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Cا�ذكرات تم تفريغها سما 
ً
Cا�ذكرات تم تفريغها سما 
ً
Cا�ذكرات تم تفريغها سما 
ً
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 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه _ الطبعة ا^هائية �ذكرات $ية ال#يعة 
 بعد أن تم تدقيقها أكc من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

 من قبل طالب وطاMات $ية ال#يعة انتساب مطور 
 م تلوينها وتنسيقها �كون _ الطبعة ا^هائيةواخgنا أفضلها تدقيقاً وت 

 يصل للكمال oلو من اnطأ وال وألنها جهد ب#ي ال 
 فsجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

 كتابة تنبيه u ا�وضوع ا�خصص wلك u منتدى ا�ستوى اnاص با�ذكرة    
 com.u : www.imam٨ منتدى مكتبة $ية ال#يعة 

  
 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا�نبيه عليها من قبل القائم| Y إعداد ا�ذكرات     

  
  ونسأل اهللا جزيل ا7واب ل� من يع| Y ذلك ويشار�نا فيه

  
                          

    )ل#يعة انتساب مطور�موعة إعداد مذكرات $ية ا (                         
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  مفردات ا�قررمفردات ا�قرر
    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة: : : : أوالأوالأوالأوال

تشتمل Y بيان مع� القاعدة الفقهية، وتوضيح الفروق ب| القواعد من حيث الشمول، ثم �حة تارoية عـن نشـأة 
ب| تلـك  القواعد الفقهية وتطورها، ثم تدوينها وتطور ا�أ�ف فيها، وأشهر ما ألف فيها، ومنهج Z مؤلف، وبيان الفروق

 .ا�ؤلفات
    ::::القواعد الك�ىالقواعد الك�ىالقواعد الك�ىالقواعد الك�ى: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

ومـا ينـدرج �تهـا مـن ) األمور بمقاصدها(قاعدة  -.
 :قواعد، و_

 .ال ثواب إال با^ية -أ 
ا^يــة u ا�مــ| �صــص اللفــظ العــام وال تعمــم  -ب 

 .اnاص
مقاصد اللفظ Y نيـة الالفـظ إال u ا�مـ| عنـد  -ج 

 .القا�
ــا6 ال -د  ــود للمقاصــد وا�ع ــ�ة u العق ــاظ الع  لأللف

 .وا�با6
 .�صيص العام با^ية مقبول ديانة ال قضاء -ه 
ا�م| Y نيـة ا�ـالف إن �ن مظلومـاً، وY نيـة  -و 

 .ا�ستحلف إن �ن ظا�اً 
 .األيمان مبنية Y األلفاظ ال Y األغراض -ز 

 
 

V-  يس�(قاعدة�وما يندرج �تها مـن ) ا�شقة ¡لب ا
 :قواعد، و_

 .ذا اتسع ضاقاألمر إذا ضاق اتسع، و¢ -أ 
 .ال¥ورات تبيح ا�حظورات -ب 
 .ال¥ورات تقدر بقدرها -ج 
 .ا�اجة ت§ل م§لة ال¥ورة Cمة �نت أو خاصة -د 
    ::::القواعد الفقهيةالقواعد الفقهيةالقواعد الفقهيةالقواعد الفقهية: : : : ثا7اً ثا7اً ثا7اً ثا7اً  ----حححح    

ومـا ينـدرج ) إعمال الªم أو© من إهمـاX(قاعدة  -.
 : �تها من قواعد، و_

 .األصل u الªم ا�قيقة -أ 
 .إذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جاز -ب 
ا�طلق ري Y إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصاً  -ج 

 .أو داللة
 .ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر $ه -د 
 .الوصف u ا�اJ لغو و¯ الغائب معت� -ه 
 .السؤال معاد u ا°واب -و 
ــــــل -ز  ــــــªم يهم ــــــال ال ــــــذر إعم .إذا تع

 

اعـد الفرعيـة ـ إن وجـدت ـ ثـم تطبيـق يرا± بيان مع� القاعدة د�ل اعتبارها وذكر ما يندرج �تها من القو ::::مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
 .القاعدة Y بعض الفروع الفقهية مع الY µ�g ربط ذلك بالواقع، وذكر استثناءات القواعد إن �ن هناك استثناءات

    ::::�موعة من القواعد األخرى�موعة من القواعد األخرى�موعة من القواعد األخرى�موعة من القواعد األخرى: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
 .يكت¸ ببيان القاعدة و·ح معناها Y سبيل اإل¶از للعلم

    ::::ىىىىمن القواعد الك�من القواعد الك�من القواعد الك�من القواعد الك�: : : : خامساً خامساً خامساً خامساً 
 :وما يندرج �تها من قواعد فرعية و_) ا�ق| ال يزول بالشك(قاعدة 

 .األصل بقاء ما �ن Y ما �ن ).
V( مةwاألصل براءة ا. 
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U( |ما يثبت بيق| ال يرتفع إال بيق. 

T( األمور العارضة العدم u األصل. 

 .األصل إضافة ا�ادث إ¬ أقرب أوقاته )/

 .األصل u األشياء اإلباحة )¼

 .بضاع ا�حريماألصل u األ )½

 .ما ثبت بزمان ¿كم ببقائه ما لم يوجد د�ل Y خالفه )¾

À( يحÁ�مقابلة ا u ال ع�ة لتاللة. 

 .ال ينسب إ¬ ساكت قول، ولكن السكوت u معرض ا�اجة إ¬ اMيان بيان )0.

 .ال ع�ة با�وهم )..

.V( ال حجة مع االحتمال ا^اشئ عن د�ل. 

.U( خطؤه |Mال ع�ة بالظن ا. 

.T( دC ة ��متنع حقيقةا�متنع. 
    ::::من القواعد الÄيةمن القواعد الÄيةمن القواعد الÄيةمن القواعد الÄية: : : : سادساً سادساً سادساً سادساً 

 ).من استعجل الÆء قبل أوانه عوقب Åرمانه(قاعدة  -.
V-  الساقط ال يعود(قاعدة.( 

U-  ات(قاعدةwتبدل ا�لك قائم مقام بدل ا.( 

T-  ا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#ط(قاعدة.( 
 ).يلزم مراCة ال#ط بقدر اإلمÈن(قاعدة  -/

 ).ثبت بال#ع مقدم Y ما ثبت بال#طما ي(قاعدة  -¼
    ::::مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

يرا± بيان مع� القاعدة ود�ل اعتبارها وذكر ما يندرج �تها من القواعد الفرعية ـ إن وجدت ـ ثم تطبيق القاعدة 
 .Y بعض الفروع الفقهية مع الY µ�g ربط ذلك بالواقع، وذكر استثناءات القواعد إن �ن هناك استثناءات

 اً اً اً سابعسابعسابعسابع
    ::::�موعة من القواعد األخرى�موعة من القواعد األخرى�موعة من القواعد األخرى�موعة من القواعد األخرى: : : : اً

 .يكت¸ ببيان القاعدة و·ح معناها Y سبيل اإلاز للعلم 

 :املراجع

 للسيوÉ األشباه وا^ظائر
 البن القيم األشباه وا^ظائر 

 البن رجب القواعد
 لتكتور ع@ ا^دوي القواعد الفقهية
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 بسم اهللا الرÊن الرحيم

    ))))....((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
فضل أX وصحبه ومن اهتدى بهديه آلعا�| والصالة والسالم Y خ� ا�رسل| نبينا �مد عليه وY ا�مداهللا رب ا

 ...ما بعد، أتم التسليمأالصالة و

 ،Ìهذا ا�نهج أولهذا ا�قرر يتكون من عدد من العنا Ìعنا : 
  الفقهيةلعلم القواعد  ةمقدم /  .

V  / ا u لفقه نتناول ثالث من القواعد الك�ىÎو_ اإلسال: 

 .بمقاصدها وما يندرج �تها من قواعد األمورقاعدة  -أ

 .يزول بالشك وما يندرج �تها من قواعد قاعدة ا�ق| ال -ب

 .¡لب ا�يس� وما يندرج �تها من قواعد ا�شقةقاعدة  -ج

U  /  يةبعض القواعدÄاألخرى ال  Ïمن الك�ى و_ ةقل درجأال:  

 .كماX وما يندرج �تها من قواعدإو© من أال الªم مإعقاعدة  /  أ

 .u هذا ا°انب أخرى قواعدأيضاً ثم  /  ب
: صÐ اهللا عليه وسلم اwي قال فيه الرسول ،علم الفقه أهميةتنبع من  وأهميته ،متعلق بعلم الفقه الفقهيةعلم القواعد 

 ).).).).يفقهه u اÑينيفقهه u اÑينيفقهه u اÑينيفقهه u اÑين    اااامن يرد اهللا به خ�من يرد اهللا به خ�من يرد اهللا به خ�من يرد اهللا به خ�((((
 ::::لغة واصطالحالغة واصطالحالغة واصطالحالغة واصطالحا    يةيةيةيةفقهفقهفقهفقهالالالال    ةةةةتعريف القاعدتعريف القاعدتعريف القاعدتعريف القاعد

 )ةالفقهية، القاعد( من لفظت| ةمكون ةالفقهي ةالقاعد

 .تعÕ االستقرار وا7بات* اÑال -الع|-مكونه من القاف َعدَ مادة قَ  :لغةلغةلغةلغة    ةةةةالقاعدالقاعدالقاعدالقاعد

 .العربية اللغةu  اللفظةطالقات هذه إ¬ هذا ا�ع� ترجع Öيع ¢و ،تدل Y االستقرار وا7بات: مادة قعد

 .األساس أي) قاعدة اMيت(يقولون *اللفظة ن معا6 هذه مأيضاً 

َيِْت {{{{: ومنه قول اهللا
ْ
Mَقَواِعَد ِمَن ا

ْ
َيِْت َو¢ِْذ يَْرَفُع إِبَْراِهيُم ال

ْ
Mَقَواِعَد ِمَن ا

ْ
َيِْت َو¢ِْذ يَْرَفُع إِبَْراِهيُم ال

ْ
Mَقَواِعَد ِمَن ا

ْ
َيِْت َو¢ِْذ يَْرَفُع إِبَْراِهيُم ال

ْ
Mَقَواِعَد ِمَن ا

ْ
 .اMيت أساس أي القواعد هنا }}}}َو¢ِْذ يَْرَفُع إِبَْراِهيُم ال

َقَواِعدِ {{{{: ومنه قول اهللا
ْ
àَ اهللاßُ بُنْيَاَغُهْم ِمَن ال

َ
َقَواِعدِ فَأ

ْ
àَ اهللاßُ بُنْيَاَغُهْم ِمَن ال

َ
َقَواِعدِ فَأ

ْ
àَ اهللاßُ بُنْيَاَغُهْم ِمَن ال

َ
َقَواِعدِ فَأ

ْ
àَ اهللاßُ بُنْيَاَغُهْم ِمَن ال

َ
 .بيوتهم أساس أيالقواعد هنا }}}}فَأ

 قاعدة، أوXويكون  ،تباC يأáن السحاب وذلك أل ،السماء آفاقu  ا�عgضةالسحاب  أصول أي "اعد السحابقو" :ويقال*
áبعض فيكون ما جاء  ك،بعد ذل �ا يأ Y اكم بعضهgا  وأساس قاعدة أوالفي�áيتجمع ويكون  يأ ãبعد ذلك ح

  .ا�gاكمةالسحب 

 ومن ذلك ما سبق من قواعد اMيت ا�رئيةا�رئيةا�رئيةا�رئية    ا�نظورةا�نظورةا�نظورةا�نظورة    ا�حسوسةا�حسوسةا�حسوسةا�حسوسة    األشياءاألشياءاألشياءاألشياءم حقيu å م حقيu å م حقيu å م حقيu å ستخداستخداستخداستخداااااا ä العربية اللغةu  اللفظةهذه 
 .ا�جردةرى و�س بالع| تُ  ألنها ،قواعد السحابو

وردت أو ا�جازي ومن هذا االستعمال ا�عنوي  "Y قاعدة كذا أمره ب�: "مومنه قوä معنويمعنويمعنويمعنوي    أوأوأوأو�ازي �ازي �ازي �ازي     آخروäا استعمال 
_ من  و¢نما ا�حسوسة األمورن هذه القواعد ليست من أل ،ولغ�ها من قواعد العلوم فقهية،ال للقاعدة القاعدةلفظة 
هذه  أحÈمن أوبسبب  ،هذه العلوم أحÈمعليها  _ قواعد تبÕ و¢نما ،الÏ ال �س وال تشاهد وال تنظر ا�عنوية األمور

ينبÕ عليها ما  ا�حسوسةن القواعد ألا�حسوسة، قواعد سميت قواعد تشبيها äا بال األمورالعلوم وفروعها تنبY Õ هذه 
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áيأ: 

 .بعد ذلك من السحاب يأáيها ما لينبÕ ع األو© أصوäا قواعد السحاب، وقواعد اMيت ينبÕ عليها جدران اMيتف

 ،علم وفروعههذا ال أحÈمهذه القواعد تنبÕ عليها  ، قواعد الطب،قواعد الفقه ،قواعد ا^حو ،فكذلك قواعد العلم
بمنهجنا äذا الفصل طريقة بناء هذه الفروع u �ال  ا�تعلقةن شاء اهللا من خالل حديثنا عن بعض القواعد إوسيتضح 
 .الفقهيةالقواعد 

 أمرهو  و¢نما ،اwي ليس فيه çء �سوس ا�ع� ا�جازيا�ع� ا�جازيا�ع� ا�جازيا�ع� ا�جازيهو من ا�ع� ا7ا6  إنمابهذا االسم  الفقهيةة القواعد يتسم إذاً 
 .ةu اللغ القاعدةهذا ما يتعلق بمع�  ،معنوي

 صطالحصطالحصطالحصطالحاإلاإلاإلاإل    uuuu    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة    أماأماأماأما

وهذا  ،،،،جزئياتهاجزئياتهاجزئياتهاجزئياتها    أحÈمأحÈمأحÈمأحÈميتعرف منها يتعرف منها يتعرف منها يتعرف منها     ةةةة$ي$ي$ي$ي    ةةةةقضيقضيقضيقضي: _ بمع� عدم ربطها بعلم مع| ، أيبش� Cم  االصطالحu القاعدة
وما ة، طبية أو صو�أ أو ةسواء قواعد فقهي ،بل هذا ا�عريف يصلح ل� علم فيه قواعدمع|،  ا�عريف ال يتعلق بعلم �دد

 .مور¬ ذلك من األإ
 .ةشامل ةي Cمأ :))))ةةةة$ي$ي$ي$ي    ةةةةقضيقضيقضيقضي((((    نه يقولأل
نها بهذه أفتجد  ،حÈم جزئيات العلم وفروعه الÏ تدخل فيهأي أ :))))حÈم جزئياتهاحÈم جزئياتهاحÈم جزئياتهاحÈم جزئياتهاأأأأ((((من هذه القواعد : ))))يتعرف منهايتعرف منهايتعرف منهايتعرف منها((((

 .ل� علم ةوبهذا الش� لم تتخصص بعلم مع| بل _ صا� ةالصيغ
دخل Y هذا ن نُ أننا البد أن شاء اهللا ذلك u ا�عريف االصطالé إن èصصها بعلم �دد سياá أدنا رأذا إلكن 

 .ن نتحدث عنهأا�عريف ما يتعلق بالعلم اwي نريد 

، "ةطبي ة$ي ةقضي"فهنا �ددت بكونها فقهية، وهكذا " ةفقهي ة$ي ةقضي"ة القواعد الفقهيلو أردنا أن êددها بعلم  مثال
ا إذا قلنا قضية $ية يتعرف منها أحÈم جزئياتها فهنا فيه إطالق وفيه شمول وعموم، فيكون هذا ا�عريف صا�اً °ميع أم

هذا ما العلوم الÏ فيها قواعد، سواء �نت قواعد فقهية أو أصو�ة أو êوية أو طبية، أو ما إ¬ ذلك ëا سبقت اإلشارة إ�ه، 
 .و¯ االصطالح العام ةu اللغ ةيتعلق بمع� القاعد

َفْفَقُهوا َفْفَقُهوا َفْفَقُهوا َفْفَقُهوا ) ) ) ) ½V½V½V½V((((َواْحلُْل ُقْقَدةً ِمْن لَِسا6ِ َواْحلُْل ُقْقَدةً ِمْن لَِسا6ِ َواْحلُْل ُقْقَدةً ِمْن لَِسا6ِ َواْحلُْل ُقْقَدةً ِمْن لَِسا6ِ {{{{: ومن ذلك قول اهللا تعا¬، الفهم والعلم: ))))الفقه لغةالفقه لغةالفقه لغةالفقه لغة((((¬ الفقه إ ةمنسوب :ةةةةما الفقهيما الفقهيما الفقهيما الفقهيأأأأ
 îِقَْو îِقَْو îِقَْو îِويعلم وايفهم أي }}}}قَْو îوا بهقو. 

))))u الفقهu الفقهu الفقهu م ال#عيالعلم باأل :))))االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالح    الفقهÈهأا�كتسب من  ةالعملي ةح�فصيليد�م"ة، ا اÈم " علم باألحÈوهذه األح
·عية وليست اعتقادية و¢نما عملية تطبق Y أرض الواقع، ليس فقط تعتقد u القلب و¢نما تفعل �لصالة والزïة وما إ¬ 

Z الÏ جاءت u " األدلة ا�فصيلية"من أين؟ مكتسبة من أدلة خاصة äا، " مكتسبة"ذلك، فð عملية، وهذه األحÈم 
حكم، فالصالة äا أدلة، الزïة äا أدلة، ا�ج X أدلة، فهذه األدلة Z u حكم تعت� أدلة تفصيلية، ويقابلها األدلة اإلÖا�ة 

 .ا�تعلقة بعلم أصول الفقه

 ًò ن �دثنا عن تعريفê áاللغة، فعرفنا القواعد والفقهية الفقهي القواعدهذا العلم  من مفرد uن أنريد  ،واالصطالح ة
  .ن صار مصطلحا äذا العلمأبعد  ))))ةةةةتعريف مصطلح القواعد الفقهيتعريف مصطلح القواعد الفقهيتعريف مصطلح القواعد الفقهيتعريف مصطلح القواعد الفقهي((((نعرف مربط الفرس وهو 

العلماء  وóلب االعgاض اwي يرد Y تعريفات ،كcها من االعgاضألم يسلم  ةبتعاريف متعدد ةرفت القواعد الفقهيعُ 
 :ففمن هذه ا�عاري، ا�صطلح عليها ةقهيال �تص بعلم القواعد الف ةCم هو كونها تعريفات äذا العلم
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ôتعريف السبôتعريف السبôتعريف السبôي ينطبق عليه جزئيات األ :تعريف السبwا õمها منهأفهم يمر الÈة للقاعدة الفقهية حöعريف را�هذا ا u ا، ال ¡د
أمر ÷،  ا، والقاعدةحÈمها منهأفهم يمر الõ اwي ينطبق عليه جزئيات األ: و¢نما هو تعريف للقاعدة بوجه Cم، ألنه يقول

 .سواء �نت قاعدة طبية êوية فقهية أصو�ة، أو ما إ¬ ذلك، فهذا ا�عريف فيه عموم وشمول

بمثابة ا�عريف  ةا�قيق هو u، وحÈمها منهأكم ÷ ينطبق Ö Yيع جزئياته �تعرف ح :ةةةةتعريف ابن خطيب اÑهشتعريف ابن خطيب اÑهشتعريف ابن خطيب اÑهشتعريف ابن خطيب اÑهش
 .ةالفقهي ةول وهذا ال oتص بالقاعداأل

هذا  oتص بهذا العلم Åيث مع مفردات هذا العلم ويمنع غ�ه من العلوم من اÑخول u اريفن نضع تعأال بد  إذاً 
 .ا�عريف معه

 حÈم جزئياتهاحÈم جزئياتهاحÈم جزئياتهاحÈم جزئياتهاأأأأعرف منها عرف منها عرف منها عرف منها تَ تَ تَ تَ فُ فُ فُ فُ     ةةةةفقهيفقهيفقهيفقهي    ةةةة$ي$ي$ي$ي    ةةةةقضيقضيقضيقضي :ةةةةالقواعد الفقهيالقواعد الفقهيالقواعد الفقهيالقواعد الفقهي    ا�عريف ا�ختار äذا العلما�عريف ا�ختار äذا العلما�عريف ا�ختار äذا العلما�عريف ا�ختار äذا العلم
 .انب°من اÑخول u هذا ا ة�خرج ماسوى القواعد الفقهي ةةةةفقهيفقهيفقهيفقهيقلنا 

     .فيها عموم وشمول ةشامل :ةةةة$ي$ي$ي$ي
 .بعلم الفقه ةمتخصص :ةةةةفقهيفقهيفقهيفقهي

 .u هذا العلم اwي هو علم الفقه ةحÈم ا°زئيات الواردأي أ :حÈم جزئياتهاحÈم جزئياتهاحÈم جزئياتهاحÈم جزئياتهاأأأأتعرف منها تعرف منها تعرف منها تعرف منها يُ يُ يُ يُ 
 ةةةةتعرف منه Y حكم ا°زئيات الفقهيتعرف منه Y حكم ا°زئيات الفقهيتعرف منه Y حكم ا°زئيات الفقهيتعرف منه Y حكم ا°زئيات الفقهيحكم ÷ يُ حكم ÷ يُ حكم ÷ يُ حكم ÷ يُ : بأن القاعدة الفقهيةو نقول أ

تتعلق بالفقه  ةصو�ن القواعد األأل ة،صو�القواعد األأيضاً �خرج  ةمبا· ةوهذه الÄم ة،مبا· ةالفقهيبêن حددنا 
 ةá ضمن الفروق ب| علم القواعد الفقهيأوهذا سي األدلة،نما باستخدام ¢و ة،مبا· من خالäا ¬ الفروعإلكن ال يتوصل 
 :ةصو�وعلم القواعد األ

 .ة¬ ا�كم من خالäا مبا·إيوصل : ةن القواعد الفقهيأ

 .نما بواسطة ا�Ñل ال#ø¢و ةمبا·منها ا�كم  إ¬يوصل  ال :ةصو�لقواعد األما اأ

    ::::والضابط الفقðوالضابط الفقðوالضابط الفقðوالضابط الفقð    ةةةةالفقهيالفقهيالفقهيالفقهي    ةةةةلفرق ب| القاعدلفرق ب| القاعدلفرق ب| القاعدلفرق ب| القاعداااا
    الضابط الفقðالضابط الفقðالضابط الفقðالضابط الفقð    القاعدة الفقهيةالقاعدة الفقهيةالقاعدة الفقهيةالقاعدة الفقهية

 u كgمنهما يش Zفروع فقهي ةالفقهي ةفالضابط والقاعد ة،متعدد ةنه يدخل �ته جزئيات فقهيأ X منهما Zة 
 .تهتندرج �

ة وال تكون بواب متعددأنها من أ¡د  ةفروع القاعد
سواء ) مور بمقاصدهاقاعدة األ(مثل من باب واحد، 

 .�ن u الصالة أو u ا�ج أو غ� ذلك

  ةالفقهي ةمن القاعد خصأالضابط 

 ة،باب الصال( ن الضابط ùميع فروعه من باب واحدأل
ïمثًال، فالضابط من باب واحد) ةباب الز 

ن هذه أ¡د  )مور بمقاصدهااأل(مثلة القواعد أن م
 ةواب متعددأبفروعها من  ةالقاعد

 )ال السمك وا°رادإ ة¶س ةZ ميت(مثلة الضوابط أمن 
 )ةباب الطهار(u  لن ¡دها إال فروع هذا الضابط

 .هطالضوابط ل� مذهب ضواب يكc اnالف uبينما  ن سمتها االتفاق عليهاأالغالب u القواعد 
ن فروعها ألكc مستثنيات من الضابط وذلك أ ةالقاعد

 كcأكc وبا�اú اnارج منها أ
ذن اnارج منه إ ة واÑاخل فيه قليلفروعه قليلالضابط 

 قليل
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    الفرق ب| القاعدة الفقهية والقاعدة األصو�ة منسقة u جدول الفرق ب| القاعدة الفقهية والقاعدة األصو�ة منسقة u جدول الفرق ب| القاعدة الفقهية والقاعدة األصو�ة منسقة u جدول الفرق ب| القاعدة الفقهية والقاعدة األصو�ة منسقة u جدول 
    القواعد األصو�ةالقواعد األصو�ةالقواعد األصو�ةالقواعد األصو�ة القواعد الفقهيةالقواعد الفقهيةالقواعد الفقهيةالقواعد الفقهية

 قهالفعلم òهما تتعلق ب
 ةبال واسط ةحÈمها مبا·أتفيد  ةالقواعد الفقهي

من نوى ( مثال، )مور بمقاصدهااأل(: ةالفقهي ةالقاعدمثال 
 ،ثيب عليهاوأu صالته ا�قرب هللا �نت صالته صحيحه 

 )ومن نوى غ� ذلك فحسب نيته
ن أ ¬إلم احتج و ةخذت ا�كم من نفس القاعدأ) هنا(
 ةعدخر عدا القاآد�ل  ¬إرجع أ

 

 ةدلال بواسطة األإعمل بها ال يُ  ةصو�القواعد األ

مر ا�جرد عن القرائن قاعدة األ: (ةصو�األ ةالقاعد مثال
هل نستطيع الوصول ، هذه قاعدة أصو�ة )يفيد الوجوب

 بمجرد ا^ظر؟ ال ةللحكم الفقð من خالل هذه القاعد

وامر الشارع ¡رد عن القرائن أمرا من أن نعرف أالبد 
 حكم عليه بالوجوب أا�اú وب

ةَ {{{{ مثل
َ

ال ßِقيُموا الص
َ
ةَ َوأ

َ
ال ßِقيُموا الص

َ
ةَ َوأ

َ
ال ßِقيُموا الص

َ
ةَ َوأ

َ
ال ßِقيُموا الص

َ
مر ا�جرد كما تقول ألوا ،مر �ردأ }}}}َوأ
 ة،واجب ةقامة الصالإذن إ ،يفيد الوجوب ةصو�األ ةالقاعد

مع ا�Ñل ولم  ةصو�ألا ةنÕ استخدمت القاعدأتجد ف
 ةستخدمها �ردأ

 )فعال ا�Äفأ(ة الفقهي ةموضوع القاعد
ا�ق| (ا�قاصد تأá من ا�Äف  )بمقاصدهامور األ(مثل 

 ةبا�اú القاعد، فعال ا�Äفأ uا�ق|  )اليزول بالشك
 )فعال ا�Äفأ( موضوعها ةالفقهي

العام : (مثل) وعوارضهاة دلألا( موضوعها ةصو�األ ةالقاعد
) مر ا�جرد عن القرائن يفيد الوجوباأل( )¿مل Y عمومه

 دلة الشارعأب ةمتعلق) قها�طلق ري Y إطال(

 ةفالن تيقن الطهار فعال ا�Äفأتتعلق بة القواعد الفقهي
u طهارته ألأفا�كم هنا ، ا�دث وشك Y ûن نه با
ت Y فعل صبان ةن القاعدأيزول بالشك فتجد  ا�ق| ال

 مÄف

 ةدلتتعلق باأل ةصو�القواعد األ
 دلة الشارعأu  ه¶د )يفيد الوجوب مر ا�جرد عن القرائناأل(

 ال u أفعال ا�Äف

الفقه من علم تتعلق بو ،ةحÈم ا�ستنبط�فظ األ ةوسيل
 حيث ضبطه وحفظه

علم تتعلق ب، وةدلمن األة حÈم الفقهيألالستنباط ا ةوسيل
 الفقه من حيث استنباطه

ن تكون أ�فظ الفروع فالبد  ة_ وسيلة القواعد الفقهي
 بعد الفروع ةموجود

 ن د مصنوC قبل وجود ا�صنعأيمكن  ال: مثالف

 

u الوجود u اwهن والواقع Y  ةمتقدم ةصو�القواعد األ
 ةالقواعد الفقهي

ن تكون أفالبد  ةحÈم الفقهيالستنباط األ ةð وسيلف
 ة حÈم الفقهيقبل األ ةموجود

ل تغليف هذه ئ_ وسا ةةةةالقواعد الفقهيالقواعد الفقهيالقواعد الفقهيالقواعد الفقهيبينما  ،_ نتاج هذا ا�صنع ةةةةحÈم الفقهيحÈم الفقهيحÈم الفقهيحÈم الفقهيوالفروع واألوالفروع واألوالفروع واألوالفروع واأل ،مصنع الفقه صولصولصولصولعلم األعلم األعلم األعلم األ
 .ا�نتجات

 ةن فروع الفقه كث�أل ،¬ حفظإ¿تاج و oرج ذلك الفقهينتج وثم  ة ال#عية،دلتدخل فيه األ صول مصنع الفقهاأل
u  ةحÈم ا�وجود¬ األإصل أكيف ، ¬ ع#ات ا�ؤلفات وا�جتاتإu الفقه تصل  ةن هناك كتب مؤلفأوتعلمون 
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 .ذهانألوتقريبها ل حÈم�فظ األ ةن وسيل_ اآل ةالقواعد الفقهيا�جتات؟ 

ما ¿فظ  ¬إن توجد الفروع êتاج أبعد  ،ثم بعد ذلك وجدت الفروع ،نها بمثابة ا�صنع للفقهقبل أل ةصول موجوداأل*
لف فيها اقýوالو wهÕا الوجود u ةمتقدم ةصو�األ ةهذا مع� قو^ا القاعد ،ويغلف هذه الفروع

ُ
، فالقواعد األصو�ة أ

 .قبل القواعد الفقهية

 هV0Tمام الشافý ا�توþ سنة كتاب اإل صول الفقهأول مؤلف وصلنا u أف

 هUT0كتاب الكر� ا�توþ سنة ة ول مؤلف وصلنا u القواعد الفقهيأو

الوجود الوجود الوجود الوجود ((((ومن حيث  ،Y كتاب الكر� ةقدمفها الشافý متأل ةن الرسالأل ة،متقدم ةصو�القواعد األ ))))الواقعالواقعالواقعالواقع((((من حيث ف
ÕهwاÕهwاÕهwاÕهwن يكون موجود قبل ا�صنوعأصول هو مصنع الفقه وا�صنع البد ن األأل ة،متقدم ةصو�القواعد األ ))))ا . 

 )ةا^ظريات الفقهي(ة خر يلتبس بالقواعد الفقهيآعلم 

 ))))ةةةةوا^ظريات الفقهيوا^ظريات الفقهيوا^ظريات الفقهيوا^ظريات الفقهي    ةةةةالقواعد الفقهيالقواعد الفقهيالقواعد الفقهيالقواعد الفقهي(((( 

 با^ظرية ةالفقهي ةتلتبس القاعد وأحيانا ،رفت u هذا الزمنالÏ عُ  ا�ديثةحات حد ا�صطل أ_ )ةا^ظريات الفقهي(
 :ةقبل ذلك نعرف ا^ظريات الفقهي ،wلك êتاج Mيان الفرق بينهماة الفقهي

 .ةبواب �تلفأمن  ةحÈم فقهيأن ò منهما مع أ ةالفقهي ةتشgك مع القاعد ةةةةا^ظريات الفقهيا^ظريات الفقهيا^ظريات الفقهيا^ظريات الفقهي
 :ة الفقهيةا�حدث عن الفروق نعرف ا^ظريقبل ، لكن بينهما فروق

 ةةةةحÈم العامحÈم العامحÈم العامحÈم العامرïن وال#وط واألرïن وال#وط واألرïن وال#وط واألرïن وال#وط واألu األu األu األu األ    ةةةةمتشابهمتشابهمتشابهمتشابه    ةةةةموضوع ÷ فقð يندرج �ته موضوCت فقهيموضوع ÷ فقð يندرج �ته موضوCت فقهيموضوع ÷ فقð يندرج �ته موضوCت فقهيموضوع ÷ فقð يندرج �ته موضوCت فقهي_ _ _ _  :ا^ظرية الفقهيةا^ظرية الفقهيةا^ظرية الفقهيةا^ظرية الفقهية

 )نظرية اMطالن ،نظرية ا�ق ،نظرية العقد ،نظرية ا�لك( مثل

عقد  -ةجارعقد اإل -عقد اMيع( :Z باب فيه عقد ة،ختلفا�ب بوااألحÈم العقود من أنها ¡مع أ¡د  )العقد ةنظري( مثال*
 .ةهذا مع� ا^ظري، ةحÈم ا�ختلفu هذه العقود واأل ةحÈم ا�تشابهنها تأخذ األأ¡د خ ال.....)ةرياالع

    ةةةةالفرق ب| ا^ظريات والقواعد الفقهيالفرق ب| ا^ظريات والقواعد الفقهيالفرق ب| ا^ظريات والقواعد الفقهيالفرق ب| ا^ظريات والقواعد الفقهي
    ا^ظرية الفقهيةا^ظرية الفقهيةا^ظرية الفقهيةا^ظرية الفقهية    القاعدة الفقهيةالقاعدة الفقهيةالقاعدة الفقهيةالقاعدة الفقهية

، وا�كم u ذاتهاu ذاتهاu ذاتهاu ذاتهاتتضمن حكما تتضمن حكما تتضمن حكما تتضمن حكما     ةةةةالفقهيالفقهيالفقهيالفقهي    ةةةةن القاعدن القاعدن القاعدن القاعدأأأأ
 ينتقل إ¬ الفروع الفقهية

مور تتعلق ن األأيتب| ) مور بمقاصدهااأل(قاعدة 
من خالل  يتب|) ا�ق| ال يزول بالشك(، با�قاصد

    خرآ¬ ç إحتج ألم  ةا�كم مبا· هات| الÄمت|
    ةةةةمبا·مبا·مبا·مبا·    يةيةيةيةالفقهالفقهالفقهالفقه    ةةةةا�كم يؤخذ من القاعدا�كم يؤخذ من القاعدا�كم يؤخذ من القاعدا�كم يؤخذ من القاعد

 تتضمن ذلكتتضمن ذلكتتضمن ذلكتتضمن ذلك    الالالال    ةةةةبينما ا^ظريبينما ا^ظريبينما ا^ظريبينما ا^ظري
ما تب| ا�كم ) نظرية العقد ،ية ا�لكنظر( بينما

بكاملها حã  ةا^ظري أقرأن أ ¬إنما احتاج ¢و ،مبا·
u مئات  ةوقد تكون ا^ظري ،حÈمهاأستخلص أ

    الصفحات
    ةةةةمبا·مبا·مبا·مبا·    ةةةةمن ا^ظريمن ا^ظريمن ا^ظريمن ا^ظري    ا�كما�كما�كما�كم    بينما ال يؤخذبينما ال يؤخذبينما ال يؤخذبينما ال يؤخذ

ن فروعها ن فروعها ن فروعها ن فروعها أأأأمن حيث من حيث من حيث من حيث ة ة ة ة من ا^ظريمن ا^ظريمن ا^ظريمن ا^ظري    أوسعأوسعأوسعأوسع    ةةةةالفقهيالفقهيالفقهيالفقهي    ةةةةالقاعدالقاعدالقاعدالقاعد
 بواب ال يوجد بينها رابطبواب ال يوجد بينها رابطبواب ال يوجد بينها رابطبواب ال يوجد بينها رابطأأأأمن من من من 
 حÈم العباداتأu ) مور بمقاصدهاقاعدة األ(أن  دو¡
 .الشخصية األحوال و¯ ا�عامالت و¯

    يوجد بينها رابط بواب الأمن ) ةفروع القاعد( ذنإ

 ن يكون بينها رابطن يكون بينها رابطن يكون بينها رابطن يكون بينها رابطأأأأالبد البد البد البد     ةةةةبينما فروع ا^ظريبينما فروع ا^ظريبينما فروع ا^ظريبينما فروع ا^ظري

ن أالبد  األبوابن Z أالرابط ) نظرية العقد( ¶د
 يكون فيها عقد

 يكون فيها بطالن نأالبد  )نظرية اMطالن(

 ن يكون فيها حقأالبد  )نظرية ا�ق(
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u u u u     ةةةةودقيقودقيقودقيقودقيقة ة ة ة ����تÁتÁتÁتÁ    ةةةةتصاتصاتصاتصاغغغغ صياغ صياغ صياغ صياغ    ةةةةالفقهيالفقهيالفقهيالفقهي    دةدةدةدةن القاعن القاعن القاعن القاعأأأأ
ا�ق| ال ($متان  )مور بمقاصدهااأل(ة ة ة ة $مات معدود$مات معدود$مات معدود$مات معدود

    ثالث $مات) كيزول بالش

 ةةةةصياغتها طويلصياغتها طويلصياغتها طويلصياغتها طويل    ةةةةبينما ا^ظريبينما ا^ظريبينما ا^ظريبينما ا^ظري
) نظرية ا�لك( )نظرية اMطالن( )نظرية العقد(بينما

    تمئات الصفحا¬ إتصل 

    ))))VVVV((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 .قسام القواعد من حيث الشمولأ :عن بدايةنتÄم 

 :_ تقريبا Y ثالث درجاتبل  ،من حيث سعتها وشموäا ةواحد ةوزان ودرجأu حقيقتها ليست Y  ةالقواعد الفقهي

 ::::____، ، ، ، سالÎ و_ سالÎ و_ سالÎ و_ سالÎ و_ ����س قواعدس قواعدس قواعدس قواعدالفقه اإلالفقه اإلالفقه اإلالفقه اإل    القواعد الك�ى uالقواعد الك�ى uالقواعد الك�ى uالقواعد الك�ى u    ::::والوالوالوالأأأأ

 امور بمقاصدهقاعدة األ: : : : ....
VVVV::::    قاعدة ا�ق| ال يزول بالشك 
UUUU::::    ارJ ر والJ قاعدة ال 
TTTT:::: يس� ةا�شق�لب ا¡ 
 ة�كم ةالعاد ::::////

 ،واب الفقهأبو_ ال oلو منها باب من  ،وسعها فروCأشمل القواعد وأو_  ،سالÎالفقه اإل القواعد الك�ى uثمثل هذه 
  .هذه القواعد الك�ى من فرع من فروع بواب الفقهأباب من بواب الفقه ال يكاد oلو أن فروعها Ö uيع أفتجد 

 .بواب الفقهأÅيث ال oلو منها باب من  ،لشموäا وعمومها وسعتها :وسميت ك�ىوسميت ك�ىوسميت ك�ىوسميت ك�ى
 :غ� الك�ىغ� الك�ىغ� الك�ىغ� الك�ى    ةةةةالقواعد الÄيالقواعد الÄيالقواعد الÄيالقواعد الÄي::::ثانياثانياثانياثانيا

أضيق من و_  ،قل درجة منهاأذا قورنت بالقواعد الك�ى تكون إلكنها  ة،وفيها سع ،وفيها عموم ،فيها شمول ة،_ $ي
 ةوفروعها كث� ، وال تدخل Z u أبواب الفقه �لقواعد الك�ى،بواب الفقهأu كث� من أيضاً تدخل القواعد الك�ى، و_ 

يمكن ) غ� الك�ى ةالقواعد الÄي( هذا القسم ،ول ا�تعلق بالقواعد الك�ىدرجة القسم األ ¬إلكن ال تصل u كcتها 
 :جعله u قسم|

     مندرج ضمن القواعد الك�ىمندرج ضمن القواعد الك�ىمندرج ضمن القواعد الك�ىمندرج ضمن القواعد الك�ىالقواعد غ� الك�ى القواعد غ� الك�ى القواعد غ� الك�ى القواعد غ� الك�ى قسم قسم قسم قسم     ):):):):ولولولولم األم األم األم األالقسالقسالقسالقس((((

 .ةا�ندرج ة�تها عدد من القواعد الÄي )مور بمقاصدهااأل(

 .ةا�ندرج ة�تها عدد من القواعد الÄي )قاعدة ا�ق| ال يزول بالشك(و

الك�ى فيها شمول وعموم  ةن القاعدأل ،وهكذا Z القواعد الك�ى �تها قواعد تندرج �تها تب| معناها وتف� مدلوäا
ول هذا هو القسم األ ذاً إف ،مرأل�تها �ب| ذلك ا ةجاءت هذه القواعد ا�ندرج ،¬ çء من ا�فس� وا�وضيحإواسع ¿تاج 

و أ )مور بمقاصدهااأل(�ت قاعدة  اسواء �ن مندرج ،غ� الك�ى ا�ندرج ضمن القواعد الك�ى ةمن القواعد الÄي
ذن اهللا ^ا نصيب وافر من هذه إوسيكون ب ،خرىألا ةو اندرج ضمن القواعد ا�تبقيأ )ا�ق| اليزول بالشك(اعدة ق

 ةا�شقو ،ا�ق| ال يزول بالشكو ،مور بمقاصدهاقاعدة األ( و_ ننا سنتحدث عن ثالث من القواعد الك�ىأل ،القواعد
  .غ� الك�ى الÏ تندرج ضمن هذه القواعد ةالقواعد الÄي عدد منومن خالل هذه القواعد سنتعرف Y ) ¡لب ا�يس�

 :اقاعدة ا�ق| ال يزول بالشك تندرج �تها عدد من القواعد منه: مثال
 ةباحشياء اإلاأل صل uاألقاعدة :. 
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 V: ما �ناألقاعدة Y صل بقاء ما�ن 
 U: ماألقاعدةwةصل براءة ا. 

     ةةةةقواعد مستقلقواعد مستقلقواعد مستقلقواعد مستقل    ::::القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6
ال عالقة äا  ،غ� ك�ى ة$ي ةمنها تعت� قاعد ةZ قاعد، بنفسها ةخرى فð مستقلأ ةنها ال تندرج ضمن قاعدأمع� ب

 .حÈمهاأنها تستقل بنفسها وإبل  ،بغ�ها من القواعد
u مورد ، ال مساغ لالجتهاد قاعدة االجتهاد ال ينقض بمثله ة،صلحا�نوط بم ةا�Áف Y الرعيقاعدة : (امثلتهمن أ

 .وغ�ها من القواعد )ا^ص
، سعة القواعد الك�ى ¬إفيها عموم وشمول وفيها سعه لكنها ال تصل  ة$ي قاعدة من هذه القواعد _ ةن Z قاعدأ¡د 

ال  ،بها ةفروعها مستقل أن و¡د ،استقالال نبحثهابل عند دراستها وÅثها  ،خرىأ ةال عالقة äا بقاعد ة_ مستقلأيضاً 
 .))))ةةةةغ� ك�ى مستقلغ� ك�ى مستقلغ� ك�ى مستقلغ� ك�ى مستقلة ة ة ة قواعد $يقواعد $يقواعد $يقواعد $ي(((( wلك �نت ،خرىأة äا بقاعدة عالق

خرى تدخل �تها هذا القسم أ قاعدةتندرج ضمن  الأي : ةةةةمستقلمستقلمستقلمستقل ،ليست من اnمس أي ::::غ� ك�ىغ� ك�ىغ� ك�ىغ� ك�ى ،فيها شمولأي : ةةةة$ي$ي$ي$ي
 .ا7ا6

 و ما يس	 بالضوابطأالقواعد الصغرى  متعلق بتقسيم القواعد من حيث الشمولمتعلق بتقسيم القواعد من حيث الشمولمتعلق بتقسيم القواعد من حيث الشمولمتعلق بتقسيم القواعد من حيث الشمول    ::::قسم ثالثقسم ثالثقسم ثالثقسم ثالث

وسع من أبعضها  ةنها u السعأال إ ،قواعدتعت� و
 منهما _  الفقهية، والضوابط الفقهية ب| القواعد اقوفر وضعناوêن 
 .بعض

    ةةةةZ ميتZ ميتZ ميتZ ميت( مثل، ن فروعها �تص بباب �دد كما سبق بيانهأوwلك ¡د  ة،قل درجات القواعد من حيث السعأفالضوابط _  
فروعها ليست أيضاً و، بباب الكفارات ةمتعلق) ةسببها معصي ةZ كفار(ة، الطهار بباب ةمتعلق) ال السمك وا°رادال السمك وا°رادال السمك وا°رادال السمك وا°رادإإإإ    ةةةة¶س¶س¶س¶س

cقبلهاو األأفروع القواعد  ةبك Ïبالضوابط أو القواعد  قل درجات القواعد من حيث الشمولأ فهذا هو ،قسام ال 	ما يس
 .الصغرى

 ::::قسامقسامقسامقسامأأأأنها ثالث نها ثالث نها ثالث نها ثالث أأأأتب| من هذا ا�قسيم تب| من هذا ا�قسيم تب| من هذا ا�قسيم تب| من هذا ا�قسيم 

 قواعد ك�ى:  .

V :قسمان( غ� ك�ى ةقواعد $ي( 

U :بالضوابط قواعد صغرى 	أو ما يس. 

 وهذا تقسيم القواعد من حيث الشمول

ن هذا ا�قسيم واضح من عرض أوال شك  تقسيم القواعد من حيث االتفاق عليها واالختالف فيهاتقسيم القواعد من حيث االتفاق عليها واالختالف فيهاتقسيم القواعد من حيث االتفاق عليها واالختالف فيهاتقسيم القواعد من حيث االتفاق عليها واالختالف فيهاخر وهو آعنÁ  هناك
 .العنوان

هذه القواعد  ،الك�ى اnمس وهذه تمثلها القواعد ،ذاهبب| ا� قواعد متفق عليها: نهاأال �لو من  ةفالقواعد الفقهي
u يع ا�ذاهبÖ |الفقه  متفق عليها ب،Îبعض الفروع ا�ندرج¢و اإلسال u بمعمول  ةصل القاعدألكن  ة،ن اختلف u ه

  .الÄية u القسم ا7ا6يدخل u هذا القسم كث� من القواعد أيضاً و ،Öيع ا�ذاهب u الفقه

 ،،،،وتمثلها القواعد الك�ى و_ وتمثلها القواعد الك�ى و_ وتمثلها القواعد الك�ى و_ وتمثلها القواعد الك�ى و_ ����س قواعدس قواعدس قواعدس قواعد    اإلسالÎ،اإلسالÎ،اإلسالÎ،اإلسالÎ،الفقه الفقه الفقه الفقه     uuuu    الفقهيةالفقهيةالفقهيةالفقهية    القواعد ا�تفق عليها ب| ا�ذاهبالقواعد ا�تفق عليها ب| ا�ذاهبالقواعد ا�تفق عليها ب| ا�ذاهبالقواعد ا�تفق عليها ب| ا�ذاهب: : : : ولولولولاألاألاألاألالقسم القسم القسم القسم 
 .اwي سبق بيانه من حيث الشمول ،u القسم ا7ا6الÄية كث� من القواعد أيضاً وتمثلها 
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فغالب الضوابط  ،،،،غ� الك�ى و�ذا الضوابطغ� الك�ى و�ذا الضوابطغ� الك�ى و�ذا الضوابطغ� الك�ى و�ذا الضوابط    يةيةيةيةالÄالÄالÄالÄوهذا يدخل �ته كث� من القواعد وهذا يدخل �ته كث� من القواعد وهذا يدخل �ته كث� من القواعد وهذا يدخل �ته كث� من القواعد ، ، ، ، قواعد قواعد قواعد قواعد ����تلف فيهاتلف فيهاتلف فيهاتلف فيها    ::::القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6
 .�تلف فيها ول� مذهب ضوابطه الÏ �صه

�دل من خالل  ةاستفهامي ةصيغت صياغ ةن هذه القاعدأو¡د  )و بمعانيها؟أصيغ العقود ب ةهل الع�(: مثال هذه القواعد
 Y ل اتفاق العلماء قاعدةوليست  ةاختالفي قاعدةنها أذلك�. 

واMعض يعت�  ،الوارد من ا�تÄم ةواللفظ ةللعقود الصيغ ةيعت� بالنسب العلماء فبعض) وبمعانيها؟أبصيغ العقود  ة�هل الع(
 .ا�ع� وا�قصد

فاMعض  ،موضع اختالف ب| العلماء هوهذ ،من ضمن قواعدناأيضاً  هوهذ )؟ةباحإلشياء اصل u األهل األ( خرآومثال *
 .ا�وقف األصلعض عل واM ،ا�ظر وا�حريم األصلعض عل واM اإلباحة، األصلعل 

 ::::مصادر القاعدة الفقهيةمصادر القاعدة الفقهيةمصادر القاعدة الفقهيةمصادر القاعدة الفقهية

ٍٍ    {: آليةا يدل عليها) ¡لب ا�يس� ا�شقةقاعدة (مثلة ذلك أومن  :ن الكريمن الكريمن الكريمن الكريمآآآآالقرالقرالقرالقر::::    .... يِن ِمْن َحَرجيِن ِمْن َحَرجيِن ِمْن َحَرجيِن ِمْن َحَرٍجٍ  Ñا uِ َما َجَعَل َعلَيُْكْمÑا uِ َما َجَعَل َعلَيُْكْمÑا uِ َما َجَعَل َعلَيُْكْمÑا uِ َما َجَعَل َعلَيُْكْم {
مبY Õ ا�يس�  ال#يعةصل أن أëا يدل Y  ة،يu هذه اآلن اهللا ن¸ ا�رج أل ة،دلت Y هذه القاعد ةيفهذه اآل

 .�ت قدرته واستطاعته دخلبما ي ا�كم اهللا يي� ويسهل Y العبدإن مر وخرج عن ا�عتاد فذا شق األإنه أو ،والتسهيل

VVVV    ::::قسم|إويمكن تقسيم هذا ا�صدر  :السنةالسنةالسنةالسنة ¬: 

من  قاعدةهذه ) ) ) ) Jر وال JارJر وال JارJر وال JارJر وال Jار    الالالال(((( ةقاعد حديث Xامث، نبوي نفسها نص حديث ةن تكون القاعدأ ::::))))ولولولولالقسم األالقسم األالقسم األالقسم األ((((
 .� عن الرسول مرويةالقواعد الك�ى و_ بنصها 

 .�عن ا�صط¸ مرويةبنصها  قاعدةهذه  ))))اnراج بالضماناnراج بالضماناnراج بالضماناnراج بالضمان((((قاعدة أيضاً 

 .نص حديث نبوي ))))ا�دود تدرأ بالشبهاتا�دود تدرأ بالشبهاتا�دود تدرأ بالشبهاتا�دود تدرأ بالشبهات((((قاعدة أيضاً و

 .نص حديث نبوي )با^ياتبا^ياتبا^ياتبا^يات    األعمالاألعمالاألعمالاألعمال(وقاعدة 

ا استنبطت ¢نمو ،وبا�اú ال يكون ا�ديث ا^بوي هو نصها ،من حديث نبوي ةمستنبط ةن تكون القاعدأ :))))سم ا7ا6سم ا7ا6سم ا7ا6سم ا7ا6القالقالقالق((((
 .من حديث نبوي

Xا�ق| ال يزول بالشك(قاعدة  مثا( من مأخوذة ةهذه القاعد  Xقو� ))))ء فأش�     أحدكمأحدكمأحدكمأحدكمذا وجد ذا وجد ذا وجد ذا وجد إإإإç بطنه u ء فأش�ç بطنه u ء فأش�ç بطنه u ء فأش�ç بطنه uخرج منه خرج منه خرج منه خرج منه أأأأ
هل  أمرهرشد من وجد u بطنه çء وشك u أالرسول  ذاً فإ ))))و د ر¿او د ر¿او د ر¿او د ر¿اأأأأã يسمع صوتا ã يسمع صوتا ã يسمع صوتا ã يسمع صوتا فال oرجن من ا�سجد حفال oرجن من ا�سجد حفال oرجن من ا�سجد حفال oرجن من ا�سجد ح    ؛؛؛؛و الو الو الو الأأأأçء çء çء çء 

فال ينقض  ،ن ال oرج من ا�سجد ويب� Y طهارته وهذا هو ا�ق| حã د كذا و�ذا، أرشده أو الأخرج منه çء 
wلك  ))))و د ر¿او د ر¿او د ر¿او د ر¿اأأأأيسمع صوتا يسمع صوتا يسمع صوتا يسمع صوتا حã حã حã حã ((((: بقوXخ� عنه الرسول أما  ووه ،ال بيق| مثلهإيقينه بواسطة الشك وال ينقض ا�ق| 

 .استنبطت من هذا ا�ديث ةهذه القاعد، لكن ا�ق| ال ينقض بالشك ،ا�ق| ينقض بيق| مثله

خذي من ماX ما خذي من ماX ما خذي من ماX ما خذي من ماX ما ((((حينما شكت إ�ه تقت� زوجها عليها  من قول الرسول äند ةفð مستنبط )ةم�كß  العادة(قاعدة  خرآمثال 
وهو ليس فيه حيف  ،وهو ما تعارف عليه ا^اس وهو ا�قدار الuÈ ،موضع الشاهدهو  ا�عروف ،،،،))))ففففيكفيك ووÑك با�عرويكفيك ووÑك با�عرويكفيك ووÑك با�عرويكفيك ووÑك با�عرو

 .الطريقةفتأخذ حقها بهذه  ا�ثابةبهذه  ا^فقةفتكون  ،وال ظلم للزوج للزوجةال ظلم  ،وال تفريط إفراطوال 

UUUU::::    اعÖاعاإلÖاعاإلÖاعاإلÖاعمن  ةالفقهي ةقد تكون القاعد: : : : اإلÖاإل. 

Xع عليها العلماءأ ةهذه القاعد )نقض بمثلهيُ االجتهاد ال ( مثاÖ، إن ا�جتهد أو u د�ل عولم ي مسألةذا اجتهد X أقوين 
  .منه أقويالجتهاد باجتهاد لنما ا^قض ¢و ،نه يب� Y اجتهاده وال ينقضه باجتهاد ëاثلإمن اجتهاده السابق ف



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       
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TTTT::::    القياسالقياسالقياسالقياس 

Xوط ·طاً  ا�عروف عرفاً : (ةقاعد مثا#��( ا�#وط فصار ا�صدر القياس Y وقاعدة هنا تم قياس ا�عروف ،) ا�عروف
 .هنا تم قياس ا�عروف Y ا�#وط )ب| ا�جار ��#وط بينهم

 ا�فضلةا�فضلةا�فضلةا�فضلةالقرون القرون القرون القرون     uuuu    ألئمةألئمةألئمةألئمةحد احد احد احد اأأأأو و و و أأأأو ا�ابع| و ا�ابع| و ا�ابع| و ا�ابع| أأأأ    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابةحد حد حد حد أأأأقد يكون ا�صدر òم قد يكون ا�صدر òم قد يكون ا�صدر òم قد يكون ا�صدر òم : : : : ////

Xه قاعدة فقهيةهذ) معاقد ال#وط دمقاطع ا�دود عن: (قول عمر مثا. 

 ).ضمان ةليس Y صاحب العاري: (وقول ع@

 ).ال Åلفإ إيالءال  ( :وقول ابن عباس

 ).ال يق� ó Yئب: (يح·وقول 

ýساكت قول ¬إال ينسب : (وقول الشاف (Xوقو) :مر اتسعذا ضاق األإ.( 

 .ةهذا مصدر من مصادر القواعد الفقهي

 ....معها رابط واحد يؤلف بينهامعها رابط واحد يؤلف بينهامعها رابط واحد يؤلف بينهامعها رابط واحد يؤلف بينهاالÏ الÏ الÏ الÏ     ةةةةمن الفروع الفقهيمن الفروع الفقهيمن الفروع الفقهيمن الفروع الفقهي    ةةةة�موع�موع�موع�موع    ::::¼¼¼¼

مع| ثم يؤلف بينها ويستخرج منها رابط يؤلف بينها  إمامالÏ رويت عن  ةيأá العالم ويدرس الفروع الفقهي أحيانا
 .ةالفقهي ةومعها ويص� هذا الرابط هو القاعد

نظر فيها العلماء  ة،د من الفروع الفقهيمن عد مأخوذة ةهذه القاعد) يغتفر u اMقاء ماال يغتفر u االبتداء( قاعدة مثال
نه يغتفر u اMقاء ماال يغتفر ة، ووجدوا أنه يمكن ربطها بأهذه القاعدبفربطوا بينها  األسلوب،هذا بن ا°امع بينها أا أوور

 .Åكم جديد ئبتدأن أمن  أسهلY ا�كم ا�وجود  أب�نÕ أبمع�  ،u االبتداء

لو �نا ، ولكن ذن ال وزإ ،نه ابتداء هنا فال يغتفر وال يتسامح بهأل ،لم ز ذلك ةح مسلمن ينكأ أرادذا إالÈفر  مثل
 .سابق ءç Y بقاءا ذن هأل سلما يب� العقد بينهما �اذا؟أ�فرين ثم 

 ::::ةةةةحجية القواعد الفقهيحجية القواعد الفقهيحجية القواعد الفقهيحجية القواعد الفقهي **

هذه ف )اإلسالÎالفقه  د الك�ى uالقواع( ويمثلها، ن ال oتلف u حجيتهاأينب�  ة¬ نصوص ·عيإ ا�ستندةالقواعد 
 .واألدلة ال#عية _ حجة ة،·عي أدلةu حقيقتها تمثل  هانأل ،القواعد يقل فيها ال§اع

 ::::Y قول|Y قول|Y قول|Y قول|    القضيةالقضيةالقضيةالقضيةالعلماء اختلفوا u هذه العلماء اختلفوا u هذه العلماء اختلفوا u هذه العلماء اختلفوا u هذه ، القواعد الÏ مصدرها االجتهاد اnالف u إنما

علماء ونظرهم العن اجتهاد  عبارةنما _ ¢و ،مستند مع| �ددعدم االحتجاج بالقواعد الÏ ال يعرف äا  ):):):):ولولولولالقول األالقول األالقول األالقول األ((((
يمكن  با�اú الوة جÅن القواعد ليست إهؤالء يقولون ( ا�تقدمة،u العصور  ةئمالÏ وردت عن األ ةu الفروع الفقهي

 ).حÈمu استنباط األ إ�هاالرجوع 

 ،تشمل Öيع فروعها ةنه يوجد äا مستثنيات وليست $يأ� بمع، ةغلبيية ألقواعد الفقهان أ Y استند هؤالء u قوäم
ن حكمه أعليه مع  ةوبا�اú كيف تطبق حكم القاعد ،وحكمه oالفها ،ن ا�كم قد يكون من مستثنياتهاإوبا�اú ف

 .ةoالف حكم القاعد

 .وبا�اú ال يمكن الرجوع إ�ها، ضعيفةعل حجيتها  ةذن وجود مستثنيات u القاعدإ

نما ¢و ،وهذا االستقراء لم يكن استقراء �مال تاما �ن مصدره االستقراء ةن كث�ا من القواعد الفقهيأ من مستنداتهمو
 Y Õال يمكن غلبة استقراء مب úا�أبمع�  ،ها ليس تاماءن استقراأمادام  إ¬ القاعدةن يرجع أالظن فبا ُ ستقرأ نها لم ت
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Öعت Öيع فروعها و_ تضبط هذه الفروع وتكون  ةن هذه القاعدأعرف فعال �تها Åيث ي اÑاخلةÖيع الفروع 
 .äا Åيث ال يستث� منها çء ةضابط

  .انبنت Y استقراء ناقص قاعدة ¬إستند أن أذن ال يمكن إن االستقراء ناقص أذن مادام إ

و_  ةY الفروع الفقهية علها حججأفكيف  ة،من الفروع الفقهي ة_ مستنبط ةالفقهي دةن القاعأ ومن مستنداتهم
 .منها ةمستنبط

 القواعد ، Y ابنهة حج األبنما ¢و أبيه،Y  ةاالبن حج ن يكونأيمكن  ال
ُ
 ةجعلها حجأخذت من هذه الفروع فكيف أ

 .Y الفروع

u  إ�هرجع ويُ  هإ�يستند  ن ¡عل د�الأويمكن  إ�هان يستند أويمكن  ةن هذه القواعد حجأاwي رأى  ):):):):القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6القول ا7ا6((((
 ،وال يستث� منها çء ،÷ أصلهان القواعد u أ فهؤالء بنوا قوäم Y ا°ديدة،للمسائل  ةحÈم الفقهياستنباط وتلمس األ

 úا�وما وجد وما ذكر من  ة،$ية ن القاعدأل ،يشمل هذا الفرع ةن حكم القاعدأ فاألصلذا وجد فرع من فروعها إوبا
ُ  فإذا وäا موانع، äا ضوابط وäا ·وط قاعدةن Z أل �اذا؟�اذا؟�اذا؟�اذا؟ ةقيقته ليس مستث� من القاعدمستثنيات هذا u ح

ُ
� من  َق ق

هذا بفيوجد االستثناء  وضوابطهابدون ·وطها  ةخذت القاعدأذا إما أ ،وضوابطها لن ¶د äا استثناء ة·وط القاعد
فتكون  ب#وطها ةخذت القاعدأذا إما أ ،ا�اú وجد االستثناءفب ،نك لم تزل ا�وانع عنهاأ ،نك لم �قق ·وطهاأالسبب 
ة القاعدبن êتج أاستطعنا  ةن الفرع من هذه القاعدأرف ذا عُ إومن ثم  ،وبا�اú ال oرج çء من فروعها ة$ي ةالقاعد
 .وال يستث� منها çء ة$ي ة u األصلن القاعدأل عليه،

لقول وY االحتجاج بالقواعد الÏ _ من هذا ا°انب بأن القواعد u أصلها $ية، إذاً هم بنوا قوäم واحتجوا Y هذا ا
خذ بها واعت�ت 

ُ
وأن ما خرج من ا�ستثنيات أصال ليس هو من فروع القاعدة، ألن القاعدة äا ·وط وضوابط إذا أ

u ) ةغلبيأن القواعد أن قولكم إ( لواقاف ةدلألمن ا أو�ك هعما ذكر واعتد بها ال ¶د äذه القاعدة مستثنيات، وأجابوا
ن القواعد لم ينظر u ·وطها أبسبب  ا�قيقةu  هذاما يذكر من مستثنيات للقواعد  أصالن إ: د�لهم السابق قالوا فيه

والفرع اwي فيه  ة،اعد $يووبا�اú تكون الق ،وضوابطها لم ¶د äا استثناء ة¬ ·وط القاعدإولو نظرنا  ،وضوابطها
وبا�اú يشمله  ،u ذلك إشÈلو وجود مانع سيلحق بها ال أمن فقد ·ط  ةرمه من القاعدوال يوجد X ما o ةمع� القاعد

 .حكمها

Y القواعد  الÄية إطالق وصفالشك ال ي¥ وال يمنع من  اهذف )ن القواعد �ن مصدرها االستقراء ا^اقصإ( قيل ما وأما
وبا�اú ال يمكن أن ، صعب ا�نال ا�ام الشامل واالستقراء الõ ،تقراء اwي يوÑ غلبة الظنن جل العلوم مبY Õ االسأل

 .ُعل هو فقط ؟؟؟ إن حصل فهو çء جيد لكن ال ُعل عدم حصوX خارقاً �جية القواعد

  )ن القواعد ثمرة للفروعإ( ما ما قيلأ
ُ
 ةال تكون حجة القاعد عÕفهذا ي ،منها ةY الفروع الÏ _ ثمر ةعل حجفال ¡

 Ïالفروع ال Yالفروع  ةنما حج¢و أثمرتها Y ،فروع ا°ديدة Y تج بهاê استنبطت منها فنحن Ïجديدة، أما الفروع ال
 .القاعدة فهذه ال تعت� حجة عليها

 :ونك� وُضعت وÖُعت وُبينت ووُضحتعد واالقة، ما يقال u حجية القواعد الفقهي اهذ

 .ةu حفظ الفروع الفقهيمرجع :.

