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ْمحَنِ  اهللا بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ
 

ْصَالَح  إِالَّ  ُأِريُد  إِنْ  {  َوَما اْسَتَطْعُت  َما اْإلِ
ْلُت  َعَلْيهِ  باهللا إِالَّ  َتْوفِيِقي   }يُب ُأنِ  َوإَِلْيهِ  َتَوكَّ
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 ورسله أنبيائه خاتم عىل والسالم والصالة ، العاملني رب هللا احلمد        
 الدين. يوم إىل هداه تبع ومن وصحبه آله وعىل ، اهللا عبد بن حممد سيدنا
 

 قضايا عىل التقليد قضايا عديدة لقرون وربام طويلة لعقود غلبت فقد       
 مناهج عىل وطغت،  والتلقني احلفظ مناهج وغلبت،  والتجديد اإلبداع
 من املقدس لغري التقديس يشبه ما أو تقديس عنه نتج مما،  والتفكري الفهم
 للتغري القابلة والفتاوى اجلزئية باألحكام املتعلقة والرشوح واألفكار اآلراء
 حياهتم وواقع وعاداهتم وأعرافهم الناس أحوال أو املكان أو الزمان بتغري
 بيئة أو معني عرص يف راجحا كان فام،  وداللة ثبوتا قاطع نص فيه يرد مل مما

 ظروف من تغري إذا مرجوحا يصبح قد معينة أحوال أو حالة أو معينة
 وقد،  الفتوى أو احلكم يف النظر إعادة ييستدع ما احلال أو املكان أو العرص
ـُ  الرأي يصبح  هذه لتغري نتيجة به اإلفتاء يف منه أوىل غريه به ْفَتىامل

 . املعطيات
 ضعف مع اجلزئية الفقهية األحكام بعض حفظ عىل االعتامد أدى دوق       

 وأصول،  األولويات وفقه،  املقاصد وفقه،  الكلية بالقواعد االهتامم
،  جهة من املقلدين بعض لدى الشديد التعصب من حالة إىل،  االستنباط
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 جهة من بعضهم لدى املحفوظ الرأي عند والتحجر واجلمود األفق وضيق
ضافة إىل أن حرص اجلزئيات واإلحاطة هبا أمر شبه مستحيل إن مل ، إأخرى

 أن جيب لذا،  يكن مستحيال ، ناهيك عن مستجدات األمور ومستحدثاهتا
 خالل من العقل وإعامل والتفكري الفهم مناهج يرسخ ما إىل وبقوة نعود
 وفقه،  املقاصد وفقه،  الكلية الفقه وقواعد ، الفقه أصول علم دراسة
 املستنبطة اجلزئية الفقهية األحكام أن مؤكدين،  الواقع وفقه،  لوياتاألو
 الكلية القواعد ضوء يف النصوص قراءة يف املجتهدين اجتهاد خالل من

 بعضها وأن ، قرآنا ليست ومراميها النصوص مقاصد وفهم واألصولية
 وقابل ، واألشخاص واألحوال واملكان الزمان مقتضيات وفق للتغيري قابل

 واألقوال ، معصومة ليست الراجحة فاألقوال ، اآلخر والرأي لرأيل
 االختصاص أهل من هبا القائل أن طاملا ، مهدومة ليست املرجوحة
، للرشيعة العامة واملقاصد املعترب الرشعي الدليل ضوء يف والنظر واالجتهاد

 األصل إن) : اهللا رمحه( الشاطبي اإلمام يقول: األوائل علامؤنا أكده ما وهو
 ملصالح قاصًدا الشارع وجدنا وباالستقراء،  املعاين إىل االلتفات العادات يف

 الواحد اليشء فرتى،  دارت حيثام عليها تدور العادية واألحكام ، العباد
 . جاز مصلحة فيه كان فإذا،  مصلحة فيه تكون ال حال يف ُيمنَع
 ُمْدَرُكها التي األحكام ءَ إِجرا نأ) : اهللا رمحه( القرايف اإلمام ويقرر       

ِ  مع العوائُد   بل:  ويقول ، الّدين يف وجهالةٌ  اِإلمجاع خالُف  العوائد تلك تغريُّ
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 البلد عادةِ  خالِف  عىل عوائُدهم آخر بَلدٍ  إِىل البلد ذلك من نحن خرجنا لو
، فيه كنا الذي البلد عادةَ  نعترب ومل ، بلدهم بعادةِ  أفتيناهم فيه كنا الذي

ةٌ  عاَدُته بلدٍ  من أحٌد  علينا َقِدمَ  إِذا وكذلك  ُنفتِه مل فيه نحن الذي للبلد ُمَضادَّ
 .بلدنا عادةِ  دون بلِده بعادةِ  إِالَّ 

 الكتب يف املنقول بمجرد الناس أفتى ومن) : اهللا رمحه( القيم ابن ويقول       
 وقرائن وأحواهلم وأمكنتهم وأزمنتهم وعوائدهم عرفهم اختالف عىل

 . وأضل ضل فقد مأحواهل
 ثابتة تكون أن إما الفقهية املسائل إن) : اهللا رمحه( عابدين ابن ويقول       

 منها وكثري،  والرأي االجتهاد من برضب ثابتة تكون أن وإما النص برصيح
 العرف زمان يف كان لو بحيث زمانه عرف يف كان ما عىل املجتهد يبنيه

 ال إنه:  االجتهاد رشوط يف قالوا وهلذا ، أوال قاله ما بخالف لقال احلادث
 الزمان باختالف ختتلف األحكام من فكثري،  الناس عادات معرفة من بد

 . أهله  عرف لتغري
 شئون من هو ما وبني ، واملتغري الثابت بني نفرق أن علينا ثمة ومن       

 امنه أي تنزيل فإن ، الدولة نظام شئون من هو وما ، واملعامالت العقائد
 هو ما بني نفرق أن جيب كام ، اجلهل من ورضب الفهم يف خلل اآلخر منزلة
 أو الفتوى يف احلق له ومن ، الدول شئون من هو وما ، األفراد شئون من

 العامة التعبئة إعالن أن أكدنا وهلذا ، الدول بشئون يتصل فيام الترصف
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 اجلهاد بإعالن الرتاث كتب يف عنه املعرب وكياهنا الدولة حدود عن للدفاع
 مجاعة أو الناس آحاد اختصاص من وليس ، األمر ويل اختصاص من هو

 أحد عىل احلكم عامتهم أو الناس آلحاد ليس أنها ـأيًض  أكدنا كام ، منهم
 ، وبات هنائي قضائي بحكم ذلك يثبت وإنام ، امللة من اخلروج أو بالكفر
 بيان وللعلامء ، الدين من واإلخراج بالتكفري احلكم عىل يرتتب ما خلطورة

 تكفري بني التفرقة يتطلب مما، األشخاص عىل احلكم ال الفعل عىل يرتتب ما
 فيه احلكم واآلخر للعلامء فيه األمر فاألول،  نـَّعيـُامل وتكفري نـَّعيـُامل غريِ 

 . للقضاء
 حيسم "والقانون الدستور يف املتمثل" احلاكم رأي أن ندرك أن وعلينا       
 حتقيق ضوء يف اآلخر والرأي الرأي حتتمل التي املتغرية األمور يف فاخلال

 .  رشًعا املعتربة املصلحة
 احلياة جوانب سائر يف التفكري ثقافة نرش عىل نعمل أن علينا أن كام       

 القوالب دائرة من واخلروج،  واالجتامعية واالقتصادية والسياسية الفكرية
 نعمل وأن، العقل وإعامل بالفكر تتسم رؤية إىل اجلامدة واألنامط اجلاهزة

 وإعامل التفكري ثقافة نرش عىل العمل خالل من اجلمود هذا حتريك عىل
 يف التفكري جمرد يعترب من هناك أن غري ، الواقع مقتضيات ومراعاة العقل

 جتَهداملـُ لألمر يكن مل وإن حتى ، هلا وهدًما الثوابت عىل خروًجا التجديد
 هو وما بالرضورة الدين من معلوم هو بام أو،  بالثوابت صلة أدنى فيه
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 واإلخراج والتكفري اجلمـود منهج تبنى فقـد، الداللة قطعي الثبوت قطعي
 أهلأهل العلم أو  من هم وال،  فقه وال هلم علم ال أناس الدين من

،  املعتبــرة مظاهنـــا من الرشعية العلوم داريس حتى أو االختصاص
 وصــل حتى فالتكفري، التجهيل، ثم ، بالتبديع املجتمــع رمي يف مرسعني

 وقوية رسيعة حركة يتطلب مما ؛ الدماء واستباحة التفجري إىل بغالهتم األمر
 املجتمع نخلص حتى ، مًعا املتطرف والفكر اجلمود ملواجهة هّيابة وغري

 من لكقد يتبع ذ وما الفكري والتطرف الرشعي اجلهل خطر من واإلنسانية
  . وسلوًكا منهًجا اإلرهاب تبني

 يكون أن التجديد لقضايا يتصدى ملن يكفي ال أنه نؤكد أننا عىل
 غري للقواعد حافظ جمرد يكون أن وال ، بعض دون القواعد ببعض ملًام 
 دون ، يزال الرضر: قوهلم عند يقف فال ، لدقائقها مدرك وال ملعانيها فاهم
 اخلاص الرضر وأن ، منه أكرب أو مثله ربرض يزال ال الرضر أن يدرك أن

