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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 : ذقذيى

تظى هللا انزحًاٌ انزحيى، ٔ تّ ثقري، ٔأطرعيٍ، ٔأصهي، ٔأطهى عهٗ 

: طيّذَا دمحم، ٔعهٗ آنّ، ٔصحثّ أجًعيٍ، ٔتعذ 

فإّف عمـ القكاعد الفقيية، عمـ نفيس عظيـ الَقْدر، كالفائدة بو ُتنار طريق 
المجتيد الستنباط، كاستخراج األحكاـ الشرعية لمنكازؿ التي تستجد لمّناس عمى 

.  مّر العصكر
فيك عصارة ما تضمنتو النصكص الشرعية مف أحكاـ عممية، كلذلؾ 

فالمحيط بو حتًما سيتكصل إلى الكشف عف الحكـ الشرعي ألؼِّ نازلة، كىك ما 
َكَىِذِه اْلَقَكاِعُد ُمِيمٌَّة  ... : "أّكده اإلماـ الفقيو الُمِقنف شياب الديف القرافي بقكلو

ـُ َقْدُر اْلَفِقيِو، َكَيْشُرُؼ  َحاَطِة ِبَيا َيْعُظ ِفي اْلِفْقِو َعِظيَمُة النَّْفِع َكِبَقْدِر اإلِْ
َكَيْظَيُر َرْكَنُق اْلِفْقِو َكُيْعَرُؼ َكَتتَِّضُح َمَناِىُج اْلَفَتاَكى َكُتْكَشُف، ِفيَيا َتَناَفَس 

  1..." اْلُعَمَماُا َكَتَفاَضَ  اْلُفَضبَلاُ 
نعـ، حقا إّف َمْف لـ يجتيد في التعرؼ عمى ىذا الفف فاّنو قطعا لْف 
يستطيع مكاكبة المستجدات، كالنكازؿ خاصة في عصرنا الذؼ ظيرت فيو 

اكتشافات عممية مذىمة لـ تكف َتخطر عمى باؿ أحد مف قبل، حيث نتج عنيا 
تبّدؿ جذرؼ في سمكؾ اإلنساف، كحياتو، حّتى أّف المسمـ الممتـز أصبح في 

                                                             

أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي -  1
عالـ الكتب، بدكف : نشر ، 1/3أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ = الفركؽ : ىػ 684: ت

  .طبعة كبدكف تاريخ
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حيرة مف أمره يريد أْف َيتعرؼ عمى حكـ هللا في كل ما َيعرض لو مف نكازؿ؛ 
ألّنو ِيؤمف يقينا بأّف شريعتو كاممة مكتممة تجيب عف كل ما يحدث، كيستجد 

 َفَمْيَس َتْنِزُؿ ِبَأَحٍد "..: عمى مّر العصكر، كىك ما أكده اإلماـ الشافعي بقكلو
ا َأْك ُجْمَمةًة   .2".َناِزَلٌة إالَّ َكاْلِكَتاُب َيُدؿُّل َعَمْيَيا َنصًّص

 حيف َقعَّد قكاعد تجيب عف أعقد، الَمّقِر  كذلؾ ىك ما عّضده إَمامنا  
تعمق الحكـ بالمحسكس عمى : " كأصعب النكازؿ في عصرنا ، كمف ذلؾ قكلو

 .  3 " ظاىر الحّسِ ال عمى باطف الحقيقة
فياتو القاعدة كما قاؿ المحقق تجيب عف حكـ الصائـ الذؼ يسافر مف 

الغرب إلى الشرؽ جّكا، فمع تطكر كسائل السفر تطكرا قد يصبح النيار لو 
.      ثبلث ساعات أك أقل، كربما في السنكات القادمة قد يصبح أقل مف ساعة 

 
ـِ َاْلَقَكاِعِد  ـُ ِبِعْم ْلِفْقِيَيِة ِمْف َأْكَلى َاأْلَْكَلِكَياِت َلَدى اإذًةا َفااْلِْىِتَما

ـَ  ِبِو ُعَمَماُا َىِذِه  َاْلَفِقيِو َاْلُمَعاِصِر، ِإْذ َعَمْيِو َأْف َيْعَمَ  َعَمى ِإْثَراِا َما َقا
ِلَكْي ُنَبْرِىَف ِلْمَغْيِر َأّف  َاأْلَُمِة ِبَما ُيمِبي َحاَجاِتَيا، َكُمَتَطَمَباِتَيا،َكَذِلؾَ 

ـِ َاْلَشْرِعيِّ أِلَيِِّة َناِزَلِة ؿَشِريَعَتَنا ُتَكاِكُب، َكُتَساِيُر  ْلَكْشَف َعْف َاْلُحْك
. َكِفي َذِلَؾ َخْيٌر َكِبيرٌ  ِلؤْلَُمِة، َتْحُدثُ 

  

                                                             

الشافعي أبك عبد هللا دمحم بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب -  2
،  دار المعرفة: نشر،  7/314األـ : ىػ 204: بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي ت

  .ـ1990/ىػ1410بدكف طبعة، : بيركت، ط 
أحمد بف عبد هللا : ،  تح 391/ 1القكاعد :  ق 758دمحم بف دمحم بف أحمد المقَّرؼ ت- 3

حياء  بف حميد ، المممكة العربية السعكدية، جامعة أـ القرػ، معيد البحكث العممية، كا 
. التراث اإلسبلمي ، مكة المكرمة
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التعريف، النشأة ، : اإلطار المفاىيمي لعمـ القكاعد الفقيية:الفص  األكؿ
، األنكاع  رالمصاد

يتضمف ىذا المبحث الكثير مف  :في التعريف بالقكاعد الفقيية المبحث األكؿ
  :المطالب، كالفركع، كفيما يمي التفصيل

 :لغة كاصطبلحا المطمب األكؿ في التعريف بالقاعدة الفقيية

مف األفيد قبل بياف مفيكميا في اصطبلحات الفقياء، أف نعّرج أكال 
: عمى مفيكميا في اصطبلح الّمغكييف مف خبلؿ المطمب التالي

 : يفٕٓو انقاعذج انفقٓيح نغح: انفزع األٔل
القكاعد، كالفقيية  لذلؾ فإّف "القاعدة الفقيية مصطمح مركب مف كممتيف 

.  تعريفيا ينبني عمى تعريف كل مف جزأؼ المركب عمى حده
:   معنى القاعدة لغة: البند األكؿ
: َكَقاَؿ َأُبك عبيد. األساس، كاحدتيا َقاِعَدة: اْلَقَكاِعد: " اليركؼ قاؿ 

حاب ماا، شبِّيت بقكاعد الِبناا، : َقَكاِعد السَّ أصكُليا المعتِرضة ِفي آَفاؽ السَّ
.. خشبات أربع معترضات في أسفمو: كقكاِعُد اليكدج. أساسو: كقكاِعُد البيت

 4 " .كالَقعكُد مف اإلب  ىك الَبْكر حيف ُيركب أ  يمكف ظيره مف الرككب، 

                                                             

   1/137تيذيب المغة :  ىػ 370: دمحم بف أحمد بف األزىرؼ اليركؼ، أبك منصكر ت-4
  ، 2001األكلى، :دار إحياء التراث العربي،  بيركت، ط: دمحم عكض مرعب، نشر: ، تح

مختار : ىػ666: زيف الديف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازؼ ت
المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، : يكسف الشيخ دمحم ، طبع:  ، تح1/257الصحاح 

 ، ابف فارس أحمد بف فارس بف زكرياء ـ1999/ ىػ 1420الخامسة، : بيركت، صيدا، ط
زىير : ، دراسة، كتحقيق1/760مجمل المغة : ىػ 395: القزكيني الرازؼ، أبك الحسيف ت
/ ىػ1406مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة الثانية : عبد المحسف سمطاف، دار النشر

 . ـ1986
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اجُ : " كعّضد ما ذىب إليو اليركؼ بف منظكر فقاؿ  الَقكاِعُد : َقاَؿ الزَّجَّ
َخَشَباٌت َأربع ُمْعَتِرَضٌة ِفي َأسفمو : كَقكاِعُد الَيْكَدج. َأساطيُف اْلِبَناِء الَِّتي َتْعِمُده
ُب ِعيداُف الَيْكَدج ِفيَيا َأراد ِباْلَقَكاِعِد َما  اْعَتَرَض ِمْنَيا : َكَقاَؿ اْبُف اأَلثير... ُتركَّ
 5." كَسَفل َتْشِبيًيا ِبَقَكاِعِد اْلِبَناءِ 

تعني   يستفاد مف ىذيف التعريفيف أّف القاعدة عند عمماا الّمغة
كتجمع عمى قكاعد، كىي  األساس، ك ك  ما يرتكز عميو الشيا فيك قاعدة،

مصداقا لقكلو  أسس الشيا، كأصكلو حّسيا كاف ذلؾ الشيا كقكاعد البيت،
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  چ  " :تعالى

ەئ  وئ   چ  ":كلقكلو عز كجل أيضا، ١٢٧:  البقرةچٺ  ٺ  ٺ  

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  

 . ٢٦: النحل چی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ   
يف، كدعائمو، كقاعدة أمكرؾ كاىية، كمف ىذا أك معنكيا  كقكاعد الدِّ

 (6) .لمقاعدة الفقيية" قاعدة " االستعماؿ كرد استخداـ الفقياء لكممة 
الفقيية نسبة إلى الفقو، كىك َقْيد لبلحتراز : معنى الفقيبة لغة: البند الثاني

عف عمـك أخرػ كالعمـك السياسية، كاالقتصادية، كالفمسفية، كغير ذلؾ مف 
، كالنظريات . العمـك

                                                             

: دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ الركيفعى ت-5
- الثالثة : بيركت،  ط– دار صادر :  ، نشر3/361لساف العرب : ىػ  اإلفريقي 711

.  ىػ1414
مطابع دار : أحمد عبد الغفار عطار، مصر: الصحاح ، تحقيق: إسماعيل الجكىرؼ - 6

زيف الديف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر بف عبد   ،525 (قعد)الكتاب العربي،  مادة 
يكسف الشيخ دمحم نشر،  : ، تح1/257مختار الصحاح : ىػ666: القادر الحنفي الرازؼ ت

. ـ1999/ ىػ 1420الخامسة، : المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، بيركت، صيدا، ط
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 الفيـ، كعمى إدراؾ فيك كما قاؿ أىميا يطمق عمى "الّمغة " أما الفقو في 
ْياِ، : الِفْقوُ : "  كىذا ما أبانو بف منظكر بقكلوالشيء، كالعمـ بو، ـُ ِبالشَّ اْلِعْم

يِف لِسياَدِتو، َكَشَرِفِو، كَفْضِمو َعَمى َساِئِر َأنكاع  ـُ َلُو، كغمَب َعَمى ِعْمـ الدِّ كالفي
ـِ ، كالَفْتح، َكَقْد َجَعمو الُعْرُؼ : ؛ َقاَؿ اْبُف اأَلثير ...اْلِعْم قِّ كاْشِتقاقُو ِمَف الشَّ

ـِ اْلُفُركِع ِمْنَيا َفيا َّللاَُّ َتَعاَلى، كَتْخصيصًا ِبِعْم ِريَعِة َشرَّ ـِ الشَّ ا ِبِعْم : َقاَؿ َغْيُرهُ . َخاصًّ
يِف َأؼ َفْيمًا ِفيِو، َقاَؿ َّللاَُّ : ُيَقاؿُ . كالِفْقُو ِفي اأَلصل الَفْيـ ُأكِتَي فبلٌف ِفْقيًا ِفي الدِّ

   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ەئ  ې  ى            ى  ائ   ائچ: َعزَّ َكَجلَّ 

: التكبة چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی     
، اِلْبِف َعبَّاٍس َفَقاؿَ 122 ـَ َعِف اْبِف َعبَّاٍس َأفَّ : ، َكَدَعا النَِّبيُّي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ

ـَ َدَخَل الَخبَلَء، َفَكَضْعُت َلُو َكُضكًءا َقاؿَ  َمْف َكَضَع : " النَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
َـّ َىَذا َفُأْخِبَر َفَقاؿَ  يفِ  المَُّي : َأؼ َفيِّْمو تْأكيَمو َكَمْعَناُه، كَفِقو ِفْقياً  ،7"َفقِّْيُو ِفي الدِّ

: َفُقو الرَُّجُل َفَقيًا كِفْقيًا كَفِقو، كَفِقو الشيءَ : ِبَمْعَنى َعِمـ ِعْممًا، َكَقاَؿ َبْعُضُيـْ 
ّـِ اْلَقاِؼ، َفِإنََّما ُيْسَتْعَمُل ِفي .. َعمَّمو: َعِمَمو، كَفقََّيو، كَأْفَقَيو كَأما َفُقو، ِبَض

  8"...َرُجٌل َفِقيٌو، َكَقْد َفُقَو َيْفُقو َفقاىًة ِإَذا صاَر َفقييًا كساَد الُفَقياءَ : ُيَقاؿُ . النُّيُعكتِ 
مّما تقدـ بيانو يمكف تعريف : لممركب اإلضافي اللّغىي التعريف :الثالث البند

ٍى،  ُسمّ  أَأطَأاصُس  :تأَّٓا انهّغح في لمقاعدة الفقيية ْٓ ْهىٍ  فَأ عِع  .َٔأ

فقٓاء انًذاْة عّرفيا   :يفٕٓيٓا في االصطالح انفقٓي: انفزع انثاَي

 بتعاريف مختمفة حيث عّبر عنيا بعضيـ بالحكـ، كباألمر األرتعح انًرقذييٍ
                                                             

الجامع المسند الصحيح المختصر : دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفي - 7
دمحم زىير بف ناصر : ، تح1/41صحيح البخارؼ = مف أمكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأيامو 

مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ دمحم فؤاد عبد )دار طكؽ النجاة : الناصر، نشر
. ىػ 1422األكلى، : ، الطبعة(الباقي

دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ الركيفعى  - 8
 بيركت، ط الثالثة –دار صادر :  ، نشر13/522لساف العرب : ىػ 711: اإلفريقى ت

 . ق1414- 
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الكمي، كاآلخر بالقضايا الكمية، كاآلخر بالحكـ األغمبي، كفي ما يمي ذكر 
 :لمبعض منيا مف خبلؿ الفركع التالية

:  المذىب الحنفي ذعزيف: انثُذ األٔل

ـٌ َأْكَثِر ٌّ اَل ُكمِّيٌّ َيْنَطِبُق َعَمى َأْكَثِر ُجْزِئيَّاِتِو  : "بأنّيا" الحمك  "عّرفيا  ُحْك
.  (9)"  ِلُتْعَرَؼ َأْحَكاُمَيا ِمْنوُ 

ال – ُحْكـٌ َأْكَثِرؼٌّ - أّف القاعدة الفقيية الكبرػ " الحمكؼ " يفيـ مف كبلـ 
ّنما الجزئيات الفقيية تصدؽ عمى كّل  المندرجة تحتيا، أك المتضمنة ليا، كا 

تحتكؼ  10عمى أغمبيا، كأكثرىا، كذلؾ ألّف جميع القكاعد الفقيية الخمسة الكبرػ 
كما سنتعّرؼ عمى ذلؾ مف خبلؿ دراستنا لكل قاعدة -  11عمى استثناءات

 " .  اَل ُكمِّيٌّ " كىك المقصكد مف قكلو – عمى حده 

غير أّف ما يؤاخذ عميو الحمك  أّنو استخدـ  مصطمح القاعدة لمداللة 
عمى القاعدة الفقيية، كىذا بحسب رأيي غير دقيق؛ ألّف معنى القاعدة 
يصدؽ عمى جميع  قكاعد العمكـ سكاا كانت فقيية، أك فمسفية، أك 

.   أصكلية، أك غير ذلؾ مف العمكـ

                                                             

ىػ 1098:  أحمد بف دمحم مكي، أبك العباس، شياب الديف الحسيني الحمكؼ الحنفي ت-9
 ، دار الكتب العممية:  ،  طبع1/51غمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر : 
- األشباه كالنظائر البف نجيـ بأعمى الصفحة يميو ).ـ 1985- ىػ 1405األكلى، : ط

   .  (غمز عيكف البصائر ألحمد الحمكؼ : شرحو - مفصكال بفاصل 
األمكر بمقاصدىا، كالمشقة تجمب التيسير، :  كىي كما عّدىا الفقياء المعاصريف - 10

. كاليقيف ال يزكؿ بالشؾ، كال ضرر كال ضرار، كالعادة محكمة 
جكاز رمي الكفار إذا : قاعدة الضرر ال يزاؿ بالضرر، استثني منيا : مثاؿ ذلؾ - 11

 . 1/105القكاعد : المقرؼ . تترسكا بأسرػ المسمميف
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لذلؾ، كألج  ضبط المصطمح أرى بأّنو يجب إضافة كممة الفقيية إلى 
األحكاـ " لفظة القاعدة ألّف مصطمح الفقيية يعني  كما قاؿ جميكر الفقياا 

 .الشرعية العممية فقط 

 : المذىب المالكي ذعزيف: انثُذ انثاَي 

 ىك أخص مف األصكؿ، كسائر 12كّ  كّمي:" ّعرفيا المقَّرؼ فقاؿ 
 " المعاني العقمية العامة، كأعـّ مف العقكد، كجممة الضكابط الفقيية الخاصة

(13 )  

  : يفيـ مف كبلـ المّقر  أّف القاعدة الفقيية تعني
ك  ما مف شأنو أْف ينطبق عمى الجزئيات التي َيتككف منيا، كىي  : أكال

قكاعد، اؿبذلؾ ال ترتقي في عمكميا، كفي انطباقيا إلى مستكى عمكـ 
   كأصكؿ عمكـ الشريعة، كالعربية،كالمبادئ العامة لبلجتياد، كاالستنباط،

 . 14كفركعيا

                                                             

ىك الذؼ يصح إطبلؽ اسـ الكمي عمى كل   : " الجرجانيالكمّي لغة كما عّرفو - 12
" .كاحد مف جزئياتو، كحصر المقدمة عمى ماىية المنطق، كبياف الحاجة إليو، كمكضكعو

كتاب التعريفات  : (ىػ816: المتكفى)عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجرجاني 
دار الكتب : ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، نشر:  ،تح1/88

ـ 1983-ىػ 1403األكلى : لبناف، ط–العممية بيركت 
ِرَكِة :"كفي االصطبلح عّرفو القرافي فقاؿ-  ُرُه ِمْف ُكُقكِع الشَّ  َفاْلُكمِّيُّي ُىَك الَِّذؼ اَل َيْمَنُع َتَصكُّي

ْد  ـْ َيَتَعدَّ ـْ ُيكَجْد َكَبْحٍر ِمْف ِزْئَبٍق َأْك ُكِجَد َكَل ِفيِو َسَكاٌء اْمَتَنَع ُكُجكُدُه َكاْلُمْسَتِحيِل َأْك َأْمَكَف َكَل
ْنَسافِ  َد َكاإْلِ ْمِس َأْك َتَعدَّ بيركت، ط - دار الغرب اإلسبلمي . 1/58الذخيرة " .  ..َكالشَّ

نما سمي: "...  ـ، كىذا ما عّضده الجرجاني فقاؿ1994األكلى،  كمًيا؛ ألف كمية : كا 
الشيء إنما ىي بالنسبة إلى الجزئي، كالكمي جزء الجزئي، فيككف ذلؾ الشيء منسكًبا إلى 

  .1/88التعريفات " .الكل، كالمنسكب إلى الكل كمي
   .1/212القكاعد - 13
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العقكد، كسائر المعامبلت، القاعدة الفقيية في سريانيا أعـّ مف  :ثانيا
 العقكد، كالعبادات فرعا مف فركع القاعدة، ككذا لككنيا كذلؾ؛ ألفّ كالعبادات 

أعـّ مف الضكابط الفقيية الختصاص الضابط بباب فقيي كاحد، كعمـك 
القاعدة ألغمب أبكاب الفقو كقاعدة األمكر بمقاصدىا، كغيرىا مف القكاعد 

 .الكمية األربعة األخرػ 
ْبِكيّ  عّرفيا : المذىب الشافعي ذعزيف : البند الثالث األمر : " فقاؿ ىيالسُّل

  15."الكّمي الذ  ينطبق عميو جزئيات كثيرة يفيـ أحكاميا منيا

 َأْمٌر ُكمِّيٌّ : " عرفيا البيكتي فقاؿ :المذىب الحنبمي ذعزيف: البند الرابع 
 .  16 "ُمْنَطِبٌق َعَمى ُجْزِئيَّاٍت َمْكُضكَعةٍ 

الذ  " الكّمي" ما يبلحع عمى ىذه التعريفات أّنيا عّبرت عنيا بمفع 
يصدؽ عمى جميع القكاعد األصكلية، كالنحكية، كالفقيية، كغيرىا مف 

.  (17)القكاعد، كالحاؿ أّف القاعدة الفقيية ىي أحكاـ شرعية عممية فقط 

كما ال أكافقيـ عمى استخداـ مصطمحات المناطقة، ذلؾ ألّف ِفقينا 
غنّي بالمصطمحات الشرعية التي يمكف التعبير بيا عند البياف، كالشرح ألّية 

 . مسألة فقيية تستجد لمناس عمى َمرِّ العصكر

                                                                                                                                                                 

كل ما ال ُيدرؾ بالحس يصدؽ عميو أف يككف عقميا كالصدؽ كالمحبة كالبغض، ىي -14
كمف ذلؾ المصطمحات األصكلية، كالفقيية، كالتفسيرية، كالحديثية، كالنحكية، كالببلغية، 

. كالصرفية كىمـ جرا
  .1/11 األشباه كالنظائر -15
: منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى ت -16

.  دار الكتب العممية:  ، طبع1/16كشاؼ القناع عف متف اإلقناع : ىػ1051
ّنما نحاكؿ ضبط المصطمحات لكي - 17 ليس نحف مف يعقب عمى ىؤالا الجيابدة،  كا 

 .ال يمتبس األمر عمى غير المختصيف 
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 ما يبلحع عمى كتابات : الفقييةانرعزيف انًعاصز نهقاعذج:انفزع انثانث 
المعاصريف الذيف اىتمكا بدراسة القكاعد الفقيية أّف أغمبيـ انتيج  نيج القدامى، 

  :فراح يعّبر عنيا بصيغ عامة غير محّددة، كذلؾ مثل

أصكؿ فقيية : " عّرفيا بأّنيا : مصطفى أحمد الزرقااذعزيف: البند األكؿ
كمية في نصكص مكجزة دستكرية تتضمف أحكاما تشريعية عامة في 

  . 18الحكادث التي تدخ  تحت مكضكعيا

قد تأثر بفقياا القانكف الكضعي حيث – يبدك أّف الزرقاا رحمو هللا  
، كلست أدر  ما الذ  يقصده بيذا "دستكرية"كصف نصكصيا بأّنيا 

. المصطمح الدخي  عمى شريعتنا الغنية بالمصطمحات؟

المعمكـ ىك أّف نصكص القكاعد الفقيية مصدرىا النص القرآني، 
. كالنبك  الشريف ال نصكص الدساتير الكضعية

ثـ ما معنى أّنيا تتضمف أحكاما تشريعية عامة؟ - 

:  نحف نعمـ عمـ اليقيف أّف الشريعة اإلسبلمية تتضمف أحكاما ثبلثة
أحكاـ خاصة بالعقيدة، كأحكاـ خاصة باألخبلؽ، كأحكاـ عممية تنظـ عبلقة 
المسمميف بربيـ، كعبلقتيـ مع بعضيـ البعض في إطار الدكلة الكاحدة، 
. كعبلقة دكلتيـ مع الدكؿ األخرى إف في زمف  السمـ أك في زمف الحرب

يف منضبط في   إذا كاف عمى الزرقاا أْف يضبط كمماتو؛ ألّف ىذا الدِّ
 تتضمف أحكاما تشريعية عممية :مصطمحا تو، كلذلؾ كاف لو أف يقكؿ

 ....عامة

                                                             

 ، 1 ، دار القمـ، دمشق، ط2/965المدخل الفقيي العاـ : مصطفى أحمد الزرقاء- 18
 ـ1998/ق 1418
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مصطفى " " مصطفى شمبي " كافق : مصطفى شمبيذعزيف: البند الثاني
: "  فقاؿ ىي " دستكرية " في تعريفو لمقاعدة إالَّ أّنو حذؼ كممة " الزرقاء أحمد

أصكؿ، كمبادغ كّمية ُتصاغ في نصكص مكجزة تتضمف أحكاما  تشريعية 
. (19)"عامة في الحكادث التي تدخل تحت مكضكعيا 

يبلحع عمى ىذا التعريف أّنو مأخكذ مف تعريف الزرقاا، كفيو ما  
أصكؿ، : " تكرار، كىاتو مشكمة منيجية حيث أّنو قاؿ عف القكاعد بأّنيا

أال يفيـ مف " تصاغ في نصكص مكجزة "ثـ قاؿ عنيا بأّنيا " كمبادئ كمية 
ـَ ىذا التكرار غير المفيد؟ " أصكؿ"كممة  ىذا المعنى؟ أال يتضمنو؟ فِم

حينما كصفيا بأّنيا " الزرقاا" كذلؾ كقع في الخطأ الذ  كقع فيو 
، كالحاؿ أّنيا ليست كذلؾ؛ ألّف كممة تشريعية عامة تشريعية عامةأحكاما 

. تشم  األحكاـ العقائدية، كاألخبلقية، كالفقيية 

لذلؾ كاف عميو االىتماـ بحسف استخداـ المصطمحات كما كاف يعم  
. السمف الصالح رضي هللا عنيـ أجمعيف

 كمية 20قضية : "ىذا كقد رّجح الباحسيف التعريف الذؼ يفيد أّنيا
  21. " شرعية عممية جزئياتيا قضايا كمية شرعية عممية

                                                             

تعريفو، كتاريخو، كمذاىبو : المدخل في الفقو اإلسبلمي: دمحم مصطفى شمبي–  19
 . ـ 1985/ق1405 ،10 ، الدار الجامعية، بيركت، لبناف، ط1/324

إنو صادؽ فيو أك : قكؿ يصح أف يقاؿ لقائمو: القضية: "عّرفيا الجرجاني فقاؿ- 20
، 1/176ىػالتعريفات816: عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجرجاني ت ".كاذب فيو

لبناف، - ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر دار الكتب العممية بيركت 
.  ـ1983-ىػ 1403األكلى : ط

- المقكمات- المصادر: القكاعد الفقيية : يعقكب بف عبد الكىاب الباحسيف - 21
، مكتبة الرشد ، الرياض، شركة 54دراسة تحميمية تأصيمية تاريخية : التطكر - الدليمية

. ـ 1998/ق1418، 1الرياض لمنشر كالتكزيع، ط
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كذلؾ ىذا التعريف كسابقيو لـ يستطع اإلحاطة بالمعنى الصحيح 
كىذا بعيد كل البعد عف المعنى " قضية كمية"لمقاعدة الفقيية ، حيث اعتبرىا 

 في اصطبلح المناطقة القضيةالحقيقي الذؼ أراده ليا أىل الفقو، ألّف معنى 
  22" قكؿ يحتم  الصدؽ، كالكذب لذاتو: " ىك 

 أنا متأكد بأّف القكاعد الفقيية صادقة، كصحيحة، كال تحتمل الكذب؛ 
. كما سنرػ - السنة - كغير المتمك - القرآف - ألّف مصدرىا الكحي المتمك 

استخدامو كسابقيو لممصطمحات " الباحسيف " كذلؾ ما ُيعاب عمى 
: الغريبة عف شريعتنا، كىذا نقص مرده تأثره بما كتبو في مؤلَّفو المكسـك ِب 

.  طرؽ االستدالؿ كمقدماتيا عند المناطقة، كاألصكلييف
 إذا بعد ىاتو التعريفات نصل إلى ذكر التعريف الممتاز الذؼ أصاب 

 صاحبو في الكشف عف المعنى االصطبلحي الحقيقي لمقاعدة الفقيية، كالذؼ
ينسب إلى أحمد بف عبد هللا بف حميد محقق كتاب القكاعد لممقرؼ حيث عّرفيا 

  .(24)23" ك  أغمبي يتعّرؼ منيا حكـ الجزئيات الفقيية مباشرة   ":بقكلو

:  إذا فيذا التعريف مف أحسف التعاريف  لؤلمريف التالييف  

أغمب – عاما ُيتعرؼ منو أكثر - حكما – اعتبار القاعدة الفقيية مبدًأ : األكؿ
األحكاـ الفقيية المندرجة تحتيا أك المتضمنة ليا، كذلؾ الحتكائيا عمى - 

                                                             

طرؽ االستدالؿ كمقدماتيا عند المناطقة، :   يعقكب بف عبد الكىاب الباحسيف -  22
، 2 ،مكتبة الرشدف الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط177كاألصكلييف 

 .ـ 2001/ق1422
ُحْكـٌ َأْكَثِرؼٌّ " لقد استفاد في كضع ىذا التعريف مف تعريف الحمكؼ السابق الذكر  - 23

"" .  اَل ُكمِّيٌّ َيْنَطِبُق َعَمى َأْكَثِر ُجْزِئيَّاِتِو ِلُتْعَرَؼ َأْحَكاُمَيا ِمْنوُ 
  107 /1القكاعد –  24
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االستثناءات، كبيذا يمكف تصحيح الخطأ الذؼ كقع فيو مف قاؿ بأّف القاعدة 
... الفقيية ىي كّل كمي

كىك  " الفقيية " أك األحكاـ الشرعية  بمصطمح الجزئيات تقييد لفظة: الثاني 
بيذا القيد يمنع مف دخكؿ المعاني األخرػ كالنحكية، كاألصكلية، كالفمسفية، 

كىذا ىك  ،" الفقيية " كغيرىا في المعنى االصطبلحي المراد مف لفظة 
. الصحيح، كالمقصكد عند أىل العمـ 

أخيرا أرػ بأننا يمكف كضع تعريف لمقاعدة الفقيية أكثر دقة، كرصانة 

.  ُكُل ِفْقِييٍّ أَْغَمِبٍي ُيَتَعَرُؼ ِمْنُو ُحْكـ َأْلُجْزِئَياتِ :فأقكؿ ىي 

 :الفرؽ بيف القاعدة الفقيية، كالضابط الفقيي :المطمب الثاني

التعريج أكال  القاعدة، والضابط رأيت قبل بياف أىـّ الفركؽ المكجكدة بيف 
:  عمى إيضاح مدلكليما لغة، كاصطبلحا، كفي ما يمي البياف

  :الضابط لغة: البند األكؿ 
ُفبَلٌف اَل : اْلَقِك ُّل َعَمى عَمِمو، َكُيَقاؿُ : الضاِبُط  : "عّرفو أىل المغة فقالكا

" َقِك ٌّ َعَمى عَمِمو: َكَرُجٌ  ضاِبطٌ . َيْضُبُط عَممو ِإذا عَجز َعْف ِكاليِة َما َكِلَيو
ْبُط، كىكىك مأخكذ مف  " :كقالكا أيضا.      25 ْيِا كَحْبُسو، الضَّ  ُلُزكـُ الشَّ

 26..."َضَبَط َعَمْيِو كَضَبَطو َيْضُبط ، َضْبطاًة، كَضباطةًة، 

:  الضابط في االصطبلح: البند الثاني 
الناظر في كتب الفقياء الذيف اىتمكا ببياف معناه يجدىـ قد اختمفكا إلى 

:   مذىبيف 
                                                             

دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ الركيفعى  - 25
الثالثة : بيركت الطبعة- دار صادر :    نشر7/341لساف العرب: ىػ711: اإلفريقي ت

 ىػ 1414- 
 . 7/340ـ ف  - 26



  14 
 

رأػ أصحابو أّنو ال فرؽ بينو، كبيف القاعدة الفقيية، كيمثمو الكماؿ بف : األكؿ 
ق، كعبد الغني النابمسي 753ق، ك المّقرؼ 770ق، كالفيكمي ت861اليماـ ت

 . ق، كغيرىـ كثير1143ت
  أّنو ثمة فرؽ بينو، كبيف القاعدة الفقيية، كلذلؾ عّرفو 27رأػ أصحابو: الثاني

كالغالب فيما اختصَّ بباٍب، كقصد بو َنظـ ُصكر متشابيٍة : " فقاؿ " الُسَبكي" 
 28 ".أْف ُتسمى َضاِبطا

أّف الضابط الفقيي يختص ببياف األحكاـ "  السبكي " يفيـ مف كبلـ 
الشرعية العممية المتعمقة بباب كاحد فقط، كىذا ما أيدتو معممة زايد لمقكاعد 

حكـ شرعي عممي يدخ  تحتو : "  الفقيية، كاألصكلية حيف عّرفتو فقالت ىك
 29."مسائ  تختص بباب كاحد

حكـ أغمبي :   إذف مف خبلؿ ىذيف التعريفيف يمكف لنا تعريفو بأّنو 
ُيتعرؼ منو أحكاـ الجزئيات الفقيية المتعمقة بباب كاحد مف أبكاب الفقو 

.  مباشرة
كعمى ىذا فيك يشترؾ في معناه االصطبلحي مع القاعدة الفقيية في 

  .كبلًّص منيما يجمع جزئيات فقيية متعددة أفّ 
 
 
 
 
 

                                                             

تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي كيمثمو عدد مف المتقدميف ؾ - 27
 ق، كالفتكحي 970 ق، كبف نجيـ ت911ق ، السيكطي ت794، كالزركشي تىػ771ت
.  ق، كغيرىـ كثير ِممَّف كتب بعدىـ972ت
 . 1/11األشباه كالنظائر  - 28
 . 1/250المقدمة األكلى : عبد المطيف عامر، كيحي ببلؿ- 29



  15 
 

 :الفرؽ بيف القاعدة الفقيية، كالضابط الفقيي: البند الثالث 
بناء عمى التعريف السابق لمضابط فقد استخرج العمماء فركقا كثيرة بيف 

 :القاعدة الفقيية، كالضابط الفقيي يمكف تمخيصيا في اآلتي
 القاعدة الفقيية أعـّ مف الضابط الفقيي :الفرؽ األكؿ

؛ ألّنيا تجمع فركًعا 30
 فيي تدخل في جميع "األمكر بمقاصدىا"مف أبكاب شتى، كمثاؿ ذلؾ قاعدة 
 . أبكاب الفقو كما قاؿ أغمب الفقياء

: " كأما الضابط فإّنو يجمع فركًعا فقيية مف باب كاحد، كمثاؿ ذلؾ
ك  عقد " ، فيذا ضابط متعمق بباب نكافل الصبلة،  ك"الّنف  ال يقتضي كاجبًةا 

 ضابط فقيي يختص بباب كاحد، كىك "تقاعد عنو مقصكده، بط  مف أصمو
 ىك أيضا ضابط "ك  ميتة نجسة إال السمؾ، كالجراد" : باب البيكع ، كقكليـ

ىاب ُدبغ فقد إِ  أّيما  : "فقيي؛ ألّنو يتعمق بباب النجاسات فقط، ك قكليـ
  .فيك ضابط متعمق بباب الطيارة فقط (31)"َطُير
القاعدة في األعـّ األغمب مّتفق عمى مضمكنيا بيف المذاىب :  الفرؽ الثاني-

أك أكثرىا، كأّما الضابط فيك يختص بمذىب معيف إاّل ما ندر عمكمو بل منو 
ما يككف كجية نظر فقيو كاحد في مذىب معيف قد يخالفو فيو فقياء آخركف 

 .(32)مف نفس المذىب
                                                             

اِبِط َكاْلَقاِعَدِة َأفَّ اْلَقاِعَدَة َتْجَمُع : "  كىذا ما أّكده بف نجيـ بقكلو-30 َكاْلَفْرُؽ َبْيَف الضَّ
اِبُط َيْجَمُعَيا ِمْف َباٍب َكاِحٍد، َىَذا ُىَك اأْلَْص ُ  زيف الديف   ."ُفُركعًةا ِمْف َأْبَكاٍب َشتَّى، َكالضَّ

اأْلَْشَباُه َكالنََّظاِئُر َعَمى : ىػ 970: بف إبراىيـ بف دمحم، المعركؼ بابف نجيـ المصرؼ ت
الشيخ زكريا عميرات، : ، كضع حكاشيو كخرج أحاديثو1/137َمْذَىِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّيْعَمافِ 

.    لبناف –دار الكتب العممية، بيركت : نشر
َىاُب، َفَقْد » : َعْف َعْبِد هللِا اْبِف َعبَّاٍس، َأفَّ َرُسكَؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص، َقاؿَ أصمو   -31 ِإَذا ُدِبَغ اإْلِ
  .1/277 الصحيح: َرَكاُه ُمْسِمـٌ " .«َطُيرَ 
الكجيز  ، 1/22األشباه كالنظائر:  ، ابف نجيـ1/33األشباه كالنظائر: السيكطي -  32

دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آؿ بكرنك أبك الحارث الغزؼ : في إيضاح قكاعد الفقة الكمية 
 .29 /1 ىػ ،1416الرابعة، : ، مؤسسة الرسالة، بيركت ، لبناف ، ط
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َقْدر التشيد قبل  الُمتيمـ إذا أبصر الماء في آخر صبلتو  بعدما قعد: فمثبل  
 عند أبي حنيفة رحمو هللا ليذا المعنى؛ ألّنو لك فإّنو تفسد صبلتوأف يسمـ 

–حصمت الرؤية في أكؿ الفرض غّيره، فكذلؾ إذا حصل في آخره، كعندىما 
 .33ال تفسد– دمحم بف الحسف الشيباني، كأبك يكسف رحميما هللا تعالى 

ِريَعِة   " :كذلؾ ضابط-  اَر ُمَخاَطُبكَف ِبُفُركِع الشَّ  يقكؿ بو الشافعية" اْلُكفَّ
 . 34رضي هللا  خبلفا ألبي حنيفة

 
   :الفرؽ بيف القكاعد الفقيية، كالنطريات الفقيية : المطمب الثالث

مف المفيد قبل بياف أىـ الفركؽ بينيما التطرؽ أكال إلى إيضاح  
: اآلتيالمفيـك االصطبلحي لكممة النظريات الفقيية، كذلؾ مف خبلؿ 

 :تعريف النظرية الفقيية في االصطبلح الفقيي : البند األكؿ
نظرا لحداثة ىذا المصطمح فإّف العمماء المتقدميف لـ يعّرفكه في  

ّنما استخدمكا مصطمحات أخرػ تفيد معناه، كذلؾ كمصطمح 35كتبيـ، كا 
    .        األحكاـ، كالقكاعد، كالضكابط

                                                             

مصطفى : ، تح 12-11تأسيس النظر :أبك زيد عبد هللا عمر بف عيسى الدبكسي- 33
. بدكف سنة النشر . دمحم القباني الدمشقي، دار بف زيدكف، بيركت

زيف الديف أحمد بف عبد العزيز بف زيف الديف بف عمي بف أحمد المعبرؼ المميبارؼ  - 34
ىك شرح لممؤلف عمى - فتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف : ىػ 987: اليندؼ ت

األكلى  : دار بف حـز الطبعة: ، طبع1/326- كتابو ىك المسمى قرة العيف بميمات الديف
كمف المعركؼ أف فقياءنا لـ يقرركا أحكاـ : "ىذا ما أشار إليو الزحيمي بقكلو35 - 

المسائل الفقيية عمى أساس النظريات العامة كبياف المسائل المتفرعة عنيا عمى كفق 
نما كانكا يتتبعكف أحكاـ المسائل كالجزئيات كالفركع مع  المنياج القانكني الحديث، كا 

كلكف بمبلحظة . مبلحظة ما تقتضيو النظرية أك المبدأ العاـ الذؼ يييمف عمى تمؾ الفركع
". أحكاـ الفركع يمكف إدراؾ النظرية كأصكليا
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تمكف العمماء  في االصطبلح الفقييلذلؾ، كألجل تحديد مفيكمو 
 :المعاصركف مف كضع الكثير مف التعريفات أذكر منيا ما يمي