V:م الفقهياأل منها تتلمسÈا�ستجدةللقضايا  ةح 
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 ،�لاÑذا لم يوجد فإ، ، ، ، اMحث u حكمهاMحث u حكمهاMحث u حكمهاMحث u حكمه    ا�رادِ ا�رادِ ا�رادِ ا�رادِ     عدم وجود د�ل u الفرِع عدم وجود د�ل u الفرِع عدم وجود د�ل u الفرِع عدم وجود د�ل u الفرِع ب#ط ب#ط ب#ط ب#ط     لكنلكنلكنلكن    ةةةةحجحجحجحج    ةةةةالفقهيالفقهيالفقهيالفقهي    ةةةةن القاعدن القاعدن القاعدن القاعدأأأأ ولعل الراجحولعل الراجحولعل الراجحولعل الراجح
األدلة ومواطنها ومواضعها، وبا�اú ، واMحث وا�ق� إنما يكون من أهل äذا اMحث، من �تهد Cرف بوÅثنا وتقصينا

ن ¿كم أمن  وأحرى أو© ةبهذه القاعد إ�اقهن أتناسبه ال شك  قاعدةووجد X  إذا Åث ولم د د�ال oص هذا الفرع
 أو©فا�كم بها  ،عن السلف وäا مستنداتها مذكورة لقاعدة اتباعوفيه  ةن هذا فيه سالمأل ،u نفسه وهواه بناء Y ما

 .ةهذا ما يتعلق Åجية القواعد الفقهياwي ال يستند إ¬ çء مع|،  ا�كم ا�طلق من

    ))))UUUU((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 أهمية القواعد الفقهية وفوائدهاأهمية القواعد الفقهية وفوائدهاأهمية القواعد الفقهية وفوائدهاأهمية القواعد الفقهية وفوائدها

لعل من أهم هذه الفوائد ما  ،للقواعد الفقهية فوائد Öة تتحقق من خالل تعلم هذه القواعد وحفظها وëارستها وتطبيقها
 :ي@
 صل واحدأ¡مع الفروع وا°زئيات الفقهية ا�تعددة وا�تناثرة �ت  القواعد الفقهية    ::::أوالأوالأوالأوال

قاعدة ا�ق| ال يزول ( فتجد إن، صل واحدأالقاعدة الفقهية ¡مع األحÈم الفقهية ا�تعددة الكث�ة �ت قاعدة و اً إذ
 .¡مع الفروع الÏ فيها يق| وشك )بالشك

 .عمال للمقصدإها ¡مع الفروع الÏ في) اعدة األمور بمقاصدهاق(
 .ل¥رل¡مع الفروع الÏ فيها دفع ) Jر وال Jارقاعدة ال(

لو أردنا أن نتناوäا من كتب الفقه ألخذنا u دراستها  ،من الفروع الفقهية اكث� اوهكذا Z القواعد ¡د أنها تضبط عدد
حد أوجه أهمية القواعد أهذا ، وقت �تÁ بلفظ موجز توصلنا إ¬ أحÈم هذه الفروع u ةبينما هذه القاعد ا،كث� اوقت

 .الفقهية
  ل إدراك أحÈم الفروع وحفظها بطريق مي�أن حفظ القواعد يسهّ     ::::ثانياثانياثانياثانيا

وبا�اÅ úفظ القاعدة  ،�فظ هذه القاعدة الÏ تلم بهذه الفروع و¡مع شتاتها ،فبدل أن �فظ فروع مشتته u كتب الفقه
ومن ضبط الفقه بقواعده استغ� عن حفظ أكc ا°زئيات : "اب قال القراuمن هذا اM، يسهل حفظ هذه الفروع

 ".الندراجها u الÄيات
 _ ما يتعلق بالفروع الفقهية: )ا°زئيات(

 _ ما يتعلق بالقواعد الفقهية ):الÄيات(

، "وتقرب عليه Z متباعد ،وتقيد X الشوارد ،أنها تنظم X منثور ا�سائل u سلك واحد: "ويقول ابن رجب عن القواعد
فكيف  ،و�تب الفقه بعضها u �تات كث�ة تصل إ¬ الع#ات ،فالفروع لو أردنا أخذها من كتب الفقه �باعدت علينا

هذا وجه  ،إنما يكون من خالل القواعد الفقهية ؟حفظ ما فيها وأتوصل إ�ه بطريق سهل ومي�أو�يف  ؟صل إ¬ �تواهاأ
 .وهو الشك ¿ث Y تعلم القواعد ،قويم من أوجه األهمية

 كة الفقهية Ñى اÑارسلَ ن المَ ن اإل�ام بها وفهمها يكو أ ::::ثا7اثا7اثا7اثا7ا

فقهيه من خالäا يستطيع أن يتلمس األحÈم  ةكلَ بفهم القواعد ومعرفة مدلوäا وا�مرس عليها يتكون Ñى اÑارس äا مَ 
 ،هذه ا�لكة الÏ من خالäا يصل إ¬ أحÈم ا^وازل ا°ديدةوتتكون Ñيه  ،ويستطيع أن يصل إ�ها بطريق سهل مي�

 .فيها العلماء تيستوضح و¿فظ األحÈم للفروع الفقهية السابقة والÏ بويستطيع أن يتب| أيضاً و
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 أن دراستها تساعد Y إدراك مقاصد ال#يعة    ::::رابعارابعارابعارابعا

فمن  ،وهذه القواعد تعطي مدلوال وتقريبا äذه ا�قاصد ،معال#يعة اإلسالمية äا مقاصد ومغازي �ققها u الفرد و¯ ا�جت
نه أ(ومن عرف ، يعرف أن من مقاصد ال#يعة أنها ال تقيم للشك u مقابل ا�ق| مµان )أن ا�ق| ال يزول بالشك( عرف

الÏ يمكن  ال#يعة جاءت بدفع األJار ورفعها بعد وقوعها بالطرق يعرف أن )من قواعد ال#يعة ال Jر وال Jار
يعرف أن من مقاصد ال#يعة أنها ال تريد  )أن من قواعد ال#يعة ا�شقة ¡لب ا�يس�( ومن عرف، رفعها من خالäا

با�اú القواعد الفقهية Åكم أنها ، فن اهللا رفع ا�رج فيها عن عبادهأو ة،ومي� ةأنها سهلوا�شقة اnارجة عن ا�عتاد 
 .خالäا نعرف مقاصد ال#يعة بش� مي� و�ث�ة مندة دتع¡مع فروع م

 أن دراستها تطلع غ� ا�تخصص| u علوم ال#يعة Y الفقه بأي� طريق    ::::خامساخامساخامساخامسا

و¿تاجون إ¬  ،أناس ليس �صصهم u الفقه ،مهندس| ،أطباء ¿تاجون إ¬ اإلطالع Y أحÈم الفقهأيضاً هناك ناس 
وا u كتب الفقه الواسعة ؤفبدل أن يقر ،ذه القواعد تقرب äم مثل هذه األشياءه ،طالع Y أحÈم الفقه û بعض األمورإ

، الÏ قد ال يصلون من خالäا إ¬ نتيجة Åكم عدم ا�خصص وعدم معرفة مواطن ا�سائل الÏ يريدون أن يبحثون عنها
 .هذه القواعد تقرب äم ا�سائل الÏ يريدون الوصول إ¬ حكمها من خالل

 اإل�ام بهذه القواعد يساعد Y ا�قارنة ب| ا�ذاهب الفقهية ا�ختلفةأن     ::::سادساسادساسادساسادسا

ومن  ،و�ث�ا ما تب| القاعدة وجه االتفاق ب| ا�ذاهب ووجه االختالف ،هذه القواعد Mó uها ال �تص بمذهب مع|
هل هذه القاعدة متفق  افأنت تعرف من خالä ،خالل ذلك نستطيع أن نقارن ب| هذه ا�ذاهب من خالل هذه القواعد

 َ
َ
êالف فيه ؟فيها من� واحد وْ فيها ب| ا�ذاهب وnا úا�الفروع الفقهية اسيورث خالف اأم أنها فيها خالف وبا u،  فتصل

 ،معرفة سبب من أسباب اختالف الفقهاء إ¬أيضاً و ،من خالل ذلك إ¬ مقارنة ب| ا�ذاهب من خالل اnالف u القاعدة
 .عواختالفهم u القاعدة الÏ بنيت عليها الفرو ،اختالفهم u الفروع: باب اختالفهمن من أسإف

حÈم القديمة أنها تطلع غ� ا�تخصص| u علوم ال#يعة Y مدى شمول ال#يعة ومدى شمول الفقه اإلسالÎ لأل    ::::سابعاسابعاسابعاسابعا
 وا°ديدة

ال#يعة ¢ال فو ،نه يأá من قبل اwين يبحثون فيهإف ور، و¢ن �ن هناك قصنه ليس فيه قصورأو ،نه يستوعب هذه األحÈمأو
لكن أحيانا يقÁ الفهم وال يكون  ،والفقه اإلسالÎ وهذه القواعد تب| ذلك ،خ� عنها عز وجلأكما  ة�ملة مكمل

ن وما و¢ال فالقواعد واألدلة ال#عية قد أوفت أحÈم ما � ،يكون القصور من هذه ا^احية من ثمو ،الفهم بش� واسع
بل  ة،طالع Y مثل هذه القواعد Åكم شموäا وعمومها وعدم اختصاصها بمسائل �ددفباال ،سيكون حã قيام الساعة

 ةوأنها مستوعب ةيعرف ا�طلع من غ� ا�ختص| Y أن ال#يعة �ملة شامل اً إذ ،و�ا سيستجد ا،�ا �ن موجود ة_ شامل
و¢نما  ،وY أمور وقعت فقط ةقواعدها وشموäا وعدم اقتصارها Y أشياء �دد°ميع ما يمكن أن ¿دث Åكم مرونة 

 .�طبيقها Y مسائل جديدة أخرى لم تكن موجودة من قبل ةمرونتها قابلأيضاً و ،ألمور وقعت وطبقت عليها ة_ شامل
ها ها ها ها ولعل أول هذه ا7مرات وولعل أول هذه ا7مرات وولعل أول هذه ا7مرات وولعل أول هذه ا7مرات و    ،،،،هذه بعض ا7مرات للقواعد الفقهيةهذه بعض ا7مرات للقواعد الفقهيةهذه بعض ا7مرات للقواعد الفقهيةهذه بعض ا7مرات للقواعد الفقهية  س

ُ
سأ
ُ
سأ
ُ
سأ
ُ
 أ

ُ
 الÏ من أجلها أ
ُ
 الÏ من أجلها أ
ُ
 الÏ من أجلها أ
ُ
 ::::القواعد الفقهيةالقواعد الفقهيةالقواعد الفقهيةالقواعد الفقهيةu u u u     لفلفلفلفالÏ من أجلها أ

 ....ننننقضية تقريب الفروع الفقهية و�اولة حÁها وحفظها وتقريبها لألذهاقضية تقريب الفروع الفقهية و�اولة حÁها وحفظها وتقريبها لألذهاقضية تقريب الفروع الفقهية و�اولة حÁها وحفظها وتقريبها لألذهاقضية تقريب الفروع الفقهية و�اولة حÁها وحفظها وتقريبها لألذها####    
 ....ن قلنا u مسألة حجية القواعد الفقهية أن هناك من العلماء من ¿تج بهان قلنا u مسألة حجية القواعد الفقهية أن هناك من العلماء من ¿تج بهان قلنا u مسألة حجية القواعد الفقهية أن هناك من العلماء من ¿تج بهان قلنا u مسألة حجية القواعد الفقهية أن هناك من العلماء من ¿تج بهاأأأأسبق وسبق وسبق وسبق وأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً ####    
ëكن أن ¡عل هذه من  أيضاً لكن  ،ن �نت ا�سألة �ل خالف¢و    ،،،،_ طريق للوصول إ¬ األحÈم وا^وازل ا°ديدة_ طريق للوصول إ¬ األحÈم وا^وازل ا°ديدة_ طريق للوصول إ¬ األحÈم وا^وازل ا°ديدة_ طريق للوصول إ¬ األحÈم وا^وازل ا°ديدة####    
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يتوصل من خالäا إ¬ أحÈم ا^وازل ا°ديدة Y القول Åجيتها وب#طه السابق إن  ثمرات وفوائد القواعد الفقهية أنها
اwي يستطيع أن يعرف هذه القواعد ويعرف �ال  ،ذلك ال يكون إال للمجتهد ا�طلع Y أدلة الشارع وا�تمرس فيها

 .يستث� ويشذ عنها ماأيضاً و ،تطبيقها
 مراحل نشأة القواعد الفقهية وأيضاً أهم ا�ؤلفات فيهامراحل نشأة القواعد الفقهية وأيضاً أهم ا�ؤلفات فيهامراحل نشأة القواعد الفقهية وأيضاً أهم ا�ؤلفات فيهامراحل نشأة القواعد الفقهية وأيضاً أهم ا�ؤلفات فيها

بينما تدرجت ومرت ع� عدد من  ،ة وضحاهاشيرض الواقع ب| عأ�صل u  مول ة،واحد ةالقواعد الفقهية لم توجد دفع
 µهذا الفنوت ةن توجد مؤلفات �ددأمراحل مرت بها القواعد الفقهية قبل  أربعا�راحل لعلنا نم u صلنا كتب: 

 مرحلة اMذرةمرحلة اMذرةمرحلة اMذرةمرحلة اMذرة ):):):):ا�رحلة األو©ا�رحلة األو©ا�رحلة األو©ا�رحلة األو©((((

لم يكن استخدامها u هذه ا�رحلة Y أنها  ،)قواعد(ال تس	 u هذه ا�رحلة ومبثوثة  ةوجود هذه القواعد لكن مفرق
نت موجودة u عهد �وهذه ا�رحلة  ،وردت فيها هذه القواعد ة�سائل وأمور معين ةو¢نما �نت تستخدم Y أنها أدل ،قواعد

تؤخذ من وëا يدل Y ذلك ما سبق u مصادر القواعد الفقهية، فمن مصادرها أنها ، الرسول وعهد صحابته و�بار ا�ابع|
لم تكن تستخدم Y  هافهذه القواعد �نت موجودة u ذلك الوقت ولكن، السلف الصالح�بار أقوال الصحابة ومن السنة و

هذه ا�رحلة �نت ، إذاً ينظر إ�ها نظرة ا�قعيد ïنو ،Mعض ا�سائل الÏ ترد فيها ةخدم Y أنها أدلو¢نما تست ،أنها قواعد
قد يكون من  مصدرهاأن وقد سبق u مصادر القواعد الفقهية بيان  ،موجودة u عهد الرسول وصحابته رضوان اهللا عليهم

أو  كعمر وع@ وابن عباس ر� اهللا عنهم ما ورد عن الصحابةك أو) اnراج بالضمان(، )ال Jر وال Jار( :كما u السنة
    .ك#يح وغ�ه بعض ا�ابع|

 مرحلة ا�فك� u القواعد وا�خريج عليهامرحلة ا�فك� u القواعد وا�خريج عليهامرحلة ا�فك� u القواعد وا�خريج عليهامرحلة ا�فك� u القواعد وا�خريج عليها    ):):):):ا�رحلة ا7انيةا�رحلة ا7انيةا�رحلة ا7انيةا�رحلة ا7انية(((( 

فا�رحلة فا�رحلة فا�رحلة فا�رحلة ، ، ، ، يؤلف فيهاأيضاً ولم يكن  ينظر Y أنها قاعدة لكنها لم تكن �صورة ةتتمµ عن األو© أنها مرحلهذه ا�رحلة 
ينظر إ�ها  ::::ا7انيةا7انيةا7انيةا7انيةوا�رحلة وا�رحلة وا�رحلة وا�رحلة ة، ال تأ�ف وال ينظر Y أنها قواعد و¢نما ينظر إ�ها كأدلة �سائل فقهي ةفقط بذر ::::األو©األو©األو©األو©

 .مؤلفات äذا الفن وجود دون حÁ وبدونبكقاعدة ولكن 
عن الكسا�  ةهناك قصو ،تداوäا العلماءيحيث �ن هنالك عدد من القواعد  ،u القرن ا7ا6 اäجريوهذه ا�رحلة بدأت 

ه حيث قال  À¾.ه مع �مد بن حسن الشيبا6 تلميذ أبو حنيفة ا�توþ سنه À¾.ع@ بن Êزة ا^حوي ا�شهور ا�توþ سنه 
 ال : "الكسا�

ُ
هذه  ¬إينظرون بدؤوا نهم أوهذا يدل Y  "الفقه إال وأجبت عنها من قواعد ا^حو سأل عن مسألة uأ

�اذا؟ : قال ،ال: قال "u سجود السهو هل يسجد؟ اما تقول u من سه" :فقال �مد ،اعد ويستخدمونهاالقواعد Y أنها قو
 .ج منها حكم فقðنه هنا استخدم القاعدة وخرّ أêن نريد من هذا " ن ا�صغر ال يصغرأل" :قال

ص@ إذا س� أتيح X أن يسجد للسهو ألنه اآلن ا� ،Öع بينهما افقهي اوخرج عليها الكسا� حكم ةن �نت القاعدة êوي¢و
أخرى؟ هذا يتسلسل وال يقف عند  ةيسجد مرأن u سهوه فهل نستمر ويعطى �ال  الكن ا�شÄة إذا سه ،�ج� صالته

 ة،ثاني ةليس هناك �ال لô تصغرها مر ةواحد ةإذا صغرت الÄمة مر ،كما أن ا�صغر u اللغة العربية ال يصغر ،حد
وهذه الÄمة ال تستطيع أن ) كتّيب(أصبحت ) كتاب(فإذا صغرت  ،أخرى ةوا�صغر ال يصغر مر ة،واحد فا�صغ� �رة

 .أخرى زيادة Y ذلك ةتصغرها مر
 نه خرجأواwي نريد أن نصل إ�ه  ،ن السهو ال � بسجود آخرأخرى أل ةتاح X أن يسجد مركذلك من سجد للسهو ال يُ 

 ،)ربط ا�كم الفقð بالقاعدة(نه أوا�راد هنا واwي نريد أن نصل إ�ه هو ، ذا ال يطردوه )ةحكم فقð من قاعدة êوي(
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 Y ا يدلëهذه ا�رحلة بد منهأ uم الفقهيةأÈوا يعرفون القواعد ويرجعون إ�ها األح. 
من ذلك أن اإلمام  ،ددةقواعد متع ا�وجودة u هذا العÁ و¯ هذا الوقت ه ورد u كتب الفقهأنأيضاً وëا يدل Y ذلك 

Xا�دونة قو u ه اهللا جاء عنهÊما" :مالك ر Z  ي ال ينجس ا7وب ال ينجس ا�اء "ال يفسد ا�اءفال يفسد ا7وبwوهذه ، ا
 .ةCم ةشامل) Z( قاعدة

طاك قاعدة u أع ،هذه قاعدة" لفرائض ال äا حكم سوى حكم الفرائضلتباع أا^وافل : "ورد عن الشافu ý كتابه األمو
 .ن أحÈمها من حيث طريقتها وفعلها �لفرائضأعموم ا^وافل و

هذه " و�ذلك Z رجيع ¶س: "ثم قال" نها من األ¶اس ألنها رجيعإللخ� ف ةوال يستن� بروث: "كما ورد عن الشافu ý األم
و¢نما _ موجودة من  ، كتبهم ولم ¿Áوهاعرفوا القواعد إال أنهم بثوها uu هذا الزمن ëا يدل Y أن العلماء  ،قاعدة

 .دون حÁ وÖع äا ،òمهم العاممن خالل خالل كتب الفقه و
 وقاعدة )ساكت قول ال ينسب إ¬(قلت عنه قاعدة ëا يدل Y وجودها أن السيوÉ نقل أن اإلمام الشافý هو اwي نُ 

) ّÁالرعية منوط با�صلحةت Y هذه ا�رحلة وهذه ا�رحلة ا، )ف اإلمام u ن العلماء أ7انية وبيان وجود هذه القواعد
Áاستعملوها لكن من دون ح....    

 �اولة حÁ القواعد الفقهية�اولة حÁ القواعد الفقهية�اولة حÁ القواعد الفقهية�اولة حÁ القواعد الفقهية    ):):):):ا�رحلة ا7ا7ةا�رحلة ا7ا7ةا�رحلة ا7ا7ةا�رحلة ا7ا7ة((((

وقد ذكر السيوÉ أن أبا طاهر اÑباس من علماء ا�نفية فيما  ،لكن من دون وجود مؤلف واقý نرجع إ�ه u هذه ا�رحلة
هنا جاء دور ا�Á و�اولة Öع  اً إذ، هنا فيه �اولة حÁ للقواعد ،قاعدة ½. ع مذهب أ� حنيفة إ¬وراء ا^هر رد Öي

 .ورد الفروع الفقهية إ¬ �موع هذه القواعد ،القواعد
 ا�سن ران أ�أقنه من ألكن قيل  ،لم تعرف X سنة وفاة ،)من علماء ا�نفية( أبو طاهر اÑباس: أول من قام بها وحاوäا

فهذا العالم حاول أن ¿Á قواعد الفقه عند  ،فهو u حدود القرن ا7الث u بداية القرن الرابع�UT0الكر� ا�توþ سنة 
إذن هذه ا�رحلة ا7ا7ة و_ �اولة حÁ القواعد  ،حنيفة إ¬ هذه القواعد السبعة ع# وحاول أن يرد فقه أ� ،ا�نفية

 .مؤلف واقä ýذه القواعدحÁ ذهÕ دون وجود لكن الفقهية 
 مرحلة ا�دوين و¢ثبات هذه القواعد u كتاب واقý وصل إ�نامرحلة ا�دوين و¢ثبات هذه القواعد u كتاب واقý وصل إ�نامرحلة ا�دوين و¢ثبات هذه القواعد u كتاب واقý وصل إ�نامرحلة ا�دوين و¢ثبات هذه القواعد u كتاب واقý وصل إ�نا    ):):):):ا�رحلة الرابعةا�رحلة الرابعةا�رحلة الرابعةا�رحلة الرابعة((((

  وهذا هو أول�UT0ا�توþ سنة ) الكر� بن ا�س| د اهللايأبو ا�سن عب( فأول من دون القواعد الفقهية

ف ألف u مؤل

 ).أصول الكر�(ه علم القواعد الفقهية وهو كتاب
ف  هذا الوقت وصلنا مؤلف u علم القواعد الفقهية  ،أول كتاب وصل إ�نا u علم القواعد الفقهية) أصول الكر�(إذن 

األصل أن أمور ا�سلم| �مولة Y السداد ) (قاعدة ا�ق| ال يزول بالشك( من القواعد الفقهية منها ةكر فيه Öلذُ 
 ).والصالح حã يظهر غ�ه

هذه ا�رحلة  )اأصول الفتي(ه كتاب u قواعد ا�الكية u وألف�U¼Vا�توþ سنة  مد بن حارث بن أسد القشÕبعده �ثم جاء 
 .القواعد الفقهية مالرابعة للقواعد الفقهية وفيها بدأ ا�دوين u عل

 :تب| ^ا أن القواعد الفقهية مرت u أربع مراحل و_ëا تقدم 
 .مرحلة ا�دوين: T ،مرحلة حU: Á، ود قواعد دون حÁمرحلة وج :V ،مرحلة اMذرة: .
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 ::::ةةةةأهم ا�ؤلفات فيها Y حسب ا�ذاهب الفقهيأهم ا�ؤلفات فيها Y حسب ا�ذاهب الفقهيأهم ا�ؤلفات فيها Y حسب ا�ذاهب الفقهيأهم ا�ؤلفات فيها Y حسب ا�ذاهب الفقهي
 ::::ا�ذهب ا�نا�ذهب ا�نا�ذهب ا�نا�ذهب ا�ن    

 .القواعد الفقهية مأول ما وصل إ�نا u عل )أصول الكر�(: ....
VVVV :)سنة  )تأسيس ا^ظر þبو! ا�ن  ا�توÑلعبيد اهللا بن عمر اTU0�يرجع فيها من القو اوذكر فيه عدد Ïاعد واألصول ال

 .الئمة ا�جتهدينااnالف ب| 
UUUU :)األشباه وا^ظائر(  سنة þلزين العابدين إبراهيم بن °يم ا�توÀ½0�وا�ؤلف است� كتابه معظمه من كتاب ) األشباه

 .ج فروعه من كتب ا�نفيةنه خرّ أللسيوÉ إال ) وا^ظائر
TTTT :)وهو كتاب  )�امع ا�قائق uصول لكن ا�ؤلف ختمه بعدد األ./T حسب حروف ا�عجم ةمرتب ةقاعدة فقهي Y. 
 .u علم القواعد الفقهية ة_ مؤلف )�لة األحÈم العد�ة و·وحها(: ////
 .وقد رتب هذا الكتاب حسب األبواب الفقهية ،�حمود أفندي مفÏ دمشق )الفوائد اMهية u القواعد الفقهية(: ¼¼¼¼

 ))))كتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائر(((( فاتبرز هذه ا�ؤلألعل 
ôا�ذهب ا�الôا�ذهب ا�الôا�ذهب ا�الôا�ذهب ا�ال:::: 

ومؤلفه هو �مد  ،هو الكتاب ا7ا6 من حيث ا�اريخ الزمu Õ ا�أ�ف وا�دوين لعلم القواعد الفقهية )أصول الفتيا(: ....
 Õأصول الكرأصول الكرأصول الكرأصول الكر����((((    وهو ثا6 مؤلف بعدوهو ثا6 مؤلف بعدوهو ثا6 مؤلف بعدوهو ثا6 مؤلف بعدبن حارث بن أسد القش((((. 

VVVV :)أنواع الفروق u ين لإلمام شها )أنوار ال�وقÑسنة أب ا þا�تو uد بن إدريس القراÊ¼¾Tن �ن الكتاب ليس ¢ه و
وهذا  ،من القواعد الفقهية الÏ يمكن أن يستفيد منها طالب العلم ةخاصا بالقواعد الفقهية إال أن ا�ؤلف ذكر Öل

 :االكتاب اهتم فيه علماء ا�الكية ووضعوا عليه ترتيبات منه
تتبع القراu u كتابه الفروق  )إدرار ال#وق Y أنواع الفروق( ن الشاط رÊه اهللا u كتابها�صحيحات الÏ قام بها اب* 

 .وwلك قال ابن اMكÏ عليك بفروق القراu وال تقبل منها إال ما قبله ابن الشاط ،وصحح بعض األمور
* )uترتيب فروق القرا( Mكتاب سماه رتب فرو ،وري من علماء ا�الكيةق�حمد بن إبراهيم ا u uق القرا) ترتيب فروق

uأصله مشتتأل )القرا uن فروق القرا، Mيسهل تناول ما فيه من مادقفا ãةعلمي ةوري جاء ورتبه ح. 
ه كتاب هذب فيه فروق  ½¼U.�حمد بن حس| ا�الô ا�توþ سنة ) تهذيب الفروق والقواعد السنية u األ#اب الفقهية(*

uالقرا.  
UUUU :)د بن ¿% الون#ي$ )ح ا�سالك إ¬ قواعد اإلمام مالكإيضاÊأل.  

ýا�ذهب الشافýا�ذهب الشافýا�ذهب الشافýا�ذهب الشاف:::: 
 .للعز بن عبد السالم  )بالقواعد الصغرى( وما يس	 )قواعد األحÈم u مصالح األنام(: ....
VVVV :)حمد بن عمر بن الو�يل )األشباه وا^ظائر�. 
UUUU :))األشباه وا^ظائر �ين عبد الوهاب بن ع@ بÑاج اôالسب uÈوهو من الكتب ا�همة وا�رتبة ترتيب عل& ، ن عبد ال

 .ةحديث ةكأنك تقرأ u رسالة علمي
TTTT :)القواعد u حروف ا�عجم )ا�نثور Y ورتبه Æالزر� ýحمد بن بهادر الشاف�.  
 .للسيوÉ جالل اÑين عبد الرÊن السيوÉ )األشباه وا^ظائر(: ////
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 ::::ةةةةمذهب ا�نابلمذهب ا�نابلمذهب ا�نابلمذهب ا�نابل
من  ابعلم القواعد ولكن ا�ؤلف أدرج عدد ان �ن الكتاب ليس خاص¢و )ةاعد ا^ورانية لشيخ اإلسالم ابن تيميالقو(: ....

 .القواعد ورتبها Y أبواب الفقه
VVVV : ى ا�نابلةأأأأووووومن كتبهمÑ ى ا�نابلةهم الكتبÑ ى ا�نابلةهم الكتبÑ ى ا�نابلةهم الكتبÑ تقرير القواعد و�رير الفوائد( هم الكتب(  þن بن رجب ا�نب@ ا�توÊالبن رجب عبد الر

 .ه /À½سنة 
UUUU: )مÈاألح u ذوي اإلفهام عن الكتب الكث�ة Õادي ا�قد! ا�نب@ )مغäخاتمته بعض القواعد  ،�وسف عبد ا u

  .قاعدة ¼½الفقهية وذكر ا�ؤلف فيه 
TTTT :)ديعةMقاسيم ا�اهذه أهم كتب القواعد الفقهية ، للسعدي )ا^افعة القواعد ا°امعة وا u@ذهب ا�نب�. 

    ))))TTTT((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 ::::ةةةةج العلماء الÏ ساروا عليها u ا�أ�ف u القواعد الفقهيج العلماء الÏ ساروا عليها u ا�أ�ف u القواعد الفقهيج العلماء الÏ ساروا عليها u ا�أ�ف u القواعد الفقهيج العلماء الÏ ساروا عليها u ا�أ�ف u القواعد الفقهيمناهمناهمناهمناه
 .منهج العلماء باعتبار ترتيب القواعد الفقهية .
V القواعد الفقهية u منهج العلماء باعتبار مضمون ما.  
U هذه الكتب u ذكروها Ïمنهج العلماء باعتبار عدد القواعد ال.  
 ::::ببببمنهج العلماء باعتبار الgتيمنهج العلماء باعتبار الgتيمنهج العلماء باعتبار الgتيمنهج العلماء باعتبار الgتي    ////        ....

وساروا Y عدد من  ،و¢نما تعددت مناهجهم u ذلك ،العلماء لم يس�وا Y منهج واحد u ترتيب القواعد الفقهية إن
 :ا�ناهج ومنها

Åيث ينظر إ¬ القاعدة إذا �نت تبدأ Åرف  ،Åيث يرتب القواعد الفقهية u كتابه ترتيبا هجائيا :الgتيب اäجاالgتيب اäجاالgتيب اäجاالgتيب اäجا����    ////        ....
 .وهكذا إ¬ نهاية ا�روف اäجائية ،م الÅ Ïرف اMاء يضعها بعد ذلكث ،األلف يضعها u األول

     ::::ككككمن أشهر الكتب u ذلمن أشهر الكتب u ذلمن أشهر الكتب u ذلمن أشهر الكتب u ذل* * * * 
  .Mدر اÑين الزر�Æ الشافý كتاب ا�نثور u القواعدكتاب ا�نثور u القواعدكتاب ا�نثور u القواعدكتاب ا�نثور u القواعد /  .
V  / سلك األ u سلك األلئ u سلك األلئ u سلك األلئ u كتاب ترتيب الكتاب ترتيب الكتاب ترتيب الكتاب ترتيب الآلآلآلآللئúماúماúماúالقرن ا�ادي ع# ما u حمد بن سليمان الشه� بناظر زادة من علماء ا�نفية�. 
U  /  ا�ن خاتمة كتاب �امع ا�قائق خاتمة كتاب �امع ا�قائق خاتمة كتاب �امع ا�قائق خاتمة كتاب �امع ا�قائق Îادnسعيد ا �  .أل
T  /  ورنو موسوعة القواعد والضوابط الفقهيةموسوعة القواعد والضوابط الفقهيةموسوعة القواعد والضوابط الفقهيةموسوعة القواعد والضوابط الفقهيةومن الكتب ا�ديثةMلتكتور �مد صدق ا.  

 �اذا سار بعض العلماء Y هذا ا�نهج؟ �اذا سار بعض العلماء Y هذا ا�نهج؟ �اذا سار بعض العلماء Y هذا ا�نهج؟ �اذا سار بعض العلماء Y هذا ا�نهج؟ : : : : سسسس

ألنه عندما  ،د ويهملها u األبواب األخرىال يذكرها u باب واححã و ،حã ال يكرر القاعدة بتكرار األبواب الفقهية: ج
ðتص بها من فروع فقهية من أي باب فقo ا سيذكرها مرة واحدة ويدرج �تها ماä جا� ا�ناسبäيضعها �ت حرفها ا، 

أما  ،نه سيكررها Z u بابإلو أنه رتب Y األبواب الفقهية فالقاعدة الÏ تتعلق بأبواب عدة فف ،وبذلك يسلم من ا�كرار
سواء �نت فروعها  ،إذا سلك الgتيب اäجا� سيذكر القاعدة عند حرفها ثم بعد ذلك يدرج �تها فروعها من أي باب �ن

نه ألف Y األبواب الفقهية كما أولو  ،فهو هنا ال يكررها ألنه ليس Åاجة للتكرار، من باب الصالة أو الزïة أو غ�ها
Z u الحقا فإنه سيذكرها áاألبواب ، بابسيأ ûبا u باب واحد ويهملها u وهذا هو ا�نهج األول لطريقة  ،أو يذكرها
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 . الgتيب
VVVV        ////    øتيب ا�وضوgالøتيب ا�وضوgالøتيب ا�وضوgالøتيب ا�وضوgا :الäولقبافيبدأ  ،وذلك من ناحية سعة القاعدة وشمو Ïثم  ،قل منها شموالأاعد الشاملة الك�ى ثم ال

 : ð ليست Y جانب واحد و¢نما تقسم Y ثالثة أقسامف ،لمن حيث الشمو القواعد تقسيم من حسب ما عرفنا ،األقل
 قواعد صغرى -ج  $ية غ� ك�ى -ب  $ية ك�ى -أ

وا بالك�ى ثم بعد ذلك الغ� ك�ى ثم الضوابط أو ؤن Y ا�نهج ا�وضوø ساروا Y هذا ا�قسيم السابق بأن يبدووا�ؤلف
أي الÄية الك�ى ثم األقل منها شموال أي الغ� ك�ى ثم بعد ذلك القواعد  فيبدؤون بالقاعدة الشمو�ة ،القواعد الصغرى

  .الصغرى
 ::::    Y هذا ا�نهجY هذا ا�نهجY هذا ا�نهجY هذا ا�نهج    ا�ؤلفاتا�ؤلفاتا�ؤلفاتا�ؤلفات****
  .للعالء الشافýكتاب ا�جموع ا�ذهب u قواعد ا�ذهب كتاب ا�جموع ا�ذهب u قواعد ا�ذهب كتاب ا�جموع ا�ذهب u قواعد ا�ذهب كتاب ا�جموع ا�ذهب u قواعد ا�ذهب  /  .
V  /  كتاب األشباه وا^ظائر كتاب األشباه وا^ظائر كتاب األشباه وا^ظائر كتاب األشباه وا^ظائرýالشاف ôالبن السب. 
U  /  كتاب القواعد كتاب القواعد كتاب القواعد كتاب القواعدýالشاف Õين ا�سÑا å�.  
T  / كتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائر ýالشاف Éللسيو.  
  .البن °يم ا�ن  كتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائر /  /
UUUU        ////    ðتيب الفقgالðتيب الفقgالðتيب الفقgالðتيب الفقgال:  

وهكذا حسب ما ، فيبدأ بباب الطهارة ثم باب الصالة ثم الزïة ،أن يرتب ا�ؤلف القواعد الفقهية Y حسب أبواب الفقه
ثم باب الصالة وهكذا  ،فيبدؤون بباب الطهارة ويذكرون ما يتعلق به من قواعد فقهية ،يتعلق بالgتيب الفقð ا�عروف

إما أن يكرر ا�ؤلف  :حد ا�حظورين السابق|أو¯ هذا الgتيب ¿صل فيه  ،حسب الgتيب ا�عروف لألبواب الفقهية
كرها u باب واحد وي�gها u األبواب وال شك أن ا�كرار فيه �ظور، أو أن يذ، القاعدة Z u باب فقä ðا عالقة به

حد ا�حظورين إما ا�كرار أو أوwلك من سلك هذا ا�سلك ال بد أن يقع u  ،ن فيه إخاللألوهذا �ظور  ،األخرى
 : لكنه مسلك متبع وقد سار عليه بعض ا�ؤلف|لكنه مسلك متبع وقد سار عليه بعض ا�ؤلف|لكنه مسلك متبع وقد سار عليه بعض ا�ؤلف|لكنه مسلك متبع وقد سار عليه بعض ا�ؤلف|، اإلخالل

  .للبقوري ا�الô كتاب ترتيب الفروق واختصارهاكتاب ترتيب الفروق واختصارهاكتاب ترتيب الفروق واختصارهاكتاب ترتيب الفروق واختصارها-.
V-^البن تيمية ورانيةورانيةورانيةورانيةكتاب القواعد ا^كتاب القواعد ا^كتاب القواعد ا^كتاب القواعد ا. 
U- كتاب القواعدكتاب القواعدكتاب القواعدكتاب القواعد ôللمقري ا�ال. 
T-  u كتاب ا�ذهب u كتاب ا�ذهب u كتاب ا�ذهب u ا لعظوم ا�ذهبا�ذهبا�ذهبا�ذهب قواعدقواعدقواعدقواعد    ضبطضبطضبطضبطكتاب ا�ذهبôال�. 
 .�حمود Êزة ا�ن  مفÏ دمشق كتاب الفوائد اMهية u القواعد الفقهيةكتاب الفوائد اMهية u القواعد الفقهيةكتاب الفوائد اMهية u القواعد الفقهيةكتاب الفوائد اMهية u القواعد الفقهية -/
    TTTT : : : :من ا�ناهج السابقة cنويع ب| منهج| أو أك�من ا�ناهج السابقةمنهج ا°مع أو ا cنويع ب| منهج| أو أك�من ا�ناهج السابقةمنهج ا°مع أو ا cنويع ب| منهج| أو أك�من ا�ناهج السابقةمنهج ا°مع أو ا cنويع ب| منهج| أو أك�جا� وفمثال مع ب| من :منهج ا°مع أو اäتيب اgا�هج ال ðنهج الفق

 .مثال
 :Y هذا ا�نهج من ا�ؤلفاتمن ا�ؤلفاتمن ا�ؤلفاتمن ا�ؤلفات

ثم رتب القواعد  ،�ردة ال ترتيب äا ابن رجب حيث أورد أوال قواعد ،ألÊد بن عبد اهللا القاري �لة األحÈم ال#عية�لة األحÈم ال#عية�لة األحÈم ال#عية�لة األحÈم ال#عية -.
  .حسب أبواب الفقه

V- العام ðالعامكتاب ا�دخل الفق ðالعامكتاب ا�دخل الفق ðالعامكتاب ا�دخل الفق ðد الزرقا، أورد فأ�صط¸ بن  كتاب ا�دخل الفقÊم العÈلة األح� u ة ورتبها ديه ا�ؤلف القواعد الواردة�
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ثم بعد ذلك أورد إحدى وثالثون  ،ثم رتبها با^ظر إ¬ شمو�ة القاعدة ،Åسب موضوعها إ¬ قواعد أساسية وأخرى فرعية
  .فهو بذلك Öع ب| ا�نهج ا�وضوø وا�نهج اäجا� ،قاعدة مرتبة Y حسب حروف اäجاء

إ¬ نهاية القواعد ) ، إلخV ،U، .(ن و¢نما تعطى القاعدة رقما تسلسليا م :####د القواعد بدون ترتيب �دد ومع|د القواعد بدون ترتيب �دد ومع|د القواعد بدون ترتيب �دد ومع|د القواعد بدون ترتيب �دد ومع|    منهجمنهجمنهجمنهج    ::::////
 .فهو فقط يعطيها رقما تسلسليا بدون ترتيب ،هذا الكتابصاحب الÏ ي�دها 

  :    الكتب ا�ؤلفة u هذا ا�نهجالكتب ا�ؤلفة u هذا ا�نهجالكتب ا�ؤلفة u هذا ا�نهجالكتب ا�ؤلفة u هذا ا�نهج
  .لفروقبا اصاراختا�عروف للقراu و أنوار ال�وق u أنواع الفروقأنوار ال�وق u أنواع الفروقأنوار ال�وق u أنواع الفروقأنوار ال�وق u أنواع الفروق -.
V-كتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائر ýالبن الو�يل الشاف. 
U- كتاب إيضاح ا�سالك لقواعد اإلمام مالككتاب إيضاح ا�سالك لقواعد اإلمام مالككتاب إيضاح ا�سالك لقواعد اإلمام مالككتاب إيضاح ا�سالك لقواعد اإلمام مالك....    
T- ذوي اإلفهام Õذوي اإلفهاموخاتمة كتاب مغ Õذوي اإلفهاموخاتمة كتاب مغ Õذوي اإلفهاموخاتمة كتاب مغ Õادي ا�نب@ وخاتمة كتاب مغäالبن عبد ا.  
  .#دت بهذه الطريقةأيضاً  حهاحهاحهاحهاووووكتاب القواعد الواردة u �لة األحÈم العد�ة و·كتاب القواعد الواردة u �لة األحÈم العد�ة و·كتاب القواعد الواردة u �لة األحÈم العد�ة و·كتاب القواعد الواردة u �لة األحÈم العد�ة و· -/
 اwي قام مؤلفهمن هذا ا�نهج أيضاً نه أالبن رجب Y  رير القواعد و�رير الفوائدرير القواعد و�رير الفوائدرير القواعد و�رير الفوائدرير القواعد و�رير الفوائدققققكتاب تكتاب تكتاب تكتاب ت| يذكرون وبعض ا�ؤلف -¼
ا�ؤلف  أن إال أن ا�تمعن u هذا الكتاب د ،دون ترتيب �دد و¢نما يعطيها رقماب�د القواعد من بدايتها إ¬ نهايتها ب
تتنقل ب|  كنأكتاب ابن رجب ¡د  أوwلك �ا تقر ،الgتيب الفقð من�نه ينحو u ترتيبه أه إال يبتgن لم يÁح ب¢و

ثم تنتقل إ¬  ،ثم تنتقل إ¬ قواعد تتعلق بالعبادات ،u قواعد الطهارةأ نك تقرأفتجد  ،قواعده كما تتنقل u أبواب الفقه
Áح بهذا الgتيب ولم يضع أبواب وابن رجب كما أخ�نا لم ي ،ثم إ¬ قواعد تتعلق با°نايات ،قواعد تتعلق با�عامالت

u  إال أن ا�ؤلف ،ن الكتاب لم يرتب بgتيب مع|بأة باألرقام فتصور اMعض قمإنما جاءت قواعده مر ،الفقه u كتابه
 .سلك مسلك الgتيب الفقð ولم يÁح بذلك ا�قيقة

 .وهكذا انت� تأ�فهم باعتبار الgتيب وهو كما قلنا �نت �سة طرق
VVVV::::::::    القواعد الفقهيةمممم u أ�ف باعتبار ا�ضمون بما�ا u القواعد الفقهيةنهج العلماء u أ�ف باعتبار ا�ضمون بما�ا u القواعد الفقهيةنهج العلماء u أ�ف باعتبار ا�ضمون بما�ا u القواعد الفقهيةنهج العلماء u أ�ف باعتبار ا�ضمون بما�ا u كما ي@أيضاً وقد تعددت مناهجهم فيه  ::::نهج العلماء: 
    ....إيراد القواعد الفقهية مع إيراد ا�سائل والقواعد األصو�ة فيد�ون االثن| سوياإيراد القواعد الفقهية مع إيراد ا�سائل والقواعد األصو�ة فيد�ون االثن| سوياإيراد القواعد الفقهية مع إيراد ا�سائل والقواعد األصو�ة فيد�ون االثن| سوياإيراد القواعد الفقهية مع إيراد ا�سائل والقواعد األصو�ة فيد�ون االثن| سويا    ::::....

  ::::ومن الكتبومن الكتبومن الكتبومن الكتب
 .أل� زيد اÑبو! ا�ن كتاب تأسيس ا^ظر كتاب تأسيس ا^ظر كتاب تأسيس ا^ظر كتاب تأسيس ا^ظر  -.
V- قواعد ا�ذهب كتاب ا�جموع اكتاب ا�جموع اكتاب ا�جموع اكتاب ا�جموع ا u قواعد ا�ذهب �ذهب u قواعد ا�ذهب �ذهب u قواعد ا�ذهب �ذهب u للعال�ذهب� ýالشاف. 
U- كتاب القواعدكتاب القواعدكتاب القواعدكتاب القواعد ýالشاف Õين ا�سÑا å�. 

    .و¢نما أضافوا معها قواعد أصو�ة ،ها لم يمحضوها للقواعد الفقهية فقطووهذه مؤلف
VVVV::::    ت عقائديةCت فقهية جزئية أو موضوCت عقائديةإيراد القواعد الفقهية مع موضوCت فقهية جزئية أو موضوCت عقائديةإيراد القواعد الفقهية مع موضوCت فقهية جزئية أو موضوCت عقائديةإيراد القواعد الفقهية مع موضوCت فقهية جزئية أو موضوCم فيدرج قواعد فقهية ويدرج معها     ::::إيراد القواعد الفقهية مع موضوÈأح

بل أدخلوا معها مسائل u العقيدة ومسائل  ،فهنا العلماء لم يمحضوها فقط للقواعد الفقهية ،أحÈم عقائديةأيضاً و ،فقهية
 .u الفقه نفسه

  ::::من الكتبمن الكتبمن الكتبمن الكتب
أحÈم بة لقفقد أورد مع القواعد الفقهية أحÈما فقهية متع ،Mدر اÑين الزر�Æ الشافý كتاب ا�نثور u القواعدكتاب ا�نثور u القواعدكتاب ا�نثور u القواعدكتاب ا�نثور u القواعد -.
و_ ليست من القواعد الفقهية و¢نما  الÏ ذكرها اÑين وغ� ذلك من األمورأحÈم الصالة وجلسات لفسخ وأحÈم ا^ية وا
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  ._ من األحÈم الفقهية
V- كتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائر ýالشاف Éالفقيه جهلها و_ ليست من بحيث أورد مع القواعد الفقهية أمورا يقبح  ،للسيو

  .رجهاالقواعد ولكنه أد
U- تتعلق  فوائد وأموراً  ضمنهلقواعد الفقهية و¢نما ل كتابهالبن °يم ا�ن  حيث لم يمحض  كتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائر

  .األمور الÏ ذكرها u كتابهما إ¬ ذلك من باأللغاز وا�يل والفروق و
UUUU::::    |هذه الكتب معبأوذلك  ::::ا�زج ب| مضمون ا�نهج| السابق|ا�زج ب| مضمون ا�نهج| السابق|ا�زج ب| مضمون ا�نهج| السابق|ا�زج ب| مضمون ا�نهج| السابق u القواعد الفقهية قواعد أصو�ة و  ن يذكر ا�ؤلف

  .مسائل فقهية وعقائدية وêو ذلك
  ::::Y هذا ا�نهجY هذا ا�نهجY هذا ا�نهجY هذا ا�نهج    من الكتبمن الكتبمن الكتبمن الكتب

نه ذكر u كتابه مع القواعد مسائل أصو�ة وقواعد عقدية تكلم بهذا u إللقراu ف كتاب أنوار ال�وق u أنواع الفروقكتاب أنوار ال�وق u أنواع الفروقكتاب أنوار ال�وق u أنواع الفروقكتاب أنوار ال�وق u أنواع الفروق-.
ëا ليس X عالقة بالقواعد الفقهية إنما يدخل u علم  هu كتاب اذكرهالÏ  ، إ¬ غ�ها من األمورالªم عن ا�سد والغبطة

  .العقيدة أو مسائل الفقه
V- البن السب كتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائركتاب األشباه وا^ظائرô ،ýوية ينشأ عنها فروع ف الشافê مية ومسائل عربية ومر�باتò م عن مسائلÄت

    .فقهية أوردها مع القواعد الفقهية
UUUU :: :: :: ::كتبهممنهج العلماء باعتبار عمنهج العلماء باعتبار عمنهج العلماء باعتبار عمنهج العلماء باعتبار ع u ذكروها Ïكتبهمدد القواعد الفقهية ال u ذكروها Ïكتبهمدد القواعد الفقهية ال u ذكروها Ïكتبهمدد القواعد الفقهية ال u ذكروها Ïذلك أيضا ::::دد القواعد الفقهية ال u وقد تعددت مناهجه: 
القواعد القواعد القواعد القواعد     ههههكتابكتابكتابكتابوذلك كفعل العز بن عبد السالم u  :أحÈم ال#يعة اإلسالمية $هاأحÈم ال#يعة اإلسالمية $هاأحÈم ال#يعة اإلسالمية $هاأحÈم ال#يعة اإلسالمية $ها    إ�هاإ�هاإ�هاإ�هافمنهم من ذكر قاعدة واحدة Cد فمنهم من ذكر قاعدة واحدة Cد فمنهم من ذكر قاعدة واحدة Cد فمنهم من ذكر قاعدة واحدة Cد ----أأأأ

نها جاءت للمصالح أشمول ال#يعة و عنه وتكلم في "قاعدة ا�صالح وا�فاسد"أCد أحÈم ال#يعة u كتابه Y     الصغرىالصغرىالصغرىالصغرى
 .وأن أحÈم ال#يعة ال �رج عن هذا اإلطار أو هذا ا�ع� ،جلبا أو للمفاسد دفعا

با�ع�  $ها قواعد وليست ،ويعت� أكc ما وصل إ�ه u العددالقواعد القواعد القواعد القواعد  ه��قري u كتاب :قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة) ) ) ) V00.V00.V00.V00.((((ومنهم من ذكر ومنهم من ذكر ومنهم من ذكر ومنهم من ذكر ----بببب
من القواعد الÄية الÏ _  وليستومعدودة و_ �س، القواعد الÄية �دودة  ،ك�ىبالقواعد ال فيما يتعلقالسابق 

 ðرجة ا7انية من حيث السعة والشمول، فÑإذاً هذه القواعد هنا كيف واسعة بهذه السعة�دودة وليست كث�ة وأيضاً ا ،
وليس من باب القواعد الu Ï  ،الضوابط بابألن أكcها من  V00. إنما وصلت إ¬ هذا العدد؟ u ا�قيقة V00.وصلت إ¬ 

القائمة األو© وال u الu Ï القائمة ا7انية من حيث الشمول، و¢نما العدد الكث� يأu á القائمة ا7ا7ة و_ فيما يتعلق 
    .بالضوابط أو القواعد ا�ذهبية اnالفية

وا�قري زادوا Y الواحد ولم يصلوا إ¬ وا�قري زادوا Y الواحد ولم يصلوا إ¬ وا�قري زادوا Y الواحد ولم يصلوا إ¬ وا�قري زادوا Y الواحد ولم يصلوا إ¬     العزالعزالعزالعزا�ؤلف| ما ب| ا�ؤلف| ما ب| ا�ؤلف| ما ب| ا�ؤلف| ما ب| أما ا�نهج ا7الث u مناهجهم u العدد ما سار عليه باû أما ا�نهج ا7الث u مناهجهم u العدد ما سار عليه باû أما ا�نهج ا7الث u مناهجهم u العدد ما سار عليه باû أما ا�نهج ا7الث u مناهجهم u العدد ما سار عليه باû ----جججج
))))0000.V0.V0.V0.V0((((: 

u كتابه  والقراuوالقراuوالقراuوالقراuقاعدة، ) 0¼.(ذكر وابن رجب وابن رجب وابن رجب وابن رجب قاعدة، ) ¼½( ذكروابن عبد اäادي وابن عبد اäادي وابن عبد اäادي وابن عبد اäادي قاعدة، ) u )UÀ أصوX ذكر فالكرفالكرفالكرفالكر����
وبذلك انتهينا بما يتعلق  ،قاعدة) 00¼( u كتابه االستغناء u الفرق واالستثناء ذكر واMكريواMكريواMكريواMكري ،قاعدة) ¾T/( الفروق ذكر

 .بمقدمة علم القواعد الفقهية
 
 



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       

- ٢٤ - 

 

    ))))////((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 قاعدة األمور بمقاصدهاقاعدة األمور بمقاصدهاقاعدة األمور بمقاصدهاقاعدة األمور بمقاصدها: : : : أوäاأوäاأوäاأوäا القواعد ا�قررة äذا الفصلالقواعد ا�قررة äذا الفصلالقواعد ا�قررة äذا الفصلالقواعد ا�قررة äذا الفصلمن من من من 
 :تكون من شق|تالقاعدة هذه 
    .بها Öلة من األمور توضح هذه القاعدةوعن هذه القاعدة تمهيدية  يتعلق بمقدمة :األولاألولاألولاألول    الشقالشقالشقالشق

 ،وذلك ألن القواعد الك�ى ò منها äا قواعد مندرجة �تها ،ما يتعلق بالقواعد ا�ندرجة �ت هذه القاعدة :الشق ا7ا6الشق ا7ا6الشق ا7ا6الشق ا7ا6
أما القواعد ا�ندرجة �تها بها الكث� من اإليضاح واMيان للقاعدة  ،حيث القاعدة الك�ى تكون شاملة وذات سعة

 .الك�ى
 ::::ا�قدمةا�قدمةا�قدمةا�قدمة

وعليها يدور صالح  ،األخذ بهاY وال oتلف العلماء  ،ك�ى u الفقه اإلسالÎإحدى القواعد ال ذه القاعدة _ه
ا7واب مبY Õ وجود ا^ية الÏ كما أن  ،وبفساد ا^ية تفسد األعمال ،تصلح األعمالالصا�ة الطيبة ا^ية وجود فب ،األعمال

ن ا^ية الصا�ة إذا وجدت �ول األمور ا�باحة بل إ ،فإذا وجدت ا^ية صحت العبادة ،تتحدث عنها هذه القاعدة الفقهية
فð مربط الفرس u  ،إ¬ اهللا تعا¬ بها تقربيُ عبادة  أن تكون إ¬ -إذا وجدت فيها-الÏ ليست u أصلها عبادة �وäا 

 .أعمال ا�سلم و�ونها قربة هللا تعا¬ صحةصالح و
ه ووجّ  ،ذكر كث� من العلماء أنها تمثل ثلث العلم) ألعمال با^ياتألعمال با^ياتألعمال با^ياتألعمال با^ياتإنما اإنما اإنما اإنما ا(ها فيبا�ديث الوارد با�عب� عنها  وهذه القاعدة

فكسب ا�سلم وأعماX  ، ثالثة ال رابع äا،أو ùوارحه ،أو بلسانه ،ذلك بعضهم بأن كسب العبد ال oلو إما إن يكون بقلبه
 ،��د والرجل أو ùوارحهأو ùوارحهأو ùوارحهأو ùوارحه ¬ ذلك،وأقوال وما إ كذكر اهللا سبحانه وتعا¬ أو بلسانهأو بلسانهأو بلسانهأو بلسانه... اnوف والرجاء�ب و� إما قلبيةإما قلبيةإما قلبيةإما قلبية

 .اللسان راد بها غ�يإذا ذكرت ا°وارح ولكن بما أنه يتعلق باwكر والقول فة واللسان كذلك جارح
ن أه آخرون بووجّ  ،وwلك عدها بعض العلماء ثلث العلم ،القلبب  ما يتعلقو_ ،ا^ية تتعلق بأحد هذه األمور ا7الثة

، وwلك فð ثلث العلم، هذا هو حد ثالثة أحاديث تدور عليها أحÈم الفقه اإلسالÎأدة هو ا�ديث الوارد بهذه القاع
    .ا�وجيه الوارد äذه القضية

ýوقد نقل عن اإلمام الشافýوقد نقل عن اإلمام الشافýوقد نقل عن اإلمام الشافýسبع| بابا من أبواب العلمأ وقد نقل عن اإلمام الشاف u أهمية قاعدة ا^ية وقاعدة  ،ن حديث ا^ية تدخل Y وهذا يدل
العبادات الÏ  و¢ن �ن منحã  ة يفقد العمل صالحه ويفقد كونه قربة هللا عز وجل، فإذا فقدت ا^ية الصا�ا�قاصد

لك wو ،فقد فيه هذا األمرن لم توجد ا^ية با�قرب إ¬ اهللا عز وجل يضيع من عمل اإلنسان ما يُ إف ،�لصالة ودفع ا�ال
ن اإلنسان ألوذلك  ))))����سها، سدسها، سبعهاسها، سدسها، سبعهاسها، سدسها، سبعهاسها، سدسها، سبعها    أن أحدكم ينفطر من صالته ولم يكتب X إال ثلثها أو ربعها،أن أحدكم ينفطر من صالته ولم يكتب X إال ثلثها أو ربعها،أن أحدكم ينفطر من صالته ولم يكتب X إال ثلثها أو ربعها،أن أحدكم ينفطر من صالته ولم يكتب X إال ثلثها أو ربعها،((((يذكر ا�ديث 

وبذلك ال يكون X من صالته إال ما استح¥ وما �نت نيته فيها  ،يغفل عن صالته وال يذكر ا^ية وال يستح¥ها
 .حاJة

  ::::و·حها إÖاالو·حها إÖاالو·حها إÖاالو·حها إÖاال) ) ) ) األمور بمقاصدهااألمور بمقاصدهااألمور بمقاصدهااألمور بمقاصدها((((معا6 مفردات القاعدة الفقهية معا6 مفردات القاعدة الفقهية معا6 مفردات القاعدة الفقهية معا6 مفردات القاعدة الفقهية 
ويراد بها هنا Öيع تÁفات اإلنسان  ،بمع� طلب الفعلبمع� طلب الفعلبمع� طلب الفعلبمع� طلب الفعلوأيضاً ، الشأنالشأنالشأنالشأنا�ال وا�ال وا�ال وا�ال واللغة بمع�  uاألمر و ،Öع أمر: األموراألموراألموراألمور

 .الفعلية القو�ة واالعتقادية
_ : ا�طلقة u االصطالحا^ية و، األمور بمقاصدها أي األمور حسب ا^ية منهاف ،ويراد بها ا^ية ،Öع مقصد :ا�قاصدا�قاصدا�قاصدا�قاصد



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       

- ٢٥ - 

 

 .و ا�آ�ة لكونه لب نفعا أو يدفع Jاألغراضه ا�ا�ة أ X يراه موافقا انبعاث القلب êو ما
فð هنا معناها قصد الطاعة وا�قرب إ¬ هللا  ،ا^ية äا مع� خاص إذا أريد ا�قرب بها هللا عز وجل :وا�ع� اآلخر للنيةوا�ع� اآلخر للنيةوا�ع� اآلخر للنيةوا�ع� اآلخر للنية

 .و_ هنا الÏ �ول األمور والفعل إ¬ عبادة وهذا ا�ع� اآلخر للنية بالعمل، تعا¬
حسب مقصد اإلنسان حسب مقصد اإلنسان حسب مقصد اإلنسان حسب مقصد اإلنسان     أحÈمهاأحÈمهاأحÈمهاأحÈمها    �تلف�تلف�تلف�تلف    يةيةيةيةأو اعتقادأو اعتقادأو اعتقادأو اعتقاد    يةيةيةيةأو فعلأو فعلأو فعلأو فعل    ةةةةا�Äف من قو�ا�Äف من قو�ا�Äف من قو�ا�Äف من قو�    تÁفاتتÁفاتتÁفاتتÁفات    أنأنأنأن    فðفðفðفð ::::ةةةةا�ع� اإلÖاú للقاعدا�ع� اإلÖاú للقاعدا�ع� اإلÖاú للقاعدا�ع� اإلÖاú للقاعد

    .ن �ن ضد ذلك فحسب مقصدهن �ن ضد ذلك فحسب مقصدهن �ن ضد ذلك فحسب مقصدهن �ن ضد ذلك فحسب مقصده¢¢¢¢وووو    ،،،،ن قصد خ�ا فخ�ن قصد خ�ا فخ�ن قصد خ�ا فخ�ن قصد خ�ا فخ�إإإإفففف    ،،،،منهامنهامنهامنها
 ::::أدلة القاعدةأدلة القاعدةأدلة القاعدةأدلة القاعدة: : : : ثانياثانياثانياثانيا

    : : : : من القران الكريممن القران الكريممن القران الكريممن القران الكريم    ::::....
 {{{{) ) ) ) أأأأ

ْ
َغَداةِ َوال

ْ
يَن يَْدُعوَن َربßُهْم بِال ِ

ß
wَواْصِ�ْ َغْفَسَك َمَع ا 

ْ
َغَداةِ َوال

ْ
يَن يَْدُعوَن َربßُهْم بِال ِ

ß
wَواْصِ�ْ َغْفَسَك َمَع ا 

ْ
َغَداةِ َوال

ْ
يَن يَْدُعوَن َربßُهْم بِال ِ

ß
wَواْصِ�ْ َغْفَسَك َمَع ا 

ْ
َغَداةِ َوال

ْ
يَن يَْدُعوَن َربßُهْم بِال ِ

ß
wَواْصِ�ْ َغْفَسَك َمَع ا     ÆَِعÆَِعÆَِعÆِين أ: وا�قصد هنا }}}}يُِريُدوَن وَْجَههُ يُِريُدوَن وَْجَههُ يُِريُدوَن وَْجَههُ يُِريُدوَن وَْجَههُ َعwنه يا أيها ا^( اص� مع ا

وقد أمر ا^(  ،وهذا د�ل Y أن األمور بمقاصدها ،أي يريدون ا�قرب هللا سبحانه ،يدعون ربهم بقصد وجهه الكريم
ويؤجرون عليه بسبب نيتهم  ه،ي�ن عملهم عمال صا�ا يثابون عللما قصدوا وجه اهللا ف ،معهم نفسه أن يصابرأيضاً 

 .الصادقة إلرادتهم وجه اهللا فيكون عملهم صادقا يؤجرون عليه لصالح مقصدهم
ß̂اِس َوَمْن فَ {{{{: : : : بببب ß̂اِس َوَمْن فَ َْ|َ ا ß̂اِس َوَمْن فَ َْ|َ ا ß̂اِس َوَمْن فَ َْ|َ ا ٍٍ    ننننَْ|َ ا ٍحٍ

