




مدخل يف القواعد الفقهية
:تعريف القواعد الفقهية

:ابعتبارها مركباا اضافياا : أولا 
:القواعد

.مجع قاعدة وهي يف اللغة األساس: لغةا 
.قضية كلية: اصطالحاا 

احلقيقةوجهعلىاألركانمجيعتشملفهيفيه،واحملكومعليهواحملكومواحلاكماحلكمعلىتشمل(القضية)
.أفرادهاوكافةكلعلىهباحمكومأهناعلىيفيدقيد(كلية)

:  الفقهية
.من الفقه وهو لغة الفهم والعلم: لغةا 

.العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية: اصطالحاا 
:ابعتبارها لقباا : اثنياا 

.قضية كلية فقهية جزئياهتا قضااي كلية فقهية: هي( القواعد الفقهية)
.أو القضااي الكلية الفقهية اليت جزئيات كل قضية فيها متثل قضية كلية فقهية
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مدخل يف القواعد الفقهية
:العالقة بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

.من ابب فقهي واحدالقضية الكلية الفقهية اليت جزئياهتا قضااي كلية فقهية : الضابط الفقهي هو
.ما انتظم صوراا متشاهبة يف موضوع واحد، غري ملتفت إىل معىن جامع مؤثر: وكذلك هو

:ويطلق الضابط أيضاُ على معاين أخرى
.تعريف الشيء ، املقياس الذي يكون عالمة على حتقق معىن من املعاين ، تقاسيم الشيء ، أحكام فقهية جزئية

:يفرتق الضابط عن القاعدة من وجهني مها
.أن القاعدة الفقهية جتمع فروعاا من أبواب فقهية شىت، بينما الضابط جيمعها من ابب واحد فقط
.أن القاعدة الفقهية متفق عليها امجالا وغالباا، أما الضابط فيكون عند مذهب معني أو عامل معني

:العالقة بني القواعد الفقهية واألشباه والنظائر
:  تعريف األشباه والنظائر

.مجع شبه ومجع نظرية، وكالمها يعين املثل: لغةا 
.الفروع الفقهية املتشاهبة صورةا وحكماا، أو صورة ل حكماا : اصطالحاا 

:الفرق بينهما
.أن القواعد متثل األمر اجلامع بني الفروع الفقهية املتشاهبة، وأما األشباه متثل الفروع واجلزئيات اليت جتمعها تلك القاعدة
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مدخل يف القواعد الفقهية
:العالقة بني القواعد الفقهية والقواعد األصولية

:أوجه التشابه
.أن كالمها قضية كلية متعلقة ابلفقه يدخل حتتها فروع كثرية

عد معياراا لستنباط الفقه من ألصول تأن كالمها يعد معياراا وميزاانا للفروع الفقهية، فقواعد الفقه تعد معياراا لضبط الفروع املتشاهبة بعد الستنباط، وأما قواعد ا
.األدلة

:أوجه الختالف
أن. الفقهيةاألحكاممنهاتستخرجيةالفقهالقاعدة:أي،الواسطةمعالعملبكيفيةمتعلقةفهياألصوليةوأماواسطة،بالالعملبكيفيةمتعلقةالفقهيةالقواعد1

شكمثالطهارةتيقننمأنمنهايستنبط:"ابلشكيزولالاليقني":الفقهيةالقاعدة:مثلمباشرة،منهاالالدليلبواسطةمنهاتستخرجاألصوليةأمامباشرة،
وأقيموا)وهودليلمنبدالوإمنامباشرةوالزكاةالصالةبوجوبتفيدالفهي:"الوجوبيفيداألمر":األصوليةالقاعدةوأماابلطهارة،بيقينهيعملفإنهابحلدث
.(الزكاةوآتواالصالة

أن. وفهمهاوالفعليةالقوليةملكلفاتصرفاتتفسرييفتستعملالفقهيةفالقاعدةاألدلة،هوموضوعهااألصوليةأمااملكلف،فعلهيالفقهيةالقواعدموضوع2
األدلةاجلانبنيبكالهتتمحبيثدواحآنيففقهيةأصوليةقواعدهناكتكونوقدوتوجيهها،وفهمهاالشارعتصرفاتتفسرييففتستعملاألصوليةأماوتوجيهها،

.الشارعوتصرفاتاملكلفتصرفاتأوواملكلف
أن. يتوصلاليتاألصوليةللقاعدةونتيجةرةمثفالفقهيةالوسيلة،فهياألصوليةأمااألصوليةللقاعدةابستعمالهاجملتهدهلاتوصلكليضابطهيالفقهيةالقواعد3

.الفقهيةاألحكامعلىللتعرفاجملتهدهبا
أن القاعدة الفقهية جتمع الفروع وتضبطها، أما األصولية فهي األساس، . .وفروعهاحيث إن األصولية متقدمة يف وجودها على القواعد الفقهية4
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مدخل يف القواعد الفقهية
:العالقة بني القواعد الفقهية والنظرايت الفقهية

:مصطلح النظرايت مصطلح مستحدث ويعين
.روطهموضوع كلي فقهي يدخل حتته موضوعات فقهية عامة متشاهبة يف األركان والشروط واألحكام العامة مع اختصاص كل موضوع أبركانه وش

.كنظرية العقد ونظرية التعسف يف استعمال احلق ونظرية احلق، نظرية الضمان، نظرية الفسخ والبطالن
.أهنما جيمعان أحكاماا فقهية من أبواب متفرقة: وجه الشبه بينها وبني القواعد الفقهية

:أوجه الختالف
أن. .فقهيحكمفيهليسعاماا معناا متثلالنظريةأمافروعها،إىلينتقلذاهتايففقهياا حكماا تتضمنالفقهيةالقاعدة1
أن. تتعلقاليتالنظريةفمثالا ني،معمبوضوعتتعلقالنظريةبينمامعنيمبوضوعولاببتتقيدلالقواعدأنانحيةمنالنظريةمنأعمتعدالفقهيةالقاعدة2

بينهمافإذاا وختدمها،لنظريةاحتتتدخلأنميكنالقاعدةأنانحيةمنالقاعدةمنأعمالنظريةتعدوأيضاا العبادات،موضوعيففروعفيهاتدخلالالعقودمبوضوع
.وخصوصعموم
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مدخل يف القواعد الفقهية
:الفقهيةالقواعدأقسام

.والختالفالتفاقأووعدمهعليهاالتفاقواعتباروالتساع،الشمولاعتبارأبرزهاخمتلفةاعتباراتهلا
:واألتساعالشمولابعتبارالقواعدأقسام:أولا 

.الكربىالقواعد(أ
.غالبهاأوالفقهأبوابمجيعيفالداخلةالقواعد:هيتعريفها

:قواعدمخسوهي
األمور. .مبقاصدها1
اليقني. .ابلشكيزولل2
املشقة. .التيسريجتلب3
الضرر. .يزال4
العادة. .حمكمة5

:هيسادسةقاعدةيضيفوبعضهم
.إمهالهمنأوىلالكالمإعمال.6
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مدخل يف القواعد الفقهية
.الصغرىالقواعد(ب

.الكربىغريالكليةالقواعدوهي
:نوعنيوهذه

.معنيفقهيابباختصاصهاعدممعكثريةفقهيةأبوابيفالداخلةالقواعد-
.الفقهيفمعينةأببوابخمتصةكوهنامععليهاتفريعهاميكنأوالكربىالقواعدعناملتفرعةالفقهيةالقواعد-
.اخلاصةالقواعد(ج

.الصغرىأوالكربىالقواعدعنتتفرعلولكنهامعينةفقهيةأببواباملختصةالقواعدوهي
.واجلرادالسمكإلجنسةميتةكل:مثل.الفقهيالضابطمبعىنوهي

:وعدمهعليهاالتفاقابعتبارالقواعدأقسام:اثنياا 
.وهي القواعد اخلمس الكربى: القواعد املتفق عليها بني مجيع املذاهب امجالا ( أ

:القواعد املختلف فيها، وهي على نوعني( ب
.القواعد املختلف فيها يف املذهب الواحد-. القواعد املختلف فيها بني املذاهب الفقهية-
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مدخل يف القواعد الفقهية
:أمهية وفوائد دراسة القواعد الفقهية

مجع الفروع واجلزئيات الفقهية املتعددة واملتناثرة حتت أصل واحد مما يفيد يف . ذه الفروع، ويسهل إدراك إدراك الروابط والصفات اجلامعة هل: 1
.أحكام الفروع وحفظها

أن اإلملام هبا وفهمها يكون ملكة فقهية مما يساعد على استنباط األحكام املناسبة للوقائع املتجددة. 2.

أن دراستها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة. 3.

أن دراستها تفيد بتعلم الفقه من أيسر أبوابه. 4.

أن اإلملام فيها يساعد ابملقارنة بني املذاهب الفقهية. 5.

أن الطالع عليها يفيد غري املتخصصني على معرفة مدى مشول الفقه اإلسالمي. 6.

أمهية وفوائد دراسة القواعد الفقهية

معرفة مشول الفقه
اإلسالمي

ة القدرة على املقارن
بني اآلراء واملذاهب تعلم الفقه إدراك املقاصد

ة تكوين ملكة فقهي
لستنباط األحكام

الروابط بنيإدراك
الفروع ومجعها
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القاعدة الكبرى األولى

"األمور مبقاصدها "
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.األمور مبقاصدها: القاعدة األوىل
:معىن القاعدة

:املعىن اإلفرادي للقاعدة: أولا 
)املقاصد) و ( األمور)هذه القاعدة مكّونه من لفظني مها 

 .التصرفات الفعلية والقولية والعتقادية: فهو مجع امر ، وهو يعين هنا معىن واسعاا الذي هو ( أمور)-
.فهو مجع مقصد وهو يعين اإلرادة املتوجهة إىل الشيء( املقاصد)-

.حالا أو مآلا انبعاث القلب حنو ما يراه موافقاا لغرض من جلب نفع او دفع ضر: لو فسرت ابلنية جاز، إلن املعىن العام للنية هو( املقصد)وهلذا فإن لفظ 
 .ة فيه لإلخالصوهو معىن يُلحظ عليه أن النية مرادف. قصد الطاعة والتقرب إىل هللا تعاىل: وأما معىن النية الصطالحي فال أييت تفسري املقصد به وهو

 :املعىن اإلمجايل للقاعدة: اثنياا 
 .أن تصرفات املكلف قولية أو فعلية او اعتقادية ختتلف أحكامها الشرعية ابختالف إرادته ونيته

.ألنه أعم من لفظ احلديث( األعمال ابلنيات)دون لفظ احلديث ( األمور مقاصدها)وأما سبب عدول العلماء إىل التعبري بلفظ القاعدة 
؟(األعمال)دون لفظ ( األمور)ملاذا اختاروا لفظ 

اما الفعل فإنه خاص مبعىن الفعل الذي واقع بقصد، و ( األعمال)فلفظ األمور يشمل األفعال واألقوال والعتقادات، ولفظ ( األعمال (أوسع معىن من لفظ( األمور) ألن لفظ 
.ينسب لكل من يقع منه فعل بغري قصد وقد ينسب إىل اجلمادات ايضاا 

؟(النيات)دون لفظ ( املقاصد)ملاذا اختاروا لفظ 
.ل تتقدم عليهيشمل العزم والتوجه املقرتن ابلفعل واملتقدم عليه، خبالف النية فإهنا ل تكون إل يف العزم والتوجه املقرتن ابلفعل و (املقاصد)ألن لفظ 
.ل خيتص ابلثواب والتقرب إىل هللا تعاىل خبالف النية فإهنا ختتص بذلك( املقاصد)ألن لفظ 

 .لفعلمقارنة لون ومع هذا فإن الفقهاء ل يعربون إل بلفظ النية، ألهنا ادق يف الدللة على مقصودهم يف األقوال واألفعال من جهة ان النية لبد أن تك
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.األمور مبقاصدها: القاعدة األوىل
:القاعدةعلىاألدلة
.«نوىماامرئ  لكلوإمناابلنياتاألعمالإمنا»:وسلمعليههللاصلىهللارسولقال:(للقاعدةالعمدة)الرئيسيالدليل

قوله. .وجهه﴾يريدونوالعشيابلغداوةرهبميدعونالذينمعنفسك﴿واصرب:تعاىل1

قوله. .﴾رحيماا غفوراا هللاوكانهللاعلىأجرهوقعفقداملوتيدركهمثورسولههللاإىلمهاجراا بيتهمنخيرج﴿ومن:تعاىل2

قوله. .«لهنيةلملنعملل»وسلمعليههللاصلى3
.والنفوذالصحةيفوكذلكواجملازاة،الثوابيفمهمةوالنيات

:وأمهيتهاالقاعدةهذهمكانة
تنبين. .فسادهاأواجلوارحأعمالصالحهبايكوناليتالقلوبأعمالعليها1
أن. .عليهايدوروالعقابالثوابمبىن2

أبنذلكبعضهمهووجالعلم،ثلثأنهاألئمةمنكثريذكرالذي«ابلنياتاألعمالإمنا»:حديثإىلتستندأهناإدراكناخاللمنالقاعدةهذهأمهيةوتتأكد
.الثالثأقسامهأحدفالنيةوجوارحه،ولسانهبقلبهيقعالعبدكسب
أهنمإلالدينوبناءفقهالمدارعليهااليتاألحاديثيفاختلفواوإنوالعلماءاألحكاممجيعإليهاتردأحاديثثالثةأحداحلديثهذهأبنذلكوّجهمنومنهم
.حالكلعلىاألحاديثهذهأحد«ابلنياتاألعمالإمنا»حديثأنعلىيتفقون

.املكلفنيتصرفاتيفوالنياتاملقاصدأمهيةعلىيدلذلكوكلالعلم،أبوابمنابابا بسبعنييدخلاحلديثهذاأنالشافعيعننُقلوقد
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.األمور مبقاصدها: القاعدة األوىل
:(أمثلتها)القاعدةتطبيقات

