسري فيه موقتاً، ومن مجلة ما تفرع عليها  
واز دفع السارق والباغي ما أمكن إىل أن يندفع شره ولو ابلقتل ولذا قال سيدان علي كرم هللا . ج1

وجهه ال تتبعوا مولياً وال جتهزوا على جريح ألن القصد من القتال كان دفع الضرر وقد حصل هبربه أو 
 لة (من اجمل 23جرحه فال جيوز الزايدة عليه ألن ما جاز لعذر امتنع بزواله ) ر املادة 

 . ومنه وجوب إنظار املعسر إىل امليسرة 2
 . وجواز طعن املزكي يف الشهود وطعن احملدث يف الرواة3
 . وجواز قبول شهادة األمثل فاألمثل عند فقد العدالة أو ندرهتا4
 . ومنه عدم وجوب اخلروج على اإلمام اجلائر إذا كان متغلباً ويف اخلروج عليه مفسدة5

  الضطرار ال يبطل حق الغريالقاعدة الثانية: ا
االضطرار ال يبطل حق الغري سواء كان االضطرار أبمر مساوي كاجملاعة واحليوان الصائل  أو غري 

مساوي كاإلكراه امللجئ ففي األول)السماوي( جيوز له أن أيكل من مال الغري بقدر ما يدفع به اهلالك 
فإن ضمن يف احمللني وإن كان مضطراً عن نفسه جوعاً ويدفع الصائل مبا أمكن ولو ابلقتل وي

 وإبطال حق الغري. االضطرار يظهر يف حل اإلقدام ال يف رفع الضمان
ويف الثاين )غري السماوي( إذا كان وارداً على إتالف مال الغري فإن املكرِه ) ابلكسر ( يضمنه أما غري 

ه)على الفاعل( ال على املكرِه امللجئ فإنه ال يبيح اإلقدام على اإلتالف ولو أقدم فإن الضمان علي
 ألن االضطرار ال يتحقق يف غري امللجئ ابلنسبة ملال الغري.

 فاإلضرار إمنا هو عذر يف إسقاط اإلَث، ال يف إسقاط الضمان
الظاهر أن ضمان املكره ) ابلكسر ( ال خيتص مبا إذا كان املكره على إتالفه مال الغري بل مثله تنبيه: 

ره ) ابلفتح ( بدليل ما نصوا عليه من أنه لو أكره على أكل طعام نفسه وكان ما إذا كان مال املك
 .غري جائع فإن املكره يضمنه له

 من فروع القاعدة 
. لو انتهت مدة اإلجارة أو العارية والزرع بقل مل حيصد بعد فإنه يبقى إىل أن يستحصد ولكن 1

 .يبطل حق املالك فتلزم األجرة أبجر املثل ألن اضطرار املستأجر واملستعري إلبقائه ال
. وكذلك لو انتهت مدة إجارة الظئر وقد صار الرضيع ال أيخذ ثدي غريها ومل يستغن ابلطعام فإهنا 2

 جترب على إرضاعه ولكن أبجر املثل.
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 القاعدة الثالثة: الضرورات تبيح احملظورات. 
 القاعدة الرابعة: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها

 سة: احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصةالقاعدة اخلام
 القاعدة السادسة: الرخص ال تناط ابملعاصي 

أي أن املعاصي ال تكون أسبااب للرخص، و من َث ال يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص السفر: 
 يتة. من القصر و اجلمع و الفطر و املسح ثالاث و التنفل على الراحلة و ترك اجلمعة و أكل امل

 القاعدة السابعة: اجلواز الشرعي ينايف الضمان (
اجلواز الشرعي وهو كون األمر مباحاً فعالً كان أو تركاً ينايف الضمان ملا حصل بذلك األمر اجلائز من 

 التلف ولكن بشرط
 _ أن ال يكون ذلك األمر اجلائز مقيداً بشرط السالمة

جل نفسه وذلك ألن الضمان يستدعي سبق التعدي وأن ال يكون عبارة عن إتالف مال الغري أل -
 واجلواز الشرعي أيىب وجوده فتنافيا

 فمثالً لو حفر إنسان بئراً يف ملكه اخلاص به أو يف طريق العامة ولكن إبذن وَل األمر فوقع فيها
 حيوان رجل أو وقع فيها إنسان فهلك ال يضمن حافر البئر شيئاً.