َ
ْو إِْصال

َ
ح أ

َ
ْو إِْصال

َ
ح أ

َ
ْو إِْصال

َ
ح أ

َ
ْو إِْصال

َ
ٍٍ أ ْو َمْعُروٍفٍ

َ
ْو َمْعُروف أ
َ
ْو َمْعُروف أ
َ
ْو َمْعُروف أ
َ
ٍٍ أ َمَر بَِصَدقٍَةٍ

َ
 َمْن أ

ß
َْواُهْم إِال

َ
َمَر بَِصَدقَة ِمْن ¶

َ
 َمْن أ

ß
َْواُهْم إِال

َ
َمَر بَِصَدقَة ِمْن ¶

َ
 َمْن أ

ß
َْواُهْم إِال

َ
َمَر بَِصَدقَة ِمْن ¶

َ
 َمْن أ

ß
َْواُهْم إِال

َ
ٍٍ ِمْن ¶  َخْ�َ uِ َكثٍِ�ٍ

َ
 َخْ�َ uِ َكثِ�ال
َ

 َخْ�َ uِ َكثِ�ال
َ

 َخْ�َ uِ َكثِ�ال
َ

َضاةِ اهللاßِ َضاةِ اهللاßِ َضاةِ اهللاßِ َضاةِ اهللاßِ ْفَعْل َذلَِك ابْتَِغاَء َمرْ ْفَعْل َذلَِك ابْتَِغاَء َمرْ ْفَعْل َذلَِك ابْتَِغاَء َمرْ ْفَعْل َذلَِك ابْتَِغاَء َمرْ ال
ْجًرا َعِظيًما

َ
ْجًرا َعِظيًماِيِه أ
َ
ْجًرا َعِظيًماِيِه أ
َ
ْجًرا َعِظيًماِيِه أ
َ
وهنا أمر بالصدقة وا�عروف ب| ا^اس وقصد  }}}}َوَمْن َفْفَعْل َذلَِك ابْتَِغاَء َمرَْضاةِ اهللاßِ َوَمْن َفْفَعْل َذلَِك ابْتَِغاَء َمرَْضاةِ اهللاßِ َوَمْن َفْفَعْل َذلَِك ابْتَِغاَء َمرَْضاةِ اهللاßِ َوَمْن َفْفَعْل َذلَِك ابْتَِغاَء َمرَْضاةِ اهللاßِ {{{{: الشاهد} فََسوَْف نُْؤفََسوَْف نُْؤفََسوَْف نُْؤفََسوَْف نُْؤييييِيِه أ

ا Y فاآلية دلت بمنطوقه ،فدلت القاعدة Y أن األمور حسب مقصد اإلنسان منها ،ن X أجرا عظيماإذلك مرضاة اهللا ف
 .حصول األجر العظيم �ن يعمل الصدقة واألمر با�عروف ب| ا^اس ابتغاء وجه اهللا ودلت اآلية بمفهومها Y عكس ذلك

 اهللاßِ {{{{: : : : جججج
َ

Yَ ُْجُره
َ
َموُْت َفَقْد َوَقَع أ

ْ
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َ
Yَ ُْجُره

َ
َموُْت َفَقْد َوَقَع أ

ْ
ُه ال

ْ
 اهللاßِ َورَُسوXِِ ععععُمß يُْدِر�

َ
 اهللاßِ َورَُسوXِِ َوَمْن oَُْرْج ِمْن بَيْتِِه ُمَهاِجًرا إِ¬
َ

 اهللاßِ َورَُسوXِِ َوَمْن oَُْرْج ِمْن بَيْتِِه ُمَهاِجًرا إِ¬
َ

 اهللاßِ َورَُسوXِِ َوَمْن oَُْرْج ِمْن بَيْتِِه ُمَهاِجًرا إِ¬
َ

ُفوًرا رَِحيًما     َوïَنَ  َوïَنَ  َوïَنَ  َوïَنَ َوَمْن oَُْرْج ِمْن بَيْتِِه ُمَهاِجًرا إِ¬ ُفوًرا رَِحيًماَ ُفوًرا رَِحيًماَ ا�قصد هنا  }}}}اهللاßُ اهللاßُ اهللاßُ اهللاßُ لللَلُفوًرا رَِحيًماَ
Xجرة هنا هللا ورسوäفا ø·، نيا يصيبها أو امرأة ينكحهاÑ تاه ا�وت أوقد �ن مقصده هللا والرسول و ،ولم تكن هجرته

 .فليس X هذا األجر نيته غ� ذلكفÈن أجره Y اهللا و¢ن �ن 
VVVV::::     قاعدة الفقهيةيع� أحيانا بنص حديث نبوي عن ال قدمن السنة من السنة من السنة من السنة:    
 ))))إنما األعمال با^يات و¢نما ل� امرإنما األعمال با^يات و¢نما ل� امرإنما األعمال با^يات و¢نما ل� امرإنما األعمال با^يات و¢نما ل� امرئئئئ ما نوى ما نوى ما نوى ما نوى((((: : : : ما ورد عن عمر بن اnطاب سمعت رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم يقولما ورد عن عمر بن اnطاب سمعت رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم يقولما ورد عن عمر بن اnطاب سمعت رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم يقولما ورد عن عمر بن اnطاب سمعت رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم يقول    ::::أأأأ

وهذا ا�ديث دل Y القاعدة بوجه| بقوX  ،قوäم األعمال با^ياتبويع� العلماء عن القاعدة الفقهية بنص هذا ا�ديث 
وما جاء بعد ذلك من  ،وهذا ا�ديث أصل القاعدة وأسها ودال�ها )و¢نما ل� امرو¢نما ل� امرو¢نما ل� امرو¢نما ل� امرئئئئ ما نوى ما نوى ما نوى ما نوى(وبقوX  )ياتياتياتياتإنما األعمال با^إنما األعمال با^إنما األعمال با^إنما األعمال با^(

 .أدلة أخرى _ مساعدة ومعاونة äذا ا�Ñل
ن X أأن من X نية صا�ة : وا�قصود ومفهوم ذلك ،أخرجه اMيهu å السأخرجه اMيهu å السأخرجه اMيهu å السأخرجه اMيهu å الس.... الك�ى الك�ى الك�ى الك�ى) ) ) ) ال عمل �ن ال نية Xال عمل �ن ال نية Xال عمل �ن ال نية Xال عمل �ن ال نية X((((: : : : قول الرسولقول الرسولقول الرسولقول الرسول: : : : بببب

 .ن قصد بغ� ذلك فبحسب مقصده¢إن قصد خ�ا فخ� وف ،وهذا مدلول القاعدة ،عمل
UUUU::::    اعÖاعاإلÖاعاإلÖاعاإلÖعت عليه: : : : اإلÖعت عليهأÖعت عليهأÖعت عليهأÖالفقهفالقاعدة هذه فقهية اإلسالمية فقهية اإلسالمية فقهية اإلسالمية فقهية اإلسالمية ا�ذاهب الا�ذاهب الا�ذاهب الا�ذاهب ال    ااااأ u إحدى القواعد الك�ى _  Ïال Îاإلسال
هب اإلسالمية وال� يرجع إ�ها ويطبقها ð قاعدة متفق عليها من Öيع ا�ذاف ،Öع العلماء Y األخذ بها باعتبار مدلوäاأ

مدلول القاعدة معمول فو¢ال  ،¢ن �ن هناك جزئيات معينة شذت عن القاعدة فلسبب مع| أدى إ¬ استثنائهاو ،ويعمل بها
 .عند Öيع العلماءبه 
 ا^ية؟ا^ية؟ا^ية؟ا^ية؟    ألجلهألجلهألجلهألجلهما السبب اwي ·عت ما السبب اwي ·عت ما السبب اwي ·عت ما السبب اwي ·عت : : : : سسسس

 :·عت ا^ية ألحد أمرين :ج
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 :تميµ العبادات عن العادات) أ
االغتسال : ق اwي عل هذه Cدة وهذه عبادة هو ا^ية مثال ذلكوا�فرّ  ،فيوجد صور u العبادات äا صور مثلها u العادات

كذلك لو  ،قد تكون ا^ية للت�د أو ا�نظف وهذه ا^ظافة مثال لو أراد بها وجه اهللا فيأخذ عليها أجرا أو غسل جنابة ،با�اء
 ).وا�مµ بينهم هو ا^ية( ¬ فله األجر أو غسل �وم ا°معةنوى بها ا�قرب هللا تعا

قد يوجد من يمسك عن األكل وليس نيته الصيام ال#ø بأن يصوم بنية ا�وجيه الط( ألكله  ،اإلمساك عن األكل: ومثال
ø#سبب توجيه ط( ولكن نيته هنا هو ب ،أو اختيار شخ� من طلوع الشمس إ¬ غروبها مثال وهذا هو وقت الصيام ال

وآخر يمسك بطلوع الشمس إ¬ غروبها بنية الصيام هللا وا�قرب  ،مثال أو بسبب اختيار شخ� �تخلص من السمنة مثال
و�ذلك بالنسبة لإلنفاق فهناك رجل من Cدته إنفاق جزء من ا�ال Z يوم فهو ينفقه Cدة  ،والفاصل بينهما ا^ية ،إ�ه

وآخر ينفقه يريد  ،ن سيحصل X توفيق من اهللا أو يقيه اهللا بعض األشياء فلها فائدة دنيوية هناوليس بنية ا�قرب هللا و¢ن �
 .والفاصل بينهما ا^ية ،حY ã افgاض أن األول ينفق أكc من ا7ا6 ،فاألول غ� مأجور وا7ا6 مأجور ،وجه اهللا

تكون صورة  ،ا صورة واحدة u ا^وافل والفرائضقد تكون بعض العبادات ä: تميµ رتب العبادات بعضها عن بعض) ب
وبالنسبة لصوم ا^ذر مثال فلو نوى صوم  السنة الراتبة، صالة الفجر �تلف عن نية صالة ر�عÏلية ا^ف ،العبادة متشابهة

دون نية ا^ذر يوم u السنة نذرا عليه فإنه لن ي  نذره حã ينوي صوم هذا ا�وم ولو صام ع#ة أيام أو ع#ين أو أكc ب
واجب  ولن يكون هذا ا�وم u رمضان مثال ألن رمضان ،وا^ذر سيكون يوم u السنة فقط كما نذر ،فلن يقع عن نذره

وذلك oتلف حسب نية الفرد  ،وقد تكون قضاء ،وقد تكون العبادة إCدة ،ال ندخل معه نيات أخرى u الصوم مضيق
 .من فعله

    ))))¼¼¼¼((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 بمقاصدهابمقاصدهابمقاصدهابمقاصدها    تابع قاعدة األمورتابع قاعدة األمورتابع قاعدة األمورتابع قاعدة األمور

ينوي ينوي ينوي ينوي نه نه نه نه أأأأبمع� بمع� بمع� بمع� ، ، ، ، أو توجد تÁفات بال نيةأو توجد تÁفات بال نيةأو توجد تÁفات بال نيةأو توجد تÁفات بال نية    ،،،،توجد نية بال تÁفاتتوجد نية بال تÁفاتتوجد نية بال تÁفاتتوجد نية بال تÁفات :أو ا�Áف عن ا^ية، أيانفراد ا^ية عن ا�Áف 
فما فما فما فما أن يعمل أعماال لم يكن ينويها، أن يعمل أعماال لم يكن ينويها، أن يعمل أعماال لم يكن ينويها، أن يعمل أعماال لم يكن ينويها،     والعكس كذلكوالعكس كذلكوالعكس كذلكوالعكس كذلك    ،،،،أخرى خارجيةأخرى خارجيةأخرى خارجيةأخرى خارجية    إلنسان نوايا معينة داخل قلبه ولكنه ال يفعل أفعاالإلنسان نوايا معينة داخل قلبه ولكنه ال يفعل أفعاالإلنسان نوايا معينة داخل قلبه ولكنه ال يفعل أفعاالإلنسان نوايا معينة داخل قلبه ولكنه ال يفعل أفعاالاااا

  فعال بدون نية؟فعال بدون نية؟فعال بدون نية؟فعال بدون نية؟ا�كم؟ وما حكم إذا خرجت منه أا�كم؟ وما حكم إذا خرجت منه أا�كم؟ وما حكم إذا خرجت منه أا�كم؟ وما حكم إذا خرجت منه أ
ال يgتب : فحكمها هنا بعها بفعل أو قولبعها بفعل أو قولبعها بفعل أو قولبعها بفعل أو قولداخل قلب اإلنسان ولم يتداخل قلب اإلنسان ولم يتداخل قلب اإلنسان ولم يتداخل قلب اإلنسان ولم يت    نيةنيةنيةنيةوجود وجود وجود وجود ، بمع� انفراد ا^ية عن ا�Áفانفراد ا^ية عن ا�Áفانفراد ا^ية عن ا�Áفانفراد ا^ية عن ا�Áف :ا�الة األو©ا�الة األو©ا�الة األو©ا�الة األو©

ووجودها ، فنحن ليس ^ا إال ما ظهر ،و¢نما ¿اسبه اهللا عز وجل فقط عليها ،وال ¿اسب عليها ،ةويعليها أحÈم ·عية دني
 .وعدمها سواء

 و�ذلك إذا نوى شخص أن يوقف وقفاً  ،فالطالق هنا لم يقع ،الطالقبولم يتلفظ  هل تطليق زوجته u قلبإذا نوى رج: فمثالً  
، هذا u األحÈم ن هذا ا�ال ا�نوي وقفاً ويك وال فال يgتب Y هذه ا^ية حكم، ،من أمواX ولم يصدر منه فعل أو قول

، وقد يثاب Y نيته الصا�ة إذا لم يتبعها عمل، وقد يعاقب فهذه أمرها إ¬ اهللا عز وجلأما األحÈم األخروية و اÑنيوية،
إذا نوى شيئاً وïن العائق X ليس تقوى اهللا و¢نما عدم �| الفرصة X وعدم وجود الوقت ا�ناسب ولم يتي� X فقد أيضاً 

 .يعاقب عليه
 :oلو من حا�| وال فعلهفعلهفعلهفعله    وجارحة ولم ينوِ وجارحة ولم ينوِ وجارحة ولم ينوِ وجارحة ولم ينوِ     ييييوجود فعل ظاهروجود فعل ظاهروجود فعل ظاهروجود فعل ظاهربمع� بمع� بمع� بمع�     ،،،،انفراد ا�Áف عن ا^يةانفراد ا�Áف عن ا^يةانفراد ا�Áف عن ا^يةانفراد ا�Áف عن ا^ية :ا�الة ا7انيةا�الة ا7انيةا�الة ا7انيةا�الة ا7انية

مثال إذا أصدر الطالق بلفظ ، جة إ¬ ا^ظر إ¬ نيتهحا الب X ا�كم ثبتفهنا ي    ::::أن يكون ا�Áف Ì¿ا u موضوعهأن يكون ا�Áف Ì¿ا u موضوعهأن يكون ا�Áف Ì¿ا u موضوعهأن يكون ا�Áف Ì¿ا u موضوعه    ----....
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ها وهو ينوي طالق فتلفظ به ج� Y ذلك�ن هناك قرينة قوية Ìفته كما لو أإال لو  ،Ìيح فال ننظر إ¬ نيته u هذه ا�الة
 .من قيد أو ما إ¬ ذلك

هذا ال ينظر إ�ه  ،وبعد أن ينفض ا�جلس يقول أنا ما قصدت اMيع ،أن يبيع شخص كتاب ويقول اآلخر قبلت :مثل آخر
مه مادام أنه �قق فيه ال#وط وحصل اإلاب والقبول وانت� ا�جلس وانفض فال ينظر إ¬ Ì òيح u معناه لفظألنه 

 .بعد ذلك
VVVV----    ف أو القول كنائيÁ�ف أو القول كنائيأن يكون اÁ�ف أو القول كنائيأن يكون اÁ�ف أو القول كنائيأن يكون اÁ�معناه    ااااأن يكون ا uمعناه uمعناه uمعناه u،  هذه ا�الةف ،آخر و¿تمل مع� ع�هذا ا�بمع� ¿تمل u ا¿Ì هو ليس ،

إذا تلفظ الزوج لزوجته  مثالً  ،نوه لم يقع عليه çءأن قال لم ¢و ،قال نويت هذا الÆء وقع عليه نإننظر u نيته ففهنا 
 ،أريدها أن تزور أهلها و¢نماال  :ن قال¢و ،نعم، نقول طلقت الزوجة:ن قالإسأX هل تريد الطالق؟ فنهلك فأاذه( إ¬ 

 .فيكون حسب ما نوى
 ::::ةةةة·وط ا^ي·وط ا^ي·وط ا^ي·وط ا^ي

فال يمكن أن  و¢نما ا^ية عبادة و_ ليست ا^ية ا�طلقة ،وهذا ال#ط يكون ألمور العبادة اأن يكون ا^اوي مسلم -.
 ،وا^ية عبادة فلهذا يشgط فيها ما يشgط u العبادات األخرى حã تصح ¬ اهللا إال من مسلم،تقع ا^ية الÏ يتقرب بها إ

 .، ففاقد اإلسالم ال تصح منه العبادة وبا�اú ال تصح منه ا^يةوهو ما يتعلق ب#ط اإلسالم
V- µë قال اأن يكون ا^اويC ومعناها ^ية ويفهم مغزاهان يكون يفهم ا�قصود باأيفهم ما ينوي ويدرك ما ينوي و ،

 .فالعبادة ال تصح إال ëن يفهما ويفهم معناها
U- ا  ا�نوي ن يكونبل البد أفكيف تنوي شيئا ¡هله  ،العلم با�نوي�C اJحاãنويهت ح. 
T-  ُا^ية كأنعدم الم uب| ا^ية وا�نوي فإذا �ن هنالك ما ينا uوال#ك مع اهللا عز  اءته الريعباديقصد ب ينوي قطعها، أو نا

ومن ا�ناä uا  ،إذا توفر ·ط عدم ا�ناä uاإذا توفر ·ط عدم ا�ناä uاإذا توفر ·ط عدم ا�ناä uاإذا توفر ·ط عدم ا�ناä uا    إالإالإالإال وال تصح العبادةوال تصح العبادةوال تصح العبادةوال تصح العبادة    ،،،،وعبادته تبطل تبعا للنيةوعبادته تبطل تبعا للنيةوعبادته تبطل تبعا للنيةوعبادته تبطل تبعا للنية    ،،،،يناu ا^ية ويبطلهايناu ا^ية ويبطلهايناu ا^ية ويبطلهايناu ا^ية ويبطلهاوجل فذلك 
 ).).).).هههه·�·�·�·�ووووتر�ته تر�ته تر�ته تر�ته ((((كما u ا�ديث نية قطعها أو الرياء 

u ثم  للفرض أن ينوي الشخص الصيام: مثل ،قارنةيشgط فيه ا�ëا أن تكون ا^ية مقارنة ألول العمل إذا �ن العمل  -/
u أول وقته فال تصلح هذه ا^ية إال u نية ا^افلة فيصح  البد أن يكون ا^ية مقارنة للعمل ينوي أن يصوم، وسط ا^هار

مل ال يصح إال إما أن الع: وا7واب من حيث بدأت ا^ية، إذاً ا�قارنة تفيد u أحد أمرينجر األو¢نما يكتب X  ،الصيام
�صول األجر أيضاً با�قارنة كصيام الفرض أو صالة الفريضة والصالة عموماً البد فيها من نية ا�قرب إ¬ اهللا من أوäا، أو 

وا7واب ال يكون إال من هذه ا�قارنة كما u صيام ا^افلة، فإن الصيام يصح ولكن يبدأ ا7واب من حيث الوقت اwي 
 .ذا الصومقارنت فيها ا^ية ه

     َوَماَوَماَوَماَوَما{{{{: قوX تعا¬يدل عليه  وهو ·ط مهم من ·وط ا^ية، فا^ية عبادة من العبادات، اإلخالص u ا^ية -¼
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 .لدرجات عليا حã إذا قÁ به العم

 ))))½½½½((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا
و
 قاعدة من هذه القواعد äا قواعد Î، _ إحدى القواعد الك�ى u الفقه اإلسال) ) ) ) األمور بمقاصدهااألمور بمقاصدهااألمور بمقاصدهااألمور بمقاصدها(((( القاعدة األم

وذلك ألن Z قاعدة من هذه القواعد ا�تفرعة تأخذ منحا معينا وجزئية معينة من ، متفرعة عنها ومندرجة �تها ىأخر
وwلك وضعت ، ألن ا�عامل مع القاعدة الك�ى مبا·ة قد يصعب u بعض ا°وانب وذلك ،مع� ومدلول القاعدة الك�ى

هذه القواعد ا�تفرعة �ضبط هذا األمر ليسهل ا�عامل مع ا�ع� وا�دلول العام اwي تفيده القاعدة الك�ى من خالل 
 .هذه القواعد ا�تفرعة

 ))))األمور بمقاصدهااألمور بمقاصدهااألمور بمقاصدهااألمور بمقاصدها((((ت هذه القاعدة ت هذه القاعدة ت هذه القاعدة ت هذه القاعدة القواعد الÏ تندرج �القواعد الÏ تندرج �القواعد الÏ تندرج �القواعد الÏ تندرج �
 الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6 ::::القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©

األمور "فيه عموم وشمول مدلول القاعدة الك�ى ، هذه القاعدة أخذت جزئية من مع� ومدلول القاعدة الك�ى
فتقول العقود العقود العقود العقود     ð تتÄم عنأما u هذه القاعدة ا�تفرعة ف ،رولم �دد هذه األمور بل _ شاملة °ميع األم "بمقاصدها

وذكر ا�Ñل اnاص  هاقاعدة متفرعة إ¬ ·حê Z uن êتاج  "ال باأللفاظ وا�با6 ،الع�ة u العقود u ا�قاصد وا�عا6"
ة اÑاللة بالنسبة للقاعدoتلف توجيه إنما ، فأدلة القاعدة الك�ى تعت� د�ل äاد�ل خاص äا و¢ن لم يوجد  ،بها إن وجد

ثم العالقة الرابطة بينها وب| القاعدة األم والقاعدة  ،نأخذ بعض الفروع الفقهية ا�طبيقية عليهاأيضاً ثم ، ا�تفرعة
 .الك�ى
 ::::القاعدة الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6القاعدة الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6القاعدة الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6القاعدة الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6مفردات مفردات مفردات مفردات 

 ،و عبارة عن ارتباط اإلاب بالقبول Y وجه م#وعوه ،Öع عقد    العقودالعقودالعقودالعقودولفظ  ،والع�ة هنا معناه االعتداد    الع�ةالع�ةالع�ةالع�ةلفظ 
اMيع لفظ بعت واشgيت أو قبلت هنا إاب  ا،رتبط اإلاب بالقبول وثبت األثر يعت� عقدافÄما  ،u �له هيثبت أثر

 ه،u �لثبت أثره يفهذا هو مع� ارتباط اإلاب بالقبول Y وجه م#وع  ،واشgيت منك قبول ،إاب بعتك ،وقبول
 ،ويgتب عليه األثر ،فيتحقق هذا األمر ،وينتقل ا7من من ا�شgي إ¬ اMائع ،فينتقل الÆء ا�بيع من صاحبه إ¬ ا�شgي

 .هذا هو ما يتعلق بلفظ العقود الوارد u القاعدة إذاً  ،ويتم العقد
 .وا�قصد يراد به نية ا�تÄم ،Öع مقصد: ا�قاصدا�قاصدا�قاصدا�قاصدلفظ  
_ الصورة ا�وجودة u اwهن والÏ يدل  ،وهو الصورة اwهنية الÏ يدل عليها القول أو الفعل ،Ö 6ع مع�ا�عا: ا�عا6ا�عا6ا�عا6ا�عا6وووو

 .عليها من خالل القول أو الفعل
 .وهو ما ينطق به ا�رء بقصد ا�عب� عما يريد ،Öع لفظ :واأللفاظواأللفاظواأللفاظواأللفاظ

    .للفظاأيضاً يراد بها  ،و_ $مة مرادفة لÄمة اللفظ ،Öع مب�: ا�با6ا�با6ا�با6ا�با6ولفظ 
ال  ،أن االعتبار واالعتداد وا�كم u العقود إنما هو �قصد اإلنسان ونيته :بعد أن عرفنا مفرداتها مع� القاعدة العاممع� القاعدة العاممع� القاعدة العاممع� القاعدة العام

الع�ة u العقود  إذاً ، تطبيق ا�قصد Åيث �ن هنالك ما يدل عليهأو أمكن احتمل إذا ذلك و ،لفظه اwي تلفظ بهل
اwي تلفظ به، ه وليس بلفظه دبما قصده اإلنسان u عقإنما ي االعتبار واالعتداد ألفاظ وا�با6 با�قاصد وا�عا6 ال باأل

والقصد أحيانا  ،ا�عت� وا�عتد به إنما هو قصده اwي قصد إ�ه فإذاً  ،أو oطئ فيه ،ألنه أحيانا يتلف بلفظ يسبق لسانه
 .الªم اwي تكلم بهوقرائن ن خالل òمه وقرائن أحواX يفهم م أحياناً و ،يكون من خالل سؤال اإلنسان عن قصده
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 ،والعقود واحد منها ،األعمال ا�طلقة ))))ما األعمال با^ياتما األعمال با^ياتما األعمال با^ياتما األعمال با^ياتإنإنإنإن((((: هذه القاعدة يمكن أن يستدل äا Åديث عمر بن اnطاب
 .با^ية فالع�ة إنما _

 بعض الفروع ا�ندرجة واÑاخلة �ت هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة واÑاخلة �ت هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة واÑاخلة �ت هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة واÑاخلة �ت هذه القاعدة
ى اشg ،ل ¡اري وقال لصاحب ا�حل خذ هذه الساعة أمانة عندك حã أح¥ لك ا7منلو اشgى شخص من � ::::فرعفرعفرعفرع
 ،تكون أمانة الفالساعة u هذه ا�الة مع أن ا�شgي قال X أمانة ف، ولم يكن معه مبلغ حã يسدد القيمة u ا�ال شيئا

ألنه أراد ، بل تكون رهنا ألن هذا هو ا�قصدفال تكون أمانة  خذ هذه الساعة أمانة،: و¢ن �ن لفظ ا�شgي قال لفظاً 
، وهذا هو الرهن وليس أمانة ،أراد أن يوثقها بهذه الساعة ،يسدده حاال االÏ اشgاها ولم د معه مبلغ السلعة توثيق قيمة

ها u أي وقت و¢نما لو �نت أمانة لرجع إ�ها وأخذ ،يسدد القيمة إال بعد أنوwلك فإنه ال يستطيع أن يأخذ هذه الساعة 
إذاً ف، ال يستطيع أخذها إال بعد تسديده للقيمة ال تكون أمانة بل إنما تكون رهنا وبا�اú مادام أنه ،شاء حã لو أراد حاال

 .ولم نعت� ولم ننظر إ¬ لفظه ،ا�عت� ò uم هذا ا�شgي مقصده ونيته
 فهذا العقد ال يكون هبة و¢نما يكون بيعاً  تك، سيارلو قال شخص آلخر وهبتك هذه السيارة Y أن تعطيÕ ::::فرع آخرفرع آخرفرع آخرفرع آخر

ألنه قال وهبتك هذه  ،لكن ا�كم ليس هبة و¢نما يكون بيعا ،اللفظ لفظ اäبةفو¢ن قال وهبتك  ،ويأخذ أحÈم اMيع
ن بال ألن اäبة تكو ،وليس عقد هبة ،فقابل سيارته بسيارة اآلخر فأصبح بيع معاوضة ،السيارة Y أن تعطيÕ سيارتك

X أخذنا ، امقابل فال يعد هبة بل يعد بيعبإن �نت ف ،مقابل من الشخص اآلخر ا�وهوب ðهذا الفرع الفق u فنحن
ما ألنه ذكر ò uمه  لفظه قال وهبتك ولم نعت� ذلك هبة بل اعت�ناه بيعاً ف ه،ولم نأخذ بلفظ ونيته بمقصد هذا الشخص

 Y قويقصد وأنه يدل u يعMيريد اX: سيارتك Õأن تعطي Y. 
تك باÑين ا�طلوب مY Õ فالن Y أن تب� ذمÏ مشغولة حã يدفع ا�حال عليه للو قال شخص آلخر قد أح ::::فرع آخرفرع آخرفرع آخرفرع آخر

ألن ا�والة أنك �يل اÑائن إ¬ الشخص  ،وال يكون حوالة ،الضمان وأالكفالة  عقد فإن هذا العقد يأخذ حكم ،اÑين
 ةليست حوالة بل هو ضم ذمu ا�قيقة وطا�ا أنت تقول Y أن تب� ذمÏ فهذه  ،تتفرغ ذمتك من دينهو منه نتðاآلخر وت

ألن ا�والة  ،فبا�اú ال يكون من ا�والة بل يكون من الضمان أو الكفالة ،إ¬ ذمة وهذا هو الضمان أو كفالة äذا اÑين
أخذنا بمقصد أيضاً هنا  إذاً ، ا�والة إذا تمتاألص@  دينوت�أ ذمة ا�إذا تمت تنقل اÑين ëن هو عليه إ¬ ا�حال عليه 

ينب� أن ت�أ وال يكون عليه عهدة  تهوهو قد قال أحلتك فإن ذم هألننا لو أخذنا بلفظ ،الشخص ونيته ولم نأخذ بلفظه
 .أخرى

ألنه قال Z يوم  ،ة ولم يكن إCرةصار ذلك إجار، لو قال رجل لرجل أعرتك سيار/ شهرا Z يوم بمائة ريال ::::فرع آخرفرع آخرفرع آخرفرع آخر
 .ومادام أنه ذكر األجرة فيكون إجارة ،واإلCرة ليس فيها مقابل ،بمائة ريال

تÁف اإلنسان ولفظه دون ا^ظر إ¬ بوقلنا أنه أحياناً يؤخذ  ،وانفراد ا�Áف عن ا^ية ،إذاً ذكرنا انفراد ا^ية عن ا�Áف
هناك كنا نأخذ بتÁف اإلنسان دون ا^ظر إ¬ نيته إذا  ؟فما الفرق هنا وهناك ،بتÁفهلم نأخذ ومع أننا نأخذ بنيته ، نيته

فلو قال شخص بعتك سيارة ولم يذكر ò uمه ما يدل Y أنه يريد  ،�ن قوX ولفظه Ì¿اً u معناه ال ¿تمل مع� آخر
ن األمثلة الÏ معنا هنا ¶د أن فيها قرينة لك، لو قال وهبتك هذا القلم فهذا لفظ Ìيح ،شيئاً آخر فهذا لفظ Ìيح

) Z يوم بمائة(ذكر ، أعرتك سيار/ شهراً Z يوم بمائة: ف  ا�ثال األخ� لو قال، تÁف األمر عن Ìاحته و¡عله كنائياً 
ذا بدون ذكر ولو قال أعرتك سيار/ هك، حينما قال Z يوم بمائة تكون هذه قرينة تدل Y أنه ال يريد اإلCرة ا�عروفة



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       

- ٣٠ - 

 

السيارة  هسلم عندمالو قال بعد شهر ف ،القيمة ا�ومية هذه أو ا�بلغ فإنه تكون إCرة ونأخذ بÁيح لفظه وال نأخذ بنيته
نقول X أنت لم تذكر ، u حال أنه قال u اMداية أعرتك سيار/ فقط ثم قال ح| تسليمها ادفع ú األجرة مقابل هذا الشهر

أما هنا ، ليس معه ما يÁفه عن مقتضاهوفبا�اú هناك اللفظ Ìيح  ،وهذا لفظ Ìيح u العارية كرتأع قلت قيمة و¢نما
وهناك  ،فصار كنائياً u معناه وwلك أخذنا با^ية هنا، u هذه القاعدة فمع الفرع ومع ا�ثال ما يÁفه عن معناه األص@

    .لفرقهذا هو ا ،أخذنا با�Áف وبالقول ولم ننظر إ¬ ا^ية
 """"األمور بمقاصدهااألمور بمقاصدهااألمور بمقاصدهااألمور بمقاصدها""""م م م م القاعدة األالقاعدة األالقاعدة األالقاعدة األبببب" " " " الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6""""عالقة هذه القاعدة عالقة هذه القاعدة عالقة هذه القاعدة عالقة هذه القاعدة 

 ،قد اعت�نا مقصد اإلنسان ونيته ولم ننظر إ¬ لفظه، الع�ة با�قاصد: الشك أن العالقة واضحة حيث أننا u هذه القاعدة
فنحن أخذنا u جانب العقود با�قاصد وهذا ما تنص عليه القاعدة ، ى األمور بمقاصدهاوهذا ما تدل عليه القاعد الك�

خذ فيها بمقصد اإلنسان ونيت ،هذا هو الرابط ،الك�ى
ُ
 .هف� من القاعدت| الك�ى وا�تفرعة منها أ

 وتعمم اللفظ اnاصوتعمم اللفظ اnاصوتعمم اللفظ اnاصوتعمم اللفظ اnاص    ،،،،ا^ية u ا�م| �صص اللفظ العاما^ية u ا�م| �صص اللفظ العاما^ية u ا�م| �صص اللفظ العاما^ية u ا�م| �صص اللفظ العام ::::القاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انية

وهذا ا^ص هو نص القاعدة عند ا�الكية وا�نابلة ) األمور بمقاصدها( القواعد ا�تفرعة من القاعدة األمهذه القاعدة من 
 ::::والقاعدة مكونة من شق|والقاعدة مكونة من شق|والقاعدة مكونة من شق|والقاعدة مكونة من شق| ،وبعض ا�نفية

يرون أن �صيص  وبعض الشافعيةوبعض الشافعيةوبعض الشافعيةوبعض الشافعيةماعدا اnصاف  ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية، و¢ن �ن �صيص العام با^ية وهذا متفق عليه ب| ا�ذاهب�صيص العام با^ية وهذا متفق عليه ب| ا�ذاهب�صيص العام با^ية وهذا متفق عليه ب| ا�ذاهب�صيص العام با^ية وهذا متفق عليه ب| ا�ذاهب    ----....
فإذا ُرفع أمره إ¬ القضاء ¿كم Y ظاهر لفظه وال يُنظر إ¬ ، انة ب| العبد وربه عز وجل وليس قضاءً العام يكون دي

 .ما نواه وقصدهY لكن بينه وب| اهللا عز وجل يعمل ، نيته
VVVV----    اص با^يةnاص با^يةتعميم اnاص با^يةتعميم اnاص با^يةتعميم اnاص فا�الكية وا�نابلة وبعض ا�نفيةفا�الكية وا�نابلة وبعض ا�نفيةفا�الكية وا�نابلة وبعض ا�نفيةفا�الكية وا�نابلة وبعض ا�نفية خالفخالفخالفخالفوهذا �ل وهذا �ل وهذا �ل وهذا �ل ، ، ، ، تعميم اnافعية افعية افعية افعية والشوالشوالشوالش، يقولون بأن ا^ية تعمم ا

العام وال تعمم العام وال تعمم العام وال تعمم العام وال تعمم     ا^ية u ا�م| �صص اللفظا^ية u ا�م| �صص اللفظا^ية u ا�م| �صص اللفظا^ية u ا�م| �صص اللفظ :القاعدة عند هؤالءلفظ ف ،يقولون بأن ا^ية ال تعمم اnاص وبعض ا�نفيةوبعض ا�نفيةوبعض ا�نفيةوبعض ا�نفية
العام وتعمم اللفظ اللفظ وسنتناول القاعدة Y رأي ا�الكية وا�نابلة اwين يقولون أن ا^ية u ا�م| �صص  ،اnاصاnاصاnاصاnاص
 .u �صيص العام وتعميم واnاص، فð مؤثرة u ا°انب| ،اnاص
 ::::u القاعدةu القاعدةu القاعدةu القاعدة    فردات الواردةفردات الواردةفردات الواردةفردات الواردةبعض ا�بعض ا�بعض ا�بعض ا�

  .إذا �الفوا أخذوا بأيمانهم أو تصافحوا بأيمانهم �نوا وسبب ذلك أنهم ،يطلق ا�م| Y ا�لف: لفظ ا�م|لفظ ا�م|لفظ ا�م|لفظ ا�م|
أو صفة من صفاته Y فعل  ى به جانب العزم Y الفعل أو ترك الفعل، وهو حلف باهللا عز وجلوا�م| u ال#ع عقد يُقوّ 

و¢نما يُقصد بها ، ا�عروفة و_ ا�لف باهللا عز وجلوا�م| هنا u القاعدة ال يُقصد بها ا�م| الظاهرة ، çء أو Y تر�ه
 .مع ذلك أيضاً الطالق والعتق واإليالء

 .واحدةوهو اللفظ ا�ستغرق °ميع ما يصلح X دفعة  ،يُراد به اللفظ الشامل: اللفظ العاماللفظ العاماللفظ العاماللفظ العام
  ،هو اÑال ç Yء �دد أو مس	 واحد: اللفظ اnاصاللفظ اnاصاللفظ اnاصاللفظ اnاص

ً
Cفرداً �ن أو نو.    

 .يُراد به قÁ العام Y بعض أفراده ::::ولفظ ا�خصيصولفظ ا�خصيصولفظ ا�خصيصولفظ ا�خصيص
úاÖمع� القاعدة اإلúاÖمع� القاعدة اإلúاÖمع� القاعدة اإلúاÖمع� القاعدة اإل:::: 

كما أنها تعمم اللفظ اnاص حسب نية ، قÁ اللفظ العام Y بعض أفرادهصص وتالقاعدة تدل Y أن ا^ية u ا�م| �
فنية ا�تÄم u األيمان و¯ الطالق والعتق واإليالء äا أثر u تعميم ألفاظه اnاصة و�صيص ألفاظه العامة إن نوى ، ا�تÄم

، وحسب ما أراد حسب نيته اخاص اnصوص صارالعام ¢ن نوى بلفظه و ا،Cمّ  العموم صاراnاص إن نوى بلفظه ف ،ذلك



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       

- ٣١ - 

 

Y فريعات�األمثلة وا u ة القاعدوهذا سيتضح. 
        .wلك فالفروع الفقهية ا�ندرجة �تها ستكون ضمن هذين الشق|والقاعدة مكونة من شق| 

وهو u �ل اتفاق العلماء وهو u �ل اتفاق العلماء وهو u �ل اتفاق العلماء وهو u �ل اتفاق العلماء     ،،،،أي أن ا�تÄم سيتÄم بلفظ Cم وينوي بهذا اللفظ اnصوصأي أن ا�تÄم سيتÄم بلفظ Cم وينوي بهذا اللفظ اnصوصأي أن ا�تÄم سيتÄم بلفظ Cم وينوي بهذا اللفظ اnصوصأي أن ا�تÄم سيتÄم بلفظ Cم وينوي بهذا اللفظ اnصوص ::::�صيص العام با^ية�صيص العام با^ية�صيص العام با^ية�صيص العام با^ية    ::::الشق األولالشق األولالشق األولالشق األول
 ::::اااامن أمثلة ذلك ومن الفروع عليهمن أمثلة ذلك ومن الفروع عليهمن أمثلة ذلك ومن الفروع عليهمن أمثلة ذلك ومن الفروع عليه، u ا°ملةu ا°ملةu ا°ملةu ا°ملة

ألن يمينه و¢ن �نت  ،فإنه ال ¿نث لو $م غ� زيد اً،ونوى زيد ،هذا لفظ Cم ومطلق، يكلم أحداً ن ال خص ألو حلف ش
فنحكم  "ا^ية u ا�م| �صص اللفظ العام وتعمم اللفظ اnاص" :والقاعدة تقول، Cمة إال أن نيته أردا بها زيد فقط

 .غ�هوال ¿نث بتÄيمه  ،فيحنث بتÄيم زيد ،عليه بنيته
له أن ف ةلو قال رجل Z امرأة أتزوجها فð طالق، ونوى نساء بتة معينة أو أ#ة معينة أو امرأة معين ااااومن الفروع عليهومن الفروع عليهومن الفروع عليهومن الفروع عليه

ر عليه أن ي0وج منه ويطلُق لو ظفهو اwي ُ¿  ،Y ما نواه ايكون òمه منصببا�اú و، ي0وج غ�ها وال إشÈل u ذلك
    .اتزوجه

�م اإلبل، فإذاً لو أكل غ� �م اإلبل ال نوى لكنه  ،و حلف شخص Y أن ال يأكل اللحم هذا لفظ Cمل ااااومن الفروع عليهومن الفروع عليهومن الفروع عليهومن الفروع عليه
 .ولو أكل �م اإلبل فإنه ¿نث، ¿نث

    .أي يتÄم بكالم خاص لكنه يريد به العموم وينوي به العمومأي يتÄم بكالم خاص لكنه يريد به العموم وينوي به العمومأي يتÄم بكالم خاص لكنه يريد به العموم وينوي به العمومأي يتÄم بكالم خاص لكنه يريد به العموم وينوي به العموم ::::عكس السابقعكس السابقعكس السابقعكس السابق    ،،،،تعميم اnاصتعميم اnاصتعميم اnاصتعميم اnاص    الشق ا7ا6الشق ا7ا6الشق ا7ا6الشق ا7ا6
ا�الكية وا�نابلة ا�الكية وا�نابلة ا�الكية وا�نابلة ا�الكية وا�نابلة فعند  ،ونوى أن ال ينتفع منه بÆء مطلقاً ، يأكل من تمر فالنلو حلف شخص أن ال  ااااومن الفروع عليهومن الفروع عليهومن الفروع عليهومن الفروع عليه

ألنه و¢ن �ن لفظه خاص إال أن نيته Cمة وêن êاسبه Y  ،أنه لو انتفع منه بÆء �ئناً ما �ن فإنه ¿نث نفيةنفيةنفيةنفيةوبعض ا�وبعض ا�وبعض ا�وبعض ا�
    .حسب نيته

ال فوأما ما سواه  ،ألنه هو اwي حلف عليه ،ا�مر فقط ال ¿نث هنا إال باألكل من لكن عند الشافعية وبعض ا�نفيةلكن عند الشافعية وبعض ا�نفيةلكن عند الشافعية وبعض ا�نفيةلكن عند الشافعية وبعض ا�نفية
 .ألنهم يعاملونه حسب لفظه وال ينظرون إ¬ مقصده ،¿نث به

ثم ، لكن نيته هجران أهل هذا اMيت مطلقاً  ،هنا خاص ،لو حلف شخص أن ال يدخل هذا اMيت ااااومن الفروع عليهومن الفروع عليهومن الفروع عليهومن الفروع عليه
¿نث هذا الشخص ألنهم يعاملونه حسب أيضاً  الكية وا�نابلةالكية وا�نابلةالكية وا�نابلةالكية وا�نابلةا�ا�ا�ا�عند فإنه  ،دخل عليهم بيتاً آخر غ� ا�حلوف عليه

¿نث ألنهم يعاملونه حسب لفظه  أنه ال الشافعية وبعض ا�نفيةالشافعية وبعض ا�نفيةالشافعية وبعض ا�نفيةالشافعية وبعض ا�نفيةعند عند عند عند بينما ، وهو أراد أن ال يدخل عليهم مطلقا ،مقصده
 .وما دخله و¢نما دخل بيتاً آخر) هذا اMيت(وهو تلفظ 

فإنه ، أو غ�ه سواء �ن ماء، ونوى االمتناع عن ال#ب مطلقاً  ،الن ماءال ي#ب لفن لو حلف شخص أ ااااومن الفروع عليهومن الفروع عليهومن الفروع عليهومن الفروع عليه
عند الشافعية وبعض عند الشافعية وبعض عند الشافعية وبعض عند الشافعية وبعض وال ¿نث  ،اwين يعاملونه حسب مقصده عند ا�الكية وا�نابلةعند ا�الكية وا�نابلةعند ا�الكية وا�نابلةعند ا�الكية وا�نابلة¿نث لو ·ب عص� أو قهوة 

    .كو غ� ذلو¢نما ·ب عص�اً أو قهوة أ ،وهو قد تلفظ با�اء وما ·به، ألنهم يعاملونه حسب لفظه ا�نفيةا�نفيةا�نفيةا�نفية
 ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة األمعالقة هذه القاعدة بالقاعدة األمعالقة هذه القاعدة بالقاعدة األمعالقة هذه القاعدة بالقاعدة األم

اwين يعاملون هذا  رأي ا�الكية وا�نابلةرأي ا�الكية وا�نابلةرأي ا�الكية وا�نابلةرأي ا�الكية وا�نابلةواضحة حسب ) ااألمور بمقاصده(هذه القاعدة بشقيها عالقتها بالقاعدة األم 
تقول فهم أخذوا با�قصد u ا�ا�| والقاعدة األم ، u تعميم اnاص و¯ �صيص العام ،الشخص بمقصده u ا�ا�|

 ."األمور بمقاصدها"
ألنهم ) ااألمور بمقاصده(تكون القاعدة بشقيها تكون مندرجة �ت القاعدة األم  ا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةإذاً حسب رأي 

 .جانب �صيص العام¯ مقصده u جانب تعميم اnاص وحسب Cملوا هذا الشخص 
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إن نظرنا حسب رأيهم يكون هذا الشق مستث� Y  الشافعية وبعض ا�نفيةالشافعية وبعض ا�نفيةالشافعية وبعض ا�نفيةالشافعية وبعض ا�نفيةولكن جانب تعميم اnاص اwي خالف فيه 
فال يكون هذا الشق مندرجاً ضمن القاعدة الك�ى ، ألنهم لم يأخذوا بالقصد و¢نما أخذوا بلفظ هذا ا�تÄمهم هم هم هم رأيرأيرأيرأي

 .ألنهم لم يعاملوه بقصده و¢نما Cملوه بلفظه ،عندهم
ألن هذا u ، علها مندرجة بشقيها ضمن القاعدة الك�ىنأخذ باألمر اwي كما ذكرنا أن هذه القواعد ا�تفرعة Móاً 

u هذا  ا�نابلة وا�الكيةا�نابلة وا�الكيةا�نابلة وا�الكيةا�نابلة وا�الكيةورأي ، من جزئيات القاعدة ءا�قيقة اwي ينب� إذا لم يكن هنالك ما يقت1 استثناء جز
 .ا°انب هو اwي علها بشقيها مندرجة ضمن القاعدة الك�ى ألنهم Cملوه بمقصده

    ))))¾¾¾¾((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 ظظظظاأليمان مبنية Y األغراض ال Y األلفااأليمان مبنية Y األغراض ال Y األلفااأليمان مبنية Y األغراض ال Y األلفااأليمان مبنية Y األغراض ال Y األلفا ::::    ا7ةا7ةا7ةا7ةالقاعدة ا7القاعدة ا7القاعدة ا7القاعدة ا7

عندهم يرجع كما ف ،ا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةونص هذه القاعدة عند  ،هذه القاعدة قريبة من القاعدة الÏ قبلها u جزء من معناها
ا�هم أن ف ،لم يكن موافقاً أم  لظاهر اللفظ اوسواء �ن ذلك موافق ،سبق u األيمان إ¬ نية ا�الف إذا �ن اللفظ �تمًال äا

 إن أمكن استعمال  فمب� ا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعيةوأما عند ، ا�رجع هو نية ا�الف وما قصده
ً
األيمان عندهم Y األلفاظ أوال

 .و¢ن لم يمكن يُعاد إ¬ ا�قاصد واألغراض ثانياً  ،اللفظ
 ::::معا6 مفردات هذه القاعدةمعا6 مفردات هذه القاعدةمعا6 مفردات هذه القاعدةمعا6 مفردات هذه القاعدة

وا�م| باهللا _ عبارة ، �م| وا�راد بها u هذه القاعدة هو ا�م| باهللا عز وجلÖع يم| وقد تقدم وسبق مع� ا: األيماناأليماناأليماناأليمان
  .عن تأكيد األمر وا�لف باهللا عز وجل أو بصفة من صفاته Y فعل أمر أو Y تر�ه

 .ةوالغرض يراد به القصد وا^ي ،Öع غرض: األغراضاألغراضاألغراضاألغراض
وا�كم عليها حسب نية ا�تÄم وغرضه ، اظ الÏ تلفظ بها ا�تÄماأليمان مبناها وحكمها Y ما قُصد منها ال Y األلف

 .إذا خالف هذا اللفظ قصده لفظهوال يُنظر إ¬  ،من òمه ويمينه
 ::::بعض الفروع الÏ تندرج ضمن هذه القاعدةبعض الفروع الÏ تندرج ضمن هذه القاعدةبعض الفروع الÏ تندرج ضمن هذه القاعدةبعض الفروع الÏ تندرج ضمن هذه القاعدة

 ،ائة أو أقل أو أكcثم بعد ذلك اشgى X شيئا بم ،لو اغتاظ الواÑ من ابنه فحلف أن ال يشgي X شيئاً بريال: من فروعها
ألنه �ن يقصد  ،ألن قصده عدم نفع ابنه مطلقاً  ،فيه أن هذا الشخص ¿نث ا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةفبناء Y نص القاعدة ورأي 

 ،ود^ا قرائن أحواX أنه ال يريد ال#اء مطلقاً  ،هذا هو مقصده حسب نيته وغرضه ،أن ال يشgي بريال وما زاد عن الريال
ألن الريال هو ما حلف عليه وأما ما عدا الريال فلم  ،فإنه ال ¿نث إال إذا اشgى X بريال نفية والشافعيةنفية والشافعيةنفية والشافعيةنفية والشافعيةا�ا�ا�ا�وأما عند 

 .¿لف عليه فال ¿نث بذلك
 .وأما ا�نفية والشافعية Cملوه حسب لفظهوأما ا�نفية والشافعية Cملوه حسب لفظهوأما ا�نفية والشافعية Cملوه حسب لفظهوأما ا�نفية والشافعية Cملوه حسب لفظه، ، ، ، إذاً ا�الكية وا�نابلة Cملوه حسب مقصده ونيتهإذاً ا�الكية وا�نابلة Cملوه حسب مقصده ونيتهإذاً ا�الكية وا�نابلة Cملوه حسب مقصده ونيتهإذاً ا�الكية وا�نابلة Cملوه حسب مقصده ونيته

ومقصده أن ال يبيعه  ،هذا القلم أو هذا الكتاب بع#ة رياالت خرآلو حلف شخص أن ال يبيع لشخص : ومن فروعها
¿نث هذا الشخص ألن قصده عدم نفع هذا  ا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةا�الكية وا�نابلةفبناء Y رأي ، ثم بعد ذلك باعه بأقل أو أكc، مطلقاً 

 .ل منها فإنه ال ¿نثأقبإن باع هذا الشخص بأكc من الع#ة أو  ا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعيةبينما عند ، الشخص وعدم بيعه مطلقاً 
 ا�نابلة وا�الكيةا�نابلة وا�الكيةا�نابلة وا�الكيةا�نابلة وا�الكيةفبناء Y رأي  ،ثم جاء بسلم وصعد Y سطحها ،لو حلف شخص أن ال يدخل تلك اÑار: ومن فروعها

ا�نفية ا�نفية ا�نفية ا�نفية بينما عند  ،وهو خالف نيته هنا وهم يعاملونه حسب قصده ونيته، ¿نث ألن قصده عدم قربان اÑار بتاتاً 
 .وهم يعاملونه Y لفظه ،اÑخول ولم يدخل و¢نما طلع Y سطح هذا اMيت ولم يدخل فيه ال ¿نث ألن لفظه والشافعيةوالشافعيةوالشافعيةوالشافعية
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  ::::عالقتها بالقاعدة األمعالقتها بالقاعدة األمعالقتها بالقاعدة األمعالقتها بالقاعدة األم
ألنه  ،واضح اندراجها �ت القاعدة الك�ى) األيمان مبنية Y األغراض ال Y األلفاظ(هذه القاعدة Y حسب نصها 

خذ فيها با�قصد وا^ية كما تنص القاعدة ال
ُ
بينما Y رأي ، ا�نابلة وا�الكيةا�نابلة وا�الكيةا�نابلة وا�الكيةا�نابلة وا�الكيةوهذا Y رأي ) األمور بمقاصدها(ك�ى أ

 .اwين يعت�ون اللفظ تكون القاعدة مستثناة وغ� مندرجة ضمن القاعدة األم ا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعيةا�نفية والشافعية
 """"إال u ا�م| عند القا�إال u ا�م| عند القا�إال u ا�م| عند القا�إال u ا�م| عند القا�    ،،،،مقاصد اللفظ Y نية الالفظمقاصد اللفظ Y نية الالفظمقاصد اللفظ Y نية الالفظمقاصد اللفظ Y نية الالفظ" ::::القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة 

  ::::دةدةدةدةمفردات هذه القاعمفردات هذه القاعمفردات هذه القاعمفردات هذه القاع
 .وا�راد به ما يدل عليه لفظ اإلنسان وما يريده ونيته ،Öع مقصد: قاصدقاصدقاصدقاصدا�ا�ا�ا�

 .يُقصد به ا�تÄم سواء �ن متÄماً Åلف أو بغ�ه: فظفظفظفظالالالالالالالال
سواء �ن القا� ا�عروف ، والقا� هنا هو من ¿ق X إلزام الغ� بأمر لم يكن الزماً X ،من القضاء وهو ا�كم: القا�القا�القا�القا�

 بينهماأو غ�ه ëن يتدخل 
ً
Cتص بالقا� ا�عروفللحكم ب| شخص| �فض نزاo فال ،.  

لفظه إن  إ¬وال يُنظر  ،أن ا�عت� وا�عتد به واwي ¿كم به هو مقصد اإلنسان وما نوى ::::ا�ع� اإلÖاä úذه القاعدةا�ع� اإلÖاä úذه القاعدةا�ع� اإلÖاä úذه القاعدةا�ع� اإلÖاä úذه القاعدة
 .ةú ال تنفعه ا�وريوبا�ا به خالف مقصده إال u ا�م| عند القا� فإن ا�عت� هو ما تلفظ به وما تكلم

إال "شقها ا7ا6 لوهذا ) ففففإنما ا�م| Y نية ا�ستحلِ إنما ا�م| Y نية ا�ستحلِ إنما ا�م| Y نية ا�ستحلِ إنما ا�م| Y نية ا�ستحلِ (قوX ما ورد عنه صÐ اهللا عليه وسلم من  ::::د�ل oص هذه القاعدةد�ل oص هذه القاعدةد�ل oص هذه القاعدةد�ل oص هذه القاعدة
u ا�ديث أي اwي حلف اإلنسان وهو القا� أو من يقوم مقامه u ا�كم ) ا�ستحلفا�ستحلفا�ستحلفا�ستحلف(ومع�  "u ا�م| عند القا�

 .ب| ا�تخاصم|
 ).).).).إنما األعمال با^ياتإنما األعمال با^ياتإنما األعمال با^ياتإنما األعمال با^يات((((د�لها ا�ديث السابق حديث ابن عمر ر� اهللا عنه  "مقاصد اللفظ Y نية الالفظ"وأول القاعدة 

 حسبوأما إن �ن ليس أمام القضاء ف، وا�كم عليه حسب ما تلفظ به ،إذا �ن اإلنسان عند القا� ال تنفعه ا�ورية
 .وحسب ما أراد نيته

 ....ق عليها ب| ا�ذاهب األربعة وال� يأخذ بمدلوäا ومعناهاق عليها ب| ا�ذاهب األربعة وال� يأخذ بمدلوäا ومعناهاق عليها ب| ا�ذاهب األربعة وال� يأخذ بمدلوäا ومعناهاق عليها ب| ا�ذاهب األربعة وال� يأخذ بمدلوäا ومعناهاوهذه القاعدة متفوهذه القاعدة متفوهذه القاعدة متفوهذه القاعدة متف
 ::::من أمثلة هذه القاعدةمن أمثلة هذه القاعدةمن أمثلة هذه القاعدةمن أمثلة هذه القاعدة

فحلف Y ، ُمنِكَر اÑين أنه ما أخذ لفالن شيئاً  أو من ¿ق X ا�حليف ëن ¿كم ب| شخص| حلّف لو حلّف القا�
ألنه  ،فإن ا�الف ¿نث u يمينه ،خذ قبل ذلكوïن u الواقع قد أ، هذا األمر ونوى أنه يقصد ما أخذ مال فالن هذا ا�وم

لو ترك X ا�جال �اول  ألنه ،تحمل Y ما دل عليه اللفظفإال أنه أمام القا�  ،و¢ن �ن األصل u ا�م| أن �مل Y ا^ية
ن يصل إ¬ ، لكن مادام أن هذا الشخص يريد أZ شخص يريد أن ينكر دين غ�ه أن يتخلص بهذه ا�يلة وبهذه ا�ورية

أمر غ� م#وع بهذه الوسيلة إذاً ال#ع أغلق عليه هذا اMاب ولم يتح X هذا األمر، وجعل ا�كم Y نية من ¿لف 
 .وليس Y نية من ¿ِلف

 ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ى
وهذا يتوافق مع ما تدل عليه  ،هذه القاعدة أفادت أن ا�م| الصادرة من ا�Äف تgتب عليها األحÈم حسب نيته منها

خذ بمقصد ) مقاصد اللفظ Y نية الالفظمقاصد اللفظ Y نية الالفظمقاصد اللفظ Y نية الالفظمقاصد اللفظ Y نية الالفظ(، إذاً القاعدة الك�ى األمور بمقاصدها
ُ
مندرجة �ت القاعدة الك�ى ألنه أ

فهنا لم يُعت� مقصد اإلنسان ، هذه مستثناة من القاعدة الك�ى) إال u ا�م| عند القا�إال u ا�م| عند القا�إال u ا�م| عند القا�إال u ا�م| عند القا�(وآخر القاعدة ، اإلنسان ونيته
خذ بلفظه و¢نما

ُ
أن ¿تال بمثل هذه ا�يل ليسقط مطاMات  وذلك ل¥ورة ضبط األحÈم والقضاء Y من تستهويه نفسه ،أ
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 .وحقوق ا^اس الÏ عليه
هذه القاعدة مكونة من هذه القاعدة مكونة من هذه القاعدة مكونة من هذه القاعدة مكونة من " " " " ف إن �ن ظا�اً ف إن �ن ظا�اً ف إن �ن ظا�اً ف إن �ن ظا�اً وY نية ا�ستحلِ وY نية ا�ستحلِ وY نية ا�ستحلِ وY نية ا�ستحلِ ، ، ، ، ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً """" ::::القاعدة اnامسة القاعدة اnامسة القاعدة اnامسة القاعدة اnامسة 

  ::::شق| كما هو ظاهرشق| كما هو ظاهرشق| كما هو ظاهرشق| كما هو ظاهر
 .إذا �ن ا�الف مظلوماً فيكون ا�لف Y حسب نيتهإذا �ن ا�الف مظلوماً فيكون ا�لف Y حسب نيتهإذا �ن ا�الف مظلوماً فيكون ا�لف Y حسب نيتهإذا �ن ا�الف مظلوماً فيكون ا�لف Y حسب نيته ::::الشق األولالشق األولالشق األولالشق األول

 .سواء �ن القا� أو غ�ه كون ا�الف ظا�اً فتكون ا�م| Y نية من ¿لفهكون ا�الف ظا�اً فتكون ا�م| Y نية من ¿لفهكون ا�الف ظا�اً فتكون ا�م| Y نية من ¿لفهكون ا�الف ظا�اً فتكون ا�م| Y نية من ¿لفه ::::ا7ا6ا7ا6ا7ا6ا7ا6    الشقالشقالشقالشق
 .يها شبه متفق عليها ب| ا�ذاهب األربعةئوهذه القاعد ùز

 ýه اهللا تعا¬هذه القاعدة قد وردت بشقيها عن اإلمام إبراهيم ا^خÊو¢ن �ن  ،ف ظا�اً فنية ا�الف�ن ا�ستحلِ  ذاإ: "ر
 ".مظلوماً فنية ا�ستحلَف

 ::::ا�ع� اإلÖاä úذه القاعدةا�ع� اإلÖاä úذه القاعدةا�ع� اإلÖاä úذه القاعدةا�ع� اإلÖاä úذه القاعدة
هذه القاعدة تدل Y أن ا�م| إذا حصلت أمام من X حق ا�حليف سواء �ن القا� أو غ�ه واختلفت نية ا�الف عن 

 فإنه إن �ن مظلوماً فإن  ،لفظه
ُ
أما إن �ن ظا�اً فإن األمر ، مل Y ما نواه وال �مل Y لفظه فال ¿نث u يمينها�م| �

، إذاً إن �ن يكون Y حسب لفظه وال تنفعه نيته وا�ورية الÏ أرادها من خالل ا^ية الÏ استبطنها من خالل òمه
مهضوماً فإنه تنفعه نيته وبا�اú يمكن أن oرج من القضية الÏ ظا�اً فا�عت� لفظه وال ينظر إ¬ نيته، و¢ن �ن مظلوماً و

 .صار فيها
 ::::أمثلة Y هذه القاعدةأمثلة Y هذه القاعدةأمثلة Y هذه القاعدةأمثلة Y هذه القاعدة
 ما إذا �ن الشخص مظلوماً ما إذا �ن الشخص مظلوماً ما إذا �ن الشخص مظلوماً ما إذا �ن الشخص مظلوماً منها وهو  أمثلة Y الشق األولأمثلة Y الشق األولأمثلة Y الشق األولأمثلة Y الشق األول

ا اإلكراه فقال هذه الÄمة �خرج من هذ ،قتلن فالناً و¢ال قتلتكقل واهللا أل: Y فعل مع| بأن قال X اً شخص لو أج� ظالمٌ 
شيئاً آخر فإن هذا االستثناء ينفعه وال ¿نث بيمينه إذا ترك  بقلبه فقال هذه الÄمة ونوى ،ا�بعة الÏ وقع فيها هومن هذ

ألنه  ،ال يgتب عليه حسب يمينه çء فال ¿نثأيضاً  لكن ،عليه أن يgك القتل وال وز X أن يقدم عليه هو بل ،القتل
 .ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً : هنا تقولوالقاعدة  ،هنا مظلوم

 ،فتلفظ بطالقها ونوى أنها لم تكن مقيدة Åبل أو رباط أو êو ذلك، لو أج� ظالم رجًال Y أن يطلق زوجته: : : : ومن فروعهاومن فروعهاومن فروعهاومن فروعها
 ،،،،ف إن �ن مظلوماً ف إن �ن مظلوماً ف إن �ن مظلوماً ف إن �ن مظلوماً ا�م| Y نية ا�الا�م| Y نية ا�الا�م| Y نية ا�الا�م| Y نية ا�ال: والقاعدة هنا تقول ،فإنه u هذه ا�الة تنفعه نيته وال تطلق زوجته ألنه مظلوم

 .فيكون ا�كم حسب نيته ألنه مظلوم
 ::::إذا �ن ظا�اً إذا �ن ظا�اً إذا �ن ظا�اً إذا �ن ظا�اً : : : : أمثلة Y الشق ا7ا6 من القاعدةأمثلة Y الشق ا7ا6 من القاعدةأمثلة Y الشق ا7ا6 من القاعدةأمثلة Y الشق ا7ا6 من القاعدة

فه القا� أنه ما أخذ شيئاً لفالن ::::أمثلته الÏ سبق وذكرنا u أمثلة القاعدة الÏ قبل ذلك فنذكر بهاأمثلته الÏ سبق وذكرنا u أمثلة القاعدة الÏ قبل ذلك فنذكر بهاأمثلته الÏ سبق وذكرنا u أمثلة القاعدة الÏ قبل ذلك فنذكر بهاأمثلته الÏ سبق وذكرنا u أمثلة القاعدة الÏ قبل ذلك فنذكر بها فحلف ونوى ، لو حلّ
 u غ

ً
: والقاعدة تقول ،ألنه ظا�اً u هذه ا�الة ،� هذا ا�وم فإنه ¿نث ونيته ال تنفعهأنه يقصد هذا ا�وم وقد أخذ منه ماال
وبذلك تكون ا^ية Y حسب  ،وهو هنا ظالم ،،،،وY نية ا�ستحلف إن �ن ظا�اً وY نية ا�ستحلف إن �ن ظا�اً وY نية ا�ستحلف إن �ن ظا�اً وY نية ا�ستحلف إن �ن ظا�اً ، ، ، ، ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً 

 .اونأخذ بلفظه وبا�اú ¿نث u حلفه هذ ،من استحلفه وليس Y نيته هو
 ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ى

ألن  ،وهذا ال شك أنه مندرج ضمن القاعدة الك�ى ،ما إذا �ن مظلوماً êن هنا أخذنا بمقصدههذه القاعدة تدل u حالة 
خذ بلفظه وال يُعت� بنيته، )األمور بمقاصدها(القاعدة تقول 

ُ
ال يُتخذ  وهذا من باب ضبط األحÈم وحã، أما إذا �ن ظا�اً أ
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هذه األيمان الÈذبة الÏ يتخذها صاحبها ذريعة مثل عليهم ثم اnروج ب هذا األمر وسيلة إلبطال حقوق اآلخرين وا�عدي
  .�قوق اآلخرين تللخروج من تبعا
 "ال ثواب إال با^يةال ثواب إال با^يةال ثواب إال با^يةال ثواب إال با^ية" ::::القاعدة السادسة القاعدة السادسة القاعدة السادسة القاعدة السادسة 

 .وتدل Y أن ا7واب مربوط بوجود ا^يةاآلخرة اآلخرة اآلخرة اآلخرة u u u u     ا7وابا7وابا7وابا7واب    و�ما هو معلوم يكونو�ما هو معلوم يكونو�ما هو معلوم يكونو�ما هو معلوم يكونهذه القاعدة تتÄم عما يتعلق با7واب 
فإن  ،يكون حسب نيته منه ، فإنهأن حصول ا7واب Y العمل اwي يقوم به اإلنسان أياً �ن هذا العمل ::::ومع� القاعدةومع� القاعدةومع� القاعدةومع� القاعدة

 .فله ما قصد و¢ن قصد غ� ذلك ،�ن يقصد به وجه اهللا سبحانه وتعا¬ �ن X األجر وا7واب Y ذلك
Y وقد دلY وقد دلY وقد دلY اهللا عليه وسلم   تلك القاعدة تلك القاعدة تلك القاعدة تلك القاعدةوقد دل Ðص Xصميم هذه القاعدة ))))و¢نما ل� امرو¢نما ل� امرو¢نما ل� امرو¢نما ل� امرئئئئ ما نوى ما نوى ما نوى ما نوى((((قو u فإن نوى ، فهذا ا�ديث

و¢ن نوى غ� ذلك فبحسب ، اإلنسان طاعة اهللا تعا¬ وا�قرب إ�ه واÑار اآلخرة فيص� فعله عبادة وطاعة هللا عز وجل
 .نيته ومقصده من فعله

ال �لو إما أن تكون  وأفعال ا�سلم، يتعلق Åياة ا�سلم يمكن أن تندرج �ت هذه القاعدة هذه القاعدة تدخل Öيع ما
كرد ا�غصوب ونفقة  ،أو تكون واجبات الÏ ¿صل مقصودها بمجرد حصول صورتها ،أو نفال اعبادات سواء �نت فرض
 .أيضاً قد تكون ترك ا�عا3 أو فعل ا�باحات، األقارب ومن تلزمه نفقته

، ه األمور $ها ëكن تندرج �ت هذه القاعدة ويكون لإلنسان ا7واب عليها إذا قصد بذلك وجه اهللا عز وجلهذ
العبادة إذا لم يقصد بها وجه اهللا عز وجل ال يكون X أجر وثواب أيضاً لكن  ،والعبادات ال شك أن أمرها ظاهر وواضح

إال إال إال إال ثمنها ثمنها ثمنها ثمنها إال إال إال إال ته ولم يُكتب X منها إال ع#ها إال تسعها ته ولم يُكتب X منها إال ع#ها إال تسعها ته ولم يُكتب X منها إال ع#ها إال تسعها ته ولم يُكتب X منها إال ع#ها إال تسعها أن أحدكم �نÁف من صالأن أحدكم �نÁف من صالأن أحدكم �نÁف من صالأن أحدكم �نÁف من صال(((( :وwلك ورد u ا�ديث، فيها
صالته، وليس لإلنسان من صالته إال ما وCه  ع اإلنسان أثناءوهذا سببه هو عدم استمرار ا^ية وا�قصد الطيب م،  ))))سبعهاسبعهاسبعهاسبعها

 .واستح¥ نيته فيها
أو �ن من األفعال  ،ثاب عليه هو عبادة u أصلهوسواء �ن هذا الفعل ا� ،ا^يةفع4Zِ Ðٍ هذه القاعدة تربط ا7واب بوجود 

 .هللا عز وجل ةفإنه بنيته الطيبة ¿ول أفعاX إ¬ أن تكون عباد ،العادية ا�باحة
 ،أو u أعماX العادية �كون حياته $ها هللا عز وجل ،u عباداته وطاCته wلك ب Y ا�سلم أن يستح¥ أمر ا^ية سواء

Ö Y ًسواءويكون مأجورا Xيفعلها يع أفعا Ïيأو  ال�gها. 
    ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة األمعالقة هذه القاعدة بالقاعدة األمعالقة هذه القاعدة بالقاعدة األمعالقة هذه القاعدة بالقاعدة األم 

وأما ، وا7واب Móاً ال يكون إال u اآلخرة ،إال أنها �تص ùانب ا7وابإال أنها �تص ùانب ا7وابإال أنها �تص ùانب ا7وابإال أنها �تص ùانب ا7واب ،هذه القاعدة واضح فيها تعلقها بالقاعدة الك�ى
 .القاعدة الك�ى فإنها تشمل أحÈم اÑنيا وأحÈم اآلخرة

من استعجل الÆء قبل من استعجل الÆء قبل من استعجل الÆء قبل من استعجل الÆء قبل """"و_ و_ و_ و_ : وال تندرج �تهاوال تندرج �تهاوال تندرج �تهاوال تندرج �تها) ) ) ) األمور بمقاصدهااألمور بمقاصدهااألمور بمقاصدهااألمور بمقاصدها((((مستثناة من القاعدة الك�ى مستثناة من القاعدة الك�ى مستثناة من القاعدة الك�ى مستثناة من القاعدة الك�ى ولكنها ولكنها ولكنها ولكنها     سابعةسابعةسابعةسابعة    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة
 """"أوانه عوقب Åرمانهأوانه عوقب Åرمانهأوانه عوقب Åرمانهأوانه عوقب Åرمانه

ألنه هذا األمر  ،ومع ذلك يعامل بنقيض مقصوده ئاأي أن يقصد اإلنسان شي ،هذه القاعدة تدل Y ا�عاملة بنقيض ا�قصود
 
ً
Cي فعله لم يكن م#وwا ،ا�ُعومل بنقيض مقصودهوبا ú. 