.لكأمث على ذإذا أهدى هدية فإن كان قصده املودة واحملبة يف هللا كان مثاابا على قصده، وإن كان قصده إبطال حق أو إحقاق ابطل أصبحت رشوة و ▪
.من زار القبور للدعاء للموتى والعتبار فإنه يثاب على ذلك، أما من كان يطلب احلوائج وحنو ذلك فإنه أيمث عليها▪
.قلبهيفنواهماهنافأعربهللعشاءيصليسوفانهقلبهيفولكنللمغربسيصليانهابلقولنطقلو▪
.من جياهد خالصاا هلل تعاىل فإنه له األجر على ذلك، أما من جياهد لشجاعة أو مكانة أو محية أو مباهاة أمام الناس فال أيجر على ذلك▪
.بذلكاإلمساك عن املفطرات يف النهار بقصد التداوي واحلمية ل ثواب عليه، أما اإلمساك بقصد التعبد هلل ابلصوم الشرعي فله ثواب▪
(.إخل...الغسل-األكل–النوم )األعمال املباحة إذا نوى فيها القربة أثيب عليها، أما إذا مل ينوها مل يثب ومل أيمث ▪
.ختصيص اليمني▪
.إذا دفع عن الغري ديناا واجباا عليه، ونوى أنه يرجع به على املدين ثبت حقه يف ذلك، فإن مل ينو مل يثبت➢
.إذا أنفق على عيال رجل وزوجه، فإن نوى أن يرجع على عائلهم ثبت حقه، فإن مل ينو مل يثبت➢
.إذا أنفق املرهتن على الرهن بغرض الرجوع على الراهن فله ذلك، وإن مل ينو الرجوع فليس له شيء➢
.املودَع، فإن نوى الرجوع على صاحبه رجعإذا أنفق املستودع على احليوان➢
(.يف القذف–يف الطالق )ألفاظ الكناية ➢
.خطأ ول قصاصاستخدام أداة غري معّدة للقتل والعمد فيه، فالنية هنا قصد القتل توجب القصاص، أما إن مل يكن هناك قصد القتل فيعترب قتل➢
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(1)القاعدة الكربى 

األمور بمقاصدها

ه من استعجل شيء قبل أوان
(استثناء)عوقب حبرمانه 

الفظ مقاصد اللفظ على نية ال
يإل يف اليمني عند القاض

اصد العربة يف العقود ابملق
باينواملعاين ل ابأللفاظ وامل
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قاعدة
(العربة يف العقود ابملقاصد واملعاين ل ابأللفاظ واملباين)

:مسميات القاعدة-ألفاظ القاعدة–تعبري آخر –صياغة أخرى 
هل العربة بصيغ العقود او معانيها ؟، املغّلب هل هو اللفظ أو املعىن ؟، إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يُقدم ؟

:معىن القاعدة
:  املعىن اإلفرادي:أولا 

العتداد : ومعناه( العربة)-
.مجع عقد وهو ارتباط اإلجياب ابلقبول على وجه  مشروع  يثبت اثره يف حمله( العقود)-
.مجع مقصد، واملراد به نية املتكلم ومراده( املقاصد)-
.مجع معىن، وهو الصورة الذهنية اليت دل عيلها القول أو الفعل( املعاين)-
.مجع لفظ، وهو الكالم الذي ينطق به املرء بقصد التعبري عن ما بداخله( األلفاظ)-
.مجع مبىن، وهي كلمة مرادفة للفظ، يقصد هبا هنا صورته( املباين)-

:املعىن اإلمجايل للقاعدة: اثنياا 
ها تُبىن أحكام العقود نيته فعليأن أحكام العقود اختلفت ما بني ألفاظ املتكلم ونيته فإنه ل يُنظر إىل الفاظه ول تُبىن عليها العقود، بل يُنظر إىل مقصده و 
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(العربة يف العقود ابملقاصد واملعاين ل ابأللفاظ واملباين)قاعدة
:الكربىابلقاعدةالقاعدةهذهعالقة

ختتلفاملكلفرفاتتصأنأفادتحيثالكربى،القاعدةتفيدهماوهذالفظهإىللوقصدهالعاقدنيةإىلفيهايرجعالعقودأحكامأنتفيدالقاعدةهذه
.وقصدهنيتهابختالفأحكامها

:أمثلة للفروع املبنية على القاعدة
أمانةتكونولنالرهحكموأتخذرهناا تعدالساعةهذهفإنالثمن،لكأحضرحىتعندكامانةالساعةهذهخذ:لهوقالسلعةبقالمنشخصاشرتىلو➢

.واملباينابأللفاظلواملعاينابملقاصدالعقوديفالعربةألنلفظه،إىلنلتفتوملمبعناهفأخذانرهن،معناهانإلأمانةلفظهكانوإنالعقدهذاألن
اهلبةبلفظكانوانلعقداهذهلناهلبة،بلفظكانوإنالبيعحكمأيخذالعقدهذافإنسيارتك،تعطيينانعلىالسيارةهذهوهبتك:آلخرشخصقاللو➢

.واملباينابأللفاظلواملعاينابملقاصدالعقوديفوالعربةبيعمعناهانإل
حكمأيخذالعقدذاهفإنالدين،عليهاحملاليدفعحىتمشغولةذميتتبقىأنعلىفالنعلىميناملطلوبابلدينأحلتكقد:آلخرشخصقاللو➢

.أخرىذمةإىلذمةضممعناهأنإلاحلوالةبلفظكانوإنالعقدهذاألنحوالة،يكونولالضمانأوالكفالةعقد
.وصايةذلكيكوونموتهبعدوصيتهبتنفيذاإلنسانوكاللووكاله،يكونذلكفإنمالهمنشيءبيعغريهاإلنسانأوصىلو➢
.عقدهوظاهرلفظهلونيتهلقصدهوالعربةالتحليل،قصدوإمناالشرعي،النكاحيقصدملاحملللألناحمللل،نكاححترمي➢

.ابلنيةلابللفظأيخذونواملباينابأللفاظالعقوديفالعربةانيرونالذينخالفحملالقاعدةهذهمضمونأنهناالتنبيهوجيدر
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قاعدة
(مقاصد اللفظ على نية الالفظ إل يف اليمني عند القاضي)

:معىن القاعدة
:  املعىن اإلفرادي:أولا 

.واملراد به ما يدل عليه اللفظ من معىن، مجع مقصد ( مقاصد)-
.يقصد به املتكلم، سواء أكان متكلماا حيلفِ  أم يغريه( الالفظ)-
هناوهوشرعاا،روفاملعالقاضيفيهفيدخلحكمه،قبللزماا يكنملأبمرالغريالزامشرعالهحيقمنهووالقاضي،احلكموهوالقضاء،من(القاضي)-

.(املستحلف)هناعليهويطلقالتحليف،احلقلهمنكلوكذاشرعاا،املعروفللقاضيشاملا 
:املعىن المجايل للقاعدة: اثنياا 

حُتملاليمنيفإنالتحليفحلقالهمنأمامأوالقاضيأماماليمني:واحد  موضع  هذامنوُيستثىن،احلالفنواهمباوتُفسارألفاظهاحُتملأناليمنييفاألصلأن
.احلالفنيةحيسبلاللفظدللةحبسبوتُفسار

:الدليل على هذه القاعدة
نيةعلىيكونفإنهالقاضيعندمينياا كانإذااللفظأنعلىدليل  احلديثفهذا(املستحلفنيةاليمنيإمنا):وسلمعليههللاصلىقولهالقاعدةهذهعلىدل

.الستثناءولالتوريةاحلالفتنفعفالالقاضيأياملستحلف
،إليهتوجهتدعوىيفئبهانأوالقاضيعندبيمنياللفظتعلقإذاإلاألحوالكليفاملتلفظنيةعلىتكوناليمنيومنهااللفاظأنعلىاإلمجاعيؤيدهوهذا
.املستحلفنيةعلىتكونفإهنا
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قاعدة
(مقاصد اللفظ على نية الالفظ إل يف اليمني عند القاضي)

:عالقة هذه القاعدة ابلقاعدة الكربى
دلتماعلىفيهاليمنياظألفحتملواحد  موضع  هذامنويستثىننيته،حبسباألحكامعليهاترتباملكلفمنالصادرةاليمنيألفاظأنأفادتالقاعدةهذه
.الكربىالقاعدةأفادتهعمامجلتهيفخيرجلوهذا،األحكامضبطلضرورةوذلكالتحليف،احلقلهومنالقاضيأماموذلك،عليه

:أمثلة للفروع املبنية على هذه القاعدة
:ومن امثلتها، هذه القاعدة متفق  عليها يف املذاهب األربعة 

،مينيهيفحينثالفاحلهذافإن،ذلكقبلاخذقدالواقعيفوكاناليوم،هذاأخذمماأنهونوىفحلفشيئاا،لفالنأخذماأنهاملدينمنكرالقاضيحلفلوما
.لفظهاعليهدلا ماعلىفُتحملالقاضي،أمامهناأهناإلاحلالفنيةعلىحُتملأناليمنييفاألصلكانوأنألنه
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قاعدة
(من استعجل شيء قبل أوانه عوقب حبرمانه)

:مسميات القاعدة-ألفاظ القاعدة–تعبري آخر –صياغة أخرى 
عوقبثبوتهيفاملصلحةكنتوملأوانهقبلشيئااستعجلمن،حبرمانهعوقبحمرموجهعلىوقتهقبللهأبيحماأوحقهتعجلمن،املقصودبنقيضاملعاملة
.حبرمانه

:معىن القاعدة
:  املعىن اإلفرادي:أولا 

(.أتى أمر هللا فال تستعجلوه)الستعجال أسرع ابلشيء وتقّدمه عن وقته، وطلب حدوثه بسرعة ومنه ( استعجل)-
.وقته الذي يفرتض حدوثه به( أوانه)-
.العقاب عكس الثواب، وهو جزاء على اخلطأ( عوقب)-
.أن نوع العقاب للمستعجل هو أن متنعه مما أراد حدوثه قبل وقته الصحيح: أي املنع، واملقصود(حرمانه)-

:املعىن المجايل للقاعدة: اثنياا 
يعملفإنهمشروع،غريرأمإىلللوصولحتايالا املشروعةالوسائليعملأواملشروعة،املنافعمنمنفعةعلىاحلصولبقصداملشروعةغريالوسائليعملمنأن

.املشروعةالوسيلةبتلكنعتدولاملشروعة،املنفعةهذهمنفيحرمقصدهبنقيض
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قاعدة
(من استعجل شيء قبل أوانه عوقب حبرمانه)
:عالقة هذه القاعدة ابلقاعدة الكربى

ماخالفعلىوهذاع،مشرو غريأمرقصدتتضمنأهناعلىيدلمافعلهمنلناظهرإذااملكلفنيةوفقعلىيرتبوليبىنلاحلكمأنأفادتالقاعدةهذه
.((الكربىالقاعدةمناستثناء))تعدالقاعدةوهذهأراده،ومااملكلفنيةمقتضىعلىتبىناألحكامأنمنالكربىالقاعدةأفادته

:أمثلة وفروع القاعدة
:  التوسل ابلوسائل غري مشروعة يف الوصول إىل منفعة مشروعة:أولا 
أنمنهايظهرمشروعة ،غريوسيلة  هناالقتلألناملقتول؛إرثمنحُيرمالقاتلفإنالتوارث،يوجبسبببينهماوكانعمداا،أخرشخصاشخصقتللو▪

.والزوجةاملدينخبالفله،ىاملوصكذلكقصده،بنقيضلهمعاملةا ؛املرياثمنحبرمانهالقاتلف يعاقبمشروعة ،منفعة  هوالذيلإلرثاستعجالا فيها
.املبلغلهيدفعفالالتأمنيمببلغطبعاا عمداا سيارتهشاملأتمنيهلاسيارةصاحبأتلفلو▪

:التوسل ابلوسائل املشروعة يف الوصول إىل أمر غري مشروع: : اثنياا 
غريأمرإىلهنابهتوصليانهإلمشروعةوسيلةكانإنوطالقألن،منه،تورثفإهناالعدة،يفوهيماتمثابئناا،زوجتهطلقموتهمرضيفرجالا أنلو▪

.مقصودةبنقيضيعاملأبنالفاعلفيجازىاإلرث،مناحلرمانوهومشروع
.الدائننيحقيضيعلئالالوقفمنمنعهللقاضيصحرهنهقبلعقارهاملدينوقفلو▪

:املستثنيات من القاعدة
:هذه القاعدة ذكر هلا بعض العلماء كثرياا من املستثنيات ألن املصلحة أرجح من معاملته بنقيض مقصودة، ومن أمثلة هذا

.لو شربت املرأة دواءا يعجل احليض، فحاضت فإنه ل جيب عليها قضاء الصلوات▪
.لو سافر شخص يف هنار رمضان لتعجيل الفطر جاز له الفطر▪
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قاعدة
(من استعجل شيء قبل أوانه عوقب حبرمانه)

(وسيلة غري مشروعة)قتل الوارث 

(غرض مشروع)احلصول على اإلرث 
عقوبة ابحلرمان/ النتيجة

استعجال قبل = 
األوان يعاقب 

ابحلرمان

لتحقيق غرض 

مشروع
وسيلة 

مشروعةغري

(وسيلة مشروعة)الطالق 

(غري مشروع)منع الوارث من اإلرث 
عقوبة ابحلرمان/ النتيجة

استعجال قبل = 
األوان يعاقب 

ابحلرمان

لتحقيق غرض 

مشروعغري

وسيلة 

مشروعة

(وسيلة مشروعة)تناول الدواء 

(مشروع)تقدمي وقت احليض 
قبيعطى مقصده ول يعا/ النتيجة

استثناء من = 
القاعدة

داخل ابلقاعدة = 
األمور مبقاصدها

لتحقيق غرض 

مشروع

وسيلة 

مشروعة
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القاعدة الكبرى الثانية

"اليقني ال يزول بالشك "
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.اليقني ل يزول ابلشك: القاعدة الثانية
:معىن القاعدة

:املعىن اإلفرادي للقاعدة: أولا 
(.الشك)و ( اليقني) من ركنني أساسني مها هذه القاعدة مكّونه 

.  وقد أييت مبعىن الظن الراجح والغالب، العلم وزوال الشك: يف اللغة( اليقني)-
.  حصول اجلزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه: يف الصطالح هو ( اليقني)-
.  إدراك الحتمال الراجح من احتمالني أو أكثر يرتدد الذهن بينها: يف الصطالح ( الظن)-
.واملعىن الثاين انتج عن األول ، وأييت مبعىن مطلق الرتدد ، التداخل والختالط : يف اللغة( الشك)-
.الرتدد بني وجود الشيء وعدمه دون ترجيح ألحدمها على األخر : يف الصطالح هو( الشك)-
.  إدراك الحتمال املرجوح من احتمالني أو أكثر يرتدد الذهن بينهما سواء  استند اىل دليل أو مل يستند : يف الصطالح ( الوهم)-

