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 :وبعد... تبعه ومن وصحبه آله وعلى بعده، نيب ال من على والسالم والصالة وحده، هلل احلمد

 مدخل متهيدي يف أقسام القواعد الفقهية
تقسم القواعد الفقهية ابعتبارات خمتلفة وقد سبقت بعض تلك االعتبارات بشكل عام يف الفصل 

األول من هذا املقياس؛ بينما ينصب النظر يف هذا الفصل على تقسيمها بشكل خاص ابعتبار 
االتفاق أو االختالف فيها بني املذاهب الفقهية أو يف املذهب الواحد، مث أييت النظر يف تقسيمها 

بشكل أخص عند املالكية، كل ذلك متهيدا لدراسة أهم القواعد الفقهية املعتمدة يف املذهب املالكي؛ 
 سواء منها ما هو من قبيل قواعد أصول املسائل، أو من قبيل أصول أمهات اخلالف.   

 : رئيسيني قسمني إىل الفقهية القواعد تنقسم
 مذاهبهم اختالف على اجلملة يف الفقهاء عليها اتفق اليت وهي؛ عليها متفق قواعد: األول القسم

 :نوعان وهي.  جزئياهتا بعض يف خالف بينهم وقع ،وإن
 عليها وتبىن ؛ اإلسالم قواعد أمهات تعترب اليت الكربى اخلمس القواعد وتشمل:أساسية قواعد( أ)

 .واألحكام املسائل معظم
 السبكي، :كاإلمام  كتبهم  هبا استفتحوا حيث عليها ،والتفريع بشرحها العلماء من كثري  اهتم وقد

 .جنيم وابن والسيوطي، واحلصين،
 أقل أهنا ،إال اجلزئية الصور من ينحصر ال ما عليها يتخرج اليت القواعد وهي :كلية  قواعد( ب)

 .السابقة اخلمس القواعد من ومشوال اتساعا
 قاعدة، أربعني السيوطي اإلمام ومجع قاعدة، وعشرين ستا النوع هذا من السبكي اإلمام مجع وقد

 . قاعدة عشرة تسع جنيم ابن اإلمام ومجع
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 : تهاأمثل ومن
 .ابالجتهاد ينقض ال االجتهاد-1
 .إمهاله من أوىل الكالم إعمال-2
 .ابملعسور بسقط ال امليسور -3

 خامتة يف عبداهلادي ابن كالعالمة  غريه دون بنوعيه القسم هذا يف اهتمامه حصر من الفقهاء ومن
 .العدلية اجمللة وجامعي ،" احلقائق جمامع" كتابه  خامتة يف اخلادمي واالمام" األفهام ذوي مغين" كتابه

 ذلك على وترتب ،الفقهاء بني خالف فيها وقع اليت وهي؛ فيها خمتلف قواعد: الثاين القسم
 :نوعان وهي فيها، املوجود اخلالف على للتنبيه االستفهام بصيغة تورد ما وغالبا ،جزئياهتا يف اختالف

 مل أنه غري غريه، دون املذاهب من مبذهب متعلقة قواعد وهي :املذهب يف فيها خمتلف قواعد( أ)
 .جزئياهتا يف خالف فجرى هبا، االعتداد على املذهب أصحاب يتفق
 وقع اليت األصول ذكر حيث" النظر أتسيس" كتابه  يف الدبوسي زيد أيب اإلمام عند النوع هذا وجند
 . أقسام ضمن الشيباين احلسن بن ،وحممد يوسف ،وأيب حنيفة أيب بني فيما اختالف فيها
 إىل املسالك إيضاح" كتابه  يف املالكي املذهب يف اخلالف قواعد على الونشريسي العالمة اقتصر كما

 :ذلك على األمثلة ومن".مالك اإلمام قواعد
 ؟ ابلغالب أو ابألصل يؤخذ فهل ، والغالب األصل تعارض إذا-1
 .املشروط ترتيب من مانع الشرط يف الشك-2
 ال؟ أم حقيقة كاملوجود  هو هل حكما املوجود-3

 حتت السبكي اإلمام منها مجلة ذكر املذهب، يف القواعد ببعض اعتدادهم يف الشافعية واختلف
 القواعد يف الثالث الكتاب" عنوان حتت السيوطي واإلمام ،"اخلاصة القواعد يف الكالم"عنوان

 األشباه" كتابه  يف الوكيل ابن اإلمام عليها ونبه" الفروع يف الختالفه الرتجيح يطلق وال فيها، املختلف
 :منها ،"والنظائر

 .يلحق ال وقد احلسي، أو اللفظي ابالستثناء يلحق قد الشرعي االستثناء-1
 ؟ املال أو ابحلال العربة هل-2
 ؟ بنفسه أو جبنسه يلحق هل النادر-3

 : مثاهلا ،"قواعده" يف حجر ناب احلافظ إليها ،أشار القواعد بعض اعتبار يف احلنابلة واختلف
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 ابلبدل الوجوب يتعلق فهل الوجوب، حالة األصل إىل الوصول فتعذر بدال، الواجب كان  إذا-1
 وجوده؟ عند األصل إىل يعود ال حبيث مستقرا تعلقا

 حتقيق على كاملعلقة  جيعلها هل صحتها شرط يف الشك مع غريمها أو العقود أو العبادات إيقاع-2
 ال؟ أم الشرط ذلك

 فيه؟ ابلتعاقب أو ابلتقارن عليه حيكم هل متفاوات أو مرتتبا وقوعه جعل ما-3
 :املذاهب بني فيها خمتلف قواعد( ب)

 فيها، اخلالف على وبناء اعتبارها، يف فاختلفوا مذهب، دون مذهب أصول مع تتماشى قواعد وهي
 :مثاهلا. فروعها يف اختلفوا

 .غريهم دون احلنفية عند معتربة هي جيتمعان، ال والضمان األجر-1
 .الشافعية عند مسلمة غري هي واملباين، لأللفاظ ال واملعاين للمقاصد العقود يف العربة-2
 .احلنفية عند معتربة غري هي ابملعاصي، تُناط ال الرخص-3

 :الفقهية القواعد املالكية تقسيم
 :قسمني إىل هلا تقسيمهم الفقهية القواعد يف للمالكية املنهجية املميزات من

 عليها، االتفاق جرى اليت العامة الكلية الشرعية القواعد وهي ،املسائل أصول هو ما: األول القسم 
 أمثلتها ومن ، اخلالف  إىل اإلشارة دون قاعدة كل  تندرج اليت املسائل من النظائر ذكر بقصد وذلك
 . "ريتيسال جتلب املشقة" وقاعدة ، "ابلشك يزول ال اليقني" وقاعدة ،" مبقاصدها األمور" قاعدة

 سواء فيها اخلالف جرى عامة فقهية قواعد وهي ،اخلالف ألمهات أصول هو ما: الثاين القسم 
 كاحملقق  الغالب هل" قاعدة نذكر أمثلتها ومن املالكي، املذهب يف أو املختلفة الفقهية املذاهب بني
 كاملوجود  شرعا دو وجامل هل" وقاعدة ،  "ال؟ أم حسا كاملعدوم  شرعا املعدوم هل" وقاعدة ،  "ال؟ أم

 .  "ال؟ أم حسا
 شرحه يف املنجور ذلك يف وتبعه ،املنهج يف والزقاق اإليضاح، يف الونشريسي سلكه املسلك وهذا
 حماسن من عدي جديد طريف تقسيم وهو ،"الغليل شفاء" يف علي بن حممد عليه حافظ كما  عليه،
 .وخصائصها الكتب هذه
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 املسائل قواعد أصول: األول املبحث

 
 املوجود حكم واملعدوم املعدوم، حكم املوجود القاعدة األوىل: إعطاء

 وعرب عنها علي بن القاسم الزقاق التجييب نظما بقوله: 
 م  ل  َماعُ  ل َذاكَ  ،ل  ص  أ هُ سُ ك  َوعَ ...... مد  عُ  َما مَ ك  حُ  َوجدَ  َما إعطاء
 اوذََكرَ  ه  ه  ب  وش   ث  َحدَ  م ن...... َسراعَ  قد َوَما ر  ز  ن َ  َرر  غَ  م ن  
  م نَ  رُ املقد   اذَ كَ 

ُ
 ل َماعُ  ع ت ق  وَ  َحول   ي ة  ب د   .....َكَما   ل ك  امل

 معىن القاعدة
 وتسمى فروعها، يف خالف إىل إشارة غري من واحد أصل حتت تدخل اليت القواعد منالقاعدة  هذه
 .الشرعية التقديرات بقاعدة القاعدة هذه

 ذلك وأن التقدير، ذلك بغري تفوت املصلحة ألن ،موجودا واملعدوم معدوما املوجود تقديرل وذلك
 والشراء البيع يف اليسري الغرر يقدر مل فلو الناس، عن احلرج لرفع الشرعية، األحكام من كثري  يف مقرر

 قبل للدية أخط املقتول ملك يقدر مل ولو.  احلرج يف الناس ولوقع شراء، وال بيع جاز ملا ، كالعدم
 .املوت بعد امللك لتعذر عنه لتورث الدية ملك له يتم مل روحه، زهوق

ًتا َكانَ   َأَوَمن   :تعاىل قال الكرمي، القرآن يف وارد الوجود أو العدم تقدير: أتصيل القاعدة َناهُ  َمي   يَ ي    َفَأح 
ي نُورًا لَهُ  َوَجَعل َنا  . [122]األنعام: الن اس   يف   ب ه   ََي ش 

 يف موجودة الكفر مع احلياة أن مع حياة، الكفر بعد واإلَيان مواتً، الكفر مع احلياة اآلية فجعلت
 .العدم حكم يف صارت الشرك مع لكنها احلس،

 القاعدة تطبيقاتمن 
 :القاعدة من األول القسم - أ

 الفواكه، بواطن ورداءة أبساس البناء، اجلهل حنو منه، االحرتاز لتعذر البيع يف اليسري الغرر - 1
 ..احلرج يف الناس ووقع والشراء، البيع المتنع كذلك  يقدر مل ولو العدم، حكم يف ومعدود عنه، معفو

 والدمل، السلس، كصاحب  منها، االحرتاز لتعذر الصالة يف عنها املعفو واألحداث النجاسات - 2
  .احلرج يف الناس ولوقع الصالة، صحت ملا وإال العدم، حكم يف كلها  معدودة واجلروح،
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 املقاتل ومنفوذ الذكاة، فيه تفيد ال لذا العدم، حكم يف حياته تعترب 1احليوان من املقاتل منفوذ - 3
 من يرث فال نفس، بقية فيه كان  ولو يونس، ابن َصو به ما على املوتى حكم يف معدود البشر من

 عداد يف ألنه،املوروث هو يكون بل العدم، حكم يف اليت املستعارة احلياة بتلك وهو أهله، من مات
  .املوتى

 :الثاين القسم تطبيقات - ب
 ألن العدم، حكم يف املوجودة احلياة وتقدر روحه، زهوق قبل للدية ملكه يُقدر خطأ قتل من - 4

 زهوق قبل هلا متلكه َيكن وال عنه، موروثة الدية تكون فال للملك، قابل غري الروح زهوق بعد امليت
 تقديراً  للدية ملكة فيكون واملعو ض، الع وض بني له جيمع فال لنفسه، ومالكاً  حياً  يزال ال ألنه الروح؛

 . والتوريث امللك ليصح واللطف القلة يف غاية هو الذي الفرد ابلزمن الروح زهوق قبل
 من املال رأس يف حصوله فيقدر احلول، عليه حَيُل مل وبعضه أصله، حول َحو له التجارة مال ربح - 5

 يوم من الشياه يف حصوله فيقدر أصله، حول حوله املاشية نتاج ومثله الزكاة، لتصح احلول، أوىل
 .امللك

 اجلماعة، لفضل يعيد فال فضلها، له فيحصل مجاعة، كأنه  يقدر وحده صلى إذا الراتب اإلمام - 6
  .صالته بعد الصالة لتلك مسجده يف جُيمع وال
 قتله، ابشر كأنه  منهم واحد كل  يقدر غريها، أو حبرابة عليه ومتالؤوا واحداً، قتلوا إذا اجلماعة - 7

 ذريعة القتل على متالؤهم يكون ال حىت املوجود، حكم املعدوم إعطاء وهو مجيعاً، منهم ويقتص
 .القصاص أو احلد من للهروب

 ضربت وإذا يولد، حىت مورثه مال يقسم فال احلي، املوجود حكم يعطى أمه بطن يف احلمل - 8
  .حياً  ابعتباره الغرّة ثبتت فأسقطت احلامل

 

                                                 
قطع النخاع وهو المخ الذي في فقار  .1  :منفوذ المقاتل هو الذي اصيبت احدى مقاتله الخمس عند المالكية ، وهي- 1

قطع ودج وأولى قطع  .2فليس بمقتل؛ الظهر أو العنق فإنه متى قطع ال يعيش الحيوان وأما كسر الصلب بدون قطع النخاع 

. نثر الدماغ وهو ما تحويه الجمجمة 3اإلثنين وأما شقه بال قطع ففيه قوالن وعلى القول أنه ليس بمقتل فتعمل فيه الذكاة؛ 

. نثر الحشوة بضم الحاء وكسرها وسكون الشين وهي ما حوته 4وأما شرخ الرأس أو خرق خريطة الدماغ فليس بمقتل؛ 

خرق المصران  . 5ن قلب وكبد وطحال وكلية وأمعاء فإزالة ما ذكر عن موضعه بحيث ال يمكن رده يعد مقتال؛ البطن م

وأولى قطعه وأما ثقب الكرش فليس بمقتل؛ وهذه المقاتل الخمس إن أصيبت كما ذكر فالحيوان صار ميؤوسا من حياته فال 
) بخالف الشافعية الذين قالوا بجواز اكله فالعبرة عندهم بذبحه  عمل للذكاة فيه ، أي لو لحقه المذكي وذبحه لم يجز اكله

 .وهو ال يزال حيا
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 .القاعدة الثانية: املعاملة بنقيض املقصود

د   املق ُصود   بَنق يض   املعاَمَلةُ  اأُلُصول من: القاعدة نص  الَفاس 
  وعرب عنها علي بن القاسم الزقاق التجييب نظما بقوله: 

 قصد كذا الذي موص   أو قاتل   يف...  فسد إن عامل القصد وبنقيض
  عالقة ذات قواعد
 ( تعليل)  التشريع يف لقصده موافقا العمل يف قصده يكون أن املكلف من الشارع قصد

 ( تعليل)  فباطل الشارع قصد انقض قصد كل  -4
 ( فرع)  حبرمانه عوقب أوانه قبل شيئا استعجل من -5
 ( فرع)  عليه مردوًدا سعيه كان  جهته من مت ما نقض يف سعى من -6

 : القاعدة شرح
 لصحة ويشرتط ،عمله إىل والداعي ،فعله على الباعث هو قصد عن املكلف أعمال من عمل خيلو ال

 قصد ما غري بتصرفاته قصد وَمن ،الشرع مقصد خيالف شيئا املكلف منه يقصد ال أن العمل هذا
 عليها يرتتب فال وتلغى تلك تصرفاته منه تصح فال ،قصده بنقيض يعامله الشرع فإن منها الشرع
 ،الشارع قصد به انقض الذي مقصده سوء بسبب له الشرع من عقوبة نتائجها؛ عنها تنتج وال أثرها