 اً اً اً ((((قوX صÐ اهللا عليه وسلم  يدل Y هذه القاعدةيدل Y هذه القاعدةيدل Y هذه القاعدةيدل Y هذه القاعدة
القاتل حينما يستعجل قتل مورثه �صل من خالل  ))))ال يرث القاتل شيال يرث القاتل شيال يرث القاتل شيال يرث القاتل شيئئئئاً

وبا�اú ُ¿رم من ا��اث ألنه استعجل  ،هذا القتل إ¬ ا��اث، إذاً هو استعجل ا�صول Y ا��اث بأمر غ� م#وع
 .كما تنص هذه القاعدة ،نه فيعاقب ÅرمانهالÆء قبل أوا
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 ::::من فروع هذه القاعدةمن فروع هذه القاعدةمن فروع هذه القاعدةمن فروع هذه القاعدة
ومن استعجل الÆء  ،ألنه استعجل ا��اث بهذا القتل ،فإنه ¿رم من م�اثه هما ورد u ا�ديث السابق لو قتل الوارث مورث

 .قبل أوانه عوقب Åرمانه
نه استعجل الوصية قبل وقتها ألن الوصية ال تُستحق إال بموت ¬ حرمانه من الوصية ألإيؤدي أيضاً ،  X للمو3ِ قتل ا�و5َ 

ألن من  ،ا أن تقتل من أو5 لك حã تستعجل هذه الوصية فهذا سيؤدي إ¬ حرمانك منهامأ ،وا�وت بش� طبيý، اإلنسان
 .استعجل الÆء قبل أوانه عوقب Åرمانه

ألنه  ،ال يقع الطالق وترث منه يريد حرمانها من ا��اث فهنافلو طلق الزوج زوجته u مرض موته ، الطالق u مرض ا�وت
 .استعجل الÆء قبل أوانه

فاألمور تدل Y   )األمور بمقاصدها(وهذا مقابل للقاعدة الك�ى ، كما نرى هذه القاعدة فيها معاملة بنقيض ا�قصود
 ولم يتوصل إ�ه بطريق م#وعوهنا ُعومل الشخص بنقيض قصده، ألن قصده لم يكن م#و ،ا�عاملة بالقصد

ً
C ، úا�وبا

طيبة نيته القصد وا^ية إنما يُعامل بها اإلنسان إذا �نت صا�ة ، فولم يُعامل بما قصد ،ُحرم منه وُعومل بنقيض قصده
 أما إذا �نت نيته سيئة أو عمله اwي استخدمه �صل إ¬ هذا األمر ليس طيباً ول، وا�ذ u سبيلها عمًال طيباً 

ً
Cيس م#و

 .و¢نما ¿رم منها كما تدل عليه هذه القاعدة ،فإنه ال يستحق ما تgتب عليه نيته

    ))))ÀÀÀÀ((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 ا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشك ثا6 القواعد اnمس الك�ىثا6 القواعد اnمس الك�ىثا6 القواعد اnمس الك�ىثا6 القواعد اnمس الك�ى

Îالفقه اإلسال u الك�ى وتعد من أوسع القواعد ،_ ثانية القواعد الك�ى Îالفقه اإلسال u،  لو منها باب منo فال
 إذاً  ،وأن ا�سائل ا�خرّجة عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه وأكc ،ذكر السيوÉ أنها تدخل Ö uيع أبواب الفقهوقد  ،أبوابه

وأهميتها ال �¸ Y طالب العلم ففروعها موجودة u جل أبواب الفقه أو ä،  uا من األهمية ا�Èنة العظ	 هذه القاعدة
 ،قواعد أخرى تندرج �تها "األمور بمقاصدها"ك _ من القواعد ا�همة وäا كصاحبتها قاعدة فثل ،كث� من أبواب الفقه

 .سيأá ا�ديث عنها بعد ا�قدمة عن القاعدة
 ::::مع� مفرداتمع� مفرداتمع� مفرداتمع� مفردات

: واستعمل الظن بمع� ا�ق| كما قال تعا¬ ،يأá بمع� الظن الراجحوقد  ،العلم وزوال الشكالعلم وزوال الشكالعلم وزوال الشكالعلم وزوال الشك:  اللغةاللغةاللغةاللغةمعناه u : ا�ق|ا�ق|ا�ق|ا�ق|
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 َظنَنُْت  َظنَنُْت  َظنَنُْت  َظنَنُْت كككك إ6ِإ6ِإ6ِإ6ِ

 .وا�ق| ا�راد به هنا العلم¢نما راد به الظن االصطالé وا�ظننت هنا ليس  }}}}ِحَساِحَساِحَساِحَساننننِيَهْ ِيَهْ ِيَهْ ِيَهْ 
 ا�عريفا�عريفا�عريفا�عريف    ،،،،ا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشك: u القاعدة ويراد به ،زم بوقوع الÆء أو عدم وقوعهحصول ا° وا�ق| و¯ االصطالحوا�ق| و¯ االصطالحوا�ق| و¯ االصطالحوا�ق| و¯ االصطالح

éاالصطالéاالصطالéاالصطالéء أو ،االصطالÆالظنالظنالظنالظنكما يراد به ا^وع ا7ا6 وهو ماهو أقل منه درجة وهو كما يراد به ا^وع ا7ا6 وهو ماهو أقل منه درجة وهو كما يراد به ا^وع ا7ا6 وهو ماهو أقل منه درجة وهو كما يراد به ا^وع ا7ا6 وهو ماهو أقل منه درجة وهو  ،عدم وقوعه ا°زم بوقوع ال. 
أم ¡ويز أمرين أو أكc أحدهما ، ينهاأو أكc يgدد اwهن ب أمرينبأنه االحتمال الراجح من  االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالحف u يعرّ  والظنوالظنوالظنوالظن

 .خرأرجح من اآل
فكث� من األحÈم ال يتوفر فيها  ،والظن معمول به u كث� من أحÈم ال#ع ،بيانه وا�رجوح سيأá، األرجح يعت� ظنا

ýأمور ظنية ،القط Y فقط ،و¢نما _ مبنية éاألمر اآلخر أيضاً راد به و¢نما ي ،والقاعدة ال يراد ا�ق| بها ا�ق| االصطال
وهو داخل u مدلول ا�ق| الوارد u هذه  ،الراجح يس	 ظنا ،خرا�تعلق بالظن وهو ¡ويز أمرين أحدهما أرجح من اآل
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 .القاعدة
 .بمع� ا�داخل واالختالط ومطلق الgدد ،بمع� اختالط األمور وتداخلها لغةلغةلغةلغة الشكالشكالشكالشكوأما 

 u دد ب| فهو  االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالحوأماgء وعدمه دون ترجيح الÆاآلخر،ألوجود ال Y ويز األمرين ال  :نقول وأ حد األمرين¡
  ،األمران u ذهن اإلنسان Y حد سواء ال يتمµ أحدهما Y اآلخر هذانف ،مزية ألحدهما Y اآلخر

ً
Èفيص� هذا األمر ش 

 
ً
ïاآلخر ،فيه أو يص� مشكو Y |ددا ألنه ليس هنالك ما يرجح أحد ا°انبgفيكون اإلنسان شا� وم. 

éهذه القاعدة يراد به الشك االصطال u والشكéهذه القاعدة يراد به الشك االصطال u والشكéهذه القاعدة يراد به الشك االصطال u والشكéهذه القاعدة يراد به الشك االصطال u خول آأمرا  ويراد بهويراد بهويراد بهويراد به ،والشكÑوالوهم مقابل للظن ،وهو الوهموهو الوهموهو الوهموهو الوهمخر أو© منه با ،
فإذا الوهم هو  ،يعّرف بأنه االحتمال ا�رجوح من احتمال| أو أكc يgدد اwهن بينهما والوهموالوهموالوهموالوهمفالظن هو االحتمال الراجح، 

    .طرف ا�قابل للظن واالحتمال ا�رجوح هو الوهمال
 ذاً ذاً ذاً 
 ::::وتسوتسوتسوتس				 ·وط أو درجات اإلدراك ·وط أو درجات اإلدراك ·وط أو درجات اإلدراك ·وط أو درجات اإلدراك بهذه الطريقةبهذه الطريقةبهذه الطريقةبهذه الطريقة    ¡د أن األمور مرتبة¡د أن األمور مرتبة¡د أن األمور مرتبة¡د أن األمور مرتبة    ففففإإإإذاً

 أأأأ
ً
 وال
ً
 وال
ً
 وال
ً
 .وقوع الÆء أو عدم وقوعهبفهو جزم  ،وا�ق| ليس فيه إال أمر واحد ا�ق|ا�ق|ا�ق|ا�ق| :وال
 .gددين u اwهنوالظن هو األمر الراجح من هذين األمرين ا� ،فيه أمرانو الظنالظنالظنالظن ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 .خروهو عبارة عن ¡ويز أمرين ال ترجيح ألحدهما عن اآل الشكالشكالشكالشك ::::ا7اً ا7اً ا7اً ا7اً ثثثث
 .وoتلط اwهن بينهما ،وهو الطرف ا�رجوح من األمرين اwين يgددان Y اwهن الوهمالوهمالوهمالوهم    ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

 ::::ال#ح اإلÖاú للقاعدةال#ح اإلÖاú للقاعدةال#ح اإلÖاú للقاعدةال#ح اإلÖاú للقاعدة
 ،العدم u حالة وجوداً u حالة الوجود أو ،الظنY سبيل حا القاعدة تدل Y أنه إذا ثبت أمر من األمور ثبوتا جازما أو راج

 .عمل ويب� األمر Y ما �ن عليهفال ينظر إ¬ هذا الشك و¢نما يُ  ،ثم طرأ بعد ذلك شك Y هذا األمر
ال ينظر إ¬  ثم طرأ Y هذا الظن أو ا�ق| شك فإنه ،وجودا أو عدما هأو جزم ب شيئاإذا القاعدة تعÕ أن اإلنسان إذا ظن 

ا كما قلنا نألن ،ن ا�ق| والظن òهما أقوى من الشكوذلك أل وال ينتقل، ظنه السابقيقينه وY ويب� Y  ،هذا الشك
هذا ما  ،األحÈم ماا�ق| والظن تب� عليهأما  ،األحÈم هال تب� عليالشك و ،والشك اÑرجة ا7ا7ة ،رتبناها قبل قليل

 .اإلÖاú يتعلق بمع� القاعدة
 ::::ةةةةبعض األدلة u القاعدبعض األدلة u القاعدبعض األدلة u القاعدبعض األدلة u القاعد

 َشيْ َشيْ َشيْ َشيْئئئئًاًاًاًا{{{{ :قوX تعا¬: القرآن الكريم /  . َق
ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßَقا إِن

ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßَقا إِن

ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßَقا إِن

ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßا إِن 99  َظن99

ß
cَُُهْم إِال

ْ
ك
َ
بُِع أ

ßَظنَوَما يَت 
ß

cَُُهْم إِال
ْ
ك
َ
بُِع أ

ßَظنَوَما يَت 
ß

cَُُهْم إِال
ْ
ك
َ
بُِع أ

ßَظنَوَما يَت 
ß

cَُُهْم إِال
ْ
ك
َ
بُِع أ

ßاللة     }}}}َوَما يَتÑا فُ� به الظن أنه أنه وجه اë
 Ïءال ا�الة الÆقيقة الÅ دلت اآلية أن هذه ا�الة  قدو ،ه ا�الة أنها حالة شك وريبةوواقع هذ ،وال بصحته يقع بها علم

 َشيْ َشيْ َشيْ َشيْئئئئًاًاًاًا{{{{: اهللا سبحانه وتعا¬ يقولفال تغÕ عن ا�ق شيئا  َق
ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßَقا إِن

ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßَقا إِن

ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßَقا إِن

ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßا إِن 99  َظن99

ß
cَُُهْم إِال

ْ
ك
َ
بُِع أ

ßَظنَوَما يَت 
ß

cَُُهْم إِال
ْ
ك
َ
بُِع أ

ßَظنَوَما يَت 
ß

cَُُهْم إِال
ْ
ك
َ
بُِع أ

ßَظنَوَما يَت 
ß

cَُُهْم إِال
ْ
ك
َ
بُِع أ

ßا�ق هو  إذاً  }}}}َوَما يَت
لو �ن يراد به الظن اwي أيضاً و ،والظن هنا يراد به الشك ،من ا�ق شيئافاهللا سبحانه وتعا¬ جعل الظن ال يغÕ  ،ا�ق|

ال  الشك اwي هو أد: درجة من الظن أنه فمن باب أو© أن ولم ينظر u جانب ا�ق|،يعت�  ملإنه هو أقوى من الشك ف
 .ينظر إ�ه u مقابلة ا�ق|يعت� وال 

 َشيْ َشيْ َشيْ َشيْئئئئًاًاًاًاَوَما لَهُ َوَما لَهُ َوَما لَهُ َوَما لَهُ {{{{ :قوX عز وجل من األدلةمن األدلةمن األدلةمن األدلةأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً  َق
ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßَو¢ِن ßن ßالظ 

ß
َق إِْن يَتßبُِعوَن إِال

ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßَو¢ِن ßن ßالظ 

ß
َق إِْن يَتßبُِعوَن إِال

ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßَو¢ِن ßن ßالظ 

ß
َق إِْن يَتßبُِعوَن إِال

ْ
 ُفْغÕِ ِمَن ا�

َ
نß ال ßالظ ßَو¢ِن ßن ßالظ 

ß
ٍٍ إِْن يَتßبُِعوَن إِال ٍمٍ

ْ
مْم بِِه ِمْن ِعل
ْ
مْم بِِه ِمْن ِعل
ْ
مْم بِِه ِمْن ِعل
ْ
وجه داللة اآلية     }}}}ْم بِِه ِمْن ِعل

اآلية بينت أنه ال يغÕ من ا�ق وال و ،والوهم يطلق Y الظن الفاسد ،الظن هنا ف� با�وهمف ،يعY Õ حسب ما سبق
وهذا ما تدل عليه القاعدة أن ا�ق| ال يزول  ،ال يعت�ف ،ال ينظر إ�ه إذا قابل ا�ق وهو ا�ق| وبا�اú ،يقوم مقام ا�ق

 .فإذا قام الشك بمقابلة ما هو أقوى منه فال ينظر إ�ه ،بالشك
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V :أدلة السنة: من السنة Ðاألدلة األوضح واألج: 
فقال الرسول صÐ اهللا  ،لرجل oيل إ�ه أنه د الÆء u الصالةما ورد أنه ُشô إ¬ ا^( صÐ اهللا عليه وسلم ا من األدلةمن األدلةمن األدلةمن األدلة

 ).).).).ااااال ينÁف حã يسمع صوتا أو د ر¿ال ينÁف حã يسمع صوتا أو د ر¿ال ينÁف حã يسمع صوتا أو د ر¿ال ينÁف حã يسمع صوتا أو د ر¿(((( :عليه وسلم
 X يلقيلo الصالة فقط، الرجل u ءÆيق| أنه د ال Y اهللا عليه وسلم أنه ال  ،الرجل يشك ليس Ðفوجهه الرسول ص

هذا وما بعد حã -حã  ،و¢نما يب� u صالته وال ينÁف منها ،عت�ها وال يعمل بهاينظر إ¬ هذه األوهام واnياالت وال ي
وêن  ،زل ا�ق| بشكل ا�ق| بيق| ولم يُ ازأ فمع� ذلك أنه ، فإذا وجد هذا األمرحã يسمع صوتا أو د ر¿ا -يق|

فال مانع كما سيأá إن شاء اهللا تعا¬  ق|فإن وجد ا�ق| اwي يزيل ا� ،القاعدة تنص Y أن ا�ق| ال يزول بالشك
أما إذا سمع صوتا أو  ،ال ينÁف إذا �ن �جرد خياالت وأوهام فا�هم ا�ديث ورد أنه، القواعد ا�ندرجة �ت هذه القاعدة

 .وا�ق| يزول با�ق| ا�ماثل X ،و¢نما مسألة يق| ،وجد ر¿ا فهنا ا�سألة ليست خياالت
فال oرجن فال oرجن فال oرجن فال oرجن     ؟؟؟؟أو الأو الأو الأو ال    ءءءءإذا وجد أحدكم u بطنه شيإذا وجد أحدكم u بطنه شيإذا وجد أحدكم u بطنه شيإذا وجد أحدكم u بطنه شيئئئئا فأش� عليه أخرج منه çا فأش� عليه أخرج منه çا فأش� عليه أخرج منه çا فأش� عليه أخرج منه ç((((: : : : قوX صÐ اهللا عليه وسلم دل عليهادل عليهادل عليهادل عليهاأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً 

فهنا صÐ اهللا عليه  ،ا�ديث السابق u مدلوY X حسبهذا ا�ديث أيضاً و ))))من ا�سجد حã يسمع صوتا أو د ر¿امن ا�سجد حã يسمع صوتا أو د ر¿امن ا�سجد حã يسمع صوتا أو د ر¿امن ا�سجد حã يسمع صوتا أو د ر¿ا
ال يزيل  ))))فال oرجن من ا�سجدفال oرجن من ا�سجدفال oرجن من ا�سجدفال oرجن من ا�سجد(((( فبماذا وجهه ،ليس يق|_ مسألة إشÈل وظن وشكوك و إذاً  ))))أش� عليهأش� عليهأش� عليهأش� عليهفففف((((: وسلم قال

وما بعد حã هذا ليس شÈ  ،بل �ب� Y يقينه السابق حã يسمع صوتا أو د ر¿ا ،اإلشÈلالشك ويقينه السابق بهذا 
 .وال يزيل ا�ق| باإلشÈالت واألوهام ،فال يزيل ا�ق| إال بيق| مثله ا،و¢نما يقين

كم صÐ ثالثا أم أربعا كم صÐ ثالثا أم أربعا كم صÐ ثالثا أم أربعا كم صÐ ثالثا أم أربعا     إذا شك أحدكم u صالته فلم يدرِ إذا شك أحدكم u صالته فلم يدرِ إذا شك أحدكم u صالته فلم يدرِ إذا شك أحدكم u صالته فلم يدرِ ((((    :Y هذه القاعدة قوX صÐ اهللا عليه وسلم دلةدلةدلةدلةمن األمن األمن األمن األأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً 
ونطرح  ،فنحن ن( Y ا�ق| "ا�ق| ال يزول بالشك" ما تنص عليه القاعدةوهذا     ))))Y ما استيقنY ما استيقنY ما استيقنY ما استيقن    فليطرح الشك و�فليطرح الشك و�فليطرح الشك و�فليطرح الشك و�;;;;ِ ِ ِ ِ 

 .�ديثالشكوك وال ننظر إ�ها وال نعت�ها كما يدل عليه ا
----Y واحدة Y واحدة Y واحدة Y واحدة     واحدة صÐ أو اثنت| فليواحدة صÐ أو اثنت| فليواحدة صÐ أو اثنت| فليواحدة صÐ أو اثنت| فلي;;;;ِ ِ ِ ِ     فلم يدرِ فلم يدرِ فلم يدرِ فلم يدرِ     تهتهتهتهإذا سها أحدكم u صالإذا سها أحدكم u صالإذا سها أحدكم u صالإذا سها أحدكم u صال(((( :قوX صÐ اهللا عليه وسلم من األدلةمن األدلةمن األدلةمن األدلةأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً 

    فليفليفليفلي;;;;ِ ِ ِ ِ     ااااثالثا صÐ أم أربعثالثا صÐ أم أربعثالثا صÐ أم أربعثالثا صÐ أم أربع    ففففإإإإن لم يدرِ ن لم يدرِ ن لم يدرِ ن لم يدرِ     ،،،،Y ثنت|Y ثنت|Y ثنت|Y ثنت|    ثنت| صÐ أو ثالثا فليثنت| صÐ أو ثالثا فليثنت| صÐ أو ثالثا فليثنت| صÐ أو ثالثا فلي;;;;ِ ِ ِ ِ     ففففإإإإن لم يدرِ ن لم يدرِ ن لم يدرِ ن لم يدرِ     ----ألنها _ ا�ق|؟ �اذا يبY Õ واحدة
 ....))))ليسجد سجدت| قبل أن يسلمليسجد سجدت| قبل أن يسلمليسجد سجدت| قبل أن يسلمليسجد سجدت| قبل أن يسلموووو    ،،،،Y ثالثY ثالثY ثالثY ثالث

 ،طراح الشكاباعتبار ا�ق| وأيضاً ه وففيه ت ،ذا ا�ديث فيه توجيه نبوي �بÕ ا�ص@ Y ما تيقن ويgك ما شك فيهه
 .ا�ق| ال يزول بالشكوهذا ما تنص عليه القاعدة الك�ى 

U- اعÖا°ملةفهذه القاعدة من القواعد ا�جمع عليها ب|  :أما د�ل اإل u وال� يأخذ بها ،علماء األمة  u و¢ن اختلفوا
هذه قاعدة �مع عليها ف" :والقراu رÊه اهللا تعا¬ يقول ،لكن �مل القاعدة أن ال� يأخذ بها ،ا�فصيالت اÑاخلة �تها

u ا�ذاهب د أن وال شك أن ا^ظر u كتب الفقه ا�ختلفة  "و_ أن Z مشكوك فيه عل ��عدوم اwي زم بعدمه
 .هذه القاعدة معت�ة عند ا°ميع

T- ل فيه وهذا ال ،هذه القاعدة قد دل عليها ا�عقول ود�ل العقل ملخصه أن ا�ق| أقوى من الشكو: د�ل العقلÈإش، 
أن يرتفع إذاً  فال يصح، رتبة ا7ا7ة وا�ق| أقوى من الشك كما ال o¸والشك u ا� ،بل قليل درجات العلمقوقد رتبنا 

، وال يصح عقال وال ·C وال عرفا أن نرفع القوي بما هو أضعف منه وبالÆء الضعيف ،ق| القوي بالشك الضعيفا�
 .طراح والgك للشك ألن ا�ق| أقوى u هذا ا°انبwلك العمل Y ا�ق| واالو

والZ Ï قاعدة منها تأخذ جانبا  ،درجة �ت هذه القاعدةواآلن نبدأ بالقواعد ا�ن، هذا ما يتعلق بالقاعدة األم وبمقدمتها
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ألن القاعدة الك�ى äا مع�  ،و_ بمثابة اÑسات� الÏ تف� مدلول ومع� القاعدة األم ،من جوانب القاعدة األم الك�ى
مدلول بZ قاعدة منها تستقل  ،تاج هذا العموم وهذا الشمول إ¬ قواعد أخرىwلك ¿و ،شامل تشمل كث�ا من أبواب الفقه

 .القاعدة األم حã يسهل ا�عامل مع هذه القاعدة
 ))))ا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشك((((القواعد ا�ندرجة �ت هذه القاعدة القواعد ا�ندرجة �ت هذه القاعدة القواعد ا�ندرجة �ت هذه القاعدة القواعد ا�ندرجة �ت هذه القاعدة     

 ".ما ثبت بزمان ُ¿كم ببقائه ما لم يوجد د�ل Y خالفهما ثبت بزمان ُ¿كم ببقائه ما لم يوجد د�ل Y خالفهما ثبت بزمان ُ¿كم ببقائه ما لم يوجد د�ل Y خالفهما ثبت بزمان ُ¿كم ببقائه ما لم يوجد د�ل Y خالفه"وäا نص آخر " األصل بقاء ما �ن Y ما �ناألصل بقاء ما �ن Y ما �ناألصل بقاء ما �ن Y ما �ناألصل بقاء ما �ن Y ما �ن"    القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©
 ::::ألفاظ القاعدةألفاظ القاعدةألفاظ القاعدةألفاظ القاعدة

 ".القاعدة ا�ستمرة بقاء ما �ن Y ما �ن"فإذاً أي ، يراد به القاعدة ا�ستمرة: للللاألصاألصاألصاألص
 .أي ثبوت األمر u الزمان ا�اJ أي ا�وجود اآلن: بقاء ما �نبقاء ما �نبقاء ما �نبقاء ما �ن
 .أي Y ما ثبت u الزمان ا�ا�: Y ما �نY ما �نY ما �نY ما �ن

 
ً
 ·ح القاعدة إÖاال
ً
 ·ح القاعدة إÖاال
ً
 ·ح القاعدة إÖاال
ً
 ::::·ح القاعدة إÖاال

 ،هفإذا ُشك u أن الÆء قد تغ�ت حا� ،ب� Y ما �ن عليه قبل ذلكالقاعدة تدل Y أن القاعدة ا�ستمرة هو أن األمر ي
األصل بقاء : ألن القاعدة تقول، فاألصل بقاء ا�الة السابقة ؟ثم شككنا هل هذه ا�الة تغ�ت أم لم تتغ� ةأي كنا Y حال

 .ما �ن Y ما �ن
فإنه ¿كم بدوامه وبقائه u الزمان اآلá حã يأá ما يغ� فإذاً إذا ثبت الÆء Y حال من األحوال u الزمان ا�ا� 

 . إذا لم يأِت د�ل يغ�ها فاألصل بقاء ما �ن Y ما �ن ،وحã يأá د�ل يغ� ا�الة السابقة ،األمر
 ::::أمثلة Y القاعدةأمثلة Y القاعدةأمثلة Y القاعدةأمثلة Y القاعدة

إذاً هو u الزمن ا�ا�  ،دثثم بعد ذلك شك هل أحدث أم لم ُ¿  ،لو أن شخصاً تيقن أنه Y طهارةمن فروعها ا�طبيقية 
إذاً نقول األصل ، والقاعدة تقول األصل بقاء ما �ن Y ما �ن ،ثم جاءه الشك بعد هذا األمر ،Y طهارة وقد تيقن ذلك

األصل استمرارها وأنها ما زالت  نإذ ،وهو u السابق متطهر ولم ¿دث عنده çء يغ� هذه الطهارة ويقطعها ،بقاء الطهارة
 .جودة ألن القاعدة تقول األصل بقاء ما �ن Y ما �نمو

الزمن ا�ا� أنك أيضاً نقول  ؟أو لم يتطهر ؟لو �ن الشخص متيقن أنه Y حدث ولم يتطهر ثم شك هل تطهر وعكس ذلكوعكس ذلكوعكس ذلكوعكس ذلك
فإذا أنت u  فاألصل بقاء ما �ن Y ما �ن وأنك لم تتطهر أم ال، تشك هل أنت متطهراآلن وأنك  ولم تتطهر، كنت �دثا

 .هذه ا�الة Y غ� طهارة
 لو أن شخصا يريد الصيام وأكل آخر الليل ش من فروعهاأيضاً 

ً
فاألصل  ،فلم يعلم الفجر طلع أولم يطلع ،u طلوع الفجر ا�

لوع ط يتضح Xوفإذا لم يتب| X  ،والقاعدة تقول األصل بقاء ما �ن Y ما �ن ،واألصل بقاء الليل ،أنه صومه صحيح
أما إذا  ،ن تيقنت أنك قد أكلت بعد طلوع الفجر فهذا ال شك أن يكون ا�كم �ا تيقنإإال ، فصيامه صحيح الفجر

 .أكله تم u وقت وز X فيه األكلأن و ،صيامه صحيحأن ا�سألة شكوك فاألصل أن الليل باق و
الصيام هنا يبطل ألن هذا الشخص  ؟رشخص صام وعند مغيب الشمس شك أóبت الشمس أو لم تغب وأفطمن فروعها 

واألصل بقاء ا^هار  ،القاعدة تقول األصل بقاء ما �ن Y ما �نألن  بقاء ا^هارفاألصل  ،أكل وهو شاك بغروب الشمس
 .وصيامه باطل وال بد أن يعيد

فالقول قول اMائع ألن  ،جاسةفأنكر اMائع وجود ا^ ،د± ¶استه ل�ده Y اMائعاشgى ماًء ثم الو أن شخصا من فروعها 
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 .فال ينظر إ¬ قول ا�شgي u هذا األمر ، واألصل بقاء ما �ن Y ما �ن، الطهارةu ا�اء األصل 
 ::::ا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشك    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة    العالقة بالقاعدة األم و_العالقة بالقاعدة األم و_العالقة بالقاعدة األم و_العالقة بالقاعدة األم و_
فنأخذ با�تيَقن  ،زوال عنه مشكوك فيهوال ،اMقاء Y ما �ن أمر متيقن، بقاء ما �ن Y ما �نبقاء ما �ن Y ما �نبقاء ما �ن Y ما �نبقاء ما �ن Y ما �نفهذه القاعدة تقول أصل 

 ).ا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشك(وهو اMقاء كما تنص القاعدة الك�ى 
فالقاعدة الك�ى تقول ا�ق| ال  ،أن ò من القاعدة الك�ى وهذه القاعدة قد ُعمل با�ق| وتُرك الشك ،فهذه _ العالقة

 .هوتر�نا ا�شكوك في ،قينا Y ما �نوهنا عملنا u هذه القاعدة با�ق| فب ،يزول بالشك

    ))))0.0.0.0.((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

    ":":":":ا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشكا�ق| ال يزول بالشك""""من القواعد ا�ندرجة �ت القاعدة األم من القواعد ا�ندرجة �ت القاعدة األم من القواعد ا�ندرجة �ت القاعدة األم من القواعد ا�ندرجة �ت القاعدة األم 
    األصل براءة اwمةاألصل براءة اwمةاألصل براءة اwمةاألصل براءة اwمة القاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انية

 ::::مفردات القاعدةمفردات القاعدةمفردات القاعدةمفردات القاعدة
  .القاعدة ا�ستمرةأي : ألصلألصلألصلألصلاااا    

وأن اإلنسان ليس عليه çء u هذا  ،عليها تبعةأن اwمة بريئة وخا�ة وليس السالمة واnلو وعدم ا�بعة، أي :  براءةبراءةبراءةبراءة
 .األمر
من ا�بعات وا�قوق ا�ا�ة  ذمة اإلنسان بريئة ،فاألصل والقاعدة ا�ستمرة أننفسهوا�راد هنا ذات اإلنسان : اwمةاwمةاwمةاwمة

أو  أو دينا اعيكم ·ا� �ن قم د�ل Y ا�كم سواءلم ي فإذا ،وال يكون عليه çء إال إذا قام عليه ا�Ñل ،وال#عية
    .ما إ¬ ذلك

�Ñا�Ñا�Ñا�Ñاهللا عليه وسلمالرسول قول  ::::للللا Ðمن اد± عليه(((( :ص Y |وا�م øا�د Y ينةMمن اد± عليها Y |وا�م øا�د Y ينةMمن اد± عليها Y |وا�م øا�د Y ينةMمن اد± عليها Y |وا�م øا�د Y ينةMاللة أن الرسول جعل  ))))اÑووجه ا
بينما جعلت ا�م|  ،حã يقوي ما يدعيه اMينةاMينة Y ا�دø ألن جانبه ضعيف ألنه يدø خالف األصل فيطلب منه 

فقط ¿لف وت�أ ذمته، وäذا  ، و¢نمانه Y براءة نفسه عليه ألن جانبه قوي وهو جانب ال�اءة فلم يطلب منه بيّ Y ا�د±
 .الشخص|جانب وزع الرسول اMينة وا�م| Y قوة 

  ::::فروع القاعدةفروع القاعدةفروع القاعدةفروع القاعدة 
ن ذمة ا�د± عليه u األصل أل ،فال يقبل قوX ألن األصل براءة اwمة ،نةY آخر دينا وال بيّ  صلو اد± شخ: من فروعها

  .بريئة
صاحبه مثًال يقول مائة وا�تِلف X يقول ال ، قيمة هذا ا�تلف u اتلف شخص متاع شخص آخر ثم اختلفلو أ: من فروعها 

يمته نة Y األمر بأن قفإذا لم يقم صاحب ا�تاع اMيّ  ،ف ألن ذمته بريئة من الزيادةالقول هنا قول ا�تلِ  بل قيمته �س|،
  .ن األصل براءة اwمة ëا زاد Y السعر ا�تفق عليه وهو األقلف ألفال ينظر إ¬ قوX وينظر إ¬ قول ا�تلِ  ،كذا

، والشج هو نك شججتÕ شجت| u الرأسإ: ن ا�جÕ عليه اد± فقالإثم  ،شخصا شج رأس شخص آخرن لو أ: من فروعها
 ا6 رفعت ا�ائل بينهما وأصبحت¢ شجت| u الرأس وÕشج إن ا°ا6: قالف ال¥ب u الرأس ¿صل منه شجة u الرأس،

م قِ واحدة فقط ولم يُ  ةإ6 شججته شج: فأنكر ا°ا6 ويقول ،شجت|ال ديةويريد ا�وصل بذلك إ¬ أخذ  ،واحدة ةشج
ة واحدة فقط إال أن يقيم ا�جÕ ن األصل شجأو ،فهنا يؤخذ بقول ا°ا6 ألن األصل هو براءة اwمة من الزيادة ،نها�دø بيّ 



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       

- ٤١ - 

 

 .أنه قد شجه شجت| فيؤخذ بقوX بناء Y اMينةY عليه اMينة 
 : : : : القاعدة بالقاعدة الك�ىالقاعدة بالقاعدة الك�ىالقاعدة بالقاعدة الك�ىالقاعدة بالقاعدة الك�ى    عالقةعالقةعالقةعالقة 

األصل u " ا�ق| ال يزول بالشك"أخذنا u هذه القاعدة ùانب ا�ق| وتر�نا ا�شكوك فيه كما تنص القاعدة الك�ى 
فهنا أخذت براءتها وتر�نا ا�شكوك فيه وهو  ،ذا مشكوك فيههو�ونها مشغولة ف ،�اءة اwمة متيقنف ،القاعدة براءة اwمة

اعت�نا جانب القاعدة ا�تفرعة  فنحن u "ا�ق| ال يزول بالشك"وهذا ما تدل عليه القاعدة الك�ى أن  ،عدم ال�اءة
    .جانب ا�ق| وتر�نا جانب ا�شكوك فيه

  صل u األمور العارضة هو العدمصل u األمور العارضة هو العدمصل u األمور العارضة هو العدمصل u األمور العارضة هو العدماألاألاألاأل ::::    القاعدة ا7ا7ةالقاعدة ا7ا7ةالقاعدة ا7ا7ةالقاعدة ا7ا7ة
بمع� أن  ،أن تكون Cرضة أو تكون أصلية إما والصفات ال �لو ،والعروض هو صفة من صفات األشياء والعارضةوالعارضةوالعارضةوالعارضة

فاألمور  ،وليست طارئة اواألصلية تكون موجودة مقارنة باألصل ابتداء ،أو Cرضة تأá وتذهب ،تكون أصلية ثابتة
فهذه أمور أصلية وليست  ،لك ��ياة لإلنسان والصحة والسالمة من العيوب واÈMرة للمرأةوذ ،مشتملة عليها أصالة

  .وهذا ا^وع ال تتحدث عنه القاعدة ،Cرضة
ð ليست أصلية وليست ف ،ليس األصل وجودها و¢نما تعرض أي تأá وتذهبالÏ و_ الصفات أو ا�Áفات : العارضةالعارضةالعارضةالعارضة
 .والقاعدة تتحدث عن هذا ا^وع ،تأá وتذهبتعرض وألنها وسميت Cرضة من العروض  ،موجودة

  ::::ا�ع� من القاعدةا�ع� من القاعدةا�ع� من القاعدةا�ع� من القاعدة 
ليست أنها وتذهب  تعرضأن األصل u األمور الÏ : القاعدة ا�ستمرة ا�حكوم بها، فإذاً بمع� القاعدة ا�ستمرة: األصلاألصلاألصلاألصل    

نه ال إفإن لم يقم بينة ف ،نهإذا قام Y ذلك بيّ  ها إالمن يثبت وال يؤخذ بقول ،موجودة أو معدومة وبا�اú يصدق من ينفيها
  .م Y ذلك بينةيwلك ال حاجة أن يقووأما من ينكرها وينفيها فهو موافق لألصل  ،دø خالف األصليؤخذ بقوX ألنه يُ 
 : : : : فروع فقهية تتدرج �ت هذه القاعدةفروع فقهية تتدرج �ت هذه القاعدةفروع فقهية تتدرج �ت هذه القاعدةفروع فقهية تتدرج �ت هذه القاعدة 
وأنكر  ،ثم اد± صاحب ا�ال أن ا�ال قد ربح ،ةلو دفع شخص ماال لشخص آخر �تاجر فيه من باب ا�ضارب: من فروعها 

والقول  ،وأن الصفة العارضة بمع� العدم ،ن صاحب ا�ال يدø صفة Cرضةأو ،أن ا�ضارب ينكر الربح: يعÕ، ا�ضارب
عدم  ، ألن الربح صفة Cرضة واألصلإال أن أقام صاحب ا�ال بينه Y ما يدعيه ،هنا يؤخذ بقول ا�ضارب وأنه لم يربح

  .وجوده
لكن صاحب ا�ال أو صاحب اÑين  ،لو ثبت Y اإلنسان دين ثم اد± األداء أو اد± أن صاحب ا�ال أبرأه: من فروعها

فيقبل إذن قول  ،والعارض هو العدم ،صاحب اÑين ألن اإلبراء أمر Cرضقول فالقول  ،أنكر األداءوأنكر اإلبراء 
  .نه فيؤخذ بها إن أقيمتقام Y اإلبراء أو األداء بيّ أن إال إذا صاحب ا�ال وال ينظر إ¬ قول ا�دي

وأنكر اMائع ، اشgى سيارة واد± أنه يوجد عيب فيها من ح| العقد وأراد أن يردها Y اMائع الو أن شخص: من فروعها
ال إذا أقام بينة خذ بقول ا�شgي إفال يؤ ،فإن القول هنا قول اMائع ألن العيب صفة Cرضة ،الوقتوجود هذا اMيع u ذلك 

  .إن أقيمت بهاؤخذ يفهنا ال شك أن اMينة äا اعتبارها و ،Y العيب وأنه موجود من وقت وجود السيارة عند اMائع
 ::::ال يزول بالشكال يزول بالشكال يزول بالشكال يزول بالشك    ا�ق|ا�ق|ا�ق|ا�ق|    األماألماألماألم    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةالالالالربط القاعدة بربط القاعدة بربط القاعدة بربط القاعدة ب    

فنحن  ،ووجودها مشكوك فيه ،لعارضة عدم وجودهاالقاعدة تقول األصل u األمور العارضة أي األمر ا�تيقن أن األمور ا
إذاً نفس  ،نأخذ با�ق| وهو العدم ونgك ا�شكوك فيه وهو الوجود كما تنص القاعدة الك�ى ا�ق| ال يزول بالشك
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يزول بالشك وهذه  فالقاعدة الك�ى تنص Y أن ا�ق| ال ،القضية مع� ومدلول القاعدة األم موجود u هذه القاعدة
فنحن u األمور العارضة أخذنا بعدم وجودها وأنها معدومة ألن هذا هو  ،القاعدة موجود فيها نفس مع� القاعدة األم

يؤخذ با�ق| ويطرح الشك كما تنص فا�ق| وو¢ذا اجتمع الشك  ،وتر�نا كونها موجودة ألن هذا مشكوك فيه ،ا�تيقن فيها
  .القاعدة األم

     قرب أوقاتهقرب أوقاتهقرب أوقاتهقرب أوقاتهأأأأإضافة ا�ادث إ¬ إضافة ا�ادث إ¬ إضافة ا�ادث إ¬ إضافة ا�ادث إ¬ األصل األصل األصل األصل  ::::القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة 
  .و إنما حدث بعد ذلك ،الÆء اwي لم يكن موجودا من قبلمن ا�دوث وهو : ا�ادثا�ادثا�ادثا�ادث
  .ألن األحÈم �تلف حسب معرفة وقت حدوثها ،إ¬ وقت �دد وترتب األحÈم بناء Y ذلك ا�ادثنسبة : اإلضافةاإلضافةاإلضافةاإلضافة

 ،نه ¿تمل Y أكc من وقتإوY نص القاعدة ف ،ب أوقاته ا�حتملةقرأا�ادثة يضاف إ¬  أناألصل  داللة هذه القاعدةداللة هذه القاعدةداللة هذه القاعدةداللة هذه القاعدة
أما  ،وبذلك القريب هو ا�تيقن ا،أو قريب انه يgتب عليه أحÈم إذا �ن بعيدأو ،بعد منهأووقت  ،ووقت بعيد ،وقت قريب

  .فنأخذ ùانب ا�تيقن ألنه هو األقوى و األقرب إ¬ اwهن ،األبعد فهو مشكوك فيه
  ::::فقهية Y القاعدةفقهية Y القاعدةفقهية Y القاعدةفقهية Y القاعدة    فروعفروعفروعفروع

فإذا �ن نام با7وب قبل  ،نامها ةولم يذكر احتالما فإن هذا ا�Õ ينسب إ¬ آخر نوم اً لو رأى إنسان Y ثوبه منيّ : من فروعها
، ثم �ا أراد اwهاب للعمل رأى هذا u ثيابه، فشك ال يدري هل هو من ا^وم اwي قبل صالة الفجر أم بعدهاوصالة الفجر 

أما  ،فهذا يعÕ أن صالة الفجر صحيحة ،بعد صالة الفجر ¬ ا^وم اwيإحسب القاعدة نضيف هذا األمر ف الصالة، بعد
 .والبد أن يعيدها قبل صالة الفجر فهذا يعÕ أن صالته باطلةأضفنا هذا األمر �ا إذا 

ألنها _  ،°ن| ينسب إ¬ ال¥بةفإن موت هذا ا ،Jب بطن امرأة حامل خرج منها وÑ ميت الو أن شخص: من فروعها
أن ا°ن| خرج من بطنها وجلس فgة يوم أو اثن| بش� طبيý ثم بعد ذلك مات فهنا  نافرضلو األقرب إ¬ موت ا°ن|، و
  .وأن موته قضاء اهللا وقدره ،ألن ال¥بة صارت بعيدة ،ال ينسب موته إ¬ ال¥بة

سلعة ووجدها معيبة ثم يقول  ى شخصبمع� اشg ،نةحدوث العيب وال بيّ لو اختلف اMائع وا�شgي u : من فروعها
فا�صدق  ،نة ب| الطرف|فال بيّ  ،العيب عندك أيها ا�شgييقول كر ذلك ونواMائع ي ،إن العيب حدث عند اMائع: ا�شgي

نة أنه لم ال إن أقام ا�شgي بيّ إ ،ن عند ا�شgيقرب وقت للعيب �أألنه  ،عند ا�شgيحدث هنا هو اMائع وأن العيب 
 .¿دث عنده

 

 ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ى
األبعد كما تنص القاعدة  إضافته إ¬ وتر�نا ا�شكوك فيه وهو ،هو أننا أخذنا با�ق| وهو إضافة ا�ادث إ¬ أقرب أوقاته

 ).ككككا�ق| اليزول بالشا�ق| اليزول بالشا�ق| اليزول بالشا�ق| اليزول بالش(الك�ى 
 اإلباحةاإلباحةاإلباحةاإلباحة    األصل u األشياءاألصل u األشياءاألصل u األشياءاألصل u األشياء ::::    القاعدة اnامسةالقاعدة اnامسةالقاعدة اnامسةالقاعدة اnامسة

وهذه القاعدة  فيها د�ل، دأو األمور ا�سكوت عنها u ال#ع ولم ير ،تتحدث عن األمور الÏ لم يرد فيها د�ل oصها 
 :ليست مطلقة بل äا ·وط

  ::::·وط القاعدة·وط القاعدة·وط القاعدة·وط القاعدة 
و¢ن �ن فيه د�ل  ،¿رمه فإذا �ن هناك د�ل يبيحه فإباحته من د�لهيبيحه أو هذا الÆء د�ل  أال يرد u ا�سألة أو -.

، و¢ن �ن فيها عموم بل يكون هذا الÆء �رم وال يدخل ضمن فروع هذه القاعدة ،¿رمه فال ننظر إ¬ هذه القاعدة



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       

- ٤٣ - 

 

 .ولكنه مقيد بهذا القيد
V- ء ضارÆما  ،ضارا فال يدخل ضمن فروع هذه القاعدة فإن �ن اً،أن ال يكون هذا ال Z ألن ال#يعة جاءت بتحريم

 .ال يكون من فروع هذه القاعدةف ،ي¥
أن القاعدة ا�ستمرة أن األشياء ا�سكوت عنها ·C وغ� الضارة الÏ لم يرد فيها د�ل مع|، سواء  ::::مدلول هذه القاعدةمدلول هذه القاعدةمدلول هذه القاعدةمدلول هذه القاعدة

 .�نت معاملة أو طعاماً أو ما إ¬ ذلك فإن األصل فيها اإلباحة، وال ينتقل عن هذا األمر إال بد�ل
 ::::دةدةدةدةاألدلة Y هذه القاعاألدلة Y هذه القاعاألدلة Y هذه القاعاألدلة Y هذه القاع

يًعا{{{{: قال تعا¬الكريم ن آمن القر) . ِÖَ رِْض
َ ْ
ِي َخلََق لَُكْم َما uِ األ

ß
wيًعاُهَو ا ِÖَ رِْض

َ ْ
ِي َخلََق لَُكْم َما uِ األ

ß
wيًعاُهَو ا ِÖَ رِْض

َ ْ
ِي َخلََق لَُكْم َما uِ األ

ß
wيًعاُهَو ا ِÖَ رِْض

َ ْ
ِي َخلََق لَُكْم َما uِ األ

ß
wم }}}}ُهَو اä عباده بما خلق Y األرض ام> اهللا u،  وال

 .تكون ا�نة إال بÆء مباح
ْن يَكُ {{{{

َ
 أ

ß
ْن يَكُ  َفْطَعُمُه إِال

َ
 أ

ß
ْن يَكُ  َفْطَعُمُه إِال

َ
 أ

ß
ْن يَكُ  َفْطَعُمُه إِال

َ
 أ

ß
ٍٍ َفْطَعُمُه إِال  َطاِعٍمٍ

َ
Yَ ًما ßُ�َر ß

َ
úِإ َéِو

ُ
ِجُد uِ َما أ

َ
 أ

َ
 َطاِعمقُْل ال

َ
Yَ ًما ßُ�َر ß

َ
úِإ َéِو

ُ
ِجُد uِ َما أ

َ
 أ

َ
 َطاِعمقُْل ال

َ
Yَ ًما ßُ�َر ß

َ
úِإ َéِو

ُ
ِجُد uِ َما أ

َ
 أ

َ
 َطاِعمقُْل ال

َ
Yَ ًما ßُ�َر ß

َ
úِإ َéِو

ُ
ِجُد uِ َما أ

َ
 أ

َ
فاألصل هو اإلباحة  ،رم¿أي أنكر Y من  }}}}............وَن َميْتَةً وَن َميْتَةً وَن َميْتَةً وَن َميْتَةً قُْل ال

 .اد وتأá ا�حرمات بد�لها اwي oصهادوwا جاء به بواسطة االستثناء وا�ع ،وليس ا�حريم إال ما حرمه اهللا
ْزقِ ْزقِ ْزقِ ْزقِ {{{{  بَاِت ِمَن الربَاِت ِمَن الربَاِت ِمَن الربَاِت ِمَن الر  ي ßْخَرَج لِِعبَاِدهِ َوالط

َ
Ïِ أ

ß
َم ِزينََة اهللاßِ ال ßيقُْل َمْن َحر ßْخَرَج لِِعبَاِدهِ َوالط

َ
Ïِ أ

ß
َم ِزينََة اهللاßِ ال ßيقُْل َمْن َحر ßْخَرَج لِِعبَاِدهِ َوالط

َ
Ïِ أ

ß
َم ِزينََة اهللاßِ ال ßيقُْل َمْن َحر ßْخَرَج لِِعبَاِدهِ َوالط

َ
Ïِ أ

ß
َم ِزينََة اهللاßِ ال ßمن حرم، }}}}قُْل َمْن َحر Y ا يدل أن األصل هو اإلباحة وأن  فأنكر اهللاë

 .ا�حريم طارئ ال يؤخذ به إال إذا ورد د�ل عليه
V (اهللا عليه وسلم :من السنة Ðص Xقو: ))))كتابه فهو حالل u كتابه فهو حاللما أحل اهللا u كتابه فهو حاللما أحل اهللا u كتابه فهو حاللما أحل اهللا u وما سكت عنه فهو عفووما سكت عنه فهو عفووما سكت عنه فهو عفووما سكت عنه فهو عفو    ،،،،وما حرم فهو حراموما حرم فهو حراموما حرم فهو حراموما حرم فهو حرام    ،،،،ما أحل اهللا،،،،    

العفو واإلباحة  حكمها فقد جعل الرسول األمور الÏ سكت عنها ))))شيشيشيشيئئئئاااا    ففففإإإإن اهللا لم يكن �نن اهللا لم يكن �نن اهللا لم يكن �نن اهللا لم يكن �ن====    ،،،،فاقبلوا من اهللا Cفيتهفاقبلوا من اهللا Cفيتهفاقبلوا من اهللا Cفيتهفاقبلوا من اهللا Cفيته
  .واإلطالق وعدم ا�حريم

وحد حدودا وحد حدودا وحد حدودا وحد حدودا     ،،،،فال تنتهكوهافال تنتهكوهافال تنتهكوهافال تنتهكوها    أشياءأشياءأشياءأشياءوحرم وحرم وحرم وحرم     إن اهللا عز وجل فرض فرائض فال تضيعوها،إن اهللا عز وجل فرض فرائض فال تضيعوها،إن اهللا عز وجل فرض فرائض فال تضيعوها،إن اهللا عز وجل فرض فرائض فال تضيعوها،((((    :قوX صÐ اهللا عليه وسلمومن األدلة 
دل Y أن األشياء الÏ سكت عنها مطلقة وال �ريم ي ))))وسكت عن أشياء من غ� نسيان فال تبحثوا عنهاوسكت عن أشياء من غ� نسيان فال تبحثوا عنهاوسكت عن أشياء من غ� نسيان فال تبحثوا عنهاوسكت عن أشياء من غ� نسيان فال تبحثوا عنها    ،،،،فال تعتدوهافال تعتدوهافال تعتدوهافال تعتدوها

 .فيها
وا�رام ما حرم اهللا وا�رام ما حرم اهللا وا�رام ما حرم اهللا وا�رام ما حرم اهللا     ،،،،ا�الل ما أحل اهللا u كتابها�الل ما أحل اهللا u كتابها�الل ما أحل اهللا u كتابها�الل ما أحل اهللا u كتابه((((    :ُسئل الرسول صÐ اهللا عليه وسلم عن ا°; والسمن و الفرا فقالأيضاً 

     ).).).).وما سكت عنه فهو ëا عفا عنهوما سكت عنه فهو ëا عفا عنهوما سكت عنه فهو ëا عفا عنهوما سكت عنه فهو ëا عفا عنه    ،،،،u كتابهu كتابهu كتابهu كتابه
U (ل ا�عقول�Ñيمكن أن ينتفعوا  وال ،وا�كمة تقت1 أن تكون بنفع العباد كمة،�ء إال ن اهللا ما خلق هذه األشياأ :ا

 .بما حرم عليهم
    ::::وهذه القاعدة äا عدة فروع فمنهاوهذه القاعدة äا عدة فروع فمنهاوهذه القاعدة äا عدة فروع فمنهاوهذه القاعدة äا عدة فروع فمنها

 ،وJرها وا^باتات ا�جهول سميتها فاألصل إباحة أكلها، مثل الزرافة ،Z حيوان لم يرد بشأنه نص فحكمه إباحة أكله
 .صu أصلها ن والفواكه الÏ لم يأِت 

 ::::القاعدة باألمالقاعدة باألمالقاعدة باألمالقاعدة باألمبببب    تهاتهاتهاتهاعالقعالقعالقعالق 
كما  و¢نما يؤخذ باإلباحة ألنه أمر متيقن منه ،فال يؤخذ با�حريم ،و�ريمها أمر مشكوك فيه ،ن ا�ق| هو إباحة األشياءأ

 .تنص القاعدة الك�ى ا�ق| ال يزول بالشك
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- ٤٤ - 

 

    ))))........((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 بضاع ا�حريمبضاع ا�حريمبضاع ا�حريمبضاع ا�حريماألصل u األاألصل u األاألصل u األاألصل u األ ::::    القاعدة السادسةالقاعدة السادسةالقاعدة السادسةالقاعدة السادسة

  ::::مفردات القاعدةمفردات القاعدةمفردات القاعدةمفردات القاعدة
إال بالطرق فال يباح األصل u ذلك ا�حريم ، فÖع بضع وهو الفرج، وهو لفظ كناية عن االستمتاع بالنساء: بضاع بضاع بضاع بضاع األاألاألاأل

  .ال#عية wلك
  ::::Y هذه القاعدةY هذه القاعدةY هذه القاعدةY هذه القاعدة    ا�Ñلا�Ñلا�Ñلا�Ñل

يَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن {{{{: قوX تعا¬: القرآن الكريم) . ِ
ß

wيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن َوا ِ
ß

wيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن َوا ِ
ß

wيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن َوا ِ
ß

wْزَواِجِهْم أْو ) ) ) ) ////((((َوا
َ
 أ

َ
Yَ 

ß
ْزَواِجِهْم أْو إِال

َ
 أ

َ
Yَ 

ß
ْزَواِجِهْم أْو إِال

َ
 أ

َ
Yَ 

ß
ْزَواِجِهْم أْو إِال

َ
 أ

َ
Yَ 

ß
ْفَماُغُهمْ إِال

َ
ْفَماُغُهمْ َما َملََكْت أ
َ
ْفَماُغُهمْ َما َملََكْت أ
َ
ْفَماُغُهمْ َما َملََكْت أ
َ
ْ�ُ َملُوِمَ|     َما َملََكْت أ ْ�ُ َملُوِمَ| َ ْ�ُ َملُوِمَ| َ إإإإِغßُهْم ِغßُهْم ِغßُهْم ِغßُهْم لللَلْ�ُ َملُوِمَ| َ فَفَفَفَ

َعاُدونَ ) ) ) ) ¼¼¼¼((((
ْ
َِك ُهُم ال

َ
َعاُدونَ 

ْ
َِك ُهُم ال

َ
َعاُدونَ 

ْ
َِك ُهُم ال

َ
َعاُدونَ 

ْ
َِك ُهُم ال

َ
و����

ُ
وَ َوَراَء َذلَِك فَأ
ُ
وَ َوَراَء َذلَِك فَأ
ُ
وَ َوَراَء َذلَِك فَأ
ُ
<<<َ< َوَراَء َذلَِك فَأ  ما عداو،ب| اهللا سبحانه وتعا¬ أن اإلباحة تكون بالزواج أو بملك ا�م|  }}}}َفَمِن اَفَمِن اَفَمِن اَفَمِن اننننْتَْتَْتَْتَ

  .زال ووذلك اÑخول فيه يكون من العدوان، والعدوان ال شك أنه �رم 
V (اهللا عليه وسلم: من السنة Ðقول الرسول ص :))))أبو داود  رواه ))))احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينكاحفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينكاحفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينكاحفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك

استث� من الزوجة وملك  u هذا ا�ديث أمر الرسول Åفظ العورة، واألمر يقت1 الوجوب إال ما ،والgمذي وحسنه
 .قت| إما الزواج أو ملك ا�م|واألصل �ريم ما حرم اهللا إال بهذين الطري ،ا�م|

 ::::فروع مندرجة ضمن هذه القاعدةفروع مندرجة ضمن هذه القاعدةفروع مندرجة ضمن هذه القاعدةفروع مندرجة ضمن هذه القاعدة 
تهد ^Èح إحدى نساء وز X أن فإنه ال  معدودات، لو اشتبهت امرأة �رمة Y رجل بنساء قرية �صورات: من فروعها

وقد ¿دث ذلك u  ،سطة الشكبوا فال ينتقل عنها هذه القرية ألنه قد يقع Y ا�حرمة الÏ ال ¡وز X، وا�رمة متيقنة
Cت فتنتقل إحدى الصغ�ات من قرية إ¬ أخرى، ويكون أحد أقاربها يعرف ذهابها إ¬ تلك عدة أمور ��روب وا�جا

 .القرية ولكن بعد أن ك�ت لم تعرف من _
ز أن تهد ويتحرى u فال و ،ثم نسيها فال يدري أي واحدة طلقتها ،لو أن رجال طلق إحدى نسائه بعينها: من فروعها

ال بد أن يسلك ف ،وقد حصل الشك هنا u إباحة إحدى زوجاته ،األصل ابضاع متيقنة لكونهألتعي| ا�طلقة ألن حرمة ا
 ø#ا�طلقة إماا�سلك ال µمي�ي أما  ،أن يتذكرها إن استطاع ذلك و¢ن لم يستطع فإنه يتخذ طريق القرعة wاالجتهاد ا

 .طرق ·عية ال وز X ألن األصل ا�رمةيأá من نفسه دون 
    ::::عالقة القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة القاعدة بالقاعدة الك�ى    

ضاع ا�حريم، األبهذه القاعدة تنص Y أن األصل u،  u هذه القاعدة اال بد أن يكون مع� القاعدة الك�ى موجود
ا غ� ذلك فهو �رم، واإلباحة مشكوك إال بإحدى الطريق| السابقت| أم بضاع أنها �رمة ألنه ال يباح منهافا�ق| u األ

  .يزول بالشكال فيها ألن األصل ا�حريم وا�ق| 
 ولكن السكوت u معرض ا�اجة إ¬ اMيان بيانولكن السكوت u معرض ا�اجة إ¬ اMيان بيانولكن السكوت u معرض ا�اجة إ¬ اMيان بيانولكن السكوت u معرض ا�اجة إ¬ اMيان بيان    ،،،،ال ينسب إ¬ ساكت قولال ينسب إ¬ ساكت قولال ينسب إ¬ ساكت قولال ينسب إ¬ ساكت قول ::::    القاعدة السابعةالقاعدة السابعةالقاعدة السابعةالقاعدة السابعة

، فمادام أنه لم يتÄم ، وهو األصل Z u ا�االتفروعه كث�ة ال تنحÁ) ال ينسب إ¬ ساكت قولال ينسب إ¬ ساكت قولال ينسب إ¬ ساكت قولال ينسب إ¬ ساكت قول(هو األصل : الشق األولالشق األولالشق األولالشق األول •
  .فال ينسب إ�ه أي çء

عل ُ  ، فإنهومع ذلك سكت ،ا�اجة إ¬ ا�Äمعند وهو ) السكوت u معرض ا�اجة إ¬ اMيان بيانالسكوت u معرض ا�اجة إ¬ اMيان بيانالسكوت u معرض ا�اجة إ¬ اMيان بيانالسكوت u معرض ا�اجة إ¬ اMيان بيانلكن لكن لكن لكن ( :الشق ا7ا6الشق ا7ا6الشق ا7ا6الشق ا7ا6 •
 .وحاالته وفروعه معدودة ،وهذا الشق ليس األصل ،مثابة الرضابسكوته 
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  ::::Y هذه القاعدةY هذه القاعدةY هذه القاعدةY هذه القاعدة    ا�Ñلا�Ñلا�Ñلا�Ñل
أن أن أن أن : : : : كيف إذنها؟ قالكيف إذنها؟ قالكيف إذنها؟ قالكيف إذنها؟ قال: : : : قالواقالواقالواقالوا    ،،،،وال تنكح اMكر حã تستأذنوال تنكح اMكر حã تستأذنوال تنكح اMكر حã تستأذنوال تنكح اMكر حã تستأذن    ،،،،ال تنكح األيم حã تستأمرال تنكح األيم حã تستأمرال تنكح األيم حã تستأمرال تنكح األيم حã تستأمر((((    :حديث الرسول صÐ اهللا عليه وسلم

فجعل األو© البد من تÁ¿ها ألنه ال ينسب إ¬  ،ق الرسول u هذا ا�ديث ب| ا�رأة الكب�ة واMكر الصغ�ةفرّ ) ) ) ) تسكتتسكتتسكتتسكت
ال تÁح بذلك حياء قد بينما اMكر Åكم أنها تست? من هذا األمر و ،من القاعدة وهذا د�ل للشق األول ،الساكت قول

  .وهذا د�ل Y الشق ا7ا6 للقاعدة ،عل سكوتها بمثابة بيانهافجُ 
 ::::أمثلة الشق األولأمثلة الشق األولأمثلة الشق األولأمثلة الشق األول

�وافقة سكوته ليس د�ل الرضا أو اف ،وصاحب ا�ال يشاهد وهو ساكت ،باع مال شخص أو أتلفه الو أن شخص: من فروعها
وبناء Y ذلك يبطل اMيع ويكون Y ا�تلف  ،سكوته ال يعلن إذنا باMيع أو إذنا باإلتالفف ،ألنه ال ينسب إ¬ ساكت قول

 .فيجب عليه الضمان ،ضمان هذا ا�ال
ال ينسب ، ألن القاعدة تقول ن سكوتها ال يعد إذنا منها بال0ويجإإذا استأذنت ا7يب u نكاحها فسكتت ف: من فروعها

 .إ¬ ساكت قول
 ::::أمثلة الشق ا7ا6أمثلة الشق ا7ا6أمثلة الشق ا7ا6أمثلة الشق ا7ا6 

د إذنا ن سكوته يعإف ،وسكت عن هذا اMيع ،لو علم ال#يك أن ·يكه قد باع نصيبه اwي oصه من العقار: من فروعها
ن السكوت هنا u معرض ا�اجة أل ، وعدم طلب للشفعة الÏ �ن يستحقها لو طلبها،�ق الشفعةمنه  ا¢سقاطو بهذا اMيع
، ألن الشفعة كما أخ� عنها الرسول _ كحل العقال، بمع� فيكون السكوت بياناً وداللة Y ا�وافقة Y اMيع ،إ¬ اMيان

من أرادها يبادر إ�ها، وسكوته وتر�ه äا معناه أنه لم يردها ولم يرد نصيب ·يكه، و¢نما رغب u أن ينتقل إ¬ أي شخص 
 .آخر ال مانع عنده من ذلك

منها لل0ويج  سكوتها إذناً  دفيع ،u ا�ديث السابق لو استأذنت اMكر u نكاحها فسكتتأيضاً ما ورد : فروعهامن 
 .ال تست? أن تÁح بالرفضألنها  ،ن الغالب u األبكار هو ا�ياءأل ،والقبول

  ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ى 
ونسبتنا إ�ه مشكوك  ،يقيناً   ا�تÄملسكوت دال Y عدم نسبة األمر إ¬فا" ال ينسب إ¬ ساكت قول: "_ u جانب قو^ا

 ".ا�ق| ال يزول بالشك" فذلك أخذنا ùانب ا�ق| وهو عدم النسبة كما تنص عليه القاعدة الك�ى ،فيها
 "ا�ق| اليزول بالشك" ةهذه القاعدة مندرجة ضمن قاعد ال ع�ة با�وهمال ع�ة با�وهمال ع�ة با�وهمال ع�ة با�وهم ::::القاعدة ا7امنة القاعدة ا7امنة القاعدة ا7امنة القاعدة ا7امنة 

  ::::اتاتاتاتا�فردا�فردا�فردا�فرد
  .ال اعتداد: ال ع�ةال ع�ةال ع�ةال ع�ة

فالوهم مصدر  ،، وال تب� عليه األحÈم وال تؤخر من أجله األحÈم ا7ابتةدرجات اإلدراكهو اÑرجة الرابعة u : الوهمالوهمالوهمالوهم
أو نقول ¡ويز  ،إدراك االحتمال ا�رجوح من احتمال| أو أكc يgدد اwهن بينهاومعناه  ،الوهم:واالسم منه ،للفعل توهم

فال ينظر إ�ه وال يؤخذ به وال تب� عليه األحÈم u ، والراجح هو الظن ،فا�رجوح هو الوهم ،أحدهما أرجح من اآلخرأمرين 
u إزالة الÆء  الوهم، فاألوهام ال حكم äا ال u اإلثبات وال فا�كم ال يب� Y ،جله أحÈم ثابتةأال#ع وال تؤخر من 

 .ا7ابت
عليه حكم وال ينظر  والشك ال يب� ، الوهم هو أن الوهم أقل درجة من الشك وأضعف منهوجه عدم بناء األحÈم Yو
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  .ح الوهماطراأقوى من الوهم فمن باب أو©  الشكو ،ح الشكطرفاألدلة من السنة دلت Y  ،إ�ه
 ::::فروع القاعدةفروع القاعدةفروع القاعدةفروع القاعدة 

ألنه ب� أمر إثبات  ،الته غ� صحيحةسلم فصÐ إ¬ جهة بال �ر وال اجتهاد فصا�لو اشتبهت القبلة Y : من فروعها
ولو أنه اجتهد ونظر إ¬ األمور القريبة منه الÏ تعينه مثل مÈن خروج الشمس أو بعض ا^جوم  ،وهاماألالقبلة Y �رد 

 .و¢ن أخطأ فال إشÈل عليه ا�مد هللا،فإن أصاب القبلة ف ،الÏ تعينه والÏ يستدل بها ثم صÐ فهنا اجتهد
شهادتهم بناًء Y أنهم قد با�كم  gكفال ¿ق للقا� أن ي ،عند القا� ثم óبوا أو ماتوا لو شهد شهود قضيةً  :من فروعها

 .�وهمباهذه الشهادة، فمسألة أن يرجعوا فهذه وهم وال ع�ة  عنيرجعوا 
فال  ،وجد من تر�ته فيما بينهموطالب اÑائنون ا�وجودون بقسمة ما  ،ه مستغرقة باÑيونتُ �َ رِ لو مات مدين تَ : من فروعها

، نتوصل إ�ه ولم نعرفه لم oرج دائن جديدقد ¿ق للقا� أو من يقسم القسمة تأخ� هذه القسمة بناء Y احتمال أنه 
 .ألن هذا وهم، وال يسنده د�ل

  ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ى 
والشك ال  ،الوهم أد: درجة من الشكو ،ن الع�ة ال تب� باألوهامأن الوهم أد: درجة من الشك وا�ق| ال يزول بالشك، وأ

ك، وال ينظر إ¬ الشكوك فنب� Y ما تيقنا وال نأخذ باألوهام ألنها أقل من الشكو ،واألوهام ال تزيل ا�ق| ،يزيل ا�ق|
 .فاألوهام من باب أو©

 

  ههههؤؤؤؤخطخطخطخط    ال ع�ة بالظن اM|ال ع�ة بالظن اM|ال ع�ة بالظن اM|ال ع�ة بالظن اM| ::::    ا�اسعةا�اسعةا�اسعةا�اسعة    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةالالالال
وهذا هو  ،و�ث� من األحÈم تب� Y الظن ظن تب� عليه األحÈم ال#عية وأنه اÑرجة ا7انية بعد ا�ق|،ال شك أن ال

 .الظن الصحيح ا7ابت اwي لم ينتقض
ه وتب| أنه غ� صحيح، فإذا تب| أنه غ� صحيح فال ع�ة به كما تنص القاعدة ؤأما هذه القاعدة فتتÄم عن ظن تب| خط

 ".هؤخط |لظن اMباال ع�ة "
 ::::ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات
  .أي ال اعتداد وال احتساب :ال ع�ةال ع�ةال ع�ةال ع�ة

  .هو اإلدراك الراجح من أمرين �تمل| u اwهن: الظنالظنالظنالظن
    ّّ ّ|ّMا|Mا|Mا|Mم ،هو الواضح والظاهر أنه خطأ بسبب خلل فيه :ههههؤؤؤؤ خط خط خط خطاÈما ترتب عليه من  ويل< ،فال ع�ة به وال تب� عليه األح

  .ها وتنقض األحÈم الÏ بنيت عليهاإ� ع�ة بها وال ينظر ها الؤفالظنون الÏ تب| خط ،أحÈم
 ::::فروع هذه القاعدةفروع هذه القاعدةفروع هذه القاعدةفروع هذه القاعدة

ألن الظن تب|  ،ثم تب| بعد الصالة أنه ليس Y طهارة، فتبطل صالته ،فصÐ ه Y طهارةلو ظن مسلم أن: من فروعها
 .ألنها بنيت Y ظن خاطئ ه وصالته باطلة وعليه أن يعيد الصالةؤخط

دخول  ثم تب| بعد ذلك أنه لم يدخل الوقت ولم يتحقق ·ط ،لو ظن مسلم أن وقت الصالة قد دخل فصÐ :من فروعها
 .فاألمر كذلك صالته غ� صحيحة ألنه بناها Y ظن خاطئ وال بد أن يعيدها مرة أخرى ،الوقت

وسدد اÑين مرة أخرى ولم يعلم جاء الكفيل ثم  ،ثم ا�كفول سدد هذا اÑين ،كفل غ�ه بدين الو أن إنسان: من فروعها
فيحق X  ،خاطئ ، فيكون تسديده مبY Õ ظنباûمازال التسديد مبY Õ أن اÑين هذا تسديد صاحبه äذا اÑين، ب
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 أالرجوع و
ُ
 .عطي X ا�ال مرت|خذ ماX من هذا اÑائن اwي أ

  ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ى 
هذا الظن ألنه أد: درجة من الشك اwي يستوي بزال عنه فال يُ  ،بقاء ا�كم u اwمة يق| صار ،ه خطأأنالظن إذا تب| 

�أ تألن فعله بهذا الظن لم  متيقن، ، إذاً يكون بقاء ا�كم u اwمةظن خاطئفعًال بناء Y الشخص  فعله، فإذا اطرف
اú ال يرتفع اMاû يقينا u اwمة بواسطة هذا الفعل اwي فبا�وزواX مشكوك فيه،  ،ه u اwمة متيقنؤبقاذن فإ ،منه اwمة

، ألن الشك يستوي طرفاه وال ندري أيهما الصحيح ،يعد أد: درجة من الشك ذا اwي تب| أنه خطأه ألن تب| أنه خطأ،
 .وهنا عرفنا أن هذا األمر خاطئ فبا�اú ال يمكن أن يزال به ا�ق| وهو أقل درجة من الشك

    ))))V.V.V.V.((((    �لقة�لقة�لقة�لقةاااا
  ::::تنقسم إ¬ قسم|تنقسم إ¬ قسم|تنقسم إ¬ قسم|تنقسم إ¬ قسم|    ا�متنع Cدة ��متنع حقيقةا�متنع Cدة ��متنع حقيقةا�متنع Cدة ��متنع حقيقةا�متنع Cدة ��متنع حقيقة ::::    العا·ةالعا·ةالعا·ةالعا·ة    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةالالالال    
السواد ( �°مع ب| الضدين ،وهو اwي ال يمكن وقوعه �خالفته للعقل، فهو من قبيل ا�ستحيل عقالً  ::::ا�متنع حقيقةا�متنع حقيقةا�متنع حقيقةا�متنع حقيقة) ) ) ) ....

  .)واMياض
ألن هذا  ،ا�متنع حقيقة ال ينظر إ�ه وال يأبه بهأصال �يقن كذب مدعيه، فمن اد± وجود  ىقبل فيه اÑعوال تُ     ::::وحكمهوحكمهوحكمهوحكمه

  .فبا�اú مبا·ة ¿كم بكذب دعواه ،ال يمكن أن يقع الشخص يدø شيئا مستحيال،
XمثاXمثاXمثاXأصغر سنا أو مساويا لسن ا�د± عليه ةوبنلو اد± شخص  ::::مثا øن ا�دïهذا ال يمكن أن ¿دث أصال  ،شخص آخر و

  .ل ا�متنع حقيقةيدث فهذا من قبوال يدخل العقل وال يمكن أن ¿
VVVV((((    دةC دةا�متنعC دةا�متنعC دةا�متنعC ي ال يعهد وقوعه،    ::::ا�متنعwدة، وهو أمر مستبعد  ،ن �ن فيه احتمال عق@ بعيد¢و وهو اC فهو من قبيل ا�ستحيل

X ال حكم úا�ونادر ا�دوث والوقوع وبا.  
، فاألصل عدم وجوده وwلك بكذب مدعيهاً أيضوجوده للتيقن وفال تقبل اÑعوى u حصوX  ،�متنع حقيقة� أنه ::::حكمهحكمهحكمهحكمه

  .ال تقبل اÑعوى u وجود ا�متنع Cدة ألنه بمثابة ا�متنع حقيقة
XمثاXمثاXمثاXشخص آخر أنه  ::::مثا Y عو ا منهخذهألو اد± شخص معروف فقره أمواال عظيمةÑو ذلك، فهذه اê ىقرضا أو غصبا أو 

C دة : دةال تقبل وال يلتفت إ�ها ألنها من قبيل ا�متنعC ألن ا�متنع Xحا Y |أن يملك الفق� مثل هذا ا�ال وال يتب
  .��متنع حقيقة

 عظيمةلو ادّ  ::::فرع آخرفرع آخرفرع آخرفرع آخر
ً
تقبل ألنها من  فهذه اÑعوى ال ،ب ذلكوظاهر حال ا�تيم يكذّ  ،± وî ا�تيم أنه أنفق عليه أمواال

  .قبيل ا�متنع Cدةً 
  ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ى

وأنه غ�  ،عل ��متنع حقيقةوwلك أخذنا ùانب ا�ق| وهو أنه جُ  ،وعدمه متيقن ،هو أن ا�متنع Cدة وقوعه مشكوك فيه
فأعملنا ا�ق|  ،فجعلنا ا�متنع Cدة ��متنع حقيقة ،ولم تمكن اÑعوى فيه ،وأنه ال يمكن حصوX ووقوعه ،موجود

وجوده مشكوك ى فوضعنا ا�متنع Cدة ��عدوم بل دعو "�ق| ال يزول بالشكا" ، كما تنص القاعدةوتر�نا جانب الشك
كما تنص القاعدة الك�ى  ،وتر�نا جانب الوجود وهو جانب الشك ،فأخذنا ùانب العدم وهو ا�ق| ،وعدمه متيقن ،فيها

 .ا�ق| ال يزول بالشك
  ما ثبت بيق| ال يرتفع إال بيق|ما ثبت بيق| ال يرتفع إال بيق|ما ثبت بيق| ال يرتفع إال بيق|ما ثبت بيق| ال يرتفع إال بيق| ::::    ا�ادية ع#ا�ادية ع#ا�ادية ع#ا�ادية ع#    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةالالالال
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ا�ق| ال يزول بالشك، فكأن سائال سأل إذاً بماذا يزول؟ : ه القاعدة تمثل ا�فهوم للقاعدة الك�ى، القاعدة الك�ى تقولهذ
فال يزول ا�ق| وال  ،إذاً ا�ق| ال يزول إال بيق| مثلهفÈنت اإلجابة u هذه القاعدة ما ثبت بيق| ال يرتفع إال بيق|، 

وال يزول بما هو  ،فا�هم القوي ال يزول إال بقوي مثله ،سواء �ن شÈ أو ظنا أو غ� ذلك ،جةيرتفع بما هو أد: منه در
  .ضعف منهأ

إال  ،وال ¿كم بتغ�ه ،نه ¿كم ببقائهإن الÆء اwي ثبت ثبوتا جازما أو راجحا وجودا أو عدما فأ ::::هذه القاعدةهذه القاعدةهذه القاعدةهذه القاعدة    مع�مع�مع�مع�
إال بمثله،  بالظن أو ا�ن  سواء بدرجة ا�ق| أوال تزيل األمر ا7ابت نك أ: بمع�، ألمر ثبوته بأمر جازم أو راجح مساوٍ 

 .وقد يزول با�ق| ألنه أقوى منه ،بالظن الراجح تزيله والراجحا�ق| تزيله بيق|، 
  األدلةاألدلةاألدلةاألدلة 

ال ينÁف ال ينÁف ال ينÁف ال ينÁف ((((: وسلم فقال الرسول صÐ اهللا عليه ،�ا شô إ¬ الرسول أن الرجل oيل إ�ه أنه د الÆء u الصالة: من السنة
واإلشÈالت أنه ال ينÁف حã يسمع صوتا أو د  فوجه الرسول الرجل اwي د اnياالت) ) ) ) سمع صوتا أو د ر¿اسمع صوتا أو د ر¿اسمع صوتا أو د ر¿اسمع صوتا أو د ر¿احã يحã يحã يحã ي
 .ر¿ا

إذا وجد أحدكم u بطنه شيإذا وجد أحدكم u بطنه شيإذا وجد أحدكم u بطنه شيإذا وجد أحدكم u بطنه شيئئئئا فأش� عليه أخرج منه çء أم ال فال oرجن من ا فأش� عليه أخرج منه çء أم ال فال oرجن من ا فأش� عليه أخرج منه çء أم ال فال oرجن من ا فأش� عليه أخرج منه çء أم ال فال oرجن من ((((: ويدل عليها قوX صÐ اهللا عليه وسلم
وما بعد حã ال شك أنه يق|، فبا�اú لم يزل ا�ق| إال بيق| مثله، فالرسول يب| u  ))))تا أو د ر¿اتا أو د ر¿اتا أو د ر¿اتا أو د ر¿ايسمع صويسمع صويسمع صويسمع صو    حãحãحãحãا�سجد ا�سجد ا�سجد ا�سجد 

 .هذا ا�ديث أن ا�ق| ال يزول إال بيق| مثله وال يزال باألوهام واإلشÈالت وا�خيالت الÏ ال يسندها د�ل
 ):):):):أمثلةأمثلةأمثلةأمثلة((((الفروع ا�ندرجة الفروع ا�ندرجة الفروع ا�ندرجة الفروع ا�ندرجة  

فال oرج منها إال  ،أو أربع فإنه يب� Y ثالث ألن الرابعة ثابتة بيق| u ذمته اصÐ ثالثلو شك ا�ص@ هل : من فروعها
 .ابيق| فعله
Y األقل أي Y �سة  نه يبÕإلو دخل ا�Äف u الطواف ثم شك هل طاف �سة أشواط أو ستة أشواط ف: من فروعها

 .إال بيق| فعله منه وال oرجفال يرتفع u ذمته بيق| ثابت وهو  ،ألنه هو ا�تيقن والسادس مشكوك فيه ،أشواط
، ألن األقل هو اwي تيقنه، أما الزيادة فمشكوك فيها كذلك لو شك u رÎ ا°مرات u العدد يبY Õ األقل: من فروعها

 .و_ ثابتة u ذمته بيق| فالبد أن يأá بها حo ãرج منها بيق| الفعل
وال  ،ا�ق| هو بقاء ا^Èحوألن األصل  ،فإنه ¿كم بعدم وقوع الطالق؟ طلق زوجته أم ال لو شك رجل هل: من فروعها

 .يب� األمر Y ما �ن عليهبل الزواج  وال يؤثر Yفهذا الشك ال يؤثر Y ا^Èح  ،ينتقل عن ا�ق| إال بيق| مثله
  ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ى 
أن ا�ق| مفهومها و ،ن القاعدة نصت Y أن ا�ق| ال يزول بالشكوذلك أل ،ة للقاعدة الك�ىنها تمثل مفهوم ا�خالفأ

  .يزول بما هو أقوى من الشك وهو ا�ق|
  ال ع�ة لتاللة u مقابلة ا�Áيحال ع�ة لتاللة u مقابلة ا�Áيحال ع�ة لتاللة u مقابلة ا�Áيحال ع�ة لتاللة u مقابلة ا�Áيح ::::    ا7انية ع#ا7انية ع#ا7انية ع#ا7انية ع#    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةالالالال

  ::::ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات
أيضاً  ،و¢شارة ا�رور، العرف اwي تعارف عليه ا^اسأيضاً كإشارة ا�د مثال و، Z ما يفيد فائدة وهو غ� لفظ ::::اÑاللةاÑاللةاÑاللةاÑاللة

  .وحال اإلنسان وواقعه وêو ذلك
    .يؤخذ با�Áيح اÑاللة ال تعت� و¢نما نإاÑاللة مع ا�Áيح ف ا تتعارضعندمض، أي عند ا�عار ::::مقابلةمقابلةمقابلةمقابلة
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، والشك أنه لك ا�Áيح أقوى من اÑاللةفذ ،طريق اللفظ أو الكتابةبهو ما �ن داال Y الÆء داللة ظاهرة بينة  ::::ا�Áيحا�Áيحا�Áيحا�Áيح
إذا اجتمع القوي والضعيف دائما يقدم القوي، كما تقول القاعدة أن ا�ق| ال يزول بالشك، والÁيح أقوى من اÑاللة 

  .فالشك أنه يقدم عليها
ال ينظر إ¬ اÑاللة وال لة ما Ìيح وداللة فإن العمل يكون Y الÁيح وأاجتمع u مسوأنه إذا تقابل  ::::فمع� القاعدةفمع� القاعدةفمع� القاعدةفمع� القاعدة

  .تعت� اÑاللة
 ::::فروع هذه القاعدةفروع هذه القاعدةفروع هذه القاعدةفروع هذه القاعدة 

 ،#ب منهلي يدل داللة Y أنه وضععداده إن إف ،لل#ب الو دخل شخص دار شخص آخر بإذنه فوجد إناء معد: من فروعها
u االنتفاع من هذا  بطريق اÑاللة أذون Xألنه م ،لو تناوX بهذه اÑاللة ف#ب منه ووقع منه وانك� فال يضمن اً ذإف

 .اإلناء
ولكن  ،فهنا اآلن وضع ا�اء داللة ،اÑار قال X صاحب اMيت هذا ا�اء ال ت#ب منه ذاعند دخوä Xأنه ولكن لو فرضنا 

نه يضمن ألنه إصاحب اÑار Ìح بعدم سماحه X بال#ب من هذا ا�اء، فإذا ·ب منه u هذه ا�الة ثم انك� منه ف
 .ن الÁيح هو األقوىيعمل الÁيح ألينب� أن ة وترك الÁيح وïن أعمل اÑالل
نه وز للشخص ا�ستأجر أن ¿مل عليها إف ،لو استأجر شخص سيارة جرى العرف باستعماäا Ê uل األمتعة: من فروعها

فإذن ال  ،اÑاللة مع ا�Áيح فهنا تقابلت ،من األمتعة ما شاء من األمتعة، لكن لو أن ا�ؤجر ·ط عليه أن ال ¿ملها شيئاً 
، ¿ملها يسوغ X أن ال همع أن ا�ؤجر منعه من ذلك وÌح بأن ،شئت فأنا أÊل عليها مايقول أن السيارة معدة للتحميل 

، ألنه أخذ باÑاللة مع أن هناك تÁيح @الفها وال نه يضمنإgتب Y ذلك تلف فف فال وز X ذلك وال يسوغ و¢ن Êلها
 .تاللة u �الفة ا�Áيحع�ة ل

  ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ى
، فا�Áيح بمثابة ن ا�Áيح أقوى من اÑاللة فيقدم عليها وال يزول بها كما أن ا�ق| القوي ال يزول بالشك الضعيفأ

 .لشك u مقابل ا�ق|ا�ق|، واÑاللة بمثابة الشك، فال ع�ة باÑاللة u مقابلة ا�Áيح كما أنه ال ع�ة با
 ال حجة مع االحتمال ا^اشئ عن د�لال حجة مع االحتمال ا^اشئ عن د�لال حجة مع االحتمال ا^اشئ عن د�لال حجة مع االحتمال ا^اشئ عن د�ل    ::::ا7ا7ة ع#ا7ا7ة ع#ا7ا7ة ع#ا7ا7ة ع#    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةالالالال

، أي وهذا االحتمال مستند إ¬ د�ل ،أن ا�جة القائمة Y أمر من األمور ال تعت� وال يعتد بها إذا Cرضها احتمال ::::ا�ع�ا�ع�ا�ع�ا�ع�
جة ويزيلها من طريقه ألنه بهذه ا�ال يكون عندي حجة وعندي احتمال معه د�ل، فاالحتمال اwي معه د�ل يل� ا�

 .أقوى منها
 ::::فروع هذه القاعدةفروع هذه القاعدةفروع هذه القاعدةفروع هذه القاعدة 

ولكن هذه  ،ثبوت اÑين u األصل uن اإلقرار يعد حجة إف ،بدين مرض موته ألحد ورثتهلو أقر شخص u : من فروعها
ن اإلقرار هو أمستند إ¬ د�ل ون اآلوهذا االحتمال  ،Cرضها احتمال وهو إرادة نفع بعض الورثة وحرمان اMاق|قد ا�جة 

، عن د�ل شئألنه حجة قابلها احتمال نا ،لك يبطل هذا اإلقرار وال يعتد بهثإنما حصل من هذا الشخص u مرض موته ف
، فكونه أقر به موتهمرض قبل  به ألقر اهذا اإلقرار صحيح إذ لو �ن والقاعدة تقول ال حجة مع االحتمال ا^اشئ عن د�ل،

إال أن أجازه الورثة  رض ا�وت هذا فيه داللة Y أنه يريد نفع بعض الورثة وحرمان اآلخرين وwلك ال يُنظر إ¬ إقراره،u م
 .الورثة من ذلك وال يرضون به متنعلكن اإلشÈل حينما ي ،واعgفوا بذلك وهذا ا�ق إ�هم وال يعدوهم
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فاMيع يعت� حجة u انتقال الÆء  ،ع ذلك الو�يل الÆء لقريبهفبا،  شخص شخصا آخر أن يبيع شيئالو وّ
 : من فروعها
 االحتمالو ،أن الو�يل يقصد نفع قريبه u هذا اMيعوهو Cرضها احتمال قد ا�جة  لكن هذهو ،من اMائع إ¬ ا�شgى

إال إن وافق  ،طل هذا اMيعيبwلك  ،ينفعه بهذا اMيعو ه بهذا ا�بيعيريد قريب هفكأن ،مستند �Ñل وجود القرابة بينهما
، فهنا ال إشÈل وا�ديث إنما إذا أبطل هذا اMيع أو أراد إبطاX فإنه X ذلك، ألن حجة صاحب ا�ال Y بيعة وأقر هذا اMيع

Xيع إذا طلب صاحبه إبطاMلك يبطل هذا اwيع قد قابلها احتمال إرادة نفع هذا القريب من الو�يل وMوجود ا. 
  ::::القاعدة بالقاعدة الك�ىالقاعدة بالقاعدة الك�ىالقاعدة بالقاعدة الك�ىالقاعدة بالقاعدة الك�ى    عالقة هذهعالقة هذهعالقة هذهعالقة هذه 

، و¢ذا اجتمع وwا فال ينظر إ�ها معه ألنها بمثابة الشك مع ا�ق| ،يكون أقوى من ا�جة إذا عضده د�ل إن االحتمال
خذ با�ق|، فهنا عندي اجتمع قوي وضعيف فا�جة صارت أضعف من االحتمال اwي 

ُ
الشك وا�ق| كما هو معلوم أ

úا�ل وبا�Ñومن ثم إذا   ال ع�ة با�جة وال ينظر إ�ها كما تنص القاعدة ال حجة مع االحتمال ا^اشئ عن د�ل،سنده ا
االحتمال ا�جرد  هذا وال ينظر إ¬ ،�ن االحتمال لم ينشأ عن د�ل ولم يكن هناك د�ل يسنده فإن ا�جة تب� ويعمل بها

u مرض موته بدين لغ� وارث، هناك قلنا لوارث، لكن لغ� وارث  ولو عدنا إ¬ الفروع السابقة لو أقر مريض ،ن ا�Ñلع
u مرض موته فإن احتمال كونه سينفع هذا الشخص وي¥ الورثة احتمال قائم، لكنه احتمال ضعيف ولم يقم عليه د�ل 

وبا�اú يلزم  وwلك ال يُنظر إ�ه، و¢ذا أقر شخص u مرض موته بدين لغ� وارث يكون إقراره حجة يثبت هذا اÑين،
الورثة أن يدفعوا هذا اÑين äذا الشخص، ألنه ليس من أقربائه، وبا�اú احتمال نفعه وحرمان الورثة احتمال بعيد ال 
يسنده د�ل، لكن لو �ن وارثاً كما سبق فصار احتمال نفعه واردا وعليه ا�جة ألنه قريب X، لكن كون الشخص ينفع 

 .عيد نادر ال ¿صل وال يعت� وال يعتد بهاMعيد و¿رم القريب هذا ب
ومثله u فرع اMيع، إذاً ا�جج ال تgك وال تأخر من أجل احتماالت �ردة، وتgك ا�جة إذا �ن يقابلها احتمال مع هذا 

ه وتgك االحتمال د�ل يسنده، وبا�اú يكون االحتمال مع د�له أقوى من ا�جة، فيقدم عليها ويهدمها وبا�اú يؤخذ ب
 . ا�جة

    ))))U.U.U.U.((((�لقة �لقة �لقة �لقة اااا
 ا�شقة ¡لب ا�يس�ا�شقة ¡لب ا�يس�ا�شقة ¡لب ا�يس�ا�شقة ¡لب ا�يس�    ::::ثالث القواعد الك�ىثالث القواعد الك�ىثالث القواعد الك�ىثالث القواعد الك�ى

أيضاً و ،نتناول أقسام ا�يس�ات وا�خفيف u ال#عأيضاً  ،نتناول u هذه ا�لقة معا6 مفردات القاعدة و·حها إÖاال
 .نتناول أهم أدلة القاعدة

و_ تتعلق ويتخرج عليها Öيع  ،عد الك�ى u الفقه اإلسالÎإحدى القوا_ قاعدة ا�شقة ¡لب ا�يس� u ا�قيقة 
فÄها تتخرج Y هذه  ،هذه القاعدة تعود إ�ها Öيع رخص ال#عف ،الرخص ال#عية وا�خفيفات الواردة u ال#ع

    .ظلفاأثة وA �توى Y ثال ،واعد مندرجة �تهاقوäا  ،إ¬ هذه القاعدة$ها سها ومرجعها أفð أصلها و ،القاعدة
    ¡لب ولفظ ا�يس�لفظ لفظ ا�شقة و ::::ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات
 .ا�عبأيضاً الشدة ووتأá بمع� ا°هد والعناء  اللغةاللغةاللغةاللغة    u ::::فا�شقةفا�شقةفا�شقةفا�شقة

  .ا��Èف ال#عيةأحد الوقوع u ا�عب والشدة عند القيام ب :االصطالحاالصطالحاالصطالحاالصطالحو¯ 
 .الÆء بهذا الÆء أو تسوق áتعÕ أنها تأ :الواردة u القاعدة ¡لب¡لب¡لب¡لب ةولفظ
 .وا�قصود هنا هو التسهيل وا�خفيض بعمل ال هد ا�Äف وال يثقل عليه ،الي� وهو ضد الع� :اللغةاللغةاللغةاللغة    u ا�يس�ا�يس�ا�يس�ا�يس� ةولفظ
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 فمع� هذه القاعدةفمع� هذه القاعدةفمع� هذه القاعدةفمع� هذه القاعدة
أن الشدة والصعوبة اMدنية الÏ �صل لإلنسان ا�Äف أنها عند حصوäا تكون سبباً u جلب واإلتيان بالتسهيل 

هو مع� القاعدة  اهذ ،ا هو عليه من ا�شقة والشدة�يث يكون ا�كم ال#ø مناسباً �الة الشخص وÅ ،وا�يس� عليه
إذا حصل للمÄف شدة وصعوبة فإن ال#ع يراø هذا األمر ويسهل Y ا�Äف بما يكون �ت  هأن ،ا�شقة ¡لب ا�يس�

    .عتادخارجة عن ا� ةمشقعنت وال Åيث ال يكون عليه  ،قدرته وطاقته
    ::::ال �لو من أحد قسم| إÖاالال �لو من أحد قسم| إÖاالال �لو من أحد قسم| إÖاالال �لو من أحد قسم| إÖاال    بدايتهابدايتهابدايتهابدايتها    uuuu    ، و_، و_، و_، و_أقسام تيس�ات ال#ع و�فيفاتهأقسام تيس�ات ال#ع و�فيفاتهأقسام تيس�ات ال#ع و�فيفاتهأقسام تيس�ات ال#ع و�فيفاته

لمÄف ل مقدورد u ذلك أن ال#يعة u أصلها جاءت بش� يس� وبش� اوا�ر ا�يس� وا�خفيف األص@ا�يس� وا�خفيف األص@ا�يس� وا�خفيف األص@ا�يس� وا�خفيف األص@ ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
وقد  ،حÈم مبنية Y الي� والسهولةأاًء ابتد تفأحÈم ال#يعة u أصلها ·ع ،عنت عليه فيها حرج واليكن  ملÅيث 

ٍٍ     { :من ذلك قول اهللا عز وجل ،وردت آيات كث�ة تدل Y هذا ا�ع� و�ذلك أحاديث يِن ِمْن َحَرجيِن ِمْن َحَرجيِن ِمْن َحَرجيِن ِمْن َحَرٍجٍ  Ñا uِ ََما َجَعَل َعلَيُْكْمÑا uِ ََما َجَعَل َعلَيُْكْمÑا uِ ََما َجَعَل َعلَيُْكْمÑا uِ ََما َجَعَل َعلَيُْكْم 44 44{ 
 وُْسَعهَ {قول اهللا عز وجل أيضاً و ،فاÑين $ه ي� وسهولة

ß
 وُْسَعهَ ُف اهللاßُ َغْفًسا إِال
ß

 وُْسَعهَ ُف اهللاßُ َغْفًسا إِال
ß

 وُْسَعهَ ُف اهللاßُ َغْفًسا إِال
ß

ُف اهللاßُ َغْفًسا إِال  يَُكل
َ

 يَُكلال
َ

 يَُكلال
َ

 يَُكلال
َ

فا��Èف $ها u حدود استطاعة  }ااااال
 .اإلنسان وقدرته وليست خارجة عن هذا األمر

u أصلها �ففة ليست ثقيلة Åيث تشق Y وأنها من األدلة Y هذا ا�ع� وأن ال#يعة جاءت بالي� والسهولة أيضاً 
إن إن إن إن ((((: قوX صÐ اهللا عليه وسلمأيضاً و، ، ، ، ))))حةحةحةحةة السمة السمة السمة السمييييبعثت با�نيفبعثت با�نيفبعثت با�نيفبعثت با�نيف((((: ا�Äف أو ال يستطيع ا�Äف قوX صÐ اهللا عليه وسلم

 ....))))اÑين ياÑين ياÑين ياÑين ي����
وغ� ذلك من األدلة الÏ تصب u هذا ا�ع� وتدل Y أن ال#يعة u أصلها ليست خارجة عن القدرة وليست خارجة عن 

جها من قبل حÈم الÏ تشق سيكون عالوبا�اú إذا �ن هناك بعض األ ،حدود طاقة اإلنسان و¢نما _ مقدورة ل� إنسان
إذاً هذا هو القسم األول أن ال#يعة u أصلها مبينة Y ا�يس� ، كما سيأu á القسم ا7ا6ومن قبل ال#ع أدلة الشارع 

 .والتسهيل
لل#ائع السابقة  تفال شك أن ال#يعة اإلسالمية إذا نسب ،سهولة ال#يعة بالنسبة لل#ائع السابقة :ومن صور هذا القسمومن صور هذا القسمومن صور هذا القسمومن صور هذا القسم

 .ا أي� منها وأسهل وأخف من أحÈمهانهالشك أ
  ".األصل u األشياء اإلباحة"u قاعدة  اأيضاً من صور السهولة والي� u ال#يعة أن األصل فيها اإلباحة كما سبق معن

لف فجاءت بها وأباحتها äم مثل الس ا يتعلق فيما ¿تاجه ا^اسëه ا^اس من معامالت وإ� ال#يعة راعت ما ¿تاجأيضاً 
  .ëا يدل Y أن ال#يعة راعت مصالح ا^اس وحاجتهم ،واMيع واإلجارة وما إ¬ ذلك من األمور الÏ تتعلق بها حاجتهم
يزت ا¢نما مو ،فلم ¡علهم Y حد سواء Ö uيع ا��Èف ،أيضاً ال#يعة راعت أحوال ا^اس واختالف قدراتهم وطاقاتهم

 (،مثل أحÈم الص توأحÈم اMالغ ليس ،مثل أحÈم ا�رأة تفأحÈم الرجل ليس ،عليه � أعطته ما يستطيعه ويقدرفبينهم 
¡د أن هناك تفصيالت معينة oتص بها Z شخص Åيث تكون ا��Èف ، مثل أحÈم العبد وهكذا توأحÈم ا�ر ليس

إال أن هناك بعض  وال oتلفون فيها، ا°ميع ن �ن طبعاً �مل ال#يعة يشgك فيها¢و ،اnاصة به u حدود قدرته وطاقته
  .ا�فصيالت الo Ïتص بها من ¿تاج إ�ها

، لكنها $فت ال يستطيعه اإلنسانوبما عدم ا�Äف بما oرج عن الطاقة وسهو�ها  هامن صور سماحة ال#يعة ويس�أيضاً 
حن إال إذا �ن هناك مشقة، فبا�اú يتب| بالشاق، ألن ا��Èف ال#عية _ اختبار وامتحان، وال oت� اإلنسان ويمت

غ� ذلك، فلو �نت ا��Èف �صل بي� وبدون أي مشقة الستوى ا^اس u هذا  ا�ؤمن ا�قيå من ا�ؤمن الضعيف من



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       

- ٥٢ - 

 

$ها  و�ا تمµ ا�ؤمن ا�قيå من غ�ه، فالشك ا�شقة أمر وارد ولكنها ليست ا�شقة اnارجة عن ا�قدور، فمشقة ا��Èف
    .u حدود ا�عتاد وا�قدور

را± وجود بعض األعذار قد أي أن ال#ع  ي ترا± فيه أحوال ا^اسي ترا± فيه أحوال ا^اسي ترا± فيه أحوال ا^اسي ترا± فيه أحوال ا^اسهو ا�خفيف أو ا�يس� الطارهو ا�خفيف أو ا�يس� الطارهو ا�خفيف أو ا�يس� الطارهو ا�خفيف أو ا�يس� الطارئئئئ اw اw اw اw ::::    القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6القسم ا7ا6
وسيأá  ،الطارئة للمÄف u بعض األحوال ا�ختلفة ف#ع ا�يس� و·ع الرخص ال#عية بناء Y وجود هذه األعذار

 .لسفر وا�رض�الÏ تدعو إ¬ ا�خفيف  بعض األسباب
        ::::أقسام ا�خفيف وا�يس� الطارأقسام ا�خفيف وا�يس� الطارأقسام ا�خفيف وا�يس� الطارأقسام ا�خفيف وا�يس� الطارئئئئ u ال#ع _ ثمانية u ال#ع _ ثمانية u ال#ع _ ثمانية u ال#ع _ ثمانية

    ::::فأقسام ا�خفيف _فأقسام ا�خفيف _فأقسام ا�خفيف _فأقسام ا�خفيف _ وأسباب ا�خفيف فأقسام ا�خفيوالبد أن نفرق ب| 
ُ  �فيف اإلسقاط�فيف اإلسقاط�فيف اإلسقاط�فيف اإلسقاط    ----.... اعة عن هذا ا^وع إسقاط ا°معة وا°م أمثلةأمثلةأمثلةأمثلةومن ، طالب بغ�هسقط ا�كم عن ا�Äف وال يُ بمع� ي

     .للحج إال اMحر وïن الغالب عدم السالمة اا�ج عمن لم د طريقوجوب و¢سقاط  ،ا�ريض
VVVV----    نقيص�نقيص�فيف ا�نقيص�فيف ا�نقيص�فيف ا�السفر إ¬ ر�عت|    أمثلتهأمثلتهأمثلتهأمثلتهومن  �فيف ا u الصالة الرباعية Áن قïكذلك  ما عجز عنه ا�ريض من تنقيص أر ،

ر ا�يسور اwي يستطيعه وال يعجز عنه، فهذا تنقيص وليس الصالة الÏ ال يستطيع اإلتيان بها �لقيام والر�وع إ¬ القد
    .تسقيط ألن العبادة تفعل لكنها Y وجه ناقص، ليس Y وجه ا�مام والكمال ا�عروف فيها

UUUU----    ن عبادة �فيف اإلبدال�فيف اإلبدال�فيف اإلبدال�فيف اإلبدالÈأخرى وهو وضع عبادة م �ن أمر آخر وهنا البد أن يكون  هامقام موقÈوهو إبدال أمر م
 االضطجاعولصالة بالقعود u اإبدال القيام أيضاً  ،إبدال الوضوء والغسل با�يمم مثلمثلمثلمثل، �بدل منهاMدل أخف من ا

والصوم  ،إبدال العتق بالكفارات بالصوم عند فقدان الرقبة أو العجز عنهاأيضاً  ،حسب قدرته واالضطجاع باإليماء
     .باإلطعام عند عدم االستطاعة

TTTT----    قديم�قديم�فيف ا�قديم�فيف ا�قديم�فيف ا�إ¬ الظهر وتقديم العشاء  ،قبلها تقديم بعض الصلوات إ¬ ماذلك  تهتهتهتهأمثلأمثلأمثلأمثل ومن �فيف ا Áمثل تقديم صالة الع
و�ذلك تقديم زïة الفطر إ¬  ،ا�ول نو�ذلك تقديم الزïة ع أو اnوف وا�اجة وا�رض، إ¬ ا�غرب u حالة السفر أو ا�طر
    .ما قبل صالة العيد بيوم أو بيوم|

أيام من وتأخ� صيام رمضان إ¬ عدة  ،خ� بعض الصلوات مثل صالة ا�غرب إ¬ العشاءتأ تهتهتهتهأمثلأمثلأمثلأمثل ومن �فيف ا�أخ��فيف ا�أخ��فيف ا�أخ��فيف ا�أخ�    ----////
    .بعد رمضان إذا �ن هناك عذر ·u ø رمضانإ¬ أخرى 

يسوغ  ،صالة ا�ستجمر مع بقية آثار ا^جو أمثلتهأمثلتهأمثلتهأمثلته ومن وهذا يع� عنه باإلباحة مع قيام ا�اJ �فيف الgخيص�فيف الgخيص�فيف الgخيص�فيف الgخيص    ----¼¼¼¼
ع¸ عن هذا األمر من وبا�اú يُ  ،ل أثر ا^جاسة بواسطة األحجار وال ¿تاج أن يغسل ا�Èن با�اءلإلنسان أن يستجمر ويزي

    .الgخيص وال شك أن الغسل أو© ب �فيف با
تسقط بل يغ� u نظامها و�يفيتها حسب  تغي� نظم الصالة u صالة اnوف و_ ال    أمثلتهأمثلتهأمثلتهأمثلتهومن  �فيف ا�غي��فيف ا�غي��فيف ا�غي��فيف ا�غي�    ----½½½½

 u كيفيتها ت�فالصالة لم تسقط ولم تبدل بل غُ  ،األحاديثالكيفيات الواردة.     
كفارة ا�م| ب| اإلطعام u  ا�خي� تهتهتهتهأمثلأمثلأمثلأمثلومن  وهذا فيه �فيفشياء األ د من عد|ا�Äف ب �o �فيف ا�خي��فيف ا�خي��فيف ا�خي��فيف ا�خي�    ----¾¾¾¾

    .u جزاء الصيد للمحرم ب| ا�ثل واإلطعام والصياما�خي� و�ذلك  ،رقبةالوالكسوة و�رير 
 ::::دلة الواردة u هذه القاعدة الÏ دلت عليهادلة الواردة u هذه القاعدة الÏ دلت عليهادلة الواردة u هذه القاعدة الÏ دلت عليهادلة الواردة u هذه القاعدة الÏ دلت عليهاأهم األأهم األأهم األأهم األ

يَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلßُكْم {{{{    ::::قوX تعا¬: هذه األدلة آيات الصياممن  ِ
ß

wا 
َ

Yَ ُكْم يَاُم َكَما ُكتَِبßيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعل ِ
ß

wا 
َ

Yَ ُكْم يَاُم َكَما ُكتَِبßيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعل ِ
ß

wا 
َ

Yَ ُكْم يَاُم َكَما ُكتَِبßيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعل ِ
ß

wا 
َ

Yَ يَاُم َكَما ُكتَِب  يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكْم الص ِ
ß

wيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكْم الصَها ا ِ
ß

wيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكْم الصَها ا ِ
ß

wيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكْم الصَها ا ِ
ß

wَها ا 88 ف88
َ

ف
َ

ف
َ

ف
َ
يَا يَا يَا يَا كككك

ٍٍ َفَمْن َ�َن ِمنُْكمْ  َفَمْن َ�َن ِمنُْكمْ  َفَمْن َ�َن ِمنُْكمْ  َفَمْن َ�َن ِمنُْكمْ  يßاًما َمْعُدوَداٍتٍ
َ

يßاًما َمْعُدوَدات
َ

يßاًما َمْعُدوَدات
َ

يßاًما َمْعُدوَدات
َ
ٍٍ َفَمْن  َفَمْن  َفَمْن  َفَمْن     ييييَتßُقوَن َتßُقوَن َتßُقوَن َتßُقوَن كككك ٌٌ َطَعاُم ِمْسِك| َطَعاُم ِمْسِك| َطَعاُم ِمْسِك| َطَعاُم ِمْسِكٍ|ٍ يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَةٌ ِ

ß
wا 

َ
Yََخَر َو

ُ
يَن يُِطيُقونَُه فِْديَة أ ِ

ß
wا 

َ
Yََخَر َو

ُ
يَن يُِطيُقونَُه فِْديَة أ ِ

ß
wا 

َ
Yََخَر َو

ُ
يَن يُِطيُقونَُه فِْديَة أ ِ

ß
wا 

َ
Yََخَر َو

ُ
ٍٍ أ يßاٍمٍ

َ
يßام

َ
يßام

َ
يßام

َ
ٌٌ ِمْن  ِمْن  ِمْن  ِمْن كككك ةٌٌ ßة فَِعد ßة فَِعد ßة فَِعد ßفَِعد ٍٍ  َسَفٍرٍ

َ
Yَ ْو

َ
 َسَفرَمِريًضا أ

َ
Yَ ْو

َ
 َسَفرَمِريًضا أ

َ
Yَ ْو

َ
 َسَفرَمِريًضا أ

َ
Yَ ْو

َ
َمِريًضا أ



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       

- ٥٣ - 

 

ٌٌ لَُكْم إِْن ُكنتُْم  لَُكْم إِْن ُكنتُْم  لَُكْم إِْن ُكنتُْم  لَُكْم إِْن ُكنتُْم ييييَْعلَُمونَ َْعلَُمونَ َْعلَُمونَ َْعلَُمونَ  ْن تَُصوُموا َخْ�ٌٌ
َ
ُ َوأ

َ
X �ْْن تَُصوُموا َخ

َ
ُ َوأ

َ
X �ْْن تَُصوُموا َخ

َ
ُ َوأ

َ
X �ْْن تَُصوُموا َخ

َ
ُ َوأ

َ
X ٌٌ  }}}}ييييََطوßَع َخْ�ًا َفُهَو َخْ�ََطوßَع َخْ�ًا َفُهَو َخْ�ََطوßَع َخْ�ًا َفُهَو َخْ�ََطوßَع َخْ�ًا َفُهَو َخْ�ٌٌ

 {{{{ :ومن األدلة
َ
بْتُْم uِ األ َJَ َو¢َِذا 
َ
بْتُْم uِ األ َJَ َو¢َِذا 
َ
بْتُْم uِ األ َJَ َو¢َِذا 
َ
بْتُْم uِ األ َJَ َو¢َِذا 

ْ
وا ُÁَُْق 
ْ
وا ُÁَُْق 
ْ
وا ُÁَُْق 
ْ
وا ُÁُن ييييَْق

َ
ن  أ
َ
ن  أ
َ
ن  أ
َ
ٌٌ أ  إِنß     رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاحرِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاحرِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاحرِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌحٌ

ْ
يَن َكَفُروا ِ

ß
wن َفْفتِنَُكُم ا

َ
َالةِ إِْن ِخْفتُْم أ ßِمَن الص ßإِن 

ْ
يَن َكَفُروا ِ

ß
wن َفْفتِنَُكُم ا

َ
َالةِ إِْن ِخْفتُْم أ ßِمَن الص ßإِن 

ْ
يَن َكَفُروا ِ

ß
wن َفْفتِنَُكُم ا

َ
َالةِ إِْن ِخْفتُْم أ ßِمَن الص ßإِن 

ْ
يَن َكَفُروا ِ

ß
wن َفْفتِنَُكُم ا

َ
َالةِ إِْن ِخْفتُْم أ ßِمَن الص

بِينابِينابِينابِينا
88 اً ماً ماً ماً م88 ّّ  لَُكْم َعُدّوّ

ْ
Èَفِِريَن َ�نُوا

ْ
 لَُكْم َعُدوال

ْ
Èَفِِريَن َ�نُوا

ْ
 لَُكْم َعُدوال

ْ
Èَفِِريَن َ�نُوا

ْ
 لَُكْم َعُدوال

ْ
Èَفِِريَن َ�نُوا

ْ
أباح اهللا u هذه اآلية قÁ الصالة u السفر، و¢ن �نت اآلية قيدته باnوف ولكن األمر  }}}}ال

 .أوسع من ذلك كما ورد عنه صÐ اهللا عليه وسلم أنه رخصة من اهللا سواء u اnوف أو األمن ا�هم أن يرتبط ذلك بالسفر
ٌٌ رَِحيم رَِحيم رَِحيم رَِحيمٌٌٌٌ    {{{{ :ومن األدلة ُفوٌرٌ ُفورَ ُفورَ إإإإِنß اهللاßَ ِنß اهللاßَ ِنß اهللاßَ ِنß اهللاßَ لللَلُفورَ ٍٍ فَ فَ فَ فَ ثٍْمٍ ثْم ِإلِ ثْم ِإلِ ثْم ِإلِ ٍٍ ِإلِ ْ�َ ُمتََجانٍِفٍ ْ�َ ُمتََجانِفَ ْ�َ ُمتََجانِفَ ٍٍ    لللَلْ�َ ُمتََجانِفَ َْمَصٍةٍ َْمَصةَ َْمَصةَ  ....}}}}َفَمِن اْضُطرuِ ß َفَمِن اْضُطرuِ ß َفَمِن اْضُطرuِ ß َفَمِن اْضُطرuِ ß ���َ�َْمَصةَ
 ِمن  ِمن  ِمن  ِمن ننننَْعِد إيَمانِِه َْعِد إيَمانِِه َْعِد إيَمانِِه َْعِد إيَمانِِه     َمن َكَفرَ َمن َكَفرَ َمن َكَفرَ َمن َكَفرَ {{{{: قوX تعا¬أيضاً ومن األدلة  رِهَ بِاهللابِاهللابِاهللابِاهللا

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

ß
رِهَ إِال

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

ß
رِهَ إِال

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

ß
رِهَ إِال

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

ß
ُكْفِر     إِال

ْ
َح بِال ن َ·َ ßُكْفِر  بِاِإليَماِن َولَِكن م
ْ
َح بِال ن َ·َ ßُكْفِر  بِاِإليَماِن َولَِكن م
ْ
َح بِال ن َ·َ ßُكْفِر  بِاِإليَماِن َولَِكن م
ْ
َح بِال ن َ·َ ßبِاِإليَماِن َولَِكن م BB BB ِِ ِCِCCCبُُه ُمْطَم

ْ
بُُه ُمْطَمَوقَل
ْ
بُُه ُمْطَمَوقَل
ْ
بُُه ُمْطَمَوقَل
ْ
َوقَل

ٌٌ َعِظيم َعِظيم َعِظيم َعِظيمٌٌٌٌ      َولَُهْم َعَذاب َولَُهْم َعَذاب َولَُهْم َعَذاب َولَُهْم َعَذاٌبٌ َن اهللاَن اهللاَن اهللاَن اهللا  ٌٌ م م م م  ....}}}}َصْدًرا َفَعلَيِْهْم َغَضبَصْدًرا َفَعلَيِْهْم َغَضبَصْدًرا َفَعلَيِْهْم َغَضبَصْدًرا َفَعلَيِْهْم َغَضٌبٌ
  ولمن األدلة قَ 

َ
 {{{{: اهللاßُ َيَعا¬

َ
Yَ ْو

َ
 َ أ

َ
Yَ ْو

َ
 َ أ

َ
Yَ ْو

َ
 َ أ

َ
Yَ ْو

َ
ْو ال    َو¢ِْن ُكنْتُْم َمْرَو¢ِْن ُكنْتُْم َمْرَو¢ِْن ُكنْتُْم َمْرَو¢ِْن ُكنْتُْم َمْرDَDDD أ

َ
َغائِِط أ

ْ
ْو ال ِمنُْكْم ِمْن ال

َ
َغائِِط أ

ْ
ْو ال ِمنُْكْم ِمْن ال

َ
َغائِِط أ

ْ
ْو ال ِمنُْكْم ِمْن ال

َ
َغائِِط أ

ْ
ٌٌ ِمنُْكْم ِمْن ال َحٌدٌ

َ
ْو َجاَء أ

َ
َحد أ

َ
ْو َجاَء أ

َ
َحد أ

َ
ْو َجاَء أ

َ
َحد أ

َ
ْو َجاَء أ

َ
ٍٍ أ ُدوا َماًء َسَفرَسَفرَسَفرَسَفٍرٍ ِ

َ
ُدوا َماًء َساَء فَلَْم ¡ ِ
َ
ُدوا َماًء َساَء فَلَْم ¡ ِ
َ
ُدوا َماًء َساَء فَلَْم ¡ ِ
َ
َساَء فَلَْم ¡ َمْستُْم النَمْستُْم النَمْستُْم النَمْستُْم الن

بًابًابًابًا  ُموا َصِعيًدا َطي ßُموا َصِعيًدا َطيَفتَيَم ßُموا َصِعيًدا َطيَفتَيَم ßُموا َصِعيًدا َطيَفتَيَم ßيمم عند عدم ا�اء }}}}َفتَيَم�فأباح اهللا االنتقال إ¬ ا. 
Xاهللا عليه وسلم ومن األدلة من السنة قو Ðطاء وا(((( :صnا Ïطاء واإن اهللا ¡اوز عن أمnا Ïطاء واإن اهللا ¡اوز عن أمnا Ïطاء واإن اهللا ¡اوز عن أمnا Ïعليهعليهعليهعليه    لنسيان وما استكرهوالنسيان وما استكرهوالنسيان وما استكرهوالنسيان وما استكرهواإن اهللا ¡اوز عن أم((((....    