استعمال املأجور إىل ما هو مساٍو كما إذا قال: احفظها يف  وكذا لو خالف يف حفظ الوديعة أو
 البيت الفالين من دارك فحفظها يف بيت أحصن من الذي عينه له املودع فال ضمان عليه.

  
 احملاضرة العاشرة: القاعدة اخلامسة من القواعد الكربى

 العادة حمكَّمة قاعدة:
 أوال: معىن القاعدة

 معىن العادة والعرف -أ
 عريف العادة والعرف لغةت -1
: هي الديدن، وَعوَّدته كذا فاعتاده، وتعوده أي: صريته له عادة، ومسي العيد عيدا ألنه العادة لغة 

يعود، واْستَـَعْدُت الرجل: سألته أن يعود، ومُسيت العادة بذلك؛ ألن صاحبها يعاودها، أي يرجع إليها 
 مرة بعد أخرى.
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 بعضه ببعض، وقيل ما تسكن النفوس إليه، وقيل العرف؛ هو تتابع الشيء متصال لغة: العرف
َوْأُمْر ُخِذ اْلَعْفَو اجلميل املستحَسن من األفعال املقبولة عند الناس من غري نكري، ومنه قوله تعاىل: 

 [199]األعراف :  َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنيَ  اِبْلُعْرفِ 
مة العادة قريبة من معىن العرف، فقد اشرتطوا فيالحظ أن املعاين اليت ذكرها علماء اللغة لكل

لتكون عادة تكررها مرة بعد أخرى، واشرتط يف العرف تتابعه واستمراره، أي أن العادة ميكن أن تصري 
 عرفا إذا استمرت بعد تكررها. 

 تعريف العادة والعرف اصطالحا -2
 عرفت العادة بعدة تعريفات منها: العادة اصطالحاً:

 لناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.ما استمر ا -1
 ما استقر يف النفوس من األمور املتكررة املعقولة عند الطباع السليمة. -2
 األمر املتكرر من غري عالقة عقلية. -3

والراجح هو التعريف األخري ، حيث مل خيص العادة بكوهنا موافقة للعقل أو الشرع، فهي 
 .عادة وإن خالفت ذلك

 تعريف العرف:  
 عرف العرف بعدة تعريفات منها: اصطالحاً:

 ما استقر يف النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة ابلقبول.-1
ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطالقه على معىن خاص ال -2

 عىن العادة اجلماعية.أتلفه اللغة، و اليتبادر غريه عند مساعه، وهو مب
ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه يف مجيع البلدان، أو يف بعضها سواء أكان ذلك يف مجيع  -3

 العصور، أم يف عصر معني.
التعريف األول؛ لوجازته ووفائه ابملقصود إذ أدخل العرف القوَل  -وهللا اعلم -والذي يرتجح 

 يفهم من قوله )ما استقر يف النفوس(.والعملي، كما أخرج العادة الفردية مبا 
 الفرق بني العرف والعادة:

واملراد والعرف أيضاً، « العادة حمكمة»والفقهاء يوردون لفظ العادة، وأحياانً يوردون العرف، وقوهلم: 
 يرى التفريق بينهما. ألن بعض العلماء  ال
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 قيل يف الفرق بينهما ثالثة أقوال:
 مبعىن واحد.أنه ال فرق بينهما، فهما  -1
 أنَّ العرف خمصوص ابلقول، وأن العادة خمصوصة ابلعمل. -2
أن بينهما عموم وخصوص مطلق، فالعادة أعم، إذ تطلق على العادة اجلماعية وهي العرف، كما  -3