 مقدم املفسدة درء:  قوهلم حدود عند يقف وال ، العام الرضر لدفع ُيتحمل
 بتضييع يدفع ال اليسرية املفسدة درء أن يدرك أن دون ، املصلحة جلب عىل

 بل ، باألخف األشد ُدفعت مفسدتان تعارضت إذا وأنه ، الكبرية املصلحة
 . األمور عىل الدقيق احلكم من يمكنه بام القواعد هذه ارأغو يسرب أن عليه
 عرصية لقراءة متكاملة خطة ضوء يف الكتاب هلذا إعدادنا كان ثمة ومن       

 أن مؤملني ، ومستجداته الواقع ظروف تراعي والفقهي العلمي لرتاثنا
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 "الست الكليات" و ، " النبوية للسنة املقاصدي الفهم":  كتايبّ  مع يسهم
 تشكيل يف عرصية إصدارات من املرصية األوقاف وزارة عن صدر وما

 عامة استنارة حالة إىل وحتويله حتقيقه إىل نسعى الذي املستنري الوعي
 لن أننا مؤكدين ، الديني اخلطاب لتجديد املتكاملة خطتنا إطار يف وواسعة
 تنفسهن نفس فينا مادام التجديد مسرية مواصلة عن تعاىل اهللا بإذن نتوقف
 ،ووطننا لديننا خدمة ، مًعا وللواقع للنصوص واعية وقراءة منضبًطا جتديًدا
 شوهته ما وتصحيح ، مستنري وسطي ديني وعي حالة خلق عىل وعمال

 بعض من واجلامدة السقيمة األفهام وأصحاب واملتشددة املتطرفة اجلامعات
للعاملني ، الذي جاء رمحة  العظيم السمح لديننا النقية الصفحة جوانب

َوَما َأْرَسْلنَاَك {حيث يقول احلق سبحانه خماطًبا نبينا (صىل اهللا عليه وسلم) :
ْلَعاملَِنيَ  إِالَّ َرْمحَةً   .}لِّ

 واهللا من وراء القصد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
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، فقال تعاىل:  ، الذي أكمل لنا الدين وهدانا إليه احلمد اهللا رب العاملني
 رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّ 
،  َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ ُّ وقال تعاىل: 
 من خن حن جن مم  خمحم جم هل مل خل حلجل مك
وسيد رسله  ، والصالة والسالم عىل أرشف خلقه َّ مه جه هن

، وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم  سيدنا حممد النبي األمي األمني
  . الدين
  ،،، أما بعد

فقد اهتم املسلمون عرب تارخيهم بمباحث القواعد والضوابط الفقهية 
ها إىل أصوهلا؛ ألهنا بمثابة اآللة التي ترسم للفقيه واملفتي لضبط املسائل وردِّ 
ا واضحة املعامل يف عملية االجتهاد والُفتيا والقضاء والقايض خطوطً 

والتدريس؛ حيث تساعد عىل ضم األشباه والنظائر بعضها إىل بعض، 
 . ، وتوضيح الدالئل وإقامة احلجج والبينات والفصل بني املتشاهبات

                                                           
  .٣، من اآلية رقم  ) سورة املائدة١(
 .٤٣، من اآلية رقم  ) سورة األعراف٢(
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من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن "ويف ذلك يقول اإلمام القرايف:
د عنده ما تناقض عند غريه ، واحتَّ  راجها يف الكلياتحفظ أكثر اجلزئيات الند

ل طلبته يف أقرب األزمان، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب  وتناسب،  ، وحصَّ
  . "وانرشح صدره ملا أرشق فيه من البيان

ومن قوله تدرك أن التمسك بالكليات هو األساس يف العمق العلمي 
ر املسائل الكلية التي جتمع بني طياهتا والعامل الذي يتصدى لتحري ، لدى الفقيه

جزئيات ال تنحرص، غري أن العامل يكون مالًكا لزمامها بتمكنه من اإلحاطة 
  . هبذه األصول والكليات

، فهو املوجه للحركة العلمية  نحن يف حاجة ماسة إىل هذا املنهج العلمي
ن الزلل، الرشيدة التي متسك بجملة من العواصم التي تقي العقل الفقهي م

هذا فضًال عن أن الوقوف عند اجلزئيات دون معرفة الرابط احلقيقي بأصوهلا 
رت تأثًريا مباًرشا عىل وقواعدها أوقعنا يف كثري من املشكالت املنهجية التي أثَّ 

 همسرية العلم الرشعي املفيد يف ربطه بواقع الناس، والدليل عىل هذا ما نشهد
قة من الفتاوى التي مل ُتَراع تغري الزمان واملكان لِ قْ يف الواقع املعيش من فوىض مُ 

، أو بعبارة أخرى مل ُتَراع هذه الفتاوى األسباب التي  صاشخال واألوحواأل
 . متثل اجلهات األربع التي تتغري هبا الفتوى

وهذا احلرص الكبري من قِبل األمة عىل إخضاع االجتهاد والنظر 
                                                           

 .، ط. عامل الكتب  ١/٣بالقرايف الشهري املالكي إدريس بن أمحد الدين شهاب اسالعب يبأل ) الفروق١(



-١٤-  
  

 

 

لكثري من القواعد والضوابط الدقيقة،  والتقليد يف الفقه واإلفتاء والقضاء
درًسا ومدارسًة وتعليًام وممارسة ًعرب األجيال  - وتسيريه وفق منهجية منضبطة 

يعصم األحكام املستنبطة والعمل لدى األمة أفراًدا ومجاعات  - والعصور
، مما يسهم مسامهة جادة  أن يشوب ذلك التخبط أو خيالطه الفوىضمن غالًبا 

والنهوض باألمة نحو التقدم ، ىل اهلوية واستقرار املجتمع يف املحافظة ع
  . واحلضارة

لكن يأبى أهل التطرف واالنحالل إال اخلروج عىل املناهج املنقولة 
ًال وأداءً  ، والتمرد عىل القواعد املقررة والضوابط املتعارف عليها،  بالتواتر حتمُّ

، بل  قبل وال ُيسلَّم هبامما جيعلهم يبتدعون أموًرا جديدًة غري معروفة من 
ويستحدثون وسائل حمرمة ، ويرتكبون كوارث عظيمة وأخطاء جسيمة 

حتت مسوغات واهية وذرائع موهومة ودعاوى ، وينتهجون أساليب مرفوضة 
 كاذبة.

ولعل يف ذلك تفسًريا ملا نالحظه يف هذه اآلونة من اختالل كبري يف معيار 
، حيث  دى إىل وجود املرجعية املوازيةمما أ؛ االجتهاد والتقليد واإلفتاء 

االغرتار باملظاهر، واخللط بني الدين والتدين، والتعامل مع األمور املظنونة 
، مما ترتب عليه انعدام  عىل أهنا قطعيات، وفقدان القواعد الفقهية علًام وعمًال 

قواعد التعامل مع املخالف التي تقرر عدم اإلنكار يف مسائل اخلالف، ثم 
،  ار أفكارهم الفاسدة واختياراهتم الكاسدة أهنا احلق وما سواها باطلاعتب
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حتى إهنم يصنفون العلامء فضًال عن العامة انطالًقا من ذلك إىل إخوة وعوام 
 ومبتدعة وكفار!

 /وهلذا كله فإن وزارة األوقاف بقيادة معايل الوزير األستاذ الدكتور
 ، التوجه إىل هذا العمل اجلامعحممد خمتار مجعة وزير األوقاف قد أحسنت يف

الذي جيعل عقلية الداعية والقائم عىل توجيه الناس إىل الفهم الصحيح لديننا 
تستطيع أن تعالج قضايا املجتمع برصانة ، اإلسالمي عقلية جامعة متميزة 

واقتدار، من خالل التعلق بالكليات واألصول العامة التي جتعله عقًال جامًعا 
 يات التي ال تتناهى.لكثري من اجلزئ

هذا وتناولت يف هذه الدراسة مقدمات يف تعريف القواعد الفقهية 
والتمييز بينها وبني ما يشبهها من املصطلحات، ونبذة تارخيية لنشأهتا 
ومصادرها وأنواعها، ثم ختمت بعرض نامذج من الفتاوى املعارصة الصادرة 

اعد الفقهية يف استنباط األحكام والتي راعت فيها القو، عن دار اإلفتاء املرصية 
 ة.ـالرشعيَّ 

 : ونتناول كل ذلك يف املطالب اآلتية
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: أصل اليشء وأساسه، فقواعد البيت  ، والقاعدة القواعد مجع قاعدة
أسسه وأصوله التي بني عليها، وهي صفة مأخوذة من القعود بمعنى الثبات 

 واالستقرار.
 حم جم يل ىل مل خل ُّ ويف التنزيل قوله تعاىل: 

 .َّ مق حق مف خف حف ُّ ، وقوله تعاىل:  َّ خم
وبذلك فالقاعدة هي أساس اليشء واألصل الذي ينبني عليه غُريه، كقواعد 

، وقواعد  قواعد اإلسالم : ، فيقال البيت، ثم استعملت جماًزا يف القاعدة املعنوية
  وقواعد. ، وبنى كالمه عىل قاعدة  العلوم