ا�غرب ا�غرب ا�غرب ا�غرب ب| ب| ب| ب| Öع ا^Öع ا^Öع ا^Öع ا^(((( صÐ اهللا عليه وسلم ب| الظهر والعÁ و صÐ اهللا عليه وسلم ب| الظهر والعÁ و صÐ اهللا عليه وسلم ب| الظهر والعÁ و صÐ اهللا عليه وسلم ب| الظهر والعÁ و( ه قالابن عباس ر� اهللا عنهما أن ورد عن ومن األدلة ما
، إذاً ا�رج مرفوع u ال#يعة فإذا )أراد أال ¿رج أمتهأراد أال ¿رج أمتهأراد أال ¿رج أمتهأراد أال ¿رج أمته: : : : فلما سفلما سفلما سفلما سئئئئل ابن عباس عن ذلك قالل ابن عباس عن ذلك قالل ابن عباس عن ذلك قالل ابن عباس عن ذلك قال    ،،،،مطرمطرمطرمطر    والعشاء من غ� خوف والوالعشاء من غ� خوف والوالعشاء من غ� خوف والوالعشاء من غ� خوف وال

 .ا�شقة جاء تبعاً wلك ا�يس� والتسهيل Y ا�Äفوجدت 

    ))))T.T.T.T.((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 ::::تيس�تيس�تيس�تيس�للللسباب ا�شقة ا°اMة لسباب ا�شقة ا°اMة لسباب ا�شقة ا°اMة لسباب ا�شقة ا°اMة لأأأأو و و و أأأأأسباب ا�خفيف أسباب ا�خفيف أسباب ا�خفيف أسباب ا�خفيف 
 .وجواز القu Á الصالة وا°مع u الصلوات حال السفر ،مثل جواز الفطر u حال الصوم u السفر    ::::السفرالسفرالسفرالسفر    ----....
VVVV----    خفيفات الوارد: : : : ا�رضا�رضا�رضا�رض�حالة بالنسبة للمريض  ةومن ا u يمم�ي ي¥ه معه االغتسال با�اء،جواز اwوجواز  ا�رض ا

  .وجواز ا�خلف عن صالة ا°معة وا°ماعة ،الفطر u رمضان u حالة الصيام
UUUU----    ا�ديث    ::::النسيانالنسيانالنسيانالنسيان u طأ ((((: وردnا Ïطأ إن اهللا ¡اوز عن أمnا Ïطأ إن اهللا ¡اوز عن أمnا Ïطأ إن اهللا ¡اوز عن أمnا Ïبسبب  ثمأيا! ال فا^ ،ثمعدم اإل هاتفمن �في ))))والنسيانوالنسيانوالنسيانوالنسيانإن اهللا ¡اوز عن أم

من من من من ((((: وهو صائمناسياً و ·ب أكل أومن �فيفاته عدم وجوب القضاء Y من   أمرا من األمور ا�طلوبة منه،نسيانه إذا ن$
     ).).).).أكل أو ·ب ناسياً فأكل أو ·ب ناسياً فأكل أو ·ب ناسياً فأكل أو ·ب ناسياً فإإإإنما أطعمه اهللا وسقاهنما أطعمه اهللا وسقاهنما أطعمه اهللا وسقاهنما أطعمه اهللا وسقاه

TTTT----    يَمانِ {{{{    ::::ههههااااكركركركراإلاإلاإلاإل ِ
ْ

يَمانِ  بِاإل ِ
ْ

يَمانِ  بِاإل ِ
ْ

يَمانِ  بِاإل ِ
ْ

BB بِاإل BB ِِ ِCِCCCبُُه ُمْطَم
ْ
رِهَ َوقَل

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

ß
بُُه ُمْطَمإِال

ْ
رِهَ َوقَل

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

ß
بُُه ُمْطَمإِال

ْ
رِهَ َوقَل

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

ß
بُُه ُمْطَمإِال

ْ
رِهَ َوقَل

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

ß
 ن أن م: ومن �فيفاته ))))وما استكرهوا عليهوما استكرهوا عليهوما استكرهوا عليهوما استكرهوا عليه((((: ورد u ا�ديثأيضاً و }}}}إِال

ُ
كره أ

ن إالق فY الطكره أمن أيضاً وب| فسخه، و مضاء اMيعإ ه موجب تÁفه هذا بل �o ب|يلزم نه الإY اMيع وال#اء ف
، و¢نما الضمان Y الُمكِره X إذا �ن اإلكراه إكراها ملجئا، نه ال يضمنهإالف مال غ�ه فإتره Y أكومن  ،ال يقع طالقه

  .ذا �ن قلبه مطمC باإليمانإه وال يؤاخذ اإلنسان بذلك اكرعند اإللفظ بكلمة الكفر ا�جواز  من �فيفاتهو
�ن الشفيع  إذا دم سقوط حق الشفعةومن �فيفاته عوعدم العلم بالÆء من األمور الÏ ورد ا�خفيف بشأنها وعدم العلم بالÆء من األمور الÏ ورد ا�خفيف بشأنها وعدم العلم بالÆء من األمور الÏ ورد ا�خفيف بشأنها وعدم العلم بالÆء من األمور الÏ ورد ا�خفيف بشأنها     ::::ا°هلا°هلا°هلا°هل    ----////

وïن يت¥ر من هذا األمر وïن هل أن X حق الشفعة ) عقار(شgك فيه Åقه فيها، فإنسان إذا بيع نصيبا من أمر ي جاهال
فإن X أن يأخذ بها بعد أن يعلم أن X حق األخذ بها، وال يكون سكوته وتر�ه u اMداية إسقاطاً äا، ألن تر�ه إنما �ن بناء 

و بعد اMيع أثناء اMيع أوïن جاهال به  اعيب ةن اكتشف ا�شgى u السلعإعدم سقوط حق الرد أيضاً Y جهله Åقه، و
 . بمدة، ألن جهله بهذا اMيع يعد من باب ا�خفيف، إال إذا قبل ذلك فا�ق إ�ه



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       

- ٥٤ - 

 

ف u ال#ع، بل إن األسباب األخرى يمكن أن برز األسباب الÏ تستدø ا�خفيأوهو من     ::::العالعالعالع���� وعموم اMلوى وعموم اMلوى وعموم اMلوى وعموم اMلوى    ----¼¼¼¼
 ::::وينقسم ا¬ قسم|وينقسم ا¬ قسم|وينقسم ا¬ قسم|وينقسم ا¬ قسم|هم منها، تكون ناشئة عن هذا السبب وداخلة فيه فهو أ

فإنه oفف  االحgاز منه ويصعبن يقع أالبد  ءالÆ بمع� أنÕ ال يمكن أن أ�رز من هذا الÆء وهذا ::::عععع���� االحgاز االحgاز االحgاز االحgاز    ----    أأأأ
 .كسلس اMول، أو اÑم اwي يستمر u ال§ف، وÑïم اليس� u القروح واÑمامل ة�مثل ا^جاسات الي فيه
نسبة لباحف امثل مس ا�ص ،ن يستغÕ عنهأمر ويصعب ¬ مثل هذا األإن ا�Äف ¿تاج أبمع�  ::::عععع���� االستغناء االستغناء االستغناء االستغناء    ----    بببب
  .، وذلك ألنهم لو منعوا من مسها والقراءة فيها لgتب Y ذلك عدم تعلمهم لكتاب اهللا عز وجللصبيان مع عدم طهارتهمل
 ::::وX نوCنوX نوCنوX نوCنوX نوCن ::::ا^قصا^قصا^قصا^قص    ----½½½½
ما هو نقص عق@ فيشمل الصغر  ، ومنهعضائهأحد أو نقص u أu اMدن  نقص ¬إوهو اwي يعود  ::::ا^قص ا�قيåا^قص ا�قيåا^قص ا�قيåا^قص ا�قيå    ----    أأأأ

ما ، ومنه نوثةاأل وهومنه ما هو خلå طبيý ، وهذا غ� العقل يهو عضو ه مار ومنكغماء وا^وم والساإلالعته ووا°نون و
u قوة اMدنية العليه نقص  وêو ذلك ëا يgتب ،نواع العاهات مثل الع	 واnرس والعرجأ فيههو غ� طبيý فيدخل 

 .فال يكون متحمًال للت�Èف ال#عية الÏ تكون Y الشخص الÈمل u هذا ا°انب، الشخص
فالرقيق يعت�  ،نما oتص بقضية الرق¢و ،هئعضاأو u عضو من أنقص u اMدن  ¬إوهو اwي ال يعود  ::::كككك&&&&ا^قص ا�ُ ا^قص ا�ُ ا^قص ا�ُ ا^قص ا�ُ     ----    بببب

بنيته، فكث� من األرقاء أقوى u بنيتهم وأجسامهم من كث� من األحرار، لكن u ليس نقص لكنه قص وابالنسبة للحر ن
بناء �علق وقت هذا الشخص بسيده وبا�اú ال يمكن أن يكلف بما يكلف به األحرار اwي| ليس هناك من يملكهم 

 .إال اهللا عز وجل وبا�اú وقتهم حر
 Y ي هو ا^قص سواء �ن حقيقوبناءwين فيهم هذه ا�الة يا أو حكمياهذا السبب اwف| اÄفمثال خفف الشارع عن ا� ،

الصغ� غ� مÄف بالعبادات اMدنية وا�جنون، وا�رأة غ� مÄفة با°معة وا°ماعة، و�ذا العبد غ� مÄف بهما، واألع	 
 .واألعرج غ� مÄف| با°هاد

  ::::ااااهمههمههمههمهأأأأمن من من من     هاهاهاهاسباب غ�سباب غ�سباب غ�سباب غ�أأأأوهناك وهناك وهناك وهناك     ،،،،سباب اMارزةسباب اMارزةسباب اMارزةسباب اMارزةذا هذه _ األذا هذه _ األذا هذه _ األذا هذه _ األإإإإ
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     ....ستد± للتخفيفستد± للتخفيفستد± للتخفيفستد± للتخفيفتتتتمور الã مور الã مور الã مور الã وغ� ذلك من األوغ� ذلك من األوغ� ذلك من األوغ� ذلك من األ
  ::::هماهماهماهما    قسم|قسم|قسم|قسم|ببببتيس� تيس� تيس� تيس� للللللللا°اMة ا°اMة ا°اMة ا°اMة     ةةةةضابط ا�شقضابط ا�شقضابط ا�شقضابط ا�شقيمكن أن عل يمكن أن عل يمكن أن عل يمكن أن عل 

السفر u  مثالويكون هو ا�اكم والفيصل فيها، كسبب ا^ص  افهذه يتبع فيه نها نص من الشارعنها نص من الشارعنها نص من الشارعنها نص من الشارعأأأأشششش    uuuuمشاق ورد مشاق ورد مشاق ورد مشاق ورد     ----    أأأأ
  .والفطر u حال السفر ،قÁ الصالة الرباعية

  ::::و_ تنقسم ا¬ نوع|و_ تنقسم ا¬ نوع|و_ تنقسم ا¬ نوع|و_ تنقسم ا¬ نوع|ضبطها ي نها نص من الشارعنها نص من الشارعنها نص من الشارعنها نص من الشارعأأأأمشاق لم يرد u شمشاق لم يرد u شمشاق لم يرد u شمشاق لم يرد u ش    ----    بببب
ومشقة الصوم u  د ا�عتاد،u ال� والغسل مثل مشقة الوضوء ادات وال تنفك عنها العبادة Móا،ن تكون u جانب العبأ -.

هذا ا^وع من ا�شاق ال oُفف من أجله وال أثر u X ا�خفيف، ألنه لو �ن جاMا ، ومشقة ا°هاد وطول ا^هار، ا�ر
 .ها من ا7واب، فهذه ا�شقة إنما _ مشقة معتادةللتخفيف لفاتت مصالح العبادات والطاCت وفات ما ُرتب علي

V- ا،أMó ا تنفك عنه العبادةë Aجانب العبادات و u هذا و ن تكون تلك ا�شاقu ما يمكن ضبطه  u اعتاده ا^اس
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- ٥٥ - 

 

يقت1 ، فإن جرت Cدة ا^اس Y �مل هذا ا^وع من ا�شاق فإنه ال حوال ا^اسأعرافهم ويكون هو الضابط u أعموم 
أما إذا لم يكن هناك عرف ، ا�يس�، أما إن جرت Cدتهم بعدم احتماë Xا هو خارج عن طاقتهم فهذا ا^وع لب ا�يس�

ما يماثلها، فإن �نت مثلها أو قريبة منها  ¬فنحاول أن تقرب Z مشقة إ، فإن هذه ا�شقة �اول أن تقرب إ¬ جنسها
 .أقل منها درجة فال ¡لب ا�خفيف جلبت ا�خفيف، و¢ن �نت بعيدة أو

Mوط اعتبار ا�شقة ا°ا·Mوط اعتبار ا�شقة ا°ا·Mوط اعتبار ا�شقة ا°ا·Mتيس�تيس�تيس�تيس�للللة لة لة لة ل·وط اعتبار ا�شقة ا°ا:::: 
 .ن تكون ا�شقة من ا�شقات الã تنفك عنها العبادة Móاً أ -.
V- يث الأÅ ،يتحملها ا^اس وال يستطعون الص� عليها ن تكون ا�شقة خارجة عن ا�عتاد. 
U- اوظاهر اوجلي اواضح شيئان تكون أالبد ي أ ،ن تكون ا�شقة متحققة بالفعل ال متوهمةأ. 
T- ين أ u م ال#ع البدأكون للمشقة شاهد من جنسهاÈا إا�شقة  ،ال تكون غريبةأ حä ال#ع  نصما وارد uيهةو شبأ 

 u ال#ع أمن  ،ال#عنص �ا ورد u تشابه ما ورد Ïمثلة ا�شقة الÑي ال يقف اwول أو ا°رح اMم منه مثل مشقة سلس ا
 . وال يرقأ، فهذه تلحق ùنس مشقة االستحاضة

 ،لتخفيف مثل مشقة ا°هادل�ن X مقصد فال تع� ا�شقة جاMة  نإف ،ل#ع مقصد وراء ا�Äيف بهالن ال يكون أ -/
مر أن األهذا ستدø ومع ذلك ال ي ،مر فيهما ¿صل هذا األ ابل كث� ،نفسزهاق األإ¬ إكما هو معلوم ا°هاد قد يصل 

 .، ألن هذه ا�شقة مقصودة للشارعgك ا°هادي
 ذلك لم تكن ا�شقة إ¬ ان �ن مؤديإف ،عظم منهاأ¬ تفويت مصلحة إ ياY ا�شقة مؤد يكون بناء ا�يس� ن الأ -¼

عض والبد من عظم من اMأها عضذا صار بإا�صالح ، ن الشارع ا�كيم جاء بمراCة ا�صالح ودفع ا�فاسدأل ،تيس�لجاMة ل
إذا تعارض : (وقد ورد u القاعدة، د: من ذلكأëا هو  أو©عظم ا�صالح أن ا�رص Y أال شك  ،فعل بعض دون $ها

ا�هم إذا �نت مراCة ا�شقة ) ا�صالح يؤخذ بأهمها وأوالها، و¢ذا تعارض مفسدتان روø أعظمها Jرا بارتكاب أخفهما
 شك أن هذه ا�شقة ال ينظر إ�ها وال تعت�، فمثال ا°هاد فيه مشقة و¢زهاق بعض يؤدي إ¬ تفويت مصلحة أعظم فال

األنفس، لكن لو تُرك ا°هاد لفوت ذلك مصلحة أعظم من ن# اإلسالم ومن تأم| بالد ا�سلم| وقمع األعداء �ال 
 .يطمعوا u بالد اإلسالم

    ))))/./././.((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 )قاعدة ا�شقة ¡لب ا�يس�( ت هذه القاعدةنتناول E هذه ا�لقة القواعد ا�ندرجة �
 """"ال¥ورات تقدر بقدرهاال¥ورات تقدر بقدرهاال¥ورات تقدر بقدرهاال¥ورات تقدر بقدرها" قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةوووو" ال¥ورات تبيح ا�حظوراتال¥ورات تبيح ا�حظوراتال¥ورات تبيح ا�حظوراتال¥ورات تبيح ا�حظورات" قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة" " " " ققققضاضاضاضااألمر األمر األمر األمر إذا ضاق األمر اتسع و¢ذا اتسع إذا ضاق األمر اتسع و¢ذا اتسع إذا ضاق األمر اتسع و¢ذا اتسع إذا ضاق األمر اتسع و¢ذا اتسع " قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة

 ::::وفائدة هذه القواعدوفائدة هذه القواعدوفائدة هذه القواعدوفائدة هذه القواعد
هذه القواعد ف ،ينا ا�عامل معهاصعب علل ، فإذا أردنا العودة للقاعدة األممنها تي� وتسهل األخذ بمدلول القاعدة األأ ).

  .مة األد¬ مدلول القاعإسهل علينا الوصول ت �رج من ا^هر ثابة ا°داول الãمالã تكون ^ا ب
V ( ا�سائل الفقهية u لوأل_ بمثابة تدقيق ãبعض جوانب الفروع الفقهية ال u قاعدة منها تتمحض Z ردنا تطبيق أ ن

لك ثف ،أحرىوأو© ودق أا�ندرجة يكون ذلك  لكن من خالل القواعد ،فيهاجليا ر äا معناها م فيها �ا ظهالقاعدة األ
 .دخول الفروع فيها يةها ومعرفة كيفبالبد من االهتمام 
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 "ذا ضاق األمر اتسع و¢ذا اتسع األمر ضاقذا ضاق األمر اتسع و¢ذا اتسع األمر ضاقذا ضاق األمر اتسع و¢ذا اتسع األمر ضاقذا ضاق األمر اتسع و¢ذا اتسع األمر ضاقإإإإ" القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©
 و¢ذا اتسع األمر ضاق: V  إذا ضاق األمر اتسع: . ::::تتكون من شق|تتكون من شق|تتكون من شق|تتكون من شق|

ن الشارع يوسع Y ا�Äف ويسهل ويي� إف ةمور ونتج عنه حرج وضيق ومشقمر من األأE  ةمشق تذا �ققإنها أ عناهاعناهاعناهاعناهاوموموموم
  .عليه سابقا �ن ¬ ماإمر األCد ذا زالت ا�شقة إف ،عليه

إذا اتسع األمر إذا اتسع األمر إذا اتسع األمر إذا اتسع األمر ا وهو مع� قو^ ذا زالت هذه ا�شقةإف ،ن الشارع يي� ويسهل ا�كمإذا �ن حرج ومشقة فإه أن ذا ضاقذا ضاقذا ضاقذا ضاقإإإإ
 .¬ ما �ن عليهإمر يعود األ ، بلوليس ضاق أننا نضيق زيادة ،¬ ما �ن عليه سابقاإرجع ا�كم  ضاقضاقضاقضاق

 ضاق األمر وشق علينا أن نص@ الصالة رباعية، فوسع الشارع Y ا�Äف فأجاز X قÁ الصالة فمثال E حالة السفر
لصالة ا Cد األمر إ¬ ما �ن عليه ووجبت عليه وانتهت ا�شقة بته ¬إ�Äف ذا رجع اإف ،تكون ر�عت|إ¬ أن الرباعية 

 .ةرباعي
 ::::هذه القاعدة دل عليهاهذه القاعدة دل عليهاهذه القاعدة دل عليهاهذه القاعدة دل عليها

الةِ {{{{: قول اهللا تعا¬ نآمن القر) . ßوا ِمَن الص ُÁُالةِ َْق ßوا ِمَن الص ُÁُالةِ َْق ßوا ِمَن الص ُÁُالةِ َْق ßوا ِمَن الص ُÁُْن ييييَْق
َ
ْن  أ
َ
ْن  أ
َ
ْن  أ
َ
ٌٌ أ رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌحٌ

َ
بْتُْم uِ األ َJَ رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاحَو¢َِذا
َ
بْتُْم uِ األ َJَ رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاحَو¢َِذا
َ
بْتُْم uِ األ َJَ رِْض فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاحَو¢َِذا
َ
بْتُْم uِ األ َJَ ْن َفْفتِنَُكُم َو¢َِذا

َ
ْن َفْفتِنَُكُم إِْن ِخْفتُْم أ
َ
ْن َفْفتِنَُكُم إِْن ِخْفتُْم أ
َ
ْن َفْفتِنَُكُم إِْن ِخْفتُْم أ
َ
إِْن ِخْفتُْم أ

ا ُمبِينًاا ُمبِينًاا ُمبِينًاا ُمبِينًا 99 Èَفِِريَن َ�نُوا لَُكْم َعُدو99
ْ
يَن َكَفُروا إِنß ال ِ

ß
wفِِريَن َ�نُوا لَُكْم َعُدواÈَ

ْ
يَن َكَفُروا إِنß ال ِ

ß
wفِِريَن َ�نُوا لَُكْم َعُدواÈَ

ْ
يَن َكَفُروا إِنß ال ِ

ß
wفِِريَن َ�نُوا لَُكْم َعُدواÈَ

ْ
يَن َكَفُروا إِنß ال ِ

ß
wْن () () () ()     ****ا

َ
ْن َ أ
َ
ْن َ أ
َ
ْن َ أ
َ
ْو ُكنتُْم َمْرDَDDD أ

َ
ْو ُكنتُْم َمْر أ
َ
ْو ُكنتُْم َمْر أ
َ
ْو ُكنتُْم َمْر أ
َ
ٍٍ أ ًذى ِمْن َمَطٍرٍ

َ
ًذى ِمْن َمَطرَوال ُجنَاَح َعلَيُْكْم إِْن َ�َن بُِكْم أ
َ
ًذى ِمْن َمَطرَوال ُجنَاَح َعلَيُْكْم إِْن َ�َن بُِكْم أ
َ
ًذى ِمْن َمَطرَوال ُجنَاَح َعلَيُْكْم إِْن َ�َن بُِكْم أ
َ
َوال ُجنَاَح َعلَيُْكْم إِْن َ�َن بُِكْم أ

ْسِلَحتَُكْم وَُخُذوا ِحْذَرُ�مْ 
َ
ْسِلَحتَُكْم وَُخُذوا ِحْذَرُ�مْ تََضُعوا أ
َ
ْسِلَحتَُكْم وَُخُذوا ِحْذَرُ�مْ تََضُعوا أ
َ
ْسِلَحتَُكْم وَُخُذوا ِحْذَرُ�مْ تََضُعوا أ
َ
قِ {{{{: ثم قال اهللا تعا¬ }}}}تََضُعوا أ

َ
نَنتُْم فَأ

ْ
قِ َِذا اْطَمأ

َ
نَنتُْم فَأ

ْ
قِ َِذا اْطَمأ

َ
نَنتُْم فَأ

ْ
قِ َِذا اْطَمأ

َ
نَنتُْم فَأ

ْ
الةفَفَفَفَإإإإَِذا اْطَمأ ßالةيُموا الص ßالةيُموا الص ßالةيُموا الص ßآلا تفقد دل }}}}يُموا الصu ية Y اäءا°ز أو 

إإإإَِذا َِذا َِذا َِذا {{{{ ثم قال u نهايتها ،باح اهللا قÁ الصالةأاnوف  وجدومر فلما ضاق األ ،ا7ا6 ءY ا°ز¯ نهايتها و ،ول من القاعدةاأل فَفَفَفَ
نَنتُمْ 

ْ
نَنتُمْ اْطَمأ
ْ
نَنتُمْ اْطَمأ
ْ
نَنتُمْ اْطَمأ
ْ
الةَ {{{{مر وهذا u حالة اتساع األ} } } } اْطَمأ ßِقيُموا الص

َ
الةَ فَأ ßِقيُموا الص
َ
الةَ فَأ ßِقيُموا الص
َ
الةَ فَأ ßِقيُموا الص
َ
 .ه الكمال بال قÁبها Y وجا توائأي  }}}}فَأ

V (ئشة :ةمن السنC ر� اهللا عنها عن: ))))ادية ح¥ة األض����    أأأأناس من ناس من ناس من ناس من     ----ي ح¥ي ح¥ي ح¥ي ح¥أأأأ----دفدفدفدفMادية ح¥ة األضهل اMادية ح¥ة األضهل اMادية ح¥ة األضهل اMاهللا هل ا Ðزمن رسول اهللا ص u اهللا Ðزمن رسول اهللا ص u اهللا Ðزمن رسول اهللا ص u اهللا Ðزمن رسول اهللا ص u
فلما �ن بعد ذلك قيل لرسول اهللا صÐ فلما �ن بعد ذلك قيل لرسول اهللا صÐ فلما �ن بعد ذلك قيل لرسول اهللا صÐ فلما �ن بعد ذلك قيل لرسول اهللا صÐ     ،،،،ما بåما بåما بåما بåببببوتصدقوا وتصدقوا وتصدقوا وتصدقوا     ا7لثا7لثا7لثا7لثادخروا ادخروا ادخروا ادخروا     ::::فقال رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلمعليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم 

قال قال قال قال فففف    ،،،،سقيةسقيةسقيةسقيةلودك ويتخذون منها األلودك ويتخذون منها األلودك ويتخذون منها األلودك ويتخذون منها األااااا ا ا ا منهمنهمنهمنهلون لون لون لون ممممعون من ضحاياهم وعون من ضحاياهم وعون من ضحاياهم وعون من ضحاياهم وففففلقد �ن ا^اس ينتلقد �ن ا^اس ينتلقد �ن ا^اس ينتلقد �ن ا^اس ينتل اهللا ل اهللا ل اهللا ل اهللا يا رسويا رسويا رسويا رسواهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم 
    ----أي بعد ثالثة أيامأي بعد ثالثة أيامأي بعد ثالثة أيامأي بعد ثالثة أيام----عن ادخار �وم الضحايا بعد ثالث عن ادخار �وم الضحايا بعد ثالث عن ادخار �وم الضحايا بعد ثالث عن ادخار �وم الضحايا بعد ثالث     تتتتقالوا يارسول اهللا نهيقالوا يارسول اهللا نهيقالوا يارسول اهللا نهيقالوا يارسول اهللا نهي    ؟؟؟؟ذاكذاكذاكذاك    رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم ومارسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم ومارسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم ومارسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم وما

ّّ    أأأأ    نهيتكم مننهيتكم مننهيتكم مننهيتكم من    ماماماماننننإإإإ: (: (: (: (موضوع الشاهدموضوع الشاهدموضوع الشاهدموضوع الشاهدوهذا وهذا وهذا وهذا صÐ اهللا عليه وسلم صÐ اهللا عليه وسلم صÐ اهللا عليه وسلم صÐ اهللا عليه وسلم فقال فقال فقال فقال  ّّ    جل اÑافجل اÑافجل اÑافجل اÑافّّ     ----أي اآلنأي اآلنأي اآلنأي اآلن----    فÄوافÄوافÄوافÄوا    ،،،،ت عليكمت عليكمت عليكمت عليكمة الã دفة الã دفة الã دفة الã دفّّ
    ،،،،كلوا فوق ثالث لô تسعكمكلوا فوق ثالث لô تسعكمكلوا فوق ثالث لô تسعكمكلوا فوق ثالث لô تسعكمأأأأن تن تن تن تأأأأنا كنا نهيناكم عن �ومها نا كنا نهيناكم عن �ومها نا كنا نهيناكم عن �ومها نا كنا نهيناكم عن �ومها إإإإ((((þ رواية و ،))))أي ادخروا كيف شأي ادخروا كيف شأي ادخروا كيف شأي ادخروا كيف شئئئئتمتمتمتم) ) ) ) ااااوا وادخرووا وادخرووا وادخرووا وادخرودقدقدقدقوتصوتصوتصوتص

  ).).).).وادخروا وا¡رواوادخروا وا¡رواوادخروا وا¡رواوادخروا وا¡روا    ااااة فÄوة فÄوة فÄوة فÄوالسعالسعالسعالسعفقد جاء اهللا بفقد جاء اهللا بفقد جاء اهللا بفقد جاء اهللا ب
 قا ضالمّ أيام توسيعا Y ا�سلم|  األضاé فوق ثالثن� عن ادخار �وم  أن الرسول صÐ اهللا عليه وسلم ::::وجه اÑاللةوجه اÑاللةوجه اÑاللةوجه اÑاللة

 صÐ اهللا عليه وسلم أرادشدة، فبا�اú الرسول عليهم األمر عند قدوم بعض أهل اMادية إ¬ ا�دينة وهم u �اعة ومشقة و
 حã يضطرلحوم ن ادخار هذه المفن� الرسول  شخاص اwين جاؤوا وحا�هم يرك äا،الء األؤهذه األضاé تشمل ه أن

ش� بهم أمورمر وتوسع ا^اس وصارت وذهب األ ةضيقثم بعد ذلك �ا ذهبت هذه ال ،الء ا�حتاج|ؤا^اس أن يعطوا ه
سبب بنما �ن ا�كم إ هنوادخروا كيف شئتم، أل ا$و اآلنفقال  ،مرل الرسول عن هذا األأفس ، وليس هناك مشقة،معتاد
ذا ¢ذا ضاق اتسع وإمر ن األأل عادية،¬ حا�ه الإ¬ طبيعته ويعود إا�كم يعود زالت فانتهت وية قضية والقضال تلكوجود 

، ميعا°مر يشمل هل ا�دينة حã يكون األأ Y قهل اMادية وضيأوسع Y وو© اتسع فلما ضاق E ا�الة األ ،اتسع ضاق
    .ؤواكيف شاويتصدقوا وا أكليروا ون يدخأ مته، وساغ ä¬ طبيعإا�كم وصار ال� u سعة Cد ة ائقضفلما انتهت ال

    
 



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       

- ٥٧ - 

 

 : : : : الفروع الã يتم عليهاالفروع الã يتم عليهاالفروع الã يتم عليهاالفروع الã يتم عليها
 أداؤهذا لم يستطع ¢و ،ظارهإننه ب إف ،ا�البوليس X كفيل  ،ع� u سدادهأ�ن عليه دين ف ان شخصألو : من أهم فروعها 

ا�دين u ضائقة وال يستطيع السداد  فهذا" مر اتسعذا ضاق األإ"ن القاعدة تقول أل سطاقأديته منه يساعد u تإف Öلةً 
ما إحصل Y مال  ه بعد ذلكنألكن لو فرضنا  ،هتعليه حسب استطاع سطيق أو با�اú يؤخر اÑين عليهفيوسع عليه و

à دور الشق أي اآلن ؟ ال،ظارنY اإليب� و أ طيسY ا�ق يب�هنا هل  ،نه حصل X سعةإصدقة فب بإيصاء أو وأباإلرث 
 ".تسع األمر ضاقاذا إ" ا7ا6

ذا إمر ن األأل ،ال ¿¥ها الرجال مقبولة Ïلاادة النساء والصبيان Y ا�وادث الÏ تقع u ا�واضع هن شأ: من فروعها 
 .داءال �ن هو �مل ا�حمل واألإu حضور بعض الرجال هنا يضيق Y قضية الصبيان وال تقبل  ذا �نإولكن  ،ضاق اتسع

مر بالنسبة äا األ ألن ذا فقدت ا�رأة و�ها E السفر فولت رجًال عليها جاز،إ )هذه ذكرها الشافý رÊه اهللا( :من فروعها 
 من يقوم ن توîأوز äا مر اتسع فإذا ضاق األ ذا¢و ،فu ð ضائقة ،و غ� ذلكأها بموت فقدت و�قد و ، _ u سفرضاق

الشق ألن  ،جن( مع وجود ا�حرماأل ة�ها فال تستمر Y تو�إجاء بذلك و علمو�ائها أد أحن ألكن لو فرضنا عليها، 
  .�هاإا°ديد اwي قدم  للوî هاتيكون والتف ،مر ضاقذا اتسع األإا7ا6 يقول 

 تةكل ا�ياضطر الشخص أل ذاإف ،مر اتسعق األاذا ضإمر كما تقول القاعدة ن األللمضطر أل ةكل ا�يتأباحة إ: من فروعها 
نه ال إشيئا ف ةمن هذه ا�يت لوقد Ê الكن لو فرضنا بعد ذلك وجد طعام ،كل منهالعدم وجود ما يسد رمقه جاز X األ

 .ضاقاألمر ذا اتسع إ خر يقولاآل قوالش ،خرآا ئنه وجد شيكله ألأي
ذا ، إع الضائقة ¡لب التس�ن ا�شقة u وقوإوهكذا هذه القاعدة ف "ا�شقة ¡لب التس�ا�شقة ¡لب التس�ا�شقة ¡لب التس�ا�شقة ¡لب التس�" ىىىىعالقة القاعدة بالقاعدة الك�عالقة القاعدة بالقاعدة الك�عالقة القاعدة بالقاعدة الك�عالقة القاعدة بالقاعدة الك�

، ألنه �ا وقعت الضائقة وجد ا�يس� ا�شقة ¡لب ا�يس�: u شقها األول تدل Y ما تدل عليه القاعدة الك�ىالقاعدة 
نما E حالة ¢و ،ا جلبت التس� ليس باستمرارإذا�شقة  أن ووه: مما القسم ا7ا6 فهو قيد للقاعد األوا�وسعة تبعا wلك، أ

  .و©أل¬ حا�ه ا¢السبب اÑاä øا يعود ا�كم إ¬ طبيعته و ا�شقة وانت¸ فتذا انتإوبا�اX ú  ،وجود ا�شقة
 "ال¥ورات تبيح ا�حظوراتال¥ورات تبيح ا�حظوراتال¥ورات تبيح ا�حظوراتال¥ورات تبيح ا�حظورات" ::::    القاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انية

و تلف أ Y ذلك هالكهلgتب حا�ه  راعَ ذا لم تُ إنسان إلوA ا�الة الÏ يصل فيها ا ،و_ Öع Jورة اتاتاتاتال¥ورال¥ورال¥ورال¥ور: معناهامعناهامعناهامعناها
  .و ضياع مصا�ه ال¥وريةأعضائه أعضو من 

  .الgخيص وتقتµ¡1  أي: تبيحتبيحتبيحتبيح فظول
    .A ا�حرمات ال#عية: ا�حظوراتا�حظوراتا�حظوراتا�حظورات

úاÖمع� القاعدة اإلúاÖمع� القاعدة اإلúاÖمع� القاعدة اإلúاÖمع� القاعدة اإل:::: 
ذا إ فقد أحد Jوراته الÏ كفلها ال#عو أعضائه أو تلف عضو من أنسان ¬ هالك اإلإن ال¥ورة الã حصوäا يؤدي أ

ذا لم إو مقاربته أ¬ حد اäالك إالوصول  نذإ ،نسبة äذا الشخصالمر ا�حرم باحة األإب قت1ت انهإا�الة ف وجدت E هذه
 .ذا الشخص ا�ناول من هذا ا�حرمäويرخص  بيحهنه µ ذلك ويأال تناول ا�حرم إيكن هناك طريق للخروج منه 

 ::::دلةدلةدلةدلةأأأأهذه القاعدة äا هذه القاعدة äا هذه القاعدة äا هذه القاعدة äا 
ٌٌ رَِحيم رَِحيم رَِحيم رَِحيمٌٌٌٌ        َفَمِن اْضُطرß َفَمِن اْضُطرß َفَمِن اْضُطرß َفَمِن اْضُطرß {{{{: قوX تعا¬) . ُفوٌرٌ ُفورَ ُفورَ ععععَْم َعلَيِْه إِنß اهللاßَ َْم َعلَيِْه إِنß اهللاßَ َْم َعلَيِْه إِنß اهللاßَ َْم َعلَيِْه إِنß اهللاßَ لللَلُفورَ ٍٍ فَال إِ فَال إِ فَال إِ فَال إِ ْ�َ بَاغٍغٍغٍٍغ َوال Cَد َوال Cَد َوال Cَد َوال Cٍَدٍ ْ�َ بَاَ ْ�َ بَاَ وال  ،وز X ال ءنه غ� باغ ç uأأي  }}}}لللَلْ�َ بَاَ

 .ا�د ا�طلوب ·Cومتعدي خرين متعدي Y حقوق اآل



            ))))))))  ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6ثا6مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                       ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                       القواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهالقواعد الفقهيهمقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر                       

- ٥٨ - 

 

ثْمٍٍٍٍ    {{{{ويقول اهللا عز وجل u آية أخرى  ثْم ِإلِ ثْم ِإلِ ثْم ِإلِ ٍٍ ِإلِ ْ�َ ُمتََجانٍِفٍ ْ�َ ُمتََجانِفَ ْ�َ ُمتََجانِفَ ٍٍ    لللَلْ�َ ُمتََجانِفَ َْمَصٍةٍ َْمَصةَ َْمَصةَ ٌٌ رَِحيم رَِحيم رَِحيم رَِحيمٌٌٌٌ    فَ فَ فَ فَ     َفَمِن اْضُطرuِ ß َفَمِن اْضُطرuِ ß َفَمِن اْضُطرuِ ß َفَمِن اْضُطرuِ ß ���َ�َْمَصةَ ُفوٌرٌ ُفورَ ُفورَ ذا إنسان ن اإلأ_ بمع�  }}}}إإإإِنß اهللاßَ ِنß اهللاßَ ِنß اهللاßَ ِنß اهللاßَ لللَلُفورَ
 و¢نما أ°أته ال¥ورة ذا لم يكن هذا الشخص قاصد �ناول ا�حرمإن اهللا سبحانه وتعا¬ إقع J Eورة و�مصة و�اعة فو
 .مر مباحان اهللا غفور رحيم ويكون هذا األإف

َم {{{{ :قوX تعا¬ ßَل لَُكْم َما َحر ßَم َوقَْد فَص ßَل لَُكْم َما َحر ßَم َوقَْد فَص ßَل لَُكْم َما َحر ßَم َوقَْد فَص ßَل لَُكْم َما َحر ßْهِ َوقَْد فَص
َ
ْهِ ُْم إِ�
َ
ْهِ ُْم إِ�
َ
ْهِ ُْم إِ�
َ
 َما اْضُطِرْرييييُْم إِ�

ß
 َما اْضُطِرْرَعلَيُْكْم إِال
ß

 َما اْضُطِرْرَعلَيُْكْم إِال
ß

 َما اْضُطِرْرَعلَيُْكْم إِال
ß

نه مباح إ�ه من هذا ا�حرومات فإال ما اضطررتم إ أي }}}}َعلَيُْكْم إِال
 .لكم

ْو َدًما َمْسُفوًحا{{{{: وقال تعا¬
َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ

ß
ْو َدًما َمْسُفوًحا َفْطَعُمُه إِال

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ

ß
ْو َدًما َمْسُفوًحا َفْطَعُمُه إِال

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ

ß
ْو َدًما َمْسُفوًحا َفْطَعُمُه إِال

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
 أ

ß
ٍٍ َفْطَعُمُه إِال  َطاِعٍمٍ

َ
Yَ ًما ßُ�َر ß

َ
úِإ َéِو

ُ
ِجُد uِ َما أ

َ
 َطاِعمقُْل ال أ

َ
Yَ ًما ßُ�َر ß

َ
úِإ َéِو

ُ
ِجُد uِ َما أ

َ
 َطاِعمقُْل ال أ

َ
Yَ ًما ßُ�َر ß

َ
úِإ َéِو

ُ
ِجُد uِ َما أ

َ
 َطاِعمقُْل ال أ

َ
Yَ ًما ßُ�َر ß

َ
úِإ َéِو

ُ
ِجُد uِ َما أ

َ
َْم ِخ§ِ     قُْل ال أ

َ
ْو �

َ
َْم ِخ§ِ أ

َ
ْو �

َ
َْم ِخ§ِ أ

َ
ْو �

َ
َْم ِخ§ِ أ

َ
ْو �

َ
ٌٌ    أ إإإإِنßُه رِْجسِنßُه رِْجسِنßُه رِْجسِنßُه رِْجٌسٌ ٍٍ فَ فَ فَ فَ يريريريٍرٍ

 ِßلَِغْ�ِ اهللا ßِهل
ُ
ْو فِْسًقا أ

َ
ِهلß لَِغْ�ِ اهللاßِ أ

ُ
ْو فِْسًقا أ

َ
ِهلß لَِغْ�ِ اهللاßِ أ

ُ
ْو فِْسًقا أ

َ
ِهلß لَِغْ�ِ اهللاßِ أ

ُ
ْو فِْسًقا أ

َ
ٌٌ رَِحيم رَِحيم رَِحيم رَِحيمٌٌٌٌ        بِِه َفَمِن اْضُطرß بِِه َفَمِن اْضُطرß بِِه َفَمِن اْضُطرß بِِه َفَمِن اْضُطرß أ ُفوٌرٌ ُفورَ ُفورَ إإإإِنß َربßَك ِنß َربßَك ِنß َربßَك ِنß َربßَك لللَلُفورَ ٍٍ فَ فَ فَ فَ ْ�َ بَاغٍغٍغٍٍغ َوال Cَد َوال Cَد َوال Cَد َوال Cٍَدٍ ْ�َ بَاَ ْ�َ بَاَ ن اهللا يغفر X إ¬ هذه ا�حرمات فإفمن اضطر  }}}}لللَلْ�َ بَاَ

 .ويتوب عليه وال يؤاخذه
 ::::لفروع ا�طبيقية Y هذه القاعدةلفروع ا�طبيقية Y هذه القاعدةلفروع ا�طبيقية Y هذه القاعدةلفروع ا�طبيقية Y هذه القاعدةاااابعض بعض بعض بعض 

  لو: من فروعها    
ً
Cالك جوäا Y إ�رماً ��يتة ف اطعامإال ولم د  ،سبب ا°وعب أيشارف شخص X ن يتناول أنه وز

  .ما يك  Ñفع ا°وع وا�شقة واäالك عنه امنه
 ، إذانه ي#ع X ذلك دفعاً äذه ال¥ورةإال بقتله فإن يدفعه X أكن مخر ولم يآنسان Y شخص إ وأ صال حيوان لوأيضاً  

، وال يؤاخذ ألنه فع عن نفسهان يدأنه البد إال بالقتل فإائل صنسان الو هذا اإلأائل صال ا�يوان يدفع هذايمكن أن لم 
  .مضطر

نينة القلب أية مع طمجاز X ا^طق بها كما ورد E اآل ،لتال ق¢نطق بكلمة الكفر وأن يكره شخص Y ألو : من فروعها 
 .ن ال¥ورات تبيح ا�حظوراتأل

 ::::عالقتها بالقاعدة األمعالقتها بالقاعدة األمعالقتها بالقاعدة األمعالقتها بالقاعدة األم
 .س�يا�شقة ¡لب ا� :، كما تنص القاعدة الك�ىباحة ا�حرمإوقد جلبت ا�يس� ب ،سباب ا�شقةأال¥ورات من 

ب#ط عدم نقصانها رات تبيح ا�حظورات ونص عليه بعض العلماء u قوäم ال¥ ،عماäا قيدوإل ،وهذه القاعدة فيها قيد
Mقاء Y ال¥ورة أشد من اإلقدام Y األمر ا�حرم حã يمكن إعمال هذه القاعدة، فبناء Y فالبد أن يكون ا ،عنها

ذلك لو أن حالة ال¥ورة �نت مساوية �الة الشدة u  اإلقدام Y األمر ا�حرم فإن ال¥ورة وا�ال هذه ال تبيح ا�حظور، 
 .ظورإذا تساوى ا�حظور وال¥ورة فال تبيح ال¥ورة هذا ا�ح

لو هدد شخص بالقتل Y أن يقتل شخصا مسلما، فال وز X أن يقدم Y قتله الدCء ال¥ورة، ألن هذه : مثال ذلك
مر ا�قابل لل¥ورة مساو ألن ااآلال¥ورة ال تبيح ما يساويها، فال يمكن أن تدفع عن نفسك القتل �قتل أخاك ا�سلم، 

 .äا u ال¥ر يح ما هو مساوٍ رة ال تبوا¬ ال¥وبا� u ال¥ر، äا
لو هدد شخص بأخذ ماY X أن يقتل شخصاً معصوما، فإنه ال : ال¥ورة ال تبيح ما هو أقل منها u ال¥ر، ومثاXأيضاً و

وز X القتل Ñفع حالة ال¥ورة هذه، ألن أخذ ماX أد: من قضية قتله ألخيه ا�سلم، إذاً Jورته هذه ال تعد مبيحة 
 .هذا لفعله

 ؟؟؟؟تبيح ا�حظوراتتبيح ا�حظوراتتبيح ا�حظوراتتبيح ا�حظورات    اتاتاتاتال¥ورال¥ورال¥ورال¥ورووووة ة ة ة عملعملعملعملمã يكون ال¥ورة ممã يكون ال¥ورة ممã يكون ال¥ورة ممã يكون ال¥ورة م
 ال¥ر ا�gتب Y ال¥ورة ذا �نإما أ الفعل، ح ال¥ورةفهنا تبي ،ذا �نت ال¥ورة أY من ال¥ر ا�gتب Y الفعلإ

 .هفال¥ورة ال تبيح منها �Yن أو أ äا مساوياً 
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هذه القاعدة فيها تقييد للقاعدة السابقة، فمن وقع J uورة ليس األمر Y ) ال¥ورات تقدر بقدرهاال¥ورات تقدر بقدرهاال¥ورات تقدر بقدرهاال¥ورات تقدر بقدرها( ::::ا7ا7ةا7ا7ةا7ا7ةا7ا7ةقاعدة قاعدة قاعدة قاعدة الالالال
 .ويدع ما شاء، و¢نما ال¥ورات تقدر بقدرها، óربه يأخذ ما شاء

  .ما يسد به الرمقوا�قدار اwي يدفع ا°وع عنه  أكلنما ي¢و، شبعال منكل ا�يتة ال يهلك نفسه أ¬ إمن اضطر *
وال وز  ،¬ معا°ةإبا�قدار ا�حتاج  و ا�رأه فيكت¸أو االطالع Y عورة الرجل أ عالج العورة ¬إيب بذا اضطر الطإ* 

ال¥ورة وما زاد Y به بمع� يؤخذ ا�قدار اwي تتعلق ، )ال¥ورات تقدر بقدرها(فهذا هو مع� قول ، الزيادة Y ذلك
 .غذلك فال وز وال يسو

ععععَْم َعلَيِْه إِنß اهللاßَ َْم َعلَيِْه إِنß اهللاßَ َْم َعلَيِْه إِنß اهللاßَ َْم َعلَيِْه إِنß اهللاßَ {{{{: دلة قوX تعا¬ومن األمتعددة من القرآن، هذه القاعدة دلت عليها أدلة  ٍٍ فَال إِ فَال إِ فَال إِ فَال إِ ْ�َ بَاغٍغٍغٍٍغ َوال Cَد َوال Cَد َوال Cَد َوال Cٍَدٍ ْ�َ بَاَ ْ�َ بَاَ َفَمِن اْضُطرß َفَمِن اْضُطرß َفَمِن اْضُطرß َفَمِن اْضُطرß لللَلْ�َ بَاَ
ٌٌ رَِحيم رَِحيم رَِحيم رَِحيمٌٌٌٌ     ُفوٌرٌ ُفورَ ُفورَ ما يدفع عنه بنسان ب¥ورته خذ اإلأي، بمع� أن تقدر بقدرها، وهذا مع� قو^ا أي غ� متجاوز :وال Cد }}}}لللَلُفورَ

نه أيات بنه اعتدى وقد وردت اآلX وال وز أل غورا ال يسوظ� امرأنه ارتكب إن زاد فإف ،ال¥ورة وال يزيد عن ذلك
C· هذا �ظور ال وز. 

  بعض الفروع الã تندرج �ت هذه القاعدةبعض الفروع الã تندرج �ت هذه القاعدةبعض الفروع الã تندرج �ت هذه القاعدةبعض الفروع الã تندرج �ت هذه القاعدة
 كل بمقدار ما يدفع مشقةنه وز X األإفة �يت�طعاماً �رما  إالولم د  لو شارف شخص Y اäالك جوC: من فروعها 

  .ن ال¥ورات تقدر بقدرهاأل ،ذلك يزيد Y وز X أن عنه وال وعا°
يكون الكشف مقتÁا Y موضع  ألجل ا�اجة فال بد أنالطبيب  شخصاً اضطر لكشف عورته أمام نألو : من فروعها

و يزيد E أا�عا°ة غ� موضوع  إ¬ ن ينظرأ¿رم Y الطبيب  ، كمان يزيد E ذلكأحرم Y الشخص فيُ  ،ا�عا°ة فقط
  .كشف العورة �رماً و�ذلك ا^ظر ا�هاأن  األصلألن  )ال¥ورات تقدر بقدرها(ا^ظر 
  بالقاعدة الك�ىبالقاعدة الك�ىبالقاعدة الك�ىبالقاعدة الك�ى    تهاتهاتهاتهاعالقعالقعالقعالق
  )ا�شقة ¡لب ا�يس�( الã تتدرج �ت قاعدة  )تال¥ورات تبيح ا�حظورا(قيد بقاعدة أيضاً 

ولكن  ،طالقبإو رارنه ليس Z مشقة يؤخذ بها باستمأل، ا�شقة عموماً  و_ تقيد قاعدة، قيد ا�ندرج مندرج وال شك أن
تعت� قيداً للقاعدة السابقة أيضاً وال يُزاد عليه، هذه القاعدة تعت� قيداً للقاعدة األم و عراباحة الشأ دار اwييؤخذ ا�ق

لشارع، وحدود ا�قدار اwي يدفع ال¥ورة فال تبيح ا�شقة وال¥ورة إال u حدود ما أباحه ا، ال¥ورات تبيح ا�حضورات
 .Åيث ال يزيد عنها

    ))))¼.¼.¼.¼.((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 :حيث تب� Ñينا فيها قاعدتان من القواعد ا�ندرجة هما "ا�شقة ¡لب ا�يس�"ة سنختتم ما يتعلق بقاعد
    "االضطرار ال يبطل حق الغ�االضطرار ال يبطل حق الغ�االضطرار ال يبطل حق الغ�االضطرار ال يبطل حق الغ�" قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة) ) ) ) ....
VVVV((((    ل م§لة ال¥ورة" قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةß§ُل م§لة ال¥ورةا�اجة تß§ُل م§لة ال¥ورةا�اجة تß§ُل م§لة ال¥ورةا�اجة تß§ُمة �نت أ    ،،،،ا�اجة تCمة �نت أCمة �نت أCمة �نت أCو خاصةو خاصةو خاصةو خاصة" 

وبعد ذلك يتب� ^ا إن شاء اهللا تعا¬ u ا�نهج القاعدة  ،ختام مسك هذه القاعدة سيكون u ا�ديث عن هات| القاعدت|
وما يندرج �تها، وأما القواعد الك�ى ا�تفق عليها ب| سلف األمة فنصيبنا منها u  "عمال الªم أو© من إهماXعمال الªم أو© من إهماXعمال الªم أو© من إهماXعمال الªم أو© من إهماXإإإإ"الÄية 

و�ما قلت نكمل بقيته إن شاء اهللا تعا¬ u مستوى قادم هو  ،نه إن شاء اهللا تعا¬ بنهاية هذه القاعدةهذا ا�ستوى ننتð م
 .ا�ستوى الرابع
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 "االضطرار ال يبطل حق الغ�االضطرار ال يبطل حق الغ�االضطرار ال يبطل حق الغ�االضطرار ال يبطل حق الغ�" قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة
    ::::مع� القاعدةمع� القاعدةمع� القاعدةمع� القاعدة

ت هذه ال¥ورة فإذا �ن "ال¥ورات تبيح ا�حظوراتال¥ورات تبيح ا�حظوراتال¥ورات تبيح ا�حظوراتال¥ورات تبيح ا�حظورات"أن اإلنسان إذا اضطر طبعا كما سبق معنا u القاعدة الÏ قبل ذلك 
وwلك Y اإلنسان  ،الÏ أباحت هذا ا�حظور وهذا ا�حرم متعلقة Åقوق اآلخرين فإن االضطرار ال يبطل حقوق اآلخرين

ل¥ورة أباحت لك ا�حظور وأباحت لك أن تأخذ حق غ�ك äذه فا ،إذا ارتكب هذا األمر أن يضمن للناس حقوقهم
 اً فإذ "االضطرار ال يبطل حق الغ�االضطرار ال يبطل حق الغ�االضطرار ال يبطل حق الغ�االضطرار ال يبطل حق الغ�"ألن القاعدة هذه تقيد ذلك وتقول  ،بال مقابلال¥ورة لكن ليس مع� ذلك أن تأخذه 

أو تفويته فإنه يلزم  Åقوق اآلخرين وترتب Y ذلك إتالف حق آلدÎ اإذا �نت ال¥ورة تتعلق أو أباحت أمرا متعلق
وحقوق  فال يُتسامح فيها، Y ا�شاحة ألنه كما هو معلوم أن حقوق بÕ آدم مبنية ،ضمان ا�ق وال يبطله ذلك االضطرار

، يأخذه Ñفع Jورته ال بد أن يضمن ذلكوفعÐ اإلنسان اwي يضطر إ¬ مال غ�ه  ،اهللا عز وجل مبنية Y ا�سا�ة
ألن هذه حقوق ا^اس  ،لكن ضمان مال غ�ه ال بد منه ،فال يأثم بأخذه من مال غ�ه ،وال¥ورة فقط ترفع عنه اإلثم

 .ةال تدخلها ا�سا�وحقوقهم 
 ::::بعض الفروع ا�ندرجة �ت هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة �ت هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة �ت هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة �ت هذه القاعدة

فقد أفã بعض العلماء بأنه ب عليه ، فقتله، Y إنسان ولم يمكن أن يدفعه إال بقتله �gم لو صال حيوان: من فروعها
، غ�دة ال يبطل حق الألن قتله و¢ن �ن مباحا لل¥ورة إال أن االضطرار حسب القاع ،ضمان هذا ا�يوان بقيمته لصاحبه

فبعضهم  ،بل Y قول بعض العلماء ،وهذا ا�خريج طبعا ليس Y قول Z العلماء ،ال يأثم بالقتل لكن ب عليه الضمان
 .ةال يرى الضمان ما دام أن اMهيمة معتدية وصائل �ث� من العلماءو ،يرى الضمان

وذلك �خفف السفينة حã  ،�ن عليها متاع غ�ه بدون إذنه فأل� بعض من ،لو أ·فت سفينة Y الغرق: من فروعها 
ألجل  اً ألن إتالفه �تاع غ�ه و¢ن �ن مباح ،فإنه أفã بعض العلماء أنه يلزم ا�لå ضمان هذا ا�تاع ،ال تغرقوترتفع 

 ،�نI بذلك نفسه فعليه أن يضمن حق غ�ه اwي أتلفه "ال يبطل حق الغ�ال يبطل حق الغ�ال يبطل حق الغ�ال يبطل حق الغ�"ال¥ورة لكن االضطرار كما تنص القاعدة 
وقد وردت مطلقة و_ �اJ قوال من أقوال العلماء  "ال يبطل حق الغ�ال يبطل حق الغ�ال يبطل حق الغ�ال يبطل حق الغ� االضطراراالضطراراالضطراراالضطرار"هذه القاعدة كما هو ظاهر تدل Y أن 

بعضهم يقول أنه ب الضمان واMعض اآلخر يقول ال ب  ،والعلماء �تلفون u مثل هذه القضايا ،u هذه ا�سائل
 ،ولفضراجح u هذه ا�سألة وقول م قد ضبط ما ب فيه الضمان حã يؤخذ بقولٍ   تعا¬ تعا¬ تعا¬ تعا¬فابن رجب رÊه اهللافابن رجب رÊه اهللافابن رجب رÊه اهللافابن رجب رÊه اهللا ،الضمان

قال u إحدى قواعده و_ القاعدة فيضبط مسائل ما يضمن وما ال يضمن وما يبطله االضطرار وما ال يبطله االضطرار 
)V¼" ( لغ�ه----من أتلف شيمن أتلف شيمن أتلف شيمن أتلف شيئئئئا ا ا ا Õلغ�هيع Õلغ�هيع Õلغ�هيع Õلم يضمنه    ----يع X فع أذاهÑلم يضمنه X فع أذاهÑلم يضمنه X فع أذاهÑلم يضمنه X فع أذاهÑ"  هيمة الصائلةوهذا يتخرج عليهMقضية ا u فإنه قتلها  ،ما سبق

 ".من أتلف شيئا Ñفع أذاه X لم يضمنه"وهذا مع� قوX  ،يضمنها فهنا ال ،ألنها _ ا�عتدية ،�دفع أذاها
 ،ليهع لم تصل عليه ولم تعتدِ  ،لو فرضنا أن اMهيمة u ا�ثال السابق ليست _ صائلة "و¢ن أتلفه Ñفع أذاه به ضمنهو¢ن أتلفه Ñفع أذاه به ضمنهو¢ن أتلفه Ñفع أذاه به ضمنهو¢ن أتلفه Ñفع أذاه به ضمنه"ثم قال 

 ،إذن هو اآلن دفع Jورة نفسه بهذه اMهيمة ،و¢نما �نت u مÈنها وهو قد اضطر إ�ها بسبب ا°وع فجاء وذÅها وأكلها
إذن يgجح أنه إذا �ن هناك اعتداء فال ضمان حسب òم ابن رجب  ،عليه ألن اMهيمة لم تعتدِ  ،فهنا ب عليه الضمان

فإن �ن هناك اعتداء فال ضمان ويبطل حق الغ� ألن  ،Êه اهللا تعا¬ u هذه القاعدةأو حسب ضبط ابن رجب ر ،رÊه اهللا
وأما إذا لم يكن هنالك اعتداء و¢نما الشخص هو  ،ال¥ورة واالعتداء _ الÏ أ°ات هذا الشخص إ¬ إتالف هذا األمر
لعل لعل لعل لعل إذن  ،وبا�اú االضطرار ال يبطل حق الغ�عليه  اwي بادر وأتلف هذا الÆء �ضمن حياته و�بقيها فهذا إذن لم يعتدِ 
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أنه إذا �ن الشخص أتلف هذا األمر بسبب أن هذا الÆء  هذا القول هو القول الوسط وهو اwي يgجح u هذه ا�سألةهذا القول هو القول الوسط وهو اwي يgجح u هذه ا�سألةهذا القول هو القول الوسط وهو اwي يgجح u هذه ا�سألةهذا القول هو القول الوسط وهو اwي يgجح u هذه ا�سألة
م Y وأما إذا �ن هو اwي أقد "االضطرار ال يبطل حق الغ�"وبا�اú ال يدخل �ت القاعدة  ،اعتدى عليه فال ضمان فيه

 "االضطرار ال يبطل حق الغ�" ألنه هنا ب عليه ضمانهب عليه ضمانهب عليه ضمانهب عليه ضمانهعليه بسبب أنه هو اwي احتاج إ�ه فهنا  ْل ُص إتالفه مع أنه لم يَ 
وبا�اú يتب| ^ا ما يبطل  ،فهذا لعله يضبط أحÈم هذه ا�سألة ،عليه وهو قد أتلف هذا الÆء مع أن هذا الÆء لم يعتدِ 

فإن �ن االضطرار حق اآلخرين هو اwي اعتدى فيبطل حق  ،باالضطرار من حقوق اآلخرين وما ال يبطل ،باالضطرار
و¢نما الشخص هو اwي جاء إ�ه �دفع به Jره فهنا فعال  لم يعتدِ ووأما إذا �ن حقهم  ،اآلخرين وال يكون فيه ضمان

 "الغ�االضطرار ال يبطل حق "
 ::::عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ىعالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ى

لكن هذه القاعدة قيدت ذلك بأن حقوق  ،¥ورة كما سبق سبب من أسباب ا�شقة الÏ ي#ع عندها ا�خفيففإن ال
قيدت بأنه إذا �نت  "ا�شقة ¡لب ا�يس�"فð إذن قيد u القاعدة يعÕ  ،و¢نما يب� ضمانها ،اآلخرين ال يبطلها االضطرار

إنما هذه القاعدة فقط ترفع  ،مطلقا بمع� ال ضمان فيه وال إثم فيه ا�شقة u جانب حقوق اآلخرين فإن ا�يس� ال يكون
وأما قضية الضمان فهو  ،يعÕ ال¥ورة u هذه القاعدة يعÕ ا�يس� هنا يأá من قبيل رفع اإلثم عن هذا الشخص ،اإلثم

 .هذا ما يتعلق بهذه القاعدة ،تبطل بسبب االضطرار إ�ها باٍق عليه ألن حقوق اآلخرين ال
 .بهذه القاعدة) ا�شقة ¡لب ا�يس�(إذن èتم قاعدة " ا�اجة تُ§ßل م§لة ال¥ورة Cمة �نت أو خاصةا�اجة تُ§ßل م§لة ال¥ورة Cمة �نت أو خاصةا�اجة تُ§ßل م§لة ال¥ورة Cمة �نت أو خاصةا�اجة تُ§ßل م§لة ال¥ورة Cمة �نت أو خاصة" قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة
يؤدي إ¬ تلف  ويراد بها ما يؤدي فقده إ¬ وقوع ا�Äف u حرج ومشقة وال ،_ u ا�قيقة أد: درجة من ال¥ورة ::::ا�اجةا�اجةا�اجةا�اجة

و¢¬ فوات األمور ا�اجية  ،ؤدي إ¬ وقوع ا�رج وا�شقة والضنك بالنسبة Xو¢نما ي ،عضو من أعضائه وال إ¬ هالكه
X أقل درجة من ال¥ورة ،بالنسبة _ úا�كما سبق أن فقدها يؤدي إ¬ هالك اإلنسان أو تلف عضو من  ال¥ورةال¥ورةال¥ورةال¥ورةألن  ،فبا

والقاعدة هنا تنص Y أن ، نت وا�شقةو¢نما يؤدي إ¬ الع ،أما ا�اجة ال يؤدي األمر u فقدها إ¬ هذا الÆء ،أعضائه
 ::::وا�اجة Y نوع|وا�اجة Y نوع|وا�اجة Y نوع|وا�اجة Y نوع|. . . . ا�اجة ت§ل م§لة ال¥ورة Cمة �نت أو خاصة

وقد نص بعض العلماء Y أن  ،و_ ا�اجة الشاملة °ميع األمة فيما يمس مصا�هم العامة: ا�اجة العامةا�اجة العامةا�اجة العامةا�اجة العامة ا^وع األولا^وع األولا^وع األولا^وع األول
اجة فيما يتعلق بعموم ا^اس وحاجات عموم ا^اس فð تعت� إذا �نت ا� ،هذا ا^وع من ا�اجات يكون �ل¥ورة

 ".ا�اجة إذا عمت �نت �ل¥ورة"u قاعدة �تص بهذا ا°انب  قالوا لك�wل¥ورة و
و¢نما لطائفة ليست لعموم ا^اس و¢نما  ،ليست لفرد �لو إما أن تكون لطائفة معينةال  :ا�اجة اnاصةا�اجة اnاصةا�اجة اnاصةا�اجة اnاصة ا^وع ا7ا6ا^وع ا7ا6ا^وع ا7ا6ا^وع ا7ا6

فا�اجة u هذين  ،أو أيضاً تكون لفرد مع| ،بت أو حرفة معينة ��جار أو الصناع أو الزراع أو ما إ¬ ذلككأهل  ،لطائفة
لكن إذا �نت متعلقة بفرد مع| ال تكون ملحقة بال¥ورة  ،ا^وع| بالنسبة للطوائف تكون أيضاً ملحقة بال¥ورة

 .رu أحÈمه عن الشخص اآلخ األنه ال يكون Z شخص �تلف
    ::::مع� هذه القاعدة ومدلوها العاممع� هذه القاعدة ومدلوها العاممع� هذه القاعدة ومدلوها العاممع� هذه القاعدة ومدلوها العام

u وقوع ا�رج وا�شقة عليهم oفف من أجلها ويرخص äؤالء  االÏ تعم Öيع ا^اس وتكون سبب أن ا�اجات العامةأن ا�اجات العامةأن ا�اجات العامةأن ا�اجات العامة
    .اwين وقعوا u ا�رج وا�شقة بسبب وقوع هذا األمر

 ::::إلعمال هذه القاعدة وت§يل ا�اجة م§لة ال¥ورة ·وط �ددةإلعمال هذه القاعدة وت§يل ا�اجة م§لة ال¥ورة ·وط �ددةإلعمال هذه القاعدة وت§يل ا�اجة م§لة ال¥ورة ·وط �ددةإلعمال هذه القاعدة وت§يل ا�اجة م§لة ال¥ورة ·وط �ددة
أما إذا �نت  ،ة يعÕ معلومة وموجودةيفال بد أن تكون حاجة حقيق ،ن تكون ا�اجة متحققة وليست متوهمةن تكون ا�اجة متحققة وليست متوهمةن تكون ا�اجة متحققة وليست متوهمةن تكون ا�اجة متحققة وليست متوهمةأأأأ ::::أوäاأوäاأوäاأوäا
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 .�رد أوهام فال ع�ة بها وال ينظر إ�ها
 .لطائفة كما سبق وليست لفرد �ددأيضاً يعÕ من شأنها العموم والشمول °ميع ا^اس أو     ،،،،أن تكون ا�اجة Cمةأن تكون ا�اجة Cمةأن تكون ا�اجة Cمةأن تكون ا�اجة Cمة ::::ثانيهاثانيهاثانيهاثانيها
ن ا�حرمات wاتها ال إف ،�اجة من قبيل ا�حرم لغ�ه وليس من األمور ا�حرمة wاتها�اجة من قبيل ا�حرم لغ�ه وليس من األمور ا�حرمة wاتها�اجة من قبيل ا�حرم لغ�ه وليس من األمور ا�حرمة wاتها�اجة من قبيل ا�حرم لغ�ه وليس من األمور ا�حرمة wاتهابابابابان يكون ا�حرم ا�ستباح ن يكون ا�حرم ا�ستباح ن يكون ا�حرم ا�ستباح ن يكون ا�حرم ا�ستباح أأأأ ::::ثا7هاثا7هاثا7هاثا7ها

ا�اجة ألنها أد: درجة وأد: رتبة من ال¥ورة فال تبيح  ، أماو¢نما الÏ تبيحها كما سبق ال¥ورات ،تبيحها ا�اجات
وهو ما يتعلق بما  ،wاته اا�حرم ا�ستباح �اجة �رما لغ�ه وليس �رم و¢نما أن يكون ،ا�حرمات الÏ حرمت wاتها