 تطلق على العادة الفردية فكل عرف عادة، وال عكس، ولعل هذا هو األرجح.
ل أي حاكمة فاملراد أن تكون العادة َحَكماً يرجع إليها اسم مفعول مبعىن فاع معىن حمكَّمة: -ب 

 عند االختالف، ويقضى ملن وافقها.
أن العادة عامة كانت أو خاصة جتعل حكماً إلثبات حكم شرعي مل ينص على  ومعىن القاعدة:

 خالفه خبصوصه فلو مل يرد نص خيالفها أصالً أو ورد ولكن عاماً فإن العادة تعترب. 
َادة العا فالُعرف جتعل َحَكًما إلثبات ُحكم شرعي إذا مل يرد نص يف ذلك احلكم املراد إثباته،  إمنَّ

فإذا ورد النص ُعمل مبوجبه، وال جيوز ترك النص والعمل ابلعادة؛ ألنه ليس للعادة حق تغيري 
 .النصوص، والنص أقوى من العرف؛ ألن العرف قد يكون مستنًدا على ابطل

 لتها:اثنيا: أصل القاعدة وأد
َما َرآُه اْلُمْسِلُموَن َحَسًنا فـَُهَو ِعْنَد اَّللَِّ »أصل هذه القاعدة قول ابن مسعود رضي هللا عنه 

وهو حديث حسن وإنه وإن كان  والبزار أخرجه أمحد «َحَسٌن وما رآه املسلمون قبيحاً فهو عند هللا قبيح
 موقوفاً عليه فله حكم املرفوع ألنه ال مدخل للرأي فيه.

وقال ، [178]البقرة: فَاتَِّباٌع اِبْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه إبِِْحَسانٍ  ا أدلتها من الكتاب: فقد قال هللا تعاىل:وأم
 [233]البقرة:  َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوهُتُنَّ اِبْلَمْعُروفِ  :-ابلنسبة ملا تستحقه النساء-هللا تعاىل 

 كل هذه املعامالت إىل العرف املعروف بني الناس.  فأرجع سبحانه
، والعرف هو [199]األعراف :   َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنيَ  َوْأُمْر اِبْلُعْرفِ ُخِذ اْلَعْفَو قوله تعاىل : 

املعروف، وهو اسم لكل فعل يعرف ابلعقل أو الشرع حسنه، فالعرف يف القاعدة داخل يف بيان حد 
وقوله:]وأمر ابلعرف[ معناه: بكل ما عرفته النفوس مما ال تردُّه "ل قال ابن عطية: املعروف هنا، ب

 ."الشريعة
َ َلُه اهْلَُدى َويـَتَِّبْع وقال تعاىل:    نـَُولِِّه  َغرْيَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِننيَ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـََبنيَّ

 فقد استدل العلماء ابآلية على اعتبار  [115]النساء :  َوَساَءْت َمِصريًا  َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنَّمَ 
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 العرف يف التشريع. 
ال يـَُؤاِخذُُكُم اَّللَُّ اِبللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم مبَا َعقَّْدمُتُ اأْلَمْيَاَن َفَكفَّارَتُُه وقال تعاىل: 

  [89]املائدة :  َأْو حَتْرِيُر َرقـََبةٍ  ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم َأْو ِكْسَوهُتُمْ نَي ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساكِ 
فالضابط الذي يلجأ إليه يف حتديد مقدار الطعام أو توفري الكسوة يف مجيع األحكام املتعلقة 

  ابلكفارات، مما مل ينص الشرع فيها على مقدار حمدد، هو العرف السائد.
 :وأما من السنة

مارآه املسلمون حسناً فهو عند هللا »فما ذكر سابقا من  حديث عبد هللا بن مسعود:  
 .«حسن