ومما ال ريب فيه أن األساس يف القواعد يف أي علم من العلوم هو 
ا أفاد العلم ، االستقراء والتتبع ؛  ، وإن كان ناقًصا أفاد الظنَّ  فإن كان تام 

 . الحتامل أن ما مل يستقرأ عىل خالف ما استقرئ يف احلكم
مبني والقواعد الفقهية ليست ببعيدة عن هذا النظر، فأساس وجودها 

، ومن َثمَّ تضمنت  عىل تتبع الفروع واملسائل يف األبواب الفقهية املتنوعة
:  ، فيقول العالمة التفتازاين يف تعريفها تعريفات العلامء هلذا املفهوم هذه املعاين

                                                           
 ، ط. دار اجليل.١٠٨/ ٥  ) ينظر: معجم مقاييس اللغة، للعالمة أيب احلسني أمحد بن فارس١(
 .١٢٧من اآلية رقم  ، ) سورة البقرة٢(
 .٢٦من اآلية رقم ، ) سورة النحل ٣(
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: كل حكم دل  ، كقولنا حكم كيل ينطبق عىل جزئياته لتعرف أحكامها منه"
 ."عليه القياس فهو ثابت

ت تعريفات األصوليني والفقهاء للقاعدة متقاربة؛ حيث يقول وقد جاء
القاعدة هي عند الفقهاء غريها عند النحاة "العالمة احلموي احلنفي:

، ينطبق عىل أكثر  واألصوليني: إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري ال كيل
  ."جزئياته لتعرف أحكامها

كل كيل هو أخص من ونعني بالقاعدة "وعرفها اإلمام املقري املالكي: 
، وأعم من العقود ومجلة الضوابط الفقهية  األصول وسائر املعاين العقلية العامة

  ."اخلاصة
األمر الكيل الذي ينطبق عىل ": وعرفها التاج السبكي الشافعي بأهنا

   ."جزئيات كثرية تفهم أحكامها منها
كل واحدة منها  صورة كلية تنطبق":  وعرفها ابن النجار احلنبيل بأهنا

  ."عىل جزئياهتا التي حتتها
أصول فقهية "ومن املعارصين عرفها العالمة مصطفى الزرقا بأهنا: 

كلية يف نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاًما ترشيعية عامة يف احلوادث 
                                                           

  .لبنان -  بريوت العلمية الكتب دار،  ٣٥/ ١ التفتازاين الدين سعد ، ) رشح التلويح عىل التوضيح١(
  . العلمية الكتب دار،  ١/٥١ احلموي الدين شهاب،  والنظائر األشباه رشح يف ) غمز عيون البصائر٢(
   . مكة املكرمة - ، نرش: مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ١/٢١٢ املقري اهللا عبد أليب ) القواعد٣(
 . ط. دار الكتب العلمية، ١/١١ للسيوطياه والنظائر ) األشب٤(
 ، ط. مكتبة العبيكان.٤٥/ ١ النجار بابن املعروف الفتوحي البقاء أبو، ) رشح الكوكب املنري٥(
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  ."التي تدخل حتت موضوعها
ا وقد اتفقت هذه التعريفات يف إظهار أن القاعدة قضية كلية، وهذ

، بغض النظر عن كوهنا  عنرص جوهري وركن يف القاعدة عىل جهة العموم
ا ختتص بالفقه أو بغريه ا أو أكثري  ،  ، لكنهم مل يبينوا كون هذا الكيل أغلبي 

ولعلهم نظروا إىل العموم العادي ال العموم الكيل الذي ال يتخلف عنه جزئي، 
، فالغالب  دة وعمومها عن أن االستثناء ال يؤثر عىل شمول القاعفضًال 

 . األكثري معترب يف الرشع اعتبار القطعي يف اجلملة
لكن اعترب العالمة احلموي يف تعريفه للقاعدة أهنا حكم أكثري ال كيل، 

، ألهنا انبثقت عن الفقه الذي  وهو مبني عىل الطبيعة العملية للقواعد الفقهية
ومالمسة لشئون حياهتم، ، فيه معاجلة لواقعات الناس  هو فن ذو طابع عميل

ومن املعلوم أن هذا الواقع يستوجب يف بعض األحيان اخلروج عن اإلطار 
، ويمثل هذا اخلروج استثناًء عىل  ، نظًرا لطبيعة الواقعة ومالبساهتا العام

، وهلذا قال  ، والغالب يف القواعد الفقهية أن هلا استثناءاٍت  الوضع الكيل
من املعلوم أن أكثر قواعد الفقه "ملكي املالكي:العالمة حممد عيل بن حسني ا

  ."أغلبية
*     *     *

                                                           
  .، ط. دار القلم بريوت ٢/٩٦٥الزرقا  أمحد ، مصطفى ) املدخل الفقهي العام١(
 . ، ط. دار الكتب العلمية ٣٦/ ١يف ، مطبوع مع الفروق لإلمام القرا ) هتذيب الفروق٢(
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تتميز القاعدة الفقهية بعدة سامت وخصائص متيزها عن غريها مما 
، وتفصيل  ، والنظرية الفقهية ، والقاعدة األصولية يشبهها، كالضابط الفقهي

 ذلك كالتايل:
 ::  

يتفق الضابط الفقهي مع القاعدة الفقهية يف أن كال  منهام أمر كيل جامع 
، كام أن صياغة الضابط تقرتب من صياغة  لعدد من الفروع واملسائل الفقهية

انطباقهام عىل ، وتوفر العموم والشمول و ، من حيث العبارة املوجزة القاعدة
 جزئيات موضوعهام.

لكنهام يفرتقان يف أن موضوع القاعدة يضم اجلزئيات واملتناثرات خالل 
، كام أهنا ال ختتص  أبواب شتى تشمل مجيع أبواب الفقه مجًعا وتفرقًة وتصنيًفا

، ففي األعم األغلب تتفق كلمة املذاهب أو أكثرها عىل  بمذهب واحد غالًبا
 مضموهنا.

موضوع الضابط فيشمل جزئيات خمتصة بباب فقهي واحد  أما واقع
، بل منه ما خيتص بفقيه  فقط، كام أن الضابط قد خيتص بمذهب معني غالًبا

 واحد يف مذهب معني أيًضا.
، "املشقة جتلب التيسري"، و"اليقني ال يزول بالشك"فقول الفقهاء: 

عملها بني مجيع هو من قبيل القواعد العامة التي تتسع يف  "الرضر يزال"و
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املذاهب الفقهية ويف سائر أبواب الفقه من غري تقييد عىل باب معني أو مذهب 
 حمدد، خاصة متى اتفقت الفروع واملسائل يف احلكم.

، فهو من قبيل "كل ماء يتغري أحد أوصافه فهو طهور"أما قوهلم: 
 ، وهو الطهارات. الضابط، لكون جزئيات موضوعه ختتص بباٍب واحدٍ 

  

 
علم الفقه وعلم األصول علامن مرتبطان برباط وثيق، ورغم هذه الصلة 
الوطيدة بينهام إال أنه يتميز أحدمها عن اآلخر من ناحية موضوع ومسائل كلٍّ 

ولية، منهام، ومن َثمَّ يتفرع عىل ذلك الفرق بني القواعد الفقهية والقواعد األص
 ونلخص ذلك يف عدة نقاط:

األمر "تتعلق القواعد األصولية باأللفاظ وداللتها عىل األحكام، كقوهلم   -  أ
، واللفظ العام ُحيمل عىل عمومه حتى يوجد خمّصص "املطلق للوجوب

  .. وهكذا."له
أما القواعد الفقهية فتتعلق باألحكام ذاهتا، وهذا يعني أن اجلزئيات املتعلقة 

 األصولية أدلة، أما جزئيات القاعدة الفقهية فأحكام. حتت القاعدة
ومن ناحية أخرى فقد وضعت القواعد األصولية لضبط عملية   -  ب

االجتهاد وطرق االستنباط من األدلة اإلمجالية، بخالف القواعد الفقهية 
التي يراد هبا ربط املسائل والفروع يف خمتلف األبواب حتت احلكم اجلامع 

 لذي سيقت القاعدة من أجله.بينها، وهو احلكم ا
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وبذلك فالقاعدة األصولية منشئة للحكم، وهي سابقة يف الوجود عىل 
القاعدة الفقهية؛ ألن املجتهد يتوصل إىل احلكم عن طريق القواعد األصولية 
أوًال، ثم بعد استخراج األحكام الرشعيَّة يأيت دور القاعدة الفقهية التي تربط 

  املتشاهبة. بني اجلزئيات ذات األحكام
؛ أي أن حكمها ثابت يف مجيع جزئيات  القواعد األصولية قواعد مطردة - ج

يندرج حتته كل  "األمر املطلق عن قرينة يفيد الوجوب"موضوعها، فقوهلم: 
 ."الوجوب"أمر مطلق فيعطى حكم القاعدة، وهو 

؛ ألن حكمها يكون عىل الغالب؛  أما القواعد الفقهية فغري مطردة مطلًقا
ستثناء عدد من اجلزئيات من حكمها، بل حقق شيخنا العالمة جاد الرب ال

أن بعض قواعد الفقه يكون ما يستثنى منها أكثر مما  - رمحه اهللا تعاىل –رمضان 
 يندرج حتتها.