.فيأخذ نفس حكمه يف التطبيق حيث ل يزول ابلشك( الظن)اليقني يف هذه القاعدة يُلحق به 
.-ويسمى الظن الفاسد–( الوهم: )وهو-من ابب أوىل أمراا اخر أقل درجة منه-والشك يف هذه القاعدة يُراد به الشك الصطالحي املتقدم كما يُلحق به 

 :املعىن اإلمجايل للقاعدة: اثنياا 
ببقاءحيكمبل،الوهموكالشذلكاىليلتفتلفإنهالثابتالمرذلكزواليفوهمأوشكذلكبعدطرأمث،عدماا اووجوداا ،راجحاا أوجازماا ثبوتا المورمنأمرثبتاذاأنه

.عليهثبتماعلىالثابتاألمر
:وأمهيتهاالقاعدةهذهمكانة

املسائلوأن،الفقهبوابأمجيعيفتدخلاهناالسيوطيذكروقد،الفقهأبوابيفامتداداا وأكثرها،تطبيقاا الفقهيةالقواعدأوسعمنالقاعدةهذهان-
.وأكثرالفقهارابعثالثةتبلغعليهااملخرجة

.الفقهادلةمندليالا يعدالذيابلستصحابصلتهاحيثمن،الفقهأصولبعلمصلة  هلاالقاعدةهلذهأن-
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.اليقني ل يزول ابلشك: القاعدة الثانية
: األدلة على القاعدة 

: األدلة من القرآن: أولا 
.بل يبقى احلكم لليقني، ان الشك لو قابل اليقني ل يقوى على معارضته : وجه الدللة ﴾، إن الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴿: قوله تعاىل-

:األدلة من السنة: اثنياا 
:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(: العمدة للقاعدة)الدليل الرئيسي 

.ذلكخالفيُتيقنحىت،أصوهلاعلىببقائهاحيكمالشياءأن:الدللةوجه،«رحياا جيدأوصوتا يسمعحىتينصرفل»-
هللاصلىالنيبأن:الدللةوجه،«رحياا جيدأوصوتا يسمعحىتاملسجدمنخيرجنفال،لأمشيئامنهأخرج:عليهفأشكلشيئاا بطنهيفأحدكموجدإذا»-

.ابلشكيزوللقنياليأندلمماالطارئالشكيضرهولصالتهيفيبقىأناملسلمعلىالصالةيفاحلدثوجوديفالرتددحاليفأرشدوسلمعليه
علىالبناءهوالقاعدةمناملقصودأن:الدللةوجه،«استيقنماعلىوليبِ الشكفليطرحاربعاا؟أمثالاثا صلىكميدرِ فلمصالتهيفأحدكمشكاذا»-

.صراحةا احلديثهذاعليهنصماهووهذا،الشكوطرحاليقني
صلىثالاثا يدرِ ملفإن،اثنتنيعلىبفليثالاثا؟أوصلىثنتنييدرِ ملفإن،واحدةعلىفليب؟اثنتنيأوصلىواحدة  :يدرِ فلم،صالتهيفأحدكمَسهاإذا»-

يكونالصالةيفالركعاتدعديفالشكمناخلروجأنيفصريحاحلديثأن:الدللةوجه،«ُيسلمأنقبلسجدتنيوليسجد،ثالث  علىفليبأربعاا؟أو
كليفاعتمادهينبغيأصلوهذا،وجودهيفللشك،املعدومحكميفيعدعليهزادوماالعدديفاألقلابعتباريكونهناابليقنيواألخذ،ابليقنيابألخذ

.الفرائضأمريفعدديفشك
.القاعدةهبذهالعملأصلعلىالعلماءأمجعفقد:اإلمجاعدليل:اثلثاا 
.الضعيفابلشكالقوياليقنييرتفعأنعقالا يصحفال،معلومهوكماالشكمنأقوىاليقنيأن:املعقولدليل:رابعاا 
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.اليقني ل يزول ابلشك: القاعدة الثانية
:  أمثلة وفروع القاعدة 

.لو أن شخصاا صلى وهو حمدث انسياا فتذكر بعد الصالة فإن صالته ل جتزئه ألن حدثه ابق  متيقن منه▪
.-األقل–إذا شك املعتمر هل طاف ست او سبع فانه يبين على اليقني ▪
.هبذا الشك الطارئزول هذا اليقني الشك بعد الفراغ من العبادة ل يلتفت إليه، ألن سببه يف الغالب الوساوس الشيطانية، فإن العبادة قد انقضت بيقني، فال ي▪
.تتيقن جيوز هلا الفطر حىتإذا تيقنت هند اهنا انتهت من احليض فاغتسلت مث صامت فحني ما ظهر الصباح شكت اهنا استعجلت بدون ان ترا ما يثبت فال▪
.أيقن أنه أذن إذا أتكد و إذا أتكد أمحد أنه أذن الفجر فنام على ذلك وهو صائم مث استيقظ ووجد نفسه يف ظالم فشك انه اذن املغرب فال يصح له الفطر إل▪
 تصوم بل تنتظر لكنها ل! أايم، ويف شهر رمضان يف اليوم الرابع من حيضتها مل ترى أثراا للدم، فشّكت أهنا طهرت7فتاة اعتادت وتيقنت أن مدة حيضها ▪

.حىت تتيقن فاليقني ل يزول إل مبثله
.ل عدمهمن وجد جناسةا بعد صالته ومل يعلم بوجودها قبل، فصالته صحيحه ول يعيدها، ألهنا قد انقضت من غري تيقن للمفسد، واألص▪
.أنه متوضئرجل توضأ لصالة املغرب، فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوؤه أم ل؟ فاألصل عدم النقض فيبين على اليقني وهو▪
.عدم وجوب الصالة على من شك يف دخول الوقت▪
.من شك يف قضاء رمضان وجب عليه األداء ألن األصل ابليقني▪
.أكل آخر الليل وشك يف طلوع الفجر صح صومه ألن األصل بقاء الليل▪
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.اليقني ل يزول ابلشك: القاعدة الثانية
:  تبع أمثلة وفروع القاعدة 

.من اختلطت مرضعته بنساء حمصورات يُنهى عن التزوج هبن مجيعاا ➢
.هند أرادت أن تتزوج اببن عمها زيد فحدث شك بني العائلتني أهنم أخوة ابلرضاع فهنا احلادث عارض ول يعمل به➢
.رجل تيقن النكاح وشك يف الطالق فاليقني هو النكاح واملشكوك فيه هو الطالق، فهو على نكاحه ألن اليقني ل يزول ابلشك➢
.امرأة غادرت منزل زوجها ملدة طويلة ل حيكم بطالقها منه بل األصل بقائها على ذمته➢
.إذا شك بعدد الطلقات، فيؤخذ ابألقل➢
.  لو ادعت مطلقة على عدم انقضاء العدة صدقت، ألن األصل بقائها يف العدة فتجب عليها النفقة➢
. من طلق وشك يف الرجعة، فهو ابق  على طالقه➢
.إذا ثبت عقد بني اثنني ووقع الشك يف فسخه فالعقد قائم➢
.وز لورثته تقسيم مالهياته فال جيإذا سافر رجل إىل بلد بعيد، وانقطعت أخباره مدة طويلة؛ فانقطاع أخباره جيعل شكًّا يف حياته، إل أنه ل يزيل اليقني وهو ح➢
.اليقني، فتقسم تركتهلو غرقت سفينة يف ُعرض البحر، فيحكم مبوت الرجل املوجود فيها؛ ألن موته ظن غالب، والظن الغالب ينزل مبنزلة➢
. إذا علمنا بسقوط طائرة على متنها رجل فيحكم مبوت الرجل ألنه الظن الغالب مبنزلة اليقني➢
.دهايف جرائم القتل، عند حيازة املتهم ألداة حادة أو قاتله، يتيقن من خالهلا القاضي لقيامه جبرمية القتل عمداا، ويزول الشك بوجو ➢
.اءتهثبات بر إذا تيقن حممد أن عليه دين من خالد ووجد عنده ورقه تثبت ذلك فيلزمه رده وعدم العتداد بشكه أنه أعاده ال إذا وجد ورقة فيها إ➢
.له عنهاراء الدائن إذا كان شخص يعلم أن حممد مديون لناصر أبلف مثالا فإنه جيوز له أن يشهد على حممد ابأللف وإن دخله الشك يف وفائها أو يف اب➢
على أن العني كانت عند إين رددته عليك، وقال املالك مل ترده، فهنا قد اتفـقا على شيء: رجل اغتصب من آخر شيئاا وأقر للمالك أهنا عنده، وقال الغاصب➢

.الغاصب مث ادعى الغاصب أنه ردها، وهذه دعوى فوق ما اتفقا عليه، فنقول القول قول املالك
.اذا ثبتت ملكية عقار لشخص فإهنا تضل اىل حني ظهور سبب من اسباب انتقال امللكية➢
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(2)القاعدة الكربى 

اليقين ال يزول بالشك

ل ينسب إىل ساكت قول 
ولكن السكوت يف معرض 

احلاجة إىل البيان؛ بيان

األصل إضافة احلادث إىل
أقرب أوقاته األصل براءة الذمة
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قاعدة
(األصل براءة الذمة)

: معىن القاعدة
:  املعىن اإلفرادي:أولا 
.معناه القاعدة املستمرة يف الشرع( األصل)-
.السالمة واخللو من التكليف ( براءة)-
.ذات النسان ونفسه ( الذمة)-

:املعىن المجايل للقاعدة: اثنياا 
.بدليلتكليفهثبوتيكونانفالبدلألصلخمالفاحلقوقمنحبقتكليفهفانلذااحلقوقمنبشيءمكلفغريالنسانانالشرعيفاملستمرةالقاعدةأن

:القاعدةهذهعلىالدليل
«عليهاملدعىعلىواليمنياملدعيعلىالبينة»:وسلمعليههللاصلىقولهالقاعدةهذهعلىدل

يطلبوملالظاهرخالفعلىيئاشيدعيألنهاملدعيجانبيفالذمةانشغالعلىالدليلهياليتالبينةجعلقدوسلمعليههللاصلىالنيبأن:منهالدللةووجه
.اثبتالصلإبقاءهياليمنيفائدةفانالذمةبراءةالصلانعلىيدلممااليمنيالعليةاملدعىمن

:الكربىابلقاعدةالقاعدةهذهعالقة
.الكربىالقاعدةفيدةتماوهذاالنشغالوهوفيهاملشكوكونرتكالرباءةوهوابملتيقنفنأخذفيه،مشكوكأمرفهوانشغاهلاأمامتيقن،أمرالذمةبراءةأن
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(األصل براءة الذمة)قاعدة 
:  أمثلة وفروع القاعدة 

.إذا وجد ماء يف الصحراء فأراد شخص أن يتوضأ منه ولكن شك هل هو طاهر أم جنس فاألصل طهارة املاء▪
.إذا شك اإلنسان إذا كان هذا الطعام مذبوح على الطريقة الشرعية يف بلد إسالمي فاألصل أهنا مذبوحة على الطريقة الشرعية▪
.اذا اشرتى شخص ثواب جديدا وشككنا هل هو طاهر أم ل فإن األمر يبىن على طهره ول حيتاج إىل غسلة▪
.الذمةبراءةفاألصلحتلفملاوماامرعلىحلفتاهناعلىشكتهند▪
.الذمةبراءةفاألصلبريءإنهوقالأنكرالشخصهذاولكنآخرلشخصدائنأنهشخصادعىإذا➢
بعضاا؛بعضهميضمنفالاملاء،بببسأمبعض،علىبعضهموقوعبسببموهتمأكانيُعلموملمجيعاا،فماتوافيه،الواقعيُغرقبئريفالناسمنعددوقعإذا➢

.ذمتهمبراءةاألصلألن
يعتربفإنه(يضمنهافال)قدراو قضاءا هلكتأهناأو،(فيضمنها)حفظهايفبتقصريهأوعليهابتعديههلكتأهنايفوشككناالوديععندالوديعةهلكتإذا➢

.الذمةبراءةواألصلالتقصريأوالتعديحصوليفابلشكتزولفالالعقدعنداملتيقنةهياألمانةصفةألنضامن،غري
.ذمتهبراءةاألصلألنيده؛حتتتلففيماالتفريطعدميفالوكيلقولقبول➢
.الذمةبراءةاألصلنألالوفاةسببهوابنةيتوهمفالالوفاةلههللافقدراملريض،عالجيفواجتهدالزمةالطبيةاحتياطاتهكلالطبيباختذإذا➢
ألنالردللمشرتيفليسببعيليسبعضهموقالعيبهوبعضهمفقالاخلربةأهلالتجارواختلف،ردهوأرادعيببهانهادعىمثشيئاأحدهماشرتىلو➢

.السالمةاألصل
.الذمةبراءةاألصلألنالبينةالزايدةمدعيوعلىاملستقرضقولفالقولالقرضمقداريفواملستقرضاملقرضاختلفإذا➢
.ببينهخالدأييتحىتالذمةبراءةهواألصلسيارتهاتلفابنههللاعبدعلىادعىخالد➢
.ذلكتتثبببينهالتياناملدعيفعلىصحيحةليستاألخرىواخلمسةفقطرايل5,000اخذانهصاحلفقالرايل10,000اخذصاحلابنقالرجل➢
.الذمةبراءةالصلاثباته،حالةيفالدعواهيرفعلاملتضرر،عليهوادعىاخرشخصااشخصسب➢
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قاعدة
(األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته)

: معىن القاعدة
:  املعىن اإلفرادي:أولا 
.نسبة احلادث اىل وقت حمدد وترتيب احلكم على هذى النسبة( إضافة)-
.الشي الذي مل يكن موجوداا مث وجد ( احلادث)-

:املعىن المجايل للقاعدة: اثنياا 
.القريبوقتههواملعتربوقتهفانبينهولبعيداا أوقريباا وقتهيكونأنوأمكنحادثأمروجدإذاأنه