 .البخاري«خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف»وقول النيب صلى هللا عليه وسلم هلند بنت عتبة: 
 حيددها بنص شرعي.فقد أحاهلا صلى هللا عليه وسلم على العرف والعادة يف أمر تقدير النفقة ومل 

فكأن  «للمملوك طعامه وكسوته ابملعروف»ويف املوطأ قال النيب صلى هللا عليه وسلم عن اململوك: 
للمملوك »سائالً يسأل: اي رسول! ما النفقة اليت تكفي اململوك؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 «طعامه وكسوته ابملعروف
تقريرية: فقد تعارف الناس زمن النيب صلى هللا عليه هذا من السنة القولية أما من السنة ال

وسلم امورا تتعلق بشؤون احلياة فلم حيرمها أو ينههم عنها فدل على جوازها، كما تعارفوا أمورا أقرهم 
 عليها وشاركهم يف فعلها فدل هذا أيضا على جوازها.  

 قتضاه واإلحالة إليه.ويف هذه األدلة وغريها، دليل على اعتبار الشَّرع للعرف، واحلكم مب
  اثلثا: أقسام العرف والعادة

 : قسمان:ابعتبار سببه -أ
قوَل: وهو ما إذا أطلق ُفهم منه معىن مل يوضع ذلك اللفظ له، من غري قرينة. مثل لفظ الشواء  -1

 يطلق على اللحم فقط، دون ما يشوى من غريه.
 أو بعضها. عملي: وهو ما جرى عليه عمل الناس يف مجيع البلدان  -2

 ينقسم إىل ثالثة أقسام: ابعتبار من يصدر عنه -ب 
 العرف العام: هو ما تعامل به املسلمون يف قدمي الدهر أو حديثه يف سائر األقطار. -1
 العرف اخلاص: هو ما اختص به أهل بلد أو حرفة دون سواهم. -2
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ملعىن اللغوي وهو الدعاء إىل العرف الشرعي، كاملنقوالت الشرعية، كلفظ الصالة حيث نقل من ا -3
 العبادة املخصوصة املفتتحة ابلتكبري واملختتمة ابلتسليم.

 رابعا: شروط تطبيق القاعدة:
أن ال خيالف العرف أو العادة أصالً أو نصاً شرعياً، أو قاعدة متفقاً عليها، أو إمجاعاً، ومن  -1

 ألن األصل يف العبادات التوقيف. ذلك إذا جرت عادة أهل بلد على فعل عبادة معينة، فال يقبل
أال يعارضه ما يدل على خالف املراد منه، أبن يصرح  صاحب الشأن خبالف ما يدل عليه  -2

العرف فيسقط اعتباره، وكذا إن كان له معىن  يدل عليه يف اللغة أو يف الشرع، قال شيخ اإلسالم ابن 
وسنة رسوله معلقاً هبا أحكام شرعية، وكل اسم  إن هذه األمساء جاءت يف كتاب هللا»تيمية رمحه هللا: 

، ومنه ما يعلم ابلشرع،  …فالبد له من حد، فمنه ما يُعلم حده ابللغة، كالشمس والقمر والرب،
كاملؤمن، والكافر، واملنافق، وكالصالة،.. وما مل يكن له حد يف اللغة، وال يف الشرع، فاملرجع فيه إىل 

 «.عرف الناس، كالقبض
 ن مطرداً أوغالبا: مبعىن أنه لو كان يفعل أحياانً، فهو عادة غري مطردة ، فال تعترب.أن يكو  -3
أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف املستند عليه، مبعىن أن اليكون العرف قد ذهب ومل -4

 يكن عرفاً حال إنشاء التصرف، مبعىن أن اليستدل ابحلادث على القدمي.
الفقه الكربى اليت سهلت أمور الناس ويسرت حاجاهتم، ومن األدلة وهذه القاعدة من قواعد 