 
امل فقهاء حديًثا فلم يوجد يف استع "النظريات الفقهية"ظهر مصطلح 

املسلمني القدامى، غري أن العلامء املعارصين حاولوا رد الفقه اإلسالمي إىل 
نظريات استخالًصا من املباحث التفصيلية للفقه اإلسالمي، واستمدوا من 
ذلك سامت مشرتكة فجعلوها أسوة بالدراسات القانونية بمثابة النظريات 

 للفقه اإلسالمي.
                                                           

جاد الرب رمضان يف قواعد الفقه الكلية، لطالب  /) حمارضات شيخنا فضيلة الشيخ املرحوم١(
جامعة األزهر الرشيف، العام اجلامعي  - كلية الرشيعة والقانون بالقاهرة –الدراسات العليا، قسم الفقه 

 م).١٩٨٦(
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بط بني موضوعات فقهية متنوعة هلا أركان فالنظرية الفقهية عبارة عن ر
ورشوط جتمعها كوحدة موضوعية، مثاهلا: نظرية اإلثبات، التي تتألف من 
عنارص متنوعة، كحقيقة اإلثبات، والشهادة ورشوطها وكيفيتها، واإلقرار 
والقرائن واألدلة، والكتابة واليمني والقسامة واللعان، ومسئولية الشاهد، 

، فكل عنرص من هذه العنارص املكونة لنظرية  وهكذا ومعلومات القايض..
، لكن الرابط بينها عالقة فقهية  اإلثبات تندرج حتت فصول ومسائل كثرية

 ."اإلثبات"خاصة، وهي 
واملالحظ أن العالقة بني القواعد الفقهية وبني النظريات الفقهية هي 

كال  منهام أمًرا  العموم واخلصوص املطلق، فالقاعدة والنظرية جتتمعان يف كون
ا مشتمًال عىل جزئيات متعددة يف أبواب خمتلفة يف الفقه ، لكن النظرية  كلي 

، فتكون القواعد للنظرية  تندرج حتتها عدة قواعد فقهية جيمعها رابط واحد
نظرية "، و"نظرية الرضورة"، كام هو واضح يف  بمنزلة اجلزء من الكل

 ."العرف
من النظرية الفقهية منزلة الضابط الفقهي، وقد تنزل القاعدة الفقهية 

، فهي بمثابة ضابط خمصوص يف "العربة يف العقود لأللفاظ واملباين"كقاعدة 
 أبواب خمصوصة من نظرية العقد.

*     *     *
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مل توضع القواعد الفقهية مجلة واحدة يف وقت معني، وإنام تكونت 
ا وصيغت نصوصها بالتدرج يف عصور هنضة الفقه وازدهاره عىل مفاهيمه

، استنباًطا من دالالت  أيدي كبار فقهاء املذاهب من أهل االجتهاد والتخريج
  . األدلة ومبادئ أصول الفقه وعلل األحكام

ويالحظ أن نشأة علم القواعد الفقهية ترجع إىل عرص الرسالة حيث 
صىل اهللا (وحيث تأسيس املصطفى  ، الكثرية م املوجز املتضمن املعاينالكال

لعلوم الرشع الرشيف ووضعه احلكيم ألطر االجتهاد وضوابط  )عليه وسلم
االستنباط، وما صاحب ذلك من تكوين امللكات العلمية وصقلها لدى 

 . أمجعني )ريض اهللا عنهم(صحابته األكارم 
، )وسلم صىل اهللا عليه(وُيستأنس لذلك بام ورد من جوامع َكلِمه 

 ».ال رضر وال رضار«كحديث: 
البينة عىل من ادعى، واليمني عىل من : «)صىل اهللا عليه وسلم( وقوله   

   ».أنكر إال يف القسامة

                                                           
 العريب، الرتاث إحياء دار ، ٣١رفق، رقم ، باب القضاء يف امل) موطأ اإلمام مالك، كتاب األقضية١(

 .لبنان – بريوت
  .لبنان -  بريوت الرسالة، مؤسسة، ٣١٩٠رقطني، كتاب احلدود والديات، رقم ا) سنن الد٢(
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أمجعني يف هذا  )ريض اهللا عنهم(قلت آثار عن بعض الصحابة وكام نُ 
مقاطع احلقوق عند  ":)ريض اهللا عنه(الشأن، كقول عمر بن اخلطاب 

 ، وهو قاعدة أصيلة يف باب الرشوط."وطالرش
كل يشء يف القرآن أو، أو، فهو  ": )ريض اهللا عنهام(وقول ابن عباس 

، وهو "]، فهو األول فاألول٢٨[النور:  }فإن مل جتدوا{خمري، وكل يشء 
  قاعدة يف أبواب الكفارات والتخيري فيها.

األول، وأهنا  فكل ذلك يدل عىل وجود القواعد الفقهية منذ العرص
 من األدلة الرشعيَّة، وقد توسع التابعون فمن صيغت عىل هذا النحو فهًام 

 والقايض أبكام يف فعل ، بعدهم يف استخراج القواعد وضبطها وحتريرها 
واإلمام حممد بن  "اخلراج "كتابه هـ) يف١٨٢يعقوب بن إبراهيم (ت: يوسف

 وكذلك اإلمام الشافعي،  هـ) يف كتبه الفقهية١٨٩احلسن الشيباين (ت:
، كام رويت عدة عبارات عن اإلمام أمحد "األم"هـ) يف كتابه ٢٠٤(ت:
 . تعترب قواعد مفيدة يف أبواهبا )هـ٢٤١(ت:

 يف القرن الرابع اهلجري وما ال  صبحت القواعد الفقهية فن ا مستقوقد أ
بعده من القرون، حيث عمد للكتابة فيه أعالم من األئمة عىل اختالف 

                                                           
 . ، باب الرشوط يف املهر عند عقد النكاح ، كتاب الرشوط ) صحيح البخاري١(
ر ك، كتاب املناس ) مصنف عبد الرزاق٢(  املجلس، )  ٨١٩٢ ( ، رقم ، باب بأي الكفارات شاء َكفَّ

 .اهلند ، العلمي
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هـ) كام يف  ٣٤٠ذاهبهم الفقهية، كأيب احلسن الكرخي احلنفي (ت:م
،  ا وثالثني قاعدة، وهو رسالة موجزة ضمت سبعً "أصول الكرخي"كتابه

أصول  "هـ) يف كتابه  ٣٦١واإلمام حممد بن حارث اخلشني املالكي (ت:
 . واإلمام أيب طاهر الدباس، "الفتيا يف الفقه عىل مذهب مالك

 قرن اخلامس اهلجري اإلمام أبو زيد الدبويسوألف فيه يف ال
قواعد "هـ)، ويف القرن السابع وضع عز الدين بن عبد السالم كتابه ٤٣٠(ت:

، وصنَّف حممد بن عبد اهللا بن راشد القفيص "األحكام يف مصالح األنام
ب يف ضبط قواعد املْذهَ "التونيس املالكي كتاب   فيه ، كام بحث"ب املَُذهَّ

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات "يف يف كتاب اإلمام القرا
الذي اشتمل عىل فوائد غزيرة وفق منهج خاص خمرتع من  "القايض واإلمام

أنوار  "قبله عىل غري مثال سبق، ثم سار عىل خطة هذا الكتاب يف كتابه املاتع 
) ٥٤٨ (والكتاب حيتوي عىل مخسامئة وثامن وأربعني "الربوق يف أنواء الفروق

  :قاعدة فقهية ، ومنهجه فيه متثل يف أمرين
 . استنباط الفرق بني فرعني ليستنتج منه قاعدة أخرى  -  أ

  .استنباط الفرق بني قاعدتني بقصد حتقيقهام  -  ب
ثم ازدهر هذا العلم يف القرن الثامن اهلجري العرص الذهبي، حيث نجد 

ل كاألشباه والنظائر كثرة املؤلفات يف حترير القواعد وتدقيق الفروع واملسائ
  هـ)٧٥٨والقواعد للمقري املالكي (ت:، هـ)٧١٦البن الوكيل الشافعي(ت:
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هـ)، والقواعد يف الفقه البن ٧٧١األشباه والنظائر لتاج الدين السبكي(ت:و
  هـ).٧٩٥رجب احلنبيل (ت:

ويف القرن التاسع اهلجري كانت هناك مؤلفات أخرى منها: أسنى 
هـ)، ٨٠٨اعد ملحمد بن الزبريي العيزري الشافعي (ت:املقاصد يف حترير القو

هـ)، ثم استخلص العالمة ٨٨٠القواعد والضوابط البن عبد اهلادي (ت:
هـ) يف القرن العارش اهلجري أهم القواعد الفقهية املتناثرة ٩١٠السيوطي (ت:
. كام ألف أبو العباس أمحد الونرشييس "راألشباه والنظائ "ومجعها يف كتابه

ضمنه مائة " ، و إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك"كتابه ه)  ٩١٤(ت:
، "ال والغالب هل هو كاملحقق أ"، ابتدأ فيه بقاعدة  وثامين عرشة قاعدة

 ."كل ما أدى إثباته إىل نفيه، فنفيه أوىل"وانتهى بقاعدة 
وهكذا ازدهر هذا العلم والتأليف فيه عرب املذاهب الفقهية املختلفة، 