، نريد مف النظريات الفقيية تمؾ  الدساتير":قاؿ ؼ مصطفى الزرقاءعّرفيا
منبثا  كالمفاىيـ الكبرػ التي يؤلف كل منيا عمى حده نظاما حقكقيا مكضكعيا

ذلؾ كفكرة الممكية، كأسبابيا، كفكرة العقد، كنتائجو،  ك، في الفقو اإلسبلمي
كفكرة العرؼ كسمطانو عمى أساسيا صرح الفقو بكاممو، كيصادؼ االنساف أثر 

 36 ."سمطانيا في حمكؿ جميع المسائل كالجكادث الفقيية 
يستفاد مف ىذا التعريف أّف المقصكد بالنظرية عبد الزرقاا ىي ذلؾ المبدأ 
الفقيي العاـ الذ  يعتمد عميو الفقيو الستخراج الحكـ الشرعي لك  مسألة، 

  .كلك  نازلة ُتستجد، كَتحدث لمناس
غير أّني ألكمو عمى استخدامو لممصطمحات القانكنية بدؿ المصطمحات 
الفقيية، كعمى تشبييو لمصطمح النظرية الفقيية بالدستكر، كبالمفاىيـ 

 .الكبرى 

ىذا كقد عّضد تعريف الزرقاء كل مف الندكؼ، كالزحيمي، كأبك سميماف 
حيث اعتبركىا مبدءا عاما يتضمف الكثير مف األحكاـ، كفي ما يمي ذكر 

مكضكعات فقيية :" قاؿ عمي الندك  ىي: ب: لمتعريف الحرفي ليؤالء العمماء
أركاف، : أك مكضكع يشتمل عمى  مسائل فقيية أك قضايا فقيية حقيقتيا 

                                                             

   .1/329المدخل الفقيي العاـ  - 36
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كشركط، كأحكاـ  تقـك بيف كل منو صمة فقيية، تجمعيا كحدة مكضكعية 
 . 37  "تحكـ ىذه ىي العناصر جميعا

المفيـك العاـ الذؼ يؤلِّف نظاما حقكقيا   " :كقاؿ كىبة الزحيمي بأّنيا- ت 
مكضكعيا تنطكؼ تحتو جزئيات مكزعة في أبكاب الفقو المختمفة، كنظرية 
الحق، كنظرية الممكية كنظرية العقد، كنظرية األىمية، كنظرية الضماف، 

كنظرية المؤيدات الشرعية مف بطبلف كفساد كتكقف كنظرية الضركرة الشرعية، 
 38 ." كتخيير كنحك ذلؾ مما أذكره

مبادئ  : مّما تقدـ بيانو يمكف القكؿ بأّف النظريات الفقيية ىي
 . عامة لنظاـ ممـز يتقيد باألصكؿ المشتركة في كحدتيا المكضكعية

 :الفرؽ بيف القكاعد الفقيية، كالنظريات الفقيية: البند الثاني
:  يتمخص الفرؽ بينيما في ما يمي 

 القكاعد الفقيية تصاغ في عبارة مكجزة تستكعب الفركع، كالجزئيات :أكال
 .  (39)المندرجة تحتيا

 أما النظريات الفقيية فيي مفاىيـ كبرػ ُتشكل نظامًا متكامبًل في جانب 
 4041.كبير مف جكانب الحياة 

                                                             

، 3،  طبعة درا القمـ،  دمشق، ط63القكاعد الفقيية : عمي أحمد الندكؼ  -37
ـ  1994/ق1414

 . 4/7الفقو اإلسبلمي كأدلتو : كىبة الزحيمي - 38
.األمكر بمقاصدىا، كاليقيف ال يزكؿ بالشؾ" الفقيية " فمثاؿ القكاعد  - 39  
نظرية العقد، كنظرية الممكية، كنظرية األىمية، كنظرية الفساد، كنظرية : مثل -  40

البطبلف، كنظرية الشركط المقترنة بالعقد، كنظرية الضركرة، كنظرية الضماف، كنظرية    
اإلثبات، كنظاـ الحكـ في اإلسبلـ، كنظاـ الماؿ في اإلسبلـ، كنظرية التكافل االجتماعي، 

 كنظاـ الجياد، كغيرىما،
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القكاعد الفقيية تتضمف حكما فقييا في ذاتيا يسرؼ عمى جميع فركعيا، : ثانيا 
كىذا بخبلؼ النظريات الفقيية فإّنيا ال تتضمف حكما فقييا بل ىي دراسة 

فقيية لمكضكع فقيي متشعب كمكضكع الممؾ، كالتعسف في استعماؿ الحق، 
  42.كغير ذلؾ مف المكاضيع، كالمسائل الفقيية

 القكاعد الفقيية ال تشتمل عمى األركاف كالشركط، بخبلؼ النظريات :ثالثا
43.الفقيية فبل بد مف ذلؾ 
 

                       :44يمكف التمييز بيف النكعيف كما قّرر الكثير مف العمماء كما يمي
 مكضكعيا األدلة الشرعية، كالحكـ المبني عمييا كمف القاعدة األصكلية: رابعا

ـّ استخراج قكاعد ىذه األدلة منيا،  فمكضكعيا أفعاؿ أمّا القاعدة الفقييةك َث
 45.المكمفيف

 ناشئة في أغمبيا عف دالالت األلفاظ كما يعرض القاعدة األصكلية: خامسا
، كخصكص، كأمر، ككجكب كأمّا ، لتمؾ األلفاظ مف نسخ، كترجيح، كعمـك

فناشئة مف استقراء األحكاـ الشرعية، كالمسائل الفقيية  القاعدة الفقيية
. (46)المتعمقة بأفعاؿ المكمفيف كما صرح القرافي

                                                                                                                                                                 

 ،مؤسسة زايد 1/255التقديم، والمقدمات: معلمة زايد للقواعد الفقهية، واألصولية -  41

، 1بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية، واالنسانية، ومجمع الفقه اإلسالمي، ط

 .م 2013/ه1434

 . 1/255التقديـ كالمقدمات :  ، الَمعممة64القكاعد الفقيية : الندكؼ  - 42
، دار 44النظرية العامة لممعامبلت  في الشريعة اإلسبلمية : دمحم فيمي أبك سنة - 43

. ـ 1967/ق1387التأليف، مصر 
 ، 23/ 1القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة : دمحم مصطفى الزحيمي - 44

.  ـ2006/  ىػ 1427األكلى، : كما بعدىا،  دار الفكر، دمشق، الطبعة
 . 1/308المقدمات : الَمعممة - 45
ْرِع َكِحَكِمِو، ِلُكلِّ  ... : " قكلو-46 ـُ الثَّاِني َقَكاِعُد ُكمِّيٌَّة ِفْقِييٌَّة، ُمْشَتِمَمٌة َعَمى َأْسَراِر الشَّ َكاْلِقْس

ِريَعةِ  1/5الفركؽ  "َقاِعَدٍة ِمْف اْلُفُركِع ِفي الشَّ  
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 خاصة بالمجتيد يستعمميا اِلستنباط األحكاـ القاعدة األصكلية- سادسا
 فيي  القاعدة الفقييةكأماالفقيية، كمعرفة حكـ الكقائع، كالمسائل المستجدة، 

خاصة بالفقيو، كالمفتي، كالمتعمـ الذيف يرجعكف إلييا لمعرفة الحكـ المناسب 
 47 .لمفركع، كالمسائل الفقيية

، كالشمكؿ لجميع فركعيا تّتصف القاعدة األصكلية-سابعا بينما ،  بالعمـك
ف كانت عامة، كشاممة فيي أغمبية ال تنطبق عمى جميع  القاعدة الفقيية كا 

    48. الحتكائيا عمى االستثناءاتفركعيا
 القكاعد األصكلية سابقة في الكجكد عمى القكاعد الفقيية، كسبب- ثامنا

ذلؾ أّف المجتيد يستخدميا الستنباط األحكاـ مف الكتاب، كالسنة ثـ تأتي بعد 
. (49). ذلؾ القاعدة الفقيية فتقـك بجمع ىذه األحكاـ

  :فٕائذ انقٕاعذ انفقٓيح ٔأًْيرٓا : انًطهة انزاتع

َكَىِذِه اْلَقَكاِعُد : "  بيَّف لنا العبلمة القرافي أىمية القكاعد، كفكائدىا فقاؿ
ـُ َقْدُر اْلَفِقيوِ ُمِيمٌَّة ِفي اْلِفْقِو َعِظيَمُة النَّْفِع  َحاَطِة ِبَيا َيْعُظ ، َكَيْشُرُؼ َكِبَقْدِر اإلِْ

َكَيْظَيُر َرْكَنُق اْلِفْقِو َكُيْعَرُؼ َكَتتَِّضُح َمَناِىُج اْلَفَتاَكػ َكُتْكَشُف، ِفيَيا َتَناَفَس 
اْلُعَمَماُء َكَتَفاَضَل اْلُفَضبَلُء،  َكَمْف َجَعَل ُيْخِرُج اْلُفُركَع ِباْلُمَناَسَباِت اْلُجْزِئيَِّة ُدكَف 

اْلَقَكاِعِد اْلُكمِّيَِّة َتَناَقَضْت َعَمْيِو اْلُفُركُع َكاْخَتَمَفْت َكَتَزْلَزَلْت َخَكاِطُرُه ِفيَيا َكاْضَطَرَبْت، 

                                                             

 كما بعدىا 139القكاعد الفقيية : الباحسيف  - 47
القكاعد، كالضكابط الفقيية : عبد السبلـ بف ابراىيـ بف دمحم بف دمحم الحصيف - 48

، 1، دار التأصيل، نصر، القاىرة، ط1/69لممعامبلت المالية عند بف تيمية 
1422/2002  

 804: سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي األنصارؼ المعركؼ بػ ابف الممقف ت-  49
:  كما بعدىا، تحقيق كدراسة1/33قكاعد ابف الممقف أك األشباه كالنظائر في قكاعد الفقو: ىػ

األكلى، : دار ابف القيـ لمنشر كالتكزيع، الرياض ، الطبعة: مصطفى محمكد األزىرؼ نشر
 .   ـ 2010-  ىػ 1431



  21 
 

َكَضاَقْت َنْفُسُو ِلَذِلَؾ، َكَقَنَطْت، َكاْحَتاَج إَلى ِحْفِع اْلُجْزِئيَّاِت الَِّتي اَل َتَتَناَىى 
ـْ َتْقِض َنْفُسُو ِمْف َطَمِب ُمَناَىا  َكَمْف َضَبَط اْلِفْقَو ِبَقَكاِعِدِه َكاْنَتَيى اْلُعْمُر َكَل

اْسَتْغَنى َعْف ِحْفِع َأْكَثِر اْلُجْزِئيَّاِت اِلْنِدَراِجَيا ِفي اْلُكمِّيَّاِت، َكاتََّحَد ِعْنَدُه َما 
 .(50)"َتَناَقَض ِعْنَد َغْيِرِه َكَتَناَسبَ 

 : ما ذىب إليو القرافي العبلمة ابف نجيـ في فكائد القكاعد فقاؿك عضد   
 (51)..."َكِبَيا َيْرَتِقي اْلَفِقيُو إَلى َدَرَجِة ااِلْجِتَياِد َكَلْك ِفي اْلَفْتَكى، "
: مّما تقدـ يمكننا أْف ُنمخص فكائد القكاعد كأىميتيا في يمي 
 إف دراسة الفركع، كالجزئيات الفقيية يكاد يككف مستحيبًل، بينما يدرس -

الطالب، كالعالـ قاعدة كمية تنطبق عمى فركع كثيرة ال حصر ليا، كيتذكر 
القاعدة ليفّرع عمييا المسائل، كالفركع المتشابية كالمتناظرة، كلذلؾ سمي ىذا 

ـْ َأفَّ َفّف :" عمـ األشباه كالنظائر، كلذلؾ قاؿ العبلمة السيكطي: العمـ أيضاً  اْعَم
اأْلَْشَباه َكالنََّظاِئر َفّف َعِظيـ، ِبِو ُيطََّمع َعَمى َحَقاِئق اْلِفْقو َكَمَداِركو، َكَمآِخذه 

ْلَحاؽ َكالتَّْخِريج، َكَمْعِرَفة  َكَأْسَراره، َكُيَتَميَّر ِفي َفْيمو َكاْسِتْحَضاره، َكُيْقَتَدر َعَمى اإْلِ
َأْحَكاـ اْلَمَساِئل الَِّتي َلْيَسْت ِبَمْسُطكَرٍة، َكاْلَحَكاِدث َكاْلَكَقاِئع الَِّتي اَل َتْنَقِضي َعَمى 

َماف، َكِلَيَذا َقاَؿ َبْعض َأْصَحابَنا . اْلِفْقو َمْعِرَفة النََّظاِئر: َمَمّر الزَّ
ِ ْبُف َأِبي ُحَمْيٍد  َكَقْد َكَجْدت ِلَذِلَؾ َأْصبًل ِمْف َكبَلـ ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب عف ُعَبْيُد َّللاَّ

: َكَتَب ُعَمُر ْبُف اْلَخطَّاِب إَلى َأِبي ُمكَسى اأْلَْشَعرؼ : َعْف َأِبي اْلَمِميِح اْلُيَذِليِّ َقاؿَ 
ـٌ ِبَحقٍّ اَل َنَفاَذ َلُو، اَل َيْمَنُعَؾ َقَضاٌا َقَضْيَتُو، َراَجْعَت ِفيِو "   َفِإنَُّو اَل َيْنَفُع َتَكمُّل

ـٌ، َكُمَراَجَعُة اْلَحقِّ  ، َفِإفَّ اْلَحقَّ َقِدي َنْفَسَؾ، َكُىِديَت ِفيِو ِلُرْشِدَؾ، َأْف ُتَراِجَع اْلَحقَّ
ـْ  ـَ ِفيَما َيْخَتِمُج ِفي َصْدِرَؾ، ِممَّا َل ـَ اْلَفْي َخْيٌر ِمْف التََّماِد  ِفي اْلَباِطِ ، اْلَفْي
َـّ ِقْس اأْلُُمكَر ِعْنَدَؾ،  نَِّة، اْعِرْؼ اأْلَْمَثاَؿ َكاأْلَْشَباَه ُث َيْبُمْغَؾ ِفي اْلِكَتاِب َكالسُّل

، ِفيَما َتَرى  ِ َكَأْشَبِيَيا ِباْلَحقِّ  .(52)"َفاْعِمْد إَلى َأَحبَِّيا إَلى َّللاَّ
                                                             

   6 -5/ 1الفركؽ  - 50
14/ 1األشباه كالنظائر  - 51  
 ـ ف، ف ج ص-  52
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ف حفظت كميا أك أغمبيا، فإنيا سريعة  - 2 إف دراسة الفركع، كالجزئيات كا 
. النسياف، كيحتاج الرجكع إلييا في كل مرة إلى جيد كمشقة كحرج

 أما القاعدة الفقيية فيي سيمة الحفع، بعيدة النسياف، ألنيا صيغت 
بعبارة جامعة سيمة تبيف محتكاىا، كمتى ذكر أماـ الفقيو فرع أك مسألة فإّنو 

 53.ال ضرر كال ضرار" يتذكر القاعدة، مثل قاعدة 
 إف القكاعد الكمية تسيل عمى رجاؿ االجتياد كالنظر غير المختصيف  -3

بالشريعة فرصة االطبلع عمى الفقو بركحو كمضمكنو كأسسو كأىدافو، كتقدـ 
العكف ليـ الستمداد األحكاـ منو، كمراعاة الحقكؽ كالكاجبات فيو، كىذا ما 

حققتو القكاعد الفقيية في مجمة األحكاـ العدلية، كالتي انتقمت إلى العديد مف 
 54.القكانيف المعاصرة

ف القكاعد الفقيية الكمية لدػ الباحث ممكة فقيية تنير أمامو الطريق  -4  تككِّ
أبكاب الفقو الكاسع، كمعرفة األحكاـ الشرعية في المسائل المعركضة لدراسة 

عميو، كاستنباط الحمكؿ لمكقائع المستجدة، كالمشاكل المتكررة، كالحكادث 
 55.الجديدة

تساعد القكاعد الكمية في إدراؾ مقاصد الشريعة، كأىدافيا العامة؛ ألف  - 5
مضمكف القكاعد الفقيية يعطي تصكرًا كاضحًا عف المقاصد كالغايات، مثل 

تصرؼ اإلماـ "، أك "الرخص ال تناط بالمعاصي "، أك "المشقة تجمب التْيسير"
، كغير ذلؾ مف الفكائد كالمنافع التي تحصل مف "عمى الرعية منكط بالمصمحة

 .56دراسة القكاعد الفقيية
 
 

                                                             

 . 1/112القكاعد:  ، المقرؼ 114القكاعد  : الباحسيف  - 53
 . 33القكاعد : السدالف  - 54
 . 33القكاعد الفقيية الكبرػ :  ، صالح السدالف 1/112القكاعد : المقرؼ  - 55
  117القكاعد الفقيية :  ، الباحسيف 1/113القكاعد : المقرؼ - 56
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:   الكبرػ  الخمسنشأة، كتطكر القكاعد الفقيية : المبحث الثاني 

المتتبع لتاريخ نشأة، كتطكر القكاعد الفقيية الكبرػ يجد أّف أغمب َمف 
   :  َكتب في ىذا الفّف قد قسـ ىذا التاريخ إلى المراحل التالية

اصطمح عمييا بمرحمة النشكء، كالظيكر، : المرحمة األكلى: األكؿالمطمب 
كذلؾ ألّنيا بدأت في الظيكر، كالتككف زمف نزكؿ الكحي عمى الرسكؿ صمى 

حيث تضمنت الكثير مف اآليات، كاألحاديث النبكية الشريفة   ، هللا عميو كسمـ
.  أحكاما فقيية عامة ىي بمثابة قكاعد فقيية كبرػ 

ثـ بعد كفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ظيرت أيضا عمى ألسنة بعض الصحابة رضي 
كردت عنيـ إمّا عند - هللا عنيـ، كالتابعيف مجمكعة مف العبارات العامة 

 العمماء مف بعدىـ نماذج عّدىاالتي – تأصيل مبدٍأ، أك عند تعميل أحكاـ 
كفي ما يمي ذكر لبعض – الفرعية – لمقكاعد الفقيية الكمية، أك الجزئية 

 : النماذج 

القكاعد الفقيية  نماذج لآليات الكريمة التي ىي أص  لبعض:  الفرع األكؿ
   :كبرى 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ : قكلو تعالى– أ 

 . 5البينة  چ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀۀ

 األيٕر  "للقاعدة الكليت الكبريىذه اآلية كما ذىب العمماا ىي أص  

 ".تًقاصذْا 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  چ  :كقكلو -ب

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦڤڤ   ڤ
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  ڎ  ڎ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچڃ

 . ٣ :المائدة چ  ک  ک  ک  گ  گ   کڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ

 ".ال ضرر، كال ضرار " للقاعدة الكليت الكبري ىذه اآلية ىي أيضا أصل

  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  :قكلو تعالى - خ

 ﮶  ﮷   ﮸   ﮵ ﮲  ﮳  ﮴ ۓہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ

      ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁       

 . ٧٨ :الحج چ               ڭ                

" . المشقة تجمب التيسير " للقاعدة الكليت الكبريىذه اآلية أص  

   ڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀچ : قكلو تعالى-ث

  ڤ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ

                             12:الحجرات چ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ
  ."اليقيف ال يزكؿ بالشؾ" استخرج العمماء مف ىاتيف اآليتيف القاعدة الكمية 

  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ : قكلو تعالى- ج 

  ک  ک  ک   گ  گ  گ     کڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑ

 چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻ   ں  ں  ڻڱ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڳگ  ڳ

العادة "  استخرج العمماء مف ىاتيف اآليتيف القاعدة الكمية ،228: البقرة
 "  .محكمة 

القكاعد الفقيية  نماذج لؤلحاديث النبكية التي ىي أص  لبعض: الفرع الثاني
   :كبرى 
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َسِمْعُت : ُعَمَر ْبَف الَخطَّاِب َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو اّنو قاؿ كىك َعَمى الِمْنَبرِ عف  - أ
ـَ َيُقكؿُ  يَّاتِ  " :َرُسكَؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ 57"...، ِإنََّما اأَلْعَماُؿ ِبالنِّ

  .

  ".األمكر بمقاصدىا " فيذا الحديث أصل لمقاعدة الكمية الكبرػ 
، َقاؿَ   -ب ِإَذا »: َقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّـَ : عْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ

ؾَّ َكْلَيْبِف  ـْ َأْرَبًعا، َفْمَيْطَرِح الشَّ ـْ َصمَّى َثبَلًثا َأ ـْ َيْدِر َك ـْ ِفي َصبَلِتِو، َفَم َشؾَّ َأَحُدُك
...."َعَمى َما اْسَتْيَقَف،

 الحديث يعتبر أصبل لمقاعدة الفقيية الكبرػ ىذا كذلؾ 58
 اليقيف ال يزكؿ بالشؾ" كىي قاعدة 

َأفَّ َرُسكَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو ، َعْف َأِبيوِ ، عْف َعْمِرك ْبِف َيْحَيى اْلَماِزِنيِّ    –خ
ـَ َقاؿَ     59 . "اَل َضَرَر َكاَل ِضَرارَ "  :َكَسمَّ

 ال ضرر، كال" فيذا الحديث ىك أصل لمقاعدة الكمية الكبرػ كذلؾ 
 .ضرار

نماذج لبعض عبارات الصحابة رضي هللا عنيـ التي ىي أص  : الفرع الثالث
 :القكاعد الفقيية  لبعض

ِإفَّ َمَقاِطَع الُحُقكِؽ ِعْنَد  : قكؿ سّيدنا عمر بف الخطاب رضي هللا عنو – أ
ُركِط َكَلَؾ َما َشَرْطتَ   . 60«الشُّل

                                                             

حديث صحيح اتفق عمى تخريجو األئمة الستة كغيرىـ، مف طرؽ متعددة كتمقاه - 57
الصحيح : ، مسمـ1/3 العمماء بالقبكؿ، كصدر بو البخارؼ كتابو الجامع الصحيح

 .  262 /2السنف : ، كأبك داكد2/1413السنف: ، كبف ماحو13/53
 . 1/400الصحيح : مسلم -  58
 ، 2/784سنف اؿ: ىػ 273: ابف ماجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني ت - 59

دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحمبي  : دمحم فؤاد عبد الباقي،  نشر: تحقيق
دمحم : تحىػ المكطأ 179: ت، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني 

مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية  : نشر ،مصطفى األعظمي
 . ـ2004 / 1425، 1: طأبك ظبي  

 ، 3/190لجامع المسند الصحيح : دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفي - 60
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. عامة  في باب الشركطيعد ىذا القكؿ قاعدة 
َثَنا َأُبك َبْكٍر َقاؿَ  – ب  َثَنا َكِكيٌع، َعْف ُشْعَبَة، َعْف َقَتاَدَة، : قاؿ بف شيبة َحدَّ َحدَّ

ِ ْبِف اْلَحاِرِث،  ْبَح َفبَل َضَماَف : " ، َقاؿَ َعْف َعِميٍّ َعْف َعْبِد َّللاَّ ـَ الرِّ َمْف َقاَس
   61"َعَمْيوِ 

المضاربة،  ) الفقو المالي عامة  في بابكذلؾ ىذا القكؿ ُيعد قاعدة 
. (كالكديعة، كالعارية

َثَنا َأُبك َبْكٍر َقاؿَ  قاؿ بف شيبة– ت  ـِ، : َحدَّ َثَنا َحْفٌص، َعْف َأْشَعَث، َعِف اْلَحَك َحدَّ
، َقاؿَ  ـَ  62 ."ُك ُّل َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعةًة، َفُيَك ِربًةا: " َعْف ِإْبَراِىي

. يعد ىذا القكؿ أيضا قاعدة في باب البيع، كالشراء 
يستفاد مّما تقدـ بيانو أّف القكاعد الفقيية في ىذه المرحمة كانت 

عبارة عف مبادئ، كأحكاـ عامة تشتم  عمى فركع  فقيية كثيرة التجأ إلييا 
. العمماا في عيد التخصص، كالتمخيص لكضع القكاعد الكمية الخمسة

                                                                                                                                                                 

مصكرة عف السمطانية بإضافة )دار طكؽ النجاة : دمحم زىير بف ناصر الناصر، نشر: تح
. ىػ 1422األكلى، : ، ط(ترقيـ ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي

أبك بكر بف أبي شيبة، عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي   61
: كماؿ يكسف الحكت الناشر: ، تح1/398المصنف في األحاديث كاآلثار: ىػ 235ت

. 1409األكلى، : الرياض، الطبعة– مكتبة الرشد 
أبك بكر بف أبي شيبة، عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي  -  62
كماؿ يكسف الحكت :  ، تح4/327المصنف في األحاديث كاآلثار : (ىػ235: المتكفى)

 1409األكلى، : الرياض، ط– مكتبة الرشد : ، نشر
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اّتفق العمماء الذيف كتبكا في ىذا : مرحمة الجمع، كالتدكيف: المطمب الثاني
كخاصة منيا  الفعمية لتدكيف القكاعد الفقيية، الفّف النفيس أّف البدايات

الخمسة الكبرػ  قد ظيرت في القرف الرابع اليجرؼ، كذلؾ حينما كثرت 
الفركع، كالفتاكػ بكثرة الكقائع، كالنكازؿ األمر الذؼ حّتـ عمى الفقياء التفكير 

 أبك الحسف الكرخي: " في  كضعيا لحمايتيا مف الضياع كما فعل العبلمتاف
، كقد تحت عنكاف األصكؿ" في رسالتو، كأبك زيد الدبكسي في تأسيس النظر

كاف فقياء المذىب الحنفي أسبق مف غيرىـ في ىذا الباب، كذلؾ نتيجة 
 .التكسع عندىـ في الفركع

ق 340    كينضاؼ إلى ىذا العمل ما قاـ بو اإلماـ أبك طاىر الدباس ت
. الذؼ أّلف رسالة احتكت عمى سبع، كثبلثيف قاعدة

كلعل أقدـ خبر ُيركػ في جمع القكاعد الفقيية في الفقو الحنفي ما ركاه 
اْلَقاِضي َأُبك َسِعيٍد اْلَيَرِكؼُّي حكى َأفَّ َبْعض َأِئمَّة اْلَحَنِفيَّة َبَمَغُو َأفَّ السيكطي أّف 

بَّاَس إَماـ اْلَحَنِفيَّة، َردَّ َجِميع َمْذَىب َأِبي َحِنيَفة إَلى  َماـ َأَبا َطاِىٍر الدَّ  َسْبعاإْلِ
ُر ُكلَّ َلْيَمٍة ِتْمَؾ َعْشَرة َقاِعَدة ، َفَساَفَر إَلْيِو، َكَكاَف َأُبك َطاِىر َضِريًرا، َكَكاَف ُيَكرِّ

اْلَقَكاِعِد ِبَمْسِجِدِه َبْعَد َأْف َيْخُرَج النَّاُس ِمْنُو َفاْلَتفَّ اْلَيَرِكؼُّي ِبَحِصيٍر، َكَخَرَج 
النَّاُس، َكأَْغَمَق َأُبك َطاِىٍر اْلَمْسِجَد، َكَسَرَد ِمْف ِتْمَؾ اْلَقَكاِعِد َسْبًعا، َفَحَصَمْت 

ْرَىا  ـْ ُيَكرِّ َـّ َل ِلْمَيَرِكؼِّ َسْعَمٌة َفَأَحسَّ ِبِو َأُبك َطاِىٍر َفَضَرَبُو َكَأْخَرَجُو َمْف اْلَمْسِجد، ُث
ْبع ـْ ِتْمَؾ السَّ َقاَؿ اْلَقاِضي . ِفيِو َبْعد َذِلَؾ، َفَرَجَع اْلَيَرِكؼُّي إَلى َأْصَحابو، َكَتبَل َعَمْيِي

اِفِعيِّ إَلى َأْرَبع َفَممَّا َبَمَغ اْلَقاِضي ُحَسْيًنا َذِلَؾ : َأُبك َسِعيدٍ  َردَّ َجِميع َمْذَىب الشَّ
َرر ُيَزاؿ، كاْلَعاَدة: َقَكاِعد ، كاْلَمَشقَّة َتْجِمب التَّْيِسير، كالضَّ ؾِّ  اْلَيِقيف اَل ُيَزاؿ ِبالشَّ

َمٌة، َكَضـّ َبْعض اْلُفَضبَلء إَلى َىِذِه َقاِعَدة َخاِمَسة َكِىيَ   اأْلُُمكر: ُمَحكَّ
  63ِبَمَقاِصِدَىا، 

                                                             

 :  (ىػ911: المتكفى)عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي   -63
ـ 1990- ىػ 1411األكلى، : دار الكتب العممية، ط :  ، نشر8 -1/7األشباه كالنظائر
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لى جانب ىذا التأليف الحنفي ّألف دمحم بف حارث الُخشني المالكي  كا 
 الذؼ تناكؿ فيو عددا مف القكاعد، بأصكؿ الفتياق كتابو المكسـك 361ت

.   كالكميات الفقيية
 ىذا القرف امتاز: في القرف السابع اليجرؼ  مرحمة التدكيف:  الثالثالمطمب

:  اليجرؼ بتدكيف عدد مف الكتب التي اختصت بيذا الفف، كمف ذلؾ 
ْيَمِكي" لصاحبو " القكاعد في فركع الشافعية " كتاب -   إبراىيـ الجاَجْرمي السَّ
 لعّز الديف بف عبد السبلـ قكاعد األحكاـ في مصالح األناـق، ككتاب 613ت
ق، ككتاب الُمْذَىب ِفي َضْبِط قكاعد الَمْذىب لدمحم بف عبد هللا بف راشد 660ت

. ق 685الَبْكرؼ القفصّي ت
 جماؿ الديف أبك الفرج عبد :نزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه كالنظائر-  

 دمحم عبد الكريـ كاظـ : تحىػ597: الرحمف بف عمي بف دمحم الجكزؼ المتكفى
- ىػ 1404 األكلى، : ، طبيركت/ لبناف-  مؤسسة الرسالة : نشرالراضي
 ـ1984

ىذه إذا بعض النماذج عف الكتب التي اىتمت بتدكيف القكاعد الفقيية 
في ىذا القرف اليجرؼ، كمما يبلحع عمييا أّنيا كانت بمثابة البذرة األكلى 

.  لتدكيف ىذا العمـ 
  : في القرف الثامف اليجرؼ مرحمة التدكيف:  الرابع المطمب

يعتبر ىذا القرف العصر الذىبي لتدكيف القكاعد الفقيية الخمسة الكمية، 
كُنمك التأليف فييا حيث َتفكؽ فيو اىتماـ الشافعية بيذا الفف ثـ تتاؿ بعدىـ 
 :التأليف في المذاىب الفقيية الثبلثة األخرػ،  كمف أىـ ما أّلف في ىذا القرف 

 عمى نسق لـ ىػ ، الذؼ أّلفو716 البف الككيل الشافعي تاألشباه، كالنظائر- 
يسبق إليو حيث قاـ باستقراء القكاعد مف أميات المذىب الشافعي، كقد أثنى 

ْبكي، كاعتبر كتابو المصدر األكؿ لو فقاؿ  ثـ جمع اإلماـ العبلمة : " عميو السُّي
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صدر الديف دمحم بف عمر بف المرح  كتابًةا في األشباه، كالنظائر في الفركع  
كلما رأيت الناس دكف محمو تيقنت أّف الدىر لمناس ... طاكؿ فيو الفراقد، 

ناقد كلقد جاكز قدر ك  ذ  قدر، كزاحـ الراكس في مجالس المعالي، 
  64. "فعمدت إلى ىذا الكتاب فاجتمبت زبده، كجمعت عميو مف األشباه نظائر

، لمصرصرؼ، سميماف بف عبد القكؼ الرياض النكاضر في األشباه كالنظائر- 
.  ىػ 716 ق، كقيل 710بف عبد الكريـ الطكفي المتكفى سنة 

، لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية، تقي الديف أحمد بف القكاعد النكرانية الفقيية- 
 ىػ، كىي قكاعد مكزعة 728عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحراني، المتكفى سنة 

عمى أبكاب العبادات ثـ المعامبلت، كيكرد في أثناء البحث بعض القكاعد 
الفقيية، كيمتاز بالمقارنة مع بقية المذاىب، مثل القاعدة الثالثة في العقكد، 

، كما صح منيا كيفسد . كالشركط فييا، فيما يحل منيا كيحـر
، البف قاضي الجبل، أحمد بف الحسف بف عمر المقدسي، المتكفى القكاعد- 

 . ىػ، كىك مف تبلمذة شيخ اإلسبلـ ابف تيمية771سنة 
، البف رجب، الحافع أبي الفرج عبد الرحمف بف رجب الحنبمي القكاعد- 

.  ىػ795المتكفى سنة 
حدػ كعشريف مسألة، تتضمف  يتألف الكتاب مف مئة كستيف قاعدة، كا 

فكائد فقيية جمة، كأحكامًا شرعية كثيرة، كفييا القكاعد الفقيية كالضكابط، 
كالقكاعد األصكلية، كفركع فقيية، كلكف بأسمكب خاص، كمنيج يقرب مف الفقو 

 .أكثر مف القكاعد
، كما يتعمق بيا مف األحكاـ الفرعية، البف المحاـ القكاعد كالفكائد األصكلية- 

ىذا الكتاب يحتكؼ عمى :  ىػ803عمي بف عباس البعمي الحنبمي المتكفى سنة 
القكاعد األصكلية، كما يتفرع عنيا مف فركع فقيية، مع المقارنة بيف المذاىب، 
كيتضمف بيف دفتيو بعض القكاعد الفقيية مع ذكر الضكابط كالمسائل كاألحكاـ 

. الشرعية التي تدخل تحتيا
                                                             

 . ـ1991- ىػ1411األكلى : دار الكتب العممية، ط: ، نشر1/7األشباه، كالنظائر -64
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 مف ىذا القرف أّلف الفقيو المالكي أبك عبد هللا الَمقَّرؼ في النصف الثاني- 
ق كتابو القكاعد الذؼ جمع فيو ألف كمائتيف قاعدة، كضابط استخرجيا 758ت

 . بطريق االستقراء مف بطكف أميات الكتب المالكية
 التي َنقَّحت، كَرّتبت ما سبقتيا مف بعد المّقر  ظيرت مجمكعة مف الكتب- 

:   المؤلفات، كمف ذلؾ أذكر
 ألبي صبلح الديف خميل بف كتاب المجمكع الُمْذىب في قكاعد الَمْذىب- 

ق، الذؼ استفاد مف كتاب بف الككيل، غير 761كيكمدؼ الشافعي العبلئي ت
 65.أّنو زاد عميو زيادات مفيدة، كاجتيد في ترتيبو

لتاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف الُسبكي  األشباه، كالنظائركتاب - 
 يعد ىذا المؤلف مف المؤلفات األكلى التي اعتنت بالقكاعد الفقيية  :ىػ771ت

الكمية الخمسة حيث بّيف في الجزء األكؿ منو بشكل كاضح، كمبسط ىذه 
اليقيف ال يرفع الشؾ، كالضر يزاؿ، كالمشقة تجمب التيسير، : القكاعد كىي 

 .66كالرجكع إلى العادة، كاألمكر بمقاصدىا
 ألبي العباس شرؼ الديف أحمد بف الحسف المقدسي  القكاعد الفقيية كتاب-

ق ، كالذؼ يظير أّف 771الدمشقي الحنبمي الشيير بابف قاضي المتكفى سنة
ّنما جاءت متفرقة  القكاعد الخمسة الكبرػ لـ تذكر في قسـ أك جزء كاحد، كا 

 67.بحسب ما يبنى عمييا مف أحكاـ فقيية في أبكابيا الخاصة
، لمزركشي، بدر الديف دمحم بف القكاعد في الفقو، أك المنثكر في القكاعد- 

 ىػ، كىك كتاب فريد في منيجو، عميق في 794عبد هللا، المتكفى سنة 
أسمكبو، رتبو عمى حركؼ المعجـ، كشرحو سراج الديف العبادؼ في مجمديف، 

 . ىػ في مجمد973كاختصر األصل الشيخ عبد الكىاب الشعراني المتكفى سنة 

                                                             

، دار ِزْدني لمطباعة، 41الممتع في القكاعد الفقيية: مسمـ بف دمحم  بف ماجد الدكسرؼ -65
. ـ2007/ق1428، 1كالنشر، كالتكزيع، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط 

66 -1 /7 -94  
 . 330القكاعد  : الباحسيف- 67
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 ( ىػ799القكاعد، لمغزؼ، شرؼ الديف عمي بف عثماف الغزؼ المتكفى سنة - 
 .كصنفو عمى طريقة ذكر القاعدة، كما يستثنى منيا، ثـ أدخل األلغاز فييا

لسراج الديف أبي حفص عمر بف  68نكاِضر النظائر في قكاعد الفقوكتاب - 
عمى عكس ما فعل  : 804 تعمي األنصارؼ الشافعي المعركؼ بابف الممّقف

: بف القاضي َعَمد المؤلِّف في الجزء األكؿ إلى بحت قاعديف كميتيف كىما 
. اليقيف ال يرفع بالشؾ، كالضرر يزاؿ

".  األمكر بمقاصدىا"ثـ تناكؿ بالدراسة ثبلثة قكاعد فرعية لقاعدة النية 
   : في القرنيف التاسع، كالعاشر اليجرييفمرحمة التدكيف:  الخامس المطمب

امتازت ىذه المرحمة بمكاصمة العمماء التأليف عمى منكاؿ عمماء 
ال : " كلذلؾ كانت مؤلفاتيـ كما قاؿ الباحسيف– ق 8ؽ - المرحمة السابقة 

تعدكا أف تككف تكرارا ِلَما َتقدميا مف األعماؿ، كربما كجدنا فييا تحريرا 
 69..." .لبعض القكاعد، أك ذكر فركع إضافية، أك استدالال معينا، 

:  كمف أبرز ىذه المؤلفات أذكر ما يمي
 ألبي بكر بف دمحم بف عبد المؤمف المعركؼ بتقي الديف 70كتاب القكاعد- 

المجمكع ق ، الذؼ استفاد كثيرا مف كتاب 829 الشافعي المتكفى سنةالِحْصني
 كبّيف مف خبللو القكاعد الفقيية ق،761الُمْذىب في قكاعد الَمْذىب لمعبلئي ت

األمكر بمقاصدىا، اليقيف ال يزاؿ بالشؾ، كالمشقة :  الخمسة كىيالكمية
 .تجمب التيسير، كالضرر مزاؿ، كاعتبار العادة

 إلماـ العبلمة جماؿ الديف يكسف  كتاب القكاعد الكمية كالضكابط الفقيية،-
 ىػ، حققو، كعمق عميو 909بف الحسف بف عبد اليادؼ الدمشقي الحنبمي ت

-  الدكسرؼ، كطبعتو دار البشائر اإلسبلمية، بيركت الفيدجاسـ ابف سميماف 
                                                             

 . السيد يكسف أحمد حققو-68

 . 336 القكاعد -69
، كتـّ طبعو في مكتبة الرشد بالرياض  قاـ تحقيقو عبد الرحماف بف عبد هللا الشعبلف -70
. ـ 1997/ق1418عاـ 
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 ـ، كىذا الكتاب ال يتضمف القكاعد الفقيية الكمية 1994/  ىػ 1415، 1ط 
إال نادرًا، كأغمبو ضكابط مختصة بأبكاب محّددة، كأحكاـ فرعية جزئية عمى 

. صيغة حكـ عاـ
عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي ؿ كتاب األشباه، كالنظائر- 
يعد ىذا الكتاب مف أنفس الكتب التي اعتنت ببياف كشرح : ىػ 911: ت

اْلِكَتاب : "  حيث صّرح بذلؾ المؤلِّف فقاؿ  الفقيية الخمسةالكميةالقكاعد 
ؿ : اأْلُكَلى ِفي َشْرح اْلَقَكاِعد اْلَخْمس الَِّتي َتْرِجع إَلْيَيا َجِميع َمَساِئل اْلِفْقو: اأْلَكَّ