 . للقاعدة اإلمجايل املعىن هو وهذا. الشارع هو واملعاقب ،واملعاقبة اجملازاة هنا ابملعاملة فاملقصود
 كما  - املكلف من الشارع قصد ألن قصده بنقيض تصرفاته يف الشارع قصد خالف َمن عومل وإمنا

 الشريعة ألن التشريع؛ يف لقصده موافقا العمل يف قصده يكون أن - هللا رمحه ، الشاطيب يقول
 ،أفعاله يف ذلك على جيري أن املكلف من واملطلوب ،والعموم اإلطالق على العباد ملصاحل وضعت

 على العمل إىل راجع وذلك ،هللا لعبادة خلق املكلف وألن ،الشارع قصد ما خالف يقصد ال وأن
 مقاصد من العام املقصد هذا خالف ملن عقوبة الشارع أوجد ولذلك ،الشريعة وضع يف القصد وفق

 يكون وأن ،قصده مثرة من حرمانه وهي ،نفسه التصرف عن مث ومن القصد هذا عن تردعه الشريعة
 . عليه نفعه يعود لشيء حمصل غري عمله
 إىل قصد من"  القاعدة صيغ من فإن ولذلك والبد؛ إبطاله يف ساعيا كان  الشارع قصد انقض ومن

 ".  قصده بنقيض عوقب الشارع قصد إبطال فيه ما
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 مرياثه ليتعجل مورثه قتل كمن  حراما أصله يكون قد الشارع مقصود املكلف به يناقض الذي والفعل
 يكون وقد ،فعله مثرة من احلرمان وعقوبة ،احملرم الفعل ارتكاب عقوبة بعقوبتني؛ فاعله فيعاقب ،منه

 قصده بنقيض فيعاقب موته مرض يف فطلقها املرياث امرأته حيرم أن أراد كمن  نفسه يف جائزا الفعل
  .الفاسد

 أّخره لشيء منه التعجل سببه ؛فيه قصده بنقيض عليه املكلف يعاقب الذي الفعل يكون ما وكثريا
 نصا الفقهاء وضع هذا مثل ويف ،حمرم وهو الرب صيد يصطاد وكمن عدهتا يف امرأة يتزوج كمن،  رعالشّ 

 على أورده من أكثر جرى وقد ،" حبرمانه عوقب أوانه قبل شيئا استعجل من: " قوهلم هو شهريا
 متفرعة قاعدة أهنا واحلقّ  ،واحد مبعىن واستعملومها أيدينا بني اليت القاعدة صيغ من صيغة اعتباره

 فيها ليس قصده بنقيض فيها املكلف يعامل أخرى صورا هناك فإن منها؛ أخص وصورة ،عنها
  .هللا شاء إن القاعدة تطبيقات يف بعضه يأيتس ما حنو على، وقته حين مل لشيء منه استعجال

 أن مثرته حبرمان صاحبه يعاقب الذي االستعجال يف األصل أن وهو ،القاعدتني بني آخر فرق وهناك
 يف حمرما فيها الفعل يكون فقد املقصود بنقيض املعاملة قاعدة أما ،جائزا ال نفسه يف حمرما فعله يكون
 . بيانه سبق ما حنو على ،جائزا يكون قد كما  نفسه
 يوصي كمن  ابلغري اإلضرار إرادة هو فيها السيئ القصد يكون القاعدة صور بعض أن املالحظ ومن

 االرتفاق من جاره َينع وكمن ،الورثة نصيب إنقاص يف ساع فإنه الثلث من أبكثر يوصي أو لوارث
 جواز األصل أن ومع جاره؛ على ضررا بذلك يدخل فإنه - ابجلدار ضرر حصول غري من - جبداره
  ه.تصرف
 فاسدا مقصودا قصد من كل  ألن الذرائع؛ سد أبواب من واسعا اباب متثل القاعدة أن يتضح سبق ومما

 حجزه - أراد ما له حيصل لن وأنه هدرا سيكون سعيه أن علم إذا ،ما بوسيلة إليه يتوسل أن وأراد
  .احملرم القصد مواقعة من ومنعه ،التوسل هذا عن ذلك

 أتصيل القاعدة
 الشرعية وأمثلتها ،تعاىل هللا رمحه القيم ابن يقول كما  ،وقدرا شرعا اثبتة الفاسد القصد بنقيض املعاقبة

 الرّ ابَ  اّلل ُ  ََي َحقُ : تعاىل هللا قول القدرية ابلعقوبة له َيثل ومما ،كتبهم  يف الفقهاء هبا اعتىن اليت هي
 ماله مبحق قصده بنقيض هللا فعامله ،مشروع غري بطريق ومناءه ماله زايدة أراد املرايب فإن[ 276: البقرة]

 املعىن هذا جاء وقد ،به ينتفع فال ماله بركة هللا حيرمه أن أو صاحبه يد من ابلكلية يذهب أبن إما
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 ومنه  2«قلة إىل أمره عاقبة كان  إال الراب من أكثر أحد   ما»: والسالم الصالة عليه قوله يف أيضا
 ومن »: القضاء يف األشعري موسى أيب إىل الشهرية رسالته يف ،عنه هللا رضي، اخلطاب بن عمر قول
 أمرا للناس يظهر فإنه املخلص ضد فيه ليس مبا املتزين كان  ملا فإنه. 3« هللا شانه فيه ليس مبا تزين
   .هللا عند ابطنه شان ألنه الناس؛ بني هللا فشانه قصده بنقيض هللا عامله خبالفه الباطن يف وهو

 عليه هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي هريرة أيب عنابن القيم ما روي  يضاف كذالك إىل ما ذكر -
 طريقا ركب لكنه ،مورثه مات إذا لإلرث مستحقا كان  القاتل فهذا   4«يرث ال القاتل »: قال وسلم
 .  فحرمه قصده بنقيض فعوقب املرياث ليتعجل حمرما

 بطريق لكن يربح أن أراد السوق إىل وصوهلا قبل الركبان تلقى الذي فهذا  5الركبان تلقي عن النهي -
 ،الثمنني فرق ودفع الرد بني للركبان اخليار بثبوت فعوقب ،ابلغري الضرر إحلاق فيه ملا عنه الشرع هنى

  .قصده بنقيض له معاملة
 مجيعا قصدا له واحمللل احمللل فإن   6«له واحمللل احمللل هللا لعن »: وسلم عليه هللا صلى قوله -

 سعيهما عليهما هللا فرد ،شرعي غري بطريق األول زوجها إىل املرأة ترجع أبن الشرع قصد مناقضة
 .  قصدا ما بنقيض هلما معاملة ،إليه رجوعها جواز من أرادا ما هلما جيعل ومل ولعنهما

 أشهر يف الظاهري حزم ابن خالف وقد ،املذاهب خمتلف من العلماء مجهور هبا قال قد والقاعدة
   .عدة اعرتاضات إليها ووجه"  حبرمانه عوقب أوانه قبل شيئا استعجل من"  وهي ،فروعها

 جمال عمل القاعدة 
 األحكام من الكثري عنها تفرع شرعية قاعدة: "  الشاطيب يقول كما  فإهنا للغاية واسع القاعدة وجمال

 املعامالت ويف ،والعطااي الوصااي ويف ،املواريث ويف ،الزكاة من التهرب كحيل  العبادات يف الشرعية
 ". واجلناايت

                                                 
، وقال الحاكم : صحيح اإلسناد . ووافقه الذهبي وحسن إسناده 2/37؛ والحاكم  297 /6وأحمد  2/765)رواه ابن ماجة  - 2

 279/6(معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية 369 /4ابن حجر في الفتح 
 (.20537) 252 /10( ، والبيهقي في الكبرى 4472) 5/369أخرجه الدارقطني في سننه  - 3
( 2645) 913، 883 /2( ؛ وابن ماجه 6335) 121 /6( ؛ والنسائي في الكبرى 2109) 425 /4رواه الترمذي  - 4

(3735. ) 
 هللا عنه . ( من حديث أبي هريرة رضي1515) 3/1155( ؛ ومسلم 2162) 3/72رواه البخاري  - 5
( ؛ 3416) 149 /6( ؛ والنسائي 1120) 429-428 /3( وفي مواضع أخر ؛ والترمذي 4283)314 /7رواه أحمد  - 6

 ( ؛ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .2263) 81 /2والدارمي 
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 الفاسد القصد على العقوبة فرتتيب"  ابلنيات األعمال"  الكربى القاعدة عن متفرعة والقاعدة
 من: "مثل عدة قواعد القاعدة عن تفرع وقد ،ابلنيات األعمال كون  عموم يف داخل بنقيضه ومعاملته
 سعيه كان  جهته من مت ما نقض يف سعى من"  وقاعدة ،" حبرمانه عوقب أوانه قبل شيئا استعجل

 لقصد مناقضا املتحايل قصد كان  إذا"  وقاعدة"  قصده بنقيض املضار يعامل"  وقاعدة" عليه مردوًدا
 القصد بنقيض رعالشّ  معاملة من صور الكل إذ"  ينفذ ومل عمله وبطل قصده بنقيض عومل الشارع
 . مواضعها إىل ابلرجوع يتضح كما  ،اجلوانب من جانب يف منها قاعدة وكل ،السيئ

  : القاعدة تطبيقات
 واشرتى وحنوه، كشهر  بقليل احلول قبل فباعها فيها، الزكاة وجوب فخاف ماشية له كانت  من -1
 ..مقصوده بنقيض ويعامل املبدلة، من وتؤخذ عليه، جتب الزكاة فإن الزكاة، من فراراً  أخرى ماشية هبا
 منه أخذت الدية، من فراراً  آخر مكان إىل عنها فارحتل العاقلة، ضمن الدية عليه وجبت من -2

 .مقصوده بنقيض له معاملة كان  حيثما
 عليه، املتصدق فخاصمه .احلوز من املتصدق فمنعه حبوزها، فطالب بصدقة، عليه ُتصدق من  -3
 حوزها مقام عليها اخلصام ويقوم صحيحة، فالصدقة أفلس، أو املتصدق مات حىت احلوز يتم ومل

 .ابملماطلة إبطاهلا أراد حيث مقصوده بنقيض للمتصدق معاملة
 ال حىت واحدة دفعة إخراجه على يقدر وهو مرات، يف النصاب قدر سرقة على حتايل من - 4

 .احلد عليه وأقيم مقصوده، بنقيض عومل يقطع،
 تعامل فإهنا النكاح، فسخ قاصدة اإلسالم عن فارتدت زوجها، من اخلالص على تقدر مل من - 5

 تفارقه وإمنا كرهت،  أم أحبت إليه وترد موجعاً، ضرابً  وتضرب نكاحها، ويثبت املقصود، بنقيض
 يُعامل فإنه إايهم، فيه دخلت الذي الدين على وحرصاً  اإلسالم، يف كراهية  ارتدت إذا نفسها ومتلك

 .منه أخسر هناك وليس لورثته، ماله ويبقى مقصوده، بنقيض
 زواجها، من منع ليتزوجها، طلقها حىت - عليه أفسدها أي - زوجها على امرأة خب ب من - 6

 . مقصوده بنقيض له معاملة
 عليه تطلق ال: أشهب قال إحناثه، قاصدة فخرجت خترج، أال ابلطالق زوجته على حلف من-7

 .مقصودهاض بنقي معاملة
 : القاعدة استثناءات
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 يتصور ال ألنه وذلك عنه؛ سقط احلج وجوب نفسه عن ليسقط ماله كل  مكلف أنفق إذا -1
  ، وألن وقت احلج موسع.املستطيع غري على احلج إجياب

 سقط - الصوم عنه يسقط حىت الفجر قبل ليمرض شيئا شرب أو رمضان يف فرقصد الس من -2
 .  املرضالسفر أو  وجود مع الصوم يتأتى ال ألنه وذلك ،عنه
أو  حيض توقع بسببمن أخر الصالة إىل أن يبدأ يف السفر حىت يقصرها، ومن أخرت الصالة -3

فجاء، جاز القصر، وسقطت الصالة، ألن الوقت موسع فهما خمريين  إىل جميء احليض يف الوقت
 فيه.

 عشرهتا مسيئا هاأمسك لو، و األصح يف ورثها إرثها، ألجل عشرهتا مسيئا زوجته أمسكمن  -4
 .األصح يف نفذ اخللع، ألجل

 .حبرمانه عوقب أوانه قبل شيئا   استعجل منالقاعدة الثالثة: 
 األخرى األلفاظ

 .حبرمانه عوقب ثبوته يف املصلحة تكن ومل أوانه قبل شيئاً  استعجل من -
 .حبرمانه عوقب أوانه قبل الشيء تعجل من -
  .حبرمانه عوقب حمرم، وجه على وقته، قبل له، أبيح ما أو حقه، تعجل من- 

 .برده جيازى الشرع أخره ما استعجل من -
  :عالقة ذات قواعد
 ( أعم)   ابلنيات األعمال1 -
 ( أعم)   الفاسد املقصود بنقيض املعاملة األصول من2 -
 ( للقاعدة أصل)  شرعي أصل الذرائع سد3 -
 فعمله انَقَضها من وكل   ،الشريعة انقض فقد له ُشرعت ما غري الشريعة تكاليف يف ابتغى من كل  4 -

 ( للقاعدة أصل)  ابطل   املَناقضة يف
  :القاعدة شرح

 مقتضى من"  األصبهاين الراغب يذكر كما  - والعجلة،السرعة وهي، الَعَجلة طلب:  االستعجال
يُنه: الشيء أوانو ،"القرآن عامة يف مذمومة كانت  فلذلك الشهوة؛  الوقت هنا به واملراد ، ووقته ح 
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 على والنتيجة ،موجبه على واألثر ،مسببه على السبب ترتب من به يتعلق ملا الشرع حدده الذي
 .مقدمتها

 قبل عليه احلصول وطلب مطرد، عام سبب له وضع الذي الشيء يستعجل الذي إنومعىن القاعدة: 
 وقصد عنه، عدل بل املوضوع، السب ذلك إىل يستسلم ومل العام، سببه حلول وقت أي أوانه،

 الذي النفع من وحيرم حبرمانه، يعاقب فإنه األوان، ذلك قبل السبب ذلك بغري الشيء ذلك حتصيل
 حمظور بسبب حتصيله على أقدم هذا ابستعجاله فيكون وجتاوز، افتات ألنه له، عقاابً  منه أييت

 على احتال من وكذلك احملظور، اخلاص السبب بذلك حتصيلها قصد اليت عمله مثرة حبرمانه فيعاقب
 .له عقوبة قصده بنقيض يعامل فإنه احلالل، حترمي أو احلرام حتليل
 مل الدنيا يف اخلمر شرب َمن فإن ،اآلخرة أحكام يف أيضا تدخل القاعدة أن يذكر ما لطيف ومن

 األخبار جاءت كما  اآلخرة؛ يف يلبسه مل الدنيا يف الرجال من احلرير لبس ومن، اآلخرة يف يشرهبا
 حبرمانه عوقب ،وقته قبل استعجله فمن، اآلخرة هو إمنا هبا التمتع وقت أن وذلك ،بذلك الصحيحة