:الكربىابلقاعدةالقاعدةهذهعالقة
خذ ابملتيقن وهو فيه فنأعند التنازع يف وقت وقوع األمر احلادث فان وقوع احلادث يف وقتة القريب هو األمر املتيقن وأن وقوعه يف الوقت البعيد أمر مشكوك

.الوقت القريب ونرتك املشكوك فيه وهو الوقت البعيد وهذا ما أفادته القاعدة الكربى 
مىت حنتاج لتطبيق هذه القاعدة؟

. عند التفاق على وجود األمر احلادث العارض مع الختالف يف زمن حدوثه
.فإذا كان القول هناك قول من ينفي وجود األمر العارض او احلادث فان القول هنا قول من يضيفه اىل اقرب الوقات اىل احلال 





الـقواعـد
الفقهية





قاعدة
(األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته)

:  أمثلة وفروع القاعدة 
.نره أبقرب زملو توضأ حممد من بئر عدة أايم وصلى مث وجد فيه فأرة مل يلزمه قضاء إل ما تيقن أنه صالة بنجاسة ألن األصل يف كل حادث تقدي▪
.قرب وقتوحيتمل حصوله إىل أ( جديد)لو جرح صيداا مث غاب عنه وعاد ووجده ميتاا فإنه ل حيل ألنه ميته وليس صيداا ألن املوت حادث ▪
.  شرتي ابلبينة، فيقبل قولهالعيب حادث، فالقول للبائع؛ ألن األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته، وإذا أثبت امل: لو ادعى املشرتي أن قدمياا، وقال البائع➢
.ىل أقرب أوقاتهإنه طلقها يف الصحة، فالقول قول الزوجة؛ ألن األصل إضافة احلادث إ: لو ادعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرض املوت، فقال الورثة➢
واألصل إضافة ( جديد)لو مات زوج عن زوجة غري مسلمة، مث قالت أهنا أسلمت قبل وفاته، وقال الورثة أهنا بعد الوفاة صدق الورثة ألن إسالمها حادث ➢

.احلادث إىل أقرب أوقاته
.لو ضرب بطن حامل مث أجنبت الولد حياا سليماا زمناا مث مات، فال ضمان➢
.لو وقع حادث بني سيارتني وحصلت أضرار وادعى أحدمها أهنا موجودة قبل وقوع احلادث فال يصدق، ويضمنها➢
.ضج، فالقول للمريلو اختلف الطبيب واملريض ابآلاثر اجلانبية فادعى املريض أهنا نتجت عن عالج الطبيب وادعى الطبيب أهنا موجودة قبل العال➢
كم أبن هذا فهنا حيلو ادعى صاحب السيارة ان اخلدش مل يكن موجودا يف السيارة ، وأنه قد حدث فرتة استئجار املستأجر هلا ، أو أنه ل يعلم مىت حدث ،➢

.اخلدش حدث فرتة الستئجار؛ ألن األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته 
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قاعدة
(ل ينسب إىل ساكت قول ولكن السكوت يف معرض احلاجة إىل البيان؛ بيان)

: معىن القاعدة
:املعىن المجايل للقاعدة: اثنياا 

:هذه القاعدة مكونة من شقني 
.وااثراحكاممنالقولعلىيرتتبماجهةمنالقولمنزلةينزللالسكوتان:ومعناهالسكوتيفالصلهووهذا(قولساكتاىلينسبل):األولالشق
أحكامهفيعطىمنالقولةمنزلينزلقدالسكوتان:ومعناهالسابقالصلمناستثناءيعدوهو(بيانالبياناىلاحلاجةمعرضيفالسكوتولكن):الثاينالشق
.البياناىلاحلاجةوجودحاليفوذلك

:الكربىابلقاعدةالقاعدةهذهعالقة
ودللةمتيقنامرالعاديةالحواليفالقولعلىالسكوتدللةعدمان:وبياهنا(قولساكتاىلينسبل)القاعدةمناألولالشقيفتنحصرهناالعالقة

.الكربىلقاعدةاتفيدةماوهذافيهاملشكوكونرتكالقولعلىالسكوتدللةعدموهوهناابملتيقنفنأخذفيهمشكوكاامرهناالقولعلىالسكوت
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قاعدة
(ل ينسب إىل ساكت قول ولكن السكوت يف معرض احلاجة إىل البيان؛ بيان)

:  أمثلة وفروع القاعدة 
:أمثلة الشق األول

.إذا شخص أخذ مال شخص وهو ساكت فإن سكوته ل يعد إذانا، فال ينسب لساكت قول والسكوت هنا ل يعين السماح أبخذ املبلغ➢
.إذا أتلف شخص متاَع آخر، وصاحُب املتاع ينظر إليه وهو ساكت، فال يسقط الضمان عن اجلاين➢
.القائل وحده، والركاب مسعوا وسكتوا، فالضمان جبميع املتاع على«ألق متاعك وكل منا ضامن لك متاعك أو قيمته»إذا قال راكب يف سفينة آلخر ➢
.إذا ابع شخص  سلعة وصاحبها حاضر ساكت، فبيعه ابطل➢

:أمثلة الشق الثاين
.رغبته ابلشراءإذا علم الشفيع ابلبيع فلم يطالب سقط حقه ابلشفعة، ألن احلاجة داعية إىل طلبها إذا رغبها، فرتكه للطلب دليل على عدم➢
.إذا الزوجة أخذت مال زوجها لنفقة ولدها وهو ساكت فسكوته بيان➢
.سكوت البكر عند سؤاهلا النكاح يعترب إذانا يف النكاح فنحن يف موضع حنتاج فيه اىل البيان فيكون سكوهتا هنا بياان➢
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القاعدة الكبرى الثالثة

"املشقة جتلب التيسري"
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.املشقة جتلب التيسري: القاعدة الثالثة

:معىن القاعدة
:املعىن اإلفرادي للقاعدة: أولا 
.تكاليف الشرعيةالوقوع يف التعب والشدة عند القيام ابل: ويف اصطالح الشرع تعين . اجلهد والعناء و الشدة والتعب: لغةا ( املشقة)-
.واملقصود به هنا ل خيرج عن هذا املعىن. سوق الشيء واجمليء به من موضع إىل موضع: لغةا ( جتلب)-
.سمالتسهيل والتخفيف بعمل ل جيهد النفس ول يثقل اجل: من اليسر ضد العسر، واملقصود به هنا: لغةا ( التيسري)-

 :املعىن اإلمجايل للقاعدة: اثنياا 
حبيثوالتخفيفللتسهيليحاصحشرعياسبباتصريالشرعيةابلتكاليفالقيامعنداملكلفجيدهااليتالنفسيةأوالبدنيةوالصعوبةالشدةأن

.هتونأووالصعوبةالشدةتلكتزول

:القاعدةهذهمكانة
.وختفيفاتهالشرعرخصمجيععليهايتخرجالقاعدةهذهأنالعلماءذكروقدالفقه،عليهابيناليتالكربىالقواعدمنواحدةالقاعدةهذه

.احلرجرفعمقصدوحتققالشريعةمبقاصدترتبطفهي،الشريعةيفاحلرجرفعمظاهرأوضحمنالقاعدةوهذه
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.املشقة جتلب التيسري: القاعدة الثالثة
:القاعدةهذهعلىاألدلة

:من القرآن الكرمي
أنالسفرأواملرضحاليفابلصومالتكليفمعمشقةحلقتهنملأابحتعاىلهللاأن:الدللةوجهاْلُعْسَر﴾ِبُكمُ يُرِيدُ َوَل اْلُيْسرَ ِبُكمُ اّللَُ يُرِيدُ ﴿:تعاىلقوله-1

.ذلكبعدويقضييفطر
لةاملتمثاملشقةحاليفللمسلمنيأابحتعاىلهللاأن:الدللةووجهَكَفُروا﴾ينَ اَلذِ يـَْفِتَنُكمُ َأنِخْفُتمْ ِإنْ الَصاَلةِ ِمنَ تـَْقُصُرواَأنُجَناح  َعَلْيُكمْ ﴿فـََلْيسَ :تعاىلقال-2
.نظمهاويغريواالصالةيقصرواأنالقتالعنداخلوفيف
مثْ  ُمَتَجاِنف  َغرْيَ خَمَْمَصة  يف اْضطُرَ ﴿َفَمنِ :تعاىلقوله-3 أنجوعااهلالكضرورةيفمتمثلةمشقةحلقتهملنأابحتعاىلهللاأن:الدللةجهو رَِحيم ﴾َغُفور  اّللََ فَِإنَ إِلِ

.كامليتةاحملرمالطعامأيكل
ميَ ُمْطَمِئن  َوقـَْلُبهُ ُأْكرِهَ َمنْ ِإَل ِإميَانِهِ بـَْعدِ ِمناِبّللَِ َكَفرَ ﴿َمن:تعاىلقوله-4 يتلفظأنالكفرعلىاإلكراهمشقةيفوقعملنأابحتعاىلهللاأن:الدللةوجهاِن﴾اِبإْلِ

.ابإلميانقلبهاطمئنانمعالظاهريفالكفربكلمة
تَـَيَمُمواَماءا جتَُِدوا﴿فـََلمْ :تعاىلقوله-5 افـَ العجزأووجدانهعدمحاليفابملاءالغتسالعنبدلابابلرت التيممشرعتعاىلهللاأن:الدللةوجهطَيِّباا﴾َصِعيدا

.املشقةحتققعنديراعىالتيسريأنعلىيدلمما،وختفيفتيسريفيهذلكأنوبني.استعمالهعن
:السنةمناألدلة:اثنيا

يرتتبإكراهاأونسياانأوطأخحيصلمبااملؤاخذةأن:الدللةووجه«عليهاستكرهواوماوالنسياناخلطأأميتعنجتاوزهللاإن»:وسلمعليههللاصلىقوله-1
.التيسرييفسببايعدةاملشقحصولأنعلىيدلمما،وختفيفاتيسريااألحوالهذهيفالتصرفمبوجبالشرعيؤاخذمللذا،ابملكلفاملشقةحلوقعليه

حيرجلأنأراد:قالكذلعنعباسابنسئلفلما.مطرولخوفغريمنوالعشاءاملغربوبنيوالعصر،الظهربنيوسلمعليههللاصلىهللارسولمجع-2
منأمريفشقةاملحتققأنعلىيدلمما-عباسابنذلكفهمكما-واملشقةاحلرجدفعفيهمالحظاجلمعأنعلىيدلهذاأن:هذامنالدللةووجه.أمته

.والتخفيفالتيسريإىلداعاألمور
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.املشقة جتلب التيسري: القاعدة الثالثة
:للتيسرياجلالبةاملشقةأسباب

.ابملشقةالتلبسإىلمؤدايسلوكهايكوناليتالطرق:املشقةأبسباباملراد
.احلالهذهيفالصالتنيبنيواجلمعالقصروجواز،السفريفالصومحاليفالفطرجواز:ختفيفاتهومن،السفر:األولالسبب
.الصيامحاليفالفطروجوازابملاء،الغتسالمعهيضرالذياملرضحاليفالتيممجواز:ختفيفاتهومن،املرض:الثاينالسبب
.صائموهوانسياشربأوأكلمنعلىالقضاءوجوبوعدماإلمث،عدم:ختفيفاتهومن،النسيان:الثالثالسبب
.وغريهاطالقهقعيلالطالقعلىأكره،ومنوالفسخاإلمضاءبنيخيريفإنهالشراءأوالبيععلىأكرهمنأن:ختفيفاتهومن،اإلكراه:الرابعالسبب
.يبالعاكتشافمبجردالسلعةردجيبأنهوجهلعيباالسلعةيفأناملشرتياكتشفإذاالرد:ختفيفاتهومن،اجلهل:اخلامسالسبب
.هباالعملعنستغناءالأومنهاالحرتازيعسرحبيثللمكلف،أوللمكلفنياحلادثةوقوعمشول:هيالبلوىفعموم،البلوىوعمومالعسر:السادسالسبب
.عنهاالحرتازعسرلمعهالصالةجتوزفإنهيرقأ،لالذيوالدمالبول،كسلسمنهاالحرتازيعسراليتالنجاسةمثلوذلك،الحرتازعسر:األوىلالصورة
.ذلكعنالستغناءرعسيفاملتمثلالبلوىلعموموذلكطهارهتم،عدممعالتعلمعندللمصحفالصبيانمسمثلوذلكالستغناء،عسر:الثانيةالصورة
:نوعانله،النقص:السابعالسبب

ووالنوم،والعته،نواجملنو الصغري،فيشملعقلي،نقصهومامنهوهذاأعضائه،أحدأوالبدنيفنقصإىليعودالذيوهواحلقيقي،النقص:األولالنوع
.البدنيةالقوىنقصعليهيرتتبمماوحنوهاوالعرج،واخلرس،والعمى،والسكر،اإلغماء،

.ابلرقخمتصوهذاأعضائه،أحدأو،البدنيفنقصإىليعودلالذيوهواحلكمي،النقص:الثاينالنوع
.وغريها،الربدأوالثلج،نزولوحالالشيخوخة،أوالسنوكربوالنفاسواحليضواحلاجة،،والضرورةواخلوف،كاخلطأ،للمشقةأخرىأسبابوهناك
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.املشقة جتلب التيسري: القاعدة الثالثة
:للتيسرياجلالبةاملشقةاعتباراملشقةشروط

:أييتماالشروطهذهوأهمللتيسري،جالبةمشقةكلليسإذمعينة،شروط(التيسريجتلباملشقة)قاعدةلتطبيق
.غالباا العبادةعنهاتنفكاليتاملشاقمناملشقةتكونأن:األولالشرط

.لناتقدمكماالتيسرييفتؤثرلالعبادةعنهاتنفكلاليتاملشاقألن
.للمكلفمقدورةكانتوإناملعتادعنخارجةاملشقةتكونأن:الثاينالشرط

أواحلاليفاملشقةتلكعلىشتملاملابلعملالقيامعندالضطرابهلاوحيصلتصرفها،يفالنفوسعلىتشوشاليتاملشقة:املعتادعناخلارجةابملشقةواملقصود
.األحوالمنحالأواملالأوالنفسيفخللوقوعوإىلبعضه،أوالعملعنالنقطاعإىلمعهاالعملعلىالدوامويؤدياملآل،يف