الناصعة على صالحية الشريعة لكل زمان ومكان، فإن الشرع ما نزل ابحلرج }وما جعل عليكم يف 
الدين من حرج{؛ ألن ترك الناس وما اعتادوا يف بعض شؤوهنم على عرفهم وعادهتم تسهيل وتيسري 

هر يقر األحكام اليت تكون وفق عادات الناس وأعرافهم غري املخالفة عليهم، لذا فإن الشرع املط
للنصوص وهذه القاعدة جيب على كل مفت للناس أن يستحضرها إفتاء، وأن يبينها تعليماً؛ يقول 

ابن القيم رمحه هللا: "من أفىت الناس مبجرد املنقول يف الكتب على اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم 
هلم وقرائن أحواهلم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من وأمكنتهم وأحوا

طبب الناس كلَّهم على اختالف بالدهم وعوائدهم، وأزمنتهم وطبائعهم مبا يف كتاب من كتب الطب 
على أبداهنم، بل هذا الطبيب اجلاهل، وهذا املفيت اجلاهل، أضر ما]يكون[على أداين الناس وأبداهنم" 

يدل على أمهية هذه القاعدة ختصيص العادة للعموم، قال ابن رجب رمحه هللا: "قاعدة خيص  ومما
 العموم ابلعادة على املنصوص".
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واحلكم ابلعرف من أقدم مصادر القانون، كما يذكر ذلك املؤرخون، فكان هو حاكم حياهتم 
 ومنظم شئوهنم.

 ال حتصى يف أكثر أبواب الفقه.وللعرف يف الشريعة شأن كبري، فإنه حُيكم به يف مواضع 
إن القاعدة أفادت أنه إذا جرت عادة الناس على أمر من األمور فإن هذه  وخالصة القول:

 العادة حجة معتربة.
 خامسا: من فروع القاعدة:

 . أن اليسري من الدم الذي يبطل به الوضوء، هو ما يفحش يف القلب، ومردُّ ذلك إىل العرف.1
عان يف هذا البلد على أن سعر السلعة مائة ألف، َث بعد ذلك اختلفا، فقال البائع . إذا اتفق املتباي2

إمنا هو ابلدوالر، وقال املشرتي بل ابلدينار، فاملعترب الدينار؛ ألنه الذي جرت به العادة يف التبايع 
 فيها.

ا تلف به . عدم الضمان على من وضع يف املسجد شيئاً ينتفع به الناس، ومل يتعد يف وضعه، إذ3
 أحد؛ ألن العرف جار أبنه مأذون فيه من غري استئذان أحد.

. محل اليمني على العرف والعادة، فمن حلف ال يتكلم َث قرأ القرآن، ال حينث؛ ألن العرف ال 4
يطلق الكالم إال على كالم اآلدميني، وكذا لو حلف ال أيكل من هذه الشجرة، فال حينث أبكل 

 ل الثمرة؛ ألهنا ما يؤكل عادة.ورقها، وإمنا احلنث أبك
 سادسا: القواعد املتفرعة عنها

 القاعدة األوىل:  استعمال الناس حجة جيب العمل هبا  
الظاهر أن املراد ابستعمال الناس هو نفس املراد ابلعادة وقد تقدم أي أن عادة الناس إذا مل 

 تكن خمالفة للشرع حجة ودليل جيب العمل هبا ألن العادة حمكمة. 
فلو قال شخص ألحد من أهل الصنائع اصنع َل الشيء الفالين وقبل الصانع ذلك ، انعقد البيع 

 استصناعا
قال يف األشباه البن ُنيم: إذا تعارض العرف مع الشرع قدم عرف االستعمال خصوصا يف 
ه األميان فإذا حلف ال جيلس على الفراش أو على البساط أو ال يستضيء ابلسراج مل حينث جبلوس

على األرض وال ابالستضاءة ابلشمس وإن مساها هللا تعاىل فراشا وبساطا ومسى الشمس سراجا ولو 
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حلف ال أيكل حلما مل حينث أبكل حلم السمك وإن مساه هللا تعاىل حلما يف القرآن ...ألن مبىن 
 األميان العرف والعادة، ال على نفس إطالق اإلسم.