 صحة أنكر فقد - تعاىل هللا رمحه - حزم ابن إال هبا االستدالل أو صحتها يف ينازع مل القاعدة وهذه 
  يصححها ما إىل حتتاج"  فاسدة دعوى"  أبهنا ووصفها ،القاعدة هذه

وقليلة الفروع عند  كثرية الفروع واملسائل يف املذهب احلنفي واملالكي واحلنبلي،  وهذه القاعدة
إن الصوَر اخلارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها، بل يف احلقيقة مل يدخل  :الشافعية حىت قالوا

إىل  فيها غري حرمان القاتل من املرياث، ولذلك زاد بعض الشافعية يف القاعدة لفظاً ال حيتاج معه
وقال  ."من استعجل شيئاً قبل أوانه، ومل تكن املصلحة يف ثبوته، عوقب حبرمانه " :فقالوا االستثناء،

 .احلنابلة مبضمون القاعدة قي أمثلة حمصورة
 .وهذه القاعدة من ابب السياسة الشرعية يف القمع وسد الذرائع وحترمي احليل

  القاعدة دليل
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 فالقاتل  7« يرث ال القاتل»: قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي هريرة أيب عن -
 استعجاالً  فقتله حياته واستطال منه اإلرث استعجل ملا لكنه ،مورثه مات إذا لإلرث مستحقا كان

 . له عقوبة املرياث من حرم لإلرث

 أضحية ،وسلم عليه هللا صلى ،هللا رسول مع ضحينا: قال البجلي سفيان بن جندب عن -
 ،وسلم عليه هللا صلى ،النيب رآهم انصرف فلما الصالة قبل ضحاايهم ذحبوا قد أانس فإذا يوم ذات
 يذبح مل كان  ومن ،أخرى مكاهنا فليذبح الصالة قبل ذبح من »: فقال الصالة قبل ذحبوا قد أهنم
 من أن السنة أصل أن: "  العيين يقول كما  احلديث ففي 8« هللا اسم على فليذبح صلينا حىت

  ."مورثه كقاتل  ،حيرمه أنه وجوبه قبل شيئا استعجل

 برخص الشراء يستعجل السوق إىل وصوهلا قبل الركبان يتلقى فالذي 9الركبان تلقي عن النهي -3
 إىل الركبان وصول وهو - أوانه قبل الشيء استعجل قد فيكون ،السوق أسعار الركبان معرفة قبل

 قصده بنقيض له معاملة ،الثمنني بني الفرق دفع وبني الرد بني للركبان اخليار بثبوت فعوقب - السوق
 شرب من: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنهما هللا رضي - عمر بن هللا عبد عن -4

  10" اآلخرة يف حرمها منها يتب مل مث الدنيا يف اخلمر
 هللا عاقبه اخلمر وشرب احلرير لبس من عليه هللا حرمه ما فعل استعجل من أن احلديثني هذين ففي

 . به وأخذه الشرع يف املبدأ هذا أتصل على يدل مما ،اآلخرة يف منهما حبرمانه تعاىل
 من تطبيقات القاعدة:

رب مقصوده، بنقيض عومل إضرارها، قاصداً  لفراقها، مستعجالً  احليض يف امرأته طلق من -1  وأج 
 عنه هللا رضي عمر ابن حديث ذلك على دل كما  ترجيعها، على

 قبل غريه فتزوج زوجها، يطلقها اليت املرأة يف أفىت أنه عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر عن نقل -2
 بنقيض هلا معاملة مؤبدة، حرمة هبا دخل إن الثاين الزوج هذا على حترم أبهنا عدهتا، انقضاء

 .املرسلة املصاحل يف الشرعية السياسة مبقتضى مقصودها،
                                                 

( 6452) 913، 883 /2( ؛ وابن ماجه 6335) 121 /6( ؛ والنسائي في الكبرى 2109) 425 /4رواه الترمذي  - 7

 ( من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه .3735)
 ( .1960) 3/1551( ، ومسلم 5500) 7/91أخرجه البخاري  - 8
 ( من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه .1515) 3/1155( ؛ ومسلم 2162) 3/72رواه البخاري  - 9

 (.78(/)2003) 1588 /3( ، ومسلم 5575) 104 /7رواه البخاري  - 10
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 ،زوجها بغري توبتها بعد تتزوج أن هلا فليس ،ردهتا بسبب الزوجة قبل من الفرقة جاءت إذا -3
  .عنها الشرع أخره ما استعجاهلا بسبب

ه ان د َمال قبل اجلاين من عليه اجملين اقتص   لو -4  استعجل ألنه اجلناية؛ سراية ُهدر ت ،َسَرى مث ،ُجر ح 
  .حق ه فبطل ،استعجاله له يكن مل ما

 ، ويصح العكستصلح مستثنيات هلذه القاعدة السابقة ستثنيات منامل: مستثنياهتا
 شيء وال حينه، يف مثنها زكى عينها، زكاة من فراراً  زكاهتا، إخراج وقبل احلول بعد املاشية ابع من -1

 .له جيوز ما وفعل الزكاة، أدى ألنه عليه؛
 .له جيوز ما فعل ألنه زكاهتا؛ سقطت للزينة حلياً  والدراهم الداننري صاغ من - 2
 خالف، صدقتها إمضاء يف بزوجها اإلضرار قاصدة ماهلا بثلث تتصدق الزوج ذات املرأة - 3

 .ردها للزوج ليس أنه واملشهور
 لضعف الصداق هلا يتكمل أنه املشهور الدخول، قبل زوجها قتلت أو نفسها، املرأة قتلت لو - 4

 .التهمة
 

 َكان  َما َعلى َكانَ   َما بَ َقاء   اأَلْصل  القاعدة الرابعة: 
 صيغ قريبة:

 . َزَوالُه يَ ث  ُبتَ  َحىت   َكان  َما َعلى َكانَ   َما بَ َقاءُ  اأَلص لُ 
 : للقاعدة أخرى صيغ

 . كان  ما على كان  ما استصحاب والغالب األصل -1
  .خالفه على دليل يدل حىت عليه كانت  ما على األشياء بقاء األصل -2

 عنها علي بن القاسم الزقاق التجييب نظما بقوله:وعرب 
 أمثاان أو أجال أو مثموان...  كاان  ما على كان  ما وأبق  

 قضاال طويال ابئع   ت  بسك  ...  وانقضا بقبض التنازع عند
 يستبان فخالف وإال به...  بيان حلم أو كبقل  ملشرت

 الفرض   هَ ب  وش   فال وبعده...  القبض قبيل عَ ف  الد   عىاد   إن
 ......................ع  وقَ  قد ما أو بَ ح  ص  استُ  كحال  
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  :عالقة ذات قواعد
 (.  أعم. )ابلشك يزول ال اليقني_ 1
 (.  أخص. )العدم العارضة األمور يف األصل_ 2
 (.  أخص. ) الوجود األصلية الصفات يف ألصلا_ 3
 (.  أخص. ) الزمان بتقادم يسقط ال احلق_ 4
 ( . أخص. )اهلالك يعلم مل ما بقاؤه فاألصل قيامه ُعر ف ما_ 5
 ( .  أخص. ) امللك بقاء األصل_ 6

 شرح اتلقاعدة
أسفل الشيء، ويطلق يف االصطالح على معان كثرية، منها أنه يستعمل مبا يقابل   :األصل يف اللغة

تبىن عليها املسائل، الفرع، ومبعىن الراجح، ومبعىن املستصحب، ومبعىن الدليل، ومبعىن القاعدة اليت 
 .وهذا املعىن األخري هو املراد هنا.واملنطبقة على جزئياهتا

أن الواقع أو احلكم الذي ثبت يف الزمان املاضي، ثبواتً أو نفياً، يبقى على حاله، وال  :وتعين القاعدة
األمور املتقدمة، فإذا يتغري ما مل يوجد دليل يغريه، أو أن األس واملعيار يف األمور املتأخرة أن تبىن على 

جهل يف وقت اخلصومة حال الشيء، وليس هناك دليل حُيكم مبقتضاه، وكان لذلك الشيء حال 
سابقة معهودة، فإن األصل يف ذلك أن حيكم ببقائه واستمراره على تلك احلال املعهودة اليت كان 

 .  عليها حىت يقوم الدليل على خالف ذلك، فيصار حينئذ إليه

واألمارة الظاهرة، إال  .البينة، واإلقرار، والنكول :ليل املخالف على أحد أربعة أشياءويعتمد الد
 .أن النكول يرجع إىل جمرد القرينة الظاهرة

 كان  ف إن املاضي يف كان  ما ألن ؛" ابلشك يزول ال اليقني: " قاعدة عن متفرعة القاعدة وهذه
 وحصل ،نفيه يقني وجد فقد نف ًيا كان  وإن ،زواله يف الشك وحصل ،ثبوته يقني وجد فقد ثبواتً 

 .الشك ويلغى ،ابليقني فيحكم ،ثبوته يف الشك
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 بقاء األصل: " املالكي الونشريسي اإلمام قال ،األصوليني عند ابالستصحاب عنها املعرب وهي
 أصول من أصل وهو ،احلال ابستصحاب األصويل العرف يف املسمى وهو،  كان  ما على كان  ما

 " وفروع مسائل عليه تدور الشريعة
 ".آخر وقت يف ثبوته على بناء وقت يف أمر بثبوت احل كم: " هو واالستصح اب

 وإن ،مبقتضاها األخذ يف بينهم خالف ال ،أصلها يف الفقهاء بني اتفاق حمل القاعدة وهذه
  مثة كان

 وحاالهتا صورها بعض يف بينهم اختالف

 عبارة وهو(  االستصحاب)  لفظة كان  ما على كان  ما بقاء قاعدةعلى هذا األصل أي  طلقوني
 إىل املستصحب الشيء زمن ابعتبار ينقسم و، آخر وقت يف بثبوته وقت   يف اثبت أمر على احلكم عن

 : قسمني

 عليه كان  ما على احلاضر الزمان يف الشيء إبقاء: أي ،للحال املاضي استصحاب: األول القسم
 ، االطالق عند واملراد األصل وهو ،القاعدة هذه عنه تعرب ما وهو ،املاضي يف

 هذا أن على دليالً  للشيء احلاضر احلال اختاذ: أي ،للماضي احلال استصحاب: الثاين القسم
 قال وقد، املعكوس أو املقلوب ابالستصحاب ويسمى ،السابق الزمن يف الشيء عليه كان  ما هو احلال

 أمر كل  يف واجب احلال حتكيم: " بقوهلم احلنفية فقهاء عنه يعرب ما وهو، أصله على قياًسا البعض به
   .القاعدة هذه يف مراًدا وليس ،" املاضي يف أشكل

 عند مال الغائب لالبن كان  لوما  عند احلنفية: املعكوس أو املقلوب االستصحابومن أمثلة 
 وأنت منه نفسك على أنفقت إنك لألب االبن فقال ،اختلفا مث نفسه على منه األب فأنفق أبيه

 اخلصومة حال كان  فلو ،احلال حيكم فإنه ،ألحدمها بينة وال ،معسر وأان أنفقت األب وقال ،موسر
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 االبن بينة تقدم دعوامها على واالبن األب من كل  برهن ولو البنه فالقول موسراً  ولو له فالقول معسراً 
  (.النفقة أواخر املختار الدر ر) 

 : القاعدة أدلة

 . وأدلتها"  ابلشك يزول ال اليقني"  قاعدة_1

 الشيء وأن ،ذلك خالف يتيقن حىت أصوهلا على ببقائها حيكم األشياء أن على اإلمجاع _2
 . نفيه على دليل يدل حىت ابستصحابه احلكم جيب سببه لوجود ثبوته على الشرع دل الذي

 ابتداء الشيء إثبات وإمنا ،مبقًيا دليالً  يستدعي ال البقاء إذ ،دليل عن البقاء الستغناء -3
 .مثبًتا دليالً  يستدعي

 الشيء وأن ،ذلك خالف يتيقن حىت أصوهلا على ببقائها حيكم األشياء أن على اإلمجاع_ 4
 . نفيه على دليل يدل حىت ابستصحابه احلكم جيب سببه لوجود ثبوته على الشرع دل الذي

 : القاعدة تطبيقات

غيبته لتسقط عنه النفقة، وعلم يسره وقت خروجه، فال يصدق يف إن ادعى الزوج اإلعسار يف  -1
 حىت يثبت خالفه. ؤهبقا األصلو  دعوى اإلعسار، استصحااب حلاله األول الذي علم عند خروجه،

 يد يف السلعة بقاء فاألصل السلعة قبض يف أو الثمن قبض يف املتبايعني بني االختالف وقع إن -2
إال أن  كان  ما على كان  ما بقاء األصل ألن ذلك؛ خالف يتبني مل ما املشرتي ذمة يف والثمن ،البائع

  .تكون هناك عادة فيعمل هبا
 ادعى أو البائع إىل الثمن دفع املشرتي ادعى أو املقرض إىل الدين دفع املستقرض ادعى لو  -3

 األصل ألن قوهلم فالقول القبض واملؤجر والبائع املقرض وأنكر املؤجر إىل اإلجارة بدل دفع املستأجر
 .الذمة يف ثبوهتا بعد واألجرة والثمن القرض مبلغ بقاء
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ابملبيع قدمي قبل العقد،  إذا اختلف املتبايعان يف اتريخ انعقاد البيع، وادعى املشرتي أن العيب -4
وخالفه البائع، فادعى أنه حادث بعد العقد، فقيل القول للمشرتي، استصحاابً حلال عدم انعقاد 
 .البيع، ألن األصل عدمه، وقيل القول للبائع، استصحاابً لكون البيع منعقداً، فال ينقض ابلدعوى

من اشرتى سلعة على رؤية متقدمة، فادعى أن املبيع قد تغري عن حالته اليت رآه عليها، وأن البيع  -5
وقال  كان،القول قول البائع؛ ألن األصل بقاء ما كان على ما   :فقال ابن القاسم ،منحل

 .، ألن األصل براءة ذمته من الثمنالقول قول املشرتي :أشهب
 
 

 األصل ال جيتمع مع البدل :القاعدة اخلامسة
 وعرب عنها علي بن القاسم الزقاق التجييب نظما بقوله:

 جيتمع ال أصله مع وبدل.................................         
 نقل واخلف استعمل كماء...   البدل قواه ضعف إن وقيل

 األلفاظ األخرى
 .ال جيتمع األصل والبدل إال بدليل -
 .البدل واملبدل ال جيتمعان يف ملك رجل -
 .األصل والبدل ال جيتمعان -
 .وضان لشخص واحدعاألصل أال جيتمع ال -
 .يقوم البدل مقام املبدل ويسد مسده -

 معىن القاعدة:
ابلكلية فيقويه  جيتمعان، إال إذا ضعف األصل ومل يسقطمن األصول أن األصل والبدل ال 

البدل، يف رواية بعض املالكية وجيمع بني األصل والبدل، ويؤيد احلنفية واحلنابلة القاعدة، وأنه ال 
 .جيتمع البدل واملبدل منه
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وسبق  ،(53م/ )يةوهو نص قاعدة جملة األحكام العدل.وإذا بطل األصل يصار إىل البدل
 .بياهنا