، ومجع وتلخيص أحياًنا، وتعليق وإضافٍة أحياًنا  ، ونثر أحياًنا بني نظموتنوع 
 وضعتإىل أن ، أخرى، وهي جهود متتابعة يف استقرار ورسوخ هذا العلم 

جملة األحكام العدلية عىل أيدي جلنة من الفقهاء يف عهد السلطان عبد العزيز 
من أجل العمل هبا  خان العثامين يف أواخر القرن الثالث عرش اهلجري، وذلك

حتمل يف صدرها جمموعة كبرية من هذه القواعد، خمتارة "يف املحاكم، وهي 
مضاًفا إليه بعض قواعد أخرى، فبلغت ، من أهم ما مجعه ابن نجيم واخلادمي 

أمحد حممد الزرقا /، وقد قام العالمة الشيخ"ةماد ٩٩ا وتسعني قاعدة يف تسعً 
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 ."القواعد الفقهية رشح"برشح هذه القواعد يف كتابه: 
، وهي "معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية"وصدرت حديًثا 

جملًدا ويضم  ٤١كتاب موسوعي مجع آالف القواعد واملذاهب الثامنية ويقع يف 
 . القواعد املقاصدية والفقهية والضوابط والقواعد األصويل

وهي جهود حثيثة جادة انطلقت من أجل جتديد اخلطاب الديني 
واحلفاظ عىل هوية بالد ، تطويره من خالل ضبط عملية االجتهاد الفقهي و

ر ذي اإليقاع ، املسلمني الدينية واحلضارية  مزامنة مع مشاركة إجيابية يف التطوُّ
 املتسارع الذي تشهده احلياة اإلنسانية عرب كافة جماالهتا خالل القرنني

ع عىل خالف احلاصل يف األخريين، ومواكبة هلذا التحول الكبري يف الواق  
األزمنة السالفة سواء عىل مستوى الفرد أو املجتمع، أو عىل مستوى النظام 
ا واجتامعي ا، وال خيفى أن هذه اجلهود يف هذا  ا واقتصادي  ا وثقافي  العام سياسي 

ا من مظاهر خلود ومرونة الرشع الرشيف  . الباب متثل مظهًرا حقيقي 
  

*     *     *
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من املفيد حتديد أمهية دراسة القواعد الفقهية، ذلك أنه إذا وضحت هذه 
األمهية وجد اإلقبال عىل دراستها من ناحية، ومن ناحية أخرى يتم إدراك 
العالقة بني القواعد وبني غريها من الدراسات األخرى، كدراسة القواعد 

 األصولية، وغريها.
القواعد الفقهية هلا أمهية كبرية من ناحية إدراك العالقة بني  وال ريب أن

 عن مجع شتات املسائل والفروع حتت القاعدة والفرع املتفرع عنها، فضًال 
قاعدة واحدة، يستغني هبا الفقيه عن حفظ الكثري من اجلزئيات التي يثقل 

ن ملكة  هذا فضًال عن أهنا، حفظها لوال هذا املعنى اجلامع بني هذه الفروع تكوِّ
 فقهية قوية لدى الدارس، هبا يستطيع إدراك التعليل والتخريج واالستنباط.

 يف التايل:ويمكن تلخيص مظاهر أمهيتها 
أهنا تعني املشتغل بالفقه عىل تنمية وتكوين ملكاته العلمية، من خالل ربط  - 

 اجلزئيات بالكليات، والعكس.
 ئل وإحلاقها بأصوهلا بصورة سهلة.أهنا تيرس معرفة األحكام وختريج املسا  - 
أهنا تكشف عن مناهج االجتهاد والقضاء واإلفتاء، بل وتعني عىل فهم   - 

 . حقائق الفقه ودقائقه ومداركه ومآخذه
  ة.ـأهنا تساعد يف رفع التعارض الظاهري بني الفروع الفقهية وأحكامها الرشعيَّ  - 



-٢٩-  
  

 

 

به يطلع عىل ، ظيم اعلم أن فن األشباه والنظائر فن ع "قال السيوطي:
حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأرساره، ويتميز يف فهمه واستحضاره، ويقتدر 
عىل اإلحلاق والتخريج ومعرفة أحكام املسائل التي ليست بمسطورة، 
واحلوادث والوقائع التي ال تنقيض عىل مر الزمان، وهلذا قال بعض أصحابنا: 

 ."الفقه معرفة النظائر
 

ويضاف إىل ما سبق أن للقواعد الفقهية أمهية كربى حيث تعترب دليًال 
ا، وذلك بالنظر إىل األصل الذي تستند إليه، ال بالنظر إليها باستقالل ـرشعي  

عن الدليل الذي اعتربها رشًعا، ومن َثمَّ يمكن اعتبار القاعدة الفقهية دليًال 
ا يس ، فيقال مثال: احلكم يف هذه  تنبط منه احلكم الرشعي من هذا الوجهرشعي 

املسألة كذا لقاعدة كذا، وهذا ما نالحظه يف كثري من األدلة التي يذكرها 
 . ا ما يستدلون بالقواعد الفقهيةالفقهاء للحكم الرشعي، فكثريً 

 يف تعداده لقواعد الرشيعة حيثوهذا يظهر من أسلوب اإلمام القرايف
األول: القواعد األصولية، والثاين: القواعد ، قام بتقسيمها إىل قسمني رئيسني 

الفقهية، فيفهم من كالمه َجْعُل القواعد الفقهية دليًال رشعي ا، بدليل أنه قرهنا 
بالقواعد األصولية، واالقرتان يشري إىل املساواة يف احلكم؛ فكام أن القواعد 

                                                           
  ، ط. دار الكتب العلمية.٦ صللسيوطي ،  ) األشباه والنظائر١(
 الفنية الطباعة رشكة: نرش  ،٤٥١- ٤٥٠ص، للقرايف  ، رشح تنقيح الفصول الفروق يف املقدمة) ٢(

   .٤٣٩ص  ، النجار بنال، ورشح الكوكب املنري ٦ص  ،للسيوطي األشباه والنظائر: وينظر أيًضا ، املتحدة
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هي دليل رشعي، فكذلك  -  يعة عندهوهي قسم أول من الرش -  األصولية
والتي هي  - ا القواعد الفقهية املقرتنة معها بالذكر باملعنى الذي ذكرناه آنفً 

 ا.ـتكون دليًال رشعي   -  القسم الثاين للرشيعة
لكن ذهب ابن نجيم وتبعه يف ذلك القائمون عىل جملة األحكام العدلية 

طبيعة  القواعد الفقهية من كوهنا مبنية عىل  دليًال نظًرا إىل عدُّ إىل أن القاعدة ال تُ 
احلكم الرشعي، وهو األساس يف وجودها، وألن احلكم مبني عىل دليل، 
والقاعدة مبنية عىل احلكم، فهي ثمرة أصول األحكام، ومن ثم فهي تالية يف 
الوجود عىل الدليل، فكيف نجعل السابق يف الوجود كالتايل له يف احلكم، أو 

مرة مساوية ألصلها، ومن ثم فهي ختتلف هبذا االعتبار عن كيف نجعل الث
الدليل، فال تكون دليًال، هذا ومن ناحية أخرى فإن مالحظة االستثناءات 
اخلارجة عن القواعد تؤيد عدم جعلها دليًال، ذلك أن الدليل يعني انطباقه عىل 

مها كل ما يندرج حتته من جزئيات، والقاعدة الفقهية أغلبية، خيرج عن حك
 . بعض الفروع ملناسبة خاصة به

لكن النظر يقيض بأن القاعدة الفقهية يف كل حاالهتا هي مبنية عىل 
، باعتبار أن احلكم الذي هو أحد جزئيات القاعدة الفقهية  الدليل الرشعي

ا للحكم يكون مصدًرا للقاعدة، فمن هذه مبني عىل الدليل، فام كان مصدرً 
اعدة تعترب دليًال، لكن ليس باستقالل، بل باعتبار الناحية يمكن القول بأن الق

، ولعل هذا هو ما يفرس التجاء الفقهاء إىل  الدليل الذي انبنى عليه احلكم
التعليل بالقواعد الفقهية وجعلها مستنًدا للحكم الرشعي الذي يعطونه 
للمسائل والوقائع، فكأهنم ينظرون إىل األصل الذي تستند إليه القاعدة ضمنًا 
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   ، وإن تم التعبري بالقاعدة.  جعله هو أساس احلكم الرشعي ومستندهيف
فهذه قواعد تشبه األدلة "ويف ذلك يقول اإلمام املرداوي احلنبيل :

لكن ثبت مضموهنا بالدليل، وصارت ُيقىض هبا يف جزئياهتا ، وليست بأدلة 
ا من كأهنا دليل عىل ذلك اجلزئي، فلام كانت كذلك ناسب أن نذكر هنا شيئً 

مهامت مذهب أمحد وأصحابه التي صارت مشهورة بني األصحاب، وهي يف 
   ."احلقيقة راجعة إىل قواعد أصول الفقه

 وانترص له ابن النجار الفتوحي حيث أورد مثل القول السابق فقال :
تشتمل عىل مجلة من قواعد الفقه، تشبه األدلة وليست بأدلة، لكن ثبت  فوائد"

، كأهنا دليل عىل ذلك  ل، وصارت يقىض هبا يف جزئياهتامضموهنا بالدلي
، ثم استدل له "اجلزئي، فلام كانت كذلك ناسب ذكرها يف باب االستدالل

من أدلة الفقه أال  "باألدلة التي تدل عىل مرشوعية القاعدة وصحتها، فقال :
م ، ث"من أدلة الفقه أيًضا زوال الرضر بال رضر "، ثم قال :"يرفع يقني بشك 

 يذكر بعض األمثلة والتطبيقات لكل منها. 