.متومهةلابلفعل،متحققةاملشقةتكونأن:الثالثالشرط
املشقة؟حتققيعلمأنللشخصميكنكيف

.الفعليفالدخولعنداملشقةبوقوعالقويالظنحبصولوإماهلا،املتضمنالفعليفابلدخولإما
.الشرعأحكاميفجنسهامنشاهدللمشقةيكونأن:الرابعالشرط
.تيسريللجالبةالشرعاعتربهااليتالستحاضةمشقةجنسيفتدخلمشقتها،فإنوحنومهادمه،يرقألالذياجلرحأوالبول،سلسكمشقة
.هباالتكليفوراءمنمقاصدللشارعيكونلأن:اخلامسالشرط
هذهفيهاتنغمرهباالتكليفوراءمنمقاصدللشارعلنللتيسري،جالبةغريمشقةفإهنااألعضاء،وتلفللهالكالتعرضوالسفرمناجلهادكمشقةوذلك

.نسائهموشرفأعراضهموحفظهم،شعائرممارسةوحريةاملسلمني،وأمن،الدينمحايةمنوذلكاملشاق،
.أعظممصلحةتفويتإىلمؤدايا املشقةعلىالتيسريبناءيكونلأن:السادسالشرط

.حينئذللتيسريجالبةاملشقةتكنملمفاسداحداثأومصاحلتفويتإىليؤديكانفإن
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.املشقة جتلب التيسري: القاعدة الثالثة
:  أمثلة وفروع القاعدة 

سد جوعه فنقول ُكل إن ذهب إىل املسجد انشغل قلبه ابلطعام جلوعه، وإن أكل اطمئن وان: رجل جائع حضر عنده الطعام وهو يسمع اإلقامة فهو بني أمرين▪
.فأمران أن نبدأ به" به قبل أن تصلوافابدأواإذا قدم العشاء " ول حرج وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم

ذه احلالة فهو هبمن خاف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه فهذا مما يعذر فيه برتك اجلمعة واجلماعة، اي إذا عنده مال خيشى إذا ذهب عنه ان يسرق▪
.معذور يف ترك اجلماعة ألنه لو ذهب وصلى فإن قلبه سيكون منشغالا هبذا املال الذي خياف ضياعه

.ابلحرتاقلو أن انساانا وضع اخلبز ابلتنور، فأقيمت الصالة فإن ذهب يصلي احرتق اخلبز، فله أن يدع صالة اجلماعة من أجل أل يفوت ماله▪
.يصلي هباالنقود اليت تكتب عليها بعض اآلايت، فهذه ان دعت احلاجة اىل أن يدخلها الرجل معه عند قضائه حلاجته فال حرج عليه أو أن▪
.أن املتمتع والقارن يف احلج قد حصل لكل منهما حج وعمره تمتان يف سفر واحد ولذلك وجب عليه الشكر لتلك النعمة▪
.إابحة قتل احليوان اململوك إذا هجم على اإلنسان، ومل يندفع إل ابلقتل▪
.ة ول كشفهاجإذا مل جتد املرأة املريضة إل طبيباا يعاجلها، واحتاج العالج إىل مسها، أو كشف شيء من عورهتا، فال جيوز مسُّ ما زاد عن مقدار احل▪
.من قطعت يده أو رجله؛ سقط عنه وجوب غسلها يف الضوء إىل غري بدل▪
.  ليس على من يتكرر دخوله املسجد أن يصلي صالة التحية كلما دخل▪
. لو غص رجالا يف طعامه جيوز له شرب اخلمر إذا مل يتاح له غري ذلك▪
.العجز عن السعي بني الصفا واملروة للمريض او الكبري جاز له السعي على مركب او حممول▪
.إابحة الفطر للمريض الذي ميكن أن يكون الصيام سبباا يف زايدة مرضه أو أتخر برئه▪
قصر ومجع الصالة وإسقاط اجلمعة للمريض مرضا شديدا▪
ا للمريض الذي ل يستطيع الصالة قائما▪ ا ومضجعاا وراقدا .جواز أداء الصالة قاعدا
.ارئةاحلالت الطإابحة أكل الطعام احملرم كامليتة إذا كان الشخص تلحقه مشقة متمثلة يف ضرورة األكل عن اهلالك فإن املشقة جتلب التيسري يف▪
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.املشقة جتلب التيسري: القاعدة الثالثة
:  تبع أمثلة وفروع القاعدة 

.مسح املريض على اجلبرية يف حال الوضوء وذلك تيسرياا له بناء على قاعدة املشقة جتلب التيسري▪
.عدم تكليف الصيب واجملنون وعدم تكليف النساء بكثري مما جيب على الرجال كصالة اجلماعة يف يوم اجلمعة واجلهاد▪
.إذا مرض شخص يف يوم من هنار رمضان فإنه يؤخر صيامه ليوم آخر بعد الشهر▪
.إذا مرض شخص وقام إبجراء عملية وأصبح لفرتة ل يستطيع النهوض من الفراش فإنه يصلي على جنب▪
.صوم احلامل أجاز اإلسالم للمرأة احلامل اذا استصعب عليها الصوم يف رمضان جاز هلا اإلفطار▪
املطر الشديد جيوز يف حالة املطر اجلمع بني الصلوات ▪
.  من به سلس بول يتوضأ وضوء واحد فقط لكل صالة ولو خرج منه شيء فال يعيد وضوؤه▪
.من صام واثناء صومه شرب مث تذكر فانه يتم صيامه ول يقضيه▪
.التوكيل يف رمي اجلمرات▪
.جراحة التجميل اليت يقصد منها ازالة تشوه او تلف عضو ابجلسم يلحق صاحبه مشقة▪
.ختدير املرضى إلجراء العمليات▪
.استخدام الدوية ايل فيها نسبة ضئيلة من الكحول▪
.نقل اعضاء إنسان ميت ايل انسان حي▪
.التلقيح الصناعي▪
.  نقل الدم أبجر▪
.الرخص الشرعية مجيعها نبعها من هذه القاعدة ألهنا دافعة للمشقة▪
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.املشقة جتلب التيسري: القاعدة الثالثة
:  تبع أمثلة وفروع القاعدة 

.لو اكره شخص على ان يطلق زوجته فما حكم الطلقة ل تقع فهو سبب من اسباب املشقة اجلالبة للتيسري➢
ق األمر اعدة إذا ضاقبول شهادة النساء فيما ل يطلع عليه الرجال فلو كانت هناك امرأتني فتقبل شهادة واحده منهم لعدم وجود رجل وذلك بناء على ق➢

.اتسع وإذا اتسع األمر ضاق
.اجلهل كأن جيهل الشفيع ببيع شريكة فإنه يعذر بذلك يف أتخري طلب الشفعة➢
ل تصح إجازهتم ، لو أجاز الورثة الوصية ومل يعلموا ما أوصى به➢
.جواز كتابة القاضي إىل القاضي يف بلد املدعي عليه بشهادة شهود املدعي عنده ➢
.حاللوفاء ابلدينلو ان شخص كان عليه دين حال وأعسر يف سداد إذا مل يكن له كفيل ابملال فان جيب انظاره ويسدده تقسيط فاذا زال اعساره وجب ا➢
. جواز اجلعالة مع ما فيها من اجلهالة➢
.جواز تزويج الويل األبعد عند عدم انتظار الكفء اخلاطب استطالع رأي الويل األقرب املسافر➢
.والعجز-واإلكراه كذلك–يعد التوكيل أبنواعه دافع للمشقة ➢
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(3)القاعدة الكربى 

المشقة تجلب التيسير

الضطرار ل يبطل حق الغري الضرورات تقّدر بقدرها
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قاعدة
(الضرورات تقّدر بقدرها)

: معىن القاعدة
:املعىن المجايل للقاعدة

.الزايدةجتوزولالضرورةتلكيدفعمبافيهيكتفىأنجيبالضرورةألجلاحملرمالمربهيستباحالذيالتصرفأن

:الكربىابلقاعدةالقاعدةهذهعالقة
لى ما حيصل به التيسري ر فيه عالضرورة سبب يف املشقة اليت يشرع عندها استباحة المر احملرم وقد أفادت هذه القاعدة أن ما يستباح من المر احملرم جيب ان يقتص

قيد للقاعدة )ه التيسري، فهي تعترب  ، فيكتفى ابلقدر الذي تزول به املشقة وينجلب ب(الضرورات تبيح احملظورات ) ويدفع الضرورة، فهذه القاعدة تعد قيدا لقاعدة 
(.الكربى

:القاعدةهذهأدلة
[  173البقرة ]{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}:قوله تعاىل 

[  145االنعام ]{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَالَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}:قوله تعاىل 

[115النحل ]{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَالَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}:قوله تعاىل 

عليهوبناءا .احملرممناليهاجحيتالذيالقدريتعدىالذيأبنه(العادي)وفسراحلاللعلىقدرتهمعاحلراميبغيالذيأبنه(الباغي)فسرقدأنه:الدللةووجه
.بقدرهاتقدرناينبغيالضرورةانعلىذلكفدلاحملرممنحاجتهقدريتعدىلانبشرطالضرورةحاليفالرتخيصجوازعلىتدلاآلايتهذهفإن
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قاعدة
(الضرورات تقّدر بقدرها)

:  أمثلة وفروع القاعدة 
مايدفععلىالكليفقتصريانعليهجيبولكناجلوعملشقةدفعامنهاالكللهجيوزفإنهكامليتةحمرماطعاماالجيدوملجوعااهلالكعلىشخصشارفلو▪

.بقدرهاتقدروالضرورةضرورةألجلكاناحملرمالطعاممنالكلاابحةألنجوعااهلالكضرورة
حيرموكذلكالعورةمنفقطةاملعاجلموضعكشفعلىيقتصرانعليهجيبولكنذلكلهيباحفإنهاملعاجلةألجلللطبيبعورتهكشفاىلشخصاضطرلو▪

والضروراتاملعاجلةرةضرو ألجلجازاليهاالطبيبونظرللمريضابلنسبةالعورةكشفألنوذلك،العورةمناملعاجلةموضعغرياىلالنظرالطبيبعلى
.بقدرهاتقدر

.ياممن عجز عن الركوع وقدر على القيام، وجب عليه أن ُيصلي قائماا، ويومئ ابلركوع، ومل جيز له أن يصلي جالساا لقدرته على الق▪
.من أُبيح له قول كلمة الكفر عن اإلكراه فيقتصر منها على ما يدفع عنه اإلكراه وذلك لن األصل أن الضرورة تقدر بقدرها▪
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قاعدة
(الضطرار ل يبطل حق الغري)

: معىن القاعدة
:املعىن المجايل للقاعدة

.الضطرارهبذايبطلولاحلقهذاضمانيلزمفإنهتفويتهاولدميحقإبتالفتعلقاذاالضرورةلجلاحملرمالمربهيستباحالذيالتصرفان

:الكربىابلقاعدةالقاعدةهذهعالقة
تعدالقاعدةهذهفإنالحظتوكماضمانهيلزمبليبطللاحلقهذافإنتفويتهاواخللقحقوقمنحقإبتالفمعلقاكاناذاابلضرورةاملستباحاحملرمالمران

.مستقلنصيفالقيدهذاأيضاوردوقد(احملظوراتتبيحالضرورات)لقاعدةقيداأيضا
؟عليهماترتبليبطلكاناذاهناالضطرارفائدةفما:قائليقولوقد

.رةالضرو عدمحاليفاحلاصلحقوقهمنحقتفويتاواملسلممالاتالفعلىاملرتتبالمثرفعيفهيهناالضرورةفائدةان:اجلواب

:القاعدةضابط
حينامبطلوغريحيناطالمبالضطرارجيعلونجندهمالعلماءفتاوىيفالنظرعندولكنمطلقاالغريحقليبطلاضطراركلانعلىبلفظهاتدلالقاعدةهذه
.(ضمنههباذاهلدفعاتلفهوانيضمنهمللهاذاهلدفعشيئااتلفمن):فقالضابطهابذكرالتفاوتهذايضبطانرجبابنحاوللذلكاخر
إبتالفارجيخضررنفسكعنتدفعسولكنكيؤذيكوليضركلكانإذاأماضمان،لهناويؤذيكيضركأنكادأتلفتهالذيالشيءذاتكانإذا:يعين
.منهكانماالضررألنتضمنهناالشيءهذا
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قاعدة
(الضطرار ل يُبطل حق الغري)

:  أمثلة وفروع القاعدة 
ألجلمباحاكانوانقتلهألناحبهلصبقيمتهاحليوانهذاضمانعلبهجيبانه:قيلفقدفقتلهبقتلهالدفعهلهميكنوملانسانعلىحمرتمحيوانصاللو▪

الغريحقيبطللالضطرارانالالضرورة
جماعةيفلغريهمملوكاحيواانتلقانهولولهاذاهلدفعاتلفهألنهيضمنهلفانهفقتلهبقتلهالدفعهلهميكنوملهبيمةاواخرادميالدميعلىصاللو▪

.بهاألذىليدفعاتلفهألنهيضمنهفانهنفسهبهليحيي
متاععليهاسقطانهولوبهاألذىلدفعاملتاعاتلفألنهيضمنهفانهاذنهبدونليخففهاغريهمتاععليهاكانمنبعضفألقىالغرقعلىسفينةأشرفتلو▪

.لهاألذىليدفعاتلفهألنهيضمنهلفانهاملاءيففوقعفدفعهيهلكهانفخشيغريه
.إذا شخص اتلف مال اخر لينقذ نفسه فيجب ارجاع مال هذا الشخص▪
من دفعته ضرورته إىل سكىن دار معدة لإلجيار فعليه أجرة سكناه▪
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القاعدة الكبرى الرابعة

"ال ضرر وال ضرار"





الـقواعـد
الفقهية





.ل ضرر ول ضرار: القاعدة الرابعة
:معىن القاعدة

:املعىن اإلفرادي للقاعدة: أولا 
.خالف النفع: لغةا ( الضرار-الضرر )-
.ابلشئنقصان يدخل على الشيء ، او مفسدة تلحق : اصطالحاا -
.تكرارمها من ابب التأكيد، وميكن ان يكون كل منهما حّسيا وميكن ان يكون معنواي -

:والضرارالفرق بني الضرر 
.على وجه غري جائز فهو إحلاق النسان مفسدة مبن أضر به على سبيل اجملازاةالضرار، وأما إبتداءا أن الضرر إحلاق النسان مفسدة بغريه 