 .واألجرة واملنفعة .من ذلك أال جيتمع العوضان لشخص واحد ابتفاق كالثمن واملبيعو 
 .القاعدة تطبيقاتمن 
 .التيمم بدل عن الوضوء، فال جيمع املصلي بينهما1-

 .املسح على اخلف بدل عن غسل القدم، فال جيمع املتوضئ بينهما2 -
 .صاحب الكفارة بينهماالصوم يف كفارة اليمني بدل عن اإلطعام، فال جيمع 3 -

 :املستثىن
روى بعض املالكية أن من مل جيد إال ماء مستعماًل، أو ماء به جناسة، فإنه يتوضأ به ويتيمم 1 -

 .احتياطاً، وذلك لضعف األصل
إذا كان اخلف  ممزقاً، أو غري ساتر حملل الفرض، فإنه جيمع فيه بني الغسل واملسح، وهي رواية 2 -

 . دليل عليهاضعيفة يف املذهب ال
 

  أوىل فنفيه نفيه إىل ثبوته أدى ما كل:  سةداسالقاعدة ال
 معىن القاعدة

من أصله، وال  ينتفيإذا كان ثبوت الشيء متوقفاً على نفيه، ألنه ال يثبت إال إذا انتفى، فإنه 
يثبت، ألن ثبوته يرتتب عليه امتناعه وبطالنه، فال يعتد بثبوته، ويعترب منفياً من أصله، حىت ال يؤدي 

األصل أن الشيء يعترب "ذلك إىل الدور والتسلسل، وعند احلنفية قاعدة قريبة من هذه القاعدة، وهي
 .وز له التصرف فيما حجر عليهكاحملجور عليه ال جي" ما مل يعد على موضوعه ابلنقض واإلبطال

 التطبيقات
ابلصداق، فإن البيع  من زوج عبده من حرة بصداق ضمنه هلا، مث ابع السيد العبد للزوجة1 -

تب على صحته ملكها لزوجها، ومبلكها له ينفسخ النكاح، ويرتتب على فسخ النكاح رت يفسد، ألنه ي
 .هو الثمن يف عقد البيع، فيفسد البيع أصالً  سقوط املهر، وإذا سقط املهر بطل البيع، ألن املهر
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من عّدله رجالن، فأراد العد ل جتريح أحدمها جبرحة قدَية على تعديله، ال يقبل جترحيه؛ 2 -
طريق من جّرحه، وإذا سلبت  ألنه يرتتب على قبول جترحيه سلب عدالته؛ ألن عدالته ملا تثبت إال عن

  .ه أصالعدالته مل تقبل شهادته، فال يقبل جترحي

إذا اشرتى اثنان عقاراً دفعة واحدة، فال شفعة ألحدمها على اآلخر؛ ألهنا لو وجبت ألحدمها 3 -
لوجبت لآلخر، فليس أحدمها أوىل ابلشفعة من صاحبه، ووجوهبا هلما معًا يبطلها؛ ألن الشخص 

 .الواحد ال َيكن أن يكون آخذاً ابلشفعة ومأخوذاً منه يف الوقت نفسه
 املستثىن

مىت  :الرجل لزوجته املسألة امللقبة ابلسرجيية، نسبة إىل ابن سريج الفقيه الشافعي، وهو أن يقول
ال يلزمه شيء، ألنه لو وقع  :فقال بعض الشافعية تطبيقًا للقاعدة طلقتك فأنت طالق قبله ثالاثً،

ا بعده، فإثبات الطالق لوقع مشروطه، وهو الثالث قبل كالمه، ولو وقعت الثالث المتنع وقوع طالقه
الطالق يؤدي إىل نفيه، وما أدى إثباته إىل نفيه فنفيه أوىل، ولكن الراجح عند الشافعية عدم وقوع 

 .الطالق، ويف قول يقع طلقة، مث طلقتان من الثالث
لغواً، فيقع عليه الطالق  " قبله" يقع عليه الطالق، استثناء من القاعدة، ويعّد قوله :وقال املالكية

  .مث يتمم الثالث من املعلقاألول، 
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 املبحث الثاين: قواعد أصول اخلالف

 
 ؟ الطََّواِرئ   ت  َراَعى َهلْ  وىل:القاعدة األ

 : للقاعدة أخرى صيغ
  ال؟ أم تراعى هل الطوارئ -1
  ال؟ أم البعيدة الطوارئ تراعى هل -2
  منها؟ شيء يعترب ال أو كلها  ربتتع هل طرّوها َيكن اليت األمور -3

 : عالقة ذات قواعد
  (أعم) .ابملآل؟ أو ابحلال العربة هل -1
  (األول القاعدة شطر إىل ابلنظر أعم) .شرعا مقصود معترب األفعال مآالت يف النظر -2
  (الثاين القاعدة شطر إىل ابلنظر أعم) .وجوده قبل الشيء حكم يثبت ال -3

 :القاعدة شرح
 الذي حيدث فجأة و ينزل بغتة.، وهو األمر مجع طارئ :الطوارئ

 كما  احلكم يف مؤثرة اعتبارها الطوارئ ومراعاة، طروها َيكن اليت األمور القاعدة يف ابلطوارئ املرادو  
 . وقعت قد كانت  لو

 النتائج تلك على بناء التصرف فيمنع وقوعها، قبل ونتائجها األمور بعواقب يعتد هل: القاعدة ومفاد
 .البعيدة دون القريبة الطوارئ تراعى: وقيل. َينع؟ ال أو
 ،فعال الواقع على يرتتب ما عليها فيرتتب كلها  تعترب هل طروها َيكن اليت األمور يف اختلفوا الفقهاءف

 . احلايل احلكم يف أثر أي هلا يكون فال ،شيء منها يعترب ال أو
: قاعدة من أعم وهي"  ؟ ابملآل أو ابحلال العربة هل: " قاعدة عموم يف تدخل خالفية قاعدة فهي

 تلك السبكي ربط لذا ،وترقبه الوقوع قرب على فيها دال التوقع إذ" كالواقع؟  جيعل هل املتوقع"
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"  ؟ الزائل حكم يعطي هل الزوال على املشرف: "الشيء زوال بقرب املتعلقة وقسيمتها القاعدة
 ".  حكمه يعطى الشيء قارب ما: " بقاعدة

 فهو قريبا كان  وإن ،الواقع حكم يعطى فال الوقوع من قريبا يكن مل إن... الواقع غري: " السبكي يقول
 واملشرف كالواقع؟  يكون هل املتوقع: قولنا من أعم وهي ؟ حكمه يعطي هل الشيء قارب ما مسألة

 مبا خيتص أن يشبه كالواقع  املتوقع: قولنا أن غري األمرين؛ لشموهلا ؟ كالزائل  يكون هل الزوال على
 الذي املعدوم هناك فيعطي. سيعدم مبا خيتص أن يشبه كالزائل  الزوال على املشرف: وقولنا ،سيوجد
 ."املعدوم حكم سيعدم الذي املوجود وهنا املوجود حكم سيوجد

 القاعدتني بني العالقة وإلبراز. بعيد أو قريب وقت يف الوقوع فمحتمل - قاعدتنا يف - الطارئ أما
 تراعى اثلثها ال؟ أم تراعى هل الطوارئ: "قوله هي واحدة صيغة يف للمقري تبعا الونشريسي مجعهما
 – القريب الطارئ وهو - املتوقع اعتبار ترجيح من" اثلثها: "قوله يف ما خيفى وال". فقط القريبة

 . الطوارئ مراعاة يف اخلالف وتقرير ،كالواقع
 خاص 11- قريبة أو كانت  بعيدة - الوقوع احملتملة الطوارئ مراعاة يف اخلالف اطراد أن يظهر والذي

 حكم يعطى فال الوقوع من قريبا يكن مل إن الواقع غري أبن السابق النص يف السبكي وجزم. ابملالكية
 . الواقع

 يوضح لكنه ،العبيد أبحكام لتعلقه املعاصر الفقه يف حمل له ليس بفرع القاعدة هلذه َيثلون واملالكية
 جيوز ال تعترب الطوارئ أن فعلى، سيده اببنة العبد تزوج جواز يف اخلالف وهو القاعدة؛ معىن جبالء
 تزوجيه جيوز تعترب ال الطوارئ أن وعلى إايها نكاحه فيفسخ أبيها مبوت له ملكها يطرأ لئال هبا تزوجيه

  األول القاعدة لشطر ترجيحا الكراهة واملشهور هبا

  :الطوارئ العتبار متعارضني شرعيني أصلني جتاذب القاعدة هذه يف اخلالف ومبىن
 هلا الشارع اعتبار يف اختالف ال واملآالت. املآالت معىن من فيها ملا الطوارئ العتبار مرجح: أوهلما
 مبراعاة فالقائل". شرعا مقصود معترب األفعال مآالت يف النظر: " املقاصدية القاعدة تقرره كما

  .مآال يكون أن شأنه من الطارئ ألن املآل الشارع اعتبار اجلملة يف مستنده الطوارئ
، 12"وجوده قبل الشيء حكم يثبت ال: " بقاعدة عنه املعرب وهو الطوارئ اعتبار لعدم مرجح: والثاين

  .إذن األصل هذا مبقتضى هلا حكم فال بعد توجد مل والطوارئ
                                                 

 بعد يقدران بالعرف عند المالكية في غالب ما انبنى الحكم عليهما فيه. القرب وال - 11
 2/130األشباه والنظائر البن الملقن  - 12



 2  -املالكيةمذكرة يف القواعد الفقهية عند  

 د. مسرية خزار 22 
 

  .واملعامالت العبادات يف جارية والقاعدة
  :القاعدة أدلة
  :تراعى الطوارئ أبن القاضي القاعدة شطر أدلة: أوال

  .وأدلتها" شرعا مقصود معترب األفعال مآالت يف النظر: " قاعدة  -أ
 آلاثر الشارع مراعاة مبجموعها تفيد اليت، الشرعية األدلة من كبرية  مجلة األصل هذا حبجية تنهض

 :ذلك ومن، عليها املرتتبة وعواقبها ونتائجها األفعال
 : الكرمي القرآن من: أوال 

ُعونَ  ال ذ ينَ  َتُسب وا   َوالَ : تعاىل قال -1 ًوا اّلل َ  فَ َيُسب وا   اّلل    ُدون   م ن َيد    [08 األنعام] ع ل م   ب َغري    َعد 

 وكشف املشركني أمر توهني من فيه ملا نظرا مشروعا الظاهرة صورته يف يكون قد املشركني آهلة فسب  
 محل يف تتمثل وخيمة نتائج الفعل هلذا أن غري ،بدينهم املؤمنني اعتزاز وإظهار املزعومة آهلتهم زيف

 اليت املصلحة على بكثري تربو مفسدة وهي ،وعدواانً  جهالً ، وتعاىل سبحانه هللا سبّ   على املشركني
 هذا ويف. االعتبار هذا على بناء الشارع به أيذن مل ولذا، الفعل هذا مباشرة وراء من حتقيقها يرجى
 . وإطالقها األحكام إصدار قبل واملآالت ابلنتائج الوعي أمهية إىل توجيه

أَُلوا اَل  َآَمُنوا ال ذ ينَ  أَي  َها ايَ : تعاىل قال-2 َياءَ  َعن   َتس  أَُلوا َوإ ن   َتُسؤ ُكم   َلُكم   تُ ب دَ  إ ن   َأش  َها َتس  نيَ  َعن    ح 
َها اّلل ُ  َعَفا َلُكم   تُ ب دَ  ال ُقر َآنُ  يُ نَ ز لُ   سؤال عن وجل عز هللا هنى حيث ،[ 101: املائدة] َحل يم   َغُفور   َواّلل ُ  َعن  
 مما عنها املسؤول الواقعة حكم كان  إذا حكمه تعاىل هللا يبني مل حكم عن وسلم عليه هللا صلى النيب

 ،غريه أو ابلسائل احلرج إحلاق إىل تفضي أن َيكن عنها اإلجابة وكانت، إليه ضرورة وال حاجة ال
 العار إحلاق إىل ذلك ألدى إليه ينتسب الذي غري هو أبوه كان  فلو أبوه؟ هو من سأل الذي كالرجل

ه به  نعم: وسلم عليه هللا صلى الرسول قال فلو ؟ عام كل  يف أيكون احلج عن سأل الذي أو ،وأبمّ 
 . ابألمة حرج هذا يف ولكان لوجبت

 . [104: البقرة] انظُر انَ  َوُقوُلوا   رَاع َنا تَ ُقوُلوا   الَ  آَمُنوا   ال ذ ينَ  أَي  َها ايَ : تعاىل قوله -3
 اللغوي املعىن ولكن، انظران معىن ذات هو اللغة يف راعنا معىن أن الكرَية اآلية هذه يف الداللة وجه
 استعمال بسبب وذلك ،به وسلم عليه هللا صلى النيب خماطبة عند حمظور مآل له" راعنا" للفظ اجملرد

 منه والنيل والسالم الصالة عليه سب ه به قاصدين وسلم عليه هللا صلى النيب خطاب يف له اليهود
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 إيذاء إىل مفضيا قوهلم يكون ال حىت ،اللفظ ذاك استعمال عن الصحابة فنهي ،مبطن خفي أبسلوب
 . يشعرون ال حيث من وسلم عليه هللا صلى النيب
 : النبوية السنة من: اثنيا

 الناس يتحدث ال »: بقوله هذا وعّلل املنافقني قتل عن امتنع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن -1
 . 13«أصحابه يقتل كان  أنه

، املنافقني قتل عن امتنع قد وسلم عليه هللا صلى الكرمي الرسول أن: احلديث هذا يف الداللة وجه
 ،وخارجيا داخليا التشريع مقاصد مع تتصادم اليت الضررية نتائجه إىل والسالم الصالة عليه منه التفااتً 

 اجلماعة وحدة وتوهني الداخلي لالنقسام الباب وفتح، املسلم الصف داخل الفتنة فبإاثرة داخليًّا أما
 الدخول من الناس ترهيب طريق عن املنورة املدينة خارج اإلسالم صورة فبتشويه خارجيًّا وأما ،املؤمنة

(  الظاهر يف) اإلسالم اعتنقوا الذين األفراد بعض أصاب الذي املصري من وختويفهم ،اإلسالم يف
 . مؤمنة ليست قلوهبم أن حبجة القتل مصريهم فكان

 السابق التبصر ضرورة إىل إرشاد ،املنافقني قتل عن وسلم عليه هللا صلى الرسول امتناع ويف  
  .التشريع مقاصد مع توافقها مدى من للتحقق ،عليها اإلقدام قبل األفعال تطبيق بنتائج

 حديثو قومك أن لوال ،عائشة اي»: قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنها هللا رضي عائشة عن -2
 اببني له وجعلت ،ابألرض وألصقته منه أخرج ما فيه فأدخلت ،فهدم ابلبيت ألمرت ،جباهلية عهد
  14.« إبراهيم أساس به فبلغت ،غربياً  وابابً  ،شرقياً  ابابً 

 عليه إبراهيم بناها اليت الكاملة اهليئة على البيت إعادة أن: احلديث هذا يف الداللة وجه   
 من امتنع وسلم عليه هللا صلى الرسول لكنّ  ،أصله يف فاضل عمل بل ،مشروع عمل هو السالم
 ،واخلصام النزاع إاثرة جتنب إىل منه مراعاة ،الناقصة اهليئة من عليه هو ما على البيت وأبقى، إنفاذه