 . بال#ط الرابعأيضاً ¿دده وهذا ما يتعلق و يكون داخل �ت قواعد ال#يعة العامة وليس فيه نص oصه
و¢نما  ،دعيه ا�اجةوذلك ألن ا^ص u هذه ا�الة أقوى ëا تست أن ال يكون ا^ð نصا خاصا Ì¿ا u ا�حريمأن ال يكون ا^ð نصا خاصا Ì¿ا u ا�حريمأن ال يكون ا^ð نصا خاصا Ì¿ا u ا�حريمأن ال يكون ا^ð نصا خاصا Ì¿ا u ا�حريم ::::رابعهارابعهارابعهارابعها

وأما إذا �ن هناك نص Ìيح خاص  ،فð الÏ تبيحها ا�اجة ،ا�اجة إذن تقت1 اnروج عن القواعد العامة u ال#يعة
إذن ا�اجة Åكم أنها أقل  ،u مسألة معينة فا�اجة ال تبيح ا�حرم اwي ورد فيه نص ¿دده ويعينه ويتÄم عنه @صوصه

فð تبيح اnروج عن بعض القواعد  ،و¢نما تبيح أقل من ذلك ، تبيح با�قدار اwي تبيحه ال¥ورةدرجة من ال¥ورة فال
و¢نما  ،وïن هذا ا�حرم ليس من ا�حرمات ا�نصوصة Ì¿ة ،العامة إذا �ن هناك ما يقت1 ذلك من عموم ا�اجة للناس

 .خذ بمبدأ ومقت� ا�اجة u هذا ا°انبيمكن أن يؤف ،هو ëا oرج Y بعض القواعد أو ا^صوص العامة
 ::::بعض الفروع وا�طبيقات Y هذه القاعدةبعض الفروع وا�طبيقات Y هذه القاعدةبعض الفروع وا�طبيقات Y هذه القاعدةبعض الفروع وا�طبيقات Y هذه القاعدة

فالشارع ا�كيم قد جاء ببعض العقود �إلجارة والقرض والوïلة  ،يقاس عليهاأيضاً عض الفروع ورد ا^ص والقياس ب
ا�كيم من باب دفع حاجة ا^اس ودفع وهذه األمور جاء بها الشارع  ،والوديعة وا�ضاربة وا�زارعة والضمان وغ� ذلك

، فمن باب مراCة ا^اس ودفع ا�رج وا�شقة را± ألنه لو لم تبح هذه األمور äم لوقعوا u حرج ومشقة ،ا�شقة عنهم
 ، فاإلجارة�إلجارة ،للقواعد العامة u ال#يعة امع أن بعضها قد يكون �الفالشارع هذا األمر وجاء بمثل هذه األمور 

ومع ذلك أجاز الشارع ؟ ماذا ¿دث äا ىد Y مدة �هولة فبا�اú قد تتلف الع| ا�ستأجرة أثناء مدة اإلجارة ال يدرعق
إال أنه u اإلجارة هنا أبيح من أجل " إذا جهل الÆء ال وز العقد عليهإذا جهل الÆء ال وز العقد عليهإذا جهل الÆء ال وز العقد عليهإذا جهل الÆء ال وز العقد عليه"ا�جهول u ال#ع قاعدة  uاإلجارة مع أن األصل 

 .رج فيها عن مقت� بعض القواعد واألدلة العامةجاءت ببعض األحÈم الÏ خُ فإذن ا�اجة u ال#ع  ،ا�اجة
ولو قيل بعدم اعتباره وأن خيار  ،ويعت�ونه مسقطا nيار الرؤية ،أن ا�جار ¿تاجون إ¬ اعتبار اMيع با^موذج: من فروعها 

 الزمن ا�اJ مع توسع ا�جارات و�cتها و�cة وخاصة u ،الرؤية ال يسقط إال برؤية الÆء ا�بيع $ه لشق ذلك Y ا�جار
 ،يك  Z u سلعة أن يرى ا�اجر نموذج من هذه السلعة وال ¿تاج أن ينظر بقية السلعة اÑاخلة u هذا ا^موذج ،السلع

كون رؤية توبا�اú  ،ألنه لو اعت� رؤية Öيع السلع أو Öيع اÑاخل ضمن هذه السلعة ألدى ذلك إ¬ حرج ومشقة شديدة
هذا ما يتعلق  ،فيجوز ذلك ويكون هذا من باب ا�اجة إ¬ هذا األمر ،مقام رؤية السلع $ها انموذج من هذه السلع قائم

 .بفروع هذه القاعدة
 ::::عالقتها بالقاعدة الك�ىعالقتها بالقاعدة الك�ىعالقتها بالقاعدة الك�ىعالقتها بالقاعدة الك�ى

حÈمها وهذه ا�اجة u هذه القاعدة جعلت u بعض أ ،ألن ا�اجة سبب من أسباب ا�شقة ، u ا�قيقة واضحة_
فإذن ا�اجة سبب من  "ا�شقة ¡لب ا�يس�ا�شقة ¡لب ا�يس�ا�شقة ¡لب ا�يس�ا�شقة ¡لب ا�يس�"فجلبت ا�يس� واإلباحة دفعا للمشقة كما تنص القاعدة الك�ى  ،�ل¥ورة

    .فالعالقة بينهما واضحة "ا�شقة ¡لب ا�يس�ا�شقة ¡لب ا�يس�ا�شقة ¡لب ا�يس�ا�شقة ¡لب ا�يس�"أسباب ا�شقة و_ هنا جلبت ا�يس� كما تنص القاعدة الك�ى 
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 بعض الفروق ب| ا�اجة وال¥ورةبعض الفروق ب| ا�اجة وال¥ورةبعض الفروق ب| ا�اجة وال¥ورةبعض الفروق ب| ا�اجة وال¥ورة
 :لكن بينهما بعض الفروق ،ن ا�اجة وال¥ورة تبيح ا�حظورòً م

وتكون  ،باحة �حظور ëنوع بنص ·ø خاص Ìيحإتكون u الغالب  بال¥ورةبال¥ورةبال¥ورةبال¥ورةأن األحÈم الÏ تباح  :الفرق األولالفرق األولالفرق األولالفرق األول
 .حيث تنتð بزوال االضطرار مؤقتةمؤقتةمؤقتةمؤقتةهذه اإلباحة 

 .انتهت ال¥ورة ينتð جواز هذا األمر فمثال من اضطر إ¬ أكل ا�يتة ال¥ورة تبيح X األكل و¢ذا
 ،و¢نما �الف ا^صوص والقواعد العامة ،فMó ðا ال �الف نصا خاصا Ì¿ا با�اجةبا�اجةبا�اجةبا�اجةوأما األحÈم االستثنائية ا7ابتة 

فما تبيحه ا�اجة Móا يكون  ،دائمةدائمةدائمةدائمةو¢نما u الغالب يكون بصورة  ،ال يكون فقط u وقت �دد وينتð حكمهاحكمهاحكمهاحكمهاوأيضاً 
 .بصورة دائمة ألنه ما دامت ا�اجة قائمة فاألصل بقاء ا�كم تبعا wلك

كما سبق فال تكون  ا�اجةا�اجةا�اجةا�اجةللجماعة، وأما  متبيح ا�حظور سواء �ن االضطرار حاصًال للفرد أ ال¥ورةال¥ورةال¥ورةال¥ورةأن : الفرق ا7ا6الفرق ا7ا6الفرق ا7ا6الفرق ا7ا6
     .دد ومع|سببا u ا�يس� إال إذا �نت حاجة Cمة أو خاصة بطائفة كث�ة ليست متعلقة بفرد �

و_ u ا�قيقة ليست من القواعد الك�ى إال Y رأي بعض " إعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماX" قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة: تب� من ا�نهج
باإلضافة إ¬ قواعد أخرى $ية Z قاعدة  ،نا السابقون فلم يكونوا يعدونها من القواعد الك�ىؤوأما علما ،الُمْحَدث|

 .منها نتناوäا Y حدة

    ))))½.½.½.½.((((ة ة ة ة ا�لقا�لقا�لقا�لق

وسنتناول �تها إن شاء اهللا تعا¬ مع� القاعدة ومع�  "إعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماX" القاعدة الÄيةالقاعدة الÄيةالقاعدة الÄيةالقاعدة الÄيةول u هذه ا�لقة انتن
 ثم أهميتها وأد�ها و

ً
 :لبعض القواعد ا�ندرجة �تها حيث سنتناوأيضاً مفرداتها و·حها إÖاال

 "إذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جاز": وقاعدةوقاعدةوقاعدةوقاعدة "األصل u الªم ا�قيقةاألصل u الªم ا�قيقةاألصل u الªم ا�قيقةاألصل u الªم ا�قيقة" :قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة
القواعد الÄية الÏ _ اÑرجة ا7انية من حيث السعة والشمول u الفقه  من "إعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماX" هذه القاعدةهذه القاعدةهذه القاعدةهذه القاعدة

Îاإلسال،  ðا من القسم األولفäأقل سعة وأقل من ناحية شمو. 
تدخل u كث� أيضاً و ،وäا كث� من الفروع الÏ تندرج �تها ،االسالÎ هذه القاعدة u ا�قيقة äا أهمية ومÈنة u الفقه

إال أن السلف  ،وقد عدها بعض ا�عاÌين قاعدة ك�ى سادسة وقالوا ينب� أن تلحق بالقواعد الك�ى ،من أبواب الفقه
و¢نما يعدونها من القواعد  ،�ىu القواعد الفقهية u العصور ا�تقدمة لم يكونوا يعدونها من القواعد الك وا�ؤلفون

 ).األشباه وا^ظائر(كما فعله السيوu É كتابه  الÄية
 ،سالÎإلإال أن äا أهمية وäا دور u الفقه ا ،و¢ن لم يتفق Y عدها من القواعد الك�ى و_ وهذه القاعدة äا من األهمية

Y األخذ بهذه  شبه متفقونشبه متفقونشبه متفقونشبه متفقونمن خالل تفريعاتهم  فالعلماء ،تفاق العلماء u ا°ملة Y األخذ بهااوتظهر أهميتها من 
 .و¢ن اختلفوا u بعض ا�فريعات إال أن القاعدة u أصلها معمول به ومأخوذ به عند جل العلماء ،القاعدة

أساسها ن هذه القاعدة u إإذ  ،وخاصة ما يتعلق با�Áفات القو�ة للمÄف ،هذه القاعدة تدخل ó uلب أبواب الفقهأيضاً 
فاألبواب الفقهية الÏ  "إعمال الªم أو© من إهماX"ألنها متعلقة بالªم إذ نصها  ،متعلقة بما يتعلق باألقوال واأللفاظ

فيها çء من هذا القبيل ¶د أن هذه القاعدة äا ثراء وäا فروع فقهية وتطبيقات u مثل هذه األبواب الÏ يوجد فيها هذا 
 .الÆء
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وذلك ألن بعض األدلة قد يعgيه مع� يكون Y هذا ا�ع� ليس X حكم  هذه القاعدة تتعلق بأدلة الشارع أيضاً كما أن 
والشك أننا إذا  ،ل Y مع� آخر يقتضيه اللفظ ألدى ذلك إ¬ إعماX و¢¬ �كيمه Y أرض الواقعبينما لو Êُ  ،وليس مطبßقاً 

ألن  ،Êله Y ا�ع� وا�قت� اwي يgتب عليه حكم أن ذلك أو© وأحرى أعملنا هذه القاعدة u مثل هذا ا�Ñل أن
)Xم أو© من إهماªم الشارع ،)إعمال الò مªهذا ا°انب وهو ،وسواء �ن هذا ال u م أيضاً أو  ،أو© ما يصار إ�هò

حكم يمكن تطبيقه Y أرض  ما يدل Y وينب� Êله Y ،يصان عن اإللغاءأيضاً  ا�تÄم وا�تلفظ ا�Äف فإن òمه
 .الواقع

 )إهمال الªمإهمال الªمإهمال الªمإهمال الªم(و ، )إعمال الªمإعمال الªمإعمال الªمإعمال الªم: (_ Öلت|Öلت|Öلت|Öلت|    تشتمل Yتشتمل Yتشتمل Yتشتمل Y    مفردات هذه القاعدةمفردات هذه القاعدةمفردات هذه القاعدةمفردات هذه القاعدة
 .Êله Y مع� Åيث يكون X ثمرة تطبيقية Y أرض الواقعبه وا�راد  إعمال الªم :هو فالشق األولفالشق األولفالشق األولفالشق األول
طبق عليها u أرض Êله Y مع� من ا�عاÅ 6يث ال يوجد X ثمرة يمكن أن يُ وا�راد به  )إهمال الªم: (هو الشق ا7ا6الشق ا7ا6الشق ا7ا6الشق ا7ا6

وهذا ا�ع� وا�دلول سيتضح إن شاء اهللا تعا¬ من خالل الفروع ا�ندرجة ضمن القواعد ا�ندرجة ضمن هذه  ،الواقع
 .القاعدة

 ::::ا�ع� اإلÖاä úذه القاعدةا�ع� اإلÖاä úذه القاعدةا�ع� اإلÖاä úذه القاعدةا�ع� اإلÖاä úذه القاعدة
 مفيد يمكن تطبيقه Y أرض الواقع أو© وأحرى من Êله Y مع� آخر ال فالقاعدة تدل Y أن Êل الªم Y مع�

ويتضح من خالل الفروع " إعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماX"فهذا هو مدلول قاعدة  ،فائدة X ويؤدي إ¬ إهمال هذا الªم
 . ا�ندرجة �ت هذه القاعدة و�ت قواعدها ا�تفرعة عنها

 ::::د�ل هذه القاعدةد�ل هذه القاعدةد�ل هذه القاعدةد�ل هذه القاعدة
وKم العاقل ينب�  ،حاصله أن إهمال الªم يؤدي إ¬ أن يكون الªم لغواً ال فائدة فيه بد�ل عق@بد�ل عق@بد�ل عق@بد�ل عق@يستدل äا  يمكن أن

òم العاقل u األصل ينب� اً إذ ،وصون الªم عن اللغو يكون بإعماX واجتناب إهماX ،صونه عن اللغو ما أمكن ذلك
و¢هماX يستدø أن ال يكون X  ،ن إعماX ¿قق هذا اäدف وهذا الغرضوال شك أ ،أن يصان عن اإلهمال وعن اإللغاء

فð أو© بذلك  ،عن òم الشارع وأدلة الشارعأيضاً فضال  ،وKم العاقل ينب� أن يصان عن اللغو ،ثمرة وأن يكون لغوا
Xمع� أدى إ¬ إعما Y لÊ أدلة الشارع ما إذا u وأحرى إذا �ن هناك، Y لÊ آ مع� و¢ذاXله  ،خر أدى إ¬ إهماÊ فإن

طبق Y أرض عمل بها و�ُ ألن أدلة الشارع إنما جاءت �ُ  ،الشك Y ا�ع� اwي يؤدي إ¬ اإلعمال هو األو© واألحرى
وهو أو© فبا�اú إذن سواء �ن هذا الªم �Äف أو �ن òم الشارع  ،صورا هكذا �نظر إ�ها ويتجمل بها ولم تأِت  ،الواقع

وال شك أن إعمال الªم u هذا  ،اwي ينب� أن يصار عليهوفإن صيانة òم العاقل عن اللغو _ األمر ا�توجه  ،بالصيانة
عمل الªم حققنا صيانة الªم عن اللغو وعن كونه ال فائدة فيه ،ا°انب ¿قق هذا اäدف وهذا الغرض

ُ
و¢ذا أهملناه  ،فإذا أ

    .والشك وال ريب أن إعماX بهذه الطريقة أو© من إهماX ،اه لغوا ال فائدة منهمع� ذلك أنا جعلن
فإن القاعدة الÄية األم دلت Y أن إعمال  ،مسار إلعمال الªمú و_ تمثل     ::::القواعد الÏ تندرج �ت هذه القاعدةالقواعد الÏ تندرج �ت هذه القاعدةالقواعد الÏ تندرج �ت هذه القاعدةالقواعد الÏ تندرج �ت هذه القاعدة

Xم أو© من إهماªا  ،الäمن خال Ïميمكن أن يُ لكنها لم تتحدث عن الطرق واألسا�ب الªء هو  ،عمل الÆوهذا ال
عمل الªم و�يف أس� عند ، اwي �دثت عنه القواعد ا�ندرجة ضمن هذه القاعدة

ُ
فu ð ا�قيقة بينت ú كيف أ

Xإعما.    
 "األصل u الªم ا�قيقةاألصل u الªم ا�قيقةاألصل u الªم ا�قيقةاألصل u الªم ا�قيقة" ::::القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©
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Y لفظ ا�قيقةلفظ ا�قيقةلفظ ا�قيقةلفظ ا�قيقة    :وهذه القاعدة اشتملت åأصل اللغةهو اللفظ ا�ست: واللفظ ا�قي u X ي وضعwا�ع� األص@ ا u عمل. 
ألن أصل اللغة وضعت هذه اللفظة äذا  ،حقيقيا $فظة األسد مثال إذا استعملت u ا�يوان ا�عروف فهذا يعت� استعماال

اللفظ ا�ستعمل : راد به وي ،ا�جازا�جازا�جازا�جازويقابل ا�قيقة ، ا�قيقة اللفظ ا�ستعمل u ا�ع� اwي وضع u X أصل اللغة اً فإذ، ا�ع�
فال يمكن أن  ،وال بد من وجود عالقة ب| ا�ع� ا�قيå وا�ع� ا�جازي طبعا ،u غ� ا�ع� اwي وضع u X أصل اللغة

هو اللفظ ا�ستعمل u غ� ما وضع  ففففإإإإذن ا�جازذن ا�جازذن ا�جازذن ا�جاز ،وعالقة بينهما اأستخدم أي لفظة u أي مع� دون أن يكون هنالك رابط
 .اللغة لعالقة ب| ا�قيقة وا�جاز مع وجود قرينة تمنع إرادة ا�ع� ا�قيu X å أصل

األسد Y الرجل الشجاع أطلق لكن ال يصح أن  ،ومن ضمن إطالق لفظة ا�جاز كإطالق لفظة األسد Y الرجل الشجاع
وأريد بذلك ا�ع� ا�جازي اwي هو  ،رأيت أسداً وأسكت: فال يمكن أن أقول ،Ö uلة إال و¯ ا°ملة قرينة تدل Y ذلك

رأيت أسداً ول u ا�عر�ة، فيعلم من خالل ذلك أن اwي ول u ا�عر�ة هو الرجل الشجاع، : و¢نما أقول مثال ،الشجاع
 .وليس األسد ا�قيå أو ا�يوان ا�عروف

الªم ¿مل Y  أي القاعدة ا�ستمرة أن ،اعدةإذا جاءò 6م فأول ما أÊله أن أÊله Y ا�ع� ا�قيå هذا مع� القف
فإن أمكنت ا�قيقة  ،عمل به وال ينظر إ¬ çء بعد ذلكفمã ما أمكنت ا�قيقة فإنها _ السبيل و_ أول ما يُ  ،حقيقته

ال ينتقل إ¬ و ،واألصل كما هو معلوم يقدم Y اMدل ،ألن ا�ع� ا�قيå هو األصل وا�جاز بدل ،فð األصل و_ ا�تع|
     .اMدل إال إذا عدم األصل

 ::::بعض الفروع ا�ندرجة ضمن هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة ضمن هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة ضمن هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة ضمن هذه القاعدة
ثم إنه بعد ذلك طاMه بقيمتها Åجة أنه أراد بلفظ اäبة اMيع لم يقبل  لو قال شخص آلخر وهبتك هذه السيارة،: من فروعها 

 .قةمنه ذلك، ألن اäبة حقيقة فيما �ن بغ� عوض واألصل u الªم ا�قي
ألنه لو قال بمائة ألف  ،ما قال وهبتك سيار/ @مس| ألف أو بمائة ألف ،يعÕ إذا قال إنسان آلخر وهبتك سيار/ وسكت

ثم بعد ذلك �ا  ،êن هنا u هذا ا�Èن ليس معنا قرينة و¢نما قال وهبتك سيار/ ،فهذه قرينة Y أنه أراد ا�ع� ا�جازي
 ،طبعاً ال يستحق ؟فهل يستحق قيمة ،لم مفاتيحها ونقل ا�لكية قال X أعطÕ قيمة السيارةأخذ هذا الشخص السيارة واست
وبا�اú الشخص ال يستحق  ،واäبة لفظ �ا �ن بغ� عوض ،والªم ¿مل Y حقيقته ،ألن األصل u الªم ا�قيقة

åهذا األمر ألنه تلفظ بلفظ حقي Y م ا�قيق ،العوضªال u معناه  ،ةواألصل Y يص� هذا هبة ال يكون وفنحمله
 .عليها عوض

 األبناءبيت مثال أو مزرعة أو ما إ¬ ذلك فإن اMنات يدخلن مع ـ لو وقف شخص شيئا Y أوالده ك :فرع آخر ومثال آخر 
وقÁ  ،بناء واMنات معاً لفظ الوÑ يطلق u اللغة Y األ ،u هذا الوقف ألن لفظ الوu Ñ ا�قيقة u األبناء واMنات معاً 

 .لفظ الوY Ñ األبناء إنما هو من قبيل ا�جاز العر¯ واألصل u الªم ا�قيقة
 ،إذن لو قال شخص وقفت هذه اÑار أو هذه ا�زرعة أو هذا ا�Ñن Y أوالدي فإنه يشgك u هذا الوقف اMن| واMنات أيضا

و�ون العرف دل Y أنها تطلق �ازا Y  ،حقيقتها تطلق Y اMن| واMنات معاألن لفظة األوالد  ،وال يكون للبن| فقط
ب| األبناء  فيكون هذا الوقف مشïg ،واألصل u الªم أن ¿مل Y حقيقته ،أحدهما أو األبناء هذا ليس هو األصل

 .واMنات
ألن حلفه حقيقة u بيعه  ،ال ¿نث u يمينهأيضاً إنه ف ، من باعه عنهثم إنه وّ
  ،لو حلف شخص أال يبيع شيئا: من فروعها    
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ع هذه يهذا الشخص حلف أال يب ،واألصل u الªم أن ¿مل Y حقيقته ،وهو لم يفعل بنفسه ،بنفسه و¯ فعل نفسه
 ،ليهوبا�اú هو لم يرتكب ما حلف ع ،السيارة فو
 من باعها إذن هو لم يقم ببيعها اآلن والªم ¿مل Y حقيقته

  .واألصل u الªم ا�قيقة وبا�اú ال ¿نث هذا الشخص ،و¢نما اwي فعل و�يله ،وبا�اú فال ¿نث u يمينه ألنه لم يفعل
واضحة وجلية إذ أن هذه القاعدة ترسم ^ا منهاجا إلعمال  ))))إعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماX((((عالقة هذه القاعدة بقاعدة عالقة هذه القاعدة بقاعدة عالقة هذه القاعدة بقاعدة عالقة هذه القاعدة بقاعدة 

فإذن القاعدة ترسم منهجا من مناهج إعمال الªم وتدل  ،مل Y حقيقتهعمل أنه ُ¿ م أول ما يُ و_ تدل Y أن الª ،الªم
وبا�اú نكون أعملنا الªم كما تدل القاعدة الÄية  ،Y أن الªم u أصله إذا أمكن أنه ¿مل أول ما ¿مل Y حقيقته

"Xم أو© من إهماªحق "إعمال ال Y مªيقته نكون قد أعملناهفبحملنا ال،  Y م أو© من "والقاعدة تنصªإعمال ال
Xإهما." 

 "إذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جاز" ا7انيةا7انيةا7انيةا7انية قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةالالالال
 ،وسيأç áء من أسباب تعذر ا�قيقة ،فهنا هذه القاعدة تتحدث عما إذا �نت ا�قيقة متعذرة ألي سبب من األسباب

 ،وهو أن أحلمه Y �ازه ،ألن فيه �ال آخر أن أÊل عليه الªم وأن أعمله عليه ،الªم فإن ا�قيقة إذا تعذرت ال يهمل
فما دام أن ا�قيقة تعذرت إذن أنتقل إ¬ اMدل وهو ا�جاز وهو ما دلت  "هماXهماXهماXهماXإإإإعمال الªم أو© من عمال الªم أو© من عمال الªم أو© من عمال الªم أو© من إإإإ"والقاعدة تقول الÄية 

فالªم أول ما ¿مل Y حقيقته فإن تعذرت ولم يمكن ا�مل  "إذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جاز"عليه هذه القاعدة 
إعمال الªم أو© من إعمال الªم أو© من إعمال الªم أو© من إعمال الªم أو© من "وبا�اú يعمل الªم وال يهمل، و ،عليها فإنه يتع| ا�جاز و¿مل عليه مع� اللفظة ومع� الÄمة

XإهماXإهماXإهماXإهما." 
  فروع القاعدةفروع القاعدةفروع القاعدةفروع القاعدة


 وجه سنضع �ته بعض األمثلة وجه سنضع �ته بعض األمثلة وجه سنضع �ته بعض األمثلة وجه سنضع �ته بعض األمثلة    تعذر ا�قيقة Xتعذر ا�قيقة Xتعذر ا�قيقة Xتعذر ا�قيقة Xفإن  ،وهذه الفروع سنضعها �ت أوجه تعذر ا�قيقة


 ....عدد من األوجه وعدد من األوجه وعدد من األوجه وعدد من األوجه و
    :فأول أوجه تعذر ا�قيقة

وهذا مع�  ،Åيث ال يمكن ا�مل عليه بتاتاً  يعÕ قد يكون ا�مل Y ا�قيقة متعذرا) ا�عذر ا�قيå( ::::الصورة األو©الصورة األو©الصورة األو©الصورة األو©
åعذر ا�قي�ا�قيقة بتاتاً بأي وجه من الوجوه لع ،ا Y ال يمكن ا�مل Õن ذلكإمدم يعÈ،  أرض Y ًفال يمكن إطالقا

    .وهذا ما يس	 با�عذر ا�قيå ،الواقع أن ¿مل Y ا�قيقة
يعÕ  ،ولكن وجدنا X أوالد أوالد ،ثم �ا نظرنا لم ¶د X أوالداً  ،لو وقف شخص م§ال أو مزرعة Y أوالده:  ومثال ذلكومثال ذلكومثال ذلكومثال ذلك

الوÑ ا�با· اwي  ألن لفظ الوÑ حقيقة u ،فإن الوقف يكون ألوالد أوالده ،نوجدنا X أبناء أبناء ولم ¶د X أبناًء مبا·ي
 ،وقد امتنع ا�مل Y ا�قيقة هنا لعدم وجود الوÑ اwي ¿مل عليه ،u وÑ ابنه الوÑ غ� ا�با· امن صلب الرجل و�از

فبا�اú ¿مل  ،هنا معدوم وال يمكن ا�مل عليه ألن الوÑ ،ويكون الوقف لوÑ الوÑ ،فبا�اú ¿مل الªم Y ا�جاز
فهنا تعذر أن êمل Y األوالد  ،ألن ا�قيقة إذا تعذرت فإنه يصار إ¬ ا�جاز ،ويكون الوقف ألوالد األوالد هالªم Y �از
فنحن هنا Ìنا u هذا ا�ثال  ،ألن ا�قيقة إذا تعذرت يصار إ¬ ا�جاز ،فما بå إال أن êمل Y أوالد األوالد ،لعدم وجودهم

 .إ¬ ا�جاز �عذر ا�قيقة
إذن األو© ا�قيقة متعذرة تماما ال  ،ولكن بمشقةولكن بمشقةولكن بمشقةولكن بمشقة ةأن تكون إرادة ا�ع� ا�قيë åكن ::::الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول ::::الصورة ا7انيةالصورة ا7انيةالصورة ا7انيةالصورة ا7انية
إذا �نت إرادة ا�قيقة شاقة  ،وبا�اú إذن ¿مل Y ا�جاز ،بينما الصورة ا7انية ا�قيقة ëكنة لكنها بمشقة ،يمكن إطالقاً 

 .إذن بسبب هذه ا�شقة يصار إ¬ ا�جاز ،ويصعب ا�مل عليها مع إمÈنها
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 ،فإن حقيقة حلفه هو أن يأكل من خشب الشجرة وأوراقها ،ما لو حلف شخص Y األكل من هذه الشجرة مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك 
الشجرة  ةزي ويكون مراده بهذا األمر وبهذا ا�لف ثمروwلك فإن ا�ع� ينتقل إ¬ ا�ع� ا�جا ،وهذا ëكن لكنه بمشقة

فبا�اú ال ¿مل عليها ويكون ا�مل  Y ا7مرة ألن إرادة ا�قيقة هنا فيها çء من الصعوبة وا�شقة، يكون حلفه وارداً ف
ولو نظرنا إ¬  ،شجرةوهو قد حلف طبعاً Y األكل من هذه ال ،Y ا�ع� ا�جازي وهو ثمرة الشجرة وليست الشجرة نفسها

ولكن هذا ا�ع� ا�قيå متعذر  ،ا�ع� ا�قيå النÁفت أذهاننا إ¬ أوراق الشجرة وأغصانها وجذورها وما إ¬ ذلك
فبا�اú ¿مل òمه Y أنه أراد  ،و¢نما هو من األمور الشاقة الصعبة ،مÈنية هذا األمر بسهولةإوعدم  ،بوجود ا�شقة u ذلك

 ".إذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جازإذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جاز"نتقل من ا�ع� ا�قيå إ¬ ا�ع� ا�جازي كما تنص القاعدة ة فيُ الشجر ثمر
 حينئذٍ وذلك بأن يكون العرف قد أدى إ¬ هجران ا�قيقة فيحمل  بسبب العرفبسبب العرفبسبب العرفبسبب العرفقد يكون ا�عذر  ::::الوجه ا7ا6الوجه ا7ا6الوجه ا7ا6الوجه ا7ا6أيضاً 

 .الªم Y �ازه
ا�قيقية u ذلك _ قضية أن يدخل قدمه ويضعها هذا هو  ،ه u دار فالنلو حلف شخص أال يضع قدم:  مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك 

ألن العرف يراد من خالل هذا الªم إذا حلف شخص بهذه الطريقة  ،لكن هذا من ناحية العرف متعذر ،حقيقة لفظه
أما  ،اú ¿نث إذا دخلوبا� ،وبا�اú يكون حلفه �موال Y اÑخول وليس �موال Y �رد وضع القدم ،يريد أال يدخل

لنا من ا�ع� ا�قيå اwي هو وضع القدم ا�جرد إ¬ ا�ع� قَ ألن ا�ع� العر¯ قد غَ  ،مسألة وضع القدم فقط فال ¿نث فيها
صارت ا�قيقية بمثابة الÆء غ� الوارد u اwهن واwي ال و ،رف قد ط< Y ا�قيقةألن العُ  ،العر¯ اwي هو دخول اÑار

  .ج@ وقريب من ذهن الشخص فيحمل عليهوودائما ا�مل إنما يكون �ا هو متبادر u اwهن وواضح  ،تبادر إ¬ األذهاني
وذلك بأن  ،أو تعذر ا�مل Y ا�قيقة بسبب من ال#ع ا�عذر ·عياً ا�عذر ·عياً ا�عذر ·عياً ا�عذر ·عياً من أسباب ا�عذر قد يكون  ::::الوجه ا7الثالوجه ا7الثالوجه ا7الثالوجه ا7الثأيضاً 

 .يكون ال#ع هو اwي أدى إ¬ هجران ا�قيقة
فإن اnصومة u حقيقتها _ ا�نازعة و_ �از u ا�رافعة عن هذا  ، شخص شخصا آخر باnصومةلو وّ
 :  مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك 

åعدم إرادة ا�ع� ا�قي Y دعوى ما، وقد دل ال#ع u ألن ال#ع قد منع ا�نازعة وا�خاصمة ،الشخص عند القا�، 
إذا تعذرت ا�قيقة إذا تعذرت ا�قيقة إذا تعذرت ا�قيقة إذا تعذرت ا�قيقة "أنه أراد أن يكون و�يال عنه u مرافعة عند القا� ألنه فبا�اú إذن ¿مل òمه Y ا�جاز وهو 

 ".يصار إ¬ ا�جازيصار إ¬ ا�جازيصار إ¬ ا�جازيصار إ¬ ا�جاز
ا تعذرت ا�قيقة Ìنا إ¬ ا�جاز حã يتم إعمال الªم وال يكون هذه Öلة من أسباب تعذر ا�قيقة ومن خالäا لمّ 

وال شك أن عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الÄية األم  "XXXXإعمال الªم أو© من إهماإعمال الªم أو© من إهماإعمال الªم أو© من إهماإعمال الªم أو© من إهما"الªم مهمًال كما تنص القاعدة أن 
فإنه إذا تعذر Êل الªم Y معناه ا�قيå فإنه ¿مل Y معناه  ،من مناهج إعمال الªم انها ترسم منهجإإذ  ،واضحة

 ".إعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماX"ا�جازي من باب أن 

    ))))¾.¾.¾.¾.((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
كنا u ا�لقة ا�اضية قد تعرضنا لقاعدت| ) إعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماX(جة ضمن قاعدة من القواعد ا�ندر اعددسنتناول 

 :للقواعد اآلتيةأيضاً وسنتعرض u هذه ا�لقة  ها،من القواعد ا�ندرجة ضمن

 "ا�طلق ري Y إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصا أو داللةا�طلق ري Y إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصا أو داللةا�طلق ري Y إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصا أو داللةا�طلق ري Y إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصا أو داللة"""": القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©

 "ال يتجزأ كذكر $هال يتجزأ كذكر $هال يتجزأ كذكر $هال يتجزأ كذكر $ه    ض ماض ماض ماض ماذكر بعذكر بعذكر بعذكر بع": القاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انيةالقاعدة ا7انية
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 """"الوصف u ا�اJ لغو و¯ الغائب معت�الوصف u ا�اJ لغو و¯ الغائب معت�الوصف u ا�اJ لغو و¯ الغائب معت�الوصف u ا�اJ لغو و¯ الغائب معت�": القاعدة ا7ا7ةالقاعدة ا7ا7ةالقاعدة ا7ا7ةالقاعدة ا7ا7ة

 "السؤال معاد u ا°وابالسؤال معاد u ا°وابالسؤال معاد u ا°وابالسؤال معاد u ا°واب": القاعدة الرابعةالقاعدة الرابعةالقاعدة الرابعةالقاعدة الرابعة

    .وتب| ú طريقا إلعمال الªم واجتناب إهماX ،و
 واحدة منها تصب u ناحية وجهة من جهات إعمال الªم
 "طالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصا أو داللةطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصا أو داللةطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصا أو داللةطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصا أو داللةا�طلق ري Y إا�طلق ري Y إا�طلق ري Y إا�طلق ري Y إ": القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو© 

 ::::ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات

يراد به u هذه القاعدة، أي ا�جرد من القيود اÑالة Y بعض األوصاف أو ا�دود، فا�طلق هو الÆء اwي لم يقيد  :ا�طلقا�طلقا�طلقا�طلق
 .بأي وصف وال بأي أمر من األمور الÏ ¡عله ضيقا

أي أن ينص  :ا بلفظ يدل Y بعض األوصاف أو ا�دود، فمع� ا�قييد نصاأي أن يكون األمر مقرون: ا�قييد نصاا�قييد نصاا�قييد نصاا�قييد نصاولفظ 
هنا مطلق ألنه ما فيه أي قيد  رجل ،جاء6 رجلجاء6 رجلجاء6 رجلجاء6 رجل: فمثال إذا قلت ،ذا األمرäا�تÄم ò uمه Y قيد ويضع قيدا أثناء òمه 

 .وهو أنه طويل نا اآلن وضعت قيد äذا الرجلأف جاء6 رجل طويلجاء6 رجل طويلجاء6 رجل طويلجاء6 رجل طويللكن اآلن �ا قلت  ،من القيود

أو êوها ëا يدل Y ا�قييد، يع� أحيانا قد  Åالة أو عرف امقرونأن يكون األمر  :فا�راد به ا�قييد داللةا�قييد داللةا�قييد داللةا�قييد داللةوأما لفظ 
و¢نما العرف ا°اري واألحوال  ،وأحيانا ال يقيد نفس ا�تÄم ،نفس ا�تÄم با�طلق يقيده ،يكون ا�قييد بواسطة اللفظ

 Ïء وعدم إطالقها°ارية _ الÆتقييد هذا ال Y إطالقه ما لم يقم د�ل " فإذن هذا مع� قو^ا ،تدل Y ا�طلق ري
  ".-أي بداللة العرف واألحوال الÏ يكون فيها هذا الªم- أو داللة -أي بنص ا�تÄم نفسه ولفظه-ا�قييد نصا 

ال  امطلق ن القيود فإنه يُعمل به Y إطالقه و¿مل Y أنه مع�ً أن األمر ا�طلق اwي لم يرد معه أي قيد م ::::فمع� القاعدةفمع� القاعدةفمع� القاعدةفمع� القاعدة
 وسواء �ن هذا ا�قييد بطريق ا^ص واللفظ أو بطريق اÑاللة العرفية أو ا�ا�ة Xحالة ما إذا ورد ا�قييد  إال u ،قيد معه

 .كما سيأá إن شاء اهللا تعا¬ u أمثلة وفروع هذه القاعدة

 ::::قيقة äا عدد من ا�االتقيقة äا عدد من ا�االتقيقة äا عدد من ا�االتقيقة äا عدد من ا�االتهذه القاعدة u ا�هذه القاعدة u ا�هذه القاعدة u ا�هذه القاعدة u ا�

 .إجراء ا�طلق Y إطالقهإجراء ا�طلق Y إطالقهإجراء ا�طلق Y إطالقهإجراء ا�طلق Y إطالقه: ا�الة األو©ا�الة األو©ا�الة األو©ا�الة األو©

 . تقييد ا�طلق با^صتقييد ا�طلق با^صتقييد ا�طلق با^صتقييد ا�طلق با^ص: ا�الة ا7انيةا�الة ا7انيةا�الة ا7انيةا�الة ا7انية

 .تقييد ا�طلق بواسطة اÑاللةتقييد ا�طلق بواسطة اÑاللةتقييد ا�طلق بواسطة اÑاللةتقييد ا�طلق بواسطة اÑاللة: ا�الة ا7ا7ةا�الة ا7ا7ةا�الة ا7ا7ةا�الة ا7ا7ة

 .و
 واحدة من هذه ا�االت �تاج إ¬ بعض الفروع وا�طبيقات الÏ من خالäا تتضح

ثم بعد  ،إ¬ هنا ¿تاج إ¬ أمثلة ا�طلق ري Y إطالقها�طلق ري Y إطالقها�طلق ري Y إطالقها�طلق ري Y إطالقه: انصت عليه القاعدة u قو^ وهذا قد إجراء ا�طلق Y إطالقهإجراء ا�طلق Y إطالقهإجراء ا�طلق Y إطالقهإجراء ا�طلق Y إطالقه
 .¿تاج إ¬ أمثلةأيضاً  أو داللةأو داللةأو داللةأو داللة هذا ¿تاج أمثلة ما لم يقم د�ل ا�قييد نصاما لم يقم د�ل ا�قييد نصاما لم يقم د�ل ا�قييد نصاما لم يقم د�ل ا�قييد نصاذلك 

  ....إجراء ا�طلق Y إطالقهإجراء ا�طلق Y إطالقهإجراء ا�طلق Y إطالقهإجراء ا�طلق Y إطالقه: أمثلة ا�الة األو©أمثلة ا�الة األو©أمثلة ا�الة األو©أمثلة ا�الة األو©
  Xسيارة بقو X يgأن يش u شخص آخر 
ثم قام هذا الو�يل فاشgى سيارة بيضاء، ثم قال X ا�و
  "ú سيارة اشg"لو و

فلما قال X اشú g سيارة ما قال  ،وا�طلق ري Y إطالقه ،ألن تو�يله مطلق ،فإنه ال يقبل òمه هنا ،أردت السيارة Êراء
وبا�اú أي سيارة يأá  ،و¢نما قال اشú g سيارة ،صفراء وال طويلة وال قص�ة وال من ا^وع الفال6 ال Êراء وال بيضاء وال


 .ألنه أطلق وا�طلق ري Y إطالقه كما تقول القاعدة ،بها ا�فgض أن يقبلها ا�و

ناء، فبقوX أعرتك هذا الÆء فإنه وز للمستع� إأCره  ،أCره ساعة ،لو أCر شخص شخصا آخر شيئا: من فروعها 
نتفاع بزمان وال مÈن مع| وال بطريقة نتفاع با�دود ا�عتادة وال يتقيد ذلك االة Ö uيع وجوه االنتفاع بهذه العاريّ اال
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وهذا u ا�قيقة ا�ثال فيه إطالق من ناحية وفيه تقييد ، وا�طلق ري Y إطالقه،ألن اإلCرة هنا جاءت مطلقة  ،خاصة
إذا استعار أيضاً ألنه  ،ألنه مقيد u حالة ما تعارف عليه ا^اس ،اولكن ا�الة الÏ معنا هو مطلق فيه ،من ناحية أخرى

لكن من حيث كمية االستخدام وزمن االستخدام هو  ،شيئا فإنه ال وز أن يستخدمه u غ� ما يستخدم فيه u األصل
م أنه لم ¿دد X وقت ما دا ،يستخدمه يوم يوم| شهر شهرين ،خذ هذا الÆء Cرية :وقال هذا الÆء هفأCر ،اآلن مطلق
لكن من ناحية نوع االستخدام ال يستخدمه إال u األمور الÏ يستخدم  ،إطالق وا�طلق ري Y إطالقهu إذن األصل 

 ،ضعت للر�وب ثم يبدأ Åمل األمتعة عليها هذا ال يسوغو وأفال يأá مثال بسيارة وضعت �مل األمتعة  ،هذا الÆء فيها
 .وهذا األمر سيأá إن شاء اهللا تعا¬ u ا�قييد من ناحية اÑاللة ،فالعرف يقيد هذا ا°انب ،ا األمرألنها لم توضع äذ

    .أي أن يكون ا�تÄم بهذا ا�طلق قد نص ò uمه Y تقييده: و_ تقييد ا�طلق نصاو_ تقييد ا�طلق نصاو_ تقييد ا�طلق نصاو_ تقييد ا�طلق نصا: �الة ا7انية�الة ا7انية�الة ا7انية�الة ا7انيةاااا
اء، فقام الو�يل واشgى سيارة Êراء فهنا ال يلزم اشú g سيارة سود :لو و
 شخص آخر ب#اء سيارة فقال X ::::مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك

ا�طلق ري ا�طلق ري ا�طلق ري ا�طلق ري : "والو�يل قد خالف ذلك والقاعدة تقول ،ألنه قد قيد ò uمه بأن السيارة سوداء ،ا�و
 قبول هذه السيارة
يلزم ا�و
 بهذه  لو�يل أنافبا�اú ال يمكن  ،وهنا قد قام د�ل ا�قييد نصا" Y إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصاY إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصاY إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصاY إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصا

فبا�اú ال يلزم ا�و
  ،فا�و
 اشgطها سيارة سوداء وهذا الو�يل قد جاء بها Êراء ،السيارة ألنه خالف مقت� تقييد ا�و

 .قبوäا
فهنا ال ¿ق  ،أو لتستخدمه u كذا ،أCر شخص شخصا آخر بقوX أعرتك هذا الÆء �دة يوم| مثالً  ول: من فروعها 

ألن هنا قد قام  ،د استخدامه فيهدّ بÆء غ� ما حُ أيضاً وال استخدامه  ،نتفاع بهذا الÆء زيادة Y ا�وم|ع� االللمست
فال يسوغ äذا  ،وهنا قد قام ا�قييد" ا�طلق ري Y إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصاا�طلق ري Y إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصاا�طلق ري Y إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصاا�طلق ري Y إطالقه ما لم يقم د�ل ا�قييد نصا: "ا�قييد نصا والقاعدة تقول

 .ما قيد فيهالشخص أن يستخدم هذا األمر u غ� 
  تقييد ا�طلق من ناحية اÑاللةتقييد ا�طلق من ناحية اÑاللةتقييد ا�طلق من ناحية اÑاللةتقييد ا�طلق من ناحية اÑاللة: ا�الة ا7ا7ةا�الة ا7ا7ةا�الة ا7ا7ةا�الة ا7ا7ة

    .قد تكون اÑاللة من ناحية العرف أو أمر من األمور ا�حتفة Åال الشخص اwي يتÄم بهذا الªم ا�طلق
سيارة صغ�ة فاشgى X الو�يل  ،فو
 صديقا u X أن يشgي X سيارة ،لو �ن هناك شخص يعمل Ê uل األمتعة مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك

ا�تمثل u واقع وحالة هذا  ،فإنه ال يلزم ا�و
 قبول هذه السيارة ألنه قد قام د�ل ا�قييد داللةً  ال تصلح �مل األمتعة،
 هذا الشخص أن وبا�اú وّ
  ،يعÕ الشخص و
 هذا الو�يل هو شخص يعمل Ê uل األمتعة وتوصيل الطلبات، الشخص

 )نيتاو(فهو حã و¢ن لم يقل X اشú g  ،ال بد أن يراø هذه ا�الة الÏ يعمل فيها هذا الشخصف ،يشgي X سيارة لعمله
ألن حا�ه تدل Y أنه أراد هذه السيارة وبا�اú إن جاء بها Y الكيفية الÏ  ،أو ما إ¬ ذلك ينب� أن يتقيد بهذه ا�الة

 .حاX لم يلزمه قبوäا ن خالفت مقت� العرف وداللة¢و ،يريدها لزمه قبوäا
u X أن   صديقاً وّ
  ، طالب علم ·ø منتسب إ¬ $ية ال#يعة أو إ¬ أي $ية من الÄيات ال#عيةلو وّ
 : من فروعها 

يشgي X بعض الكتب، فاشgى X الو�يل كتبا u الطب أو اäندسة أو ما إ¬ ذلك من العلوم الÏ ال تتعلق بتخصص هذا 
ا�تمثل u حالة ا�و
 وهو أنه طالب علم  ،الطالب ال يلزمه قبول هذه الكتب ألنه قد قام د�ل ا�قييد داللةً  فإن ،الطالب
ø·، كتبا ú gاش X لكن ما دام أنه طالب ·يعة أو طالب $ية ·عية إذن ينب� أن يكون ·اء  ،هو طبعا ما قيد قال

ال يمكن  اأما أن يشgى X كتب ،يستفيد منه هذا الشخص u �اu X جانب ا�خصص اwي يمكن أن الكتب متمحضاً 
قيدت يعÕ الو�يل u أيضاً إذن اÑاللة هنا  ،فهذا u ا�قيقة فيه ¡اوز �ا دل عليه ا�قييد بواسطة اÑاللة ،أن يستفيد منها
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 .أن يشgي ما يناسب موLه u هذه ا�الة

 "ال الªم أو© من إهماXال الªم أو© من إهماXال الªم أو© من إهماXال الªم أو© من إهماXإعمإعمإعمإعم" قاعدة عالقتها بالقاعدة األم و_عالقتها بالقاعدة األم و_عالقتها بالقاعدة األم و_عالقتها بالقاعدة األم و_
وما قيد بواسطة  ،كسابقاتها ترسم ^ا طريقا ومنهجا إلعمال الªم u أنه ¿مل ا�طلق منه Y إطالقهأيضاً فهذه القاعدة 

والقاعدة الÄية  ،ف� ذلك فيه إعمال للªم و¡نب إلهماX ،ا^ص أو اÑاللة فإنه يقيد بذلك Y حسب القيد الوارد فيه
 .ص Y هذا ا�ع�تن

 :و_) إعمال الªم أو© من إهماX (قاعدة أخرى من القواعد ا�ندرجة ضمن قاعدة
 "ال يتجزأ كذكر $هال يتجزأ كذكر $هال يتجزأ كذكر $هال يتجزأ كذكر $ه    ذكر بعض ماذكر بعض ماذكر بعض ماذكر بعض ما": ا7انيةا7انيةا7انيةا7انية    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةالالالال

تها وبا�اú ذكر بعض ا°زء منها يقوم مقام ذكر ئوهنالك أمور ال يمكن ¡ز ،هناك أمور يمكن أن تتجزأ وتقسم إ¬ أجزاء
، أشياء يمكن أن تتجزأأشياء يمكن أن تتجزأأشياء يمكن أن تتجزأأشياء يمكن أن تتجزأ: فاألشياء ال �لو من أحد قسم|فاألشياء ال �لو من أحد قسم|فاألشياء ال �لو من أحد قسم|فاألشياء ال �لو من أحد قسم|" ذكر بعض ماال يتجزأ كذكر $هذكر بعض ماال يتجزأ كذكر $هذكر بعض ماال يتجزأ كذكر $هذكر بعض ماال يتجزأ كذكر $ه"هذا مع� القاعدة  ،ال�

 .وأشياء ال يمكن أن تتجزأوأشياء ال يمكن أن تتجزأوأشياء ال يمكن أن تتجزأوأشياء ال يمكن أن تتجزأ

لكن مثال اÑين اwي Y  ،ما ç uء اسمه نصف طلقة ،ال يمكن أن يطلق اإلنسان نصف طلقة :فمثال الطالق
ال يتجزأ يكون ذكر بعضه  فإذن اwي ،أضمن جزءا من دينه وال أضمن ا°زء اآلخرالشخص يمكن أن يقسم وبا�اú أنا 

والقاعدة طبعا إنما تتÄم  ،وأما اwي يتجزأ ال شك أن ذكر اMعض فقط يكون للبعض وال يكون لل� ،بمثابة ذكر $ه
بعض الÆء اwي ال يتجزأ قائم مقام أن ذكر  ،فذكر بعضه قائم مقام ذكر $ه هذا مع� القاعدة ،عن اMعض اwي ال يتجزأ

 .ذكر $ه من ناحية ما يgتب Y ذلك من أحÈم

 ::::بعض الفروع ا�ندرجة ضمن هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة ضمن هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة ضمن هذه القاعدةبعض الفروع ا�ندرجة ضمن هذه القاعدة

فقال  ،و�ذلك لو طلق نصف الزوجة، لو طلق الزوج زوجته ربع طلقة أو نصف طلقة فإنها تطلق طلقة �ملة: من فروعها 
فال يمكن أن يطلق نصف  ،الطالق ال يتجزأ و�ذلك الطلقةألن  ،لق بكاملهانصفك طالق أو رأسك طالق فإن ا�رأة تط

، ال يتجزأ من الÆء اwي هذافوال يمكن أن يوقع نصف طلقة ويب� X نصف طلقة أخرى  ،زوجته ويبå نصفها اآلخر
 .وبا�اú فيكون ذكر بعضه بمثابة ذكر $ه

بقوX أنا أكفل لكم نصف فالن  ،كفالة اإلحضارو_  ،فسلو كفل إنسان نصف إنسان آخر كفالة ن: من فروعها 
 .فال يمكن أن يأá ^ا برجليه ويgك باû جسمه، ألن كفالة ا^فس ال تتجزأ ،فمع� ذلك أنه سيكفله Öيعه ،بإحضاره

ن القصاص أل ،فإنه يسقط القصاص $ه ،لو عفا بعض أو�اء اÑم u حال القتل العمد عن حقهم u القصاص: من فروعها 
 ،فمادام أن بعض الورثة أسقطوا حقهم يسقط القصاص ألنه حق ال يتجزأ ،ما أن يُطلب $ه أو يسقط $هإ حق ال يتجزأ،

    .وذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر $ه كما تنص القاعدة
 "إعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماX" القاعدة بالقاعدة األمالقاعدة بالقاعدة األمالقاعدة بالقاعدة األمالقاعدة بالقاعدة األم    ههههوعالقة هذوعالقة هذوعالقة هذوعالقة هذ

با�اú و ،حيث أنها تب| أن ذكر بعض الÆء بمثابة ذكر $ه ،من طرق إعمال الªم ال شك أن القاعدة ترسم ^ا طريقا
بما تكلم  نافلو أخذ ،هذا الÆء حã يتم إعمال هذا الªم ويكون X رصيد Y أرض الواقع ملنعمله Y أنه نطق بكا

كامل ويل0م ب ،اwي تكلم به الشخص فيتحقق أن � الك� ،لم يكن X فائدة وال ثمرة حسب ما تنص عليه القاعدة
 .ا�كم ا�gتب ò Yمه

ويفهم  ،فذكر بعضها قائم مقام ذكر $ها ،تتÄم عن األمور الÏ ال تقبل ا�جزئة "ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر $ه"وقاعدة 
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 .هال يقوم مقام ذكر $ويمكن ¡زئته فذكر بعضه منها أن ذكر الÆء اwي يتجزأ 
وال يكون  هيكون عليه ا°زء اwي ضمن ،فلو جاء شخص وقال أنا أضمن لكم نصف اÑين اwي Y فالن ،مثل اÑين

وأما ما لم يل0م به فال يكون  ،ألن اÑين من األمور الÏ يمكن أن تتجزأ ويل0م الشخص بما ال0م به ،عليه ا°زء اآلخر
 .عليه منه çء

وóلب تطبيقات  "إعمال الªم أو© من إهماX"تندرج �ت " " " " و¯ الغائب معت�و¯ الغائب معت�و¯ الغائب معت�و¯ الغائب معت�    الوصف u ا�اJ لغوالوصف u ا�اJ لغوالوصف u ا�اJ لغوالوصف u ا�اJ لغو""""    ::::ا7اا7ةا7اا7ةا7اا7ةا7اا7ة    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةالالالال
 .هذه القاعدة u العقود

u ا�جلس أو  اراد بيعه ال oلو إما أن يكون حاJي يفالÆء ا�عقود عليه اw، بيان صفات الÆء :الوصفالوصفالوصفالوصفومع� 
ألن ا�شgي يرى  ،لوصف فيه لغو غ� معت� وال ينظر إ�هن فإن اu ا�جلس أمام العاقديْ  افإن �ن حاJ ا،يكون óئب

ال تدرك فإنها تكون  حã و¢ن �نت السلعة موجودة خفيةأمور  و¢ذا �نت ،هذا الÆء ويعاينه فيما يتعلق باألمور الظاهرة
اج إ¬ أن توصف ما دام فð ال �ت من السلعة، رى بالع|ولكن ا�ديث عن األمور الظاهرة ا°لية الÏ تُ  ،بمثابة الغائب

أي اwي يغيب عن �لس العقد ويدخل u ذلك أن  أما u الغائب ،فيكون وصفها لغو ،أن السلعة موجودة u �لس العقد
وبا�اú إذا خالف الوصف ، يعت� فهذا ،ولكن الوصف يتعلق بأمور داخلية خفية العقد �لسالسلعة موجودة  كونت

 .عقد ورده Y صاحبهيكون للمشgي حق نقض هذا ال
 .ا�وجود u ا�جلس باإلمÈن اإلشارة إ�ه ومشاهدته با�اJبا�اJبا�اJبا�اJويقصد 

 .أي باطل وجوده وعدمه سواء فال يلتفت إ�ه ::::ولغوولغوولغوولغو 
أو �ن من  ،كما لو �ن u ظالم ،أو موجود ولكن ال يمكن اإلشارة إ�ه لعدم رؤيته ،غ� موجود u �لس العقد ::::والغائبوالغائبوالغائبوالغائب    

Ïواخل الÑفهنا  ،ال ترى بالع| الظاهرة وال تدرك إال بالوصف ا ãا�جلس فإن الوصف فيها معت�ح u اJو¢ن �ن حا. 
 .عتد به ويب� عليه ا�كمأي مُ  :معت�معت�معت�معت�مع�  

    ::::مع� هذه القاعدةمع� هذه القاعدةمع� هذه القاعدةمع� هذه القاعدة
مور الغائبة فإن أما األ ،ووجودها وعدمها سواء ،أنها تدل Y أن األوصاف u األمور ا�اJة داخل �لس العقد ال تعت�

أن بوصار للعاقد حق اnيار العقد بطل  الوصف و¢ذا خالف ،با�اú إذا وافق الوصف صح العقدو ،الوصف فيها معت�
 . يم1 أو أن يفسخ

    ::::تتضمن هذه القاعدة حا�|تتضمن هذه القاعدة حا�|تتضمن هذه القاعدة حا�|تتضمن هذه القاعدة حا�|
.( Jا�ا u حالة إلغاء الوصفJا�ا u حالة إلغاء الوصفJا�ا u حالة إلغاء الوصفJا�ا u حالة إلغاء الوصف.  V (الغائب u الغائبحالة اعتبار الوصف u الغائبحالة اعتبار الوصف u الغائبحالة اعتبار الوصف u حالة اعتبار الوصف . 

    ::::إلغاء الوصف u ا�اJإلغاء الوصف u ا�اJإلغاء الوصف u ا�اJإلغاء الوصف u ا�اJ    ::::مثالمثالمثالمثال
فإن  ،فقال للمشgي بعتك سيار/ هذه ا�مراء ،لو �ن عند شخص سيارة سوداء اللون حاJة u �لس العقد وأراد بيعها 

لغو وجوده وعدمه  فهو ،ووصفها بأنها Êراء هذا غ� معت� ،ألنها حاJة ،العقد يصح Y السيارة السوداء بناء Y اإلشارة
 .ر u العقد ألنها حاJة u �لس العقدفوصفه بأنها Êراء ال يؤث ،سواء

ويصح العقد وحã  ،فإن وصفه ال ع�ة به ،إذا قال الوî للخاطب زوجتك بنÏ هذه الطويلة مع حضورها u ا�جلسأيضاً و 
 . ألنها موجودة u ا�جلس ويراها اnاطب ،و¢ن �ن الوصف @الفه

  ::::حالة اعتبار الوصف u الغائبحالة اعتبار الوصف u الغائبحالة اعتبار الوصف u الغائبحالة اعتبار الوصف u الغائب ::::مثالمثالمثالمثال
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قال للمشgي بعتك سيار/ سوداء فلو �ن عند شخص سيارة وليست موجودة u �لس العقد وأراد بيعها ومثال ذلك  
إن أراد أن  ،أما إن �نت Y غ� الوصف فإن ا�شgي يكون باnيار ،فهنا إن طابق الوصف حالة السيارة صح العقد ،اللون

Mائعاوصف ألن الوصف معت� وقد خالفه  ،يرده و¢ال يعيم1 اM،  
ُ
أما u حالة ا�اJ  ،عمل الªم u حالة الغائبفهنا أ

 .فال ينظر إ¬ òم ا�تÄم u جانب السلعة ا�اJة u ا�جلس ألوصاففإنه ال داø ل

 "لسؤال معاد u ا°وابلسؤال معاد u ا°وابلسؤال معاد u ا°وابلسؤال معاد u ا°واباااا""""    :الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدةالالالال

 .الستفهام فقط و¢نما يدخل فيه الطلبوالسؤال هنا ال يراد به ا ،من قاعدة إعمال الªم أو© من إهماXأيضاً تندرج 
    ::::مع� القاعدةمع� القاعدةمع� القاعدةمع� القاعدة

أي أنه إذا جاء جواب بعد سؤال فإن  ،أن السؤال إذا أà بعده جواب فإن مضمون السؤال يكون مكررا ومذكورا u ا°واب 
اب �ردا وبا�اú ينبÕ ا�كم Y ذلك السؤال السابق وال نأخذ ا°و ،مضمون السؤال السابق يكون مضمنا u ا°واب

وال يكون ا°واب  ،و¢نما نربط بينهما Åيث يكون ا�كم مستفادا من السؤال وا°واب معا ،ومقطوC عن السؤال
Xمبتورا عن سؤا. 

    ::::فروع Y هذه القاعدة تب| مدلوäافروع Y هذه القاعدة تب| مدلوäافروع Y هذه القاعدة تب| مدلوäافروع Y هذه القاعدة تب| مدلوäا    
و أخذنا نعم فل ،ولم يقل نعم طلقت زوجÏ ،لو قيل لرجل Y وجه االستخبار أطلقت زوجتك؟ فقال نعم فقط: من فروعها

ولكن إذا ربطت بالسؤال يكون äا مع� مفيدا بأن الطالق واقع ألنه أقر  ؟�ردة من السؤال ال ندري ماذا أريد بها
 ."السؤال معاد u ا°واب"ألن القاعدة تقول  ،فتطلق زوجته ،بالطالق

wا ال بد  ما قال بعتك بماذا؟ ،ئع بعتكفقال اMا ،لو قال شخص Mائع الكتب بعÕ هذا الكتاب بع#ة رياالت: من فروعها 
السؤال معاد u "ألن  ،وهنا يصح العقد وتثبت ا�عاملة ،أن نربط ب| الªم السابق أي بعتك الكتاب السابق بالسعر ا�ذكور

 .u ا�ثال السابق اوهنا السؤال طلب وليس استفهاما كم، بعتك هذا الكتاب بع#ة رياالت :فكأنه قال "ا°واب
    """"إعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماX""""    قة هذه القاعدة بالقاعدة الÄيةقة هذه القاعدة بالقاعدة الÄيةقة هذه القاعدة بالقاعدة الÄيةقة هذه القاعدة بالقاعدة الÄيةعالعالعالعال

ربط للªم Åيث يفيد فائدة  ان إCدة السؤال u ا°واب فيهإإذ  ،واضحة ألنها ترسم منهجا من مناهج إعمال الªمعالقة 
فبا�اú يؤدي ذلك إ¬  ،�راد با°وابما ا فإننا ال ندري ،وهذا @الف ما لو قطعنا ا°واب عن سؤاX ،عمل Y أرض الواقعويُ 

Xإهما، Xم أو© من إهماªفكوننا نربط بينهما هذا يؤدي إ¬ اإلعمال و¢عمال ال. 