ونخلص من ذلك إىل أن القواعد الفقهية هلا أمهية كربى يف عملية 
ا بالنظر إىل األصل الذي تستند ، االستدالل  حيث يمكن اعتبارها دليًال رشعي 

 إليه، ال بالنظر إليها باستقالل عن الدليل الذي اعتربها رشًعا.
*     *     * 

                                                           
 الرياض. - ، ط. مكتبة الرشد ٣٨٣٦/ ٨ احلسن أبو الدين عالء التحرير) التحبري رشح ١(
  وما بعدها. ٤٣٩/ ٤ ) رشح الكوكب املنري٢(
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نعرض فيام ييل بعض الفتاوى الصادرة عن دار اإلفتاء املرصية التي استثمرت 
 فيها القواعد الفقهية يف استخراج األحكام الرشعيَّة للمستجدات العرصية.  

)١( : 
رجع إليها لفقهية اخلمس التي يُ هذه القاعدة هي واحدة من القواعد ا 

، واملعامالت املالية،  فتتسع جماالهتا لتدخل يف العبادات،  أكثر مسائل الفقه
، كام أن تأثريها يف هذه  ، وُجلِّ أبواب الفقه واجلنايات، والنكاح وما يتعلق به

 األبواب خيتلف ويتفاوت.
حداًدا  الوقوف"ومن املسائل املعارصة هلذه القاعدة مسألة جواز  -

 :"ألرواح شخصيات حتَظى باحرتام املجتمع
فمن املعلوم أن القيام من أجل توقري شأن املوت وهيبته قد ورد ما يدل 
عىل جوازه، حيث جاءت النصوص الرشيفة بسنية القيام عند مرور اجلنازة، 

ا أو كافًرا، ففي احلديث الرشيف: َأنَّ النَّبِ ، وعند القرب  يَّ ولو كان امليت هيودي 
،  )َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ( َا ِجنَاَزُة َهيُوِديٍّ ْت بِِه ِجنَاَزٌة َفَقاَم، َفِقيَل َلُه: إِهنَّ َمرَّ

 :  ل بقولهـومقتَىض التعلي"، يقول احلافظ ابن حجر:» َأَلْيَسْت َنْفًسا «َفَقاَل: 
 ."أن ذلك ُيستحب لكل جنازة» أليست نفًسا«

                                                           
 ح، وصحي)١٣١٢( هيودي ، حديث رقم  جلنازة قام من باب اجلنائز، كتاب ، البخاري صحيح )١(

  .)٩٦١( حديث رقم  جلنازة ، قام من ، باب اجلنائز كتاب ، مسلم
   .بريوت ، املعرفة دار، ٣/١٨١ العسقالين حجر بن ال البخاري صحيح رشح ، فتح الباري) ٢(
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ألحاديث الواردة تدل عىل جواز القيام عند مشاهدة وقد يقال: إن ا
، بل الذي  اجلنازة، ولكن يف مسألتنا ال تكون هناك جنازة حارضة وقت القيام

حيدث أن أحًدا من احلارضين يطلب ممن حرضوا أن يقفوا دقيقًة حداًدا عىل 
 من مات، ومل توجد جنازة وال غريه، فكيف يستقيم االستدالل؟

، ولكن مل  يام الوارد يف األحاديث كان عند مشاهدة اجلنازةقلنا: نعم، الق
، وإنام  ُينص عىل أن القيام الوارد فيها كان ألجل جثامن امليت املَُشيَّع خاصة

، وهو: تعظيم أمر اهللا  كان القيام ملقصد ُقِصد من ذلك وجاءت به الروايات
َفى أن القيام للفزع من املوت  فيه  - لعربة والعظة منهأو أخذ ا -تعاىل، وال َخيْ

، والدليل  ، وهم املالئكة ، وتعظيم للقائمني بأمره يف ذلك تعظيم ألمر اهللا
عن سبب  )صىل اهللا عليه وسلم( عىل ذلك: أنه عندما سأل الصحابُة النبيَّ 

نَاَزَة َفُقوُموا إِنَّ املَْْوَت َفَزعٌ (قيامه، قال:   ية:، ويف روا)، َفإَِذا َرَأْيُتُم اْجلَ
ا َنَعمْ  (:  ، ويف رواية متفق عليه)َأَلْيَسْت َنْفًسا( ُكْم َلْسُتْم  ، ، ُقوُموا َهلَ َفإِنَّ

ا ِذي َيْقبُِض النُُّفوَس  َتُقوُموَن َهلَ َام َتُقوُموَن إِْعَظاًما لِلَّ َام (، ويف رواية: )، إِنَّ إِنَّ
، وال يوجد )ْن َمَعَها ِمَن املََْالئَِكةِ َوَلكِْن َنُقوُم ملَِ (، ويف رواية: )ُقْمُت لِْلَمَلِك 

 تناقض بني تلك الروايات التي ذكر فيها املقصد من القيام. 
                                                           

  . )٩٥٩(، حديث رقم  لِْلَجنَاَزةِ  باب اْلِقَيامِ  ، اجلنائز كتاب ، مسلمصحيح  )١(
  .) ٦٥٧٣مسند أمحد ، حديث رقم (  )٢(
 املعارف دائرة جملس )٧١٣١لِْلَجنَاَزِة ، حديث رقم ( اْلِقَيامِ  البيهقي ، كتاب اجلنائز ، باب سنن )٣(
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هذا ال يعارض التعليل » َأَليَست َنْفًسا؟«قوله: "قال احلافظ ابن حجر:
، وكذا ما أخرجه احلاكم  عىل ما تقدم» إِنَّ لِلَموِت َفَزًعا«املتقدم حيث قال: 

َام ُقْمنَا «فقال: ، مرفوًعا  )ريض اهللا عنه(قتادة عن أنس من طريق  إِنَّ
أيب موسى، وألمحد وابن حبان واحلاكم   ، ونحوه ألمحد من حديث»لِلَمَالئَِكةِ 

ِذي َيقبُِض : « من حديث عبد اهللا بن عمرو مرفوًعا َام َتُقوُموَن إِْعَظاًما لِلَّ إِنَّ
ِذي َيْقبُِض األَْرَواَح إِْعَظامً : « ، ولفظ ابن حبان »النُّفوس ، فإن ذلك  »ا هللا الَّ

،  أيًضا ال ينايف التعليل السابق؛ ألن القيام للفزع من املوت فيه تعظيم ألمر اهللا
 ."وتعظيم للقائمني بأمره يف ذلك وهم املالئكة

، "األمور بمقاصدها"وبذلك يتخرج جواز هذه املسألة عىل قاعدة 
ام هنا القيام ألجل امليت خاصة حتى يشرتط املقصود من القي ه ليسألن

:  ، منها ، بل هناك مقاصد من وراء ذلك حضور جثامن امليت حلظة الوقوف
  . ، وتعظيم أمر اهللا تعاىل أخذ العربة والعظة

والوقوف دقيقة مع الصمت اختذه الناس مظهًرا من مظاهر التكريم هلؤالء 
ل التكريم والترشيف وأخذ الشهداء أو الوجهاء، ويعد وسيلة من وسائ

الوسائل هلا حكم "العربة والعظة، وهذا يستفاد من قاعدة أخرى تقول: 
 ."املقاصد

                                                                                                                                        
  .)١٩٧٠٥، حديث رقم ( أمحدمسند  )١(
  .١٨٠/ ٣  ) فتح الباري٢(
  م.٢٠١٢لسنة  ٣٣٧) فتوى دار اإلفتاء املرصية رقم ٣(
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هل "ويتفرع عىل هذه القاعدة الكلية عدة قواعد أخرى، منها قاعدة:  -
وهي قاعدة جليلة ،  "لأللفاظ واملباين؟ والعربة يف العقود للمقاصد واملعاين أ

 دات يف حياة الناس عليها، منها: يمكن ختريج عدة مستج
 : ترصف الوالد حال احلياة ببيع بعض أمالكه لولده من غري قبض الثمن

َفُيْقدم عىل ذلك اآلباء واألمهات من قبيل تقديم األجرة ألبنائهم نظري اخلدمة 
أن يترصف يف ماله حال يف واإلنفاق، وجواز ذلك ينطلق من حق اإلنسان 

كيفام ، ه العقلية بشتى أنواع الترصفات املرشوعة حياته وصحته وكامل قوا
  يشاء حسبام يراه حمقًقا للمصلحة.