 األخرى الرواايت بعض إليه أرشدت ما وهو ،ابجلاهلية العهد حديثي قلوب أتليف على واحلرص
 يف اجلدر أدخل أن قلوهبم تنكر أن فأخاف ابجلاهلية عهدهم حديث قومك أن ولوال: " للحديث

  ... "  ابألرض اببه ألصق وأن البيت

                                                 
 أخرجه البخاري . - 13
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 :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ،إليه فقاموا املسجد يف ابل أعرابيا أن مالك بن أنس عن -3
 . 15 « عليه فصب ماء من بدلو دعا مث- تقطعوه أي- تزرموه ال »

 والنهي ابملعروف األمر قبيل من كان  فعله عن ملنعه األعرايب هذا على عنهم هللا رضوان الصحابة فقيام
 هذا مع واألانة ابلرتوي الصحابة أمر قد وسلم عليه هللا صلى الكرمي الرسول ولكن ،املنكر عن

 وجسمه لثيابه تنجيس من اإلنكار هذا إليه سيؤول ما إىل والسالم الصالة عليه منه مراعاة، األعرايب
 . البول عن قطعه من احلاصل االحتقان بسبب ابلضرر إصابته عن فضال ،املسجد من أخرى ومواضع

 أن تصلح ،التحايل بطالن و االستحسان و الذرائع سد حجية تثبت اليت األدلة من كثريا  وإن ،هذا
 .  املآل إىل النظر أصل حجية على شاهدة تكون

  .وأدلته للمآل العربة أبن القاضي"  ابملآل؟ أو ابحلال العربة هل: " قاعدة شطر  -ب
 : يلي مبا" ابملآل العربة" أن على ويستدل

 عليه هللا صلى هللا رسول قضى: قال ، جده عن ، أبيه عن ،شعيب بن عمرو عن عن روي ما -1
 هللا صلى هللا رسول له فقال ،أقدين ،هللا رسول اي: فقال ،رجله يف بقرن رجالً  طعن رجل يف وسلم
 صلى هللا رسول فأقاده ،يستقيد أن إال الرجل فأىب: قال ،" جرحك يربأ حىت تعجل ال: " وسلم عليه
 هللا صلى هللا رسول إىل املستقيد فأتى ،منه املستقاد وبرأ ،املستقيد فعرج: قال ،منه وسلم عليه هللا

: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال صاحيب؟ وبرأ ،عرجت، هللا رسول اي: له فقال، وسلم عليه
 صلى هللا رسول أمر مث"  جرحك وبطل ،هللا فأبعدك فعصيتين جرحك؟ يربأ حىت ،تستقيد أال آمرك أمل
 فإذا ،جراحته تربأ حىت ،يستقيد ال أن ،جرح به كان  من: " عرج الذي الرجل بعد وسلم عليه هللا

 حيصل حىت اجلراحات يف القود بعدم وسلم عليه هللا صلى النيب أمر ففي  16"استقاد جراحته برئت
 . ابملآل واجلناايت اجلراحات يف العربة أن على دليل السراية وتؤمن الربء

 حكم فيقاس ،احلكم يف ألثر احلال يف موجوًدا كان  لو املآل يف حدث ما أن: وهو ،عقلي دليل -2
  .حكمه ويعطى احلال حكم على املآل
  :تراعى ال الطوارئ أبن القاضي القاعدة شطر أدلة: اثنيا

                                                 
 أخرجه البخاري . - 15
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 حكم ال"و"  معدوم وجوده قبل" الشيء ألن ،وأدلتها"  وجوده قبل الشيء حكم يثبت ال: " قاعدة
 :أدلتها، ومن " ملعدوم

 الشيء جيد أنه إليه خييل الرجل وسلم عليه هللا صلى النيب إىل شكي: عمه عن متيم بن عباد عن -1
  .17"  رحيا جيد أو صوات يسمع حىت ينصرف ال: " قال ،الصالة يف

 داللة يدل وهذا ،احلدث من التحقق بعد إال االنصراف بعدم وسلم عليه هللا صلى النيب أمر فقد
 . القاعدة معىن وهو ،بعده إال يوجد وال يتبعه األصل ابعتبار الشيء حكم أن على واضحة

 .   وجودا يتبعه الشيء وأثر ،أثره الشيء حكم أن -2
  . عليه متفرّ ًعا الشيء حكم َكو ن    ضرورةَ  ُمَسل م   ذاات الشيء عن الشيء حكم أتخر لزوم -3

  :القاعدة تطبيقات
 بكيل وقبضه جزافا بقمح ،أقساط عشرة فيه أن صاحبه يزعم زيت وعاء رجل اشرتى إذا 1- 

 ،يكيله مث يفارقه قد ألنه الفقهاء بعض عند ذلك جيز مل ،التصديق على منه أخذه الذي صاحبه
 وقوع احتمال فبمراعاة ،الزيت من نقص ما مبقدار الطعام يف عليه فريجع ،بينا نقصا ينقص فيجده

 إال ابلطعام الطعام بيع جيوز وال ،تبايعا ما عند الطعام بيع يتناجزا مل املتبايعان يكون الطارئ األمر هذا
 من ذلك بعد يطرأ وما ،ابلتقابض بينهما حصل قد التناجز أن ووجهه ،ذلك إبجازة وقيل بيد؛ يدا

 يؤثر ال ،الزيت من نقص ما مبقدار الطعام من يرد أن فيوجب البينة عليه تقوم الذي النقصان وجود
  .تعترب ال الطوارئ أن على بناء. جبزاف جزافا ابع قد فكأنه العقد صحة يف

، زكاة فيها تكن مل عشرة منها اقتضى فإن ،احلول عليها حال مايل مبلغ غرمي على له كان  من2 -
. الثانية اقتضى يوم من اجلميع حول وكان مجيعا زكامها الباقية العشرين أو عشرة ذلك بعد اقتضى فإن
 ومل اقتضيت يوم الثانية حول وكان أيضا زكاها عشرة اقتضى مث فزكاها عشرين األوىل يف اقتضى وإن

 هل هو اخلالف وسبب. ابلزكاة النصاب عن نقصت ألهنا بعدها ما إىل تضاف بل وقيل جيمعهما؛
 فزكاه حوله على ابلزكاة نقص الذي األول النصاب أبقى يراعها مل فمن ؟ ال أم البعيدة الطوارئ تراعى

 ولو ،التلف بعده ما على أيمن ال ألنه بعده ما إىل أضافه راعاها ومن ،فيهما النصاب دام ما حل إذا
  .18النصاب دون ألنه زكاة األول يف جيب مل تلف

                                                 
 رواه البخاري  ؛ ومسلم. - 17
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 واستثناء حيض عليها يطرأ أن حيتمل ابألشهر معتدة تسكنها اليت الدار بيع جواز يف اخلالف - 3
 االعتداد من عليه هي ما على بقاؤها األصل أن إىل نظر ابجلواز قال فمن عدهتا؛ مدة سكناها
 على مبنيان والقوالن. جمهولة به العدة ومدة حيضها يطرأ أن الحتمال نظر ابملنع قال ومن ابألشهر

  منع الطوارئ الحتمال نظر ومن ،أجاز للحال نظر فمن الطوارئ واحتمال احلال اعتبار
 جيوز ال تعترب الطوارئ أن فعلى ،واحدة صفقة يف والصرف البيع اجتماع جواز يف اخلالف 4-

 وعلى ،للصرف املفسد املناجزة عدم إىل ذلك فيؤدي االستحقاق البيع على يطرأ أن خمافة اجتماعهما
  19صفقة يف اجتماعهما جيوز تعترب ال الطوارئ أن

 بعض وأجازه املشهور على جيوز ال فيهما أو الصفة يف أو الوزن يف التصديق على الصرف 5 -
  .الطوارئ مراعاة يف اخلالف على مبين ذلك يف واخلالف الفقهاء

 ؟ حكمه يعطى هل الشيء قارب ة: مانياثالقاعدة ال
 اللفظ اآلخر للقاعدة: 

 .أصله على بقائه أو حكمه الشيء من قرب ما إعطاء يف املالكية اختلف -
 : عالقة ذات قواعد

 الشيء نعطي أان حيث من أعم افإهن (وجه من وعموم خصوص. )  ابملآل؟ أو ابحلال العربة هل_ 1
 من وأخص، .ال أم لآلخر مقاران أحدمها كان  سواء معا؛ األمرين حكم واملآل احلال حاليت من كل  يف

 . إليه يؤول ألن موضوعا يكن مل وإن حكمه يعطي الشيء مقاربة إن حيث
يف  القاعدة من الزمانية املقاربة صور منه استثنيت أصل)  وجوده قبل الشيء حكم يثبت ال_ 2

 (.  شطرها األول
 (. أخص. )  ؟ كالواقع  جيعل هل املتوقع_ 3
 (. أخص. )  ؟ الزائل حكم يعطي هل الزوال على املشرف_ 4
 (. أخص. ) حماذيه حكم أو مباديه حكم له يعطى هل بغريه اتصل إذا الشيء_ 5
  (.األول شطرهاعن  متفرعة. ) له حرمي هو ما حكم له احلرمي -6

 : القاعدة شرح

                                                 
 والقول األول البن القاسم فال يجوز اجتماعهما عنده إال في اليسير، والثاني ألشهب.   - 19
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َرى و ز رَ  َواز َرة   تَز رُ  َواَل  :  تعاىل هللا لقول ، هري غ حكم ال نفسه حكم يعطي شيء كل  أن األصل  ُأخ 
 [164: األنعام]، ما كثريا  القاعدة هذه: رشد ابن قال خالف، حمل فهو قاربه ما حكم إعطاؤه أما 

 كإمساك  به، إال يتم ال مما الشيء قارب ما كان  فإن لعينها، يشهد دليال أجد ومل الفقهاء، يذكرها
 كان  وإن واجب، فهو به إال الواجب يتم ال ما ألن يتجه، فهذا النهار، صوم لتصحيح الليل من جزء
نُهم القوم َموىل":  حبديث له حيتج فقد ذلك غري : البخاريفيما رواه  صلى هللا عليه وسلم وقوله ،"م 

صلى هللا عليه وسلم فيما رواه أبو  قولهومما حيتج به أيضا على هذه القاعدة  "املرء مع من أحب"
 ".ابن أخت القوم منهم" وروى البخاري،  "اخلالة مبنزلة األمداود: "

 متعددة أوجه وللمقاربة. قاربه مبا احلكم يف الشيء إحلاق (األول شطرها ابعتبار) القاعدة هذه تقررو 
 : ثالثة يف املقاَرب حكم املقار ب إلعطاء موجًبا منها الفقهاء اعتربه ما تلخيص َيكن

 املقصودة هي بوقوعه فاملتعلقة ،بزواله أو الشيء بوقوع تتعلق أن إما وهي: الزمانية املقاربة_ 1
 ابلشطر املراد فهو الشيء زوال اقرتاب وأما ،" كالواقع؟  جيعل هل املتوقع: " قاعدة من األول ابلشطر

 ".  الزائل؟ حكم يعطي هل الزوال على املشرف: " قاعدة من األول
 هو ما حكم له احلرمي: " قاعدة يف ابحلرمي عنها التعبري هو عليها داللة وأعم: املكانية املقاربة_ 2

 ". االتصال حكم فله قرب ما: "قاعدة هو املعىن هذا على داللة وأوضح ،عنها تفرع وما"  له حرمي
 اجتناهبا أو فعلها املطلوب الصفة أو العدد أو الشيء أو الفعل معظم عن االنتهاء أو التحصيل_ 3

 والوجه املطلوب األصل من قريب حنو على املكلف هبا جييء حبيث معني قدر أو هيئة على شرًعا
ََقل  "  قاعدة عموم يف يدخل املعىن وهذا. وجمزئً  كافًيا  التقريب هذا فيعترب املطلوب َثر   تَ َبع   األ  َك  "  ل أل 

 اعتبار لوازم من أن خيفى وال".  كله  مقامه يقوم الشيء معظم"  عنها املتفرعة القاعدة موضوع وهو
 . القليل اغتفار املعىن هذا

 الشرعية التقديرات عموم يف ودخوهلاثالثة ال املفاهيم هلذه القاعدة متعلقات مشول أوجه تتبني وهبذا
 ابحلال العربة هل: " قاعدة بشطر وثيًقا ارتباطها كان  ولذا املقاَرب حكم املقار ب إعطاء تقرر حيث

 وخصوص عموم - السبكي ذلك أوضح كما  - فبينهما. للمآل احلكم إبعطاء القاضي"  ابملآل؟ أو
 إن حيث من أعم": " ابملآل؟ أو ابحلال العربة هل"  قاعدة من الشطر هذا أن ذلك وبيان. وجه من

 أم لآلخر مقارابً  أحدمها كان  سواء مًعا؛ األمرين حكم واملآل احلال حاليت من كل  يف يعطى الشيء
 " . إليه يؤول ألن موضوًعا يكن مل وإن حكمه يعطي الشيء مقارب إن حيث من وأخص ال؛
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 أحدمها وكان العلة يف تقاراب إذا الشيئني أن" مفاده أصولًيا وجًها القاعدة هلذه أن إىل التنبيه وينبغي
 ابب من املنصوص حكم يعطى املنصوص غري فإن عليه منصوص غري واآلخر حكمه على منصوًصا

 ". عليه وقياسه به إحلاقه
 هو قوي شرعي أصل من مستثناة الزمانية ابملقاربة املتعلق وجهها ابعتبار أيدينا بني اليت والقاعدة

 شرعي مبدأ على مبنية ذلك مع أهنا إال  ،" وجوده قبل الشيء حكم يثبت ال: " بقاعدة عنه املعرب
 مع بينهما الشبه لشدة به الشيء مقارب قياس هو الفقهية واألحكام القواعد يف ابلغ أتثري ذي راسخ

 األصل هذا تبوأ وقد.  املسلمني على والتوسعة احلرج كرفع  شرعية مقاصد من اعتبارها على يرتتب ما
 التقريب" نظرية هي متكاملة كربى  لنظرية األساسية والفكرة املنطلق جعلته الشريعة يف مكانة

 ".  20والتغليب
 املذاهب بعض عند خالف فيها وقع قد فإنه القواين 21 األصالن هذان يتجاذهبا ةقاعدال إن وحيث
 و املالكية أوردها فقد. عليها املخرجة الفروع بعض على اخلالف هذا وانعكس لتأثريمها مراعاة

 يعطى هل الشيء قارب ما: " قوهلم مثل فيها اخلالف على دالة متنوعة استفهامية بصيغ الشافعية
 املذاهب شىت يف اعتمادها هو الفقه كتب  يف دوراهنا كثرة  عليه تدل الذي أن غري".  حكمه؟

 الفقهي التقعيد جمال يف الباحثني بعض دعا ما وهذا الفقهية الفروع من حيصى ال فيما إليها واالستناد
 إطار يف مهمة مسائل عليها تتخرج قد جليلة وقاعدة ،الفقهية القواعد كربايت  من اعتبارها إىل

 . وشروطه تطبيقاته بعض يف تُنوزع ولو مستقرًا اثبًتا وأصالً  ،الفقه أبواب من وغريها ،املالية املعامالت
 : (األول شطرها ابعتبار)القاعدة أدلة