 :املعىن اإلمجايل للقاعدة: اثنياا 
انهذامنويفهم،جائزغريوجهعلىمقابلةاوابتداءالضررإيقاعحيرمولذا،شريعتنايفحمرمانمعنامهامنترجحماحبسبوالضرارالضررأن

.أمكنانالوقوعبعدرفعهأووقوعهقبلدفعهجيبالكيفيةهبذهالواقعالضرر
.والضرارللضررشرعاّ رميالتححينئذ  فيثبت،اجلوازنفيأيالنهيمبعىنفهوذلكقبلاحلديثنصويفالقاعدةنصيفالواردالنفيوأما

:القاعدةهذهمكانة
ووجهالقاعدة،هذهحتتيندرجالفقهنصفأنالعلماءبعضذكرفقد،الفقهأحكاميفالواسعاألثرذاتالقواعدمنالقاعدةهذهأن-

.الفقهأحكامنصفوذلك،ختفيفهاأواملضارلدفعتكونوإمااملنافعجللبتكونأنإماختلولالشرعأحكامأن:هذا
ب نيتقداملصاحلعايةر قاعدةإنحيثابملصاحلصلتهاحيثمنالفقهأدلةمنابعتبارهاوذلك،الفقهأصولبعلمصلةالقاعدةهلذهأن-

.القاعدةهذهمضمونعلى





الـقواعـد
الفقهية





.ل ضرر ول ضرار: القاعدة الرابعة
:القاعدةهذهعلىاألدلة
وهذا،مطلقالضررابنفيوردقداحلديثهذاأن:منهالستدللووجه.«ضرارولضررل»:وسلمعليههللاصلىقوله:هوالقاعدةهلذهالعمدةالدليل
.تكرارهنمومينعآاثرهتزيلاليتالتدابريمنميكنمباوقوعهبعدبرفعهوإمااملمكنةالوقايةبطرقوقوعهقبلبدفعهإماإزالتهيوجب
:حقوجهبغريابلغريالضررإيقاععنالنهيعلىدلقدوالسنةالقرآنأنهذاإىليضاف

هنيفهذا،[6:الطالق]{عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُواتُضَارُّوهُنَّوَلَا}:تعاىلوقوله،[231:البقرة]{لتعتدواضرارامتسكوهنوال}:تعاىلقولهكماابملطلقاتاملضارةعنالنهي-
.مباهلامنهتفتديحىتعليهاابلتضييقوإماالعدةعليهالتطولأخرىمرةوتطليقهاعدهتاانتهاءقبلمبراجعتهاإماابملطلقةاملضارةعنصريح

ترضعأنأتىبأبنبولدهاالضرارعنللوالدةهنيوهذا،[233:البقرة]{بِوَلَدِهِ لَّهُمَْولُودٌوََلابِوَلَدَِهاوَالِدَةٌتُضَارَّلَا}:تعاىلقولهيفكمابولدمهاالوالدةاضرارالنهي-
.هبااإلضرارجملردإرضاعهمنومينعهاوالدتهمنللوالدينتزعانعنللوالدوهني،بوالدهإضراراولدها

يكتبأبنوذلكوالشاهدالكاتبمناملضارةعنهنيفهذا،[282:البقرة]{شَهِيدٌوََلاكَاتِبٌيُضَارَّ وَلَا}:تعاىلقولهيفكماوالشاهدالكاتبمضارةعنالنهي-
.ابلكليةالشهادةيكتمأومسعماخبالفالشاهدويشهدالكتابة،منميتنعأوعليهميلىماخبالفالكاتب

الورثةعلىالضررإدخالعنللمورثهنيهنيوهذا،[12:النساء]{مُضَار  غَيْرَ دَيْنٍأَوْ بِهَايُوصَى  وَصِيَّةٍبَعْدِ مِن}:تعاىلقولهيفكماالوصيةيفاملضارةعمالنهي-
.عليهليسبدينيقرأنأو،لوارثيوصيأوالثلثمنأبكثريوصيأبنوالدينالوصيةيف

أهله،الرجلمعوكانار،األنصمنرجلحائطيفخنلمنعضدلهكانتأنهعنههللارضيجندببنمسرةحديثيفكمااحلقاستعماليفاملضارةعنالنهي-
النيباألنصاريفأتى،فأىبهيناقلأنمنهفطلب،فأىب،يبيعهأنمسرةمناألنصاريفطلب،عليهويشقاألنصاريبهفيتأذىخنلهإىليدخلمسرةفكان
ولكلهفهبه»:لسمرةوقالأىب،ف،يناقلهأنمنهفطلب،فأىب،يبيعهأنمسرةمنوسلمعليههللاصلىالنيبفطلب،ذلكلهفذكروسلمعليههللاصلى
قبيلومن،«النخلةفاقلعبأذه»:لألنصاريوسلمعليههللاصلىهللارسولقالمث«مضارأنت»:لسمرةوسلمعليههللاصلىالنيبفقالفأىب،،«وكذاكذا
إحلاقعنوسلمعليههللاصلىيبالنهنىفقد.(احلفريفتضاروال):قالوسلمعليههللاصلىالنيبأنعنههللارضيقالبةأيبحديثيفوردماالصورةهذه

.املضارةقبيلمنلفعلاهذاوعداجلارالبئرماءفيذهبالغريلبئراجملاورملكهيفبئراالرجلحيفرأبنوذلك،احلقاستعمالطريقعنابلغرياألذى
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.ل ضرر ول ضرار: القاعدة الرابعة
:جمال إعمال القاعدة

.مشروعية اخليار أبنواعه ، فأنه ُشرع لرفع الضرر الذي يلحق أبحد املتعاقدين ➢
.مشروعية احلجر أبنواعه ، فحجر الفلس ش رع لرفع الضرر عن الغرماء ، وحجر السفه ش رع لدفع ضرر السفيه احملجور عليه ➢
يريدهلمنجبوارالشخصسكنضررلدفعالشفعة،مشروعية➢
.قصاصدونتركتاناجلرائمعلىالقبالوهومتوقعضررولدفعوليهأوعليهاملعتدىعنالضررلرفعالقصاص،مشروعية➢
.الناسعناجلرائمضررلرفعاحلدود،مشروعية➢

:هيالقاعدةهذهومستثنياتاطالقهعلىحمرمضرركلليسحيثمنهااستثناءاتهناكإلبلفظها،عامةجاءتوالقاعدة
الضرر. .أوجبهبلارعالشفيهأذنحبقضررأنهإلعليهتقاممنعلىمضرةكانتوإنفهذهوالقصاص،واحلدودكالعقوابتالشارع،بهأذنالذي1
الضرر. ،إحتمالهميكنيسريرضر وقوعهغالبيفالضررمنالنوعوهذامعهإلالعملعنالستغناءيعسرأومنهالحتزازيعسرأيالبلوى،بهتعمالذي2

.يغتفرفإنهوىالبلبهعمتإذاأنهإلضرراكانوإنفإنه،الغررأوالغببسببإمااملعامالتبعضيفيكونالذيالضرر:النوعهذاقبيلومن
مارضي. ومن،الضررهذايغتفرفإنهبهيورضهوحبقهمتعلقاوكانللمكلفضررعلىالعملاشتملفمىت:تعاىلهللاحبقلحبقهمتعلقاكانممااملكلفبه3

عليهاشتملالذيالضررنأل،يصحالعقدفإنبذلرضتأهنافلو،عليهماضررا–تدينااونسبا–كفءبغريموليتهالويلتزويجيفأن/القبيلهذا
.بهرضيتوقد،حقوقهامنحثيفابملرأةمتعلقضرراألمرهذايفالكفاءةعدموهوالعقد
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.ل ضرر ول ضرار: القاعدة الرابعة
:أمثلة وفروع القاعدة

.مشروعية اخليار أبنواعه ، فأنه ُشرع لرفع الضرر الذي يلحق أبحد املتعاقدين، مثل خيار الرؤية وخيار العيب➢
.مشروعية احلجر أبنواعه ، فحجر الفلس ش رع لرفع الضرر عن الغرماء ، وحجر السفه ش رع لدفع ضرر السفيه احملجور عليه ➢
يريدهلمنجبوارالشخصسكنضررلدفعالشفعة،مشروعية➢
.قصاصدونتركتاناجلرائمعلىالقبالوهومتوقعضررولدفعوليهأوعليهاملعتدىعنالضررلرفعالقصاص،مشروعية➢
.الناسعناجلرائمضررلرفعاحلدود،مشروعية➢
.العربونبيعمشروعية➢
.التقسيطبيعمشروعية➢
.اثبتةأضرارهلاألنوذلكاقتصادية،ومنافعارابحاا فيهاانولووخنزير،وخمدراتمخرمناحملرماتيفالتجارةمنع➢
.اجلارتضررلثبوتوذلكمنفعته،فيهاكانولوجارهعلىتطلانفذهفتحمندارمالكمنع➢
.أدائهقبلالزرعيقلعأجراملستلضررمنعاا الزرعيستحصدحىتاملثلأبجرةاملستأجريديففتبقىزرعهاحيصدانقبلزراعيةارضاجارمدةانتهتلو➢
.ضررل:تقولوالقاعدةضررفيهألن.احلملوبيعاملاء،يفالسمكوبيعصالحها،قبلالثماربيععنالنهيومنهالغرر،بيععنالنهي➢
.نفقتهتلزمهمنأوهو،حيتاجهمبالالتصدقحرمة➢
.يزالوالضررضررذلككللنندابتاووحماووشممناجلسميشوهماازالةجواز➢
.للقاعدةاسناداابطلهتصرفاتهفانابلورثةالضراربقصدثروتهيفاملوتمرضاملريضإسراف➢
.ومنعهاسحبهاذلكعلىوليةلهمنعلىوجبلإلنسانضارموادمنمصنوعةمالبساوغذائيةموادوجدتإذا➢
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.ل ضرر ول ضرار: القاعدة الرابعة
:أمثلة وفروع القاعدة

.صداقالمنشيءلهحيقولالطالقيقعاحلالةهذهيفالصداقبذلكهووأيخذاخللععلىحلملهاوذلكبزوجتهأضرالزوجانحالةيف➢
.فجاربنيأوضرهتابيتيفيسكنهاكانهبايضرمسكنيفزوجتهيسكنأنلزوجليس➢
.بينهمالصحيحةالزوجيةقيامكتعذر.العقدفسختستدعياليتالعيوبمنأيتوافراذاالزواجعقدفسخجواز➢
.الصغريعلىاضرارذلكيفملابواجباتهيقمملعمناحلضانةحقيسقطاحلضانةيف➢
.بفراقليضرهامنهاالولدينتزعأنلألبجيوزولبرتبيته،أابهلتضرولدهارضاعةعنمتتنعأنلألمجيوزل➢
.الورثةإبجازةإلللمورثابلنسبةالثلثمنأبكثرالتوصيةحترمي➢
.ضررعليهاملشهوداوعليهاحملكوميصل،لئالدنيويةالدعوةكانتاذاعدوهعلىالعدوشهادةجوازعدم➢
.املماطلاملدينمالبيع➢
.نفقةبالببقائهموقريبهدهأولعلىالضرروقوعمنتوقياا المتناع،علىأصرإذاضربهوجوازالفقريقريبهأوأولدهعلىاإلنفاقعنامتنعإذااملوسرحبس➢
.وحنوهكالطعامضرورايهتم،منوكانابلناسأضرإذاالحتكار،منع➢
.الضررهذاإزالةعليةوجبجاره،بيتإىلاملاءفيتسربشجرتهيسقيرجل➢
.مزعجةآلتأوالدخان،أوابلرائحةاجلريانيؤذيفرنكاختاذجبريانه؛يضرتصرفاا ملكهيفالتصرفمناجلارمنع➢
.للضرردفعاا جارةبيتأماممنسيارتهإزالةالسيارةصاحبعلىوجباجلارفتضررجارهبيتأمامسيارتهرجلركن➢
.للمرضواحلاملنيملرضىاعلىالصحيوابحلجراملختلفة،ابألمراضاإلصابةلدفعالوقائيةاإلجراءاتبتعميموذلك.الستطاعةبقدراألمراضانتشاردفع➢
.المروتعميمابلفوربيعهمنعوجبخطريةجانبيةأعراضهلاالدويةمننوعانتشرإذا➢
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(4)القاعدة الكربى 

ال ضرر وال ضرار

درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل الضرر ل يزال مبثله
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قاعدة
(الضرر ل يزال مبثله)

: معىن القاعدة
:املعىن المجايل للقاعدة

.أقلبضررأزيلوإل–أمكنإن–ضرردونيزالأنجيبالضررأنيعينوهذاأوىل،اببمنمنهأشدبضررولمثلهبضررالضررإزالةعدمشرعاُ الواجبأن

:الكربىابلقاعدةالقاعدةهذهعالقة
بضررأوأمكنإنضرر  بالتهإزالجتببلمنه،أشدهومباولمبثلهإزالتهجتوزلفإنهالضررإزالةوجبتفحيث،(يزالالضرر)لقاعدةقيداا تعدالقاعدةهذه
.أقل

:القاعدةألفاظ
إل.واحدمبعىناللفظنيكالأنيرونأهنمإىليشريوهذامعنا،اليتالقاعدةهناإليهاملشارابلنصالعلماءعرّب :(بضرريزاللالضرر)بقاعدةالقاعدةهذهعالقة

جوازعدمبفيداألولفظفاللإطالقه،منجاءومضمونه،(مبثلهيزاللالضرر)لفظمنأعم(ابلضرريزاللالضرر)لفظأنوهوفرقاا بينهماأنيظهرالذيأن
–يفيدفهويد،مقهناالثايناللفظأنبينماآخر،ضررإيقاعدونالضررإزالةفالواجبأشد،أوأقلأومساوايا أكانسوءآخرضررجبنسالضررجنسإزالة
.أقلبضررالضررإزالةجوازعدم–تقمكما
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قاعدة
(الضرر ل يزال مبثله)

:  أمثلة وفروع القاعدة 
مثله،ضرراملعصومقتللىعواإلقدامضررابلقتلابلتهديداإلكراهألنقتله،لهجيوزلفإنهمعصومقتلعلىابلقتلالتهديدطريقعنشخصأكرهلو➢