ِم الثمن من الولد؛ ألن التنازل عن الثمن إن كان  وال يقدح فيه عدم َتَسلُّ
بعد العقد فهو إبراء، وإبراء املشرتي من الثمن وإسقاطه عنه جائٌز، وإن كان 

أحد القولني املتفرعني عىل اخلالف يف أن قبل العقد فهو هبٌة يف املعنى عىل 
، فيصح عقَد هبٍة يف  العربة يف العقود باملقاصد واملعاين أم بالصيغ واملباين

  .احلقيقة عىل هذا القول وإن كان بيًعا يف الصورة
العربة يف األحكام " ا قاعدُة ـاصدهـدة األمور بمقـاعـعىل ق رعـفكام يت

وينبني عليها مسألة مهمة من مستجدات العرص  ، "باملسميات ال باألسامء
 : وهي: اعتبار الوزن واملعايري احلديثة يف طِيِب اللحم ووفرته يف الذبائح

ا معينًة حتى تكون  احلنيفرع ـلقد اشرتط الش  يف الذبائح استيفاءها سن 
                                                           

 م.٢٠٠٦لسنة  ١٦٥٢املرصية رقم ) فتوى دار اإلفتاء ١(
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ا ـًا يف الزمن املتقدم أو ال يزال صاحلـً، وهذا كان صاحل ناضجًة كثرية اللحم
؛ حيث وجد من احليوانات  ؛ وقد تغري احلال بالنسبة لزماننا  بعض البالديف

؛ نتيجًة للقيام بعلف  التي مل تستوِف السنَّ املحددة رشًعا ما هو كثري اللحم
؛ بحيث إنه إذا وصل إىل السنِّ  احليوان الصغري بمركزات تزيد من حلمه

 املحددة هزل وأخذ يف التناقص.
العلمية احلديثة لرتبية العجول وتسمينها َتعترب وذلك ألن األساليب 

؛  شهًرا ١٦-١٤كجم أو نحوها للعجل، عند سّن  ٣٠٠وزن النضج هو 
وهي سن االستفادة الُفْضَىل من حلمه بل ال ُيبَقى عليه عادًة بعدها إال إلرادة 

، وقد هيتدي العلم احلديث إىل أساليب تغري من  اللقاح والتناسل ال اللحم
 واقع احلاصل يف تسمني احليوان إىل نحو يزيد من حلمه أكثر من ذلك.هذا ال

ي تعتربها املعايري احلديثة جيد أهنا تسمى رشًعا تواملتأمل يف هذه السنِّ ال
، وهذا مدرك الفتوى يف ِحلِّ حلم مثل هذه الذبائح وإجزائها يف "اجلذع" بـ

وقد حتقق يف احليوان ، ؛ فإن املقصود هو وفرة اللحم  املطلوبات الرشعيَّة
 الذي مل يبلغ السنَّ أكثر من حتققه يف الذي بلغها.

وذلك كله رغم أن األصل عند مجاهري العلامء يف سن البقر التي جتزئ 
، استناًدا إىل ما رواه  ، وهو ما جاوز عمُره سنتني يف الذبح أن تكون من الثَّنِيِّ 

َل َما (:  )هللا عليه وسلمصىل ا(، قال: قال النبي )ريض اهللا عنه(الرباء  إنَّ َأوَّ
، ُثمَّ َنْرِجَع َفنَنَْحَر، َفَمْن َفَعَل َذلَِك َفَقْد َأَصاَب  َ َنْبَدُأ بِِه ِيف َيْوِمنَا َهَذا َأْن ُنَصيلِّ

له ألْهلِهِ  ُسنََّتنَا، ومن ذبح قبل أن يصيل ُسِك  ، فإنِام هو حلٌم عجَّ ، لْيَس ِمَن النُّ
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 ، فقال ، فقال: إن عندي َجَذَعةً  ، وقد ذبح بردة بن نيارفقام أبو  ، )يف َيشء
 .)اذبحها ولن جتزي َجَذَعٌة عن أحٍد َبْعَدكَ (:  )وسلم عليه اهللا صىل(

قال: قال رسول  )ريض اهللا عنه(وما رواه مسلم يف صحيحه عن جابر 
،  ْن َيْعُرسَ َعَلْيُكم، إالَّ أَ  َال َتْذَبُحوا إالَّ ُمِسنَّةً (: ) صىل اهللا عليه وسلم(اهللا 

ْأنِ    ».َفَتْذَبٌحوا َجَذَعًة ِمَن الضَّ
 "ال باألسامء العربة يف األحكام باملسميات"وقد راعت الفتوى قاعدة 

دون ربطه ، يف ختريج اعتبار الوزن واملعايري احلديثة يف طيب اللحم ووفرته 
رة التي اعتمدها بالسن التي يقررها الدليل اجلزئي من السنة النبوية املطه

فضًال عن كون هذا املقصد كان مناسًبا لزماهنم واألساليب ، مجاهري العلامء 
 املستخدمة يف التغذية فيه، وهو ما ال يتحقق يف العرص احلديث. 

وهذه االعتبارات تقوي األخذ بمذهب عطاء واألوزاعي، ويشهد هلذا 
، فقد ندرت )هللا عنهريض ا(املسلك ظاهر حديث أيب داود يف سننه عن جماشع 

 صىل(، فأمر منادًيا فنادى أن رسول اهللا  )صىل اهللا عليه وسلم(الغنم يف زمنه 
َّا ُيَويفِّ ِمْنُه الثَّنِيُّ  (كان يقول:  )اهللا عليه وسلم َذَع ُيَويفِّ ِمم  .) إِنَّ اْجلَ

                                                           
 ). ٥٥٤٥(، حديث رقم  األضاحي سنة باب ، األضاحي كتاب البخاري ، صحيح )١(
  .)١٩٦٣( رقم حديث ، ، باب سن األضحية ، كتاب األضاحي ) صحيح مسلم٢(
 دار) ٢٨٠١( رقمحديث ،  ، باب ما جيوز من السن يف الضحايا ، كتاب األضاحي ) سنن أيب داود٣(

  .بريوت ، العريب بالكتا
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ورد يف ، وهناك رواية أخرى توضح سبب ورود هذا احلديث حيث 
: كنا يف سفٍر فحرض  قال ، ، عن أبيه عاصم بن كليبسنن النسائي عن 

، فقال لنا رجل  األضحى، فجعل الرجل منَّا يشرتي املُِْسنََّة باجلذعتني والثالثة
، فحرض هذا  يف سفر )صىل اهللا عليه وسلم(: كنا مع رسول اهللا  من مزينة

صىل ( ، فقال رسول اهللا فجعل الرجل يطلب املسنة باجلذعتني والثالثة  اليوم
  .) إن اجلذع يويف مما يويف منه الثني (: ) اهللا عليه وسلم

وعليه فيكون قيد (من الضأن) الوارد يف حديث مسلم إنام هو لبيان الواقع يف 
، والقيود  ، أو خرج خمرج الغالب لغلبة الضأن ويرسه عليهم الواقعة نفسها

ا وال تقييد هبا عىل ما التي لبيان الواقع أو خرجت خمرج الغالب ال مفهوم هل
وحديث مسلم تأوله اجلمهور بحمله عىل الندب؛  ، هو مقرر يف أصول الفقه

   ، فإن عجزتم فجذعة ضأن. أي: ُيَسنُّ لكم أن ال تذبحوا إال مسنة
)٢(  : 

قة بمقاصد الرشيعة يف أهلية  تعد هذه القاعدة من أعظم القواعد املتعلِّ
؛ وهو ما يتَّفق مع مبدأ  التكليف بفعل امليسور عند العجز وعدم القدرة

، كام  ، وإزالة كلِّ ما يؤدِّي إىل الضيق واملشقة عن العباد التيسري ورفع احلرج
، وُتَعدُّ قيًدا فيها يف "املشقة جتلب التيسري"أهنا ضابطة لفهم القاعدة الكلية 

كبٌري من املسائل والفروع التطبيقية  ، ويندرج حتتها عددٌ  نطاق املأمور به
                                                           

 .ببريوت املعرفة دار، )٤٣٩٥(رقم حديث ،  ، كتاب الضحايا، باب املسنة واجلذعة ) سنن النسائي١(
  م.٢٠١٥لسنة  ٣٥٢) فتوى دار اإلفتاء املرصية رقم ٢(
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ة   ومن ذلك:، املهمَّ
-  

الذي كان ُيعرف من  (Ebola virus disease) (EVD)مرض اإليبوال
هو  (Ebola hemorrhagic fever) (EHF)َقْبُل باسم محى إيبوال النزفية 
 .ون قاتًال مرض خطري َفتَّاك، غالًبا ما يك

م يف موضعني اثنني يف إفريقيا ١٩٧٦وقد ظهر ذلك املرض أول مرة يف سنة 
أحدمها كان يف قرية تقع عىل مقربة من هنر إيبوال بالكونغو، ومنه  ، يف آٍن واحدٍ 

 اكتسب املرُض اسَمه فيام بعد.
واإلصابة بذلك املرض حتدث عند التعامل املبارش مع سوائل جسم 

به؛ كالدم وغريه من السوائل واإلفرازات، أو مالمسة اإلنسان املصاب 
، أو املعدات  كشفرات احلالقة ، السطوح والثياب واألدوات امللوثة باملرض

فإنه يتحتم جتنب  كاإلبر واملحاقن، ولتفادي اإلصابة بذلك املرض ، الطبية
 التعامل مع املصاب وما يفرزه جسمه من السوائل.