ة َتْجِمب التَّْيِسير، كالثَّاِلَثة ، َكالثَّاِنَية، كاْلَمَشقَّ ؾِّ َرر : اْلَيِقيف اَل ُيَزاؿ ِبالشَّ الضَّ
ـّ َبْعض اْلُفَضبَلا إَلى َىِذِه َقاِعَدة َخاِمَسة : ُيَزاؿ كالرَّاِبَعة َمٌة، َكَض اْلَعاَدة ُمَحكَّ

 .  71 ..."اأْلُُمكر ِبَمَقاِصِدَىا: َكِىيَ 
زيف الديف بف إبراىيـ بف النعماف ؿعمى مذىب أبي حنْيفة اأْلشباه كالنظائر - 

قّمد بف نجيـ السيكطي في  72:ىػ970: دمحم، المعركؼ بابف نجيـ المصرؼ ت
 في القسـ 73طريقة تأليفو لكتابو، حيث اىتـ بشرح القكاعد الفقيية الكمية الستة

اَل َثَكاَب إالَّ " األكؿ مف الكتاب، غير أّف ما يبلحع عمى عممو أّنو اعتبر 
يَِّة  قاعدة كمية عامة مستقمة عف قاعدة اأْلُُمكُر ِبَمَقاِصِدَىا، كىذا ما لـ يقل " ِبالنِّ

.  بو غيره مّمف سبقو، أك مّمف اىتـ بيذا الفّف مف أقرانو

                                                             

ـ 1990- ىػ 1411األكلى، : دار الكتب العممية، ط: نشر، 1/7-8- 71
دار الكتب العممية، : ، نشرالشيخ زكريا عميرات: كضع حكاشيو كخرج أحاديثو- 72

 . ـ1999-  ىػ 1419األكلى، : ، طلبناف– بيركت 
ؿُ  : "ىذا ما أّكده بقكلو - 73 ُؿ ِمْف َىِذِه اْلَقَكاِعِد اْلَقاِعَدُة : اْلَففُّي اأْلَكَّ اْلَقَكاِعُد اْلُكمِّيَُّة النَّْكُع اأْلَكَّ

يَِّة اْلَقاِعَدُة الثَّاِنَيةُ : اأْلُكَلى اْلَيِقيُف اَل : اأْلُُمكُر ِبَمَقاِصِدَىا، اْلَقاِعَدُة الثَّاِلَثةُ : اَل َثَكاَب إالَّ ِبالنِّ
، اْلَقاِعَدُة الرَّاِبَعةُ  ؾِّ َرُر ُيَزاُؿ، : اْلَمَشقَُّة َتْجُمُب التَّْيِسيَر، اْلَقاِعَدُة اْلَخاِمَسةُ : َيُزكُؿ ِبالشَّ الضَّ

اِدَسةُ  َمةٌ : اْلَقاِعَدُة السَّ الشيخ : كضع حكاشيو كخرج أحاديثو، 136- 1/17" . اْلَعاَدُة ُمَحكَّ
-  ىػ 1419األكلى، : ، طلبناف– دار الكتب العممية، بيركت : ، نشرزكريا عميرات

 ـ 1999
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 لممنجكر أحمد بف عمي كتاب شرح المنيج المنتخب إلى قكاعد المذىب-  
ق، قاـ بتحقيقو دمحم الشيخ األميف، كقامت بطبعو 995المنجكر المتكفى عاـ 

. دار عبد هللا الشنقيطي لمطباعة، كالنشر، كالتكزيع 
كىك شرح لمنظكمة المنيج المنتخب ألبي الحسف عمي بف قاسـ الزفاؽ 

 بيتًا، مرتبة عمى األبكاب الفقيية، 443 ىػ، كبمغ عدد أبياتيا912المالكي ت
كاستخمص القكاعد مف كتب السابقيف مف عمماء المالكية، كخاصة مف قكاعد 

 ىػ ، كجاء شرح المنيج المنتخب لممنجكر مطكاًل، كناؿ شيرة 758المقرؼ ت
اإلسعاؼ : عند المالكية، كصنفت كتب كثيرة حكؿ المنظكمة، كالشرح منيا 

بالطمب مختصر شرح المنيج عمى قكاعد المذىب ألبي القاسـ بف دمحم بف 
أحمد التكاني مف عمماء المالكية المعاصريف، كطبع لممرة األكلى في المطبعة 

.  ـ1975/ ق1395األىمية في بنغازؼ سنة 
 كما يتعمق بيا مف األحكاـ الفرعية، البف المحاـ القكاعد كالفكائد األصكلية،- 

ىذا الكتاب يحتكؼ عمى :  ىػ803عمي بف عباس البعمي الحنبمي المتكفى سنة 
القكاعد األصكلية، كما يتفرع عنيا مف فركع فقيية، مع المقارنة بيف المذاىب، 
كيتضمف بيف دفتيو بعض القكاعد الفقيية مع ذكر الضكابط كالمسائل كاألحكاـ 

 .الشرعية التي تدخل تحتيا
، سراج الديف عمر بف عمي، المعركؼ بابف  نكاظر النظائر، البف الُمَمقف-

 ىػ، كىك مختصر األشباه، كالنظائر 804الممقف الشافعي المتكفى سنة 
 .لمُسبكي

، أبي العباس أحمد إيضاح المسالؾ إلى قكاعد اإلماـ مالؾ، لمكنشريسي- 
 118 ىػ، كىك كتاب قيـ كمفيد، اشتمل عمى 914بف يحيى، المتكفى سنة 

الغالب ىل ىك " قاعدة، كىي غير مرتبة، بدأىا بقاعدة مختمف فييا كىي 
، كىك "كل ما أدػ إثباتو إلى نفيو فنفيو أكلى " ، كختميا بقاعدة "كالمحقق 

. أشير ما ألف في قكاعد المذىب المالكي
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يظير مما تقدـ بيانو أّف ثمة القميل مف المؤلفات التي اىتمت ببياف 

القكاعد الفقيية الكمية الخمسة، في حيف نجد عددا يصعب حصره مف الكتب 
التي اختصت بشرح القكاعد الفرعية، كالضكابط الفقيية التي سنعتمد عمييا 

.  أثناء شرحنا لمقكاعد الكمية
 في القرف الحادؼ عشر إلى النصف الثاني مرحمة التدكيف:  السادس المطمب

  :لمقرف الثالث عشر اليجرؼ 
تعد ىذه المرحمة مف أىـّ المراحل التي عرفتيا عممية تدكيف، ككضع، 

الخمس، كذلؾ ألّف الفقياء كخاصة منيـ الحنفية كتقنيف القكاعد الكمية الفقيية 
 اجتيدكا في تأليف العديد مف الكتب التي امتازت إما بشرح كتب المرحمة 74

:  السابقة، أك كضع تعميق عمييا أك رسـ َنْظـ ليا، كفي ما يمي التعريف بأىميا
 دمحم خكيش خميل  مخطكطة-ترتيب األشباه المسمى بياد  الشريعة- 

   .ـ 1591/  ىػ1000الركمي  القمـ بكي الحنفي، الصكفي كفاتو بعد سنة 
 حاشية لخير الديف بف أحمد نزىة النكاظر عمى األشباه كالنظائر- 

ق جمعيا كلده نجـ الديف بف خير 1081بف عمي الرممي العميمي الفاركقي ت
الديف، كقد ذكر الشيخ  دمحم مطيع أّنيا طبعت في آخر حاشية الحمكؼ سنة 

. ق 1290
حمد بف دمحم مكي، أبك ألاألشباه كالنظائر  غمز عيكف البصائر شرح- 

: ىػ،  نشر1098: العباس، شياب الديف الحسيني الحمكؼ الحنفي المتكفى
األشباه كالنظائر ـ، 1985- ىػ 1405األكلى، : دار الكتب العممية الطبعة

.  ، بأعمى الصفحة، كيميو شرح غمز عيكف البصائر ألحمد الحمكؼ البف نجيـ
 لعبد الغني بف إسماعيل النابمسي المتكفى األشباه كالنظائر كتاب شرح- 
ق، حيث كصل في الشرح إلى قاعدة المشقة تجمب التيسير 1143سنة

                                                             

 مف خبلؿ استقراء مختمف الجيكد تبيف أّف عمماء الحنفية ىـ أكثر العمماء اىتماما -74
 .بيذا العمـ ثـ يأتي بعدىـ عمماء المالكية، كالشافعية، كأما الحنابمة فجيدىـ محدكد
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 لعثماف بف عبد هللا أبي الفتح الدمشقي األشباه كالنظائر كتاب شرح- - 
 .ق 1214 المتكفى سنةالحنفي،

 لدمحم أميف بف عمر المعركؼ باف األشباه كالنظائر عمى نزىة النكاظر- 
 ، جمعو دمحم البيطار تمميذ بف عابديف، كىك  ق1252المتكفى سنة عابديف 

 كقد حققو، كقدـ لو الشيخ (األشباه كالنظائر البف نجيـ )مطبكع مع األصل 
ـ، ثـ طبع طبعة 1986دمحم مطيع الحافع ، كطبعتو دار الفكر بدمشق سنة 

 ـ دار الفكر بدمشق، دار الفكر المعاصر ببيركت، 2005/ق1426ثانية عاـ
. لبناف 

 النصف األخير مف القرف الثالث عشر في مرحمة التدكيف:  السابع المطمب
لى يكمنا ىذا  : اليجرؼ، كا 

– تمخيص، كتدكيف - بظيكر أكؿ تقنيف رسمي امتازت ىذه المرحمة 
لمقكاعد الكمية الفقيية الخمس، األحكاـ الشرعية المتعمقة بالمعامبلت، 

  . 75بمجمة األحكاـ العدليةكبالقضاء، كالحكـ في مجمة اصطمح عمييا 
 كالطريف في األمر أّنيـ صدَّركا ىذا العمل بالتعريف بمصطمح الفقو 

ثـ بالتعريف بالقكاعد الكمية الفقيية الخمس ، كأىـ  ،في المادة األكلى
 .القكاعد الفرعية المندرجة تحتيا عمى مدار تسع كتسعيف مادة 

َفاْلَمَساِئُل اْلَفْرِعيَُّة الَِّتي ُيْعَمُل ِبَيا ِفي : "  فقالكاكقد نّبيكا إلى ِرْفَعِة َقْدِرَىا
ـِ ِىَي اْلَمَساِئُل الَِّتي َسُتْذَكُر ِفي اأْلَْبَكاِب، َكاْلُفُصكؿِ   أِلَفَّ اْلُمَحقِِّقيَف ِمفْ ؛ اْلَمَحاِك

                                                             

ـّ ىذا حيف  -75 سبعة عمماء محققيف كّمف السمطاف الغازؼ عبد العزيز خاف العثماني ت
 خبلؿ سبع ، كفعبل تحقق ىذا المشركع النفيسإنجازىاببرئاسة أحمد جكدت باشا ناظر 

ـ ، كقد 1877/ق1293 شعباف26 كصدر أمر العمل بيا في نمف التكميف،سنكات 
جاءت في مقدمة، كستة عشر كتابا، تتألف المقدمة مف مقالتيف في مائة مادة تضمنت 
المادة األكلى التعريف بالفقو، كالمكاد التاسعة كالتسعيف في بياف القكاعد الكمية الفقيية 

 المعامبلت المدنية، كالتجارية،فقد جعمكىا لدراسة  (1751)الخمس، كأما بقية المكاد 

حركة : ، دمحم بكزغيبة 377القكاعد الفقيية : الباحسيف: انظر. كأحكاـ القضاء، كالحكـ
 .    42تاريخ تقنيف الشريعة اإلسبلمية : ، جماؿ عطية50-49تقنيف الفقو 



  36 
 

اْلُفَقَياِء َقْد َأْرَجُعكا اْلَمَساِئَل اْلِفْقِييََّة إَلى َقَكاِعَد ُكمِّيٍَّة ُكلٌّ ِمْنَيا َضاِبٌط َكَجاِمٌع 
ْثَباِت  ِلَمَساِئَل َكِثيَرٍة، َكِتْمَؾ اْلَقَكاِعُد ُمَسمََّمٌة ُمْعَتَبَرٌة ِفي اْلُكُتِب اْلِفْقِييَِّة ُتتََّخُذ َأِدلًَّة إِلِ

ِمَيا ِفي َباِدِغ اأْلَْمِر   76".اْلَمَساِئِل َكَتَفيُّي
ْلَمَقاَلُة الثَّاِنَيُة ِفي َبَياِف اْلَقَكاِعِد لذلؾ كاف ىذا الجيد الطّيب المكسـك با

 ببياف كشرح ىذا الفّف النفيس فكتبكا مصدرا لمفقياء الذيف اىتمكااْلُكمِّيَِّة اْلِفْقِييَِّة 
  :منيا كثيرة أذكر 77حكليا شركحا

، كىك مف مرآة مجمة األحكاـ العدلية: المكسـك بػ " مسعكد أفند "شرح - 
 يحتكؼ عمى ـ1881/ىػ1299أقدـ الشركح بالمغة العربية طبع باألستانة سنة 

 .78بياف صحيح لممآخذ، مع شرح كجيز كاضح

طبع الطبعة " شرح المجمة: " المكسـك بػ"سميـ رستـ باز المبناني"شرح -  
ككثيرا   عف التكسع،  ق  كىك شرح يتميز بالكضكح، كالبعد1304األكلى سنة 

 .79.ما يذكر أمثمة لمقكاعد مف مكاد المجمة نفسيا، مع ذكره ألرقاـ تمؾ المكاد

نسقيا ك رتبيا عزتمك نجيب بؾ ، أك جامع األدلة عمى مكاد المجمة، المجمة- 
، كىك مجمد كاحد،  شرح فيو المجمة  ق1305طبعة لبناف سنة ، ىكاكيني

بنصكص المجمة ذاتيا مف خبلؿ إحالة كل كممة ترد في نص كل قاعدة إلى 
 80.قاعدة أخرػ تكضح ىذه الكممة المصطمح 

                                                             

ـِ اْلَعْدِليَّةِ : لجنة مككنة مف سبعة عمماء، كفقياء في الخبلفة العثمانية  -76 :       َمَجمَُّة اأْلَْحَكا
 .كارخانو، تجارت كتب، آراـ باغ،كراتشي دمحم : ، نشر، كطباعة16
تكلى شراح المجمة شرح ىذه القكاعد، كبياف أىميتيا، كدالالتيا، كالفركع الفقيية التي  -77

تدخل تحتيا، كالمسائل الجزئية التي تتناكليا، كالمستثنيات التي تخرج منيا، ككثير مف 
 .  ىذه الشركح بالمغة التركية، كترجـ بعضيا أحيانًا، ككضعت شركح مستقمة بالمغة العربية

 .90فمسفة التشريع :  صبحي المحمصاني -78
 .379 القكاعد الفقيية:  يعقكب عبد الكىاب الباحسيف -79
مجمة جامعة دمشق لمعمـك االقتصادية، كالقانكنية، العدد الثاني، : دمحم الحسف البغا  - 80

   .761/ 25المجمد
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قاـ ىذا العالـ الفذ : شرح المجمة لمشيخ مفتي حمص دمحم خالد األتاسي -
 ، كقد امتاز بذكر 1728إلى المادة – البيكع  - 101المكاد مف المادة

النصكص الفقيية لممذاىب األخرػ، كخاصة الشافعية مع ذكر األدلة عمى 
األقكاؿ مف المصادر الشرعية المختمفة، طبع بمطبعة السبلمة عاـ 

 81.ـ، كىك ستة أجزاء1937/ق1356
، كتعريب فيمي درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، تأليف عمي حيدر -

الحسيني، يقع العمل في أربعة أجزاء مميئة باإلحاالت إلى كتب الحنفية، كما 
التـز في البحث بالرجكع إلى كتب المغة، ككتب الحنفية، مع اإلحالة إلى مكاد 

 .82المجمة ذاكرا أقكاؿ الفقياء
 ت ، لمشيخ أحمد بف الشيخ دمحم الزرقا الحمبي83 شرح القكاعد الفقيية-

 ىػ ، كىك شرح خاص بالقكاعد الفقيية الكاردة في مجمة األحكاـ 1357
العدلية، بمنيج سديد، حيث قاـ المؤلِّف بكتابة رقـ القاعدة، كرقـ المادة في 

أعمى الصفحة، ثـ تحتيما مباشرة يكتب االسـ الكامل لمقاعدة كما ىك مرسـك 
في المجمة، ثـ بعد ىذا يقـك بتكضيح معنى القاعدة لغة، كاصطبلحا مع بياف 

. دليل مشركعيتيا
ثـ بعد الفراغ مف ىذا العمل النفيس يقـك بذكر المسائل التطبيقية 

لمقاعدة مف فركع الحنفية، كبعد ذلؾ يبيف المستثنيات مف القاعدة، كيضيف 
الفكائد الفقيية، كالتنبييات الضركرية التي ليا صمة بالقاعدة، مع نسبة اآلراء، 

.  كاألقكاؿ، كالنصكص إلى الكتب المقتبسة منيا

                                                             

مجمة جامعة دمشق لمعمـك االقتصادية، كالقانكنية، العددالثاني، : دمحم الحسف البغا-  81
  .763/ 25المجمد

 . ـ ف، ف ـ ص  -82
 مصححة، كمعمق 2السيخ أحمد بف الشيخ دمحم الزرقا، ط: شرح القكاعد الفقيية   - 83

. ـ 1989/ق1409عمييا، دار القمـ، دمشق، 
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كمّما يبلحع عمى المؤلف أّنو لـ يرتب ىذه القكاعد، بل عرضيا كما 
. جاءت في المجمة بدكف ترتيب
تكلت الجامعات، كالكميات، كالمعاىد اإلسبلمية ، كبعد المجمة كشركحيا

: في مختمف الببلد اإلسبلمية ببياف القكاعد الفقيية بإحدػ اآلليات التالية

اىتـ عدد معتبر مف : آلية تحقيق كتب القكاعد الفقيية القديمة:  األكؿالفرع
: الفقياء المعاصريف بتحقيق أىـ كتب القكاعد لممتفدميف أذكر منيا اآلتي

تحقيق كدراسة أحمد بف دمحم العنقرؼ لكتاب األشباه كالنظائر لدمحم بف عمر - 
ىػ، كقامت 716بف مكي بف عبد الصمد بف المرحل المعركؼ بابف الككيل ت
/ ق1413 1بطبعو مكتبة الرشد ، بالرياض، المممكة العربية السعكدية، ط

1993.  

:.  تيميةالفقيية البفتحقيق نشأت بف كماؿ المصرؼ القكاعد النكرانية - 
.  2001مكتبة الرشد، : الرياض

تحقيق عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي دمحم عكض لكتاب األشباه كالنظائر -  
ىػ، اىتمت بطبعو 771لتاج الديف الُسبكي، أبك النصر عبد الكىاب ابف عمي، 

.  1991دار الكتب العممية،  بيركت عاـ 

ألبي   لكتاب المنثكر في القكاعد الفقييةمحمكدتحقيق تيسير فائق أحمد - 
 ىػ،794: عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي المتكفى
  . 1983كقامت بطبعو كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالككيت عاـ

 لزيف لقكاعدا نص كتاب ضبط، كتعميق مشيكر بف حسف آؿ سمماف عمى- 
الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، الَسبلمي، البغدادؼ، ثـ 

 دار الكتب العممية، كقامت بطبعوىػ، 795الدمشقي، الحنبمي المتكفى سنة 
 . ـ1999لقاىرة عاـبا
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األشباه كالنظائر في   لكتاب تحقيق دمحم  تامر، كحافع عاشكر حافع-  
عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي ؿقكاعد، كفركع الشافعية 

   .1998كقامت بطبعو دار السبلـ، القاىرة  عاـ ، ق911المتكفى سنة 

 َعَمى َمْذَىِب َأِبْي َحِنْيَفَة أْلَْشَباُه َكالنََّظاِئرُ لكتاب االشيخ زكريا عميرات تحقيق - 
: لزيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم، المعركؼ بابف نجيـ المصرؼ المتكفى النُّيْعَمافِ 
دار  ـ،1999/  ىػ 1419 األكلى عاـكالذؼ قامت بطبعو الطبعةىػ، 970

. الكتب العممية، بيركت، لبناف

شرح المنيج المنتخب إلى قكاعد  لكتاب  دمحم الشيخ دمحم األميفتحقيق-  
ىػ، كقامت بطبعو دار 995المذىب لممنجكر ألحمد بف عمي المنجكر المتكفى
  .1999عبد هللا الشنقيطي، لمطباعة كالنشر كالتكزيع عاـ 

القكاعد الفقيية مف كتب  ، كاستنباطآلية استخبلص: د الثاني الفرع
: المتقدميف لتعميل، كتفسير بعض األحكاـ الشرعية كمف ذلؾ أذكر

القكاعد، كالضكابط الفقيية مف كتابي الطيارة استنباط كاستخبلص - 
قاـ قاـ بيذا العمل ناصر بف عبد هللا الميماف، ك: عند بف تيمية كالصبلة
. ـ 2005/ ىػ 1426 2مركز بحكث الدراسات اإلسبلمية الطبعة بنشره 

 الفقو اإلسبلمي مف خبلؿ كتاب اإلشراؼ عمى مسائ  الخبلؼ ستخراجا- 
قاـ بيذا العمل دمحم :  لمقاضي عبد الكىاب البغدادؼ المالكي، دمحم الرككي

 . 1998 دار القمـ بدمشق عاـ قامت بنشرهالرككي، ك

 القكاعد الفقيية الخمس الكبرػ كالقكاعد المندرجة تحتيا مف جمع، كدراسة-  
قاـ بيذا العمل إسماعيل بف حسف دمحم : مجمكع فتاكػ شيخ اإلسبلـ بف تيمية 

 بنشره دار بف الجكزؼ لمنشر، كالتكزيع عدة مرات، ككانت قامتعمكاف، ك
 . ق 1433آخرىا الطبعة الثالثة  عاـ 
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القكاعد، كالضكابط  الفقيية مف كتاب المغني البف قدامو مف أكؿ البيكع - 
حتى نياية كتاب الحجر البف دمحم بف دمحم البنو، كأصميا رسالة ماجستير، 
نكقشت في جامعة أـ القرػ بكمية الدراسات اإلسبلمية قسـ الشريعة عاـ 

.      ق 1435/146

القكاعد، كالضكابط  الفقيية مف كتاب المغني البف قدامو مف أكؿ كتاب - 
الحدكد حتى نياية كتاب الجزية لدمحم بف عبد الرحماف بف عبد العزيز 

السعداف، كأصميا رسالة دكتكراه، نكقشت في جامة أـ القرػ بكمية الدراسات 
ق  1420العميا، الشرعية، فرع الفقو كالصكؿ، عاـ 

 أصكؿ الفتيا لئلماـ بف القكاعد، كالضكابط الفقيية المستخمصة مف كتاب-  
الحارث، مف إعداد عزيزة عككش، كأصل العمل رسالة ماجستير، نكقشت في 

 .ـ 2001/ق1422جامعة الجزائر بكمية العمـك اإلسبلمية عاـ

يقصد بيذه اآللية قياـ : آلية اإلفراد كالتخصيص، كالشرح :  الثالث الفرع
:  بعض العمماء بإفراد قاعدة كمية بالببحث، كالدراسة، كمف ذلؾ أذكر

أّلف الفقيو يعقكب بف عبد الكىاب الباحسيف عدة كتب متخصصة في - 
: دراسة القكاعد الفقيية الخمس، كالتي منيا 

قاعدة األمكر بمقاصدىا، دراسة نظرية، كتأصيمية، مكتبة الرشد لمنشر، - 
.  1999/ق1419كالتكزيع، الرياض، الطبعة األكلى 

قاعدة اليقيف ال يزكؿ بالشؾ كالقكاعد، دراسة نظرية كتأصيمية، كتطبيقية، - 
.  1999/ ق1419دار الرشد، الرياض

 2العادة محكمة دراسة نظرية، تأصيمية، تطبيقية، دار الرشد، الرياض، ط- 
.  ـ 2012/ ق1433،
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مكتبة : تطبيقية،- تأصيمية- قاعدة المشقة تجمب التيسير، دراسة نظرية- 
 .2003/  ق1423الرشد لمنشر، كالتكزيع، الرياض 

مفيكميا، نشأتيا، تطكرىا، دراسة : القكاعد الفقيية: عمي أحمد الندكؼ -
 منّقحة 3مؤلفاتيا، أدلتيا، ميمتيا، تطبيقاتيا، قّدـ ليا مصطفى الزرقا، ط

. ـ1994/  ق1414كمزّيدة، دار القمـ لمنشر، كالتكزيع، دمشق
المبادغ، المقكمات، : القكاعد الفقيية: يعقكب بف عبد الكىاب الباحسيف- 

.  1998المصادر، الدليمية ، ، مكتبة الرشد، الرياض 
الكجيز في شرح القكاعد الفقيية في الشريعة اإلسبلمية ، : عبد الكريـ زيداف- 

.  ـ2001/  ق1422 ،1، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط
الكجيز في إيضاح : دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم البكرنك أبي الحارث الغزَّؼ - 

  .  1996/ق1416، 4قكاعد الفقو الكمية، مؤسسة الرسالة،  بيركت، لبناف، ط
القكاعد الفقيية عمى المذىب الحنفي كالشافعي، دمحم الزحيمي، الككيت، - 

.  1999جامعة الككيت، 
:    كما ظير في ىذا العصر منيج المكسكعات في القكاعد الفقيية، منيا

التجريد ألبي الحسف القدكرؼ أحمد بف  مكسكعة القكاعد الفقيية المسماة- 
، 2004دمحم أ حمد سراج، عمي جمعة، دار السبلـ، القاىرة، : دمحم، تحقيق

.   12-1ج

تأليف جمع كبير مف الفقياء : معممة زايد لمقكاعد الفقيية، كاألصكلية- 
المعاصريف، طبعت عمى نفقة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية، 

. ـ 2013/ق1434كاإلنسانية، الطبعة األكلى

في ختاـ ىذا الممخص الذ  تعّرفنا فيو عف المسار 
 التاريخي لنشأة، كتطكر  
عمـ القكاعد الفقيية  

لى يكمنا ىذا أقكؿ :  منذ عيد النبّي ملسو هيلع هللا ىلص كا 
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إفَّ الجيكد التي بذليا العمماا ال يمكف اإلحاطة  
بيا في ىاتو الكرقات، كلذلؾ فإّني أىيب بالباحثيف  
التجند لمقياـ باحصائيا، كترتيبيا، كتحقيقيا ضمف  

مكسكعات عممية َكفق أسس، كقكاعد  
. البحث العممي الرصيف

 

: الخمس الكبرى  يصادر انقٕاعذ انفقٓيح: انًطهة انثايٍ
العامة، الكمية – الناظر في صيغ القكاعد الفقيية الخمس الكبرػ 

يظير لو بأّف الفقياء المتقدميف كالسبكي، كالسيكطي، كغيرىما قد – األغمبية 
عمى النصكص القرآنية، كالنبكية – صيغيا – اعتمدكا في اختار أسمائيا 

الشريفة حيث نظركا فييا كاستنبطكىا، كىذا ما بّيناه عند معرض الكبلـ عف 
نشأتيا في عيد، كزمف النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، كما سأفيض فيو الكبلـ عند التفصيل في 

. كل قاعدة عمى حده 
أّما القكاعد الفرعية، كالضكابط المندرجة تحتيا فقد استنبطيا الفقياء، 
كتعّرفكا عمييا إما مف النص، أك مف فقو الصحابة رضي هللا عنيـ أجمعيف، 

... أك مف  اإلجماع، أك مف القياس، كاالستدالؿ، كالترجيح
 :أنكاع القكاعد الفقيية : المطمب التاسع

إف تعريف القاعدة السابقة يشمل جميع القكاعد، كلكف القكاعد الفقيية عمى 
درجات في العمـك كالشمكؿ، كاالتفاؽ عمييا بيف المذاىب الفقيية عامة، أك 

االختبلؼ فييا بيف المذاىب، كلكنيا شاممة في المذىب الكاحد، كبعضيا قكاعد 
 :مختمف فييا في المذىب الكاحد، لذلؾ كانت القكاعد الفقيية عمى أنكاع ىي

، التي تدكر معظـ مسائل انقٕاعذ انفقٓيح األطاطيح انكثزٖ:  األٔلانفزع- 
الفقو حكليا، حتى رد بعض العمماء الفقو كمو إلييا، كىي متفق عمييا بيف 

 :جميع المذاىب، كىي
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ؾ، المشقة تجمب التيسير، - أ  األمكر بمقاصدىا، اليقيف ال يزكؿ بالشَّ
.  (84)الضرر يزاؿ، العادة ُمحكمة 

كىي قكاعد فرعية ُمَسمَّـ بيا في المذاىب، : انقٕاعذ انفزعيح:  انثاَينفزعا- 
كلكنيا أقل فركعًا مف القكاعد األساسية، كأقل شمكاًل مف القكاعد السابقة، مثل 

". الضرر األشد ُيدَفُع بالضرر األخف "، كقاعدة "الخراج بالضماف : "قاعدة
ككثير مف ىذه القكاعد تدخل تحت القكاعد األساسية الخمس، أك تدخل تحت 
قاعدة أعـ منيا، كمعظميا نصت عمييا مجمة األحكاـ العدلية، كقد يدخل 

 .تحتيا قكاعد فرعية أيضًا، كأكثرىا متفق عمييا بيف المذاىب
 كىي قكاعد كمية في بعض المذاىب دكف :انقٕاعذ انًذْثيح:  انثانث انفزع-  

: قكاعد مقررة كمتفق عمييا في المذىب، كالثاني: بعض، كىي قسماف، األكؿ
العبرة في العقكد لممقاصد "قكاعد مختمف فييا في المذىب الكاحد، مثل قاعدة 

فإنيا أغمبية في المذىب الحنفي كالمالكي، " كالمعاني، ال لؤللفاظ كالمباني 
مف استعجل الشيء قبل " كلكنيا قميمة التطبيق في المذىب الشافعي، كقاعدة 

فيي كثيرة التطبيق في المذىب الحنفي كالمالكي " أكانو ُعكقب بحرمانو 
. كالحنبمي، نادرة التطبيق عند الشافعية

فإنيا شائعة عند الشافعية " الُرخص ال ُتَناط بالمعاصي " كمثل قاعدة 
 .كالحنابمة، دكف الحنفية، كفييا تفصيل عند المالكية

، فتطبق في انقٕاعذ انًخرهف فيٓا في انًذْة انٕاحذ:  انزاتع انفزع-  
: بعض الفركع دكف بعض، كىي مختمف فييا في فركع المذىب الكاحد مثل

فيي قاعدة مختمف فييا في المذىب "ىل العبرة بالحاؿ أك بالمآؿ "قاعدة 
ىل "، كقاعدة "ىل؛ " الشافعي، كليا أمثمة كثيرة، كلذلؾ تبدأ غالبًا بكممة 

                                                             

: نظـ بعض الشافعية القكاعد الخمس األساسية في أبيات مف الشعر، فقاؿ -  84
لمشافعي فكف بيف خبيرا . . . خمس مقررة قكاعَد مذىب

ككذا المشقُة َتْجِمُب التيسيرا . . . َضَرٌر ُيزاُؿ كعادة قد ُحكمت
كالقصَد أخِمص إْف أردَت أجكرا. . . كالشَؾ ال ترفع بو ُمتيقناً   



  44 
 

القسمة، ىل "عند المالكية، كقاعدة !؟"النظر إلى المقصكد أك إلى المكجكد 
. عند الشافعية كالحنابمة"ىي إفراز، أـ بيع؛ 

كقد راعى العمماء ىذا التنكيع لمقكاعد في تقسيـ الدراسة، كتصنيف 
القكاعد، كسكؼ يككف ىك المعيار األساسي في تقسيـ القكاعد التي سندرسيا 

 .إف شاء هللا تعالى
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 دراسة ألىـ القكاعد الفقيية الخمس الكبرى  : الفص  الثاني
ّـِ القكاعد الفقيية الخمس الكبرػ التي  تعد ىاتو القاعدة مف بيف أى

أنبنى عمييا الفقو اإلسبلمي، كذلؾ ألّف جميع األعماؿ، كاألقكاؿ التي يأتييا 
المكمف إنما يرجع إلييا في بياف الحكـ، كالثكاب، كالعقاب، كفيما يمي إيضاح 

. ألىـ ما تضمنتو مف مباحث
األمكر بمقاصدىا : القاعدة األكلى : المبحث األكؿ

 إّننا إذا تصفحنا أىـ المعاجـ المغكية :كاصطبلحا، تعريفيا لغة: المطمب األكؿ
ّنما جميعيـ عّرفكا كل  فمف نعثر عمى معجـ قد عّرفيا كمركب إضافي، كا 

مصطمح عمى حده، لذلؾ فإّننا سكؼ نتعرؼ عمى معناىا مف خبلؿ التعريف 
: بكل مصطمح ، كفيما يمي البياف

 ىي جمع أمر، كيطمق في الّمغة عمى عدة :تعريف األمكر لغة :الفرع األكؿ
  َكَعَمْيوِ  ُأُمكرٌ َجْمُعوُ  ْلَحاؿِ ااأْلَْمُر ِبَمْعَنى : " معاف كما أّكد  ذلؾ الفيكمي فقاؿ

 چ  ی  ی  جئ  حئ    مئ   یېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  یچ  :قكلو تعالى

َجْمُعُو َأَكاِمُر َفْرًقا َبْيَنُيَما َكَجْمُع اأْلَْمِر َأَكاِمُر لطََّمِب َكاأْلَْمُر ِبَمْعَنى ا،  97 :ىكد
ـُ ِبِو النَّاُس  َىَكَذا َيَتَكمَّ

كاحد األمكر، كأمرت : األمرُ : " كأّيده بف فارس فقاؿ ، 85
أيضا إذا فعمت فعبًل مف تمقاء : أمرًا، كائتمرت إذا فعمت ما أمرت بو، كائتمرتُ 

 . 86 ..."كيعدك عمى المرء ما يأتمر: نفسؾ، كمنو قكلو

                                                             

المصباح : ىػ770نحك : تأحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي ثـ الحمكؼ، أبك العباس - 85
 .بيركت – المكتبة العممية : نشر ، 1/21المنير في غريب الشرح الكبير 

ىػ  395أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازؼ، أبك الحسيف ت : مجمل المغة   -86
  ط بيركت،،مؤسسة الرسالة :  نشرزىير عبد المحسف سمطاف،: دراسة كتحقيق ،1/103

 ـ 1986-  ىػ 1406- الثانية 
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: "  87  فقاؿصنكؼ العذاب   كزاد بف منظكر معاف أخرػ كالنيي، ك 
اجُ ... َنِقيُض النَّْييِ َمْعُركٌؼ، :  اأَلْمرُ  َأْمُر هللِا َما كَعدىـ ِبِو ِمَف : َقاَؿ الزَّجَّ

ـْ ِمْف اْلُمَجاَزاةِ  ِليُل َعَمى َذِلَؾ َقْكُلُو َتَعاَلىَأصناؼ اْلَعَذابِ  َعَمى ُكْفِرِى ڦ   چ :، َكالدَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

 . 40ىكد   چ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڎڍ    ڌ  ڌ
في عرؼ " األمكر"يستفاد مما سبق ذكره أّف المراد مف بكممة 

المغكييف  المعنى الكاسع الذ  ال يقتصر عمى األفعاؿ التي تتبادر إلى الفيـ 
   ٹ ٹ : ب  يشم  أيضا األقكاؿ كما يشم  االعتقادات أيضا لقكلو تعالى

  ڱ  ڱ  ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ                ڳ  ڳ  ڱچ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  كقكلو تعالى،123: ىكد چں   ں  ڻ  ڻ   

  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڀپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ

  ڃ  ڃ  ڄ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڦ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٹٿ  ٿ  ٹ

  ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڈ   ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎچڃ  ڃ  چ  چ  چ

   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گڑ  ک  ک  ک      ک  گ  گ  گ

 . 154آؿ عمراف  چ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ںڱ  ڱ  ڱ  ں
كمف ثـ فإّنو يحاسب عمييا جميعا؛ ألّف األمر يجيا بمعنى طمب 

الفع ، كالقكؿ يعد مف جممة األفعاؿ الناشئة عف جارحة المساف، كعميو فبل 
يترتب عمى األمكر الباطنية أّ  حكـ كما لك طّمق رج  امرأتو في قمبو، أك 

. باع فرسو كلـ ينطق بمسانو 

                                                             

دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ الركيفعى   -87
بيركت - دار صادر :  ، الناشر27 /4 لساف العرب:ىػ711: تاإلفريقى 
 ىػ 1414- الثالثة : الطبعة
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َكَأمَّا اْلَمْقِصُد : "  الفيكمي فقاؿفيا عرّ  : الثاني في معنى المقاصد لغة الفرع
ـْ ُيَجاِكْز  َط َكَطَمَب اأْلََسدَّ َكَل َفُيْجَمُع َعَمى َمَقاِصَد َكَقَصَد ِفي اأْلَْمِر َقْصًدا َتَكسَّ
اْلَحّد َكُىَك َعَمى َقْصٍد َأْؼ ُرْشٍد َكَطِريٌق َقْصٌد َأْؼ َسْيٌل َكَقَصْدُت َقْصَدُه َأْؼ 

  88."  َنْحَكهُ 
اُد : "  ىذا المعنى بف فارس، كغيره فقالكا كعّضد َقَصَد اْلَقاُؼ َكالصَّ

ِو، َكاآْلَخُر َعَمى اْكِتَناٍز  اُؿ ُأُصكٌؿ َثبَلَثٌة، َيُدؿُّي َأَحُدَىا َعَمى ِإْتَياِف َشْيٍء َكَأمِّ َكالدَّ
ْيِء، َفاأْلَْصلُ    .89" َقَصْدُتُو َقْصًدا َكَمْقَصًدا: ِفي الشَّ

إتياف الشيء كالتكجو إليو، : " يفيـ مف ىذا التعريف أّف المقاصد تعني
كبيذا يمكف تعريف القاعدة كمركب كالنيكض نحكه عمى اعتداؿ، كاستقامة، 

َتَكُجُو المكمف نحك إتياف األعماؿ، كاألقكاؿ عمى سبي  : " إضافي بأّنيا
" االعتداؿ، كاالستقامة

: مفيكميا في االصطبلح الفقيي: المطمب الثاني
ما يبلحع عمى كتب المتقدميف أّف أصحابيا لـ  يعّرفكىا، كلذلؾ فقد 
:  لجأت إلى كتب المعاصريف فكجدت الكثير مف التعريفات أذكر منيا اآلتي 

ةُ )": عّرفتيا فقالت: تعريف مجمة الحكاـ العدلية-  اأْلُُمكُر  : (2اْلَمادَّ
ـَ الَِّذ  َيَتَرتَُّب َعَمى َأْمٍر َيُككُف َعَمى ُمْقَتَضى َما : َيْعِني . ِبَمَقاِصِدَىا َأفَّ اْلُحْك

 90".ُىَك اْلَمْقُصكُد ِمْف َذِلَؾ اأْلَْمِر 
                                                             

 

 ىػ393: أبك نصر إسماعيل بف حماد الجكىرؼ الفارابي،  5/95المعجـ : بف فارس  -89
: أحمد عبد الغفكر عطار الناشر:  ، تحقيق2/525صحاح تاج المغة كصحاح العربية : 

محّمد بف محّمد بف ،  ـ1987-  ىػ  1407الرابعة : بيركت الطبعة- دار العمـ لممبلييف 
تاج  (ىػ1205: المتكفى)عبد الرّزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممّقب بمرتضى، الزَّبيدؼ 

دار : مجمكعة مف المحققيف الناشر: المحقق ، 1/66 العركس مف جكاىر القامكس
 :(ىػ770نحك : المتكفى)أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي ثـ الحمكؼ، أبك العباس ، اليداية