 حكام بتغري األزمان القاعدة الثانية:  ال ينكر تغري األ
ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان أي بتغري عرف أهلها وعادهتم فإذا كان عرفهم وعادهتم 

يستدعيان حكماً َث تغريا إىل عرف وعادة أخرى فإن احلكم يتغري إىل ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم 
 وعادهتم. 

 ومن تطبيقات هذه القاعدة لدى العلماء
لون السواد يف زمن اإلمام أيب حنيفة يعد عيباً قال أبن الغاصب إذا صبغ الثوب أسود . ملا كان 1 

 يكون قد عيَّبه َث بعد ذلك ملا تغري عرف الناس وصاروا يعدونه زايدة قال صاحباه إنه زايدة.
ؤية . وملا كانت الدور تبىن بيوهتا على منط واحد قال املتقدمون غري زفر يكفي لسقوط خيار الرؤية ر 2

بيت منها وملا تبدلت األزمان وصارت بيوت الدور تبىن على كيفيات خمتلفة رجح املتأخرون قول زفر 
 من أن ال بد من رؤية كل البيوت ليسقط اخليار.

. وقال املتقدمون إن الدائن ليس له استيفاء دينه من مال املديون حال غيبته إال إذا كان من جنس 3
 حقه.

تتابع زوجها بعد إيفائه هلا معجل مهرها حيث أحب ملا كان يف زماهنم من وقالوا على الزوجة أن 
انقياد الناس إىل احلقوق َث ملا انتقلت عادة الناس إىل العقوق قال الفقهاء للدائن استيفاء دينه ولو 

من غري جنس حقه وقال املتأخرون ال جترب الزوجة على متابعة الزوج إىل غري وطنها الذي نكحها فيه 
 ن أوفاها معجل مهرها لتغري حال الناس .وإ
. أنه ملا ندرت العدالة وعزت يف هذه األزمان قالوا بقبول شهادة األمثل فاألمثل واألقل فجوراً 4

 فاألقل. 
. وقالوا نظري ذلك يف القضاة وغريهم إذا مل يوجد إال غري العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً لئال 5

قوق واألحكام فقد حسن ما كان قبيحاً واتسع ما كان ضيقاً واختلفت تضيع املصاحل وتتعطل احل
 األحكام ابختالف األزمان فإن خيار زماننا هم أراذل أهل العصر األول ووالية األراذل فسوق.

 . وجوزوا حتليف الشهود عند إحلاح اخلصم، وإذا رأى احلاكم ذلك لفساد الزمان. 6
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ة لقمع أرابب اجلرائم عند كثرة فساد الزمان وأول من فعله . وجوزوا أيضاً إحداث أحكام سياسي7
 عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه فإنه قال ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.

 القاعدة الثالثة: إمنا تعترب العادة إذا اطردت أو غلبت 
هذه القاعدة هنا لتفيد تقييدها مبا ملا كان ظاهر القاعدة الكربى أن العادة مرعية على اإلطالق أثبتوا 

 إذا اطردت أو غلبت أما إذا ساوت أو ندرت فال تراعى 
 مما يتفرع على هذه القاعدة

ما لو ابع بدراهم أو بداننري وكانت خمتلفة يف املالية والرواج ينصرف البيع إىل أغلبها رواجاً وإذا   
 نه يؤدي إىل التنازعكانت متساوية يف الرواج واملسألة حباهلا فسد العقد أل

 القاعدة الرابعة: العربة للغالب الشائع ال للنادر 
العربة للغالب الشائع ال للنادر فلو بين حكم على أمر غالب فإنه يبىن عاماً وال يؤثر على  