ُتمُ  َوإ َذا: تعاىل قوله_ 1 ُكوُهن   َأَجَلُهن   فَ بَ َلغ نَ  النّ َساءَ  طَل ق  َع ُروف   َفَأم س   . [ 231: البقرة] مب 
َتع ذ   ال ُقر آنَ  قَ رَأ تَ  فَإ َذا: وقوله -2 ّلل    فَاس   .  [98: النحل] اب 

                                                 
الفكرة األساسية لهذه النظرية. . . هي أننا فيما  "نظرية التقريب والتغليب: في كتابه يقول الدكتور أحمد الريسوني - 20

نسعى إليه من أمور علمية أو عملية قد نحقق مبتغانا وننجز مطلوبنا على أكمل الوجوه وأتم الصور وقد ال نصل إلى ذلك. 
ومن أمثلة  "... فإذا وصلنا إلى الكمال والتمام واليقين فبها ونعمت وإذا لم نصل فهاهنا تأتي )نظرية التقريب والتغليب(،

ذلك: "المقادير التي حددها الشرع ـ سواء الموزونة أو المعدودة أو غيرها ـ وكذلك تلك التي تحدد بالقضاء، أو بعهود 
الناس وأعرافهم ، هذه المقادير قد يتعذر وقد يتعسر اإلتيان بها بتمامها. ففي هاتين الحالتين، ليس ضروريًا التمسك بهذه 

ها ، بل األمر أهون من أن يحتاج إلى التشديد والتضييق، وخصوصا إن كانت الفروق طفيفة، وكانت التحديدات بحذافير
الصور الممكنة قريبة من األصل المحدد . وقد صرح اإلمام الشاطبي بأن التقريب في هذه المجاالت أصل من األصول 

 و تنطع وتكلف".المعتمدة في الشرع، وأن التشديد والتدقيق في مثل هذه الحاالت إنما ه
 وهما: "أن الشيء ال يثبت حكمه قبل وجوده" و " قياس مقارب الشيء به " - 21
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ُتم   إ َذا آَمُنوا ال ذ ينَ  أَي  َها ايَ : وقوله -3 ُلوا الص اَلة   إ ىَل  ُقم  : املائدة] ال َمرَاف ق   إ ىَل  َوأَي د َيُكم   ُوُجوَهُكم   فَاغ س 

 يف أجلهن فبلغن فمعىن  ،فيها كالواقع  الوقوع قارب ما اعتبار هو اآلايت هبذه االستدالل ووجه[ 6
 وكذلك  ،حينئذ اإلمساك الزوج بيد ليس ألنه ،انقضاؤها املراد وليس العدة انقضاء قاربن األوىل اآلية

 . كثري  هذا ومثل ومقاربته الفعل إرادة فمعنامها اآليتني يف" الصالة إىل قمتم"و" القرآن قرأت"
 يف الوالء أن احلديث هبذا االستدالل ووجه. 22 « منهم القوم موىل»: مرفوًعا رافع أيب حديث_ 4

 . هبم القوم موىل إحلاق الشارع قرر وقد املعنوي القرب معىن
 . والقصد املعىن يف بينهما التشابه جبامع عليه الشيء مقار ب قياس_ 5

 : القاعدة تطبيقات
 على قدمت فلو ، واحلج والصالة كالوضوء  ، العبادة يف العمل لبداية النية مقارنة وجوب ألصلا_ 1

 فرق ال وأنه ، اإلجزاء عدم واملختار ، القاعدة على مبين خالف ، ؟ ال أم جتزئ فهل ، بيسري ذلك
صلى هللا عليه  النيب قول معىن ألن وذلك ، عنه أتخرها أو حملها عن تقدمها بني جزاءاإل عدم يف

 كان  ولو ابلنيات، مقرونة األعمال إمنا أي ، "نوى ما امرئ لكل وإمنا ياتنابل األعمال إمنا": وسلم
 من كل  ألن ، معىن احلديث يف النية على العمل لتوقف كان  ملا وقوعه بعد حىت النية تلحقه العمل

 . وقوعها بعد تغيريها أو إحلاقها على قادرا يكون فاته
 الشيء قارب ما ألن ابحلجارة، االستجمار فيها يكفي هل االستنجاء حمل من القريبة النجاسة -2

 حمل على قاصرة ابحلجارة االستنجاء يف الرخصة ألن ابملاء، غسلها من البد:  وقيل حكمه، يعطي
 "  القاعدة على مبين خالف وهو منه، قرب ما دون االستنجاء

 الويل أو املرأة إذن على تقدم الذي النكاح عقد صحة يف أيضا اخلالف القاعدة هذه وعلى - 3
 .العقد من ابلقرب ذناإل وقع إن العقد صحة واملشهور اليسري، ابلزمن

 وقتله عليه احلد وإقامة البلوغ، انهز الذي املراهق طالق لزوم يف اخلالف القاعدة، على خيرج - 4
 غريه، عن النكاح توليه وصحة الغنيمة، من له واإلسهام أسلم، إذا إبسالمه واحلكم جىن، إن قصاصا

 الشيء قارب ما أن وعلى البالغ، معاملة كله  ذلك يف يعامل حكمه يعطي الشيء قارب ما أن فعلى
 .ذكر مما بشيء للصيب يعتد فال نفسه، حكم يعطي

                                                 
 وقال حسٌن صحيح . واللفظ له. ، رواه أحمد، وأبو داود ، والترمذي - 22
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 اشرتطه إن به أبس فال ذلك حنو أو يوم إىل يقبضها أن واشرتط قائمة بعينها سلعة اشرتى من -5
 ذلك وكان سفر يف كاان  وإن ،قريب يومني ألن املشرتي على البائع اشرتطه أو البائع على املشرتي

 . حكمه يعطى الشيء قارب ما أنبناء على . اليومني ذينك يركبها أن فله دابة
  .حكمه يعطي الشيء قارب ما أن على بناء ، بيسري احلول قبل الزكاة تقدمي جيوز -6
 املسجد من قريبة الطرق ألن. ابملسجد املتصلة الطرق يف اجلمعةَ  املأمومني بعض صالة تصح -7

 . حكمه يعطى الشيء قارب ما أن ومعلوم به متصلة لكوهنا
 من السر أعلى لقرب للسهو يسجد ال فإنه الصالة يف اجلهرية قراءته يف السر أبعلى أتى من_ 8

 . حكمه أعطي الشيء قارب وما. اجلهر
 على مبين خالف ؟ ال أم اجلزاء عليه جيب فهل فقتله ، احلرم بقرب صيد على اجلارح أرسل من -9

  .حكمه يعطي الشيء من قرب ما أن على بناء اجلزاء عليه أن املشهور القاعدة،
 ما أن قاعدة على وهو احلال، حكم يف ألنه جائز، الثالثة و اليومان السلم مال رأس أتجيل - 10

املعني إىل ثالثة أايم جائز، ألنه يف حكم  املبيع قبض أتخري وكذلك حكمه، يعطي الشيء قارب
 احلال.

 ال؟ أم كاحملقق  هو هل الغالبثالثة: القاعدة ال
 األخرى األلفاظ

 .التحقيق منزلة ينزل الغالب الظن -
 .ال أسباهبا ويف كالقطع،  الشرعية األحكام يف الظن -

  23 :عالقة ذات قواعد
 ( أعم)   للغالب احلكم 1-
  ( أعم)  ؟ حكمه يعطىهل  الشيء قارب ما2 -
  ( أعم)  اتبع التابع3 -
  ( قسيمة)  له حكم ال النادر4 -
  ( قسيمة)  لألكثر تبع األقل5 -

 :شرح القاعدة
                                                 

 .13تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية، الغرياني، ص - 23
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هو ما كان  الغالبكموت املرث حقيقة بني ظهراين ورثته، وهو ما كان وقوعه اثبتا ابلقطع  احملقق 
وقوعه اثبتا بغلبة الظن، حبيث يكون احتمال ختلف وقوعه اندرا جدا، وذلك كاملفقود إذا شوهد يف 

     24معرتك القتال، فالغالب يف شأنه إذا مل يرجع أنه مات.
 مل إذا ابتفاق به العمل وجيب العملية، األحكام عليه وتبىن ابليقني، ملحق الفقهاء عند الظن وغالب

 البينات مساع عند احلاصل كالظن  منه، أرجح له معارض وال النصوص، من قاطع دليل يوجد
 أكثر عط ل الظن بغلبة يعمل مل ومن الشرعية، واألقيسة واألحاديث والرواة واملفتني واملقومني

 مع آخر، رأي يف ينزل وال املالكية، عند املشهور الرأي يف احملقق منزلة الغالب ينزل ولذلك ألحكام،ا
 .25واستثناءات تطبيقات من فيها يرد وما للنادر، ال الشائع للغالب العربة لقاعدة التنبيه

ما قارب الشيء  إن كاحملقق هو من قبيل  الغالبكون   ألنوهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة، 
 ه.حكم ىعطي

 صياغة مشعرة بوجود املقري اإلماموقد اختلف الفقهاء ي أصل تقعيدها كسابقتها، لذلك صاغها 
 يف للمحقق مساو الغالب أن مالك مذهب من املشهورفقال: " املالكية عند افيه الفتخاال

 قاعدةال " "، وصاغها الونشريسي أبسلوب االستفهام الدال على اختالف الفقهاء فيها فقال:احلكم
  ." ؟ ال أم كاحملقق  هو هل الغالب األوىل:

 القاعدة تطبيقاتمن 
ر النجاسة يف فيه ومل يعسر االحرتاز منه، كالطري والسباع سؤر ما عادته استعمال النجاسة إذا مل تُ  -1

وسؤر شارب اخلمر، هل كل ذلك جنس  والدجاج املخالة، وكذلك سؤر الكافر وما أدخل يده فيه.
، جناسته، والغالب كاحملقق؛ أو ال يكون جنساً تغليباً لألصل، إذ األصل أن كل حي طاهرألن الغالب 

 .اختار ابن رشد الطهارةو 
ابلشك لسهولته على النفس، خبالف الطعام فال  واملشهور إراقة املاء دون الطعام، جلواز طرح املاء 

  يطرح ابلشك حلرمته.
لباس الكافر وغري املصلي، املشهور أنه ال يصلى فيه، وحيمل على النجاسة، تقدَياً للغالب  - 2

  وجعله كاحملقق.

                                                 
  502التقعيد الفقهي، الروكي، ص - 24
 410/8واعد الفقهية واألصولية معلمة زايد للق - 25
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إذا اضطرب الكلب اجلارح أو الصقر اجلارح على صيد، وحتفز له، فأرسله الصائد دون أن يرى  - 3
الغالب كاحملقق، إذ الغالب الصيد، فادركه منفوذ املقاتل، وظن أنه املقصود، فإنه يوكل بناء على أن 

والقول اآلخر أنه ال يؤكل إال إذا حتقق  أن اجلارح إمنا وقع على ما اضطرب عليه، ال على غريه.
  اضطرب عليه. د أن اجلارح وقع على مائالصا

من علق طالق امرأته على احليض أو احلمل، فيقع الطالق عليه انجزاً يف احلال، وال يؤجل إىل  - 4
أو احليض، ألنه يغلب على الظن الوقوع إن كانت املرأة ممن حتيض وممن يتوقع منها  وع احلملقو 

وقال أشهب: ال ينجز عليه الطالق إىل  احلمل وهو يطؤها تنزيالً للغالب منزلة احملقق، وهو الراجح.
  على أن الغالب ليس كاحملقق. أن حتيض، وهو مبين

 املستثىن
ال يلتفت إىل غلبة الظن إذا أمكن اليقني، كاملكي الذي يقدر على استقبال عني الكعبة، فال  - 1

  يصح منه االجتهاد بغلبة الظن.
 ال تقبل غلبة الظن ابالجتهاد مع وجود الدليل القاطع. ألنه ال اجتهاد يف مورد النص - 2
 املشهور أنه ال يعمل الظان على ظنه يف استباحة الصيد إذا اشرتك جارح - 3

املعلم مع غريه، وظن أن املعلم هو القاتل، ويعمل بظنه يف الصالة إذا ظن الفراغ منها، ألن الظن يف 
 الصالة تعلق بعني احلكم الشرعي فهو كالقطع، ويف الصيد تعلق بسببه فال يعمل به.

ستعمل النجاسة من طعام، أو أكل منه غري مسلم، فاملشهور أنه ال يعمل إذا أكل حيوان ي - 4
 بقاعدة الغالب كاحملقق، فال يطرح حلرمته خبالف املاء.

 ال؟ أم حسا كاملعدوم  هو هل شرعا   املعدوم :رابعةالقاعدة ال
  للقاعدة اآلخر اللفظ

 ؟ال أم كالعدم  الحمُمض هنع هينامل رييص هل هينال -
 ؟ال أم هنع هينامل فساد على يدل هل هينال و - 
 يقةقح عدومكامل  شرعاً  عدومامل أن مالك مذهب من املشهور - 

  :عالقة ذات قواعد
  ة(فسر ) م.ال؟ أم كالعدم  عنه املنهي جيعل هل النهي -1
  . (قسيمة).  .حقيقة كاملوجود  شرعا املوجود -2
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 (مكملة). حسا كاملستقذر  شرعا املستقذر -3
 : القاعدةألفاظ  شرح
 بعدمه الشرع حكم ما: الشرع يف املعدوم و موجودا، ليس ما: واملعدوم وذهابه، الشيء فقدان العدم

  .وحرمه منه ومنع الشرع عنه هنى ما هو شرعا ابملعدوم واملراد .اخلارج يف صورة له كانت  وإن
 : القاعدة شرح

 مل ولو موجود فهو وأثبته الشرع به اعتد فما ، ابلشرع هو إمنا احلقيقة على األمور تقدير يف االعتداد
 وقد للعيان، الثما كان  ولو موجود، غري فهو وألقاه الشرع أمهله وما ، اخلارج يف حي وجود له يكن
َا:  تعاىل قال ، نفعه مدلع املعدوم منزلة املوجود تنزيل القرآن يف جاء  يَ ع َمُلونَ  ل ل ذ ينَ  اّلل    َعَلى الت  و بَةُ  إ من 

ََهاَلة   الس وءَ  ًتا َكانَ   َأَوَمن   :تعاىل وقال م،لمهبع ينتفعوا مل حيث ابجلهالة فواصفو  ، [17:  النساء] جب   َمي  
َناهُ  يَ ي   ي نُورًا َلهُ  َوَجَعل َنا َفَأح  احلياة مع الكفر موات، واإلَيان  اآلية فجعلت ،[122:  األنعام]  الن اس   يف   ب ه   ََي ش 

الكفر حياة، مع أن احلياة احلسية موجودة مع الكفر ولكنها كالعدم، ألهنا مع الشرك صارت  بعد
 معدومة مضمحلة

 أن مالك مذهب من املشهور: "بقوله املقري عنها عرب لذلك ،الفقهاء فيها اختلف القاعدة وهذه
 هو هل شرعا املعدوم: " فقال ،االستفهام أبسلوب الونشريسي وصاغها" حسا كاملعدوم  شرعا املعدوم