 . بيركت–المكتبة العممية :  الناشر ،2/504لمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرا
 1/16المجمة  - 90
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إّف : " كقريب جدا مف ىذا التعريف عّرفيا عبد الكاحد اإلدريسي فقاؿ- 
أعماؿ اإلنساف كتصرفاتو القكلية، كالفعمية تختمف آثارىا، كأحكاميا 

 .(91)"الشرعية المترتبة عمييا باختبلؼ المقصد منيا
أّف تصرفات المكمف مف قكلية : "  فقاؿالدكسر  كعّضد ىذيف التعريفيف -  

 92." أك فعمية أك اعتقاديو تختمف أحكاميا الشرعية باختبلؼ إرادتو، كنيتو
ىي بمثابة الميزاف الذؼ تكزف  يستفاد مف ىاتو التعريفات أّف القاعدة

بو األعماؿ، كاألقكاؿ التي َتصدر عف المكمف، حيث إذا صمحت النية، 
ف فسدت فسدت  كالمقصد صمحت بالضركرة ىاتو األعماؿ، كاألقكاؿ، كا 

.  بالضركرة أيضا
كليذا أكجب الشارع الحكيـ عمى عباده المكمفيف أْف يككف قصدىـ،  

:  كىذا ما أّكده اإلماـ الشاطبي حيف قاؿكنيتيـ مكافقة ألحكاـ شريعتو السمحة،
ا ِلَقْصِدِه ِفي  " اِرِع ِمَف اْلُمَكمَِّف َأْف َيُككَف َقْصُدُه ِفي اْلَعَمِ  ُمَكاِفقًة َقْصُد الشَّ

ِليُ  َعَمى َذِلَؾ َظاِىٌر ِمْف َكْضِع الشريعة؛ إذ قد مر أنيا  التَّْشِريِع، َكالدَّ
ْطبَلِؽ َكاْلُعُمكـِ، َكاْلَمْطُمكُب ِمَف اْلُمَكمَِّف َأْف  مكضكعة ِلَمَصاِلِح اْلِعَباِد َعَمى اإلِْ
اِرُع، َكأِلَفَّ  َيْجِرَ  َعَمى َذِلَؾ ِفي َأْفَعاِلِو، َكَأْف اَل َيْقِصَد ِخبَلَؼ َما َقَصَد الشَّ

ِ، َكَذِلَؾ َراِجٌع ِإَلى اْلَعَمِ  َعَمى َكْفِق اْلَقْصِد ِفي َكْضِع  اْلُمَكمََّف ُخِمَق ِلِعَباَدِة َّللاَّ
ِريَعِة  ْنَيا َكاآْلِخَرةِ -الشَّ  93".َىَذا َمْحُصكُؿ اْلِعَباَدِة؛ َفَيَناَؿ ِبَذِلَؾ اْلَجَزاَا ِفي الدُّل

 
 

                                                             

 .144 قالقكاعد الفقيية مف خبلؿ كتاب المغني البف قداـ- 91
  92 -  .71الممتع في القكاعد الفقيية  

: ق790: تإبراىيـ بف مكسى بف دمحم المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي   -93
 ،دار ابف عفاف: ، نشرأبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف: ، تح 24-3/2 المكافقات
  .ـ1997/ ىػ1417الطبعة األكلى : الطبعة
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:  تعريف النّية في المغة، كاالصطبلح: المطمب الثالث
َنكػ : "  عّرفيا بف منظكر كغيره فقالكا:تعريف النّية في المغة:  األكؿالفرع

كَنَكػ المنزَؿ كاْنَتَكاه . َقَصَدُه َكاْعَتَقَدهُ : الشيَء ِنيًَّة كِنَيًة، ِبالتَّْخِفيِف؛ كاْنَتَكاه ِكبَلُىَما
يَّةُ . َكَذِلؾَ  يَّة كالنََّكػ الكجُو الَِّذؼ َيْنكيِو المسافُر ِمْف : كالنِّ اْلَكْجُو ُيْذَىب ِفيِو؛ كالنِّ

َكُفبَلٌف َيْنِكؼ . ، َكَمْعَناَىا اْلَقْصُد ِلَبَمٍد َغْيِر اْلَبَمِد الَِّذؼ َأنت ِفيِو ُمِقيـٌ  ُقْرٍب َأك ُبعد
 94. َكْجَو َكَذا َأؼ َيْقِصُدُه ِمْف َسَفٍر َأك َعَملٍ 

يستفاد مف ىذا التعريف أّف معنى النية ىك العـز عمى فع  شيا ما، 
التكجو إليو، كقصده بالفع ، كىك ذات المعنى الذ  تعنيو لفظة القصد 

. السابقة 
مف خبلؿ قراءتي لكتب  :تعريف النّية في االصطبلح الفقيي:  الثانيالفرع

المتقدميف، ككتب المعاصريف كجدتيـ يستخدمكف النية، كالقصد بمعنى كاحدا، 
يَّة ِعَباَرة َعْف  : " كعميو فقد ركػ السيكطي تعريفا ليا عف البيضاكؼ فقاؿ النِّ

 ، ا ِمْف َجْمب َنْفع َأْك َدْفع ُضّر، َحاالًة َأْك َمآالًة اْنِبَعاث اْلَقْمب َنْحك َما َيَراُه ُمَكاِفقًة
َية َنْحك اْلِفْع  اِلْبِتَغاِا ِرَضا َّللاَّ َتَعاَلى،  َراَدِة اْلُمَتَكجِّ َصُو ِباإلِْ ْرُع َخصَّ َكالشَّ

 . 95." َكاْمِتَثاؿ ُحْكمو
 

يظير مف التعريفيف أنيما مّتفقاف عمى أّف الّنية تعني عقد العـز عمى 
إتياف أمر ما، كبيذا يّتضح لنا أّف القصد، كالّنية ليما معنى كاحدا سكاا في 
المغة أك في االصطبلح، كىك ما يبرر استخداـ الفقياا لمفظة الّنية بدؿ 

 .لفظة القصد عند الكبلـ عف القاعدة في كتبيـ المعمكرة

                                                             

  .348-15/347لساف العرب : بف منظكر - 94

أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف ، 1/30 األشباه كالنظائر  -95
مساعد بف قاسـ : ،تح116األمنية في إدراؾ الّنية : ىػ684: تالمالكي الشيير بالقرافي 

  .1408/1988، 1مكتبة الحرميف، ط:الفالح، طبع
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 :  في أدلتياالمطمب الرابع
األصل في ىذا الباب الكثير مف اآليات القرآنية، كاألحاديث النبكية 

جماع العمماء، كالعقل الحصيف .  الشريفة الصحيحة، كا 
كلكف الذؼ تأسست عميو القاعدة، كاعتمد عميو الفقياء في تقعيدىا، 

عمر بف  ككضعيا ىك ما ركاه جمع مف الصحابة رضي هللا عنيـ عف سّيدنا
َسِمْعُت َرُسكَؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا : الخطاب رضي َّللاَُّ عنو قاؿ كىك عمى الِمْنَبرِ 

ـَ َيُقكؿُ  نََّما ِلُك ِّ اْمِرٍئ َما َنَكى، َفَمْف َكاَنْت  " :َعَمْيِو َكَسمَّ يَّاِت، َكاِ  ِإنََّما اأَلْعَماُؿ ِبالنِّ
" ِىْجَرُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَيا، َأْك ِإَلى اْمَرَأٍة َيْنِكُحَيا، َفِيْجَرُتُو ِإَلى َما َىاَجَر ِإَلْيوِ 

96 . 
ىذا كقد أجمعت كممة المحدثيف، كالفقياء عمى جبللة، كعظـ شأف ىذا 

ـْ َأنَُّو : " كلذلؾ تجد السيكطي قد أسيب في بياف ِعَظـ َقْدره فقاؿالحديث،  اْعَم
يَّة، َقاَؿ َأُبك ُعَبْيَدَة  َلْيَس  : َقْد َتَكاَتَر النَّْقل َعْف اأْلَِئمَّة ِفي َتْعِظيـ َقْدر َحِديث النِّ

ـَ َشْيء َأْجَمَع َكأَْغَنى َكَأْكَثَر َفاِئَدًة ِمْنُو،  ِفي َأْخَباِر النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ
، َكَأُبك َداُكد،  ، َكاْبُف اْلَمِديِنيِّ اِفِعيُّي َكَأْحَمُد ْبُف َحْنَبٍل َكاْبُف َمْيِدؼٍّ َماـ الشَّ َكاتََّفَق اإْلِ

ـْ َمْف َقاؿَ  ـْ َعَمى َأنَُّو ُثُمث اْلِعْمـ، َكِمْنُي اَرُقْطِنّي َكَغْيُرُى َو اْلَبْيَيِقيُّي : َكالدَّ ُرْبعو، َكَكجَّ
يَّة َأَحد : َكْكنو ُثُمث اْلِعْمـ ِبَأفَّ َكْسب اْلَعْبد َيَقع ِبَقْمِبِو َكِلَسانو َكَجَكاِرحو، َفالنِّ

أِلَنََّيا َقْد َتُككف ِعَباَدة ُمْسَتِقمَّة، َكَغْيرَىا َيْحَتاج إَلْيَيا ، ؛ َأْقَسامَيا الثَّبَلَثة َكَأْرَجُحَيا
نَّة َعَمى َأْرَبَعة َأَحاِديث: َكَقاَؿ َأُبك َداُكد يَّاِت، َكَعْنُو : َمَدار السُّي َحِديث اأْلَْعَماُؿ ِبالنِّ

يَّاتِ »: اْلِفْقو َيُدكر َعَمى َخْمَسة َأَحاِديث: َأْيًضا اَرُقْطِنيُّي «اأْلَْعَماُؿ ِبالنِّ : ، َكَقاَؿ الدَّ

                                                             

 كتمقاه ، كغيرىـ مف طرؽ متعددة،حديث صحيح اّتفق عمى تخريجو األئمة الستة- 96
العمماء بالقبكؿ، كَصّدر بو البخارؼ كتابو الجامع الصحيح، كأشير الركايات التي كردت 

َبْيِر، َقاؿَ : بو أّنو  قاؿ ِ ْبُف الزُّي َثَنا الُحَمْيِدؼُّي َعْبُد َّللاَّ َثَنا ُسْفَياُف، َقاؿَ : حدَّ َثَنا َيْحَيى ْبُف : َحدَّ َحدَّ
، َقاؿَ  ، َأنَُّو َسِمَع َعْمَقَمَة ْبَف َكقَّاٍص : َسِعيٍد اأَلْنَصاِرؼُّي ـَ التَّْيِميُّي َأْخَبَرِني ُمَحمَُّد ْبُف ِإْبَراِىي

، َيُقكؿُ  : البخارؼ : أنظر" ...َسِمْعُت ُعَمَر ْبَف الَخطَّاِب َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو َعَمى : المَّْيِثيَّ
 .  13/53، مسمـ الصحيح 1/3الصحيح



  51 
 

يَّاتِ »ُأُصكُؿ اأْلََحاِديِث َأْرَبَعٌة  اِفِعيُّي «اأْلَْعَماُؿ ِبالنِّ َيْدُخل ِفي َسْبِعيَف : ، َكَقاَؿ الشَّ
 97."َباَبا

ِريَعِة الَِّتي اَل : " كعضد ىذا القكؿ بف قيـ الجكزية حيث قاؿ َكَقاِعَدُة الشَّ
َفاِت َكاْلِعَباَراِت َكَما  َيُجكُز َىْدُمَيا َأفَّ اْلَمَقاِصَد َكااِلْعِتَقاَداِت ُمْعَتَبَرٌة ِفي التََّصرُّل

ْيَا المتقرباتِىَي ُمْعَتَبَرٌة ِفي  يَُّة َكااِلْعِتَقاُد َيْجَعُ  الشَّ  َكاْلِعَباَداِت؛ َفاْلَقْصُد َكالنِّ
ا، َكَطاَعةًة َأْك َمْعِصَيةًة، َكَما َأفَّ اْلَقْصَد ِفي  ا َأْك َفاِسدًة َحبَلالًة َأْك َحَرامًةا، َكَصِحيحًة

َمةًة َأْك َصِحيَحةًة َأْك َفاِسَدةًة  َكَداَلِئُ  . اْلِعَباَدِة َيْجَعُمَيا َكاِجَبةًة َأْك ُمْسَتَحبَّةًة َأْك ُمَحرَّ
 ،98َىِذِه اْلَقاِعَدِة َتُفكُت اْلَحْصرَ 

  النية شرطا في الثكاب، كالصحة بخبلؼالجميكرإذا ليذا اعتبر 
 الذيف يركف أّف العمل يمكف أف يككف صحيحا مع بطبلف ثكابو فكاف األحناؼ

ليـ بذلؾ فيـ أخر لمحديث بأف المراد منو ىك ثكاب األعماؿ ال صحتيا، كىذا 
، ألف النية ىي أساس كعمكد كرأس 99القكؿ ال دليل عميو كما قاؿ الجزيرؼ 

جميع أمكر المكمف كما أكضح ذلؾ الحديث، ككثير مف آيي القرآف الكريـ 
: التي سنبينيا في المطالب التاليةملسو هيلع هللا ىلص كأحاديث النبي 

 :طُذْا ٔأصهٓا في انقزآٌ انكزيى:  األٔلانفزع
الحق أف ىناؾ الكثير مف اآليات القرآنية التي عضدت حديثنا 

السابق، كشّرعت قاعدتنا، حيث يصعب حصرىا، كلذلؾ فإننا سنقتصر عمى 
: البعض منيا

   ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ : قاؿ تعالى - 1

. 15: الزمر  چ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڇڇ  ڇ
                                                             

  .1/9 األشباه كالنظائر  - 97
 إعبلـ :ىػ751: تدمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية - 98

دار الكتب : ، نشردمحم عبد السبلـ إبراىيـ: تحقيق ، 3/8المكقعيف عف رب العالميف
 .ـ1991- ىػ 1411 األكلى، ، ط ييركت،العممية 

. 1/209الفقو عمى المذاىب األربعة -99 
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كىنا سر لطيف، كىك أنو إذا " : قاؿ الُسْبكي معمقا عمى ىذه اآلية
حصمت النية التي بيا تميزت العبادة عف العادة فقد يقارنيا أمر يقك  ككنيا 

المقارف المقك  كذلؾ : أكليما: مميزة كنية، أك يضعف ذلؾ، فيذاف قسماف
ىك اإلخبلص كىك أمر كراا النية زائد عمييا يمـز مف حصكلو حصكليا كال 

 أخص مففاإلخبلص . عكس؛ فمف أخمص نكى، كمف لـ ينك لـ يخمص
 .100" ، كالنية قصد الفع  مع زيادة ككنو هلل تعالى كىك كماؿ في النيةالنية

إذا يستفاد مف تعميق السبكي عمى ىاتيف اآليتيف أف المكلى عز كجل 
في اآلية األكلى اشترط عمى عباده المكمفيف أف يخمصكا لو النية في جميع 

. عباداتيـ، كمف ثـ فبل يقبل منيـ العبادة التي يراد بيا غير كجيو الكريـ
كذلؾ في اآلية الثانية نجد المكلى عز كجل قد أمر عباده أيضا بأف 
يخمصكا لو العبادة كحده ال شريؾ لو، كبيذا تككف النية شرط كركف معا في 

. العبادة كميا، كأنيا مقدمة عمى اإلخبلص، كمقكية لو ال العكس
   ې  ى  ى  ې  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېچ:قاؿ تعالى - 2

 چ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

    100: النساا
كاآلية الكريمة نزلت في جندب بف ضمرة حممو : " قاؿ البيضاكؼ 

بنكه عمى سرير متكجياًة إلى المدينة، فمما بمغ التنعيـ أشرؼ عمى المكت 
الميـ ىذه لؾ كىذه لرسكلؾ أبايعؾ عمى ما : فصفق بيمينو عمى شمالو فقاؿ

 101.بايع عميو رسكلؾ صّمى هللا عميو كسّمـ فمات
إذا يستفاد مف ىاتو اآلية أف إدراؾ األجل قبل إكماؿ العمل ال ينقص 

شيئا مف ثكابو، كمكانتو عند هللا ما دامت النية صادقة، كخالصة لكجيو  
                                                             

 .1/58 األشباه: السبكي- 100
 ىػ685: تناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف دمحم الشيرازؼ البيضاكؼ   - 101

 دار :الناشر،  دمحم عبد الرحمف المرعشمي: ، تح2/93 أنكار التنزيل كأسرار التأكيل:
 . بيركت–إحياء التراث العربي 
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الكريـ، كىي بيذا تنسحب عمى كل مف أخمص نيتو، كمقصده هلل عز كجل، 
ِفيِو إْخَباٌر ِبُكُجكِب َأْجِر َمْف َىاَجَر إَلى َّللاَِّ : " كىذا ما أّكده الجصاص بقكلو

ا ِلِفْعِ  َشْيٍا  يًة َـّ ِىْجَرُتُو َكَىَذا َيُدؿُّل َعَمى َأفَّ َمْف َخَرَج ُمَتَكجِّ ـْ َتِت ْف َل َكَرُسكِلِو َكاِ 
َ ُيَجاِزيِو ِبَقْدِر ِنيَِّتوِ    102 ِمْف اْلُقْرِب َأفَّ َّللاَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ  :قكلو تعالى- 3

ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

  ،265:البقرة چ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ

  ہں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ  :كقكلو أيضا

. 144:النساا چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

  يظير مف ىاتيف اآليتيف الكريمتيف أّف فييما داللة كاضحة عمى ككف 
النية ركنا أساسيا في قبكؿ األعماؿ، سكاء كانت عبادة محضة أك قربة مف 

. القربات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  چ  :كتأكيدا ليذا المعنى قاؿ تعالى - 4

 . 225:البقرة چ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀپ  پ  ڀ          ڀ

  إًذا فمغك اليميف ال كفارة فيو، كال اعتبار لو؛ ألّنو مما جرػ عمى 
المساف عفكا مف غير قصد بالقمب، كليذا أقّر المكلى عّز كجّل عدـ معاقبة 
. الحاِنث إاّل إذا َحِمف كىك متعّمد، قاصد فعل أمر ما، أك بياف حقيقتو، كأصمو

                                                             

 أحكاـ القرآف :ق370: تأحمد بف عمي أبك بكر الرازؼ الجصاص الحنفي  - 102
عضك لجنة مراجعة المصاحف باألزىر - دمحم صادؽ القمحاكؼ :  ، المحقق3/229

  . ىػ1405:  تاريخ الطبع،بيركت– دار إحياء التراث العربي : الناشر، الشريف
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كذلؾ هللا عز كجل منع عمى الرجل إمساؾ زكجتو بنية اإلضرار بيا  - 5
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ : فقاؿ تعالى

  ٹ  ٹ  ڤ  ٹ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٺ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺڀڀ

  چ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃڤڤ  ڤ

 231: البقرة چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

ككذلؾ المكلى عّز كجل لـ يعتبر الُمْكره عمى الكفر كافًرا ما داـ ال يعتقد  - 6
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  چ  :ذلؾ، كقمبو مطمئف باإليماف فقاؿ تعالى

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  

 ٦ٓٔ: النح  چک  ک  گ  گ  گ  گ   

كعكس ىذا المعنى نجده تعالى قد فضح نكايا المنافقيف الذيف  يبطنكف  - 7
ک   ک  چ : الكفر، كال يؤدكف التكاليف إاّل كىـ منكركف ليا، فقاؿ تعالى

  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڳگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ

،  ٔ: المنافقكف  چڻ  ڻ   

ا ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  چ  :كقكلو أيضًة

 چى  ى  ائ  ائ     ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ           ۈئ   

 54:التكبة

ڑ  چ : كمف اآليات المعّبرة عف المقاصد بمفع االبتغاء قكلو تعالى

  ںڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

 254: البقرة چں  ڻ  ڻ  ڻ  

إًذا فاالبتغاء في الّمغة الطمب، كال يتحقق مف دكف تكّجو، كقصد، كفي 
آيي القرآف الكريـ ما يفيد أّف ذلؾ كاف قصًدا خالًصا، كتكجًيا هلل تعالى، كمف 
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   ې  ى  ى  ې  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې چذلؾ قكلو تعالى

 چ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

   100:النساء

تمكـ نماذج مف آيي القرآف الكريـ التي تعّضد، كتّدعـ، كتكافق 
تفيد أّف النية ىي ركف، كشرط في - كما رأينا– حديث الباب، كجميعيا 

ا عبثًةا في ىاتو  جميع ما يأتيو المكّمف، كفي ما يقكلو، ألّنو لـ ُيخمق أبدًة
. الدنيا

كمما يزيد في بياف، كشرح قاعدتنا مجمكعة مف األحاديث النبكية 
: الصحيحة التي سنذكرىا في المطمب التالي

:  انثاَي في أدنرٓا يٍ انظُحانفزع

ثمة الكثير مف األحاديث النبكية الشريفة التي تزيد القاعدة شرًحا، 
: كبيانا كمنيا

جاا " : ما ركؼ في صحيح البخارؼ عف أبي مكسى رضي هللا عنو قاؿ- 
يا رسكؿ هللا، ما القتاؿ في سبي  هللا؟ فإّف أحدنا : فقاؿ" ملسو هيلع هللا ىلص"رج  إلى النبي 

َمْف َقاَتَ  ِلَتُككَف » ": ملسو هيلع هللا ىلص"يقات  غضبا، كيقات  َحمية، فرفع إليو رأسو، فقاؿ 
ِ ِىَي الُعْمَيا، َفُيَك ِفي َسِبيِ  َّللاَِّ َعزَّ َكَج َّ     .103«َكِمَمُة َّللاَّ

إًذا فيذا الحديث صريح في اعتبار النّية في الجياد، حيث ال يعد  جياًدا في 
سبيل هللا إاّل إذا أخمص المجاىد نيتو لكجو هللا عز كجل كحده فقط، كىذا ما 

                                                             

ـٌ، َعاِلًما، كتاب الجياد كالسير،  1/36الصحيح - 103  َباُب َمْف َسَأَؿ، َكُىَك َقاِئ
  . ، كباب مف قاتل لتككف كممة هللا ىي العمياَجاِلًسا
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في كثير مف المكاضع، كذلؾ مثل قكلو ملسو هيلع هللا ىلص في حديث ابف ملسو هيلع هللا ىلص أكده النبّي 
.  (104)« كلكف جياٌد كنّية» :عباس
أكّد النبي صمى هللا رضي هللا عنيـ كفي مسند أحمد مف حديث ابف مسعكد - 

عميو كسمـ أف هللا عّز كجل ىك كحده العالـ بنية المقاتميف فقاؿ صمى هللا عميو 

فَّْيِف، َّللاَُّ »: كسمـ ِإفَّ َأْكَثَر ُشَيَداِء ُأمَِّتي َأْصَحاُب اْلُفُرِش، َكُربَّ َقِتيٍل َبْيَف الصَّ
ـُ ِبِنيَِّتوِ   .105«أَْعَم

 ملسو هيلع هللا ىلص  أّف الّناس يـك القيامة سكؼ يبعثكف بحسب نياتيـ، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص كما أكّد النبيّ - 
ـْ » َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ   .106«ِإنََّما ُيْبَعُث النَّاُس َعَمى ِنيَّاِتِي

ىذا كقد كردت الكثير مف األحاديث النبكية التي تبّيف أثر النّية في 
: األعماؿ في مجاالت كثيرة كمنيا

، كالعقكد التجارية كغيرىا مّما يصعب 109، كالزكاج108، كقياـ الميل107النفقة- 
. ذكره، كحصره في ىذه الكرقات

                                                             

 كمسمـ، 4/17الصحيح، مناقب األنصار، باب فضل الجياد كالسير : البخارؼ - 104
 .3/1487باب المبايعة بعد فتح مكة 

 .3763المسند برقـ : أحمد- 105
 سنف ابف ماجو ت  ىػ273: ابف ماجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني- 106

: دار الرسالة العالمية الطبعة: الناشر، شعيب األرنؤكط : ، تح  5/308 األرنؤكط
 ـ 2009-  ىػ 1430األكلى، 

إّنؾ لف تنفق » :قاؿ" ص"ما أخرجو البخارؼ عف سعد بف أبي كقاص أف النبي - 107
 .1/165الصحيح « نفقة تبتغي بيا كجو هللا إاّل ُأجرت فييا حتى ما تجعل في فيامرأتؾ

َمْف أتى فراشو كىك ينكؼ أف يقكـ ُيصمى مف الميل فغمبتو عينو »":ص"مثل قكلو - 108
. 3/258النسائي « حتى يصبح كتب لو ما نكػ 

أيُّيما رجل تزكج امرأة فنكػ أف ال يعطييا مف صداقيا » :أيًضا" ص"مثل قكلو - 109
شيًئا مات يكـ يمكت كىك زاف، كأُيما رجل اشترػ مف رجل بيًعا فنكػ أف ال يعطيو مف 

 .8/35الطبراني، المعجـ الكبير « ثمنو شيئا مات يـك يمكت كىك خائف
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خبلصة ما تقدـ أّف النصكص القرآنية، كالنبكية قد أجمعت عمى اعتبار النية 
: " في جميع ما يعممو، أك يقكلو المكّمف، كىذا ما أكّده بف حـز حيث قاؿ

فصح بكل ما ذكرنا أّف النفس ىي المأمكرة باألعماؿ، كأّف الجسد آلة ليا فإف 
نكت النفس بالعمل الذؼ تصرؼ فيو الجسد كجيا ما فميس ليا غيره، كصح 
أّف هللا تعالى ال يقبل إاّل ما أمر بو باإلخبلص لو فكل عمل لـ يقصد بو 

الكجو الذؼ أمر هللا تعالى بو فميس ينكب عّما أمر هللا تعالى بو فبطل قكؿ 
إّف مف تكضأ تبردا أك تعميما أك تيمـ بغير نية أك لـ يأكل، كال شرب : مف قاؿ

كال كطأ بغير نية أك مشى في المناسؾ بغير نية إّنو يجزيو عف الكضكء 
المأمكر بو لمصبلة، كعف التيمـ المأمكر بو لمصبلة، كعف الصياـ المأمكر بو 

أك المتطكع بو هلل عز كجل، كعف الحج المأمكر بو أك المتطكع بو هلل عز 
كجل، ألنو لـ يخمص في كل ذلؾ هلل عز كجل، كال فعمو ابتغاء مرضاتو 

 110."  تعالى، كال نكػ بو ما أمر بو 
  كعميو فإذا تصرؼ غير المكمف مف غير نية فبل حرج عميو، كذلؾ 

كأف يككف مجنكًنا، أك صغيًرا، أك مكرًىا، لمحديث النبكؼ الصحيح الذؼ قاؿ 
ـُ َعْف َثبَلثٍ  : "ملسو هيلع هللا ىلصفيو النبّي  ِبيِّ : ُرِفَع اْلَقَم ـِ َحتَّى َيْسَتْيِقَع، َكَعِف الصَّ َعِف النَّاِئ

، َكَعِف اْلَمْجُنكِف َحتَّى َيْعِق َ  ـَ . 111 "" َحتَّى َيْحَتِم

                                                             

: تأبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرؼ   - 110
 قدـ ،الشيخ أحمد دمحم شاكر: تح ، 143-5/142 اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ : ىػ456
 . ركت دار اآلفاؽ الجديدة، بي: طبع ،إحساف عباس: لو

مسند :(ىػ241: تأبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىبلؿ بف أسد الشيباني  -111
: ، نشرعادؿ مرشد، كآخركف - شعيب األرنؤكط :  ، تح1/224اإلماـ أحمد بف حنبل

أبك عبد هللا الحاكـ دمحم بف .  ـ2001-  ىػ 1421األكلى، :  الطبعة،مؤسسة الرسالة
  :ىػ405: تعبد هللا بف دمحم بف حمدكيو بف ُنعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرؼ 

دار الكتب : ر، نشرمصطفى عبد القادر عطا : تح  ،1/389المستدرؾ عمى الصحيحيف
 .1990 – 1411األكلى، : الطبعة،بيركت– العممية 
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: طُذْا يٍ اإلجًاع:  انثانثانفزع

أجمع عمماء األمة في مختمف العصكر عمى المعنى الذؼ تضمنتو 
. ىاتو القاعدة، كلـ نعمـ مف قاؿ بغير ذلؾ إلى يكمنا ىذا

:   انزاتع طُذْا يٍ انعقمانفزع 

االختيارية إذا كانت - العقبلء– يفيد العقل الراجح أف أفعاؿ المكمفيف 
رادة كىذا ما أكّده شيخ اإلسبلـ بف تيمية   معتبرة فبل تصدر إاّل عف قصد، كا 

بْل َلْك َكمََّف اْلِعَباَد َأْف َيْعَمُمكا َعَمبًل ِبَغْيِر ِنيٍَّة ُكمُِّفكا َما اَل ُيِطيُقكَف؛ َفِإفَّ  »:بقكلو
ُكلَّ َأَحٍد إَذا َأَراَد َأْف َيْعَمَل َعَمبًل َمْشُركًعا َأْك َغْيَر َمْشُركٍع َفِعْمُمُو َساِبٌق إَلى َقْمِبِو 

يَُّة   .112«.َكَذِلَؾ ُىَك النِّ
ذكر العمماء أّف سبب  :؟فيما شرعت لو النية أك القصد : المطمب الخامس
 :يرجع إلى-  النية– تشريع القصد 

ْمَساِؾ َتْمِييُز اْلِعَباَداِت ِمْف اْلَعاَداِت، َكَتْمِييُز َبْعِض اْلِعَباَداِت َعْف َبْعضٍ  "   َكاإلِْ
ـِ اْلَحاَجِة إَلْيِو، َكاْلُجُمكُس ِفي  َعْف اْلُمْفِطَراِت َقْد َيُككُف ِحْمَيةًة َأْك َتَداِكيًةا َأْك ِلَعَد
اْلَمْسِجِد َقْد َيُككُف ِلبِلْسِتَراَحِة، َكَقْد َيُككُف ُقْرَبةًة، َكَدْفُع اْلَماِؿ َقْد َيُككُف ِىَبةًة َأْك 
، َكَقْد َيُككُف ُقْرَبةًة َزَكاةًة َأْك َصَدَقةًة، َكالذَّْبُح َقْد َيُككُف أِلَْكٍ  َفَيُككُف  ِلَغَرٍض ُدْنَيِك ٍّ
ا َأْك  ا َأْك َمْنُدكبًةا َأْك ِلؤْلُْضِحيَِّة َفَيُككُف ِعَباَدةًة َأْك ِلُقُدكـِ َأِميٍر َفَيُككُف َحَرامًة ُمَباحًة

.  ُكْفرًةا َعَمى َقْكؿٍ 
ِ َتَعاَلى َيُككُف ِباْلَفْرِض،  ُب إَلى َّللاَّ َـّ التََّقرُّل َفُشِرَعْت ، َكاْلَكاِجِب،  كالنق  ُث

:  َعَمى َذِلؾَ َفَتَفرَّعَ  ِلَتْمِييِز َبْعِضَيا َعْف َبْعضٍ 

                                                             

ىػ 728: تتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني - 112
مجمع الممؾ : ، نشرعبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ: لمحقق، 18/262 مجمكع الفناكػ 
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يَماِف اَل ُتْشَتَرطُ  َأفَّ َما اَل َيُككُف ِعَباَدةًة َأْك َما اَل َيْمَتِبُس ِبَغْيرِِه   ِفيِو َكاإلِْ
يَِّة، َكِقَراَاِة اْلُقْرآِف،  َجاِا، َكالنِّ ْمَناُه، َكاْلَمْعِرَفِة، َكاْلَخْكِؼ، كالرَّ ِ َتَعاَلى َكَما َقدَّ ِبَاَّللَّ
ا،  ـْ َأَرُه َصِريحًة يَماَف َل َزٌة اَل َتْمَتِبُس ِبَغْيِرَىا، َكَما َعَدا اإلِْ َكاأْلَْذَكاِر؛ أِلَنََّيا ُمَتَميِّ

َـّ َرَأْيت اْبَف َكْىَباَف ِفي َشْرِح اْلَمْنُظكَمِة  يَماِف اْلُمَصرَِّح ِبِو ُث َكَلِكنَُّو ُيَخرَُّج َعَمى اإلِْ
يََّة اَل  ا َأفَّ النِّ يَِّة، َكَذَكَر َأْيضًة َقاَؿ إفَّ َما اَل َيُككُف إالَّ ِعَباَدةًة اَل َيْحَتاُج إَلى النِّ
ْجَماَع َعَمى َأفَّ التِّبَلَكَة  َتْحَتاُج إَلى ِنيٍَّة، َكَنَقَ  اْلَعْيِنيُّل ِفي َشْرِح اْلُبَخاِر ِّ اإلِْ

يَّةِ   .113"  َكاأْلَْذَكاَر، َكاآْلَذاَف، اَل َتْحَتاُج إَلى النِّ
   يستفاد مف ىذا قكؿ أّف الغاية مف تشريع النية إّنما تعكد 

:  إلى اآلتي 

: انرًييش تيٍ األفعال: األٔلانفزع 

يقصد بيذا تحديد، كبياف طبيعة، كصكرة األفعاؿ المتشابية، حيث 
كثيًرا ما نجد أفعااًل متشابية أك متطابقة في الصفة أك في الشكل لكنيا تختمف 

: في الحكـ بفضل النية، كفيما يمي شرح لياتو المسألة التي تتضمف أمراف

: التمييز بيف العبادات، كالعادات: األمر األكؿ

بفضل النية يمكف التمييز بيف حكـ األفعاؿ المتشابية في الشكل، 
: حيث قد تككف عبادة، كقد تككف عادة، كمف ذلؾ

                                                             

غمز عيكف : ىػ1098: ت، الحمكؼ الحنفي 25/ 1 اأْلَْشَباُه َكالنََّظاِئُر :ابف نجيـ- 113
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 حقيقتو غسل لبعض أطراؼ الجسـ، أك لمجسـ كمو، لكف النّية قد :الكضكا- 
تجعل منو عبادة كما في الغسل مف الجنابة أك الغسل ألداء فريضة، أك سنة، 
. أك تجعل منو عادة إذا كاف لمتنظيف أك التبرد مف الحّر  في فصل الصيف

كقد يككف - عادة –ؼ قد يككف لمِحْمية، كالتداك:اإلمساؾ عف المفطرات- 
.  ألداء شعيرة عبادة الصـك

 يحتمل أف يككف لمعبادة  كأداء الصبلة أك يككف :الجمكس في المسجد- 
. لمعادة كاالستراحة

، كمثاؿ التمييز بيف العبادات بعضيا مف بعض، كتمييز مراتبيا:األمر الثاني
: ذلؾ

ال يمكف التمييز بيف صبلتي الظير، كالعصر لككف صكرتيما : الصبلة- 
. كاحدة إاّل بالنية

، كالصبلة، كالكضكء ال تتعيَّف مراتبيا مف جية  كما أّف الصـك
الفرضية أك النفمية إالَّ بالنّية، كىذا ما أكّده اإلماـ العزيز عبد السبلـ، كالقرافي، 

.  كغيرىا مف العمماء

: التمييز بيف المقربات طمًبا لمثكاب:  الثانيلفرعا

حًقا إف النية يمكف أف نميز بيا بيف األعماؿ كالمقربات التي ُتؤَدػ 
خالصة لكجو هللا كبيف التي يراد منيا غيره عز كجل، كيظير ىذا جمًيا في 
الجياد مثبًل، كالنيي عف المنكر، كاألمر بالمعركؼ، كالصدقة، كالدعكة، 

. الخ...قرباتـكالتبميغ، كغيرىا مف األعماؿ كاؿ

ـّ ِمْنَيا:" ىذا كقد لخص السيكطي ىاتو المسألة فقاؿ  : اْلَمْقُصكُد اأْلََى
 َتْمِييز اْلِعَباَدات ِمْف اْلَعاَدات، َكَتْمِييز ُرَتب اْلِعَباَدات َبْعضَيا ِمْف َبْعض،

ْمَساؾ َعْف  د، َكاْلِعَباَدة، َكاإلِْ د َبْيف التََّنظُّلف، َكالتََّبرُّل َكاْلُكُضكِا َكاْلُغْس ، َيَتَردَّ
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ـِ اْلَحاَجة إَلْيِو، َكاْلُجُمكس ِفي  يَِّة َكالتََّداِك ، َأْك ِلَعَد اْلُمْفِطَرات َقْد َيُككف ِلْمُحمِّ
اْلَمْسِجد، َقْد َيُككف ِلبِلْسِتَراَحِة، َكَدْفُع اْلَماؿ ِلْمَغْيِر، َقْد َيُككف ِىَبة َأْك َكْصَمة 

اَرة، َكالذَّْبح َقْد َيُككف  َدَقة، َكاْلَكفَّ ِلَغَرٍض ُدْنَيِكّ ، َكَقْد َيُككف ُقْرَبة َكالزََّكاِة، َكالصَّ
َماا،  ِب ِبِإَراَقِة الدِّ يَّة ِلَتْمِييِز اْلُقَرِب ِمْف ِبَقْصِد اأْلَْك ، َكَقْد َيُككف ِلمتََّقرُّل َفُشِرَعْت النِّ

ْكـ َكَنْحكَىا َقْد َيُككف َفْرَضا َغْيرَىا، بَلة َكالصَّ  َكُك ٌّ ِمْف اْلُكُضكا َكاْلُغْس  َكالصَّ
، َكالتََّيمُّلـ َقْد َيُككف َعْف اْلَحَدث َأْك اْلَجَناَبة َكُصكَرتو َكاِحَدة،  َفُشِرَعْت َكَنْذرًةا َكَنْفبلًة

 (114).ِلَتْمِييِز ُرَتب اْلِعَباَدات َبْعضَيا ِمْف َبْعض

يترتب عمى السببيف  :فيما يترتب عمى ىذيف السبييف أك األمريف الثالث الفرع
 :السابقيف الّمذيف شرعت ألجميا النية أك القصد أمكر كثيرة نذكر منيا

 في عبادة ال تككف عادة أك ال عدـ اشتراط نية التخصيص، كاإلضافة: أكال
 بغيرىا كاإليماف باهلل تعالى، كالمعرفة كالخكؼ، كالرجاء، كقراءة القرآف، تتمبس

.  كاألذكار، ألنيا متميزة بصكرتيا

:" عدـ اشتراطيا أيضا في التركؾ كغيرىا، كىك ما أّكده السيكطي بقكلو : ثانيا
َـّ َتَرتََّب َعَمى َذِلؾَ   : ُأُمكرٌ َكِمْف َث

يَّة: َأَحدَىا  ِفي ِعَباَدة اَل َتُككف َعاَدة َأْك اَل َتْمَتِبس ِبَغْيِرَىا، َعَدـ اْشِتَراط النِّ
ِ َتَعاَلى، يَماِف ِبَاَّللَّ َزة ِبُصكَرِتَيا، ؛ َكِقَراَاة اْلُقْرآف، َكاأْلَْذَكار... َكاإلِْ ـْ أِلَنََّيا ُمَتَميِّ َنَع

إْف َنَذَر : ، َكِقَياسوَيِجب ِفي اْلِقَراَاة إَذا َكاَنْت َمْنُذكَرة، ِلَتْمِييِز اْلَفْرض ِمْف َغْيره
بَلة  ـْ إْف َنَذَر الصَّ ـَ َكَذِلَؾ، َنَع ُ َعَمْيِو َكَسمَّ بَلة َعَمى النَِّبّي َصمَّى َّللاَّ ْكر، َكالصَّ الذِّ
َعَمْيِو ُكمََّما ُذِكَر، َفَالَِّذ  َيْظَير ِلي َأفَّ َذِلَؾ اَل َيْحَتاج إَلى ِنيَّة ِلَتَميُّلزِِه ِبَسَبِبِو، 