.مبثلهيزاللوالضرر
وإلزامهضررالفقرحالةعلىوجودهألننفسه،نفقةعلىإليقدرلكانإذااآلخرعلىابلنفقةأحدمهايزمللفإنهفقريقريبولهفقريشخصوجدلو➢

.أوىلاببمنأشدهومباولمبثلهيزاللوالضررأشد،أومثلهضررقريبهعلىابلنفقة
ضررمنأعظمضرراا القسمةيفألنالقسمة،علىاآلخرالشريكجيربلفإنهابلشركةالشريكنيأجدوتضررالقسمةيقبلولاثننيبنيمشرتكمالوجدلو➢

.أوىلاببمنمنهأشدبضرريزاللفإنهمبثلهيزاللالضرركانوإذاالشركة،علىالبقاء
.مبثلهيُزاللالضررأبناألصللنشرعاا جيوزلفهنانفسهاملرضمناشدمضاعفاتلهبدواءمرضاايعاجلشخص➢
لنشرعاا جيوزلهنافللمريضالصحيةاحلالةتدهورإىليؤديمماللعالجالواجبةالتحاليلألخذبعيداا موعداوأعطيشديدمرضمنيعاينمريضأنلو➢

.مبثلهيُزاللالضررأبناألصل
.العضوكاملازالةدوناحلاجةعندكالبرتاملريضاجلسديالعضويزال➢
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قاعدة
(درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل)

: معىن القاعدة
:املعىن اإلفرادي: أولا 

.املراد به الدفع( درء)-
ها ابلشر و قد يعرب عنها مجع مفسدة وقد تقدم ان املفسدة ضد املصلحة وهي تفيد معىن الضرر و لذلك انه قد يعرب عنها ابلضرر و قد يعرب عن( املفاسد)-

.ابلسيئة و قد يعرب عنها بسببها املؤدي اليها
(.مقدم)أي ارجح و احق ابلتقدمي ولذلك ورد يف بعض الفاظ القاعدة التعبري بلفظ ( أوىل)-
.التحصيل: مقابل للدرء و أصله اإلتيان ابلشيء من موضع اىل موضع و املراد به هنا( جلب)-
. عنها بسببها املؤدي إليها واملصلحة هي املنفعة وزانا و معىن و قد يعرب عن املصلحة ابملنفعة و قد يعرب عنها ابحلسنة و قد يعرب، مجع مصلحة( املصاحل)-

:املعىن المجايل للقاعدة: اثنياا 
به يتأدىيان به على وجه الذي به دفع املفسدة وجتنب اإلتيتأدىانه اذا اجتمع يف امر من األمور مفسدة ومصلحة فأنه جييب تقدمي اإلتيان ابألمر على وجه الذي 

.حتصيل املصلحة 

:الكربىابلقاعدةالقاعدةهذهعالقة
أفادته عموم ماهذه القاعدة تفيد انه جيب ن يسعى يف ازالة الضرر حىت وان قابل مصلحة مادام ان مفسدة العمل معه اعظم و اشد وهذا يتفق مع مضمون

.القاعدة الكربى حيث افادت وجوب ازالة الضرر مبنعه قبل وقوعه او رفعه بعد الوقوع
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قاعدة
(درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل)

:أدلة القاعدة
الدليل. اخلمريفأن:الدللةوجه)نفعهمامنأكربوإمثهماللناسومنافعكبريإمثفيهماقلوامليسراخلمرعنيسألونك):تعاىلقوله:هوالقاعدةهلذهالعمدة1

.الغالبةاملفاسدتلكدفعجلأمنتعاىلهللافحرمهمامصلحتهمامناعظممفسدهتماانإلمصلحةوهيللناسمنافعوفيهمامفسدةوهوكبريا  أمثاا وامليسر
عن. الصائمحقيفوهيصلحةمابلستنشاقاملبالغةان:الستدللوجه،"صائما  تكونانالالستنشاقيفابلغو":قالوسلمعليههللاصلىالنيب2

.املصلحةجلبعلىاملفسدةدفعلتقدميااحلالةهذهيفوسلمعليههللاصلىالنيبعنههنىقدوجوفهاىلللصومالناقضاملاءدخوليفسببألهنامفسدة
ما. ُتُكمْ فَِإَذا:قالوسلمعليههللاصلىالنيبعنعنههللارضيهريرةايبعنورد3 جهو "استطعتممامنهفَائْـُتواأِبَْمر  َأَمْرُتُكمْ َوِإَذاوُه،فَاْجَتِنبُ َشْيء  َعنْ هَنَيـْ

.املأموراتفعلمنأهماملنهياتاجتنابانعلىفدلابجتنابهامربلبذلكالنهياجتنابيقيدوملابلستطاعةاألمرفعلتقييدالستدلل

:صيغ وألفاظ القاعدة
(  اذا اجتمع احلالل و احلرام أو املبيح و احملرم ُغلب احلرام ) ، (اذا تعارض املانع و املقتضي يقدم املانع ال اذا كان املقتضي اعظم) 

:شروط إعمال القاعدة 
على وجه ايلفعلإلتيان عدم إمكان اجلمع بني دفع املفسدة وجلب املصلحة يف تصرف واحد، ولذلك فأنه لو أمكن دفع املفسدة وجلب املصلحة اب: الشرط األول

.واحد فأنه ل يقال بتحقق إعمال هذه القاعدة 
ة ينهما فأنه ل يقال يف اجلملغلبت املفسدة على املصلحة، ولذلك فأنه لو غلبت املصلحة على املفسدة او تساوت على القول إبمكان التساوي ب: الشرط الثاين

.إبعمال هذه القاعدة 
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(درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل)قاعدة 
:أمثلة وفروع هذه القاعدة

الرجالامامللغسلاملرأةفتكشيفانهإلمصلحةالغسليفكانانوألهناالغسلأتخريهلايشرعفأنهالرجالمنسرتةجتدوملُغسلاملرأةعلىوجبلو▪
.املصاحلجلبمناوىلاملفاسددرئواعظممفسدة

وهذهاإلحرامالحيفحمظورالشعرمناألخذوالشعرإلسقاطمظنةكونهوهيمفسدةفيهومصلحةللمحرمالغسلوالوضوءيفالشعرختليليفأن▪
.املصاحلجلبمناوىلاملفاسددرءألنهشعرهختليلللمحرميشرعللذلكاغلباملفسدة

كانانوالبناءألنذلكنممينعانهالعلماهلبعضقالفقدجارهعنالشمسواهلواءمنعالبناءهبذاوحيصلمرتفعبناءملكهيفيبينانشخصارادلو▪
.املصاحلجلبمناوىلاملفاسددرءواجلارعنالشمسواهلواءمنعوهومنهارجحمفسدةعارضهقدانهالمصلحة

انتفاعهصلحةممنارجحمفسدةهذهوالدقاوابهلزعملهاخاللمنضررهباحيصلفأنهاملخرطةوكاملطبعةشيءملكهيفحيدثانشخصارادلو➢
.املصاحلجلبمناوىلاملفاسددرءألنإحداثهامنفيمنعاألعيانبتلك

بعضقاللذلكوهباهاصاحبانتفاعمصلحةمناعظممفسدةاحملدثةالبئرهذهبقاءيففأناجلاربئرماءفذهبجارهبئرمنقريببئرشخصحفرلو➢
.املصاحلجلبمناوىلاملفاسددرءألناحملدثةالبئرهذهتطمانيلزمانهالعلماهل

:(املستثنيات)القاعدةشروطمبراعاةخرجتاليتالصور
:أييتمااألمثلةومنملفاسد،ابعربةولالغالبةاملصاحلحتصيلجيبأيتقّدم،فإهنااملفاسدعلىاملصاحلغلبتإذا:وهيواحدةحالةالقاعدةهذهمنيستثىن
أبيهذمةيدعول،تبهاملشاملالمنالواجبالدينهذايسددأنالولدعلىجيبفإنه،شبهةفيهمالا األبتركوقد،دينوعليهابوهماتشخصاا أنلو➢

.سدةاملفدرءعلىاملصلحةجلبيغلبلذلك،أعظماملصلحةوهذه،مصلحةالدينوقضاء،مفسدةاملشتبهاملالمنالسدادألن،مرهتنة
مفسدةمنأعظملحةاملصوهذه،مصلحةفيهمثالا كاحلجامةدانءةأوشبهةفيهالذياملالمنالتكسبو،مفسدةفيهاملالسؤاهلموالناساستجداءأن➢

.املفسدةدرءجانبعلىاملصلحةجلبجانبيغلبلذلك،الناسعلىعالةالبقاء
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القاعدة الكبرى الخامسة

ة"
ّ
"العادة حمكم
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.العادة حمكّمة: القاعدة اخلامسة
:معىن القاعدة

:املعىن اإلفرادي للقاعدة: أولا 
. فهو لفظ مفرد جيمع على عادات وعوائد، وهذا املعىن يقتضي وجود التكرار يف األمر مرةا بعد أخرى: لغةا ( العادة)-
. تكرر األمر مرة بعد أخرى تكرراا خيرج عن كونه واقعاا بطريق اإلنفاق: اصطالحاا -
.وعلى هذا ل فرق بني العادة والعرف يف املعىن كما هو واقع استعمال الفقهاء-
املنع والفصل والقضاء: لغةا ( حمكمة)-
. عند النزاعاملرجع : اصطالحاا -
علميفاملذكورةشروطابلاألحكامأدلةمندليلوالعرفالعادةإنيرىفبعضهماملرجعية،هذهمناطحتقيقيفالعلماءمواقفتفاوتتوقد-

.الفقهأصول
 :املعىن اإلمجايل للقاعدة: اثنياا 

.نفيهاأواألحكامإثباتإليهيفوضمرجعاا جُتعلالعادةأن
:القاعدةهذهمكانة

منلكثري  تنداا مسيعدالذيالعرفبتحكيمالقاعدةهذهترتبطحيثالفقه،أحكاميفالواسعاألثرذاتالقواعدمنالقاعدةهذهأن-
.الواحداختالفعلىعناألحكامتطبيقكيفيةعنالكشفيفسلطانةولهالفقه،أبوابشىتيفالعمليةاألحكام

جزئياهتايفهبايُقضيإهنايثحمنالفقه؛أدلةتشبيهأهناأوالفقه،أدلةمنابعتبارهاوذلكالفقه،أصولبعلمصلةا القاعدةهلذهأن:اثنيهما-
حكمعنكاشفة  أهناوأالعلماء،بعضعنالشرعأدلةمنالعوائدحتكيميعدحيثابستبدال،صلةحيثومناجلزئي،ذلكعلىدليل  كأهنا

.األخربعضهاعندالشرع
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.العادة حمكّمة: القاعدة اخلامسة
:أدلة القاعدة

فتعطىه،علياملتعارفاملقدارعلىالزوجةعلىالنفقةعلقهللاأن:اإلستدللوجه،]233:البقرة]{بِاْلمَعْرُوفِوَكِسْوَتُهُنَّرِزُْقهُنَّ لَهُالْمَوْلُودِوَعَلَى}:تعاىلهللاقول-
.مثلهانفقهمقداراعطاهاعنيقصرلأنالزواجعلىينبغيوالعرف،يفمثلهاتعطاهماالنفقةمنالزوجة

{رَقَبَةٍ تَحْرِيرُ أوكِسْوَتُهُمْ أوأَهِْليكُمْتُطْعِمُونََماأوسَطِِمنْمَسَاكِنيَعَشَرَةِإِطَْعامُفَكَفَّارَتُهُالْأَيْمَانَ عَقَّدتُّمُبِمَايُؤَاخِذُكُمَولَ كِنأَيْمَانِكُمْفِيبِاللَّغْوِاللَّهُيُؤَاخِذُكُمُلَا}:تعاىلقوله-
.العادةعلىإحالةهذهويفاألهل،طعامأوسطمنبكونهإطعاماكانتإذااليمنيكفارةتعليق:اإلستدللوجه،]8٩املائدة]

منأتخذأنهلاأابحوسلمعليههللاصلىالرسولأن:منهالستدللوجه،«بَِنيكِ َوَيْكِفيَيْكِفيكِ َمااِبْلَمْعُروفِ َماِلهِ ِمنْ ُخِذي»:وسلمعليههللاصلىقوله-
.األحكامبناءيفةالعادإعمالعلىدليل  وهذازوجها،وعادةعادهتامستوىعلىإيالعرف،ضوءعلىأبنهذلكوقيِّدالنفقة،منكفايتهازوجهامال

يفعاداهتماعتربتعةالزراأهلكانواملااملدينةأهلمن:منهالستدللوجه،«مكةأهلوزنالوزناملدينة،أهلميكالامليكال»:وسلمعليههللاصلىقوله-
.حكاماألبناءيفإليهاالتفاتوالعادةإعمالعلىدليل  وهذاالوزن،مقداريفعاداهتماعتربتمتاجرأهلكانواملامكةأهلالكيل،مقدار

ماوأن،ابلنهارحفظهااحلوائطأهلعلىأن-وسلمعليههللاصلى-هللارسولفقضى»فيهفأفسدترجلحائطدخلتعازببنللرباءانقةأنوردما-
فإنللناس،عادةهبجرتماعلىالتضمنييفقضىقدوسلمعليههللاصلىالنيبأن:الستدللوجه،«أهلهاعلىضامنابلليلاملواشيأفسدت
.عليهاالحكاموبناءالعادةعمالإعلىدليل  ذلكمبوجبوسلمعليههللاصلىالنيبوقضاءللمبيت،ابلليلوحبسهاللرعي،ابلنهارمواشيهمإرسالعادهتم

:جمال حتكيم العادة وإعمال القاعدة
يفتستندهناوالعادة،وجهأبيختالفهاولالشريعةنصوصمعتتفقأبنالشريعة،إلحكاممالئمةهناالعادةتكونأنبدولوأتسيسه،جديدحكمإنشاء-

.العلماءمنهمضومنهباالعملعلىاملسلمنيابتفاققوةتكتسبالعادةأنغريالعادة،علىدليالا يعداملصلحةفدليلاملصلحة،علىالواقع
هذاويفوالعرف،للعادةطهاضبيفيرجعيضبطها،مااللغةيفيردومليضبطها،وملفيهااحلكمالشرعأطلقاليتاألمورأنوذلكالشرع،فيهأمرحكمضبط-