  ." ال؟ أم حسا كاملعدوم
 ال فاسد الشرع حبكم املعدوم أن إىل ذهب فمن ،العلة حتديد إىل يرجع القاعدة يف اخلالف وسبب
 املعدوم أن رأى ومن .واحدة فيهما العلة واعترب ،حسا املعدوم حبكم عليه حكم ،الواقع يف له حقيقة
 .خمتلفة فيهما العلة واعترب ،حسا املعدوم على يقسه مل ،الواقع يف حقيقته تفسد ال شرعا
بني األصوليني، وهي:  -أيضا -أصولية هي حمل اختالف بقاعدة وثيقا ارتباطا مرتبطة القاعدة وهذه
من  الشرع اه عنههن ما املكلف فعل إذا أم ال ؟ أي الفساد يقتضي الشارع عن الشيء هل هنيأن 

فاسدا ال تتحقق آاثره أم ال؟  فعلذلك ال عتربعليها آاثر األحكام هل يالعقود والتصرفات اليت تنبين 
 .الفساد يقتضي، وذهب بعض األحناف إىل أنه الفساد يقتضي نهيفجمهور األصوليني على أن ال

فهو كاملعدوم شرعا إذا  الفساد يقتضي ووجه االرتباط بني القاعدتني أن النهي عن الشيء إذ اعتربانه
فهو كاملعدوم شرعا إذا مل  الفساد يقتضيال  دوم حسا. والنهي عن الشيء إذ اعتربانهاعتربانه كاملع

 نقسه على املعدوم حسا
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 تطبيقات القاعدة
 وذلك قوالن، ال؟ أو بوطئه يرب هل صائمة، أو حائض وهي فوطئها زوجته، ليطأن حلف من - 1
 .بر   وإال يرب ، مل حسًّا املعدوم منزلة نزل فإن شرعاً، معدوم فهو حرام، والصوم احليض يف الوطء أن

 لألول؛ حتل مل فارقها مث حائض وهي فوطئها ثالاث طلقها زوجها كان  وقد امرأة رجل تزوج لو2 -
 ال حائض وهي الزوجة وطءف ، وعليهحسا كاملعدوم  شرعا واحملظور ،شرعا حمرم احليض يف الوطء ألن

 إن للمطلقة الرجعة به حتصل وال ،إن زىن البكر حد   جيلد بل حمصناً، الزوج به يكون وال املبتوتة، حيلل
 بنكاح الفيئة حتصل ال وكذلك املويل، الزوج من الفيئة به حتصل وال العدة، يف الرتجيع الزوج به نوى
 حسًّا، كاملعدوم  شرعاً  واملعدوم شرعاً، حمرم الوطء ألن املشهور، على اإلحرام أو الصوم، يف املويل
  .يكن مل فكأنه
 لكون املالكية، عند املشهور يف للجنازة وال للجمعة يتيمم ال املاء فقد إذا الصحيح احلاضر3 -

 الطهورين وفاقد تراابً، وال ماء جيد مل الذي الطهورين كفاقد  فصار ابلشرع، التيمم من ممنوعاً  احلاضر
 يصلي، وال يقضي أو ويقضي، يصلي أو يقضي، وال يصلي أو الصالة، عنه تسقط أبن خالف، فيه

 .ابملاء يتطهر حىت يصلي ال فإنه القاعدة على وبناء
 ففسد الطعام، ليأكلن أو فاسداً، بيعاً  فباع ليبيعن، أو فاسداً، زواجاً  فتزوج ليتزوجن،: حلف من4 -

 شرعاً  املعدوم ألن كلّ ه،  ذلك يف يرب فال. وشرب وجترأ اخلمر، كشرب  معصية على حلف أو أكله، مث
 .حسًّا كاملعدوم

 االنتفاع فيه َيكنه وجه على املشرتي قبضه إذا إال املشرتي إىل ضمانه ينقل ال فاسداً  بيعاً  املبيع 5 -
 العقد ألن عليه؛ ضمان فال وضاع، واألمانة الوديعة وجه على قبضه أو أصالً، يقبضه مل فلو به،

 قبض صحبه إذا إال للضمان سبباً  يكون فال حقيقة، كاملعدوم  فيكون شرعاً  معدوماً  يعد الفاسد
  .ضمان

 الصيد ألن لغريه، وال للمحرم ال ،به االنتفاع وال أكله جيوز ال ،ميتة فهو صيًدا حمرم قتل إذا -6
 وقت اإلحرام منهي عنه، واملعدوم شرعاً كاملعدوم حّساً.

 املستثىن
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خمتاراً حنث لعدم حنثه أوالً، فاملعدوم من حلف ال يفعل كذا، فأكره عليه، فإنه إذا فعله بعد ذلك 
شرعاً ليس كاملعدوم حسًّا هنا؛ ألن صورة الفعل حصلت أوالً مع اإلكراه، فاحنل اليمني ولو أنه فعل 

 غري معتد به.
 

 غالبها؟ حكم أو نفسها، حكم هلا يعطى هل الصور نوادر: ةمسااخل القاعدة
 األخرى األلفاظ

 .عليه الغالب حكم إجراء أو نفسه، يف النادر حكم يف املالكية اختلف -1
 ابلغالب؟ يلحق هل النادر -2
 الصور النادرة هل تراعى أو ال؟ -3

 وأوردها الزقاق يف منظومته فقال:
  والرطب وسلُ كالفُ   س  ف  ن َ  مُ ك  حُ  أم  ...  ب  لَ غَ  ما مُ ك  حُ  رَ دَ نَ ل َما  وهل

 بيان ألفاظ القاعدة
، أو هو ما كان احتمال وقوعه ضعيفا، مثله حدوث عدم والغالب الوقوع قليل كان  ما ابلنادر املراد

  ، ويسميه الفقهاء  أيضا ابلظاهر.وهو ما غلب على الظن وقوعه الغالب ويقابله
 معىن القاعدة 

 الغالبة والعلل األوصاف ملراعاة واحداً، حكماً  تعطى واحد، أصل إىل ترجع اليت املتشاهبة الصور إن
 األوصاف كامل  فيها تتحقق ال الواحد األصل إىل ترجع اليت الصور بعض لكن  مسائلها، أكثر يف

 .اندرة فتكون املسائل، عامة يف احلكم عليها بين اليت والعلل
 وإن املسائل، غالب حكم تعطى - أحياانً  - فقالوا النادرة، الصور هذه حكم يف املالكية واختلف
 حلكم خمالفاً  هبا، خاصاً  حكماً  تعطى - أحياانً  - وقالوا له، حكم ال النادر ألن عنها، اختلفت
 .الغالب من مستثناة وتكون الغالب،

 وأن الشريعة شأن هو ذلك وأن النادر على وتقدَيه الغالب اعتبار األصل إن": القرايفاإلمام  يقول
 الغالب يلغى األحكام من قسمني ذكر القوي األصل هذا تقريره بعد مث". كثرة  حتصى ال صوره
 : فيهما
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 عشرين منه وذكر ابلعباد رمحة دونه حكمه وأثبت عليه النادر وقدم الغالب فيه ألغي ما: األول القسم
 [ ". 1] الغالب وألغي واعترب الغالب على النادر قدم رمبا: " بقاعدة املراد وهو مثاالً 

 جًدا؛ عددهم كثر  إذا األموال يف الصبيان شهادة مثل والنادر الغالب فيه ألغي ما: الثاين والقسم
 ابملدعى رمحة أمهلهم بل بكذهبم قضى وال صدقهم الشرع يعترب ومل كذهبم  والنادر صدقهم فالغالب

 . عليه
 تناط أن األحكام يف األصل أن على مبين ،نفسه حكم يعطى النادر أبن القاضي ةالقاعد هذه فشطر

 مترًا تكون حىت تنمو أن -مثالً - الر طب خلق يف هللا سنة من أن ذلك وبيان. فرد كل  يف أبسباهبا
 اختلف حدوثه حالة ويف يقع قد لكنه ،الوقوع اندر الرطب تتم ر فعدم. مطردة غالبة عادة فهي

 حكم هلا يكون أو مثالً  الراب فيدخلها التَ َتم ر وهو جنسها يف الغالب حكم الرطب تعطى هل العلماء
 . بذلك علله من عند االقتيات وهي فيها الراب علة انتفاء على مننب هبا خاص

 القاعدة: تطبيقات
 فلو الكسب، على قادرين يكونوا أن البالغني يف الغالب ألن ابلبلوغ، تنتهي االبن على النفقة - 1

 تعطى الصور نوادر أن على بناء أابه، تلزم ال نفقته فإن الكسب على قادر غري معاق وهو االبن بلغ
 غري وهو القدرة، عدم سببها ألن األب، على النفقة فتستمر نفسها حكم أعطيت فإن غالبها، حكم
  .الصحيح على النفقة إليه تعاد فال أعيق مث صحيحاً، بلغ إن أما .الصحيح وهو قادر،

 متر، منه خيرج وال ييبس، وال أخضر، يؤكل الذي الرطب أو زبيب، منه خيرج ال الذي العنب - 2
 نفسه حكم ويعطى مستثىن، يكون أم الغالب؛ حكم ويعطى الزكاة، فيه وجتب الراب، فيه جيري هل
 .قوالن فيه االدخار؛ وهي فيه، العلة وجود لعدم ربوايً، يكون فال
 أن على بناء ذكاته، جتب ال والضفاع، كالسلحفاة  ابلرب، حياته تطول الذي البحر حيوان - 3

 .أنفسها حكم تعطى أهنا على بناء ذكاته وجتب الغالب، حكم تعطى النادرة الصور
 مما وحنومها والضفدع والسرطان السلحفاتك  االقتيات اندر يف الراب ودخول الزكاة وجوب أيضا عليهو 

 .البحري أو الربي، حكم يعطى هل الرب ىف حياته يطول
 معدن من مصنوعة فإهنا الفلوس أما لألشياء، مثناً  ماهنكو   والفضة الذهب: النقدين يف الراب علة - 4

 الفلوس يف الراب أجرى الغالبة الصورة راعى فمن وتفسد، تكسد ألهنا قليل، الثمنية يف استعماله آخر،
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 نفسها حكم عليها أجرى ومن الصحيح، وهو األوقات، بعض يف ولو اجلملة، يف فيها الثمنية لوجود
  .الشبهة ملوضع حيرم وال الفلوس يف الراب يكره: وقيل .غالباً  هبا التثمني لعدم الراب فيها جير مل
 فهذا دم، بغري ولدت فإن الوالدة، بعد الدم لنزول النفساء غسل عليها جيب تلد اليت املرأة - 5

: وقيل .الغالب حكم هلا النادرة الصورة ألن النفساء؛ غسل عليها وجيب ابلغالب تلحق ولكنها اندر،
  .الدم لعدم نفسها حكم هلا ألن الغسل، عليها جيب ال
 ألن الصانع؛ قول فالقول عندك وديعة هو بل: يقول املتاع ورب االستصناع األجري ادعى إذا -6

 يدفع إمنا للصناع يدفع ما أن الغالب ألن يشبه؛ ال مبا أتى واآلخر يشبه مبا أتى كأنه  للصنعة جبلوسه
 اعمال الشق الثاين من القاعدة.. بناء على له حكم ال والنادر ،اندر واإليداع لالستصناع هلم

  
 ال؟ أم بزواهلا، احلكم يزول هل زالت إذا العلة :القاعدة السادسة

 معىن القاعدة
 أن ساغ عليه املقيس األصل يف وجوده ثبت إذا حبيث القياس عليه يدور الذي الوصف هي والعلة
 علته مع يدور احلكم: " األصولية ابلقاعدة عنها املعرب وهي. فيه حتقق فرع كل  احلكم يف به يلحق
  ".وعدًما وجوًدا

 إذا العصري استعمال كحرمة  حلكم املوجب الطارئ السبب عىنمب أيدينا بني اليت القاعدة يف العلة و
  .مخرًا انقلب
 ثبوته سبب زال إذا -الصور هذه مثل يف- بقائه أو احلكم انتفاء يف اختلفوا الفقهاء أن القاعدة ومعىن

 للحكم املالزمة العلة من احرتازًا قاعدتنا يف ابلطرو السبب قيد وإمنا. خال اخلمر ينقلب كأن  العارض
 يبقى اعتبارها فإن السفر يف املشقة مثل غالبة أو دائمة بعلة مثال الصالة قصر رخصة علّ َلت لو كما
 .. أحياانً  املشقة هذه ختلفت وإن

 الشرعية العلل أتثري قوة على ينبين علته ابنتفاء ينتفي احلكم أبن القاضي القاعدة هذه من األول والشطر
 يف العلة أتثري أن إال". وعدًما وجوًدا علته مع يدور احلكم: " األصولية ابلقاعدة عنه املعرب األحكام يف

 يف العلة أتثري قوة عن العريب ابن القاضي وعرب. وقوعه بعد سلبه يف أتثريها من أقوى احلكم إجياب
 وتعني عليها البناء وجب فائدته وعلمت تعليله وظهر الشريعة يف ورد إذا احلكم إن: بقوله احلكم إجياب
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 خيتلف مل: "بقوله ابنتفائها وسلبه للحكم العلة إجياب بني ابلفرق املالكي الوزاين وصرح. هبا العمل
  ."العلة زوال مع بقائه يف اختلفوا وإمنا العلة بقاء مع احلكم بقاء يف الناس

 أكثر علته زوال عند احلكم بزوال القاضي األول شطرها أن غري القاعدة هذه يف الفقهاء اختلف وقد
 ،الراجح الوجهَ  كونه  تؤيد متنوعة بصيغ قوته على التأكيد يف الفقهاء تفنن وقد ،الفقه كتب  يف انتشارًا

 يزول أن وجب لعلة ثبت إذا احلكم: " كقوهلم  علته زوال عند احلكم زوال لزوم يف صريح هو ما منها
 احلكم زوال األصل: " هي أخرى صيغة يف األصل استصحاب ابب من ذلك أن واعتربوا".  بزواهلا

 انتفاء على يدل الالزم انتفاء"  وأن"  بزواهلا معلوهلا يزول العلة"  أن القاعدة ألن"  العلة زوال عند
  .العلة لوازم من واحلكم"  امللزوم
 ما :منها علته ابنتفاء احلكم انتفاء على كلها  مبناها القواعد من مجلة الشطر هذا على الفقهاء وفرع
  زواله عند بطل لعذر جاز ما؛ بقدرها تقدر احلاجة؛ بقدرها يقدر للضرورة أبيح
 علته بزوال يزول ال احلكم أبن القاضي الثاين شطرها أما لقاعدتنا؛ األول الشطر مبىن قوة تتضح وبذا
 يزول ال: "مثل الصيغ بعض يف به التصريح وقع وقد. واألصول الفقه كتب  يف حاضر كذلك  فهو

 صيغه أغلب يف جاء أنه غري"،  السبب بقاء عن يستغين احلكم بقاء" و ،" سببه بزوال احلكم
 ،" علته زوال بعد احلكم بقاء جيوز: " قوهلم يف ابجلواز عنه كالتعبري  ابخلالف منبئ جازم غري أبسلوب

 على الدال املضارع الفعل قبل الواقع" قد" حبرف مصدرة متعددة صيغ يف الوقوع احتمال يفيد ومبا
 يزول وال السبب يزول مث لسبب ابلشيء يؤمر قد"  و ،" احلكم ويبقى العلة تزول قد: " مثل ،ذلك