.  َفاْلَمْشُيكر َأنَُّو اَل َيْحَتاج إَلى ِنيَّة: َكَأمَّا اأْلََذاف
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ـْ َيْحَتْج إَلى ِنيٍَّة ِلُحُصكِؿ اْلَمْقُصكد : َكَأمَّا التُّلُركؾُ       َكَتْرِؾ الزَِّنا َكَغْيره، َفَم
ـْ ُيْحَتاج إَلْيَيا ِفي  ْف َيُكْف ِنيَّة، َنَع ـْ ُيكَجد، َكاِ  ِمْنَيا َكُىَك اْجِتَناب اْلَمْنِييِّ ِبَكْكِنِو َل

.  ُحُصكؿ الثََّكاب اْلُمَتَرتِّب َعَمى التَّْرؾ
ا ـُ ااِلْشِتَراِط : َكَنِظير َذِلَؾ َأْيضًة ا َعَد ؛ ُغْس  اْلَميِّت، َكاأْلََصحُّل ِفيِو َأْيضًة

. أِلَفَّ اْلَقْصد ِمْنُو التَّْنِظيف َكِإَزاَلِة النََّجاَسة
بَلة ا ِنيَِّة اْلُخُركج ِمْف الصَّ َماـُ  ؛ َكَنِظيره َأْيضًة : َىْ  ُتْشَتَرط؟ َكاأْلََصّح اَل َقاَؿ اإلِْ

ا ـِ، اَل ِبالتَّْرِؾ، َكَنِظيره َأْيضًة ْقَدا يَّة إنََّما َتِميق ِباإلِْ َصْكـ التََّمتُّلع َكاْلِقَراِف، : أِلَفَّ النِّ
. أِلَنََّيا َحاِصَمة ِبُدكِنَيا؛ اَل : َىْ  ُيْشَتَرط ِفيِو ِنيَُّة التَّْفِرَقِة؟ َكاأْلََصحّ 

  :اْشِتَراُط التَّْعِييف ِفيَما َيْمَتِبس ُدكف َغْيره: اأْلَْمر الثَّاِني

ؿ بَلة،: َفِمْف اأْلَكَّ  َفُيْشَتَرط التَّْعِييف ِفي اْلَفَراِئض، ِلَتَساِك  الظُّلْير الصَّ
َكاْلَعْصر ِفْعبلًة َكُصكَرة، َفبَل ُيَميِّز َبْينيَما إالَّ التَّْعِييُف، َكِفي النََّكاِف  َغْير 

، َكَكْكنَيا الَِّتي َقْبمَيا َأْك  َكاِتِب، َفُيَعيِّنَيا ِبِإَضاَفِتَيا إَلى الظُّلْير َمَثبلًة اْلُمْطَمَقة، َكالرَّ
نُيَما ِباْلِفْطِر  الَِّتي َبْعدَىا، َكَما َجَزـَ ِبِو ِفي َشْرِح اْلُمَيذَِّب، َكاْلِعيَدْيِف، َفُيَعيِّ

  .َكالنَّْحر

، َفَنَقَ  ِفي اْلُمِيمَّاِت َعْف اْلِكَفاَيِة َأنََّيا َتْحُص  ِبُمْطَمِق التَِّحيَّة: َكِمْنَيا
، َكَقاَؿ ِفي َشْرِح اْلِمْنَياجِ  بَلة، َكاَل ُيْشَتَرط ِفيَيا التَّْعِييُف ِببَل َشؾٍّ ِفيِو َنَظٌر : الصَّ

ْطبَلَؽ َمَع التَّْقِييِد ِبَرْكَعَتْيفِ  ـْ َيْنِكِىَما إالَّ َأْف ُيِريَد اإلِْ  .أِلَفَّ َأَقمََّيا َرْكَعَتاِف َكَل

َكَيتَِّجو إْلَحاقَيا ِبالتَِّحيَِّة، َكَقْد َصرََّح : ، َقاَؿ ِفي اْلُمِيمَّاتِ َسَنُة اْلُكُضكاِ : َكِمْنَيا
ْحَيااِ  . ِبَذِلَؾ اْلَغَزاِليُّل ِفي اإلِْ

ْكَضِة ِفي آِخر َباب اْلُكُضكا ِخبَلؼ َذِلَؾ َكَأمَّا اْلَغَزاِليُّل : ُقْمت اْلَمْجُزكـ ِبِو ِفي الرَّ
ا ْحَياِا ُسنَّة اْلُكُضكا، َأْصبلًة َكَرْأسًة . َفِإنَُّو َأْنَكَر ِفي اإلِْ

ـْ َأَر : َكِمْنَيا َصبَلة ااِلْسِتَخاَرِة َكاْلَحاَجة، َكاَل َشؾَّ ِفي اْشِتَراط التَّْعِييف ِفيِيَما َكَل
َض ِلَذِلَؾ، َلِكْف َقاَؿ النََّكِك ُّل ِفي اأْلَْذَكارِ  الظَّاِىر َأفَّ ااِلْسِتَخاَرة َتْحُص  : َمْف َتَعرَّ

َكاِتب، َكِبَتِحيَِّة اْلَمْسِجد، َكِبَغْيِرَىا ِمْف النََّكاِف  َنف الرَّ . ِبَرْكَعَتْيِف ِمْف السُّل
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َفَعَمى َىَذا َيتَِّجو إْلَحاقَيا ِبالتَِّحيَِّة ِفي َعَدـ اْشِتَراط التَّْعِييف،  : ُقْمت
ْكـ: َكِمْف َذِلؾَ  اْشِتَراط ، َكاْلَمْذَىب اْلَمْنُصكص الَِّذ  َقَطَع ِبِو اأْلَْصَحاُب الصَّ

اَرة، َكاْلِفْدَية، َكَعْف التَّْعِييف ِفيوِ  ، ِلَتْمِييِز َرَمَضاف ِمْف اْلَقَضاا َكالنَّْذر، َكاْلَكفَّ
، َكُىَك َشاذٌّ َمْرُدكد،  ، َكْجو َأنَُّو اَل ُيْشَتَرط ِفي َرَمَضاف، َقاَلُو النََّكِك ُّل اْلَحِميِميِّ

بَلة َأنَُّو اَل ُيْشَتَرط َتْعِييف اْلَيْكـ،  اَل ِفي اأْلََداا َكاَل ِفي اْلَقَضاا،         َكَنِظيره ِفي الصَّ
الطََّياَراُت، َكاْلَحّج : َأْعِني َما اَل ُيْشَتَرُط ِفيِو التَّْعِييف: َكِمْف الثَّاِني

اَراتُ ؛ َكاْلُعْمَرة    115." أِلَنَُّو َلْك ُعيَِّف َغْيُرَىا اْنَصَرَؼ إَلْيَيا، َكَكَذا الزََّكاُة َكاْلَكفَّ
 

 :  في كقتياالمطمب السادس
، أف كقتيا ىك أكؿ األعماؿ التي يقـك بيا 116  قاؿ أغمب العمماء

؛ ألف "إنما األعماؿ بالنيات"المكمف كىك ما يؤخذ مف منطكؽ حديث القاعدة 
تأخير النية عف ذلؾ يعني خمك أّكؿ جزء مف أجزاء العمل عف النية، كليذا 

تجد عمماء الشافعية قد منعكا تقديـ النية في العبادات إال ما استثنى عمى كجو 
 لعسر مراقبتو، كفي ىذا قاؿ العّز بف 117الضركرة كالحاجة، كذلؾ مثل الصـك

يَِّة اْلَمْشُركَطِة ِفي اْلِعَباَدِة إَذا َكاَف اْلَغَرُض  »:عبد السبلـ  َفْصٌل ِفي َكْقِت النِّ

                                                             

  كما بعدىا1/12األشباه كالنظائر -  115
 .السبكي، كالسيكطي، كالعّز بف عبد السبلـ، كابف تيمية، كغيرىـ مف العمماء:كمنيـ-116
الزكاة، كاألضحية، كنية االستثناء في اليميف، كفي : كمف ذلؾ أيضا في العبادات- 117

فإف قصد في االبتداء العدد : المعامبلت مسألة ضرب الزكج زكجتو بالسكط حتى المكت
الميمؾ كجب القصاص، إف قصدنا تأديبيا بسكطيف أك ثبلثة ثـ بدا لو فجاكز فبل، ألنو 

كالزكج يعزز زكجتو في النشكز، كما  »": البغكؼ "اختمط العمد بشبو العمد، كفيو قاؿ 
ذا أفضى تعزيز إلى ىبلؾ كجب الضماف  يتعمق بو، كال يعززىا فيما يتعمق بحق هللا، كا 

ف كاف اإلسراؼ في الضرب ظاىًرا، كضرب بما يقصد بو القتل  كيككف قتمو شبو العمد، كا 
 .(124-9/123ركضة الطالبيف ). «غالًبا فيك عمد محض
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َـّ  ُلَيا ُمَميًَّزا ُث ِؿ اْلِعَباَدِة ِلَيَقَع َأكَّ يَُّة ِبَأكَّ يَّاِت التَّْمِييَز َكَما َذَكْرَنا َكَجَب َأْف َتْقَتِرَف النِّ ِبالنِّ
ْكـِ   118"ُيْبَتَنى َعَمْيِو َما َبْعَدُه، إالَّ َأْف َيُشقَّ ُمَقاَرَنُتَيا إيَّاَىا َكَما ِفي ِنيَِّة الصَّ

إذا يقصد بأكؿ الكقت الزمف اليسير الذؼ يسبق البدء في عمل أؼ 
. ، كلـ أعمـ مف العمماء مف خالف ىذا (119)عبادة أك قربة

اانًطهة انظاتع هُّٓ  :لقكلو تعالىذىب العمماء إلى أّف َمِحميا القمب :  في يحِع
  ۆئ    ۆئ   ۇئې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئچ 

كقكلو ،  46: الحج چۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ  ی   
  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ   :تعالى

  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 179: األعراؼ              چڦ  ڄ

يستفاد مف ىاتيف اآليتيف أّف محل القصد أك النية ىك القمب، كىك ما 
أِلَفَّ َحِقيَقتَيا اْلَقْصد ؛ َمِحّمَيا اْلَقْمب ِفي ُكّل َمْكِضع : " أبانو السيكطي بقكلو 

   :َأْصَمْيفِ َكاْلَحاِصل َأفَّ ُىَنا  ُمْطَمًقا،
ؿ-  َأنَُّو اَل ُيْشَتَرط َمَع اْلَقْمب : َكالثَّاِني َأنَُّو اَل َيْكِفي التََّمفُّيع ِبالمَِّساِف ُدكنو، :اأْلَكَّ

. التََّمفُّيع
ؿ َلْك اْخَتَمَف المَِّساف َكاْلَقْمب، َفاْلِعْبَرة ِبَما ِفي اْلَقْمب، َفَمْك :  َفِمْف ُفُركعوَأمَّا اأْلَكَّ

َنَكػ ِبَقْمِبِو اْلُكُضكء َكِبِمَساِنِو التََّبرُّيد، َصحَّ اْلُكُضكء، َأْك َعْكسو َفبَل، َكَكَذا َلْك َنَكػ 

                                                             

أبك دمحم عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي  -  118
 قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ :ىػ660: تالدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء 

– مكتبة الكميات األزىرية : ، نشرطو عبد الرؤكؼ سعد: راجعو كعمق عميو ،1/213
جديدة مضبكطة : ، طالقاىرة–   بيركت، كدار أـ القرػ ،دار الكتب العممية، القاىرة

 ـ 1991-  ىػ 1414منقحة، 
 .لمعمماء كبلـ في ىاتو المسألة فانظرىا في مظانيا- 119
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ِبَقْمِبِو الظُّيْير َكِبِمَساِنِو اْلَعْصر، َأْك ِبَقْمِبِو اْلَحّج َكِبِمَساِنِو اْلُعْمَرة، َأْك َعْكسو َصحَّ َلُو 
. َما ِفي اْلَقْمب

 إْف َسَبَق ِلَسانو إَلى َلْفع اْلَيِميف ِببَل َقْصد َفبَل َتْنَعِقد، َكاَل َيَتَعمَّق ِبِو َكفَّاَرة، :َكِمْنَيا
ِ، َفَمْك  َأْك َقَصَد اْلَحِمف َعَمى َشْيء َفَسَبَق ِلَسانو إَلى َغْيره، َىَذا ِفي اْلَحِمف ِبَاَّللَّ
ـْ َيَتَعمََّق ِبِو َشْيٌء َباِطًنا،  يبَلِء َأْك الطَّبَلِؽ َأْك اْلَعَتاِؽ، َل َجَرػ ِمْثل َذِلَؾ ِفي اإْلِ

 .(120) .َكُيَديَُّف، َكاَل ُيْقَبُل ِفي الظَّاِىِر ِلَتَعمُّيِق َحّق اْلَغْير ِبوِ 
 : يتضمف ىذا المبحث المطالب التالية : في أر آَا ٔشزٔطٓاانًطهة انثايٍ

 األٔل في أر آَاانفزع
:  إلى أّف أركانيا تتمثل في122ذىب العمماء: 121

.  المتكجو نحك الفعل أك القكؿالقاصد أك الناك  - أ

أؼ الشيء المقصكد أك األمر : األمكر أك األفعاؿ، كاألقكاؿ المقصكدة- ب
. الذؼ يقصده المكمف أك ينكيو، كقد سبق بيانو

. القصد أك النية، تقدـ شرحيا فأنظره- ج

 انثاَي في شزٔطٓاانفزع
: لخصيا العمماء في: 123

: الشركط المتعمقة بالقاصد أك الناك  كىي- أ

                                                             

 .، كما يعدىا22/217الفتاكؼ :  ابف تيمية ،1/30األشباه كالنظائر -120
ما ال كجكد : "، كفي االصطبلح ىك"الجانب القكؼ في الشيء"الركف في المغة ىك - 121

لساف العرب البف منظكر، كشف : أنظر.  منويتجزأأنو جزء ال : يعني" لمشيء إال بو
 .2/174، أصكؿ السرخسي 99، التعريفات لمجرجاني 3/344األسرار لمبخارؼ 

، 1، الرياض، طدمكتبة الرش ،59قاعدة األمكر بمقاصدىا: الباحسيف -122
1419/1999 . 
ما يتكقف عمى كجكده الشيء : معنى الشرط في المغة العبلمة، كفي االصطبلح- 123

 .كيككف خارًجا عف ما ىيتو
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القرافي، كابف نجيـ :  نصَّ عميو جميكر العمماء، كمنيـ:اإلسبلـ- 1
كالسيكطي، الزركشي كغيرىـ، كعميو فبل تقبل العبادات، كغيرىا مف غير 

 124.المسمـ لمنصكص الكاضحة، كالمؤكّدة ليذا األمر

 كيقصد بو قدرة الصبي عمى التفريق بيف الحسف، كالقبيح :125التمييز- 2 
مف األمكر، كبيف الخير، كالشر، كالنفع، كالضّر، كقد اجتيد الفقياء، كقّدركا 
ف  سف التمييز بتماـ السنة السابعة، كبناًء عمى ذلؾ ال تصح أفعالو، كأقكالو كا 

رفع » :ملسو هيلع هللا ىلصكاف سنو أقل مف ىاتو السف لمحديث الصحيح المركؼ عف النبي
عف النائـ حتى يستيقع، كعف المجنكف حتى يفيق، كعف : القمـ عف ثبلثة

. 126«الصبي حتى يكبر

اشترط الفقياء كالماكردؼ، كغيره، كىك غريزة يتييأ بيا اإلنساف : العق - 3
إلى فيـ الخطاب أك ما يككف بو التفكير، كاالستدالؿ، كتركيب التصكرات، 

. كالتصديقات

: الشركط المتعمقة باألمكر المقصكدة أك المنكية- ب

ذكر العمماء مجمكعة مف الشركط التي يجب أف تتكفر في األمر 
: المقصكد أك المنكؼ كمنيا

يقصد بيذا أف يعمـ الناكؼ عمًما حقيقًيا بالمنكؼ : أف يككف معمكما لمناك  - أ
حيث يجب عميو أف يعمـ حكمُو الشرعي سكاء كاف فعبًل أك قكاًل، كىذا متيسٌر 
ألف الشريعة كاضحة، كمكتممة في النصكص القرآنية، كالنبكية، كال عذر ألحد 

. ما دامت إرادتو سميمة

                                                             

  1/36األشباه :  السيكطي - 124
 ـ ف، كف ج ص -  125

 سبق تخريجو - 126
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 بقصد بيذا الشرط أف يككف الفعل الذؼ يرنك فعمو الناكؼ :أف يككف معّينا- ب
معمكًما، كمحدًدا، كغير مبيـ لديو لكي تتجو نيتو نحكه مباشرة، كلكي ال يقع 

الخمط بيف األفعاؿ، كبو يتحقق التمييز بيف ُرتب العبادات بعضيا عف بعض، 
. كبيف العبادات، كالعادات

:  تتمخص ىاتو الشركط في:الشركط المتعمقة بالنية أك القصد- ج

يعني ىذا أّف الناكؼ إذا أتى بعمل ينافي ما نكاه أك : 127أف ال يأتي بمناؼ- أ
يعارضو بطل، كلـ يقع صحيًحا سكاء كاف عمبًل أك قكال، كقد ذكر العمماء 

: طائفة مف األمكر المعارضة لمّنية، كمنيا

القطع لبلعتقاد، كالعبادات كقطع اإليماف بالرّدة، ككقطع الصبلة بالخركج - 
منيا، ككقطع الصـك باألكل، كىكذا 

َكَيْقُرُب ِمْف : " تغير الّنية لغير ضركرة، أك لغير سبب جّدؼ، قاؿ السيكطي- 
بَلِة إَلى : َقاَؿ اْلَماَكْرِدؼُّي : ِنيَِّة اْلَقْطِع ِنيَُّة اْلَقْمِب، َقاَؿ ِفي َشْرِح اْلُمَيذَّبِ  َنْقُل الصَّ

 :الثَّاِني .َنْقُل َفْرٍض إَلى َفْرٍض َفبَل َيْحُصُل َكاِحٌد ِمْنُيَما: َأَحُدَىا: ُأْخَرػ َأْقَساـٌ 
َنْقُل َنْفٍل َراِتٍب إَلى َنْفٍل َراِتٍب َكَكْتٍر إَلى ُسنَِّة اْلَفْجِر، َفبَل َيْحُصُل َكاِحٌد ِمْنُيَما، 

 َنْقٌل َفْرٍض إَلى َنْفٍل :الرَّاِبعُ . َنْقُل َنْفٍل إَلى َفْرٍض َفبَل َيْحُصُل َكاِحٌد ِمْنُيَما: الثَّاِلثُ 
َكاِؿ َجاِىبًل َفَيَقع َنْفبًل : َفَيَذا َنْكَعافِ  ـٍ َكَمْف َأْحَرـَ ِبالظُّيْيِر َقْبَل الزَّ َكَنْقُل . َنْقُل ُحْك

ِحيِح،  ِنيٍَّة ِبَأْف َيْنِكَؼ َقْبَمُو َنْفبًل َعاِمًدا َفَتْبُطُل َصبَلُتُو، َكاَل َيْنَقِمُب َنْفبًل َعَمى الصَّ
ـَ ِمْف َرْكَعَتْيِف  َـّ ُأِقيَمْت َجَماَعٌة، َفَسمَّ َفِإْف َكاَف ِلُعْذٍر، َكَأْف َأْحَرـَ ِبَفْرٍض ُمْنَفِرًدا ُث

ْت َنْفبًل ِفي اأْلََصحِّ   128." ِلُيْدِرَكَيا، َصحَّ

                                                             

يككف ىذا في الغالب قبل كأثناء األداء أك القكؿ، أما بعده ففيو خبلؼ بيف  - 127
  .1/38األشباه :  السيكطي .الفقياء في بعض العبادات

 1/39: ـ ف  - 128
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مف تردد ىل يقطع : - الشؾ، كالترّدد الطارغ بعد التعمق الجاـز كمثالو- 
الصبلة أك ال؟ أك عمق إبطاليا عمى شيء بطمت، ككذلؾ مف تردد في أنو 

نكػ القصر أك ال، كىل يتـ أك ال؟ لـ َيْقُصر، ككذلؾ مف تيقف الطيارة، كشؾ 
في الحدث فاحتاط، كتطّير ثـ باَف أّنو محدث لـ يصح كعميو اإلعادة في 

اليقيف ال : "األصح ىكذا في جميع العبادات؛ ألّف األصل كما قاؿ الفقياء
. 129 "يزكؿ بالشؾ

تنقسـ المقاصد عّدة تقسيمات تبعا  : في أقساـ المقاصدالمطمب التاسع
الختبلؼ جيات الّتقسيـ، كنظر ألّف الّنّية، كالقصد بمعنى كاحد، فإّنو يجرؼ 

الّتعبير ىنا بالّنّية تبعا لكثرة استعماؿ الفقياء ليا بدؿ القصد، كمف ىذه 
 :الّتقسيمات ما يمي

تنقسـ النّية بالّنظر إلى ىذه : تقسيـ النّية مف حيث الّتأكيد، كغيره: أكال
 :130نّية مؤكِّدة، كنّية مخصصة: الحيثّية إلى قسميف

كهللا ال : ىي ما كانت مكافقة لّمفع، فإذا حمف شخص كقاؿفالّنّية المؤكِّدة 
، فإذا نكػ عمـك الّثياب كانت نّيتو مؤّكدة، مرادفة ألبس ثكبا في ىذا اليكـ

لمدلكؿ الّمفع، فيحنث بكّل ثكب، بسبب أّف ذلؾ ىك ما تقتضيو نّيتو كما 
.   يقتضيو لفظو

ما كانت مخالفة لّمفع في بعض مدلكالتو، فمك : فييأما النّية المخّصصة 
نرػ في المثاؿ الّسابق أّنو ال يمبس ثكبا مف القطف، كانت نّيتو مخّصصة، كال 

. يحنث بمبس الّصكؼ، كنحكه
ّنما كانت ىذه النّية مخّصصة؛ ألّنيا مضاّدة، كمخالفة لّمفع في بعض  كا 

. مدلكلو، كلست مماثمة لو
                                                             

  الفقيية ىذه قاعدة فقيية عظيمة الشأف سندرسيا إف شاء هللا، كىي مف القكاعد -129
 . الكبرػ  الخمس
 .1/178 الفركؽ لمقرافي -130
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تنقسـ النّية مف ىذه الناحّية إلى  :تقسيـ النّية مف حيث المقصكُد منيا: ثانيا
. نّية إثبات حكـ العمل، كنّية إثبات فضيمة العمل 

ىي التي يتأّثر الحكـ بكجكدىا أك عدميا، كنّية : فنّية إثبات حكـ العم 
 .الّصبلة
كىذه ،  ما كاف المقصكد بيا نيل فضيمة العمل: فضيمة العم إثباتكنّية 

النّية ال يؤّثر عدميا في أصل العمل، كحكمو، كلكف مع فقدانيا ال يترتب 
. الفضل، كنّية غسل الّثكب مف الّنجاسة، كنّية أداء الّديف، كنّية قراءة القرآف

:  تقسيـ النّية مف حيث كجكدىا الفعمي: ثالثا
نّية حقيقّية، كنّية : تنقسـ الّنّيات بالّنظر إلى كجكدىا الفعمي إلى قسميف 

 .131حكمّية معدكمة
الّنّية المكجكدة بالفعل، كىي التي يستحضرىا : كالمراد بالنّية الحقيقّية ىي

اإلنساف، كغالب تككف في أّكؿ العمل، كىي النّية التي ذكر الفقياء أنيا شرط 
. في أّكؿ العبادة

ف لـ يستحضرىا : كالنّية الحكمّية ىي المحكـك باستمرارىا كبقائيا كا 
اإلنساف، كيشترط ليذه النّية عدـ المنافي، كتبطل برفض المكّمف لياف كمف 
سماتيا أف المكّمف ال يشعر بيا، بل قد يككف غافبل عنيا، كنّية الّصائـ كىك 

. نائـ، كنحك ذلؾ
: تقسيـ الّنّية مف حيث دخكليا في العبادة كعدـ دخكليا: رابعا

نّية ركف، كنّية : تنقسـ الّنّية بالّنظر إلى ىذه الحيثّية إلى قسميف 
  .132شرط

                                                             

أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير  -131
مكتبة : ساعد بف قاسـ الفالح،نشر: ، تح189ألمنية في إدراؾ النيةا: ىػ684: تبالقرافي 

 ..       ـ 1988/ق1406 ،  1الحرميف، الرياض، ط 
 .47، كاألشباه كالنظائر لمسيكطي 1/258المجمكع المذىب -132
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كالّنّية التي تكصف بأنيا ركف في العبادة، تككف جزًء منيا، أّما النّية التي 
تكصف بأنيا شرط، فيي خارجة عف حقيقة العبادة كمتقّدمة عمييا، كلكف ال 

. تصّح العبادة بدكنيا
كقد اختار العمماء تسمّية الّنّية ركنا في سائر العبادات، كاختار بعضيـ 

.  أنيا شرط في العبادات ؛ ألنيا تككف متقّدمة عمى العبادة
إّف الّنّية الّتي تعّد شرطا ىي ما يصّح العمل بدكنيا لكف : كقاؿ بعضيـ

الّثكاب ال يحصل إاّل بكجكد النّية فيي شرط في كجكد الثكاب ال في صحة 
. العمل
تنقسـ النّية مف ىذه الحيثّية إلى :  تقسيـ النّية مف حيث متعّمقيا: خامسا
 .نّية إجمالّية، كنّية تفصيمّية: قسميف

 ىي التي ال تتضّمف تفصيبلت العبادات أك غيرىا، كنّية :فالنّية اإلجمالّية
اإليماف باهلل، كرسكلو صمى هللا عميو كسّمـ، كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كاليـك 

. اآلخر، فإّنو ال تجب نّية تفاصيل ذلؾ 
فيي التي تككف في تفاصيل العبادات حيث تتمّيز بيا : أّما النّية التفصيمية

العبادات عّما يماثميا أك يشابييا في الّصكرة، كالّصبلة التي ال تختمف فييا 
صكرة الفرض عف الّنفل، كال صكرة األداء عف صكرة القضاء، كال صكرة 

. الظير عف صكرة العصر، فتأتي النّية لتمّيز كل صكرة عف األخرػ 
تنقسـ الّنّية بالّنظر إلى ما يمّيز : تقسيـ النّية مف حيث ما يميز بيا : سادسا

:  بيا إلى قسميف
نّية تمييز األعماؿ بعضيا عف بعض، كنّية تمييز معمكؿ لو عف معمكؿ  - 
 .  لو

 ىي ما يمّيز بيا العبادات عف العادات، أك :فّنّية تمييز العم  عف العم 
يمّيز بيا بيف مراتب العبادات، كيمّيز بيا بيف مدلكالت األلفاظ، كغيرىا، ك 

تمييز صبلة الظير عف العصر، كتمييز الفرض عف الّنفل، كتمييز : ذلؾ مثل
مدلكؿ لفع عف غيره، كتمييز الكّفارة عف الّصدقة، كتمييز الغسل الكاجب عف 
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 كتميِّز الّنّية بينيا في ،غسل التبّرد، كنحك ذلؾ مّما تتشابو صكره في الظاىر
 كىذا القسـ ىك الذؼ تناكلو الفقياء بالحديث في كتبيـ، كقالكا بناء عميو ،الحكـ

.   133إّف حكمة مشركعية الّنية ىك الّتمييز
ىي نّية الّتقّرب في العبادة، فقد : كنّية تمييز المعمكؿ لو عف المعمكؿ لو

ينكؼ العامل الّتقّرب إلى هللا، كقد ينكؼ الّتقّرب إلى غيره، كصكرة العمل كاحدة 
ّنما يفّرؽ  ما ُعِمل هلل مّما عمل لغيره بالنّية، فيميز بيا بيف قتاؿ المرء لتككف  كا 

كممة هللا ىي العميا، كقتالو شجاعة أك عصبّية، كبيف إنفاقو الماؿ في سبيل 
نفاقو لمّرياء كالسمعة، كىي النّية التي تذكر ضمف اإلخبلص هلل في  هللا، كا 

 134العبادة 
 :135 في أقساـ المقصكدالمطمب العشر

يقّسـ الّشيء المقصكد لممكّمف عّدة تقسيمات نظرا الختبلؼ الجيات، كمف 
  :ذلؾ ما يمي

ينقسـ المنكؼ  بالّنظر إلى : تقسيـ المنك  بالّنظر إلى الغاية منو: أكال
 .136مقصكد في نفسو، كمقصكد لغيره: الغاية منو إلى قسميف
. كالّصبلة، كالّصياـ، كبّر الكالديف، كنحك ذلؾ: فالمقصكد في نفسو

.  كالتيّمـ، كالّذىاب إلى المسجد، كالّسفر لمحّج، كنحك ذلؾ:كالمقصكد لغيره
ينقسـ المنكؼ بالّنظر إلى حكمو األصمي  :بالنظر إلى حكمو األصمي: ثانيا

 .مأمكر بو، كمنيي عنو، كمباح: إلى ثبلثة أقساـ
: كىك قسماف: المأمكر بو: األكؿ

                                                             

 .20 األمنّية في إدراؾ النّية -133
 .1/26 جامع العمـك كالحكـ، -134
 .118 - 113 قاعدة األمكر بمقاصدىا :الباحسيف- 135

 .1/215 في األحكاـ الّشرعّية، ا الّنّية كأثره136-
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ما كانت صكرتو كافّية في تحصيل المقصكد منو، فالنّية في ىذا لمزيد - 
ستر العكرة، نية  كنّية أداء الّديكف، ك،الفضل كالّثكاب، كنّية تبلكة القرآف

. كاآلذاف، كالّنفقة عمى الّزكجة كاألكالد، كنحك ذلؾ
 ما كانت صكرتو غير كافّية في تحصيل المراد منو، فيذا تجب النّية فيو -

فبل تصّح إال إذا نكػ أّنو يصمي صبلة   كالّزكاة، كتمييزه كالّصبلة،لتصحيحو
. 137 كأكثر العبادات، كالصياـ،معّينة، كأّنو يصّمي هلل ال لغيره، كىكذا الّزكاة

: المنيي عنو: الثاني
 مف المعصّية إلى الّطاعة، كنّية شرب تغييرهىذا القسـ ال تؤثر الّنّية في 

الخمر، كنّية فعل الفاحشة، بل الّنية في المنيي عنو دليل عمى تحقيق ركف 
الجريمة، كأف الفاعل مختار ليا، مّما يرفع عنو كصف الّشبية في الكقكع في 

. الجريمة
ليست   كالجماع، كالّنـك، كالّشرب،النّية في المباح كاألكل :المباح: الثالث

كاجبة كال شرطا، كلكّنيا سبب في نيل ثكاب ىذه المباحات؛ ألنيا إذا فعمت 
ف اقترنت بيا نّية صالحة كاف ،بدكف نّية صالحة فبل ثكاب فييا  كال عقاب، كا 

ذلؾ سببا في جمب الّثكاب لناكييا، فكّل مباح يصير ُقْرَبًة بالّنية الصالحة، 
.   138كيصير معصّيًة بالنّية السّيئة

:  فيما ترجع إليو مف أبكاب الفقوالمطمب الحاد  عشر
لقد تكاتر النقل عف األئمة جميعا في تعظيـ قْدر ىاتو القاعدة، كقالكا 

 . كغيرىا، كالمقربات،في العبادات، كالمعامبلت إّنيا تجرؼ 

ـْ َأنَُّو َقْد :" ىذا كقد أجمل اإلماـ السيكطي فيما ترجع إليو فقاؿ اْعَم
يَّة، َكَىَذا ِذْكر َما : ُقْمت ...َتَكاَتَر النَّْق  َعْف اأْلَِئمَّة ِفي َتْعِظيـ َقْدر َحِديث النِّ

 :َيْرِجُع إَلْيِو ِمْف اأْلَْبَكاب إْجَماالًة 

                                                             

 .1/182 الذخيرة -137
 .118 قاعدة األمكر بمقاصدىا :الباحسيف- 138
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، َكَمْسح اْلُخّف ُرْبع اْلِعَباَدات ِبَكَماِلوِ : ِمْف َذِلؾَ  ا َكَنْفبلًة ، َكاْلُكُضكِا، َكاْلُغْس  َفْرضًة
 .ِفي َمْسَأَلةِ 

ِكَناَيات اْلَبْيع َكاْلِيَبة، َكاْلَكْقف، :  َكَنْحكَىاَكِممَّا َتْدُخ  ِفيِو ِمْف اْلُعُقكد- 
َقاَلة، َكاْلَكَكاَلة، َكَتْفِكيض اْلَقَضاا،  ْبَراا، َكاْلَحَكاَلة، َكاإلِْ َماف، َكاإلِْ َكاْلَقْرض، َكالضَّ
َجاَرة َكاْلَكِصيَّة، َكاْلِعْتق، َكالتَّْدِبير، َكاْلِكَتاَبة، َكالطَّبَلؽ، َكاْلُخْمع،  ْقَرار، َكاإلِْ َكاإلِْ

َيار، َكاأْلَْيَماف، َكاْلَقْذؼ، َكاأْلََماف يبَلا، َكالظِّ ْجَعة، َكاإلِْ . َكالرَّ
ا ِفيَيا ِفي َغْير اْلِكَناَيات ِفي َمَساِئ  َشتَّى-  ِريح : َكَيْدُخ  َأْيضًة َكَقْصِد َلْفع الصَّ

ِلَمْعَناُه، َكِنيَّة اْلَمْعُقكد َعَمْيِو ِفي اْلَمِبيع َكالثََّمف، َكِعَكض اْلُخْمع، َكاْلَمْنُككَحة، 
َبِكّ  َكَنْحكه َكاِح إَذا َنَكى َما َلْك َصرََّح ِبِو ،َكَيْدُخ  ِفي َبْيع اْلَماؿ الرِّ  َكِفي النِّ

. َبَط َ 
، َتْمِييز اْلَعْمد َكِشْبِيِو ِمْف اْلَخَطأ:  ِفي َمَساِئ  َكِثيَرة ِمْنَياَكِفي اْلِقَصاص- 

َكِمْنَيا إَذا َقَتَ  اْلَكِكي  ِفي اْلِقَصاص، إْف َقَصَد َقْتمو َعْف اْلُمَككِّ ، َأْك َقَتَمُو 
ِرَقة ،ِبَشْيَكِة َنْفسو ة، َكِفي السَّ  ِفيَما إَذا َأَخَذ آاَلت اْلَمبَلِىي ِبَقْصِد َكِفي الرِّدَّ

اِئف َماؿ اْلَمِديِف ِبَقْصِد  ْشَيارَىا َأْك ِبَقْصِد َسِرَقتَيا، َكِفيَما إَذا َأَخَذ الدَّ َكْسرَىا َكاِ 
ؿ، َكُيْقَطع ِفي الثَّاِني َكِفي َأَداا  ِرَقة، َفبَل ُيْقَطع ِفي اأْلَكَّ ااِلْسِتيَفاا، َأْك السَّ
ى َأَحدىَما َكَنَكى ِبِو  ْيف، َفَمْك َكاَف َعَمْيِو َدْيَناِف ِلَرُجٍ ، ِبَأَحِدِىَما َرْىف، َفَأدَّ الدَّ

. َدْيف الرَّْىف، اْنَصَرَؼ إَلْيِو َكاْلَقْكؿ َقْكلو ِفي ِنيَّتو
ـَ َعَمى َأْكَثر ِمْف َأْرَبع، َكِفي المُّلَقَطة -  ِبَقْصِد اْلِحْفع َأْك التَّْمِميؾ، َكِفيَما َلْك َأْسَم

ْف : َفَقاؿَ  َكاح، َكاِ  َفَسْخت ِنَكاح َىِذِه َفِإْف َنَكى ِبِو الطَّبَلؽ َكاَف َتْعِيينًةا اِلْخِتَياِر النِّ
، َكَمْف َكِطَئ اْمَرَأة َيْعَتِقد ..َنَكى اْلِفَراؽ َأْك َأْطَمَق ُحِمَ  َعَمى اْخِتَيار اْلِفَراؽ، 

َأْجَنِبيَّة، َكَأنَُّو َزاٍف ِبَيا، َفِإَذا ِىَي َحِميَمتو َأْك َقَتَ  َمْف َيْعَتِقدُه َمْعُصكَما،  َأنََّيا
. َفَباَف َأنَُّو َيْسَتِحقُّل َدَمُو، َأْك َأْتَمَف َماالًة ِلَغْيرِِه، َفَباَف ِمْمَكوُ 

ا-  يَّة َأْيضًة  ِفي َعِصير اْلِعَنب ِبَقْصِد اْلَخمِّيَِّة َكاْلَخْمِريَّة، َكِفي اْلَيْجر :َكَتْدُخ  النِّ
الَّ َفبَل  . َفْكؽ َثبَلَثة َأيَّاـ َفِإنَُّو َحَراـ، إْف َقَصَد اْلَيْجر َكاِ 
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ا-  ْكج، َفِإنَُّو : َكَنِظيره َأْيضًة يَنة َفْكؽ َثبَلَثة َأيَّاـ ِلَمْكِت َغْير الزَّ يب َكالزِّ َتْرؾ الطِّ
الَّ َفبَل  ـَ َكاِ  ْحَداد ُحرِّ  .إْف َكاَف ِبَقْصِد اإلِْ

بَلة، َكِقَراَاة اْلُقْرآف - َفر، َكَقْطع اْلِقَراَاة ِفي الصَّ ا ِفي ِنيَّة َقْطع السَّ  َكَتْدُخ  َأْيضًة
ْكر ْفَياـ، َكِفي َغْير َذِلَؾ . ُجُنَبا ِبَقْصِدِه، َأْك ِبَقْصِد الذِّ بَلة ِبَقْصِد اإلِْ َكِفي الصَّ

يَّة َكَما َتَرى ، َفَيِذِه َسْبُعكَف َبابًةا َكِفي اْلَجَعاَلةِ  . 139."َأْك َأْكَثر، َدَخَمْت ِفيَيا النِّ
 

في انقٕاعذ انفزعيح انًُذرجح ذحد انقاعذج : انًطهة انثاَي عشز

انعايح
(140) :

التي تندرج - الجزئية–رأػ العمماء أّف ثمة الكثير مف القكاعد الفرعية 
تحت القاعدة األـ، كمف ىاتو القكاعد ما يرجع إلى الفعل، كمنيا ما يرجع إلى 

 بياف لبعض النماذجالمفع، كفيما 

:  األٔل في انقٕاعذ انفزعيح انًرعهقح تانفعمانفزع

نا سنقتصر فإفّ  لذلؾالحق أنيا كثيرة ال يسمح الكقت بتناكليا جميعا 
: عمى البعض منيا لمتمثيل فقط

 كاألقكاؿ التي اشترط ،أف األعماؿأؼ : ما اعتبرت لو النية لـ ينعقد بدكنيا- 
الشارع الحكيـ عمى المكمف أف يعقد ليا النية قبل البدء في إتيانيا إذا ما 
حدثت مف دكنيا كقعت باطمة غير صحيحة، كال يعتد بيا، كال يثاب عمييا 

 كالعادات، كسائر العقكد، ، كالركاتب، كالسنف،صل بالعباداتتكمف ذلؾ ما ؼ
 141.كالمعامبلت، كالعقكبات
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حكـ عمى األمكر جميعيا اؿ تعني ىاتو القاعدة أّف :االعتبار بالنية ال بالفع - 
ّنما إلى النية، ألّنيا سابقة عميو في الحدكث، كعميو فمك  ال يعكد إلى الفعل كا 

. فقدت فقد العمل، كالحكـ مًعا

كمف ذلؾ الفركض كغيرىا، فمك ُعريت عف النية لـ يثبت ليا حكـ، 
غسل الثكب، : كذلؾ عمى عكس نية الفضيمة، فبل يؤثر عدميا في الحكـ نحك

القاعدة كىك ما أّكدتو ... كالبدف مف النجاسة، كدفع الديكف، كالنفقات، 
، حيث نصت عمى أفَّ مف تصرؼ تصرفا يعتقد بطبلنو، ثـ بدا لو 142الثالثة