 ))))À.À.À.À.((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 ةخر قاعدآبذكر  ةسنختم هذه القاعدو ،)إعمال الªم أو© من إهماX(ضمن قاعدة  ةعن بعض القواعد ا�ندرج ناتكلم

 ةبقاعد ةلوحدها ليس äا عالق ةمنها مستقل ةZ قاعد، ةنذكر قواعد أخرى $يأيضاً ثم ، هامن القواعد ا�ندرجه �ت
إعمال ة �ت القاعد وا�ندرجة الÏ سنتناوäا ةالقاعد، نما نتناوäا لوحدها ليس هناك قواعد أخرى تندرج �تها¢و ،أخرى

 :الªم _
 "إذا تعذر إعمال الªم يهملإذا تعذر إعمال الªم يهملإذا تعذر إعمال الªم يهملإذا تعذر إعمال الªم يهمل" ::::ةةةةقاعدقاعدقاعدقاعد
 """"دددديعويعويعويعو    ط الط الط الط الالساقالساقالساقالساق""""    ::::ةةةةقاعدقاعدقاعدقاعد
 "تبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwاتتبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwاتتبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwاتتبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwات" ::::ةةةةقاعدقاعدقاعدقاعد
 :ةوèتم هذه القاعد ،إعمال الªم أو© من أهماXإعمال الªم أو© من أهماXإعمال الªم أو© من أهماXإعمال الªم أو© من أهماX: ة@تام ما يتعلق بقاعد أنبد
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 "يهمليهمليهمليهمل    إذا تعذر إعمال الªمإذا تعذر إعمال الªمإذا تعذر إعمال الªمإذا تعذر إعمال الªم" ::::ةةةةقاعدقاعدقاعدقاعد
ألنها ) ل الªماإعم(ة �تم ما يتعلق بقاعد ةوالشك أن هذه القاعد ة،القاعد ةنهاي و_ ة،هذه _ ختام مسك هذه القاعد

وما قبل ذلك _ الطرق الÏ  ،خر ا�طافآوال شك أن ا�عذر إنما يكون u  ،تعذر إعمال الªمة تتÄم وتتحدث عن قضي
 .ةالÏ ذكرت u القواعد ا�تقدم ةمن األوجه السابق فأعملنا الªم Y عددٍ  ،أمكنت u إعمال الªم

د وال Y يوال Y وجه �ار وال Y إطالق وال Y تقية Y وجه حقيقال عذر إعمال الªم Y أنه إذا ت تنص ةهذه القاعد
ç م عليه ءأيªا يمكن إعمال الë ، ًضونُ ولم ¶د بذلك طريقاً ومنهجا Y مªأن نهمل  إالماحيلتنا  إذاً  ،هئعمل ال
عمال الªم Åيث لم يمكن تطبيقه Y أرض الواقع ولم  إ%تتحدث عن هذا ا�ع� وأنه إذا أع ةفإذاً هذه القاعد ،الªم

 نُ 
ً
ا¬ يُهمل الªم ويgك وال ¿مل Y مع� ا�وب ،عمله عليه فإن اهللا سبحانه وتعا¬ ال يكلف نفساً إال وسعها¶د X �اال
    .مع|عل لإلنسان مندوحة من الªم وعدم Êله Y مع�  نه قد تعذر والعذرأل ،من ا�عا6

يُعد لغواً فال يُعتد به وال  حينئذً صحيح حقيå أو �ازي فإن الªم  ستحال Êل الªم Y مع�ً انه إذا أ: ةةةةإذاً مع� القاعدإذاً مع� القاعدإذاً مع� القاعدإذاً مع� القاعد
 .·ø عليه حكم وال يُب�، يلتفت إ�ه

 ::::ةةةةضمن القاعدضمن القاعدضمن القاعدضمن القاعد    ةةةةلفروع ا�ندرجلفروع ا�ندرجلفروع ا�ندرجلفروع ا�ندرجاااا
وبكل سبب äذه  ،الªم عدد من األسبابل إعماألن �عذر  ،وهذه الفروع سنجعلها �ت أسباب تعذر إعمال الªم

 فقهياً ونمثل عليه من خالل الفرع
ً
Cاألسباب نضع فر. 

 :وا�عذر قد يكون بسببوا�عذر قد يكون بسببوا�عذر قد يكون بسببوا�عذر قد يكون بسبب
يعارضها وال يمكن  ة،ا�وجود ةأحياناً يتعذر إعمال الªم ألنه يعارض ا�ال أي ،الªم لواقع األمر وظاهر ا�الالªم لواقع األمر وظاهر ا�الالªم لواقع األمر وظاهر ا�الالªم لواقع األمر وظاهر ا�ال    ةةةةمعارضمعارضمعارضمعارض -.

 ،األمر ا�وجود معارضاً لواقع ا�ال وظاهر "تعذر إعمال الªم أن يكون uفإذاً السبب األول  ة،أن يطبق مع وجود هذه ا�ال
 .أن نهمل هذا الªم إالومن ثم ليس أمامنا مناص  ،صحيح ءو¿مل ç Y يمكن تطبيق الªم Y مع� ومن ثم ال
يصح فيعد  ال فإن هذا اإلقرار !ةلك الشخص سليمفلما نظرنا وجدنا يد ذ ،خرآأنه قطع يد شخص  لو أقر شخص: : : : مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك

و¢ذا تعذر إعمال  ،فيهمل الªم ألنه تعذر إعماX ،واقع وظاهر ا�الل�عارضة هذا الªم  ،·ø عليه حكم لغواً وال يُب�
 .الªم يهمل

إذاً  ة،Y ع# ةع# ةشاء اهللا بصح لو قال فالن مثًال إنسان أنا قتلت فالناً و�ا نظرنا إ¬ فالن موجود é ما: من فروعها 
 .عليه حكم يُب� يكون معتداً به وال مع� ذلك òمه غ� صحيح وبا�ا¬ يهمل òمه وال

V- نيÈم وعدم إمªنيمن أسباب إهمال الÈم وعدم إمªنيمن أسباب إهمال الÈم وعدم إمªنيمن أسباب إهمال الÈم وعدم إمªةةةةمن أسباب إهمال ال    XإعماXإعماXإعماXب| معني| وال إعما 
ً
ïgم به لفظاً مشÄب| معني| والأن يكون اللفظ ا�ت 
ً
ïgم به لفظاً مشÄب| معني| والأن يكون اللفظ ا�ت 
ً
ïgم به لفظاً مشÄب| معني| والأن يكون اللفظ ا�ت 
ً
ïgم به لفظاً مشÄحدهما حدهما حدهما حدهما مرجح ألمرجح ألمرجح ألمرجح أل    أن يكون اللفظ ا�ت

ومن ثم  ،خرحدهما ما يرجح Y ا�ع� اآلولكن ليس أل ،تحدث وا�تÄم به أكc من مع�أن يكون للفظ ا� ،خرخرخرخرY اآلY اآلY اآلY اآل
وهذا ال  ،فيه ترجيح بال مرجح ةرجح هذا u ا�قيقنستطع أن نرجح أحد هذه ا�عا: فكوننا نعمل أحدهما بال مُ  إذا لم

عذر ذلك بسب وجود ، �وال ُ¿مل Y أمر ماء، ç أن نgك الªم وال نُعمله Y إالومن ثم ما أمامنا  ،يسوغ وال وز
    .تضاح ا�ع� اwي يمكن أن ¿مل الªم عليهاشgاك وعدم اال

 ةإحضار أو كفال ةقال أنا أكفل فالناً لكنه ما قال هل _ كفالة، خر ولم يب| نوع الكفالآشخصاً  لو كفل شخٌص : : : : مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك
إحضار  ةأي كفال ةحضورية قد تكون كفال ةألن الكفال ،فلم يب| ^ا ،نه يكفله ويضمن ا�ال اwي عليهأمال و

نفس  ةن يقول أنا أكفل فالناً وهو لم يُب| هل _ كفالفهو اآل ،ا�ال اwي عليه وضمانه ةوقد تكون كفال ،الشخص
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 ةع أÊلها ال Y مع� كفالألنÕ ال أستطي ،ال تصح ةإذاً u هذه ا�ال ةفهذه الكفال ؟مال أي غرم وأداء ةأو كفال، و¢حضار
 Y وب ،ا�ال ةكفالمع� اإلحضار وال�أحد ا�عني|ا Y لهاÊ م كما تنص القاعد ،ا¬ تعذرªيهمل يهمل يهمل يهمل ة و¢ذا تعذر إعمال ال

همل الªم وال أ"إذا تعذر إعمال الªم يهملإذا تعذر إعمال الªم يهملإذا تعذر إعمال الªم يهملإذا تعذر إعمال الªم يهمل"
ُ
Êله فأنا لم أستطع أن أÊلها Y أي من ا�عني| وهذا ا�عذر إذاً علÕ أ

 ".إذا تعذر إعمال الªم يُهملإذا تعذر إعمال الªم يُهملإذا تعذر إعمال الªم يُهملإذا تعذر إعمال الªم يُهمل"و�ما تنص القاعده  ،مع| Y مع�
 ).إعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماXإعمال الªم أو© من إهماX( ةقاعد ةةةةالÄيالÄيالÄيالÄي    ةةةةبالقاعدبالقاعدبالقاعدبالقاعد    ةةةةهذه القاعدهذه القاعدهذه القاعدهذه القاعد    ةةةةعالقعالقعالقعالق

 Y ن ةمقيدأيضاً  ةلكن هذه القاعد) أن اإلعمال أو© من األهمالأن اإلعمال أو© من األهمالأن اإلعمال أو© من األهمالأن اإلعمال أو© من األهمال(طبعاً الشك أنها تنصÈألن اهللا سبحانه  ،بقيد اإلم
إعمال الªم أو© إعمال الªم أو© إعمال الªم أو© إعمال الªم أو© " ةالÄي ةأن القاعد، ةالÄي ةكأنها قيد u القاعد ةا¬ هذه القاعدا�وب ،وسعها إالال يكلف نفساً  وتعا¬

Xمن إهماXمن إهماXمن إهماXم ،إذا أمكن "من إهماªمة بمثاب فإذاً ، أما لم يمكن وتعذر فهذا يؤدي إ¬ إهمال الªفإن  ،القيد كأنها قيد إلعمال ال
 ألن اهللا سبحانه وتعا¬ ال ،يعمل الªم ويهمل ما مع ا�عذر وعدم اإلمÈن فإنه الأو ،Èنإعمال الªم إنما هو مع اإلم

 .وسعهاإال يكلف نفساً 
 ةهذه القاعد ةبنهايأيضاً و هماXهماXهماXهماXإإإإإعمال الªم أو© من إعمال الªم أو© من إعمال الªم أو© من إعمال الªم أو© من  ةونهايتها نكون قد أنهينا ما يتعلق بقاعد ةu ختام هذه القاعد

ووجدنا أن هناك قواعد تندرج  اااااألمور بمقاصدهاألمور بمقاصدهاألمور بمقاصدهاألمور بمقاصدهة فنحن درسنا قاعد، �تها ةمندرجتنت� القواعد الä ãا قواعد أخرى 
وجدنا أن هناك أيضاً و ¡لب ا�يس�¡لب ا�يس�¡لب ا�يس�¡لب ا�يس�    ةةةةا�شقا�شقا�شقا�شق درسنا ،ووجدنا قواعد تندرج �تها يزول بالشكيزول بالشكيزول بالشكيزول بالشك    ا�ق| الا�ق| الا�ق| الا�ق| ال ةدرسنا قاعد ،�تها

 .تندرج �تها وهناك قواعد إعمال الªم أو© من أهماXإعمال الªم أو© من أهماXإعمال الªم أو© من أهماXإعمال الªم أو© من أهماXأيضاً و�ذا  ،قواعد تندرج �تها
تدرس Z ها، خرى وال تندرج �ت غ�أäا بقاعدة  ةال عالق ةمنها لوحدها فريد ةZ قاعدة بu å ا�نهج قواعد يس�

لكن  ،عليها ةبعض ا�طبيقات الفقهيأيضاً ثم  ،خاص ويتب| معناها ود�لها إذا �ن هنالك äا د�ل ةمنها Y حدةٍ واحد
 .اعدة $يةمع أي ق ةليس هنالك عالق

 "يعوديعوديعوديعود    الساقط الالساقط الالساقط الالساقط ال": اعدةاعدةاعدةاعدةققققأوäا أوäا أوäا أوäا 
 ،فإذاً الساقط هنا يراد به األمر اwي أسقطه صاحبه، أسقطه صاحبه أمر أي8  ،أي األمر اwي أسقطه صاحبه الساقطالساقطالساقطالساقطمع� 

 .سقاط من قبل ال#عإسقاط ا�Äف و¢ما بإو¢سقاطه يكون إما ب
يعود وال يلزم به  فإنه ال ءفإذا أسقط الÆ ،جاء من قبل ال#عوقد يكون اإلسقاط  ،قد يكون ا�Äف X ا�ق فيسقطه

 .أخرى ةوال يرجع مر
    .خرىأ ةأنه ��عدوم فال يعود مر ،سبيل إ¬ إCدته يراد به هنا أنه يصبح ��عدوم اwي ال يعوديعوديعوديعود    الالالالولفظ 

     ةةةةمع� القاعدمع� القاعدمع� القاعدمع� القاعد
ً
 إÖاال
ً
 إÖاال
ً
 إÖاال
ً
سقط حق :إÖاال

ُ
ل#ع X فإنه يصبح ��عدوم فال يرجع سقاط اإأو ب ةأو دالل ةسقاط صاحبه Ìاحإب أنه إذا أ

 .أخرى مرةً إ�ه 
بمع� أن  ة،ختيارياللعباد ب#ط كونها حقوق  ةو¢نما اإلسقاط ري u ا�قوق اnالص ،سقاط ال ري Z u األموراإل 

ها أخذ أرادن إ ة،يليست إلزام ةالشفع، ةةةةاnيار u الشفعاnيار u الشفعاnيار u الشفعاnيار u الشفعكحق  ،كن أن ي�gهاëو ،ن يأخذ بهاوأاإلنسان ëكن أن oتارها 
سان أن يأخذ به و¢ن أراد تر�ه نإن أراد اإل ،�ن خيار ا�جلس أو خيار العيب اءسو اnياراnياراnياراnيارأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً بها، و¢ن لم يرد لم يأخذ بها، 

فليس  ،ستمرار فيهاoتار عدم االأيضاً ثم  ة ما،بدعو يدø نسانأيضاً قد اإل ىىىىوحق اÑعووحق اÑعووحق اÑعووحق اÑعو ،ملزما يئاليس ش، فله ذلك
 .ةختياريدمي| االحقوق اآلu فإذاً اإلسقاط يدخل  ،بل يمكن أن يسقطها وي�gها ،ه أن يستمر فيهاإلزاماً علي

 ،تنتقل ج�اً إ¬ العبد الÏمور يدخلها اإلسقاط _ األ ال الÏتنتقل يع� األمور  الÏيدخل ا�قوق  اإلسقاط ال اúا�وب
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ليس من  فإذاً ، بل إن ا�ق ينتقل بمجرد موت ا�ورث ،ث أو ال يرثير ليس لإلنسان خيار أن اإلرث حق ،كحق اإلرث مثالً 
 ة،إ¬ الورث ة_ بمجرد موت ا�ورث ينتقل أو تنتقل ال�g، ال ،ي�gها أو يفعلها الo Ïتارها وبا�اú ةختياريا�قوق اال

 .ال تقبل اإلسقاط الÏهذا من ا�قوق  اúا�فب
 ةهللا عز وجل كحد مثًال اnمر وال�ق ة��دود اnالص ،هللا عز وجل ةاط ا�قوق اnاصتقبل اإلسق ال الÏمن ا�قوق أيضاً 

رتكبها اإنما تطبق Y من  ،ال يُع¸ عنها هللا عز وجل وبا�اú ةفهذه ال تقبل اإلسقاط ألنها حقوق خالص ا،أو حد الزن
    .ها اإلسقاطدخلألنها من حقوق اهللا عز وجل وهذه ا�قوق ال ي

 : : : : ةةةةY هذه القاعدY هذه القاعدY هذه القاعدY هذه القاعد    ةةةةوع ا�طبيقيوع ا�طبيقيوع ا�طبيقيوع ا�طبيقيبعض الفربعض الفربعض الفربعض الفر
لكن لو أن اMائع سلم  ،فإنه ¿ق للبائع حبس ا�بيع حã يقبض Öيع ا7من بثمن حال، ةلو باع شخص سلع: من فروعها

نه قد أسقط أل فإنه ال ¿ق X ذلك،، ¿بسه عنده حã يقبض ا7من ،ا�شgي ا�بيع قبل قبض ا7من ثم أراد أن يسgد ا�بيع
u يعود ال ةوالساقط كما تنص القاعد ، ا�بس عندما سلم ا�بيعحقه. 

فمن حق اMائع أن  ،نوأن هذا ا�بلغ حال يسلم اآل ،تفقوا Y مبلغ مع|افتفاوض مع ا�شgي و ،هتمثًال إنسان سيبيع سيار 
كون ، نت�ان إذاً اآل úاا�فب ة،نه سلم السيارألكن لو فرضنا  ،وال يعطيها للمشgي حã يدفع X ا7من ةيتمسك بالسيار

 هذا ال
ً
نفض ا�جلس ة وان أنت سلمت السيارألن اآل ،يقت1 أن العقد يفسد اMائع مثًال لم يل0م بتسديد ا�بلغ حاال

وقد تم  ةأما أنك �جز السيار ،تفقت مع هذا ا�شgي فيهاا الÏ ةأنت تطالب Åقك وتطالب بالقيم úوبا�ا ة،وتمت ا�بايع
Mأنه لم يسدد هذا أنت قد أسقطيع وقد تم اإلا Y هو �ن لك خيار، هتاب والقبول بناًء Õة،قبل أن تسلم السيار ايع 

 .ةكما تنص هذه القاعد "الساقط ال يعود"و، ولكن بعد تسليمها فأنت أسقطت هذا اnيار
بعد ذلك ندم وأراد أن يعود إ�ها بعد إسقاطها ثم  ،ولم يطلبها ،سقط حقه فيهاوأ ةلو أن الشفيع علم بالشفع: من فروعها

 ،اطها وبعد تمام ال#اء واMيعإسقبعد  ةن يرجع ويطلب الشفعأفال يمكنه " الساقط ال يعودالساقط ال يعودالساقط ال يعودالساقط ال يعود" ةكما تنص القاعدأيضاً وهنا 
ري oتاره ختياانه حق ألة، ن الساقط ال يعود وهو قد أسقط حقه فيها فمن ثم ال يعود X حق الشفعفهذا ال يمكنه ذلك أل

 .األمر فإن أسقطه سقط وانت� ،ا�Äف بدايةً 
 وايمكن أن يعود ال وبا�اú ،عن اÑم وأسقطوا حقهم u القصاص فإنه يسقط ةإذا عفا الورث ،القصاصأيضاً : من فروعها

 .ال يعودة ألن الساقط كما تنص القاعد ،أخرى ةمر ويطلبوه
 م تبدل اwاتم تبدل اwاتم تبدل اwاتم تبدل اwاتتبدل سبب ا�لك قائم مقاتبدل سبب ا�لك قائم مقاتبدل سبب ا�لك قائم مقاتبدل سبب ا�لك قائم مقا ::::ة $ية أخرىة $ية أخرىة $ية أخرىة $ية أخرىقاعدقاعدقاعدقاعد
    .ل الفقهائسمالÏ تؤثر u بعض  ةهذه من القواعد الÄيأيضاً 

أن ذلك  ،¬ ذلكإأو ما  ة،إ¬ هدية أو من صدق ة،من بيع إ¬ هبمثال  ءأن تغ� سبب تملك اإلنسان لÆ :ةةةةمع� هذه القاعدمع� هذه القاعدمع� هذه القاعدمع� هذه القاعد
Æء، قائم مقام تغ� ذات ذلك الÆه السء فكأن ذلك ال�ةابقتغ�ت ذاته واختلفت حا Æحكماً غ�  ءفيعطى ذات ال

فإذا تبدل سبب تملك  "تبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwاتتبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwاتتبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwاتتبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwات"ة إذا هذا مع� ا^ص u القاعد، حكمه ا7ابت أوال
ختلف او نه تغ�أكء ¬ كونه أُهدى عليه فهنا يكون هذا الÆة إصدقمن مثًال  ،خرآ¬ سبب إما من سبب  ءنسان لÆاإل

    .وليس هو األول
فقال فقال فقال فقال     ،،،،ر� اهللا عنهار� اهللا عنهار� اهللا عنهار� اهللا عنها    ةةةةبلحم فأهدت منه إ¬ Cبلحم فأهدت منه إ¬ Cبلحم فأهدت منه إ¬ Cبلحم فأهدت منه إ¬ Cئئئئشششش    اااار� اهللا عنها تُصدق عليهر� اهللا عنها تُصدق عليهر� اهللا عنها تُصدق عليهر� اهللا عنها تُصدق عليه    ةةةةأن بريرأن بريرأن بريرأن برير((((: ما ورد قد دل عليهاقد دل عليهاقد دل عليهاقد دل عليها    ةةةةفهذه القاعدفهذه القاعدفهذه القاعدفهذه القاعد

فقال فقال فقال فقال     ة،ة،ة،ة،ر� اهللا عنها إنه �ماً تُصدق به Y بريرر� اهللا عنها إنه �ماً تُصدق به Y بريرر� اهللا عنها إنه �ماً تُصدق به Y بريرر� اهللا عنها إنه �ماً تُصدق به Y برير    ةةةةقالت Cقالت Cقالت Cقالت Cئئئئشششش    ،،،،رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم لو صنعتم ^ا من هذا اللحمرسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم لو صنعتم ^ا من هذا اللحمرسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم لو صنعتم ^ا من هذا اللحمرسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم لو صنعتم ^ا من هذا اللحم
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    :مكما هو معلو ))))""""ةةةةو^ا هديو^ا هديو^ا هديو^ا هدي    ةةةةا صدقا صدقا صدقا صدقهو äهو äهو äهو ä""""صÐ اهللا عليه وسلم صÐ اهللا عليه وسلم صÐ اهللا عليه وسلم صÐ اهللا عليه وسلم 
ًً ًً 44 44
ً
ًأوال
أوال
ً
أوال
ً
 ةوهذا اللحم تُصدق به Y بريرة، وال وز X أن يأكل من الصدق ةأن الرسول صÐ اهللا عليه وسلم ال �ل X الصدق ::::أوال

أنه ما أكل منه Y لكنه  ،ومع ذلك الرسول صÐ اهللا عليه وسلم أكل منه ة،إذاً هذا اللحم صدق اúا�فب ،ر� اهللا عنها
 .ةخر وليس بسبيل الصدقآفإذاً الرسول صÐ اهللا عليه وسلم تملكه بسبيل  ،ةنما أكل منه Y أنه هدي¢و ة،صدق

فكأن اللحم اwي أكله الرسول صÐ اهللا عليه وسلم  ،تبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwات ةوهذا مع� قو^ا u القاعد
، ولكن اwي تغ� سبب ا�ملك ،هو هو لم يتغ� ةالصور ةمن ناحي ةا�قيق u وه ة،غ� اللحم اwي تُصدق به Y برير

إ¬ الرسول  ا ومن ذلكمر� اهللا عنهة ¬ Cئشإ ةفأهدته برير ة،والرسول تملكه بسبيل اäدي ةتملكته بسبيل الصدق ةبرير
wلك ساغ للرسول صÐ اهللا عليه و ،ختالف اwاتامقام  صÐ اهللا عليه وسلم، فبا�اú �ا اختلف سبب ا�لك قام ذلك

السبب اwي تملكه به صÐ اهللا عليه وسلم غ� السبب اwي تملكته به  نأل ،وسلم أن يأكل منه مع أنه u أصله صدقه
 ).تتتتتبدل سبب ا�ملك قائم مقام تبدل اwاتبدل سبب ا�ملك قائم مقام تبدل اwاتبدل سبب ا�ملك قائم مقام تبدل اwاتبدل سبب ا�ملك قائم مقام تبدل اwا(ة وهذا مع� نص القاعد ،رD اهللا عنها ةبرير

 ::::ةةةةضمن هذه القاعدضمن هذه القاعدضمن هذه القاعدضمن هذه القاعد    ةةةةبعض الفروع ا�ندرجبعض الفروع ا�ندرجبعض الفروع ا�ندرجبعض الفروع ا�ندرج
إ¬  ةدفعت الزïة، الزï ةكما ورد u آي ة أحد مستحå الز�ïطبعاً الفق ،مال ة�ه زïإفق�اً دفعت  الو أن شخص: ن فروعهام

Õةأهدى هذه الصدق ،هذا الفق� ثم إن هذا الفق� أهدى ما حصل عليه إ¬ غ ïأهداها أو أهدى  ةأو الز X عطيت
ُ
الã أ

إ¬ أن ة حق الغÕ من زuï  ن سبب ا�لك قد تبدلأل ،ووز للغÕ أن يأكل من ذلك ،حيحمنها إ¬ غÕ فإن هذا جائز وص
 "تبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwاتتبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwاتتبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwاتتبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل اwات"تقول ة والقاعد ةصار هدي

 X قام ب ،فاألصل الزïة إنما �ل للفقراء وال �ل لألغنياء
ً
Èة و�ا صارت ملïأنها ز Y ئهداإلكن هذا الفق� جاءته Y ها

Õدي ،الغäجاءته بسبيل ا Õة أو الصدق ةفإذاً الغïف ة،ولم تأته بسبيل الزúا�ذلك مع  إذاً  با X أن يأكل منها وجاز Õصح للغ
ïأصلها ز u ةأنها ïم أن يأخذوا من الزä تبدل سبب ا�لك تبدل سبب ا�لك تبدل سبب ا�لك تبدل سبب ا�لك     " تقول ةسبب ا�لك فالقاعد لكن �ا تبدل ة،واألغنياء ال وز

 .ةستلمه الفق� Y أنه زïاا�ال اwي أعطاه الفق� للغÕ هو غ� ا�ال اwي  كأنف" تبدل اwاتتبدل اwاتتبدل اwاتتبدل اwات    قائماً مقامقائماً مقامقائماً مقامقائماً مقام
نتقلت اوهذه الزïة و ةهذه الصدق تثم بعد ذلك بعد أن تم ،ماX ةلو أن شخصاً تصدق Y قريب X وأعطاه زï: من فروعها

ومن ة أو X ورث ،هذا الغÕ إالمات هذا الفق� وليس X وارث  ،من ملك ا�تصدق أو ا�زJ إ¬ ملك هذا الفق� القريب
Õد ا�ال اآل ةفعادت الصدق ،ضمن ورثته هذا الغC أن ي ،ن إ¬ صاحبهأو X ؟خذهأهل وز  Õن يأخذ أنعم هنا وز للغ

ن تبدل سبب اآل إذاً  ة،أو صدق ةن Cد إ�ه بسبيل اإلرث ولم يعد إ�ه بأنه زïنه اآلأل ،هذا ا�ال اwي تصدق به Y الفق�
تبدل سبب ا�لك تبدل سبب ا�لك تبدل سبب ا�لك تبدل سبب ا�لك : "تقول ةوالقاعد ة،Y أنه زï هوال يأخذ ،رث من قريبه اwي تو¯إفالغÕ هنا يأخذ ا�ال Y أنه  ،ا�لك

 ،فð _ ،ا�ال مثًال u هذه ا�االت لم تتغ� ةأو صور ءالÆ ةوأما صور ،فالسبب هو اwي تغ�" تتتتقائم مقام تبدل اwاقائم مقام تبدل اwاقائم مقام تبدل اwاقائم مقام تبدل اwا
ختلفت و صارت غ� اwات األو© هذا ااwات تغ�ت و فكأن ،لكن السبب هو اwي تغ� وأقيم السبب مقام تبدل اwات

 .ةما يتعلق بهذه القاعد
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    ))))V0V0V0V0((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 ةه ا�لقوعندنا u هذ ،u هذا ا�نهج ةقواعد ا�قررالخر ما يتعلق بآختام القواعد و ةشاء اهللا تعا¬ u هذه ا�لق نتناول إن

Äةتياآل يةالقواعد ال: 
 ....ما ثبت u ال#ع مقدم Y ما ثبت بال#طما ثبت u ال#ع مقدم Y ما ثبت بال#طما ثبت u ال#ع مقدم Y ما ثبت بال#طما ثبت u ال#ع مقدم Y ما ثبت بال#ط    :األو©األو©األو©األو©    ةةةةالقاعدالقاعدالقاعدالقاعد
 ....ا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#طا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#طا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#طا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#ط    ::::نيةنيةنيةنيةا7اا7اا7اا7ا    ةةةةالقاعدالقاعدالقاعدالقاعد
 ....مÈنمÈنمÈنمÈنال#ط بقدر اإلال#ط بقدر اإلال#ط بقدر اإلال#ط بقدر اإل    ةةةةيلزم مراCيلزم مراCيلزم مراCيلزم مراC    ::::ةةةةا7ا7ا7ا7ا7ا7ا7ا7    ةةةةالقاعدالقاعدالقاعدالقاعد

    ....ما ثبت u ال#ع مقدم Y ما ثبت بال#طما ثبت u ال#ع مقدم Y ما ثبت بال#طما ثبت u ال#ع مقدم Y ما ثبت بال#طما ثبت u ال#ع مقدم Y ما ثبت بال#ط ::::القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©القاعدة األو©
 ::::اتاتاتاتا�فردا�فردا�فردا�فرد
فإذا ة، ا�قصود u هذه القاعدفهذا هو ال#ط ، يشgطه عليه غ�ه نسان Y نفسه أواإل هيراد به ما يشgط : ال#طال#طال#طال#طلفظ 

ع، فإن ا�قدم هو ما ثبت u ال# ،Y نفسه أو ·طه عليه غ�ه واءً نسان ستقابل ما جاء u ال#ع مع ما جاء u ·ط اإل
إذاً الشك أن إعمال ما ورد u ال#ع هو األو©  ،خرنما إعمال أحدهما وترك اآل¢äما معاً وعماإÅيث لم يمكن  فإذا تقابال

نه خالف وال يؤخذ وال يعت� ألوأما ال#ط ا�قابل لل#ع هو ·ط باطل ال ينظر إ�ه  ،م به0وهو الواجب وهو اwي يل
    .وما خالف ال#ع فال ينظر إ�ه ،ال#ع

ٍٍ    (((( ة ر� اهللا عنهابرير ةÐ اهللا عليه وسلم u قصقوX ص    ::::ةةةةد�ل هذه القاعدد�ل هذه القاعدد�ل هذه القاعدد�ل هذه القاعد  .))))ليس u كتاب اهللا فهو باطلليس u كتاب اهللا فهو باطلليس u كتاب اهللا فهو باطلليس u كتاب اهللا فهو باطل    Z ·طZ ·طZ ·طZ ·ٍطٍ
ا حينما أرادت أن تشgيها منهم أن مر� اهللا عنهة C Yئش ةشgط أسياد بريراوهذا ا�ديث قاX صÐ اهللا عليه وسلم �ا 

يمكن فهذا  الالÏ تعتق ثم يكون الوالء äم هذا  قود و_ا^ر� اهللا عنها _ الÏ تدفع  ةCئش، يكون äم الوالء
Z Z Z Z ((((وwلك قال الرسول صÐ اهللا عليه وسلم ، رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم ة�الف لكتاب اهللا عز وجل و�ا ورد u سن

    ٍٍ  .فهذا ·ط oالف ما u كتاب اهللا عز وجل ))))ليس u كتاب اهللا فهو باطلليس u كتاب اهللا فهو باطلليس u كتاب اهللا فهو باطلليس u كتاب اهللا فهو باطل    ·ط·ط·ط·ٍطٍ
عتق ولغ� من قام بالعتق هذا ·ط باطل ألنه oالف مقت� ما ورد u كتاب اهللا تعا¬ وما شgاط الوالء لغ� ا�فاوwلك 

رسوX صÐ اهللا عليه وسلم من أن صاحب ا�ق هو اwي دفع هذا ا�ال وهو اwي قام بتسديد هذا ا�بلغ اwي  ةورد u سن
�ا ورد u كتاب اهللا  اف#طهم يعد معارض ،يكون الوالء äماú ليس äم حق u أن يشgطوا أن ا�فب ة،أخذه أو�اء هذه ا�رأ

  .وwلك أبطله صÐ اهللا عليه وسلم، رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم ةا ورد u سن�عز وجل و
، باطل رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم فإنه ·ٌط  ةقابل ما u كتاب اهللا تعا¬ أو u سن وهكذا يقاس Y ذلك Z ·ٍط *

 .سواء هده وعدمووجو
    ".Y ما ثبت بال#طY ما ثبت بال#طY ما ثبت بال#طY ما ثبت بال#ط    ما ثبت بال#ع مقدمما ثبت بال#ع مقدمما ثبت بال#ع مقدمما ثبت بال#ع مقدمٌٌٌٌ    : "ةهذه القاعد مع� هذا فإذاً 

 ::::ةةةةY هذه القاعدY هذه القاعدY هذه القاعدY هذه القاعدة ة ة ة بعض الفروع ا�طبيقيبعض الفروع ا�طبيقيبعض الفروع ا�طبيقيبعض الفروع ا�طبيقي
ن هذا الشخص يريد أن ¿رم با�ج عن غ�ه إذاً اآل ،اإلسالم ةلو أحرم شخص با�ج عن غ�ه وهو لم ¿ج حج: من فروعها

 ةن حجأل.. ؟.اإلسالم عن نفسه �اذا ةفهنا يقع إحرامه عن نفسه ويكون حج ،نفسهاإلسالم عن  ةوهو لم ¿ج حج
نسان يسوغ لإل إذاً ال ه عن غ�ه ثابت بال#ط، وما ثبت u ال#ع مقدم Y ما ثبت بال#ط،وحج ،اإلسالم ثابتة بال#ع

فال يسوغ X أن يقوم Åج عن  ،هتu ذم ةثابتاألو©  ةألن ا�ج، من �ن أن ¿ج عن غ�ه ما دام أنه لم ¿ج عن نفسه ا�ئن
 .ه وهو لم ¿ج عن نفسه�غ
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حج مشgط وهو مقابل �ا ورد u كتاب اهللا  ةY أن ¿ج عنه بمقابل أو بدون مقابل فهذا u ا�قيق تفق مع شخٍص افإذا 
 اإلن تعا¬ من أ

ً
يقع عن  ها�هم أن حج اء،يش نعم م إذا أراد أن ¿ج بعد ذلك ¿جثو ،نسان ينب� أن ¿ج عن نفسه أوال

 ".ال#طال#طال#طال#طببببY ما ثبت Y ما ثبت Y ما ثبت Y ما ثبت     ال#ع مقدمال#ع مقدمال#ع مقدمال#ع مقدم    uuuu    ما ثبتما ثبتما ثبتما ثبت"ن حجه ثابت بال#ع وما يتعلق Åجه عن غ�ه ثابت بال#ط ونفسه أل
من ·وÉ  ةإذاً ح| العقد قالت ا�رأ، يسافر معها إذا سافرت أن الشgطت Y زوجها ح| العقد ا ةلو أن ا�رأ: من فروعها

نه قد ثبت بال#ع �ريم أل ،فإن هذا ال#ط يبطل ويلغو و ال يعت� ،ت السفر أن أسافر لوحدي وال تسافر مýدا أرأنÕ إذ
ألن عدم سفره معها قد ثبت بال#ط  ،اه إذاً سفره معالزوج �رماً äا u السفر تعّ|  إالفإذا لم يكن  ،بدون �رم ةسفر ا�رأ

 شgاطها هذا ·ٌط افإذاً " Y ما ثبت بال#طY ما ثبت بال#طY ما ثبت بال#طY ما ثبت بال#ط    ما ثبت بال#ع مقدمما ثبت بال#ع مقدمما ثبت بال#ع مقدمما ثبت بال#ع مقدم"ثبت بال#ع و ولزوم سفره معها قد ،اwي ·طته _
 باطل ال يعت� وال يُ 

ْ
إال مع ذي �رم، فال  يسوغ وال وز äا أن تسافر ال ةألنه مقابل �ا ورد u ال#ع من أن ا�رأ ،به هُ بَ أ

تؤمن تؤمن تؤمن تؤمن     ةةةةمرأمرأمرأمرأال ¿ل الال ¿ل الال ¿ل الال ¿ل ال((((رسول اهللا صÐ اهللا عليه وسلم من أنه  ةقابل ما ورد u سن ألن ·طها بناءاً Y ·طهاوز أن تسافر 
 ).).).).�رم�رم�رم�رمذي ذي ذي ذي ال مع ال مع ال مع ال مع إإإإ    ةةةةيوم و�ليوم و�ليوم و�ليوم و�ل    ةةةةخر أن تسافر مس�خر أن تسافر مس�خر أن تسافر مس�خر أن تسافر مس�باهللا وا�وم اآلباهللا وا�وم اآلباهللا وا�وم اآلباهللا وا�وم اآل

    ....ا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#طا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#طا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#طا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#ط ::::قاعدة أخرىقاعدة أخرىقاعدة أخرىقاعدة أخرى
 .ا�عليåا�عليåا�عليåا�عليå ال#طال#طال#طال#طيراد بال#ط يراد بال#ط يراد بال#ط يراد بال#ط 

دم هذا ال#ط يعدم ذا عُ ¢و، ءد أن ¿صل هذا الÆفإذا حصل هذا ال#ط الب، Y هذا ال#ط ءتعلق حصول ç بمع�
  .قو^ا ا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#ط فهذا مع� الÆء،هذا 

كرم و نفإ ء،إلكرام معلق Y ا�Iاإذاً ، ن جاء6 فالن أكرمتهإفمثًال أقول 
ُ
فهذا مع� ا�علق  ،يُكرم ال ن لم يأِت ¢جاء أ

 .ال#ط وا�راد بال#ط هنا ال#ط ا�عليå بال#ط ب ثبوته عند ثبوت
ويكون �كوماً بوجوده  ،يكون معدوماً قبل حصول ·طه وثبوته أن األمر ا�علق Y ·ٍط  ::::و·حهاو·حهاو·حهاو·حها    ةةةةومع� القاعدومع� القاعدومع� القاعدومع� القاعد

    .و�ققه عند ثبوت ·طه و�ققه ووجوده
 ::::ةةةةY هذه القاعدY هذه القاعدY هذه القاعدY هذه القاعد    ةةةةبعض الفروع ا�طبيقيبعض الفروع ا�طبيقيبعض الفروع ا�طبيقيبعض الفروع ا�طبيقي

ق طالقها Y ·ط وهو اnروج ن علß إذاً اآل، طالق ذ6 فأنِت إغ� ب من اMيت ن خرجÏإلو قال رجل لزوجته : من فروعها 
فهنا علق الطالق بهذا ال#ط  "ا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#ط" ة�قق مع� القاعد فإذاً  ،ذنهإمن اMيت بال 

تنص Y  ةوالقاعد، و لم �رج بتاتاأ إال بإذنهيقع إذا لم �رج  وال ،وهو اnروج بغ� إذنه ،فيقع الطالق عند ثبوت ال#ط
 ".ا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#ط"
إذا قال صاحب  ة،لو قال ا�كفول X للكفيل إذا أدى فالن نصف ما عليه من اÑين فقد أبرأتك من الكفال: من فروعها 

ة من الكفال اءبراإلهنا ف ة،تك من الكفالأقد أبراÑين للكفيل أو لضامن اÑين إن أدى فالن نصف ما عليه من اÑين ف
ال  ةتسديد نصف اÑين فإن ال�اءلم يتم ومã  ة،أدى نصف اÑين ثبتت ال�اء فمã إذاً  ،نصف اÑين ةمعلق Y ·ط تأدي

 .بهذا اÑين تثبت ويب� الكفيل كفيال
ترتب إذاً عتقه Y هذا  ،ذا صمت رمضان فأنت حرمثًال إ ،إذا صمت رمضان فأنت حر :إذا قال السيد لعبده: من فروعها 

 .ألن ا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#ط ،نه يعتقإفمã صام رمضان ف ،ال#ط
ن هذا األمر أل ،فإن من وجدها يستحق ذلك ،فله ألف ريال -مثالً  ةكسيار-من وجد ضالÏ  :شخص إذا قال: من فروعها 

فمã حصل ال#ط ا�علق عليه البد أن ¿صل  ،Y ال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#طوما علق  ،ق Y ال#طل قد عُ 
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 .ولم ¿صل ما ربط به هذا األمر ألن ال#ط لم يتحقق ،دم األمر ا�علق عليه يعدم ا�#وط وال ¿صلذا عُ ¢و ،ا�#وط
    ....ال#ط بقدر اإلمÈنال#ط بقدر اإلمÈنال#ط بقدر اإلمÈنال#ط بقدر اإلمÈن    ةةةةمراCمراCمراCمراC    يلزميلزميلزميلزم ::::ةةةةقاعدقاعدقاعدقاعد خر القواعدخر القواعدخر القواعدخر القواعدآآآآ

    ::::ا�فرداتا�فرداتا�فرداتا�فردات
 .ة�صوص يغةقد وجد بص لم يوجد u أمرٍ  ل0ام أمرٍ اوهو  ،ال#ط ا�قييديال#ط ا�قييديال#ط ا�قييديال#ط ا�قييدييراد به : هنا ال#ط ال#ط ال#ط ال#ط 

فإن ة، ·عي ةÅيث ال يgتب Y ذلك �الف ،و¡µه u نظام العقود ةما تسمح به قواعد ال#يع :ا�راد بقدر اإلمÈنبقدر اإلمÈنبقدر اإلمÈنبقدر اإلمÈنفظ لو
 الÏ قبل ذلك ةالقاعدu ال#ع ال وز كما سبق  ةلفألن �ا ،لم يسغ ولم ز العمل بهذا ال#ط ة·عي ة�ن هنالك �الف

 ".ما ثبت بال#ع مقدم Y ما ثبت بال#طما ثبت بال#ع مقدم Y ما ثبت بال#طما ثبت بال#ع مقدم Y ما ثبت بال#طما ثبت بال#ع مقدم Y ما ثبت بال#ط"
ألن األحÈم  يستطيعه الشخصيستطيعه الشخصيستطيعه الشخصيستطيعه الشخص    وبقدر ماوبقدر ماوبقدر ماوبقدر ما    ةةةةستطاعستطاعستطاعستطاعي بقدر االي بقدر االي بقدر االي بقدر االأأأأ    """"مÈنمÈنمÈنمÈنال#ط بقدر اإلال#ط بقدر اإلال#ط بقدر اإلال#ط بقدر اإل    ةةةةيلزم مراCيلزم مراCيلزم مراCيلزم مراC""""تنص Y  ةفإذاً القاعد

 .وسعها الإساً يكلف نف ألن اهللا سبحانه وتعا¬ الة، ستطاعباال ةطودائما مرب
 ::::ةةةةمع� هذه القاعدمع� هذه القاعدمع� هذه القاعدمع� هذه القاعد

ة هذه القاعدف فإن �ن ال#ط جائزاً لزم الوفاء به، ،وقواعدها يعةال# ةأنه ب الوفاء بال#ط با�قدار اwي تسمح به أدل
 .ا و·وط ال وز اشgاطهاشgاطهاط وز ون هناك ·أل، شgاطهاشgاطهاشgاطهاشgاطهاااااأي الÏ وز أي الÏ وز أي الÏ وز أي الÏ وز     ةةةةا°ائزا°ائزا°ائزا°ائز بال#وطبال#وطبال#وطبال#وطتتعلق 

يلزم الوفاء به ويكون  �ن ال#ط فاسداً فإنه الإذا أما  ة،ل#ط جائزاً لزم الوفاء به وهو ما تتعلق به هذه القاعدفإذا �ن ا
ال يلزم الوفاء به ويصح العقد حã مع وجود هذا ال#ط ومع عدم الوفاء أيضاً فإنه  اً و¢ن �ن ·طاً لغو، سبباً u فساد العقد

 .به
أما ال#وط الÏ ال وز  ،شgاطهااالÏ وز  ةاألول من أنواع ال#وط و_ ال#وط ا°ائز تتعلق با^وع ةإذاً القاعد

ؤثر u العقد تألنها ·وط لغو فهذه أصًال ال  اءوأما ال#وط الÏ وجودها وعدمها سو، ¬ فساد العقدإشgاطها فهذه تؤدي ا
    .وال يلزم الوفاء بها

 أأأأإال ·طاً إال ·طاً إال ·طاً إال ·طاً     ،،،،ا�سلمون Y ·وطهما�سلمون Y ·وطهما�سلمون Y ·وطهما�سلمون Y ·وطهم(((( :عليه وسلم قوX صÐ اهللا ::::عليهاعليهاعليهاعليها    دلدلدلدل    ةةةةهذه القاعدهذه القاعدهذه القاعدهذه القاعد
ً
 حل حراماً أو حرم حالال
ً
 حل حراماً أو حرم حالال
ً
 حل حراماً أو حرم حالال
ً
فإذاً  ))))حل حراماً أو حرم حالال

فإذا �ن هنالك ·ط جائز لزم الوفاء به ألن ا�سلمون كما ينص هذا ا�ديث  ة،ائزا°#وط الا�سلمون Y ·وطهم أي 
لم|، عند ا�س أهذا هو ا�بد ،بها وينفذونها نما يل0مون¢و ،ي�gونها مون بها وال ¿فونها وال0أي أنهم يل ،Y ·وطهم

 .ةل0م به من ال#وط ا°ائزافا�سلم ا�قيå هو من ينفذ هذه األمور ويل0م بما 
 أأأأإال ·طاً إال ·طاً إال ·طاً إال ·طاً ((((

ً
 حل حراماً أو حرم حالال
ً
 حل حراماً أو حرم حالال
ً
 حل حراماً أو حرم حالال
ً
وال  ا¬ يبطل العقدا�يسوغ وال وز العمل به وب فهذا هو ال#ط الفاسد اwي ال) ) ) ) حل حراماً أو حرم حالال

    .#طيسوغ العمل بمثل هذا ال
وال#ط الفاسد *. ال#ط ا°ائز* ::::وسنضع هذه ال#وط حسب أقسام ال#طوسنضع هذه ال#وط حسب أقسام ال#طوسنضع هذه ال#وط حسب أقسام ال#طوسنضع هذه ال#وط حسب أقسام ال#ط، ، ، ، ةةةةبعض الفروع الÏ تندرج ضمن هذه القاعدبعض الفروع الÏ تندرج ضمن هذه القاعدبعض الفروع الÏ تندرج ضمن هذه القاعدبعض الفروع الÏ تندرج ضمن هذه القاعد

 .يبطل العقد بسب وجودهأيضاً يلزم الوفاء به وال  ا¬ الا�وب، اءاللغو وجوده وعدمه سوأيضاً وال#ط *. اwي يفسد العقد
فإن ال#ط صحيح ب الوفاء به بقدر ، شgط Y اMائع Êلها أو تر�يبهااو ةلعشgى شخص سالو     ::::فمثال ال#ط ا°ائزفمثال ال#ط ا°ائزفمثال ال#ط ا°ائزفمثال ال#ط ا°ائز

 .مÈناإل
 يئاً شgى مثًال شافمن  ة،·عي ةوليس فيه �الف ،الشارع ةoالف مقت� أدل نه الألة إذاً هذا يعت� من ال#وط الصحيح

¬ إيقوم Åملها أن شgاها منه اشgط Y من اثم  ة،هربائيأو أوا6 أو أدوات ك ة،غرفه نوم أو أشياء ثقيل اءً سو ،من األشياء
ويلزم صاحب ا�حل اMائع أن يل0م بها  ةذاً هذه ·وط جائزإ ،¬ تر�يبإذا �نت ëا ¿تاج إيقوم ب�gيبها أيضاً  هم§X وأن
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 .وأن ينفذها Y ما هو مطلوب
فهذا مع� قو^ا u  ،الÏ يلزم الوفاء بها ةu ال#وط ا°ائز فð تكون ،وهذا مثاäا ةذاً هذا ما تتعلق به هذه القاعدإ

�gيبها حسب قدرته وحسب ما يتوفر بفاMائع يلزم بتوصيل هذه ا�شgيات و "مÈنال#ط بقدر اإل ةيلزم مراC"ة القاعد
عليه وتفريعاتها ينب� أن  وتدل ة#ط ا°ائز وهو ال#ط اwي تنصب عليه القاعدالذاً هذا ما يتعلق بإ ،مÈنياتإÑيه من 

يقابل ال#ط ا°ائز ال#ط الفاسد اwي ال وز أيضاً ف لكن Åكم أنها تنص Y هذا األمر ،تكون من هذا ا°انب
 .ةساد ا�عاملف¬ إشgط فإنه يؤدي او¢ذا  ،شgاطها

واشgط Y من يشgي  عةباع سل إذاً ، أخرى ةشgط Y ا�شgي أن يبيعه سلعاو ةلو باع شخص سلع ::::ال#ط الفاسدال#ط الفاسدال#ط الفاسدال#ط الفاسدمثال مثال مثال مثال 
ألنه  ،فإن هذا ال#ط فاسد وهو مفسد للعقد ،ال بهذا ال#طإ ،ال بهذا األمرإيتم اMيع  أخرى Åيث ال ةمنه أن يبيعه سلع

ومن ، )عةن� عن بيعت| u بي(الرسول صÐ اهللا عليه وسلم  ،لورود ا^ð عنه ،�رم وذلك أمر ةمن قبيل بيعت| u بيع
فكأنه باع  ا به،ع اMيع م#وطوض فهنا ،األخرى ةب#ط أن تبيعÕ السيار ةنا أبيعك هذه السيارأأن تقول  ةهذه الصور ةرصو

¬ أن يكون العقد فيه عقدين معاً u آن إأخرى فهذا أدى  ةشgط Y ا�شgي أن يبيعه سلعافإذاً  ة،واحد عةبيعت| u بي
u يع ال يتحقق  ،ن أرادإ ةيعه السلعب واحد وهذا ال يسوغ وال ينب�Mط هذا األمر وعل اgخر ال بأن يبيعه اآلإوأما أن يش

 .العقد و¢بطاX ما عنده فهذا يؤدي إ¬ فساد
 ،خر فهذا ال إشÈل فيهآت أن تعقد معه عقداً داú بعد ذلك إن أرا�وب ،أن تبيعه فبعه بدون هذا ال#ط دتفأنت إن أر

عند ة من صور بيعت| u بيع ةألنه صور ،هذا هو اwي ال ينب� ويؤدي إ¬ فساد العقدة ه الصورلكن أن تربط عقدك بهذ
 .بعض العلماء

 .اú ال يؤثر u العقد وال يؤدى إ¬ فسادها�وب اءاwي وجوده وعدمه سو ))))#ط اللغو#ط اللغو#ط اللغو#ط اللغوالالالال((((    ال#ط ا7الث هوال#ط ا7الث هوال#ط ا7الث هوال#ط ا7الث هو
يلزم الوفاء به والعقد  فهذا ال#ط لغو وال ،يتÁف فيهاشgط Y ا�شgي أن ال او ةباع شخص سلع لو    ::::مثال هذا ال#طمثال هذا ال#طمثال هذا ال#طمثال هذا ال#ط

 .صحيح
هذا ما  ،ال تستعملها توقفها عند اMيت تشخص فيها فقطن لكن ب#ط أ ةأبيعك هذه السيار: قال ةصاحب سيارمثال 

ألمور الÏ ا وتستخدم u ةيقت1 أن تستعمل هذه السيار ةفالعقد Y السيار ،يصح هذا ال#ط ألنه oالف مقت� العقد
 .صنعت من أجلها

اú اMيع ا�وب اءقفها أمام بيته وال يستخدمها هذا ·ط لغو وفاسد ووجوده وعدمه سووكونه يشgط Y ا�شgي أن ي
ومقت� ، ط الÏ �الف مقت� العقدوألنه من ال#، ر إ�هظل0م به وال ينُ وال#ط لغو ال يُ  ةصحيح ةصحيح وا�عامل
 .ةفهذا ما يتعلق بهذه القاعد ،ويتÁف فيه u األمور الÏ صنع من أجلها ءل هذا الÆالعقد أن يستعم

ëا يتعلق بمقرر  ةال#يع ة@تامها نكون قد أنهينا وهللا ا�مد ما يتعلق با�نهج ا�قرر دراسته Y ا�ستوى ا7اu 6 $ي
 .ةالقواعد الفقهي

 .اسبيل علم نافع وعمل صالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنأسأل اهللا سبحانه وتعا¬ u نهايته أن عله 
والã �قق X سبيل  ةمن العلوم ا�هم ةألنه u ا�قيق ة،أن يهتم بعلم القواعد الفقهي ةوينب� Y طالب العلم u ا�قيق

فمن سبل الفقه  ))))اÑيناÑيناÑيناÑينu u u u  به خ�اً يفقهه  به خ�اً يفقهه  به خ�اً يفقهه  به خ�اً يفقهه من يرد اهللامن يرد اهللامن يرد اهللامن يرد اهللا((((وقد قال صÐ اهللا عليه وسلم كما هو معلوم  ،¬ الفقه u دينهإالوصول 
 ،�تها ةا�ندرج ةا�طبيق أو تطبيقها Y الفروع الفقهية ا�عرف Y كيفي ةu اÑين معرفة هذه القواعد وحفظها و�اول
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خالäا إذا  يستطيع من الÏ ةوا�قدر ةذن اهللا سبحانه وتعا¬ تتكون Ñيه ا�لكإألن اإلنسان إذا مارس هذا األمر و�رره ب
 .تستجد الÏأن يتعرف Y أحÈم ا°زئيات ة حفظ ا�قدار الuÈ من األدلأيضاً 

 ة_ عبار ةألن هذه القواعد u ا�قيق ،هذه القواعد ةمن ذهنه بمعرف ةقريب ةالسابقة تب� u ذهنه األحÈم ا�قررأيضاً و
 .ةu كتب الفقه الواسع ةا�وجود ةعلميال ةوللماد ةحÈم الفقهيلألألذهان اويعÕ تقريب  ةعن فهرس

رتبطت ابعضها ببعض و�يف  ةتطبيقها وا�عرف Y فروعها وعالق ةهتمام إذاً بهذه القواعد ودراستها و�اولفال شك أن اال
 .كتساب العلم والفقه u اÑينببعضها الشك أن هذا سبيل ال

^ا ال  ةلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن ¿عل ما تعلمناه حجن oتم ^ا @تام صالح وأن يعأل اهللا سبحانه وتعا¬ أأس
    .خر دعوانا أن ا�مد هللا رب العا�|آو�مد، ذلك والقادر عليه وصÐ اهللا وسلم Y نبينا  نه تعا¬ وîإعلينا 

 
 تم Åمد اهللا
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Ìهذا ا�قرر يتكون من عدد من العناÌهذا ا�قرر يتكون من عدد من العناÌهذا ا�قرر يتكون من عدد من العناÌهذا ا�قرر يتكون من عدد من العنا    
  ةقواعد الفقهيعلم اللمقدمة : عناÌ هذا ا�نهج أول

  :ا�لقة األو©ا�لقة األو©ا�لقة األو©ا�لقة األو©

  .تعريف القاعدة الفقهية u اللغة واالصطالح .

V ðالفرق ب| القاعدة الفقهية والضابط الفق.  

U الفرق ب| القاعدة الفقهية والقاعدة األصو�ة.  

T الفرق ب| القاعدة الفقهية وا^ظرية الفقهية.  

  :ا�لقة ا7انيةا�لقة ا7انيةا�لقة ا7انيةا�لقة ا7انية

  .من حيث الشمول أقسام القواعد الفقهية .

V أقسام القواعد الفقهية من حيث االتفاق واالختالف.  

U مصادر القواعد الفقهية.  

T حجية القاعدة الفقهية.  

  :ا�لقة ا7ا7ةا�لقة ا7ا7ةا�لقة ا7ا7ةا�لقة ا7ا7ة

  .أهمية القواعد الفقهية وفوائدها .

V  ية عن نشأة القواعد الفقهية وتطورها، ثم تدوينهاoحة تار�
  .وتطور ا�أ�ف فيها

U علم القواعد الفقهيةأشه u ر ا�ؤلفات.  

  :ا�لقة الرابعةا�لقة الرابعةا�لقة الرابعةا�لقة الرابعة

مناهج ا�ؤلف| u القواعد الفقهية، وبيان الفروق ب| تلك 
  :ا�ؤلفات

  .أ منهجهم باعتبار الgتيب

  .ب منهجهم باعتبار ا�ضمون

  .ج منهجهم باعتبار عدد القواعد

  :ا�لقة اnامسةا�لقة اnامسةا�لقة اnامسةا�لقة اnامسة
 : القواعد الك�ى: ثانياً 

  )األمور بمقاصدها: ( قاعدة :ألو©القاعدة ا

.  
ً
  .بيان مع� القاعدة و·حها إÖاال

V القاعدة Y األدلة.  

U ا�قصود من ·ع ا^ية.  

     :ا�لقة السادسةا�لقة السادسةا�لقة السادسةا�لقة السادسة

  .حكم انفراد ا�Áف عن ا^ية، أو انفراد ا^ية عن ا�Áف .

V وط ا^ية·.  

  :ا�لقة السابعةا�لقة السابعةا�لقة السابعةا�لقة السابعة

، )األمور بمقاصدها : ( قاعدة �موعة من القواعد ا�ندرجة �ت
 : و_

  .الع�ة u العقود با�قاصد وا�عا6 ال باأللفاظ وا�با6 .

V اصnا�م| �صص اللفظ العام وال تعمم ا u ا^ية . 

U األغراض Y األلفاظ ال Y األيمان مبنية . 

  :ا�لقة ا7امنةا�لقة ا7امنةا�لقة ا7امنةا�لقة ا7امنة

ور ألما( �موعة أخرى من القواعد ا�ندرجة �ت قاعدة
 : ، و_)بمقاصدها 

T ا�م| عند القا� u نية الالفظ إال Y مقاصد اللفظ.  

ا�م| Y نية ا�الف إن �ن مظلوماً، وY نية ا�ستحلف إن  /
  .�ن ظا�اً 

  .من استعجل الÆء قبل أوانه عوقب Åرمانه ¼

 . ال ثواب إال با^ية ½

  :ا�لقة ا�اسعةا�لقة ا�اسعةا�لقة ا�اسعةا�لقة ا�اسعة

ا�ق| ال يزول  (قاعدة : واعد الك�ىالقاعدة ا7انية من الق
 .)بالشك 

.  
ً
  .بيان مع� مفردات القاعدة، و·حها إÖاال

V أدلة القاعدة.  

U ما يندرج �تها من قواعد: 
  .األصل بقاء ما �ن Y ما �ن .

  :ا�لقة العا·ةا�لقة العا·ةا�لقة العا·ةا�لقة العا·ة

ا�ق| ال يزول : (�موعة أخرى من القواعد ا�ندرجة �ت قاعدة
  :و_) بالشك

V مةwاألصل براءة ا . 

U األمور العارضة العدم u األصل . 

T األصل إضافة ا�ادث إ¬ أقرب أوقاته . 

 . األصل u األشياء اإلباحة /

  :ا�لقة ا�ادية ع#ةا�لقة ا�ادية ع#ةا�لقة ا�ادية ع#ةا�لقة ا�ادية ع#ة

ا�ق| ال يزول : ( �موعة أخرى من القواعد ا�ندرجة �ت قاعدة
  :، و_)بالشك

 . األصل u األبضاع ا�حريم ¼

ب إ¬ ساكت قول، ولكن السكوت u معرض ا�اجة إ¬ الينس ½
 . اMيان بيان

 . ال ع�ة با�وهم ¾

À خطؤه |Mالع�ة بالظن ا . 

  :ا�لقة ا7انية ع#ةا�لقة ا7انية ع#ةا�لقة ا7انية ع#ةا�لقة ا7انية ع#ة

ا�ق| ال يزول : ( �موعة أخرى من القواعد ا�ندرجة �ت قاعدة
  :، و_)بالشك

  .ا�متنع Cدة ��متنع حقيقة 0.

  .يرتفع إال بيق|ماثبت بيق| ال  ..
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.V يحÁ�مقابلة ا u ال ع�ة لتاللة . 

.U ال حجة مع االحتمال ا^اشئ عن د�ل . 

  :ا�لقة ا7ا7ة ع#ةا�لقة ا7ا7ة ع#ةا�لقة ا7ا7ة ع#ةا�لقة ا7ا7ة ع#ة

ا�شقة ¡لب : (القاعدة ا7ا7ة من القواعد الك�ى قاعدة
  ).ا�يس�

.  
ً
  .بيان مع� مفردات القاعدة، و·حها إÖاال

V u خفيف�يس�ات وا�ال#عأقسام ا .  

U أدلة القاعدة.  

  :ا�لقة الرابعة ع#ةا�لقة الرابعة ع#ةا�لقة الرابعة ع#ةا�لقة الرابعة ع#ة

  .أسباب ا�يس� u ال#ع .

V ة للتيس�Mضابط ا�شقة ا°ا.  

U ة للتيس�Mوط اعتبار ا�شقة ا°ا·.  

  :ا�لقة اnامسة ع#ةا�لقة اnامسة ع#ةا�لقة اnامسة ع#ةا�لقة اnامسة ع#ة

ا�شقة ¡لب ا�يس� : ( �موعة من القواعد ا�ندرجة �ت قاعدة
 : ، و_)

 . سع، و¢ذا اتسع ضاقإذا ضاق األمر ات .

V ال¥ورات تبيح ا�حظورات . 

U ال¥ورات تقدر بقدرها . 

  :ا�لقة السادسة ع#ةا�لقة السادسة ع#ةا�لقة السادسة ع#ةا�لقة السادسة ع#ة

ا�شقة ¡لب : ( �موعة أخرى من القواعد ا�ندرجة �ت قاعدة
 : ، و_)ا�يس� 

T االضطرار ال يبطل حق الغ� . 

 . ا�اجة ت§ل م§لة ال¥ورة Cمة �نت أو خاصة /

  :سابعة ع#ةسابعة ع#ةسابعة ع#ةسابعة ع#ةا�لقة الا�لقة الا�لقة الا�لقة ال

 : القواعد الÄية: ثا7اً 

  ).إعمال الªم أو© من إهماX : ( قاعدة: القاعدة األو©

.  
ً
  .بيان مع� مفردات القاعدة، و·حها إÖاال

V أهميتها ود�لها.  

U ما يندرج �تها من قواعد:  

 . األصل u الªم ا�قيقة .

V إذا تعذرت ا�قيقة يصار إ¬ ا�جاز . 

  :لقة ا7امنة ع#ةلقة ا7امنة ع#ةلقة ا7امنة ع#ةلقة ا7امنة ع#ةا�ا�ا�ا�

إعمال الªم : ( �موعة أخرى من القواعد ا�ندرجة �ت قاعدة
 Xو_)أو© من إهما ، : 

U قييد نصاً أو داللة�إطالقه ما لم يقم د�ل ا Y ا�طلق ري . 

T ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر $ه . 

 . الوصف u ا�اJ لغو و¯ الغائب معت� /

¼ u ا°واب السؤال معاد . 

     :ا�لقة ا�اسعة ع#ةا�لقة ا�اسعة ع#ةا�لقة ا�اسعة ع#ةا�لقة ا�اسعة ع#ة

إعمال الªم أو© من إهماX : ( قاعدة أخ�ة مندرجة �ت قاعدة ½
  .إذا تعذر إعمال الªم يهمل: ، و_)

  :�موعة من القواعد الÄية األخرى: رابعاً 

  )الساقط ال يعود: ( قاعدة .

V ات: ( قاعدةwتبدل سبب ا�لك قائم مقام تبدل ا(  

  :الع#ونالع#ونالع#ونالع#ون    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة

U ما ثبت بال#ط : ( قاعدة Y ما ثبت بال#ع مقدم(  

T ا�علق بال#ط ب ثبوته عند ثبوت ال#ط: ( قاعدة(  

 )يلزم مراCة ال#ط بقدر: ( قاعدة /
 

    
    
    

 