.((العرفإىلفيهيرجعالشرعيفولاللغةيفضابطلهليسماأنالفقهاءعندوأشتهر)):السبكيابنيقول
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.العادة حمكّمة: القاعدة اخلامسة
:القاعدةوإعمالالعادةحتكيمشروط

احلوادث،أكثريفتمراامسأو،ليتخلفاحلوادثمجيعيفمستمرااوالعرفابلعادةالعمليكونأن:ومعناه،غالبااأومطرودااالعرفيكونأن:األولالشرط-
.(غلبتأوتاطردإذاالعادةتعتربإمنا)قاعدةوهيبياهنا،سيأيتبقاعدة  عنهيُعربالشرطوهذا،قليالا إلبهالعمليتخلفلحبيث

إمنااأللفاظعليهحتملالذيالعرف):نصهابقاعدة  الشرطهذاعنويُعترب،التصرفإنشاءعندوموجودااقائمااحتكيمهاملرادالعرفيكونأن:الثاينالشرط-
،عنها،املتأخرةأوعليهاالسابقةابألعرافلتفسراأللفاظهذاعلىوينبين،(املتأخردونالسابقاملقارنهو السعوديابلرايليفّسرالرايلفإنرايل 

.أخراامتعرفاايعدالورقيابلرايلتفسريهألن؛الورقيابلرايليُفّسرأنليصحالرايلفإنسنةا هوبذلكتفسريهألنالورقي،
وقدالدللة،قبيلمنهناالعرفعدويابلتصريح،ويؤخذيُهملالعرففإنخبالفهتصريح  عارضهفلوخبالفه،تصريح  العرفيُعارضلأن:الثالثالشرط-

مبنعاألمتعةمحليفاهلاابستعمالعرفجرىاليتالسيارةمؤجرصّرحلوماهذاأمثلةومن،(التصريحمقابلةيفللدللةلعربة)قاعدةيفهذاحنوتقدم
.هخبالفالتصريحلوجودوذلك؛العرفإىلاستناداااحلمليفاستعماهلاللمستأجرلجيوزفإنهذلك،يفاستعماهلامناملستأجر

يراداليتابحملادثةخاص  شرعي  نص  العرفعارضفإذاالنص،تعطيلاىلابلعرفالعمليؤديحبيث،خاص  شرعي  نص  العرفليعارضأن:الرابعالشرط-
اعتبارلفإنهالراب،أواخلمرتجارةبمابلد  يفالتعاملجرىلو:ذلكمثالالشرعي،ابلنصويؤخذالعرففُيهملابلعرف،اعتبارلفإنهعليهاالعرفتطبيق

.والراباخلمربتحرميخاصةا نصوصاايصادمألنهالعرف،هلذا
علىالنصحبملوذلكنص،وابلبهفيعملالنص،ورودعندوقائمااعامااالعرفيكونأنبشرطيُهمللالعرففإنعام  نص  العرفعارضلوأنهيعينوهذا

وهوالنص،هذاورودعنداقائما عامااعرفااكانابلستصناعوالعملعنده،ليسمااإلنسانيبيعأنعنابلنهيالعامالنصوردأنه:ومثالهالعرف،أفادهما
.العامالعرفهبذاالعامللنصختصيصاابهالعملالفقهاءجّوزوقدعنده،ماليساإلنسانبيعقبيلمن





الـقواعـد
الفقهية





.العادة حمكّمة: القاعدة اخلامسة
:أمثلة وفروع القاعدة

هذهمنأيكللحلفولو.اآلدمينيكالمعلىإلالكالميطلقلالعرفألنحينث؛لالقرآن،قرأمثيتكلملحلففمنوالعادة،العرفعلىاليمنيمحل➢
هومقصدةألننثحيلفأنهمسكفأكلحلماا أيكلألعلىرجلحلفولوعادة،يؤكلماألهناالثمرة؛أبكلاحلنثوإمناورقها،أبكلحينثفالالشجرة،

.حينثلفأنهالفاكهةأنواعمننوعفأكلاخلضارأيكلألعلىشخصاا حلفوإذااملاشية،حلمأكل
الرايل،بلاملشرتيوقاللدولر،ابهوإمناالبائعفقالاختلفا،ذلكبعدمثألف،مائةالسلعةسعرأنعلىالسعوديةالعربيةاململكةيفهنااملتبايعاناتفقإذا➢

.فيهاالتبايعيفالعادةبهجرتالذيألنهالرايل؛فاملعترب
.والعادةالعرفاملالحرزيفوالعربةاحلرز،مناملالأخذإذاإلالسرقةيفقطعل➢
.إهدائهيفعادةلهملنإلللهديةالقاضيقبولحيرم➢
يفأيضاهذاجيريوكذلكاأمثاهليفالعادةبهجرتماعلىفيقاسالعتباراتمنذلكوغريوالنسبواجلمالاملاليفمثلهامهرهلاكانمهرهلايسمملامرأة➢

.احلقوقمنذلكوغريوسكناهاجتهيزها
االسمسارأيخذنأبسائدعرفهناكوكانالسلعة،شراءيفاملشرتيساعدأوسلعتهبيعيفالبائعمبساعدةقامفإذاالسوقيفمسسارايعملرجل➢ يفواحدا

.الغالبةأواملطردةالعادةهذهعلىجرايبذلكلهحكممعامنهماأوأحدمهامنمثالاملائة
إذغالباذلكيفحمكمةعادةالألنبيمني؛إليصدقفالله،يعملممنعربوانأيخذملأنهوأدعيالعملقبلعربوانأيخذأنهالعرفجريوقدجناراايعملرجل➢

.ذلكوحنوالزبونيفالثقةأوطلبهامنكالستحياءأخريلعتباراتواملناسباتاألوقاتبعضيفتتخلفقد
.صفاتمنالناستعارفهماعلىمعرفتهايفيعولواملالواحلرفةوالنسبالعيوبمنوالسالمةواحلريةالدينحيثمنالزواجيفالكفاءة➢
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.العادة حمكّمة: القاعدة اخلامسة
:أمثلة وفروع القاعدة

.معسرالزوجكانإذاوشرفقدرذاتالزوجةكانتولواملرأةتلزمالبيتخدمة–مالكالمامفقاللزوجهاالزوجةخدمة➢
.السعوديابلرايليفسرالرايلفإنرايلألفقدرةلفالنديناا ذمتهيفأنشخصأقرلو➢
.اهلداايقبيلمنيعدالشرعيةالنظرةعندالشخصيقدمهومااملهر،ضمنمنوليساهلداايقيلمنيعدخلطيبتهاخلاطبيقدمهما➢
.شرعيحمضورهبايوجدلاليتالتجاريةاألعرافتطبيق➢
.النساءوعادةالعرفحسبوأكثرهاوغالبهاوالطهر،والنفاساحليضأقل➢
.معينةألفاظعلىمتوقفةوليستالناسعليهتعارفماإىلترجعوالشراءالبيععقدطريقة➢
.واألنثىالذكريشملوهوفقطالذكرعلىالولدكلمةإطالقعلىالناساعتاد➢
.معههديةفهووإلأعاده،إبعادتهالعادةجرتإناهلدية،فيهالذيالوعاءأن➢
.عرفهمعلىتعتربالواقفنيألفاظ➢
األشياءشراءعندالناساداعتلوكذلكالعرف،هبذااللتزامالتجارهؤلءمعيتعاملمنعلىفيجبالبضاعهبنقليقوممنهوالبائعانالتجاراعتادإذا➢

.البائععلىمحلهايكونأنالثقيلة
.بذلكاللتزامفيجبللعبايةمعنيشكلعلىجمتمعتعارفإذا➢
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.العادة حمكّمة: القاعدة اخلامسة
:أمثلة وفروع القاعدة

.للمبيعجتبلعادةفهيللمبيععينةاعطاء➢
.اجرتهالعاملإلعطاءالشهرمنالسبوعهنايةاجازةاحتسابعلىالعادةجرت➢
.العوائدلالناساعرافاىلنرجعهناالفعشرةيكونوقدالفثالثمناقليكونقدالزوجةنفقةاعطاءيفالناساختالف➢
.عندهمالسائدالعرفاىلهنافريجع(بينةول)قبضهعدماواملهرقبضيفزوجنياختالف➢
يستفيتلكيرجلاتىفلوملراءة،اعلىالعقدكتابةتعينخطبةكلمةاخربلدويفيتزوجهاانيريداليتللفتاهالرجلتقدممعنيبلديتعين"خطبة"كلمه➢

.البلديفالسائدالعرفاىلفنرجعومالمستهاخطيبيتمقابلهيلجيوزهلوسال
،تصرفاهتميفعليهينصملولوبينهم،كاملشروطيعتربالتجاريةاملعاملةيفالتجاربنيالعرفبهجرىماأن➢
.مبثلهالعادةجرتمافيستحقالثمنحتديددونلعملاجرياستأجرإذا➢
.للعادةوالعربةالكثري،ويؤثروالقبول،اإلجياببنيالقليلالفاصليؤثرل➢
.األخرىاخلليجدولبعكساململكةيفالصالةوقتأثناءاحملالتإقفاليفالعادة➢
.استخدامهللجميعوجيوزللمسجدأنهالناسبهلينتفعاملسجديفقرآنوضعفيمنالعادة➢
.الدعوىربححنيإىلومؤجلمعجلإىلاحملاميأجرةتقسيماحملامنيعرف➢
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.العادة حمكّمة: القاعدة اخلامسة
:ما ل يعترب من العادات

:مثلفيها،داخلوغريالقاعدةمنمستثىنيعتربشروطهتكتملماملكل
قررهالذيالعرفالفخألنهطالقيعتربكالمهحكمماوقومياقعديهبااقصدطالقانتِ لكقلتإذاانينعاديتمنوقالطالقانتِ لزوجتهرجلقاللو➢

حمكمهوالعادةالشرع
ابلسابقفعلهملاعربةولةالعادخالففهوهبايلتزملزايدةغريمناملبلغنفسردلواحلكمفمايقرتضمماأكثرويرديقارضشخصانعلىالعادجرتلو➢

حمكمهفالعادة
.الناسبنيشاعلوحىتجائزغريابلرابالتعامل➢
.املزاحسبيلعلىولوبهالتلفظالناسبنيشاعلوحىتهللارمحةمنطرداللعن➢





الـقواعـد
الفقهية





(5)القاعدة الكربى 

العادة محكمّة

الكتاب كاخلطاب





الـقواعـد
الفقهية





قاعدة
(الكتاب كاخلطاب)

: معىن القاعدة
:املعىن المجايل للقاعدة

أن املكاتبة تعطي حكم املخاطبة من جهة ما يشرتط يف كل منها وما يرتتب عليها من الحكام  

:  عالقة القاعدة ابلقاعدة الكربى
،العادةحتكيمصورمنورةصمتثلفألهناالتفرعاببمنكوهنافإما،اجملانسةاببمنواماالتفرعاببمناماالكربىالقاعدةحتتذكرهايكونقدالقاعدةهذه

معتشرتكالكتابةفألنانسةاجملاببمنكوهناوأماالشأن،هذايفعادهتمفتعترب،كثريةمواطنيفاخلطابمقاموأقاموه،ابلكتابالناسعملتكررقدانهحيث
.لفظغريوهومعىنيؤديمنهماكالالعادة

:القاعدةعلىالدليل
السالماىليدعوهمامللوكاىلو وزعمائهاالقبائلاىلابلكتبرسلهيرسلكانفقد،بعدهمنأصحابهوعملوسلمعليههللاصلىالنيبعملالقاعدةهذهعلىدل

بعدالقبائلاىلسعاتهليرسوكانللتكليفشرطهوالذيالدعوةبلوغاحكاممنغريهمخماطبةعلىيرتتبماعليهاويرتبالكتبتلكمضمونيلزمهموكان
وحنوهاالزكاةكجبايةشرعياحكمالينفذوااوالسالماحكامليبلغوهماسالمها

تضمنتهماتنفيذلزوملىعقائماعملهموكان،دنيوايتوجيهااوشرعياحكماليبلغوهمالفاقيفوالقضاةالمراءاىلالكتبيرسلونبعدهمنخلفاؤهكانوكذا
كاخلطابالكتابعدعلىمنهمامجاعاذلكفيكونمنهمنكريغريمنالكتبتلك





الـقواعـد
الفقهية





قاعدة
(الكتاب كاخلطاب)

: شروط إعمال القاعدة
أن يكون الكتاب مستبينا . أي يكون ظاهرا او واضحا ، 1
أن يكون الكتاب مرسوما . أي ان يكون مكتواب على الوجه املعتاد يف اخلط واملخطوط عليه ، 2
أن يكون الكتاب من الغائب فال عربة ابلكتاب من احلاضر ال يف حالتني . 3:

العجزحاليفلااملبدلمقاميقوملوالبدلاخلطابعنبدلالكتابلنوذلكحاضرمنكانولوالكتاباعتبارفيمكن،اخلطابعنالعجز:األوىل
.املبدلعن

منالقبولاىلحيتاجلممايكونفالنسانبهيستقلفيمايكوناناخرىوبعباره،عليهالطالعاىلحكمهثبوتيفيفتقرلفيماالكتابيكونان:الثانية
.حاضرمنكانولوابلكتابحكمهايثبتفانهوالبراءوالطالقكاإلقراروذلك،الخرالطرف

:القاعدةوفروعأمثلة
خطاابذلككانلوكمانعقديالبيعفان،املبلغبذلكالبيعاليهاملرسلفقبل(بكذاكذامبكانالواقعةداريبعتك)وفيه،كتاابآلخرشخصكتبلو➢

.تنعقدالجرةفاناملبلغبذلكاليهاملرسلفقبل…الواقعةدارياجرتك:فيهكتاابألخرشخصكتبأوابملشافهة،
.مشافهةابلطالقتلفظلوكمابذلكيقعالطالقفان(طالقأنت)وفيه،كتاابلزوجتهرجلكتبلو➢
.الكتابةعلىاعتماداجيوزذلكفأنمؤلفيهااىلالسندللناقليتصلأندونالفقهأواحلديثكتبمنكاتبنقللو➢
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محتوى مادة العرض من كتاب

"املمتع يف القواعد الفقهية"
الدوسريماجدبنحممدبنمسلم.د

هـ1428دار زدني للطباعة والنشر، الطبعة األوىل 
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