 ألّف العبرة بالنية ال ؛عدـ بطبلنو، كأّنو صحيح، عميو اإلعادة بنية الصحة
. بالفعل

 :النية معتبرة في تعييف الفع - 

ىاتو القاعدة عظيمة الشأف إذ بيا يمكننا التمييز بيف العبادات، 
. كالعادات، كبيف مراتب العبادات بعضيا عف بعض، كىي معضدة لسابقاتيا

قد قسـ النية بحسب ىاتو القاعدة " ابف تيمية" ليذا نجد اإلماـ شيخ اإلسبلـ 
ـِ اْلُعَمَماِا َعَمى َنْكَعْيفِ  ":فقاؿ يَِّة َيْجِر  ِفي َكبَل َفَتاَرةًة ُيِريُدكَف ِبَيا : َكَلْفُع النِّ

َتْمِييَز َعَمٍ  ِمْف َعَمٍ  َكِعَباَدٍة ِمْف ِعَباَدٍة َكَتاَرةًة ُيِريُدكَف ِبَيا َتْمِييَز َمْعُبكٍد َعْف 
 143" . َمْعُبكٍد َكَمْعُمكٍؿ َلُو َعْف َمْعُمكٍؿ َلوُ 

أّف :"كما أّكد ىذا المفيـك أيضا شيخ المالكية اإلماـ القرافي حيث قاؿ
  .144"النية إّنما شرعت لتمييز العبادات عف العادات، كلتمييز مراتب العبادات

 

                                                             

 ". االعتبار بالنية ال بالفعل: "كنصيا-  141
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:  ما تعتبر لو النية يكتفي فيو بكجكدىا في أكلو-

ىاتو القاعدة متعمقة بالعبادات التي يشترط فييا أف تككف النية في أكؿ 
ؿ اْلِعَباَدات  اأْلَْص  ":السيكطي بقكلو كىذا ما أكّده اإلماـ ،كقتيا َأفَّ َكْقتَيا َأكَّ

ؿ اْلَكْقت، ِلُعْسِر . َكَنْحكَىا َز َتْقِديـ ِنيَّتو َعَمى َأكَّ ْكـ، َفُجكِّ َكَخَرَج َعْف َذِلَؾ الصَّ
َـّ َسَرى َذِلَؾ إَلى َأْف َكَجبَ  ـْ َيِصّح ِفي . ُمَراَقَبتو ُث َفَمْك َنَكى َمَع اْلَفْجر َل

  . 145" .اأْلََصحِّ 
يَّاِت  :"فقاؿ: " العز بف عبد السبلـ"  كعّضد ىذا  إذا َكاَف اْلَغَرُض ِبالنِّ

َـّ  ُلَيا ُمَميَّزًةا ُث ِؿ اْلِعَباَدِة ِلَيَقَع َأكَّ يَُّة ِبَأكَّ التَّْمِييَز َكَما َذَكْرَنا َكَجَب َأْف َتْقَتِرَف النِّ
ـِ ْك  .(146) "ُيْبَتَنى َعَمْيِو َما َبْعَدُه، إالَّ َأْف َيُشقَّ ُمَقاَرَنُتَيا إيَّاَىا َكَما ِفي ِنيَِّة الصَّ

ِممَّا َجَرػ َعَمى َىَذا : " كقد مّثل السيكطي ليذه القاعدة بأمثمة كثيرة منيا قكلو 
ؿ اْلِفْعل يَّة َأكَّ ، َكَأَقرَّهُ : اأْلَْصل ِمْف اْعِتَبار النِّ ْكَضِة َكَأْصمَيا َعْف َفَتاَكػ اْلَبَغِكؼِّ  :َما َنَقَمُو ِفي الرَّ

ْكِط َعْشر َضَرَبات، َفَصاِعًدا ُمَتَكاِلَية َفَماَتْت  َفِإْف َقَصَد ِفي ؛ َأنَُّو َلْك َضَرَب َزْكَجتو ِبالسَّ
َـّ َبَدا َلُو  ْف َقَصَد َتْأِديبَيا ِبَسْكَطْيِف َأْك َثبَلَثة، ُث ااِلْبِتَداء اْلَعَدد اْلُمْيِمؾ َكَجَب اْلِقَصاص، َكاِ 

 147 " أِلَنَُّو اْخَتَمَط اْلَعْمد ِبَشَبِو اْلَعْمد؛ َفَجاَكَز َفبَل 

:  السبب الخاص يقـك مقاـ النية عند عدميا-

إذا انعدمت النية فيما عدا العبادات، فإّف األسباب الخاصة التي أنشأت 
 : "  كما بّيف ذلؾ بف القيـ بقكلواألفعاؿ، كاألقكاؿ تقـك مقاميا عند عدميا

ْطبَلًقا َكَتْقِييًدا،  يََّة ُتَؤثُِّر ِفي اْلَيِميِف َتْخِصيًصا َكَتْعِميًما، َكاِ  َكاْلَمْقُصكُد َأفَّ النِّ
َبُب َيُقكـُ َمَقاَمَيا ِعْنَد َعَدِمَيا ، َكَيُدؿُّي َعَمْيَيا، َفُيَؤثُِّر َما ُيَؤثُِّرُه، َكَىَذا ُىَك الَِّذؼ َكالسَّ
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 ، ـْ ـْ ُيِريُدكُه ِبَأْيَماِنِي ـْ َل ْفَتاُء ِبِو، َكاَل َيْحِمُل النَّاُس َعَمى َما َيْقَطُع َأنَُّي َيَتَعيَُّف اإْلِ
ـْ َأَراُدكا ِخبَلَفوُ  ـَ َقْطًعا َأنَُّي  148." َفَكْيَف إَذا َعِم

 كلـ تكف لو نية فإّنو ،مف َحِمف يمينا عامة لسبب خاص: كمثاؿ ذلؾ
   .يرجع إلى سبب اليميف

ما أزي  عمى ك ،ال يثبت الحكـ بالنية دكف الفع  :مثلقكاعد مكممة لمسابقة 
ك  ماال يثبت لو الحكـ بدخكلو في الممؾ ال ك ،كجو القربة ال تكفي فيو النية

  .يثبت بمجرد النية

يستفاد مف ىاتو القكاعد كغيرىا أف األحكاـ الشرعية ال تبنى فقط عمى 
نما عمييا اّل فإّف مصالح العباد،النية ، كا   كحقكؽ هللا ، كعمى األفعاؿ أيضا كا 

. تعالى ستضيع بمجرد النية فقط

 كقصده يثاب أيضا عمى كسبو ،ثـ إّف المكمف كما ال يثاب عمى نيتو
ۆئ   ۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی              چ :كعممو مصداقا لقكلو تعالى

 7: التحريـ چی     

نصافو، كعدلو تعالى،إذا فمف حكمة هللا  كرحمتو بعباده أّنو تعالى ، كا 
الَّ لكاف في  ال يحاسبيـ عمى مجرد نكاياىـ ما لـ تترجـ إلى أفعاؿ، كأقكاؿ، كا 

  كمشقة، كىذا محاؿ عميو عّز كج  كما دلت عمى ذلؾ اآليات،ذلؾ حرجا
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  چ  كالتي منيا قكلو عّز كجلّ  كاألحاديث الكثيرة،

                                                             

 :ىػ751: تدمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  -  148
دار : ، نشردمحم عبد السبلـ إبراىيـ:  تحقيق ،4/84المكقعيف عف رب العالميفإعالم 

  .ـ1991- ىػ 1411األكلى، : ، طييركت– الكتب العممية 
 
 
 
 



  78 
 

﮵ ﮶  ﮷     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ ﮲  ﮳  ﮴ 

  چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁            
 78الحج

، كصمـ ثـ بدا لو غير ذلؾ ال يمزمو  :التمثي  مف نكػ تطميق زكجتو، كعـز
 . أك فعميةقكليوالعمماء؛ ألنو لـ يكقعو بداللة  الطبلؽ بإجماع

 :  انثاَي في قٕاعذ انُيح انًرعهقح تانهفظانفزع

انتيى العمماء إلى تقرير الكثير مف القكاعد الفرعية لياتو القاعدة، 
: كالتي منيابالمفع كالمتعمقة 

ىاتو القاعدة شارحة  :إذا نطق بغير ما نكاه انعقد ما نكاه دكف لفع بو- 
نية المكمف المتكمِّـ مقدمة عمى لفظو عند  :"لمقاعدة األـ، كيقصد بيا

العبرة في :" بقكليـ تعارض نيتو مع لفظو، كىذا ما عبر عنو الفقياا قديما
 "العقكد لممقاصد، كالمعاني ال لؤللفاظ كالمباني

َما َيْشَمل : كالمعاني، َكاْلمَراد بالمقاصد:" كىذا ما أّكده الزرقاء بقكلو
اْلَمَقاِصد الَِّتي تعينيا اْلَقَراِئف المفظية الَِّتي ُتكجد ِفي عقد فتكسبو حكـ عقد آخر 
َكَما َسَيْأِتي َقِريبا ِفي اْنِعَقاد اْلكَفاَلة ِبَمْفع اْلِحَكاَلة، كانعقاد اْلِحَكاَلة ِبَمْفع اْلكَفاَلة، 

ِإذا اْشترط ِفيَيا َبَراَءة اْلَمْدُيكف َعف اْلُمَطالَبة، َأك عدـ َبَراَءتو، َكَما َيْشَمل 
اْلَمَقاِصد اْلُعْرِفيَّة المرادة لمنَّاس ِفي اْصِطبَلح تخاطبيـ، َفِإنََّيا ُمْعَتبَرة ِفي تْعييف 

 ، كعرفو،ِجَية اْلُعُقكد، فقد صرح اْلُفَقَياء ِبَأنَُّو يحمل َكبَلـ كل ِإْنَساف عمى لغتو
ْرع ف َخاَلفت ُلَغة الشَّ َكمف َىَذا اْلقسـ َما َذكُركُه مف اْنِعَقاد بعض ، ... كعرفو،َكاِ 

 اْلُعُقكد ِبَأْلَفاظ غير اأْلَْلَفاظ اْلَمْكُضكَعة َلَيا ِممَّا ُيِفيد معنى ِتْمَؾ اْلُعُقكد ِفي 
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َراء ِبَمْفع اأْلَْخذ  كاإلعطاء، َكَكَذا اْنِعَقاد ِشَراء الثَِّمار ،اْلعرؼ، كانعقاد البيع َكالشِّ
َماف " عمى اأْلَْشَجار ِبَمْفع   149"". ِفي عرفَنا اْلَحاِضر" الضَّ

 كبيا يمكف الرّد عمى كل ،، كعظيمة الشأفرإذا فياتو القاعدة جميمة القد
ألفَّ الرحمف الرحيـ لـ ؛  الرحيمةالرءكفةمّدع عمى ىاتو الشريعة السمحة، 

يؤاخذ عباده الذيف يتكممكف كبلما غير مناسب لما نككه في صدكرىـ لسبب 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ : قاىر خارج عف إرادتيـ فقاؿ تعالى

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ       چ :، كقكلو تعالى106النح  چک  گ  گ  گ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  

 .   98-97النساء  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    

ْف َأَتى لذلؾ لـ يكفر مف قاؿ مف شدة فرحو براحمتو كقد يئس منيا  َكاِ 
ـْ  ـْ ُيِرْدُه، َكاْلُمْكَرُه َعَمى َكِمَمِة اْلُكْفِر َأَتى ِبَصِريِح َكِمَمِتِو َكَل ِبَصِريِح اْلُكْفِر؛ ِلَكْكِنِو َل

ـِ إَراَدِتِو، ِبِخبَلِؼ اْلُمْسَتْيِزِغ َكاْلَياِزِؿ؛ َفِإنَُّو َيْمَزُموُ   .150 َيْكُفْر ِلَعَد
كالمكره،  النائـ، كالناسي، كالسكراف، كالجاىل،: كيمحق بحكمو أيضا

 أكلى مف مقصكدىـكالمخطئ مف شدة الغضب أك المرض؛ ألّف اعتبار 
كألّف األلفاظ مقصكدة لغيرىا، كالمقاصد ىي المرادة مف  اعتبار ألفاظيـ؛

فإذا ألغيت، كاعتبرت األلفاظ  ":"ابف القيـ"كليذا قاؿ العبلمة  .التصرفات

                                                             

مصطفى : شرح القكاعد الفقيية، صححو كعمق عميو: أحمد بف الشيخ دمحم الزرقا - 149
ـ، 1989- ىػ 1409الثانية، :  سكريا، الطبعة،دمشق - دار القمـ : أحمد الزرقا ،الناشر

1/55- 56 .
  .3/55إعبلـ المكقعيف:  ابف قيـ الجكزية - 150
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كاعتبارا لما قد يسكغ  التي تراد لنفسيا كاف ىذا إلغاا لما يجب اعتباره،
 151 "إلغاؤه

كاألفعاؿ لحقيقتيا، كمقصدىا   يفيـ مف قكؿ إمامنا أف العبرة في العقكد،
 كىذا ،كحقيقتو ال لمظاىرىا، كأّنيا تنعقد بكل لفع َعرؼ المتعاقَداف مقصكده،

ألف الشارع الحكيـ لـ يحد أللفاظ العقكد حدا بل  حكـ شامل لجميع العقكد؛
، كمف رذكرىا مطمقة، حيث يجكز أف تنعقد بجميع المغات، كىك قكؿ الجميك

: األمثمة

كنكػ أختو في الديف لـ تحـر عميو بذلؾ،  ىذه أختي، :مف قاؿ عف زكجتو- 
. كلحقيقة ما نكػ  لمقصد،- كما قمنا–ألّف العبرة ىنا  كلـ يكف كذلؾ مظاىرا؛

عمر "كذلؾ مف طّمق بمفع لـ يعرؼ معناه ال يقع، كىذا ما حدث مع سيدنا - 
عندما جاءت امرأة تّدعي عمى زكجيا أّنو طمقيا، "  رضي هللا عنوبف الخطاب

ِني َفَسمَّاَىا الطَّيَِّبَة،  فمما عرؼ القصة أكجعيا ضربا؛ ألنَّيا َقاَلْت ِلَزْكِجَيا َسمِّ
َيؾ؟ َقاَلْت : اَل، َفَقاَؿ َلَيا: َفَقاَلْت  ِني َخِميََّة َطاِلٍق َفَقاَؿ َلَيا: َما ُتِريِديَف َأْف ُأَسمِّ : َسمِّ

َكَقاَؿ ِلَزْكِجَيا ُخْذ ِبَيِدَىا َكَأْكِجْع  دعكاىا، "عمرسّيدنا "فرفض  َفَأْنِت َخِميَُّة َطاِلقٍ 
ْف َتَمفََّع  َرْأَسَيا، َكَىَذا ُىَك اْلِفْقُو اْلَحيُّي الَِّذؼ َيْدُخُل َعَمى اْلُقُمكِب ِبَغْيِر اْسِتْئَذاٍف، َكاِ 

 152 ..."ِبَصِريِح الطَّبَلؽِ 
 .ّنو  رضي هللا عنو أكؿ مف أّلف في عمـ المقاصدبأ أرػ كليذا 

ّما يمتبسالمنك  مف العم  إّما أف يككف عبادة محضة ال  -    بالعادات كا 
: أف يككف جنسو مّما يشبو العادات

 كسائر العبادات التي ال تشتبو  ، كالحجّ ، كالصـك،كالّصبلة: فالقسـ األكؿ
 إلى هللا تعالى؛ ألّف جنسو ال نّية اإلضافةبالعادات؛ فيذا الّنكع ال تجب فيو 

. يككف إال هلل
                                                             

  .94 /3إعبلـ المكقعيف-  151
  .3/55ـ ف  -152



  81 
 

 بالعادات فإّنو يحتاج إلى نّية اإلضافة يمتبسكىك ما  ، كأّما القسـ الّثاني
هلل تعالى، كذلؾ كدفع الماؿ فإّنو قد يككف نفقة كاجبة أك ىدّية أك صمة، كقد 

يككف زكاة مفركضة أك صدقة تطّكع، ككذلؾ الّذبح فإنو يككف هلل تعالى 
كراـ الّضيف كنحك ذلؾ فيذا ،كاألضحّية  كاليدؼ، كقد يككف بقصد األكل كا 

 .153الّنكع مف العمل يحتاج إلى نّية اإلضافة إلى هللا تعالى
 :القربات التي ال لبس فييا ال تحتاج إلى نّية اإلضافة هلل تعالى:  قاعدة-

جبللو كمحّبتو كالّرجاء لثكابو كالخكؼ  كذلؾ كاإليماف باهلل تعالى كتعظيمو كا 
مف عقابو، كالحياء مف جبللو، كالميابة مف سمطانو، كالّتسبيح لو كالّتيميل لو، 

فبل تحتاج     ،كقراءة القرآف كسائر األذكار فإنيا متمّيزة هلل سبحانو كتعالى
ىذه األعماؿ إلى نّية اإلضافة أك نّية الّتخصيص؛ فإف ىذه األعماؿ بطبيعتيا 
منصرفة إلى هللا تعالى ال يسّتحّقيا  سكاه فبل يمـز العامل أف ينكؼ أف يسّبح 

رادة كجو هللا  ،هللا أك يذكره أك يعبده؛ لكف ىذه األعماؿ تحتاج إلى نّية القصد كا 
سبحانو بيذه األعماؿ؛ فيؤّدؼ العبد ىذه األعماؿ بنّية اإلخبلص كالمحّبة 

كالّتعظيـ هلل  كالّرجاء لثكابو كالخكؼ مف عقابو؛ فيذه الّنّية الزمة متعّينة ؛فمك 
اشتغل بشيء مف ىذه العبادات كىك ذاىل أك جرت عمى لسانو كىك نائـ، أك 
جرت عمى لساف مجنكف أك سكراف فبل تككف عبادة، ككذلؾ لك كاف مرائّيا 

كبيذا يّتضح ، فإف ثكابو ينقص بقدر نقص إخبلصو بعممو أك طالبا ثناء؛
 154 .معنى ىذه القاعدة

ـّ لك قمنا باشتراط نّية اإلضافة لمـز أف تحتاج الّنّية إلى نّية أخرػ؛ ألف   ث
نّية الّنّية عبادة تحتاج إؿ نّية؛ فيمـز عمى ذلؾ الّتسمسل؛ ألف المقصكد مف 

ؿ كتمييز المعمكؿ لو كالقربات الخاّصة هلل المستحّقة لو الّتي ـالّنّية تمييز الع
. 155ال تمتبس بالعادات ال تحتاج إلى نّية ممّيزة لعدـ الّمبس كاالشتباه

                                                             

 .14، األشباه كالنظائر لمسيكطي 23- 26 فتاكػ ابف تيمّية، -153
 .5األمنّية في إدراؾ النّية لمقرافي -  154
 .1/210قكاعد األحكاـ لمعّز بف عبد الّسبلـ :  انظر- 155
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أحمد بف الشيخ دمحم  لخص :اْلُمْسَتْثنى مف القاعدة: المطمب الثالث عشر
 َبيف َأمرْيف مباحيف اَل ِإف َىِذه اْلَقاِعَدة اَل تْجِرؼ :"  أىـ االستثناءات فقاؿالزرقا

تْخَتمف ِباْلَقْصِد صفتيما، َكَما َلك َكقع اْلخبلؼ ِفي َككف البيع صدر ىزال َأك 
 كالمكاضعة اَل َيَتَرتَّب َعَمْيِو َثَمَرة ،مكاضعة مثبل، أِلَف اْخِتبَلؼ اْلَقْصد َبيف اْليْزؿ

 .ِإْذ كل ِمْنُيَما اَل ُيِفيد َتْمِميًكا َكاَل تممكاً 
بل تْجِرؼ َبيف مباحيف تْخَتمف صفتيما ِباْلَقْصِد، َكَما َلك َدار اأْلَمر َبيف 

  .البيع الُمَراد حكمو َكَبيف بيع اْلُمَكاَضَعة َكَنْحكه َكَما تقدـ
 كمحظكر، َكَما ِفي فرع الّمقَطة اْلُمَتَقّدـ َفِإف التقاطيا بنية ،كتجرؼ َبيف ُمَباح

حفظَيا لَماِلكَيا ُمَباح، كبنية َأخذَىا لَنفِسِو َمْحُظكر، َكَما ِفي َمْسَأَلة اْلُمكدع ِإذا 
لبس ثكب اْلَكِديَعة ثَـّ َنزعو َفِإف عدـ اْلعكد ِإَلى لبسو َمْطُمكب َكاْلعكد ِإَلْيِو 

. َمْحُظكر
َكِبَذِلؾ َيتَِّضح َأف َما َقاَلو بعض شرَّاح اْلمجمة مف َأف اْلَقاِعَدة اْلَمْذُككَرة اَل 

 156 " .تْجِرؼ ِإالَّ ِفي اْلُمَباَحات غير َظاىر
ال تشترط النية في عبادة ال : " ىذا كقد زاد األمر كضكحا الزحيمي قفاؿ

تككف عادة، أك ال تمتبس بغيرىا، كاإليماف باَّللَّ تعالى، كالخكؼ، كالرجاء، 
. كالنية، كقراءة القرآف، كاألذكار، ألنيا متميزة بصكرتيا

                                                             

، صححو 1/53شرح القكاعد الفقيية:  ىػ1357 تأحمد بف الشيخ دمحم الزرقا  -  156
الثانية، :  الطبعة،دمشق ، سكريا- دار القمـ : رنشرمصطفى أحمد الزرقا، : كعمق عميو
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 ال تشترط النية في التركؾ، كالزنى، كشرب الخمر، كالسرقة، كغيرىا، فإف -
الترؾ ال يحتاج إلى نية لحصكؿ المقصكد منيا، كىك اجتناب المنيي عنو 

ف لـ يكف نية لكف الترؾ يحتاج إلى نية في حصكؿ الثكاب  ،بككنو لـ يكجد، كا 
 .ألنو ال ثكاب كال عقاب إال بنية؛ المترتب عمى الترؾ

لمقربة، بل لمتمييز بيف العبادة كالعادة، كألف   النية في الكضكء كالغسل ليست-
ف تعددت أسبابيا فالمقصكد منيا كاحد، كىك المنع مف الصبلة، كال  األحداث كا 
.. أثر ألسبابيا مف نـك أك غيره

 ذبح أضحية هلل تعالى، كلمصنـ، فتحـر الذبيحة بانضماـ النية لمصنـ، ألنو -
تشريؾ في نية عبادة مع ما ليس بعبادة فيبطميا، كال يضر التشريؾ في النية 
في صكر كثيرة كما لك نكػ الكضكء أك الغسل كالتبرد صح الكضكء كالغسل، 
أك نكػ الصـك كالحمية أك التداكؼ صح صكمو، أك نكػ الصبلة كدفع غريمو 
صحت صبلتو، أك نكػ الطكاؼ كمبلزمة غريمو أك السعي خمفو صح طكافو، 
أك قرأ في الصبلة آية كقصد بيا القراءة كالتفييـ فإنيا ال تبطل، كلك قاؿ لو 

َصل الظير كلؾ دينار، فصمى بيذه النية تجزئو صبلتو، كال يستحق : إنساف
. الدينار

 كبَّر المسبكؽ، كاإلماـ راكع، تكبيرة كاحدة، كنكػ بيا التحـر كاليكؼ إلى -
الرككع لـ تنعقد الصبلة أصبًل لمتشريؾ، ككذا إذا نكػ بصبلتو الفرض كالراتبة 

. لـ تنعقد أصبلً 
 ال تؤثر نية قطع العبادات أحيانًا، لمف نكػ قطع الفاتحة، كلـ يسكت ال -

تبطل صبلتو، كمف نكػ اإلقامة كقطع السفر، فإف كاف سائرًا لـ يؤثر؛ ألف 
  157. " السير يكذبيا
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: المبحث الثالث في القاعدة الثانية الكبرى 

  المشقة تجمب التيسير 
 الناظر في نصكص الشريعة يظير لو بأف الشارع الحكيـ قد بنى 

، كعمى رفع الحرج، كالمشقة عف عباده، كعدـ التشديد رشريعتو عمى اليس
عمييـ بالتكاليف، كاألكامر، حيث لـ يكمفيـ، كلـ يأمرىـ بأمر إال بما ترتضيو 

. أنفسيـ، كعقكليـ، كتقدر عميو جكارحيـ
 كما لـ ينياىـ عف شيء إال لمصمحتيـ، كلذلؾ نجد العمماء يقكلكف بأف 

كفي ىذا يقكؿ - الضرر-الشريعة إنما جاءت لجمب المصمحة، كدفع المشقة
ِفي َىِذِه اأْلُمَِّة َبَمَغْت َمْبَمَغ َرْفِع اْلَحَرِج ِإفَّ اأْلَِدلََّة َعَمى  :" الشاطبياإلماـ 

يِف ِمْف َحَرجٍ : "اْلَقْطِع؛ َكَقْكِلِو َتَعاَلى ـْ ِفي الدِّ ، 78: اْلَحجِّ " َكَما َجَعَ  َعَمْيُك
ـُ : "َكَساِئِر َما َيُدؿُّل َعَمى َىَذا اْلَمْعَنى؛ َكَقْكِلوِ  ـُ اْلُيْسَر َكال ُيِريُد ِبُك ُ ِبُك ُيِريُد َّللاَّ

ا" ك185: اْلَبَقَرةِ "اْلُعْسر  ْنَساُف َضِعيفًة ـْ َكُخِمَق اإلِْ ُ َأْف ُيَخفَِّف َعْنُك " ُيِريُد َّللاَّ
َسااِ  ُ َلوُ " ك28: النِّ : اأْلَْحَزاِب " َما َكاَف َعَمى النَِّبيِّ ِمْف َحَرٍج ِفيَما َفَرَض َّللاَّ
38"(158)(  159).   

كأجمل القكؿ أيضا اإلماـ السيكطي في التعبير عف مكضكع ىذه القاعدة فقاؿ 
ْرِع َكَتْخِفيَفاِتوِ : َقاَؿ اْلُعَمَمااُ : "   َيَتَخرَُّج َعَمى َىِذِه اْلَقاِعَدِة َجِميُع ُرَخِص الشَّ
"160 

                                                             

 1/520المكافقات -   158
اِرِع ِمْف : " كقاؿ أيضا مبينا مبتغى الشارع مف تشريع الرخص - 159 ِإفَّ َمْقُصكَد الشَّ

؛ َفاأْلَْخُذ ِبَيا ُمْطَمًقا ُمَكاَفَقٌة لقصده،  ْفُق ِباْلُمَكمَِّف َعْف َتَحمُّيِل اْلَمَشاؽِّ َمْشُركِعيَِّة الرُّيْخَصِة الرِّ
َمِظنَُّة التَّْشِديِد، َكالتََّكمُّيِف، َكالتََّعمُّيِق اْلَمْنِييِّ َعْنُو ِفي اآْلَياِت  بخبلؼ الطرؼ اآلخر؛ فإنو

 1/522" َكاأْلََحاِديِث 
  64/ 1، ابف نجيـ 77/ 1األشباه -  160
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يفيـ مف قكؿ الشاطبي، كالسيكطي أف الحرج، كالمشقة منفياف سكاا 
في عمـك التكاليف الشرعية في األحكاؿ العادية، أك في حاؿ كجكد أعذار، 

 كتشق عميو أداا ما كّمف بو كما أمر بو، ،كعكارض، كأسباب ُتجيد المكمف
كفي ىذا دلي  قاطع عمى أف الشريعة اإلسبلمية السمحة ترنك دائما إلى 

 حيث إنؾ لف تجد نصا كاحدا مف نصكصيا تحقيق ىذا المقصد العظيـ
  .يعارض ىذا المبدأ

كبيذا يمكف الرد عمى المستشرقيف، كعمى مف كافقيـ الذيف يّتيمكف 
اإلسبلـ بالتزمت، كاإلرىاب، كعدـ احتراـ حقكؽ اإلنساف، كفيما يمي شرح 

: كبياف لركح ىاتو القاعدة مف خبلؿ المطالب التالية

 :نغح، ٔاصطالحا األٔل في يفٕٓيٓاانًطهة

 يحتكؼ ىذا المطمب عمى فرعيف، حيث سنتناكؿ في الفرع األكؿ 
: مفيكميا في المغة ثـ في الثاني مفيكميا في االصطبلح، كفيما يمي التفصيل

 :يفٕٓيٓا في انهغح:  األٔلانفزع
ّنما عّرفكا كل مصطمح عمى   لـ يعرفيا عمماء المغة كمركب أك كعمـ، كا 

: حده، كفيما يمي التكضيح
يقصد بيا في الّمغة عدة معاف، كذلؾ مثل الَجيد كالُجيد : تعريف المشقة- أ

كالجيد، كالجيد بفتح الجيـ، كضميا :" بفتح الجيـ كضميا، قاؿ الفيركزآبادؼ
َجَيَد دابتو كأجيدىا إذا حم  عمييا في السير فكؽ طاقتيا، : المشقة، يقاؿ

. (161)"كاالجتياد كالتجاىد بذؿ الُكْسع كالمجيكد
الذؼ يعني الكقكع في أمر شاؽ، قاؿ " الَعَنتُ " كما يقصد بيا أيضا 

. (162)"العنت المشقة، كالفساد، كاليبلؾ، كاإلثـ كالغمط كالخطأ:" الفيركزآبادؼ

                                                             

 .1/119القامكس المحيط -    161
 .1/132ف ـ، -  162
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الَعَنت في المغة :"  كعضد ابف منظكر ما ذىب إليو الفيركزآباؼ فقاؿ
المشقة الشديدة، كالعنت الكقكع في أمر شاؽ، كقد َعِنت، كأْعَنَتو غيره، قاؿ 

ىذا الذ  قالو أبك إسحاؽ صحيح، فإذا شق عمى الرج  العزبة : األزىر  
. (163)"كغمبتو الغممة، كلـ يجد ما يتزكج بو حرة فمو أف ينكح أمة

ْيِا ِمْف : الَجْمبُ : َجَمبَ "  عرفو ابف منظكر بأنو :تعريف الَجْمبُ - ب َسْكُؽ الشَّ
َجَمَبو َيْجِمُبو كَيْجُمبو َجْمباًة كَجَمباًة كاْجَتَمَبو كَجَمْبُت الشيَا ِإَلى . َمْكِضٍع ِإَلى آَخر
طَمب َأف ُيْجَمَب :  َكَقِد اْنَجَمب الشيُا كاْسَتْجَمب الشياَ ...نْفِسي كاْجَتَمْبُتو

َما ُجِمَب : كالَجَمبُ . الَِّذيَف َيْجُمُبكف اإِلبَ  كالَغنـ ِلْمَبْيعِ : كالَجَمُب كاأَلْجبلبُ . ِإَلْيوِ 
ِبٍ  كَمتاعٍ  . (164)  ".ِمف َخْي  َكاِ 

جمبو، يجمبو كيجمبو جمبا، : يجمب: " كأّيد الفيركزآبادؼ ىذا المعنى فقاؿ
. (165)..".ساقو مف مكضع إلى أحر فجمبو ىك: كجمبا، كاجتمبو

:" ابف منظكرالسيكلة، كالميف، كالسماحة، قاؿ : يقصد بو: تعريف التيسير- ج
ْنِقَياُد َيُككُف َذِلَؾ لئِلنساف َكاْلَفَرِس، َكَقْد َيَسَر َيْيِسرُ : الَيْسرُ : َيَسرَ  . المِّيُف َكااِل

َكِفي . الَيَنُو؛ الُيْسُر ِضدُّل اْلُعْسِر، َأراد َأنو َسْيٌ  َسْمح َقِميٌ  التَّْشِديدَ : كياَسَره
ُركا: "اْلَحِديثِ  ُركا َكاَل ُتَعسِّ . َيسِّ

ـَ َىَذا اْلَفَرِس لَيَسَرات ِخفاٌؼ؛ َيَسٌر ِإذا ُكفَّ َطْكَعو، : َكُيَقاؿُ  ِإف َقَكاِئ
َر الرجُ  َسُيَمْت ِكالَدُة ِإبمو َكَغَنِمِو : كالَيَسرُ . َكاْلَكاِحَدُة َيْسَرٌة كَيَسَرةٌ  ْيُ ؛ كَيسَّ السَّ

ـْ َيْعَطْب ِمْنَيا َشْيٍا؛ َكاْلَعَرُب َتُقكؿُ  ـُ ِإذا َكَلَدْت كتييَأت : َكَل َقْد َيَسَرِت الَغَن
َرِت اْلَغَنـُ . ِلْمِكاَلَدةِ  ُيكَلِة؛ َقاَؿ َأبك : كَيسَّ َكُثَرْت َكَكُثَر َلَبُنَيا َكَنْسُمَيا، َكُىَك ِمَف السُّل

َبْيِرُيكالُيْسُر كالَيساُر كالَمْيَسَرُة كالَمْيُسَرُة، ُكمُّلوُ  يكلة كالِغنى؛ : ُأَسْيَدَة الدُّل السُّل
ـُ كاإِلْيسار اْلَمْصَدرُ  ِحيُح َأف الُيْسَر ااِلْس كرجٌ  ُمكِسٌر، َكاْلَجْمُع َمياِسيُر؛ . َكالصَّ

َر  ْيُا كاْسَتْيَسر َتَسيَّ ، اْسَتْيَسَر اْسَتْفَعَ  ِمَف الُيْسِر، َأ  َما َتَيسَّ ر الشَّ كَتَيسَّ
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ُ لمُيسرى َأ  كفََّقو َلَيا. ِضدُّل اْلَمْعُسكرِ : كالميسكرُ .... كَسُي َ  َره َّللاَّ  ...َكَقْد َيسَّ
"(166) .

ُيَقاؿ ِإنَّو لَيْسٌر خفيٌف : يسر: " كىذا ما أّيده ابف سّيده اليركؼ بقكلو
ْنَساف كالَفَرس، كَيْسٌر لمف َأراد : كَيَسرٌ  ِإذا َكاَف لّيَف االنقياد، يكَصف ِبِو اإلِْ

ـَ َىَذا اْلفرس لَيَسراٌت خفاؼٌ : ُيْسِر كيقاؿ ِإذا ُكّف طكَعو، كالكاحدة : ِإف قكائ
، َيسرُ أعسُر : َقاَؿ المَّْيث.َأنو َكاَف َأعسَر َأيسر: كركى َعف عمر.َيسرة كعسرة

. (167)تْعم  ِبَيَدْيَيا َجِميعًةا: كامرأٌة َعسراا َيسرةٌ 
" يظير مما تقدـ بيانو أف معنى أك مفيـك القاعدة في المغة ىك أف  

". العَنت كالجيد كالصعكبة سببا لمسيكلة كالسماحة، كالميف
 يفيـ مف ىذا التعريف أّف أّؼ عمل فيو تعب، كنصب كجيد فإنو 

. يتطمب في أدائو السيكلة كالميف، كلذلؾ يمـز التسامح حيف المضايقة

: يفٕٓيٓا في االصطالح انشزعي:  انثاَيانفزع

 مما الحظتو كأنا أبحث في جمع المادة العممية ليذه القاعدة الجميمة أّف 
ّنما تكممكا عف أدلتيا، ك عف مقصد الشارع  عمماءنا المتقدميف لـ  يعرِّفكىا كا 

الحكيـ مف تشريع الرخص كنفي الحرج، ك عف القكاعد الفرعية المندرجة تحتيا  
الذيف اىتمكا ببحث - لذلؾ فقد لجأت إلى بعض الفقياء المعاصريف 

ىذه القاعدة حيث عرِّفكىا بتعاريف مختمفة، تكاد تتفق مع التعريف المغكؼ، 
: كفيما يمي ذكر لبعضيا

                                                             

 . ما بعدىا1/268المساف : ابف منظكر-    166
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األحكاـ الشرعية التي ينشأ عف تطبيقيا "بأف" دمحم صدقي البكرنك" عرفيا -أ
حرج عمى المكمف، كمشقة في نفسو أك مالو فالشريعة تحففيا بما يقع 

 .(168)"تحت قدرة المكمف دكف عسر أك إحراج
 ىذا الكبلـ عاـ يشمل المشقة المعتادة، كالمشقة غير المعتادة، كىذا 

محاؿ عمى هللا عز كجل، كغير صحيح، ألنو عز كجل لـ يرخص لمف ليس 
، أف يقصر الصبلة أك أف يفطر في (169)لو سبب قاىر، أك ظرؼ طارغ 

نما رخص لمف لو ذلؾ مثل الخكؼ عمى النفكس، كاألطراؼ مف : رمضاف، كا 
.... اليبلؾ، كغير ذلؾ

الصعكبة كالعناء التي يجدىا : "شارح المجمة بأف" سميـ رستـ"عرفيا - ب
المكمف في تنفيذ الحكـ الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا لمتسييل كالتخفيف 

". عنو بكجو ما
 يبلحع عمى ىذا التعريف أنو يكاد يككف متطابقا مع التعريف المغكؼ، 

فيك إذف تعريف عاـ، غير منضبط، كغير دقيق " اليكرنك"ككذا مع التعريف 
. كغير محدد، ألنو ال يميز بيف المشقة المعتادة، كغير المعتادة

كل : "الذؼ قاؿ" كليد السعيداف"كقريب مف ىذا التعريف أيضا تعريف - ج
، عجبا لكليد إنو ال يفرؽ كسابقيو "حكـ في تطبيقو عسر فإنو يصحب باليسر

بيف المشقة المعتادة كغير المعتادة؟ 
مف خبلؿ ما تقدـ ذكره مف التعاريف يمكف :   التعريف المختارالفرع الثالث

ك  أمر شق عمى المكمف، كلـ يقدر عميو : " القكؿ بأف ىاتو القاعدة تعني
" لسبب قاىر أك لعارض طارئ فإّف لو التيسير كالتسيي  في أدائو

                                                             

- مؤسسة الرسالة، بيركت ،  218/ 1الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو الكمية   - 168
لبناف 
  .1996-  ىػ 1416الرابعة، : الطبعة
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:  يفيـ مف ىذا التعريف 
أف الرخصة ال تككف إال حيف تككف المشقة غير المعتادة التي تجيد  - 

المكمف في أداء كاجبو كما أمر المكلى عز كجل، كبيذا تخرج المشقة المعتادة 
مشقة عظيمة فادحة تتجاكز الحدكد : "حيث قاؿ " دمحم صدقي" كما أّكد ذلؾ 

العادية كالطاقة البشرية السكية، كما إذا كاف العم  يؤد  الدكاـ عميو إلى 
االنقطاع عنو أك عف بعضو، أك يؤد  إلى خم  في صاحبو في نفسو أك 

مالو، كمشقة الخكؼ عمى النفكس كاألطراؼ كمنافع األعضاا، فالمشقة ىنا 
خارجة عف المعتاد كمكجبة لمتخفيف كالترخيص قطعاًة؛ ألف حفع النفكس 
كاألطراؼ إلقامة مصالح الديف أكلى مف تعريضيا لمفكات في عبادة أك 

الخكؼ مف االغتساؿ لمجنابة مف شدة البرد بأف ال : عبادات ،كمف أمثمتيا
يجد مكاناًة يؤكيو كال ثكباًة يتدفأ بو كال ماا مسخناًة كال حماماًة، فجاز لو التيمـ 
،ككذا إذا لـ يجد لمحج إال طريقاًة مف البحر ككاف الغالب عدـ السبلمة فبل 

 170..."يجب عميو الحج
الصغر كالجنكف كالعتو كالنسياف كالنـك : كمثاؿ العكارض المسببة لمتخفيف- 

كاإلغماء كالرؽ كالمرض كالمكت كالحيض كالنفاس، كالجيل بالشريعة في دار 
الحرب مف مسمـ لـ يياجر إلينا، فيعذر بالجيل باألحكاـ، كالسفو، كالمراد بو 
ىنا اإلساءة بالتصرؼ في الماؿ، فيحجر عمى السفيو في مالو نظرًا كالسفر، 
كالخطأ كذلؾ فيك عذر صالح لسقكط حق هللا تعالى ،كاإلكراه عذر فإف لو 

. رخصًا معمكمة
 

 : في أدنرٓاانًطهة انثاَي
 تأسست ىاتو القاعدة عمى أدلة نقمية كأخرػ عقمية، كفيما يمي بياف ليا 