عمومه واطراده ختلف ذلك األمر يف بعض األفراد أو يف بعض األوقات فقد جوز املتأخرون للدائن يف 
استيفاء دينه من غري جنس حقه لغلبة العقوق وقالوا ليس للزوج أن جيرب زوجته على السفر هذا الزمن 

 من وطنها إذا كان نكحها فيه وإن أوفاها معجل مهرها لغلبة اإلضرار يف األزواج 
وقالوا ليس للقاضي أن يقضي بعلمه لفساد حال القضاة وصححوا االستئجار على اإلمامة 

سل الناس عن القيام هبا جماانً وقدروا يف احلضانة استغناء الصيب ابلسبع وحد واألذان والتعليم لتكا
 الشهوة لألنثى ابلتسع ألنه الغالب 

ومنعوا من مساع دعوى الزوجة بكل املهر املعجل على زوجها بعد الدخول هبا بل يقال هلا إما 
تسلم نفسها عادة من غري  أن تقري مبا تعجلت وإال قضينا عليك ابملتعارف تعجيله وذلك ألهنا ال

أن تقبض وقدروا مدة اإلايس من احليض للمرأة خبمس ومخسني سنة ألجل أن تعتد ألن املرأة إذا 
بلغت هذه السن ففي الغالب ينقطع حيضها وجعلوا كل ذلك أحكاماً عامة مع أنه ال شك يف 

 .ربة للكثري الغالبالتخلف يف بعض األفراد ويف بعض األوقات ولكن مل ينظروا له وجعلوا الع
  القاعدة اخلامسة: املمتنع عادة كاملمتنع حقيقة

املمتنع عادة كاملمتنع حقيقة فكما أن املمتنع حقيقة ال تسمع الدعوى به وال تقام البينة عليه للتيقن 
بكذب مدعيه كقوله ملن ال يولد مثله ملثله: هذا ابين، فكذلك املمتنع عادة كدعوى معروف ابلفقر 

 ر أمواالً جسيمة مل يعهد عنه أنه أصاب مثلها إبرث أو بغريه.على آخ
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 :ومن تطبيقاهتا
 . كدعوى املدعي إقرار املدعى عليه بعد أن طالت اخلصومة بينهما.1
 . وكدعوى القريب أو أحد الزوجني ملك ما ابعه وسلمه اآلخر ابطالعه أو أن له فيه حصة2
ملكه أو أن له فيه حصة بعدما رآه يتصرف يف املبيع . وكدعوى األجنيب على املشرتي أن املبيع 3

 تصرف املالك يف أمالكهم ابهلدم أو البناء أو الغراس.
. وكدعوى الولد الذي يف عائلة أبيه وصنعتهما واحدة أن املال الذي حتت يد والده ملكه أو له فيه 4

 حصة 
 لظاهر على الوقف أو اليتيم .وكدعوى املتوَل أو الوصي أنه أنفق أمواالً عظيمة كذبه فيها ا5

 فكل ذلك ال تسمع الدعوى بشيء منه وال تقام البينة عليه.
 القاعدة السادسة: ) احلقيقة ترتك بداللة العادة (

احلقيقة ترتك بداللة العادة والعرف ألن االستعمال والتعارف جيعل إطالق اللفظ على ما تعورف 
  وجيعل إطالقه على معناه الوضعي األصلي يف نظرهم جمازاً استعماله فيه حقيقة ابلنسبة إىل املستعملني

ومن املعلوم أن األمر إذا دار بني احلقيقة واجملاز ترتجح احلقيقة وهي هنا العرف والعادة ويرتك اجملاز 
 وهو املعىن الوضعي األصلي. 