  .احلكم زوال يوجب ال السبب زوال: " صيغة يف علته بزوال احلكم زوال لزوم وكنفي".  بزواله احلكم
 - قوله يف كما  الشارع، من عليها منصوصاً  العلة تنكا  إذاوخلص الغرايين معىن القاعدة بقوله:" 

 حرميتك  عليها، جممعاً  كانت  أو .« دف ت اليت الداف ة أجل من هنيتكم إمنا» :- وسلم عليه هللا صلى
 نأك  ببقائها، ويبقى العلة بزوال يزول احلكم فإن صرف، تعبدي أمر يف تكن ومل لإلسكار، اخلمر

 وهو سببه زال الطواف، يف الر َمل يف كما  احلكم، ويبقى العلة تزول فقد صرف تعبدي أمر يف كانت
 منصوصاً  العلة تكن مل فإن.ابإلمجاع الرمل حكم فبقي مكة، فتح عند للمشركني املسلمني قوة إظهار

 ."اخلالفية القاعدة هذه حسب قوالن وفيه اجتهاد، حمل بزواهلا احلكم فزوال عليها، جممعاً  وال
 القاعدة تطبيقات
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 مقتضى طاهراً؛ يصري هل إليه، مطلق ماء إضافة دون نفسه عند من تغريه زال إذا املتنجس املاء - 1
 طاهراً، يصري ال: قول ويف زالت، وقد ابلنجاسة، تغريه جناسته يف العلة ألن طاهراً؛ يصري: مالك قول
 على ابق   فهو املاء، إضافة بسبب تكن مل تغريه وإزالة .ابملاء يكون إمنا النجاسة إزالة يف األصل ألن

 .جناسته
 املريض صح فإن .املرض فسخه يف والعلة وقع، إن ويفسخ نكاحه، يصح ال خموفاً  مرضاً  املريض - 2

 احلكم فيزول زالت وقد املرض، هي فسخه علة ألن النكاح، يصح فهل النكاح، يفسخ أن قبل
 احلاجب ابن وبىن القاعدة، هذه على مبين خالف علته؛ زالت ولو فساده على العقد يبقى أو بزواهلا،
 أو الناكح، لشفاء النكاح فيصحح الورثة، حلق هو هل الفساد أن وهي أخرى، قاعدة على القولني
 .الناكح صح ولو ذلك، بعد صحيحاً  ينقلب فال فاسداً، ووقوعه نفسه للعقد

 حكم حىت إحضاره يف أتخر إذا األجل، عند لدائنه الدين إبحضار يلتزم الذي الوجه ضامن - 3
 يلزمه ال أو تنفيذه، فيجب مضى حكم ألنه الغرم؛ يلزمه فهل يغرم، أن قبل أحفره مث ابلغرم، عليه

 إبحضاره زالت وقد الدين، إحضار عدم الضامن غرم يف العلة ألن غرَيه؛ يتبع أن الدائن وعلى
  .شاء أيهما اتباع يف خمري الدائن أن واملشهور قوالن، .عليه للدائن سبيل فال للدائن،

 االضطرار هي إابحتها يف العلة ألن لرمق؛ا سد على أكله يف يقتصر هل امليتة، أكل إىل املضطر - 4
 أو بزواهلا، احلكم زال زالت إذا العلة ألن منه؛ أكثر له جيوز فال الرمق، بسد زال وقد املوت، فوخو 

ها االضطرار ألن الشبع؛ له أن واملشهور .قوالن يشبع؛ حىت امليتة من أيكل أن له  يف مباحة صري 
  .فيه تقييد ال واملباح حقه،

 ال مبا املال يف تصرفوا إذا والعبد، واملفلس، والزوجة، املريض، وهم غريهم، ألجل عليهم احملجور - 5
هو  رده يف العلة ألن تصرفهم؛ يصح فهل احلجر، زوال بعد إال تصرفهم على يُطّلع ومل هلم، جيوز

 املشهور ؟ابتداء ابطال وقع ألنه دواما؛ ابطال تصرفهم يكون أو بزواهلا، احلكم فيزول زال، وقد احلجر،
 .زالت قد رده يف العلة ألن تصرفهم؛ إمضاء

 موجب ألن شريكه؛ بيعب علمه بعد به يستشفع الذي الشقص الشريك ببيع الشفعة تسقط  -6
 .بزواهلا احلق فيزول الشقص، ببيع زالت وقد العقار، يف الشركة هي الشفعة

 الرد، له جيوز فال.العيب زال حىت ذلك يتم فلم يرده، أن وأراد عيباً، ابملبيع املشرتي وجد إذا - 7
 العيوب من العيب كان  إذا اتفاق حمل وهذا زالت، قد العيب يهو  الرد يف العلة ألن البيع؛ وَيضي
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 فوجدت اشرتيت أمة بطن يف الولد وموت احليوان، يف العني بياض كذهاب  عادة، ترجع ال اليت
  .حامالً 

 على الراكب وقدر الركوب، بعد العذر زال فإذا للعذر، جائز يشامل عن للعاجز اهلدي ركوب - 8
 أن له أو بزواهلا، اإلذن فيزول زالت قد ابلعجز العذر وهي العلة ألن النزول؛ عليه جيب فهل املشي،
 ؟جائز بوجه الركوب ابتدأ ألنه استحباابً، النزول له يندب وإمنا املشهور، وهو الركوب، يف يستمر
 " . القاعدة على مبين خالف

 املستثىن
 على املبين اخلالف فيه جير   ومل ابالتفاق، اإلحرام بعد يباح فال الطيب رائحة ذهبت إذا - 1

 . استصحابه واألصل فيه، ثبت قد املنع حكم ألن القاعدة؛
نكاح احملر م فاسد جيب فسخه، وال يصححه زوال اإلحرام، ألن املنع فيه لعني اإلحرام، ال ألمر  - 2
ن عدمه، فالنهي عن النكاح يف اإلحرام يستلزم صفة مالزمة للعقد، وهي الدخول يف الرفث املنايف اب

الوقت، ألنه  نداء اجلمعة جيب فسخه؛ ألن املنع فيه أيضاً لعنيوكذلك العقد الواقع وقت  لإلحرام.
 يستلزم صفة مالزمة للعقد، وهي التشاغل عن اجلمعة املأمور ابلسعي إليها.

 
 ال؟ مأ كالعدم،  هي هل املستعارة احلياة: السابعة القاعدة

 اللفظ اآلخر للقاعدة:
 .كالعدم على األصح  املستعارة احلياة -

 الزقاق يف نظمه بقوله:وعرب عنها 
 هل ما أعري من حياة كالعدم ... أم ال مبنفوذ املقاتل علم

 التوضيح
 تزال وال دماغه، ملوت أو مقاتله، إنفاذ بسبب ابملوت الطب عليه حكم الذي يف العلم أهل اختلف

 يعامل هل بغريها، أو اإلنعاش أجهزة مبساعدة احلركة بعض أو كالتنفس  مستعارة، للحياة مظاهر به
 .ابلفعل مات من معاملة

 احلال تلك إىل أوصله من قاتله أن أو الصورة، بتلك وهو عليه أجهز من حقيقة قاتله يُعد   وهل
  مقاتله؟ إبنفاذ منها امليؤوس
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 ابحلياة االعتداد وعلى مقاتله، أنفذ من له القاتل يكون كالعدم،  تعد املستعارة احلياة أن فعلى
 .األصح على كالعدم  املستعارة احلياة أن والراجح عليه، أجهز من القاتل يكون املستعارة

 التطبيقات
 أن على بناء عليه، يصلى وال شهيد، فهو املعركة، بعد مات مث املعركة، يف مقاتله أنفذت من 1 -
 هبا معتد احلياة أن وعلى كامليت،  ألنه احلالة، هذه يف قتله ممن يقتص وال كالعدم،  املستعارة احلياة
 ومل املوت غمرة يف وبقي رمق، به بقي من وهو املغمور إال املالكية، عند الصحيح وهو عليه، يصلى

  .عليه يصلى ال فإنه مات، حىت منها يفق
 أن على بناء الذكاة، فيه تفيد ال حياة، أثر فيه وبقي مقاتله، أصيبت الذي املرتدي احليوان - 2

 ويؤكل، يذكى فإنه هبا، معتد حياته أن وعلى مالك، مذهب وهو يؤكل، فال كالعدم،  املستعارة احلياة
 .آخر مذهب وهو
 يقتص العدم، املستعارة احلياة أن فعلى آخر، عليه أجهز مث متعمدا، بضربه رجل مقاتل أنفذ من3 -

 أجهز الذي من القصاص يكون هبا، معتد املستعارة احلياة أن وعلى تعزيراً، الثاين ويعاقب األول، من
  .القاسم البن قوالن ومها عليه،
 وحنوها، األايم كاألربعة  .قليلة ملدة إال البحر دواب من الرب يف يعيش ال ما ذكاة غري من يؤكل4 -
  .بذكاة إال يؤكل فال ذلك، من أطول يعيش كان  فإن كالعدم،  فهي مستقرة، غري حياته ألن

 على املتكررة احلركة مع التنفس من يدل مبا أو ابستهالل، إال يورث وال عليه، يصلى ال اجلنني6 -
 عليه ُصلّ ي وإن فكالعدم، التنفس، كمجرد  عارة،ستامل احلياة مظاهر من ذلك دون ما أما احلياة، قوة

 . فحسن احتياطاً،
 املستثىن

 السلب فإن سلبه، فله قتيالً  قتل من: قال اإلمام وكان آخر، عليه وأجهز رجل، مقاتل أنفذ من1 -
 أسرياً، مقاتله إبنفاذ لصريورته القاعدة، على اخلالف فيه جيري وال ابالتفاق، الثاين دون لألول يكون
 .أسرياً  قتل ملن سلب وال أسرياً، قتل قد يكون فالثاين

 بقية فيه كان  ولو يونس، ابن صوبه ما على املوتى حكم يف معدود البشر من املقاتل منفوذ - 2
 هو يكون بل العدم، حكم يف اليت املستعارة احلياة بتلك وهو أهله، من مات من يرث فال نفس،

 .املوتى عداد يف ألنه املوروث؛
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 اثٍن؟ بيع ابتداء أو األول، للبيع َحل   هي هل اإلقالة: القاعدة الثامنة
 :معىن القاعدة

 .بيع أو فسخ هي هل اإلقالة" الشافعية قاعدة تشبه القاعدة هذه
 مل شيئاً  نأوك له، ونقضاً  األول للبيع َحالً  اإلقالة تعذُ : فقيل اإلقالة، يف فروعهم يف املالكية واختلف

 جديداً، بيعا تعد   اإلقالة أن واملشهور بذله، الذي الثمن يسرتد واملشرتي سلعته، يسرتد فالبائع يكن،
 العاقدان ينشئ وابإلقالة الثمن، والبائع املبيع املشرتي به وملك آاثره، عليه ترتبت األول البيع أن مبعىن
 فيها اإلقالة تكون أشياء، ثالثة إال ذلك من يستثىن وال صاحبه، عند ما كل  به َيلكا جديد بيعاً 
 الطعام بيع من عليها يرتتب ملا  ملنعت بيعا عدت لو ألهنا الطعام يف اإلقالة وهي ابالتفاق، للبيع حالً 
  .الشفعة يف واإلقالة ة،حباملرا بيع يف واإلقالة ،قبضه قبل

 القاعدة تطبيقات
 أهنا على بناء جتوز فاإلقالة منه، أقال يبسه وبعد املشرتي، فجذه وطيبه، زهوه بعد مثراً  ابع من1 -
 ابتداء اإلقالة أن وعلى نقص، وال زايدة غري من بذله الذي عوضه إليه رجع واحد كل  ألن للبيع؛ حل
 وأخذ بسراً، أعطى البائع ألن مماثلته، تتحقق مل جنسه من غريه واقتضاء طعام بيع ألهنا جتوز، ال بيع
 فإنه الثمن، يدفع أن قبل املشرتي أفلس كان  جاز، التهمة بعدت لو لكن .لغو والثمن ايبساً، متراً  عنه

 .اتفاقاً  النقد بدل اليابس التمر أخذ للبائع جيوز
 الطبل أبرض وتسمى إحيائها، بعد اخلراج من معلوم قدر عليها وضع اليت هي املطبلة األرض  -2

 أن على بناء فيها اإلقالة جتوز فال وعليه ابلثمن، للجهل بيعها، جيوز ال: القاسم ابن قال والوظيف،
 .للبيع حل أهنا على بناء وجتوز بيع، اإلقالة

 املبيع تعلق فهي سالمته، تتبني حىت أمني عند بيعامل وضع وهي الرقيق، بيع يف واجبة العهدة - 3
 أن فعلى ال؟ أم اإلقالة يف العهدة جتب هل واختلف معلومة، مدة خمصوص وجه على البائع بضمان
 كونت فال املعروف، هبا مقصود اإلقالة أبن ذلك على واعرتض العهدة، فيها جتب بيع ابتداء اإلقالة

 جتب فال للبيع َحلّ  اإلقالة أن وعلى واملعاوضة، املكايسة هبا املقصود العقود يف جتب كما  عهدة، فيها
 .اتفاقاً  عهدة فيها

 املستثىن
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 للقاعدة، خالفاً  ابالتفاق، األول للبيع َحلّ  هي وإمنا بيع، ابتداء ليست املراحبة بيع يف اإلقالة - 1
 جيب إنه: ابإلقالة إليه رجعت مث ذلك، قبل ابعها وكان مراحبة، السلعة يبيع أن أراد فيمن قالوا ولذا
 .جديد بشراء ملكها مث ابعها لو ما خبالف ذلك، يبني أن عليه

 ملا ملنعت، بيع ابتداء عدت لو ألهنا ابالتفاق؛ األول للبيع نقضاً  تعذُ  الطعام بيع يف اإلقالة - 2
 .قبضه قبل الطعام بيع من عليها يرتتب

 مث شقصاً  ابع فمن ملغاة، تعد بل بيع، َحلّ  وال بيع، ابتداء ليست ابلشفعة األخذ يف اإلقالة - 3
 األول، املشرتي به أخذ الذي ابلثمن للشريك اثبتة والشفعة إبقالته، يعتد فال مشرتيه من أقال

 الشفعة وليست.يتم مل البيع ألن الشفعة، للشريك ثبتت ملا بيع َحلّ  اإلقالة كانت  ولو عليه، والعهدة
 أخذ من على العهدة وتكون البيعتني، أبي األخذ يف الشفيع خلريّ   كذلك  كانت  لو ألهنا بيع؛ ابتداء
 ملغاة، ابلشفعة األخذ يف فاإلقالة البائع، غري من البيع تعدد لو كما  أيضاً، فيها خمرياً  فيكون ببيعه،

 .مستقل حكم هلا بل بيع، َحلّ  وال بيع، ابتداء أبهنا هلا حيكم وال
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  املصادر واملراجعأهم 
 .   القرايف الدين شهاب لإلمام الفروق أنواء يف الربوق أنوار -1
 .املقري حممد بن حممد هللا عبد أليب القواعد -2
 .الونشريسي حيي بن أمحد اإلمام قواعد إىل املسالك إيضاح -3
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