 :مف خبلؿ الفركع التالية
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: أدنرٓا يٍ انقزآٌ انكزيى:  األٔلانفزع 

 بما أف المكلى عز كجل قد جعل شريعتو ميزتيا اليسر، كالتخفيف، 
كالكسطية، كاالعتداؿ، فإنو عز كجل أباف ذلؾ بالكثير مف النصكص 

:  الكاضحة، كالتي منيا عمى سبيل التمثيل
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ  :قكلو تعالى

ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ﮲   

﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮺ ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    ﮳ ﮴ 

. 185 : البقرةچ           
يظير مف الشطر األخير مف آية البقرة أف هللا عز كجل ال يريد مف عباده  

المكمفيف حيف يأمرىـ بأمر ما إال اليسر فقط، كعميو، فإذا لـ يقدركا، كأجيدىـ األمر أك 
التكميف لسبب مف األسباب أعفاىـ منو إلى زمف اليسرة كما ىك كاضح في ىاتو اآلية 

فيذه اآلية : "معمقا عمى ىاتو اآليةالسيكطي بالنسبة لممريض في رمضاف، كقد قاؿ 
أص  القاعدة الكبرى التي تقكـ عمييا تكاليف ىذه الشريعة، كىي أص  لقاعدة 

. (171)"تجمب التيسير" المشقة"عظيمة ينبني عمييا فركع كثيرة كىي أف 
 ، 28النساا چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     چ :قكلو تعالى- 2

ىاتو اآلية صريحة في أف هللا عز كجل لـ يقصد مف شريعتو إال اليسر، ألف 
عباده ضعفاء أماـ شيكات الحياة الدنيا، كزخارفيا، كلذلؾ نجده في جميع ما 

. أمرىـ بو رؤكؼ رحيـ
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  چ : قكلو تعالى - 3

﮵ ﮶  ﮷   ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽  ﮾    ے   ے  ۓۓ ﮲  ﮳  ﮴ 

 . 78الحج  چ﮿ ﯀   ﯁            ڭ   
 چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې     مت    چ :كقكلو- 

  . ٢٨٦: البقرة
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ٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  چ   ٹ : كقكلو-

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  

  .  6:  المائدةچک  ک  ک   

:  األعرافچ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ     چٹ كقكلو- 

١٥٧ ،
ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  كقكلو- 

ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    ہ   ھ  ھ  ھ    ھ  

ے  ے    ۓ    ۓ﮲ ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸   ﮹    

﮺﮻ ﮼  ﮽    ﮾ ﮿  ﯀  ﯁                

 ،  ٦١:  النورچ                  
،  ١٠٧:  األنبياءچک  ک  گ         گ  گ       گ  چ    ٹ كقكلو -
 چی  جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب      چ  ٹ كقكلو  -

 ١١٩: البقرة
 عمى إثبات شرعية تضافرتإذا ىاتو اآليات الكريمات كغيرىا 

قاعدتنا، كعظيـ قدرىا، ككذا ما يندرج تحتيا مف قكاعد فرعية، فيي جميعيا 
تؤكد عمى أف الشريعة إنما شرعت ألج  التيسير عمى المكمفيف، كنفي الحرج 

إنما بعثت بالحنفية : " ملسو هيلع هللا ىلصكالمشقة عنيـ في جميع التكاليف، كلذلؾ قاؿ النبي
 كصبلحية ىاتو الشريعة لك  ،، كفي ىذا أكبر حجة عمى سبلمة"السمحة

. عصر كزماف
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السنة النبكية العطرة مميئة بالنصكص التي  : أدلتها من السنت:  الثانيالفرع
الحديث -  :ُتعضد آيات القرآف الكريـ في الثناء عمى ىاتو القاعدة، كمنيا

عف  رضي هللا عنو الصحيح الذؼ ركاه البخارؼ في صحيحو عف أبي ىريرة
إف ىذا الديف يسر، كلف يشاد الديف أحد إال غمبو فسددكا، : "أنو قاؿملسو هيلع هللا ىلص النبي

ْلَجة  .(172)"كقاربكا، كأبشركا، كاستعينكا بالَغدَكة كالركَحة كشيا مف الدُّل
كصف الديف بأف أحكامو ملسو هيلع هللا ىلص  كجو الداللة مف ىذا الحديث أف النبي

جميعيا تتصف باليسر، كالسماحة، كالسيكلة، كعميو فمف عارض ىاتو القاعدة 
فإنو حتما لف يفيمو فيما صحيحا، كلف يطبق االستمرار في االلتزاـ بو، كىذا 
ما نبلحظو عند بعض الناس الذيف تطرفكا في فيـ شريعتنا السمحة، فخرجكا 

. عف ركحيا التي ارتضاىا الرحمف الرحيـ لعباده
ما أعظـ : " معمقا عمى ىذا الحديثعبد الرحمف بف سعد  قاؿ الشيخ 

ىذا الحديث كأجمعو لمخير، كالكصايا النافعة، كاألصكؿ الجامعة، فقد 
أ   ميسر مسي  " إف الديف يسر: "في أكلو ىذا األص  الكبير فقاؿملسو هيلع هللا ىلصأسس

كىي كميا ... في قكاعده، كعقائده، كأخبلقو كأعمالو، كفي أفعالو كترككو
ثف بعد ... ميسرة، ك  مكمف يرى نفسو قادرا عمييا ال تشق عميو كال تكمفو

ذلؾ بقية شرائع اإلسبلـ التي ىي في غاية السيكلة الراجعة ألداا حق هللا 
عز كج  كحق عباده فيي نفسيا ميسرة، كمع ذلؾ فإذا عرض لمعبد عارض 

مرض أك سفر أك غيرىما رتب عمى ذلؾ مف التخفيفات، كسقكط بعض 
. (173)"الكاجبات، أك صفاتيا

مف األحاديث النبكية الصحيحة كالصريحة في كجكب األخذ بالرخصة - 
َثَنا ُشْعَبُة، حادثة ذلؾ الرجل الذؼ ظمل عميو، فعف جابر ـُ، َحدَّ َثَنا آَد  َحدَّ

                                                             

 الدلجة ىي :كيقصد بيا  1/116صحيح البخارؼ مع الفتح . أخرجو البخارؼ -   172
، كفتح البارؼ  (دلج) 1/315الصحاح : انظر. السير آخر الميل، أك السير الميل كمو

1/118. 
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، َقاؿَ  ْحَمِف اأَلْنَصاِر ُّل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُف َعْبِد الرَّ َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَف َعْمِرك ْبِف : َحدَّ
، َقاؿَ  ـْ ُ َعْنُي ِ َرِضَي َّللاَّ ، َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد َّللاَّ َكاَف َرُسكُؿ َّللاَِّ : الَحَسِف ْبِف َعِميٍّ

ـَ ِفي َسَفٍر، َفَرَأى ِزَحامًةا َكَرُجبلًة َقْد ُظمَِّ  َعَمْيِو، َفَقاؿَ  َما »: َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ـٌ، َفَقاؿَ : ، َفَقاُلكا«َىَذا؟ َفرِ »: َصاِئ ْكـُ ِفي السَّ  174«َلْيَس ِمَف الِبرِّ الصَّ

- عمى أمتي"كفي ركاية –لكال أف أشفق عمى المؤمنيف  : "ملسو هيلع هللا ىلص ككذلؾ قكلو
. (175)"ألمرتيـ بالسكاؾ عند ك  صبلة

معناه لكال خكؼ الحرج لجعمت : " قاؿ الدىمكؼ في شرح ىذا الحديث
. (176)"السكاؾ شرطا لمصبلة كالكضكا

، كىذا فيو داللة كاضحة عمى ملسو هيلع هللا ىلص إذا فالتخفيف، كاليسر مبدأ عند النبي
. اعتبار قاعدتنا

إف أحب الديف عند :"قاؿملسو هيلع هللا ىلص كمنو أيضا عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أنو* 
. (177)"هللا الحنفية السمحة

كمف األدلة أيضا عمى سماحة كسيكلة ىاتو الشريعة التخفيف في الصبلة، * 
فعف  حيث غضب النبي مف عمل معاذ بف جبل بسبب التطكيل في الصبلة، 

، َقاؿَ َأُبي َمْسُعكٍد، َأفَّ  ُر َعْف َصبَلِة الَغَداِة : َرُجبلًة ِ ِإنِّي أَلََتَأخَّ ِ َيا َرُسكَؿ َّللاَّ َكَّللاَّ
ـَ ِفي  ِمْف َأْجِ  ُفبَلٍف ِممَّا ُيِطيُ  ِبَنا، َفَما َرَأْيُت َرُسكَؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ

َـّ َقاؿَ  ـْ َما َصمَّى »: َمْكِعَظٍة َأَشدَّ َغَضبًةا ِمْنُو َيْكَمِئٍذ، ُث ـْ ُمَنفِِّريَف، َفَأيُّلُك ِإفَّ ِمْنُك
ِعيَف َكالَكِبيَر َكَذا الَحاَجةِ  ـُ الضَّ ْز، َفِإفَّ ِفيِي  .(178)«ِبالنَّاِس َفْمَيَتَجكَّ

                                                             

 . 34/ 1 الصحيح:  البخارؼ  174
  220/ 1أخرجو مسمـ-   175
 . 1/116: البخارؼ -  176
  1/46 ـ ف-  177
ـُ : "  كفي ركاية142/ 1  ـ ف– 178 إذا صمَّى أحُدكـ لمناِس فميخفِّْف، فإفَّ فيِي

ْؿ ما شاءَ  ذا صمَّى أحُدكـ لنفِسو فميطكِّ ، كالكبيَر، كا  ـَ قي ـ ف ، ج ص، "  الضعيَف، كالسَّ
  1/180مسمـ .184/ 1المكطأ : اإلماـ مالؾ 
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بيف  ما خير رسكؿ هللا" : كعف عركة بف الزبير عف عائشة أنيا قالت* 
أمريف إال اختار أيسرىما ما لـ يكف إثما، فإف كاف إثما كاف أبعد الناس 

. (179)..."منو

عف صنيع الرىط الذؼ جاء إلى بيكت أزكاجو كاّدعى ملسو هيلع هللا ىلص كمنو أيضا إجابتو* 
عف ملسو هيلع هللا ىلص كل كاحد منيـ ادعاء مخالفا لسماحة ىذه الشريعة فنياىـ 

َأَنَس ْبَف َماِلٍؾ  أنو سمع َأِبي ُحَمْيٍد الطَِّكي ُ ْبُف اّدعائيـ،كصنيعيـ حيث قاؿ 
ُ َعْنُو، َيُقكؿُ  َجاَا َثبَلَثُة َرْىٍط ِإَلى ُبُيكِت َأْزَكاِج النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو : َرِضَي َّللاَّ

ـْ  ، َفَممَّا ُأْخِبُركا َكَأنَُّي ـَ ، َيْسَأُلكَف َعْف ِعَباَدِة النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ـَ َكَسمَّ
؟ َقْد ُغِفَر َلُو َما : َتَقالُّلكَىا، َفَقاُلكا ـَ َكَأْيَف َنْحُف ِمَف النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ

َر، َقاَؿ َأَحُدُىـْ  ـَ ِمْف َذْنِبِو َكَما َتَأخَّ ا، َكَقاَؿ : َتَقدَّ َأمَّا َأَنا َفِإنِّي ُأَصمِّي المَّْيَ  َأَبدًة
ْىَر َكاَل ُأْفِطُر، َكَقاَؿ آَخرُ : آَخرُ  َساَا َفبَل َأَتَزكَُّج : َأَنا َأُصكـُ الدَّ َأَنا َأْعَتِزُؿ النِّ

، َفَقاؿَ  ـْ ـَ ِإَلْيِي ا، َفَجاَا َرُسكُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ـْ َكَذا »: َأَبدًة ـُ الَِّذيَف ُقْمُت َأْنُت
ـْ َلُو، َلِكنِّي َأُصكـُ َكُأْفِطُر، َكُأَصمِّي  ِ َكَأْتَقاُك ـْ َّللَّ ِ ِإنِّي أَلَْخَشاُك َكَكَذا، َأَما َكَّللاَّ

ي َساَا، َفَمْف َرِغَب َعْف ُسنَِّتي َفَمْيَس ِمنِّ  (180)«َكَأْرُقُد، َكَأَتَزكَُّج النِّ

نفى نفيا قاطعا المشقة، ملسو هيلع هللا ىلص كجو الداللة مف ىذا الحديث الشريف أنو
كالعسر، كالتكميف بما ال يطاؽ، كاعتبر صنيع بعض الصحابة بمثابة الخركج 

. عف ركح ىذا الديف السمح
 ىاتو بعض النصكص النبكية الشريفة الصحيحة الكاضحة التي تنص 
عمى دفع المشقة كالعسر عف أحكاـ الشريعة، كىذا ما أكده العبلمة ابف 

الشريعة مبناىا، كأساسيا عمى الحكـ، كمصالح  فإف: "(181)القيـ بقكلو
العباد في المعاش، كالمعاد كىي عدؿ كميا، كرحمة كميا كمصالح كميا، 
كحكمة كميا، فك  مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجكر، كعف الرحمة إلى 

                                                             

  .1306/ 3البخارؼ -    179
 1020/ 1 ، مسمـ2/ 7 ـ ف–  180
 .4-3/3إعبلـ المكقعيف   - 181
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ضدىا، كعف المصمحة إلى المفسدة، كعف الحكمة إلى العبث فميست مف 
ف أدخمت فييا بالتأكي ، فالشريعة عدؿ هللا بيف عباده، كرحمتو  الشريعة، كا 
ملسو هيلع هللا ىلص بيف خمقو كظمو في أرضو، كحكمتو الدالة عميو، كعمى صدؽ رسكؿ هللا

أتـ داللة كأصدقيا، كىي نكره الذ  أبصر المبصركف كىداه الذ  بو اىتدى 
فالشريعة التي .... كك  خير في الكجكد فإنما ىك مستفاد منيا... الميتدكف 

بعث بيا هللا رسكلو ىي عمكد العالـ، كقطب الفبلح كالسعادة في الدنيا 
... كاألخرة

إذا فيذه األدلة مع داللتيا عمى أف مبنى الشرع عمى التيسير ابتداء  
الطارئ  نفي الحرج كالعسر فييا عمى التخفيف كالتيسير عمىكأصبل، فيي تدؿ 

: ، كمما يدؿ عمى ىذا النكع ما يميلعذر، أك لمشقة عارضة
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ : قكؿ هللا تعالى- 1

﮶ ﮷   ﮸           ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ﮲    ﮳  ﮴  ﮵ 

﮾   ﮿  ﯀   ﯁                       

  43 :النساء چ                        ڭ  ڭ  ڭ  
نزلت في عبد الرحمف بف عكؼ أصابتو جنابة : "قاؿ اإلماـ القرطبي

جميع  كىك جريح فُرخِّص لو في أف يتيمـ، ثـ صارت اآلية عامة في
  .(182)'"الناس
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ : كمثميا قكلو تعالى- 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  

ٿ                 ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  
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ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  

 . 6المائدة چک  ک  ک  ک   
ففي ىاتيف اآليتيف شرع هللا تعالى لعباده التيمـ بالتراب  بدال عف 

الطيارة بالماء إذا ُكجدت المشقة المقتضبة لذلؾ كىي عدـ كجكد الماء كعدـ 
الكجكد يراد بو عدـ الكجكد حقيقة أؼ فقد الماء، كعدـ الكجكد حكما بمعنى 

. (183)عدـ القدرة عمى استعمالو
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      چ : قكلو تعالى- 3

 . 239البقرة  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
لما أمر هللا تعالى بالقياـ لو في الصبلة بحاؿ قنكت : "قاؿ القرطبي

مف األمف  كىك الكقار كالسكينة كىدكا الجكارح كىذا عمى الحالة الغالبة
كالطمأنينة، ذكر حاؿ الخكؼ الطارئة أحيانا، كبيف أف ىذه العبادة ال تسقط 
عف العبد في حاؿ، كرخص لعبيده في الصبلة رجاال عمى األقداـ كركبانا 
شارة بالرأس حيثما تكجو، ىذا قكؿ  عمى الخي  كاإلب  كنحكىا إيماا كا 

 .(184)"العمماا
كانت بي بكاسير : مف السنة ما ركاه عمراف بف حصيف رضي هللا عنو قاؿ- 

ص ِّ قائما، فإف لـ تستطع فقاعدا، فإف : "فسألت النبي ملسو هيلع هللا ىلص عف الصبلة فقاؿ
، كداللة ىذا الحديث عمى أف سبب التخفيف (185)" لـ تستطع فعمى جنب

كالتيسير ىك المشقة الطارئة كاضحة جمية فكمما زادت المشقة كاف الحكـ 
. (186)أيسر
أنو أذف بالصبلة في ليمة ذات : "ما رك  عف ابف عمر رضي هللا عنيما- 5

إف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف يأمر : أال صمكا في الرحاؿ، ثـ قاؿ: برد كريح، ثـ قاؿ
                                                             

. 449، 1/445أحكاـ القرآف البف العربي - 183
 3/323الجامع ألحكاـ القرآف  -  184 
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أال صمكا في : كيقكؿ- إذا كانت ليمة ذات برد كمطر - المؤذف 
.  (187)"الرحاؿ

كمما يدؿ عمى نكعي التيسير مف جية العقل أف هللا تعالى نص عمى  
أنو ما جعل عمينا في الديف مف حرج، فمك كاف غير ذلؾ لكاف متناقضا، كأف 
مقصكد التكميف ىك تبيُّيفُّي المطيع مف العاصي كتمييز المذعف ألمر هللا تعالى 
بطاعتو سبحانو مف المستنكف عنيا كليس المقصكد التعجيز كاإلعنات كما 

دمحم  چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    چ : " قاؿ تعالى
  ، فإذا كجد مف العبد العـز عمى فعل العبادة عمى كجييا، ككاف ذلؾ 31

يشق عميو المشقة المعتبرة في التخفيف، فإف التيسير حينئذ يناسب المقصكد 
تمييز المطيع مف العاصي؛ لحصكؿ التمييز بالتعبد فبل يكمف  األصمي كىك
إف أقكاما بالمدينة -: "كقد كاف في غزاة - كقد قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص (188)بما يشق عميو

. (189)"خمفنا ما سمكنا ِشعبا كال كاديا إال كىـ معنا فيو حبسيـ العذر
العذر ىك الكصف الطارئ عمى المكمف المناسب : "قاؿ الحافع ابف حجر

أف المرا يبمغ بنيتو - أ  في ىذا الحديث - زفيو : "، كقاؿ"لمتسيي  عميو
 . (190)"أجر العام  إذا منعو العذر مف العم 

 

: في يظرُذْا يٍ اآلثار:  انثانثانفزع
ُأثر عف الصحابة رضي هللا عنيـ كعف التابعيف، كعف تابعييـ العديد 

: مف اآلثار التي تفيد جميعيا أخذىـ بياتو القاعدة، كمنيا

                                                             

  2/184. أخرجو البخارؼ  -  187
16/253الجامع ألحكاـ القرآف  -   188  
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كنت عند عمر رضي : ما كرد عف أنس بف مالؾ رضي هللا عنو أنو قاؿ* 
. (191)"نيينا عف التكمف: "هللا عنو  فقاؿ

كاف  : "كما كرد أيضا في البخارؼ عف عائشة رضي هللا عنيا قالت* 
. (192)" إذا أمرىـ أمرىـ مف األعماؿ بما يطيقكف ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ هللا

بيف أمريف إال اختار أيسرىما ملسو هيلع هللا ىلص ما خير رسكؿ هللا: كركؼ عنيا أنيا قالت* 
ما لـ يكف إثما، فإف كاف إثما كاف أبعد الناس منو، كما انتقـ رسكؿ هللا لنفسو 

. (193)"إال أف تنتيؾ حرمة هللا فينتقـ هلل بيا
 ىذا كقد انتيج التابعكف، كتابعكىـ، كجميكر الفقياء ىذا المنيج في 

إذا اختمف عميؾ : "الفتكػ كالقضاء، كلذلؾ نجد اإلماـ الشعبي ينصح فيقكؿ
ھ  ھ  ھ  ے      چ  :أمراف فإف أيسرىما أقربيما إلى الحق لقكلو تعالى

 چ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮺ ﮻  ﮼   ﮽   ﮵ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

 185البقرة 
ـَ َمْعَنى اأْلَِدلَِّة ِفي : َكِمْنَيا: قاؿ الشاطبيك َعَمى َمَراِتِبَيا؛ َرْفِع اْلَحَرِج َأْف ُيْفَي

بَلـُ ، َفَقْكُلوُ  بَلُة َكالسَّ ِإفَّ َّللاََّ ُيِحبُّي َأْف ُتْؤَتى ُرَخُصوُ : " َعَمْيِو الصَّ
 ؛ َفالرُّيَخُص "(194)

الَِّتي ِىَي َمْحُبكَبٌة َما َثَبَت الطََّمُب ِفيَيا، َفِإنَّا ِإَذا َحَمْمَناَىا َعَمى اْلَمَشقَِّة اْلَفاِدَحِة 
َلْيَس ِمَف اْلَبرِّ الصياـ في  : "الَِّتي َقاَؿ ِفي ِمْثِمَيا َرُسكُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّـَ 

                                                             

 6/2659الصحيح : البخارؼ -   191
  .11/ 1ـ ف  -  192
 حديث رقـ 4/1813الصحيح : ، كمسمـ3367، رقـ الحديث 3/1306ـ ف -    193

2327 
مف حديث ابف عمر بإسناد صحيح عمى  108/  2المسند"أخرجو أحمد في  -  194

، كالبييقي  914صحيحو"كأخرجو أيضا مف حديث ابف عمر ابف حباف في  شرط مسمـ،
 كلو شكاىد مف حديث عبد هللا بف عباس كعبد هللا بف مسعكد كأبي ، 140/ 3في الكبرػ 

  .564رقـ    في اإلركاءأنظرىا ، كأبي الدرداء، كأنس، ىريرة
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 ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮺ ﮻  ﮼    ﮵  چ:َتَعاَلى ، كاف مكافقا لقكلو(195)" السفر

  ٿ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ چ َكَقْكِلِو َتَعاَلى،  185البقرة     چ﮽

  ڄ  ڄڄ  ڄچ  :األكلىبعدما َقاَؿ ِفي ، 28: النساءچٹ  ٹ  

  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڇڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

 ، چ  گ  گ            ڳ  ڳ  گ  ک  ک  ک   گک  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑڎڎ
َساءِ  چ  ۅ  ۉ  ۉ      ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋٹ ٹ چ  : َكِفي الثَّاِنَيةِ   ، 25: النِّ

َنٍة ِفي اْلَمَجاِر   َقاِئِق؛ ِلَيُككَف َعَمى َبيِّ ِريَعِة ِإَلى َىِذِه الدَّ َفْمَيَتَفطَِّف النَّاِظُر ِفي الشَّ
ْرِعيَّاِت،  . (196) ...."الشَّ

 :في يظرُذْا يٍ االجًاع: انزاتعانفزع 
 كالجماعة عمى أّنو لـ يقع التكميف الشاؽ ،السنةمف أىل  أجمعت األمة 

في التشريع، كىذا يدؿ عمى عدـ قصد الشارع إليو، إذ لك كاف قاصدا لما شّرع 
. الرخص

 :في يظرُذْا يٍ انعقم: انفزع انخايض
 إف العقل الحصيف يقتضي أّنو لك كاف التكميف بالمشقة غير المعتادة 

كاقعا في الشريعة لحصل فييا تناقضا، كاختبلفا عمى اعتبار أّنيا تتضمف 
 كالترخيص، كنفي ،الكثير مف األدلة الكاضحة القطعية الدالة عمى التيسير

. ىاتو المشقة كما مّر معنا
 كتمييز المذعف ،ثـ إّف مقصكد التكميف ىك تبيُّيفُّي المطيع مف العاصي 

ألمر هللا تعالى بطاعتو سبحانو مف المستنكف عنيا كليس المقصكد التعجيز 

                                                             

 لمف ظمل  :كتاب الصكـ، باب قكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أخرجو البخارؼ في صحيحو-   195
 كعنو مسمـ ،1946رقـ / 183/ 4 ليس مف البر الصـك في السفر   : "عميو كاشتد الحر

/ 2كتاب الصياـ، باب جكاز الصـك كالفطر في شير رمضاف لممسافر، " "الصحيح"في 
 .  1115رقـ / 786
   518-1/517المكافقات -  196
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ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ : " كاإلعنات كما قاؿ تعالى

  .31دمحم  چٹ    
كقد حصر بعض الفقياء أسباب :  في   أطثاب انرخفيفانًطهة انثانث

 :التخفيف في سبعة أسباب رئيسية ىي
، كالمسح أكثر : األكؿ السفر، كرخصو تتعمق بقصر الصبلة، كتأخير الصـك

 ..مف يـك كليمة في السفر الطكيل، كترؾ الجمعة، 
 المرض، كرخصو كثيرة كالتيمـ عند الخكؼ مف استعماؿ الماء بزيادة :الثاني

المرض أك تأخير الشفاء، ككالقعكد في صبلة الفرض كاالضطجاع كاإليماء 
فييا، كالتخمف عف الجماعة مع حصكؿ الفضيمة، كالفطر في رمضاف لمشيخ 

باحة النظر لمطبيب حتى العكرة كالسكأتيف . الفاني مع كجكب الفدية عميو، كا 
اإلكراه، كمف رخصو جكاز النطق بكممة الكفر مع اطمئناف القمب : الثالث

. باإليماف
النسياف، كمف خصو رفع اإلثـ بسببو، كعدـ الفطر لو أكل أك شرب : الرابع

. ناسيًا، كعدـ القضاء عند غير مالؾ رحمو هللا
 :الجيل، كىك أربعة أنكاع: الخامس

 جيل باطل ال يصمح عذرًا في اآلخرة كجيل الكافر بصفات هللا تعالى -1
كأحكاـ اآلخرة، كجيل صاحب اليكػ، كجيل الباغي، كجيل مف خالف في 

. اجتياده الكتاب كالسنة المشيكرة كاإلجماع
 الجيل في مكضكع االجتياد الصحيح أك في مكضع الشبية فيك يصمح -2

. عذرًا، كمف زنى بجارية كلده أك جارية زكجتو عمى ظف أنيا تحل لو
 الجيل في دار الحرب مف مسمـ لـ يياجر، فيك عذر في حقو، فمك شرب -3

. الخمر جاىبًل حرمتيا لـ يعاقب
 جيل الشفيع بحقو في المشفكع، كجيل األمة باإلعتاؽ، كجيل البكر -4

. بنكاح الكلي، ففي ىذه الثبلثة يعتبر الجيل عذرا حتى يعمـ
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لعسر كعمـك البمكػ، كالصبلة مع النجاسة المعفك عنيا، كنجاسة ا: السادس
. المعذكر التي تصيب ثيابو، كطيف السكؽ، كمس المصحف لمصبياف لمتعمـ
كىذا السبب يعتبر مف أعـ األسباب كأىميا لمترخيص، بل إف أحكاـ الشرع 

. كميا مبنية عمى التخفيف لذلؾ السبب
 : متى يعتبر العسر كعمـك البمكػ عذراً - 

يعتبر العسر كعمـك البمكػ عذرًا في مكضع ال نص فيو؛ ألنو ال 
اعتبار لمبمكػ في مكضع النص، كحرمة رعي حشيش الحـر كقطعو إال 

  .أك البدف اإلذخر، كعدـ العفك عف بكؿ اآلدمي يصيب الثكب 
 النقص، كبسببو لـ يكمف الصبي كال المجنكف لنقص عقمييما، كفكض :السابع

أمر أمكاليما إلى الكلي، ككذلؾ عدـ تكميف النساء بكثير مما كجب عمى 
 .الرجاؿ

 197  تخفيفات الشرع ستة أنكاع : في أنكاع التخفيفالمطمب الرابع

ؿُ  ، َكاْلُعْمَرِة، َكاْلِجَياِد ِباأْلَْعَذارِ : اأْلَكَّ . َتْخِفيُف إْسَقاٍط، َكِإْسَقاِط اْلُجُمَعِة َكاْلَحجِّ
َتْخِفيُف َتْنِقيٍص، َكاْلَقْصِر : الثَّاِني
بَلِة : الثَّاِلثُ  ـِ ِفي الصَّ ـِ، َكاْلِقَيا َتْخِفيُف إْبَداٍؿ، َكِإْبَداِؿ اْلُكُضكِء، َكاْلُغْسِل ِبالتََّيمُّي

ْطَعاـِ  ـِ ِباإْلِ َيا يَماِء، َكالصِّ . ِباْلُقُعكِد َكااِلْضِطَجاِع، َأْك اإْلِ
َكاِة َعَمى اْلَحْكِؿ، َكَزَكاِة اْلِفْطِر ِفي : الرَّاِبعُ  ـِ الزَّ ـٍ، َكاْلَجْمِع، َكَتْقِدي َتْخِفيُف َتْقِدي

. َرَمَضاَف، َكاْلَكفَّاَرِة َعَمى اْلِحْنثِ 
؛ َتْخِفيُف َتْأِخيٍر، َكاْلَجْمِع، َكَتْأِخير َرَمَضاَف ِلْمَمِريِض َكاْلُمَساِفِر : اْلَخاِمُس 

بَلِة ِفي َحقِّ ُمْشَتِغٍل ِبِإْنَقاِذ َغِريٍق، َأْك َنْحِكِه ِمْف اأْلَْعَذاِر اآْلِتَيةِ  : َكَتْأِخيِر الصَّ
اِدُس  َتْخِفيُف َتْرِخيٍص، َكَصبَلِة اْلُمْسَتْجِمِر، َمَع َبِقيَِّة النَّْجِك، َكُشْرِب اْلَخْمِر : السَّ

ِة، َكَأْكِل النََّجاَسِة ِلمتََّداِكؼ، َكَنْحِك َذِلؾَ  . ِلْمُغصَّ
                                                             

: المتكفى)عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي :األشباه كالنظائر  -  197
 82/ 1ـ، 1990- ىػ 1411األكلى، : دار الكتب العممية ،الطبعة ، (ىػ911
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بَلِة ِفي :  َكُىكَ َساِبعًةا،َكاْسَتْدَرَؾ اْلَعبَلِئيُّي -  ـِ الصَّ َتْخِفيُف َتْغِييٍر، َكَتَغيُّيِر ُنُظ
. اْلَخْكؼِ 

 : في شزٔط انًشقحانًطهة انخايض
 :يشترط في المشقة التي تجمب التيسير أمكر، كىي

 .أال تككف مصادمة لنص شرعي، فإذا صادمت نصًا ركعي دكنيا- 
أف تككف المشقة زائدة عف الحدكد العادية، أما المشقة العادية فبل مانع منيا - 

. لتأدية التكاليف الشرعية، كمشقة العمل، كاكتساب المعيشة
أال تككف المشقة مما ال تنفؾ عنيا العبادة غالبًا كمشقة البرد في الكضكء، - 

. كالغسل، كمشقة الصـك في شدة الحر كطكؿ النيار، كمشقة السفر في الحج
أال تككف المشقة مما ال تنفؾ عنيا التكاليف الشرعية كمشقة الجياد، كألـ - 

. الحدكد، كرجـ الزناة، كقتل البغاة كالمفسديف كالجناة
ال أثر ليا في جمب التيسير كال التخفيف، ألف  فيذه المشقات األربع

  .التخفيف عندئذ إىماؿ كتضييع لمشرع
كىذه القاعدة تعتبر مف القكاعد الكبرػ المّتفق عمييا في كل المذاىب، 

. يتخرج عمى ىذه القاعدة جميع رخص الشرع كتخفيفاتو: كلذلؾ قاؿ العمماء
فقد باف أف ىذه القاعدة يرجع إلييا غالب أبكاب الفقو :"كقاؿ السيكطي

"(198) .
 :يقارَح نظثثي انرخفيف دراطح فقٓيح: انًطهة انظادص

 : سأبيف مف خبلؿ ىذا المطمب آراء الفقياء حكؿ ىذيف السببيف 
ربط القصد بقصد : "بأنو" ابف شاس"عرفو  :السفر: السبب األكؿ: الفرع األكؿ

 .(199)"معمكـ

                                                             

  1/258  لقكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعةا: دمحم مصطفى الزحيمي-  198
 .1/210عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة - 199
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 يستفاد مف ىذا التعريف أف التيسير يككف في مطمق السفر سكاء كاف 
طكيبل أـ قصيرا عمى شرط أف يخرج المسافر مف محل إقامتو، كأف يعقد النية، 

. كأف يككف سفره مشركعا
غير أننا إذا دققنا النظر في شركحات الفقياء ليذا السبب نجدىـ قد  

اختمفكا في تقدير المسافة المكجبة لمتخفيف، كالتيسير إلى ثبلثة آراء، كفيما 
: يمي بيانيا
 كالككفيكف، كىك مذىب بعض ، كأصحابو، يمثمو أبك حنيفة:الرأ  األكؿ

: الصحابة كعثماف بف عفاف كابف مسعكد رضي هللا عنو كغيرىما، حيث قالكا
إف المسافة المكجبة لمتخفيف ىي مسيرة ثبلثة أياـ بميالييا سير اإلبل كمشي 

: األقداـ، مستدليف في ذلؾ بأحاديث نبكية، كالتي منيا
َعِف اْلَمْسِح َعَمى  رضي هللا عنيا سألت عائشة: عف شريح بف ىانئ قاؿ- 

ْيِف؟، َفَقاَلْت  ـُ ِبَذِلَؾ ِمنِّي، َفَأَتْيُت َعِميًّصا َفَسَأْلُتُو َعِف : اْلُخفَّ اْئِت َعِميًّصا، َفِإنَُّو َأْعَم
ا َكَلْيَمةًة،  » ملسو هيلع هللا ىلص هللاَكاَف َرُسكؿُ  اْلَمْسِح؟ َفَقاؿَ  ـُ َيْكمًة َيْأُمُرَنا َأْف َيْمَسَح اْلُمِقي
 .(200) « َكاْلُمَساِفُر َثبَلثًةا

، َقاؿَ احتجكا أيضا بحديث أبي سعيد الخذرؼ -  َقاَؿ : َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرؼِّ
ـِ اآْلِخِر، َأْف »: َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّـَ  اَل َيِح ُّل اِلْمَرَأٍة ُتْؤِمُف ِباهلِل َكاْلَيْك

ا، ِإالَّ َكَمَعَيا َأُبكَىا، َأِك اْبُنَيا، َأْك َزْكُجَيا،  ـٍ َفَصاِعدًة ُتَساِفَر َسَفرًةا َيُككُف َثبَلَثَة َأيَّا
 .(201)"،«َأْك َأُخكَىا، َأْك ُذك َمْحَرـٍ ِمْنَيا

َرةً  : " معمقا عمى ىذيف الحديثيفالكاساني قاؿ  ُة ُمَقدَّ ـْ َتُكِف اْلُمدَّ  َفَمْك َل
ـْ َيُكْف ِلَتْخِصيِص الثَّبَلِث َمْعًنى، َكاْلَحِديَثاِف ِفي َحدِّ ااِلْسِتَفاَضِة  ِبالثَّبَلِث َل

َكااِلْشِتَياِر َفَيُجكُز َنْسُخ اْلِكَتاِب ِبِيَما إْف َكاَف َتْقِييُد اْلُمْطَمِق َنْسًخا َمَع َما َأنَُّو اَل 
ْرَب ِفي اأْلَْرِض ِفي المُّيَغةِ  ـْ ِفي اآْلَيِة؛ أِلَفَّ الضَّ َة َلُي ْيِر ِفيَيا : ُحجَّ ِعَباَرٌة َعْف السَّ

ْرُب ِفي : ُمَساِفًرا، ُيَقاُؿ َضَرَب ِفي اأْلَْرِض َأؼْ  َساَر ِفيَيا ُمَساِفًرا، َفَكاَف الضَّ
                                                             

 .حديث صحيح: ، كقاؿ الشيخ األلباني129، حديث رقـ 1/84السنف : النسائي- 200
  .2/977الصحيح: مسمـ- 201
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ْيِر، َكاْلَكبَلـُ ِفي  ْنَساُف ِبِو ُمَساِفًرا اَل ُمْطَمَق السَّ اأْلَْرِض ِعَباَرًة َعْف َسْيٍر َيِصيُر اإْلِ
ْرِب  ِة؟ َكَكَذا ُمْطَمُق الضَّ َأنَُّو َىْل َيِصيُر ُمَساِفًرا ِبَسْيٍر ُمْطَمٍق ِمْف َغْيِر اْعِتَباِر اْلُمدَّ
َزاُع ِفي َتْقِديِرِه َشْرًعا َكاآْلَيُة َساِكَتٌة  ِفي اأْلَْرِض َيَقُع َعَمى َسْيٍر ُيَسمَّى َسَفًرا، َكالنِّ

. (202)" َعْف َذِلَؾ َكَقْد َكَرَد اْلَحِديُث ِبالتَّْقِديِر َفَكَجَب اْلَعَمُل ِبوِ 
   يمثمو الجميكر كىـ المالكية كالشافعية، كاألكزاعي كالحنابمة،:الرأ  الثاني- 

 مكة ككل بريد  إلىعسفاف مف بأربعة ُبْرٍد كىي مسافة يكميفحيث حددكىا 
أربعة فراسخ ككل فرسخ ثبلثة أمياؿ فالجممة ثمانية كأربعكف ميبل ىذا ىك 

، كىي بالحساب العصرؼ حكالي الصكاب المعركؼ الذؼ قالو الجميكر
 .ثمانيف كيمكمتر كنّيف

 ىذا كقد اعتمد أصحاب ىذا الرأؼ في تدعيـ كجية نظرىـ عمى 
  :أحاديث كثيرة نذكر منيا

َة اَل »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسكؿ هللا:  قاؿرضي هللا عنو  عف ابف عباس- َيا َأْىَ  َمكَّ
َة ِإَلى َعْسَفافَ  بَلَة ِفي َأْدَنى ِمْف َأْرَبَعِة ُبُرٍد ِمْف َمكَّ . (203)«َتْقُصُركا الصَّ

ْبِف َعبَّاٍس َرِضَي هللُا َعْنُيَما، َأنَُّو  َعْف ُعَبْيِد هللِا ْبِف َعْبِد هللِا ْبِف ُعْتَبَة، َعفِ  -
ـَ »َأْخَبَرُه  ـَ اْلَفْتِح ِفي َرَمَضاَف، َفَصا ـَ َخَرَج َعا َأفَّ َرُسكَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ

َـّ َأْفَطرَ 204َحتَّى َبَمَغ اْلَكِديدَ  َكَكاَف َصَحاَبُة َرُسكِؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو : َقاؿَ « ، ُث
ـَ َيتَِّبُعكَف اأْلَْحَدَث َفاأْلَْحَدَث ِمْف َأْمِرهِ   205 ."َكَسمَّ

                                                             

 .2/362بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 202
أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدؼ بف مسعكد بف النعماف بف دينار - 203

حققو كضبط نصو كعمق  ، 2/232 نف الدارقطنيس: ق385: تالبغدادؼ الدارقطني 
  حسف عبد المنعـ شمبي، عبد المطيف حرز هللا، أحمد برىكـ،شعيب االرنؤكط،: عميو
 . ـ2004-  ىػ 1424 األكلى، :ط ،لبناف– مؤسسة الرسالة، بيركت : رنش

 عيف جارية بينيا كبيف كالكديد: قاؿ دمحم فؤاد عبد الباقي محقق الصحيح   - 204
المدينة سبع مراحل أك نحكىا كبينيا كبيف مكة قريب مف مرحمتيف كىي أقرب إلى المدينة 
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، حيث أنو كاف رضي هللا عنو كأّيد ىذا الحديث فعل عبد هللا بف عمر - 
. (207)"، كىي أربعة ُبْرٍد (206)"يقصر الصبلة إذا خرج إلى ريـ

رضي هللا  ف عمربكفي ركاية عف نافع عف سالـ بف عبيد هللا أف عبد هللا - 
. ، فقصر الصبلة في مسيره ذلؾ(208)" ركب إلى ذات النصبعنو 

. (209)"كبيف ذات النصب كالمدينة أربعة ُبْرٍد : قاؿ مالؾ: قاؿ يحيى
قمت : كأيد عمل عبد هللا ابف عمر ما ركؼ عف عطاء بف أبي رباح قاؿ- 

أقصر إلى الطائف أك إلى : ال، فقمت: أأقصر إلى عرفة؟ قاؿ: البف عباس
. نعـ، كذلؾ ثمانية كأربعكف ميبل: عسفاف؟ قاؿ
كذلؾ أربعة برد، كذلؾ أحب ما ُتَقصر : "معمقا عمى ىذا" مالؾ"قاؿ 

. (210)"إلّي فيو الصبلة
 يستفاد مف ىذه النصكص التي اعتمد عمييا أصحاب ىذا المذىب أف 

. المسافة المكجبة لمتيسير ىي مسيرة أربعة ُبْردٍ 
كممخصو أنيـ يقكلكف أف - أى  الظاىر-يمثمو الظاىرية : الرأ  الثالث

القصر في كل سفر قريبا كاف أك بعيدا معتمديف في ذلؾ عمى ظاىر آية 
ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چ  :"النساء حيث يقكؿ عز كجل

، 101النساء  چخب  مب      ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت    يت  جث         مث   ىث  يث  
                                                                                                                                                                 

  .اثنيف كأربعيف ميبل مف مكةمف عسفاف قاؿ القاضي عياض الكديد عيف جارية عمى 
 2/784الصحيح : مسمـ 
  2/784الصحيح : مسمـ - 205
ىك كاد لمزينة قرب المدينة يصب فيو كرقاف لو ذكر في المغازؼ، مكطأ اإلماـ - 206
 .3/179مالؾ، 
 . 2/784الصحيح : ، مسمـ293، 262، 148، 1/147المكطأ - 207
ىك مكضع قرب المدينة، كيقصد بيا األصناـ المنصكبة لمعبادة، مكطأ اإلماـ - 208
 .3/181مالؾ، 
  293، 262، 148، 1/147المكطأ - 209
  كما بعدىا3/184ـ ف -  210
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: ككذلؾ عمى حديث مسمـ، حيث ركػ عف يحيى بف يزيد الينائي قاؿ- 
إذا خرج في ملسو هيلع هللا ىلصكاف رسكؿ هللا : سألت أنس بف مالؾ عف قصر الصبلة؟ فقاؿ

(211)"مسيرة ثبلثة أمياؿ أك ثبلث فراسخ صمى ركعتيف
. 