هذه القاعدة فالقاعدة األصلية عامة فهي تشمل حتكيم العادة مطلقا سواء كانت قوليه أو فعلية و 
 خاصة ابلعرف اللفظي فإذا عارض احلقيقة اللغوية عرف لفظي عمل به 

 :ومن تطبيقاهتا
 .لو حلف شخص أال يدخل بيتا فدخل مسجدا مل حينث.1
 .لو حلف ال أيكل حلما فأكل مسكا مل حينث.2
 القاعدة السابعة: )املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً ( 

ففي كل حمل يعترب ويراعى فيه شرعاً صريح الشرط املتعارف وذلك أبن املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً 
ال يكون مصادماً للنص خبصوصه إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل عليه بدون اشرتاط صريح فهو 
مرعي ويعترب مبنزلة االشرتاط الصريح فكما ال تسمع الدعوى خبالف ما شرط صرحياً مما تعورف ال 

 ما تعورف واعتيد العمل به بدون شرط.تسمع الدعوى خبالف 
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فقيد الشرط ابملتعارف ألن غري املتعارف ال يعترب إال إذا كان شرطاً يقتضيه العقد كاشرتاط حبس 
 املبيع الستيفاء الثمن. 

 يتفرع على هذه القاعدة 
العرف . ما لو جهز األب ابنته جبهاز ودفعه هلا َث ادعى أنه عارية وال بينة فإنه ينظر إن كان 1

مستمراً أن مثل ذلك األب يدفع مثل ذلك اجلهاز عارية أو ملكاً فإنه يتبع ويكون القول قول من 
 يشهد له العرف والبينة بينة اآلخر وإن كان العرف مشرتكاً فالقول لألب والبينة بينة البنت

 أمثله لفروع القاعدة :
 جيرب على دفع االجرة املتعارف عليها.لوأجر رجل عامالً من غري حتديد االجره فإن صاحب العمل 2
. لو استأجر إنسان عامال ومل حيدد له ساعات العمل فإنه يعمل عدد الساعات املتعارف عليها 3

 وهي مثاين ساعات غالباً 
 .إذا كانت عاده الناس إطعام العامل املستأجر وقت العمل فإن صاحب العمل يلزم بذلك 4

 كالتعيني ابلنصالقاعدة الثامنة: التعيني ابلعرف  
التعيني: هو ختصيص الشيئ من اجلمله، والنص يف االصطالح له عده معاين ويراد به هنا صيغه 

 الكالم األصليه
 واملعىن أن كل ما عينه العرف فهو كالنصوص عليه يف العقد و أيخذ حكمه

 فروع القاعدة:
شاء على أن ال يسكن . لو استأجر داراً دون بيان من سيسكن يف الدار فله أن يسكن من ي1

 حداداً أو ُناراً من غري إذن املؤجر ألن من املعروف أن القيام هبذه األعمال يضر الدار و اجلار 
أو لو اسكن يف الدار أعزب فلصاحب العقد الرجوع عن هذا إذا تعارف الناس على عدم إسكان 

 األعزب بني العوائل.
ن حيملها فوق املعتاد أو يسلك هبا طرق و عره .لو أعار شخص آخر سيارة فإنه ليس للمستعري أ2

 تضر السيارة.
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 املصادر واملراجعأهم 

 
 أنوار الربوق يف أنواء الفروق، شهاب الدين القرايف •
 حممد بن أمحد املقريالقواعد  •
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 ألشباه والنظائر للسيوطي.ا •
 املنثور يف القواعد للزركشي. •
 ول الفقه للشاطيب .املوافقات يف أص •
 غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر للحموي. •
 قواعد األحكام يف مصاحل األانم للعز بن عبد السالم. •
 شرح القواعد الفقهية، ألمحد الزرقا. •
 القواعد الفقهية للندوي. •
 مد صدقي آل بورنوحملالوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية  •
 اب الباحسني.القواعد الفقهية عبد الوه •
 القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها، لصاحل السدالن. •
 معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية. •
 عبد القادر داودي. اإلسالميالقواعد الكلية والضوابط يف الفقه  •
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