اإلجبار، كىك : "بأنو" النسفي" عرفو :اإلكراه: السبب الثانيالفرع الثاني 
. (212)"الحم  عمى فع  شيئ

حمل : " أك ىك كما عرفو السيكطي، كابف النجيـ، كالعيني، كالركقي
. (213)"الغير عمى ما ال يرضاه مف قكؿ، أك فعل، بحيث ال يختاره لك لـ يكره

 يستفاد مف ىذا التعريف أف المقصكد باإلكراه المكجب لمتخفيف، 
كاألصل في - االختيار، كالرضا- كالتيسير ىك ذلؾ الذؼ يعدـ اإلرادة مطمقا

: ذلؾ كما قاؿ الفقياء
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  :قكلو تعالى: أكال

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     

 106النح   چ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ  :كقكلو أيضا

  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤ  ٿ  ٹ          ٹ      ٹ  ٹ    ڤٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 119األنعاـ  چڦ     
   ڦ  ڦ  ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ :  تعالىكقكلو

  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ

                                                             

 .961، حديث رقـ 1/481الصحيح، -    211
 .326طمبة الطمبة، -    212
 85األشباه كالنظائر :  كما بعدىا،  ابف النجيـ85األشباه كالنظائر : السيكطي-  213

القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في : ، كىبة الزحيمي294القكاعد الفقيية : كما بعدىا، الركقي
 . كما بعدىا262المدذاىب األربعة 
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  ک  ک  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کڍڇ

 33 :النور چک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  
 عندما أخذتو " رضي هللا عنوحادثة عمار ابف ياسر" بمناسبة ملسو هيلع هللا ىلص قكلو :ثانيا

قريش مع بعض الصحابة، فأعطاىـ بمسانو مكرىا ما طمبكا منو، فشكا ذلؾ 
مطمئف : "قاؿ" كيف تجد قمبؾ؟": ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ لو رسكؿ هللاملسو هيلع هللا ىلصإلى رسكؿ هللا

 .(214)"فإف عاكدكا فعد : "ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ رسكؿ هللا"باإليماف
إف هللا كضع عف أمتي الخطأ، كالنسياف، : "عف ابف عباسملسو هيلع هللا ىلصك قكلو

. (215)"كما استكرىكا عميو
 يظير مف ىاتو النصكص الصريحة، كالكاضحة أف اإلكراه يمكف أف 

يككف سببا لمتخفيف، كالتيسير، كلكف بشرط تكفر جممة مف الشركط نذكر 
: منيا
، كأف (216)"قادرا أف يكقع ما ىدد بو، أك كعد بو- الفاعل–أف يككف المكِره - أ

. (217)"يككف المكَره عاجزا عمى رد التيديد
أف يككف الضرر جسيما، خطرا ال قبل لممكَره بتحممو كالقتل، أك إتبلؼ - ب

. عضك، أك ماؿ، أك ىتؾ عرض
. أف يغمب عمى ظف المكَره أف المكِره سيباشر ما ىدد بو حاال- ج

                                                             

، قاؿ عنو ابف حجر إنو مرسل كرجالو 2/257أخرجو الحاكـ في مستدركو -   214
 .ثقات
" أبي ذر الغفارؼ "، كأخرجو أيضا عف 1/347الصحيح : أخرجو ابف ماجة-   215

، الجكىر 2/293، كأخرجو أيضا التحقيق في أحاديث الخبلؼ 1/347بنفس المفظة، 
، صحيح ابف 6/379، مجمع الزكائد 4/409، كنز العماؿ 2/293النقي 
 .16/202حباف
 ....كأف يككف مسمحا، أك غنيا، كأف يقكـ بفعمو ليبل، أك في مكاف خاؿ-   216
 .كأف يككف أعزال، منفردا -   217
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 يظير مف ىاتو الشركط أنو يتكجب عمى المكَره أف يعقد المقارنة بيف 
. شدة ضرر كخطر فعل الترؾ، كفعل اإلتياف

 فإذا كجد أف تبيف لو أف ضرر فعل ما استكره عميو أشد كأخطر مف 
ذا كجد العكس فمو اإلمتناع عمى إتيانو . فعل الترؾ، فمو إتيانو، كا 

ِ  :أحكاو ذصزفاخ انًكزَأ
 إلى بطبلنيا بطبلنا مطمقا (218)" ذىب الجميكر:أحكاـ التصرفات القكلية- أ

لآليات الكريمات السابقة، كلمحديث النبكؼ الصحيح، كلمقكاعد الفقيية التي 
: كضعيا الفقياء كالتي منيا

 .(219)ال خيار مع القير -
 .(220)"ما يعرض لئلنساف مف غير إرادة، كال اختيار ال يتعمق بو حكـ -
 .(221)"مف أكره عمى ما ال يجكز إكراىو لـ يثبت حكمو في حقو -

ىذا كقد عم  الفقياا سبب البطبلف إلى عدـ مؤاخذة هللا عز كج  المكَره 
كلمكفر أحكاـ فمما كضعيا هللا عز كج  :" عمى الكفر، كلذلؾ قاؿ الشافعي

سقطت أحكاـ اإلكراه عف القكؿ كمو، ألف األعظـ إذا سقط -  المكَره-عنو 
. عف الناس، سقط ما ىك أصغر منو

 :أحكاـ التصرفات الفعمية- ب

                                                             

كيسقط عنو اإلثـ في الجممة  إال في القتل فبل خبلؼ بيف : "قاؿ ابف العربي-   218
األمة أنو إذا أكره عميو بالقتل أنو ال يحل لو أف يفدؼ نفسو بقتل غيره، كيمزمو أف يصبر 

الجامع ألحكاـ القرآف : ، القرطبي3/1177أحكاـ القرآف " عمى الببلء الذؼ ينزؿ بو
: ، ابف رجب2/132قكاعد اإلحكاـ : ، العز بف عبد السبلـ8/381،  ابف حـز 1/2401

 .4/397تبييف الحقائق : ، الزيمعي132القكاعد 
الذؼ يعدـ اإلرادة مطمقا، كلذلؾ فالمكَره ىنا " اإلكراه الممجئ"يقصد بالقير ىنا -   219

 .ال سبيل لو لمخيار
 .كذلؾ ىاتو القاعدة تعضد أختيا حيث أنيا تنفي أؼ مسؤكلية عف المكَره -   220
لذلؾ ىاتو القاعدة ىي أخص مف األكلى كالثانية فيي تنفي المسؤكلية عف ما -    221

 .ال يجكز اإلكراه عميو فقط
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 ىناؾ اختبلؼ بيف الفقياء في بياف ىاتو المسألة، كخاصة فيما يتعمق 
تبلؼ الماؿ، كشرب الخمر، كالسرقة، كالزنا، كفيما يمي إيضاح  بالقتل، كا 

: لبعضيا
 :فيما يتعمق بالقت 

أجمع العمماء عمى تأثيـ مف أكره عمى قتل أخيو المسمـ ألنو آثر نفسو 
. عمى نفس أخيو لكنيـ اختمفكا في كجكب القصاص

 إلى عدـ القصاص، أبك حنيفة، كمالؾ كطائفة مف أى  العراؽفذىب 
ألف اإلكراه الممجئ عندىـ في الفعل كالقكؿ سكاء محتجيف بظاىر النصكص 

. (222)"السابقة
 أما الجميكر فذىبكا إلى كجكب القصاص كىك ما عبر عنو صراحة 

كالثاني ما ال تبيحو الضركرة كالقتل كالجراح، : "...حيف قاؿ" ابف حـز"
فساد الماؿ فيذا ال يبيحو اإلكراه، فمف أكره عمى شئ مف ذلؾ  كالضرب، كا 

. (223)"لزمو القكد، كالضماف، ألنو أتى محرما عميو إتيانو
 يبدك أف ما ذىب إليو الجميكر ىك األقرب إلى الصحة كالصكاب، 

: كذلؾ بحسب رأيي
–لعدـ كركد نص صريح يعفي المسمـ المكَره مف المسؤكلية الجنائية - أ

-. القصاص
مفسدة قتل المسمـ محل الجريمة، كمفسدة قتل : لتساكؼ ضرر المفسدتيف- ب

المكَره مف قبل المكِره في حاؿ رفض مطمبو، كفي ىاتو كما قاؿ العمماء يجب 

                                                             

، ابف 10/160الجامع : القرطبي:  أيضا، أنظركىك مذىب عمر بف الخطاب-   222
 .3/1181أحكاـ القرآف : العربي
، 1/2401التحرير كالتنكير : ، الطاىر ابف عاشكر313أصكؿ الفتيا : الخشني-   223

 98القكاعد الفقيية مف خبلؿ كتاب المغني البف قدامة : ، اإلدريسي2/77األـ : الشافعي
 كما 80التحرير في قاعدة المشقة تجمب التيسير : كما بعدىا، عامر سعيد الزيبارؼ 

 .بعدىا
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عمى المكَره أف يقدـ مصمحة أخاه المسمـ عمى مصمحتو، كبذلؾ يناؿ األجر 
قاؿ : مصداقا لمحديث النبكؼ الذؼ ركاه سعيد بف زيد قاؿ- الجنة– العظيـ 

مف قتل دكف مالو فيك شييد، كمف قتل دكف أىمو فيك شييد، : "ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ هللا
. (224)"كمف قتل دكف دمو فيك شييد

 كقياسا أيضا عمى الحديث الصحيح الذؼ أخرجو اإلماـ مسمـ 
. (225)"كمف قتل دكف مالو فيك شييد:" ملسو هيلع هللا ىلصكالبخارؼ، حيث قاؿ النبي

كذلؾ - الحتماؿ عدـ قدرة المكِره عمى تنفيذ تيديده، فتفكت نفس القتيل- ج
. كأف يككف السبب متعمقا بو، أكخارجا عف نطاقو

 إذا ىذا في حالة ما إذا أكرَّه مسمـ مسمما أخر عمى قتل مسمـ، كأما إذا 
: تترس العدك بمسمـ أك بعدد مف المسمميف ففي ىاتو الحالة

، لـ يجز ...إذا تترسكا بمسمـ، كلـ تدع الحاجة إلى رمييـ: "قاؿ ابف قدامة
". رمييـ، فإف رماىـ فأصاب مسمما فعميو ضمانة

أما إذا لـ يقدر المسممكف عمى العدك إال بالرمي فقد اختمف الفقياء 
: عمى الشكل التالي

ذىب الشافعي، كأبك حنيفة، كأخركف إلى أنو يجكز رمييـ مع كجكب - أ
. الكفارة بشرط أف تككف الحرب قائمة، ألف تركو يفضي إلى تعطيل الجياد

أما األكزاعي كالميث كابف حـز كغيرىـ فذىبكا إلى عدـ جكاز الرمي لقكلو - ب
ٹ   ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  :تعالى

  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڄڦ

  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک      ک  ک  ڈ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڇڇ

 25الفتح چک  
                                                             

، كقاؿ عنو شيخ المحدثيف 4095، حديث رقـ 7/116السنف : النسائي: أخرجو-   224
، كقاؿ شعيب 1/190المسند : حديث صحيح، أحمد بف حنبل: المعاصر األلباني

 .إسناد قكؼ، كصحيح عمى شرط البخارؼ : األرنؤكط
 .7/115، النسائي 2/660السنف : ، أبك داكد1/124، مسمـ 2/877الصحيح -   225
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:  شرح لمعناىما يمي كفيما:العسر كعمكـ البمكى : السبب الثالث الفرع الثالث

عدـ قدرة المكمف عمى تجنب أمر ما : براد بالعسر المكجب لمتخفيف ىك- أ
. نيى الشارع الحكيـ إتيانو

. يقصد بيا شيكع األمر الذؼ فيو اختيار بالخير أك الشر: عمـك البمكػ - ب

:  األمثمة عمى العسر كعمـك البمكػ 

كدـ القركح، كالدمامل كالبراغيث، كالقيح، : الصبلة مع النجاسة العفك عنيا- 1
كالصديد، كأثر نجاسة عسر زكالو، كذرؽ الطيكر إذا عـ في المساجد 

. كالمطاؼ مكضع الطكاؼ حكؿ الكعبة

باحة االستقباؿ كاالستدبار في قضاء - 2 مشركعية االستعمار بالحجر، كا 
. الحاجة في اتمتياف

. جكاز مسح الخف لمشقة نزعو في كل كضكء- 3

. عدـ قضاء الصبلة عمى الحائض لتكررىا بخبلؼ الصـك- 4

. إباحة النظر عند الخطبة، كلمتعميـ، كاإلشياد، كالمعالجة- 5

جكاز العقد عمى المنككحة مف غير نظر لما في استراطو مف المشقة التي - 6
. ال يحتمميا كثير مف الناس يتناسب التسيير لعدـ استراطو

إباحة أربعة نسكة فمـ يقتصر عمى كاحدة تيسيرا عمى الرجاؿ كعمى النساء - 7
أيضا لكثرتيف، كلـ يزد عمى أربع لما فيو مف المشقة عمى الزكجيف في القسـ 

. إعطاء حقيف البيتكتة عندىا لمصحبة كالمؤانسة

. مشركعية الطبلؽ لما في البقاء عمى الزكجية حتى المشقة عند التنافر- 8

. مشركعية الخمع، كالفسخ بالعيب كنحكه- 9
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. مشركعية التخبير في كفارة اليميف لتكرره- 10

مشركعية التخيير بيف القصاص كالدية تيسيرا عمى ىاتو األمة عمى - 11
.     الجاني كالمجني عميو

: انقٕاعذ انفزعيح– انقاعذج األو  في انقٕاعذ انًُذرجح ذحدانًطهة انظاتع 

الكثير مف القكاعد – المشقة تجمب التيسير - تتفرع عف القاعدة األـ 
الفرعية التي تعضدىا كتدعميا كتشرحيا، كالتي منيا عمى سبيل التمثيل ال 

: الحصر ما يمي

 يفيـ مف ىاتو القاعدة أف كجكد المشقة :(226)الكمفة مكجبة لمتخفيف: األكلى
في األفعاؿ كاألقكاؿ داع أك مكجب شرعي لمتخفيف كالتيسير، كعمى ىذا يمكف 
ال كقع في المحظكر،  القكؿ أف األخذ بياتو الرخصة في حق المكمف كاجب، كا 

، كدليل ذلؾ النصكص ...كخاصة فيما يتعمق بالنفس، كالعرض، كالماؿ
القرآنية، كالنبكية التي ذكرناىا سابقا، كخاصة ما ركاه البخارؼ بإسناده إلى ابف 

كهللا يا رسكؿ »: فقاؿ لوملسو هيلع هللا ىلص مسعكد رضي هللا عنو أف رجبل جاء إلى النبي 
فما رأيت : هللا إني ألتأخر عف صبلة الغداة مف أج  فبلف مما يطي  بنا؟ قاؿ

إف منكـ منفريف فأيكـ : رسكؿ هللا في مكعظة أشد غضبا منو يكمئذ، ثـ قاؿ
 .(227)«ما صمى فميخفف، فإف فييـ الضعيف، كالسقيـ، كالكبير، كذا الحاجة

 ىاتو القاعدة تدعـ القاعدة األـ، :النافمة مبناىا عمى التخفيف: الثانية
كالقاعدة الفرعية السابقة، حيث يفيـ منيا أف الشارع الحكيـ لـ يشرع التخفيف 
نما شرعيا أيضا في النكافل لذلؾ نجده عز كجل  فقط الكاجبات، كااللتزامات كا 
قد أعفانا مف إتيانيا في السفر مثبل، كرخص لنا أدائيا عمى راحمتنا إذا كنا 

: يقكؿملسو هيلع هللا ىلص مسافريف، كلـ يكجبيا عمينا بل ىي عمي الخيار، كليذا تجد النبي
                                                             

 .القكاعد الفقيية مف خبلؿ كتاب المغني البف قدامة: عبد الكاحد اإلدريسي -   226
 .1/180الصحيح -   227
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ـَ َدَخَ  َعَمْيَيا َكِعْنَدَىا اْمَرَأٌة، َقاؿَ " : َعْف َعاِئَشَة، َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ـْ ِبَما ُتِطيُقكَف، »: ُفبَلَنُة، َتْذُكُر ِمْف َصبَلِتَيا، َقاؿَ : َقاَلْت « َمْف َىِذِه؟» َمْو، َعَمْيُك

ُ َحتَّى َتَممُّلكا ِ اَل َيَم ُّل َّللاَّ  (228)« َفَكَّللاَّ

 نص عمييا الشافعي كابف قدامة، :ال رخصة إال ما كرد الشرع بو: الثالثة
ـْ َيُكْف؛ :"حيث عّبر عنيا يقكلو َكاَل َفْرَؽ َبْيَف َأْف َتُككَف ِبِو َحاَجٌة إَلى َذِلَؾ َأْك َل

ْرُع ِبِو، َكاَل َتِصحُّل َصبَلُة الثَّاِلَثِة  َخَص إنََّما ُيَصاُر ِفيَيا إَلى َما َكَرَد الشَّ أِلَفَّ الرُّل
َكالرَّاِبَعِة؛ اِلْئِتَماِمَيا ِبَمْف َصبَلُتُو َباِطَمٌة، َفَأْشَبَو َما َلْك َكاَنْت َصبَلُتُو َباِطَمةًة ِمْف 

ِلَيا َكاَل َيُككُف أِلََحٍد َأْف َيْجَمَع َبْيَف : "كقاؿ الشافعي معبرا عنيا أيضا، (229)". َأكَّ
َصبَلَتْيِف ِفي َكْقِت اأْلُكَلى ِمْنُيَما إالَّ ِفي َمَطٍر َكاَل َيْقُصُر َصبَلةًة ِبَحاِؿ َخْكٍؼ َكاَل 

ـَ - ُعْذَر َغْيُرُه إالَّ َأْف َيُككَف ُمَساِفرًةا؛ أِلَفَّ َرُسكَؿ َّللاَِّ  ُ َعَمْيِو َكَسمَّ - َصمَّى َّللاَّ
ـْ َيْبُمْغَنا َأنَُّو َقَصَر ، َكَكَذِلَؾ اَل َيُككُف َلُو َأْف ُيَصمَِّي  َصمَّى ِباْلَخْنَدِؽ ُمَحاِربًةا َفَم
ـِ إالَّ ِفي  ـِ َكُىَك َيْقِدُر َعَمى اْلِقَيا ا إالَّ ِمْف َمَرٍض اَل َيْقِدُر َمَعُو َعَمى اْلِقَيا َقاِعدًة
ا إالَّ ِمْف  َحاِؿ اْلَخْكِؼ الَِّتي َذَكْرت َكاَل َيُككُف َلُو ِبُعْذٍر َغْيرِِه َأْف ُيَصمَِّي َقاِعدًة

ـِ ، َكَذِلَؾ َأفَّ اْلَفْرَض ِفي اْلَمْكُتكَبِة اْسِتْقَباُؿ  اْلِقْبَمِة َمَرٍض اَل َيْقِدُر َعَمى اْلِقَيا
بَلُة َقاِئمًةا َفبَل َيُجكُز َغْيُر  ِ َكالصَّ - َىَذا إالَّ ِفي اْلَمَكاِضِع الَِّتي َدؿَّ َرُسكُؿ َّللاَّ

ـَ  ُ َعَمْيِو َكَسمَّ ا َعَمْيِو َكَتُككُف اأْلَْشَياُا - َصمَّى َّللاَّ َعَمْيَيا َكاَل َيُككُف َشْيٌا ِقَياسًة
ى ِبَيا َمَكاِضُعَيا َخُص اَل ُيَتَعدَّ  (230)". ُكمُّلَيا َمْرُدكَدةًة إَلى ُأُصكِلَيا َكالرُّل

يستفاد مف ىذيف القكليف أنو ال يجكز لممجتيد أف يستخدـ القياس في 
نما مبناىا الشرع فقط، كفقط حيث ال يتصكر عقبل أف  استحداث الرخص، كا 
ال اعتبر شريكا هلل عز كجل فيما يختص بو  يرخص العبد ألخيو العبد، كا 

. كحده

                                                             

    1/17ف ـ - 228
 . 2/304  المغني:قدامة  ابف 229
   1/99األـ: الشافعي–   230
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 ىاتو القاعدة أصل عظيـ في الشرع فيي :الرخصة ال تناط بالمعاصي: الرابعة
التي تضبط جميع القكاعد الفرعية بما فييا القاعدة األـ، فيي تشترط لكي 

يتمتع المكمف بالرخص الشرعية أف يككف عند حدكد هللا عز كجل، مطيعا لو، 
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ  :ممتزما بشرعو مصداقا لقكلو عز كجل

  ڻ  ۀ   ۀ  ڻ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڳگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ

 173 البقرة چہ    

ىذا كقد برر الفقياء رأييـ ىذا أف الترخيص إنما شرع إعانة المكمف 
. عمى تحصيل المقصد المباح ال عمى تحصيل المحظكر

ثـ إف النصكص الشرعية المتعمقة بالرخص إنما نزلت في حق 
الصحابة، كلذلؾ يستحيل أف تككف أقكاليـ، كأفعاليـ غير مكافقة لمشريعة 

. السماكية

ذا اتسع األمر ضاؽ: "الخامسة  ":إذا ضاؽ األمر اتسع، كا 

إذا ظيرت مشقة في أمٍر فيرخص فيو كيكسع، فإذا زالت  : معنى القاعدة
أنو إذا حصمت ضركرة عارضة لمشخص : المشقة عاد األمر إلى ما كاف، أؼ

أك لمجماعة، أك طرأ ظرؼ استثنائي أصبح معو الحكـ األصمي لمحاالت 
العادية محرًجا لممكمفيف كمرىًقا ليـ حتى يجعميـ في ضيق عند التطبيق، فإنو 

يخفف عنيـ كيكسع عمييـ حتى يسيل ما دامت تمؾ الضركرة قائمة، فإذا 
انفرجت الضركرة كزالت عاد الحكـ إلى أصمو، كىذا معنى إذا اتسع األمر 

 . ضاؽ

فمثبًل لك تحقق عسر مديف ال كفيل لو بالماؿ فيرخص لو بالتأدية كقت 
اليسر، كلك ثبت عدـ اقتداره عمى دفع الديف دفعة كاحدة؛ فيرخص لو بتأدية 
مقسًطا، كىكذا فإف معنى ىذا أنو يجب إنظار المعسر إلى الميسرة كما قاؿ 
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   ۈئ  ۈئ         ۆئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئوئې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئچ : تعالى

 .280: البقرة چېئ    

ّنة :أدلة ىذه القاعدة. ب  . ثبتت ىذه القاعدة بأدلة كثيرة مف الكتاب كمف السُّي

چ  :فمنو قكلو تعالى: أما دليل ىذه القاعدة مف الكتاب :الدلي  مف الكتاب: أكالًة 

  ىت    متی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  خت

، فاهلل تعالى خفف عف المؤمنيف 101: النساا چيت  جث         مث   ىث  يث     
أدائيا، كشرع ليـ في حاؿ الخكؼ، فأباح ليـ قصر الصبلة، كتغيير كيفية 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ : صبلة الخكؼ، ثـ قاؿ تعالى

  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ڻ  ں  ں  ڻ  ڻڱڱ   ڱ

عند االطمئناف كزكاؿ حالة - سبحانو-؛ حيث أمرىـ 103: النساء چہ    
 .الخكؼ، بإتماـ الصبلة كبأدائيا عمى كيفيتيا األصمية، ىذا ىك دليل القتاؿ

ّنة عمى القاعدة: الدلي  مف السنة: ثانيًةا فمنيا ما أخرجو أبك : أما دليل السُّي
ْحَمِف، َقاَلْت عفداكد َدؼَّ َناٌس ِمْف : َسِمْعُت َعاِئَشَة، َتُقكؿُ :  َعْمَرَة ِبْنِت َعْبِد الرَّ

، َفَقاَؿ  ـَ َأْىِ  اْلَباِدَيِة َحْضَرَة اأْلَْضَحى ِفي َزَماِف َرُسكِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ـَ  ُقكا ِبَما َبِقيَ : "َرُسكُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ِخُركا الثُّلُمَث، َكَتَصدَّ : َقاَلْت ". ادَّ

ـَ  ِ َلَقْد : َفَممَّا َكاَف َبْعُد َذِلَؾ ِقيَ  ِلَرُسكِؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ َيا َرُسكَؿ َّللاَّ
، َكَيْجُمُمكَف ِمْنَيا اْلَكَدَؾ، َكَيتَِّخُذكَف ِمْنَيا  ـْ َكاَف النَّاُس َيْنَتِفُعكَف ِمْف َضَحاَياُى

ـَ  - َأْك َكَما َقاَؿ " - َكَما َذاَؾ؟ : "اأْلَْسِقَيَة َفَقاَؿ َرُسكُؿ َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
َحاَيا َبْعَد َثبَلٍث؟ َفَقاَؿ َرُسكُؿ : َقاُلكا ِ َنَيْيَت َعْف ِإْمَساِؾ ُلُحكـِ الضَّ َيا َرُسكَؿ َّللاَّ
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ـَ  ، : "َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ـْ افَِّة الَِّتي َدفَّْت َعَمْيُك ـْ ِمْف َأْجِ  الدَّ ِإنََّما َنَيْيُتُك
ِخُركا ُقكا َكادَّ  ( 231)" َفُكُمكا َكَتَصدَّ

 عف ادخار لحـك األضاحي فكؽ ثبلث أك فكؽ ملسو هيلع هللا ىلصإذا نيى رسكؿ هللا
الثمث لما ضاؽ األمر بالحاجة، فمما اتسع األمر كزالت الحاجة رجع األمر 

 .إلى أصمو فأباح ليـ االدخار كاالنتفاع كما كانكا قبل ذلؾ
كىذه القاعدة يندرج تحتيا جزئيات كثيرة كمسائل جمة، كمف جممة ما تفرع 

:  عمييا
جكاز دفع السارؽ كالباغي ما أمكف إلى أف يندفع شره كلك بالقتل؛ كلذا 

؛ ألف القصد مف "ال تتبعكا مكليًّا كال تجيزكا عمى جريح: "قاؿ سيدنا عمي 
القتاؿ كاف لدفع الضرر، كقد حصل بيربو أك جرحو؛ فبل تجكز الزيادة 
عميو؛ ألف ما جاز لعذر امتنع بزكالو، كألف الضركرة تقدر بقدرىا، كىي 

 . قاعدة شرعية يقرب معناىا مف ىذه القاعدة
كمنيا جكاز قبكؿ شيادة األمثل فاألمثل عند فقد العدالة أك عند ندرتيا كما ىك 

، في باب القضاء بشيادة غير العدكؿ (معيف الحكاـ)مصرح بو في كتاب 
 .لمضركرة

كمنيا إباحة أكل الميتة لممضطر، أك أكل ماؿ الغير عمى أنو يضمنو حفًظا 
.  لمحياة

                                                             

أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدؼ  -  231
ِجْستاني  : دمحم محيي الديف عبد الحميد،نشر:  ،تح3/99سنف أبي داكد :  ىػ 275: تالسِّ

.بيركت – المكتبة العصرية، صيدا   
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كمنيا شيادة النساء كالصبياف في الحمامات، كالمكاضع التي ال يحضرىا 
الرجاؿ دفًعا لحرج ضياع الحقكؽ، كاألصل في ذلؾ متفق عميو، كلكف اختمف 

 . الفقياء في الفركع
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الفيرس العاـ لممصادر كالمراجع 

أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي -  1
 ، 1/3أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ = الفركؽ : ىػ 684: الشيير بالقرافي ت

.  عالـ الكتب، بدكف طبعة كبدكف تاريخ: نشر

الشافعي أبك عبد هللا دمحم بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف -  2
األـ : ىػ 204: عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي ت

. ـ 1990/ىػ1410بدكف طبعة، : ، بيركت، ط  دار المعرفة: نشر،  7/314
أحمد : ،  تح 391/ 1القكاعد :  ق 758دمحم بف دمحم بف أحمد المقَّرؼ ت- 3

بف عبد هللا بف حميد ، المممكة العربية السعكدية، جامعة أـ القرػ، معيد 
حياء التراث اإلسبلمي ، مكة المكرمة . البحكث العممية، كا 

تيذيب المغة :  ىػ 370: دمحم بف أحمد بف األزىرؼ اليركؼ، أبك منصكر ت-4
دار إحياء التراث العربي،  : دمحم عكض مرعب، نشر:    ، تح1/137

 زيف الديف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر بف عبد  ، 2001األكلى، :بيركت، ط
يكسف :  ، تح1/257مختار الصحاح : ىػ666: القادر الحنفي الرازؼ ت

: المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، بيركت، صيدا، ط: الشيخ دمحم ، طبع
 ، ابف فارس أحمد بف فارس بف زكرياء ـ1999/ ىػ 1420الخامسة، 

، دراسة، 1/760مجمل المغة : ىػ 395: القزكيني الرازؼ، أبك الحسيف ت
مؤسسة الرسالة، بيركت، : زىير عبد المحسف سمطاف، دار النشر: كتحقيق

 . ـ1986/ ىػ1406الطبعة الثانية 
دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ -5

– دار صادر :  ، نشر3/361لساف العرب : ىػ  اإلفريقي 711: الركيفعى ت
.  ىػ1414- الثالثة : بيركت،  ط

: أحمد عبد الغفار عطار، مصر: الصحاح ، تحقيق: إسماعيل الجكىرؼ - 6
زيف الديف أبك عبد هللا دمحم بف   ،525 (قعد)مطابع دار الكتاب العربي،  مادة 
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، 1/257مختار الصحاح : ىػ666: أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازؼ ت
يكسف الشيخ دمحم نشر،  المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، بيركت، : تح

. ـ1999/ ىػ 1420الخامسة، : صيدا، ط
 
الجامع المسند الصحيح : دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفي - 7

، 1/41صحيح البخارؼ = المختصر مف أمكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأيامو 
مصكرة عف )دار طكؽ النجاة : دمحم زىير بف ناصر الناصر، نشر: تح

ىػ 1422األكلى، : ، الطبعة(السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي
 .
دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ  - 8

دار صادر :  ، نشر13/522لساف العرب : ىػ 711: الركيفعى اإلفريقى ت
 . ق1414-  بيركت، ط الثالثة –
 أحمد بف دمحم مكي، أبك العباس، شياب الديف الحسيني الحمكؼ الحنفي -9
 ،  1/51غمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر : ىػ 1098: ت

األشباه ).ـ 1985- ىػ 1405األكلى، : ط ، دار الكتب العممية: طبع
غمز : شرحو - مفصكال بفاصل - كالنظائر البف نجيـ بأعمى الصفحة يميو 

   .  (عيكف البصائر ألحمد الحمكؼ 
األمكر بمقاصدىا، كالمشقة :  كىي كما عّدىا الفقياء المعاصريف - 10

. تجمب التيسير، كاليقيف ال يزكؿ بالشؾ، كال ضرر كال ضرار، كالعادة محكمة 
جكاز رمي : قاعدة الضرر ال يزاؿ بالضرر، استثني منيا : مثاؿ ذلؾ - 11

 . 1/105القكاعد : المقرؼ . الكفار إذا تترسكا بأسرػ المسمميف
ىك الذؼ يصح إطبلؽ اسـ الكمي   : " الجرجانيالكمّي لغة كما عّرفو - 12

عمى كل كاحد مف جزئياتو، كحصر المقدمة عمى ماىية المنطق، كبياف 
عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجرجاني " .الحاجة إليو، كمكضكعو

ضبطو كصححو جماعة :  ،تح1/88كتاب التعريفات  : (ىػ816: المتكفى)
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: لبناف، ط–دار الكتب العممية بيركت : مف العمماء بإشراؼ الناشر، نشر
ـ 1983-ىػ 1403األكلى 

منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى - 16
دار :  ، طبع1/16كشاؼ القناع عف متف اإلقناع : ىػ1051: الحنبمى ت

.  الكتب العممية
 ، دار القمـ، 2/965المدخل الفقيي العاـ : مصطفى أحمد الزرقاء- 18

 ـ1998/ق 1418 ، 1دمشق، ط
تعريفو، كتاريخو، : المدخل في الفقو اإلسبلمي: دمحم مصطفى شمبي–  19

 ـ 1985/ق1405 ،10 ، الدار الجامعية، بيركت، لبناف، ط1/324كمذاىبو 
. 

إنو صادؽ : قكؿ يصح أف يقاؿ لقائمو: القضية: "عّرفيا الجرجاني فقاؿ- 20
: عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجرجاني ت ".فيو أك كاذب فيو

، ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر 1/176ىػالتعريفات816
.  ـ1983-ىػ 1403األكلى : لبناف، ط- دار الكتب العممية بيركت 

- المصادر: القكاعد الفقيية : يعقكب بف عبد الكىاب الباحسيف - 21
، مكتبة 54دراسة تحميمية تأصيمية تاريخية : التطكر - الدليمية- المقكمات

. ـ 1998/ق1418، 1الرشد ، الرياض، شركة الرياض لمنشر كالتكزيع، ط
طرؽ االستدالؿ كمقدماتيا عند :   يعقكب بف عبد الكىاب الباحسيف -  22

 ،مكتبة الرشدف الرياض، المممكة العربية 177المناطقة، كاألصكلييف 
 .ـ 2001/ق1422، 2السعكدية، ط

دمحم بف مكـر بف عمى، أبك الفضل، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ  - 23
- دار صادر :    نشر7/341لساف العرب: ىػ711: الركيفعى اإلفريقي ت

 ىػ 1414- الثالثة : بيركت الطبعة
 . 1/250المقدمة األكلى : عبد المطيف عامر، كيحي ببلؿ- 29
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: ىػ 970: زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم، المعركؼ بابف نجيـ المصرؼ ت 30
، كضع حكاشيو كخرج 1/137اأْلَْشَباُه َكالنََّظاِئُر َعَمى َمْذَىِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّيْعَمافِ 

.    لبناف –دار الكتب العممية، بيركت : الشيخ زكريا عميرات، نشر: أحاديثو
 1/22األشباه كالنظائر:  ، ابف نجيـ1/33األشباه كالنظائر: السيكطي -  32
دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آؿ : الكجيز في إيضاح قكاعد الفقة الكمية ، 

الرابعة، : بكرنك أبك الحارث الغزؼ ، مؤسسة الرسالة، بيركت ، لبناف ، ط
 .29 /1 ىػ ،1416

: ، تح 12-11تأسيس النظر :أبك زيد عبد هللا عمر بف عيسى الدبكسي- 33
. بدكف سنة النشر . مصطفى دمحم القباني الدمشقي، دار بف زيدكف، بيركت

زيف الديف أحمد بف عبد العزيز بف زيف الديف بف عمي بف أحمد  - 34
فتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات : ىػ 987: المعبرؼ المميبارؼ اليندؼ ت

- ىك شرح لممؤلف عمى كتابو ىك المسمى قرة العيف بميمات الديف- الديف 
 األكلى : دار بف حـز الطبعة: ، طبع1/326
، 3،  طبعة درا القمـ،  دمشق، ط63القكاعد الفقيية : عمي أحمد الندكؼ -35

ـ  1994/ق1414
 1/255التقديـ، كالمقدمات: معممة زايد لمقكاعد الفقيية، كاألصكلية -  36

،مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية، كاالنسانية، كمجمع الفقو 
. ـ 2013/ق1434، 1اإلسبلمي، ط

النظرية العامة لممعامبلت  في الشريعة اإلسبلمية : دمحم فيمي أبك سنة- 37
. ـ 1967/ق1387، دار التأليف، مصر 44
القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة : دمحم مصطفى الزحيمي - 38
/  ىػ 1427األكلى، :  ، كما بعدىا،  دار الفكر، دمشق، الطبعة23/ 1

..  ـ2006
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القكاعد، كالضكابط : عبد السبلـ بف ابراىيـ بف دمحم بف دمحم الحصيف - 39
، دار التأصيل، نصر، القاىرة، 1/69الفقيية لممعامبلت المالية عند بف تيمية 

  1422/2002، 1ط
سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي األنصارؼ المعركؼ بػ ابف الممقف -  40
 كما 1/33قكاعد ابف الممقف أك األشباه كالنظائر في قكاعد الفقو:  ىػ804: ت

دار ابف القيـ لمنشر : مصطفى محمكد األزىرؼ نشر: بعدىا، تحقيق كدراسة
 .   ـ 2010-  ىػ 1431األكلى، : كالتكزيع، الرياض ، الطبعة

 2/784السنف : ىػ 273: ابف ماجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني ت- 41
دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى : دمحم فؤاد عبد الباقي،  نشر: ، تحقيق

: البابي الحمبي  ، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ت
مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ : دمحم مصطفى األعظمي، نشر: ىػ المكطأ تح179

.  ـ2004 / 1425، 1: نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية  أبك ظبي  ط
لجامع المسند الصحيح : دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفي- 42
3/190  
مصكرة عف )دار طكؽ النجاة : دمحم زىير بف ناصر الناصر، نشر: تح

. ىػ 1422األكلى، : ، ط(السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي
أبك بكر بف أبي شيبة، عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ بف عثماف بف   - 43

: ، تح1/398المصنف في األحاديث كاآلثار: ىػ 235خكاستي العبسي ت
األكلى، : الرياض، الطبعة– مكتبة الرشد : كماؿ يكسف الحكت الناشر

1409 .
أبك بكر بف أبي شيبة، عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ بف عثماف بف  - 44

 4/327المصنف في األحاديث كاآلثار : (ىػ235: المتكفى)خكاستي العبسي 
األكلى، : الرياض، ط– مكتبة الرشد : كماؿ يكسف الحكت ، نشر: ، تح
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