، وأن القيام به له  الغسل حق للميت املسلموقد اتفق الفقهاء عىل أن 
؛ فإذا قام به البعض سقطت املطالبة واإلثم عن  فرض كفاية عىل املسلمني

 الباقني.
  وإذا مات املريض املصاب هبذا املرض وكان تغسيله مظنة انتقال العدوى

، بمعنى  يف األمور الواجبة للميت "امليسور ال يسقط باملعسور"اتبعنا قاعدة 
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، فإن مل نستطعه  ، فإنه ُينَتَقل إىل التيمم نه إذا مل نستطع تغسيله لعذر رشعيأ
، لكن يبقى له ما يكون بعد ذلك مما يتيرس من التكفني  فقد سقط التيمم أيًضا

  والصالة والدفن.
- : 

هتامم حيث تعالج واقع املسلمني يف البالد غري وهذه املسألة جديرة باال
خاصة أن أهل التطرف يروجون أن التحاق املسلم بمثل هذه ، اإلسالميَّة 

 أو متابعتهم يف عقائدهم.، الوظائف من باب والية غري املسلمني 
د ويقارب ،  واملتأمل يف واقع هذه املسألة جيد أن املسلم مأمور بأن ُيَسدِّ

قدر ما ُيطيق ِمن غري أن يوقع نفسه يف الَعنَت؛ فإن الرشع وأن يطبق دينه ب
ق من األحكام ما تيرس  الرشيف مبناه عىل رفع احلرج عن املكلف، وإنام ُيطبَّ

إذا شاع "، و"املشقة جتلب التيسري"، و"األمر إذا ضاق اتسع"منها، و
 ."احلرام ُأِخَذ منه بقَدر

،  ا ترتجح مصلحته عىل مفسدتهواملشاركة يف هذه األمور يف هذه البالد مم
 فاحلكم فيها يأيت يف نطاق املرشوعية ال احلظر.

كام أن العمل يف الوظائف احلكومية بمثابة عقد يقوم فيه املوظف بعمل 
  .فأشبه املعامالت واملعاوضات، مقابل أجر، وهو أمر مقرر رشًعا بضوابطه 

                                                           
  م.٢٠١٤لسنة  ٢٧٥فتوى دار اإلفتاء املرصية رقم  )١(
  م.٢٠١١لسنة  ٢٦٢) فتوى دار اإلفتاء املرصية رقم ٢(
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الدينية يف الدول غري وبذلك يظهر أن تولية املسلم يف الوظائف املدنية أو 
، وواجٌب ُعلِّق  اإلسالميَّة حقٌّ َكَفل ألبناء الوطن التوظيَف يف بلدهم

بأعناقهم حلفظ دين املواطنني املسلمني وفاًء بالعقد االجتامعي املربم بينهم 
ومنها حفُظ الدين للمسلمني والتكفل بجميع ، عىل العمل ملصلحة الوطن 

بالعهود من أولويات املقاصد الرشعية  حقوقهم، وحفُظ الدين والوفاءُ 
 . والقيم اإلسالمية التي جيب كفالتها والوفاء هبا

؛ ألن حقيقة  وهو ليس من قبيل التويل املنهي عنه يف نصوص الرشع
 النهي متوجهة إىل الوالء عىل العقيدة ال إىل كلِّ تعامٍل أو تعاُوٍن عىل اخلري، 

مأموٌر به وداخٌل يف عموم قوله تعاىل: ، والثاين  بل األول هو املنهي عنه
 جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغُّ 
  .َّ هل مل خل حل

الطويل يف قصة صلح احلديبية  )ريض اهللا عنه(ويف حديث املسور بن خمرمة 
، َال َيْسأَلُوِين ُخطًَّة  َوالَِّذي َنْفِيس بِيَِدهِ ( قال:  )صىل اهللا عليه وسلم(أن النبي 

   .) إِالَّ أَْعطَيْتُُهْم إِيَّاَها اهللاا ُحُرَماِت ُيَعظُِّموَن فِيهَ 
 

                                                           
  .٢من اآلية رقم  ، ) سورة املائدة١(
رقم  حديث ، ، باب الرشوط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب ، كتاب اجلهاد  ) صحيح البخاري٢(
)٢٧٣١(. 
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)٣(  : 
ملس عورة املريض من ِقَبل الطبيبة أو "عىل هذه القاعدة مسألة  ويتفرع

  ."املمرضة أو العكس
فقد اتفق الفقهاء عىل جواز كشف العورات والنظر إليها إذا ما دعت 

، أو ملن يقوم بعالج العاجز أو  كالتداوي للمريض ، احلاجة لذلك الرضورة أو
؛ ملَِا يف ذلك من حتقق مصلحة احلفاظ عىل نفسه ورعاية صحته  رعايته وهتذيبه
عىل مصلحة سرت العورة،  - عند التعارض - ، وذلك مقدم رشًعا  وعالج مرضه

ر بقدرها.؛ ألن ما أبيح للرضورة  يف إطار احلد الذي تتحقق به املصلحة  ُقدِّ
وال حرج عىل الطبيبة واملمرضة إن احتاجت يف أثناء ذلك إىل النظر إىل 

الت مقصوده عورته ومالمستها ، غري أن  ؛ ألن اإلذن يف اليشء إذٌن يف ُمكمِّ
، مع االجتهاد يف سرت ما ال  عليها أن تتحرز من مبارشة ملس العورة بغري حائل

 ُحيتاج إىل كشفه.
مرشوعية االطالع عىل "هذه القاعدة مسألة مهمة وهي عىل  يتفرعكام 

 ."عورة املعاق حال القيام بنظافته الشخصية
وال حرج عىل من يقوم عىل أمر املعاق يف هذه احلالة أن ينظر إىل عورته 

الت مقصوده ومالمستها ، وذلك ألن تعهد  ؛ ألن اإلذن يف اليشء إذٌن يف ُمكمِّ
، ومعاونته عىل القيام بحاجاته التي  حتمل أعبائه، و املريض بالرعاية والعناية
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، وأكرب  ، وأكثر ثواًبا ، هي أعظم من ذلك أجًرا ال يستطيع أن يقوم هبا بنفسه
، وكلام ازداد ضعف  ؛ ألن املريض أكثر الناس ضعًفا وأعظمهم حاجة درجة

 ، وأجر رعايته. اإلنسان واشتدت حاجته زاد ثواب القيام عليه
يض املريض ورعايته فرض عىل الكفاية جيب أن يقوم به والقيام بتمر
، ولعل َأوىل الناس بتطبيب  فإن مل يوجد فسائر الناس ، األقرب فاألقرب
، وبنات إخوته،  ، وأخته ، وبنته ؛ كأمه ، والنساء أنسب بذلك املريض حمارُمه
ُرْمَن عليه عىل التأبي ، ونحوهنَّ  ، وزوجة ابنه وزوجة أبيه  . د؛ ممن َحيْ

من رعاية  س بالقيام بام يلزم قريبه املعاقوعىل ذلك فاملَْحَرم َأْوَىل النا
 . ؛ لكون حمرميته عىل التأبيد وعناية وتطبيٍب ومتريٍض وتطهٍري وقضاِء حاجةٍ 

غري أن عىل من يقوم عىل أمر املعاق يف هذه احلالة أن يتحرز من مبارشة ملس 
، وهذا القيد  رت ما ال ُحيتاج إىل كشفه، مع االجتهاد يف س العورة بغري حائل

  ."الرضورات تبيح املحظورات"إعامًال لقاعدة: 
 وهبذا البيان تتجىل أمهية القواعد الفقهية يف حتقيق مرونة الرشيعة 

، بام حيافظ عىل استقرار  وإثراء حياة الناس باالجتهادات الفقهية املنضبطة
 مة وترشيد مسريهتا.املجتمعات ودعم املشاركة يف تقدم األ

 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 يأيت تناولنا هلذه القاعدة من جانبني:
 )∗( 

أصًال عظيًام تنبني عليه أعامل القلوب التي يكون هبا فهذه القاعدة ُتعدُّ 
، كام أّن مبنى الثواب والعقاب يدور  أعامل اجلوارح أو فسادها صالح
 عليها.

:  عدة من خالل إدراكنا أهنا تستند إىل حديثوتتأكد أمهية هذه القا
يَّاِت  َام األَْعَامُل بِالنِّ  . الذي ذكر كثري من العلامء أنه ثلث العلم،   )(إِنَّ

ووجه بعضهم ذلك بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه،  
ومنهم من وجه ذلك بأن هذا احلديث أحد ثالثة  ، الثالثة ركانهفالنية أحد أ

 . إليها مجيع األحكام دُّ رَ يث تُ أحاد
والعلامء وإن اختلفوا يف األحاديث التي عليها مدار األحكام وبناء 

يَّاِت) أحد هذه  ، إال أهنم يتفقون عىل أن حديث الدين َام األَْعَامُل بِالنِّ : (إِنَّ
 .األحاديث 

 
                                                           

 .  د عبد الستار اجلبايل ، رئيس قسم الفقه بكلية الدراسات العلياهذا املبحث أ.د /حمم) أعد ∗(
باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا (صىل اهللا عليه  ،) صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ١(

إِنََّام "باب َقْولِِه (صىل اهللا عليه وسلم)  ،) ، وصحيح مسلم ، كتاب اإلمارة ١وسلم) ، حديث رقم (
 ).١٩٠٧، حديث رقم ("بِالنِّيَِّة  األَْعَامُل 

   . ٦٥: األشباه والنظائر للسيوطّي ، ص ) راجع(٢
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 اـختتلُف نتائجه -ة ـفعليالقولية أو ال -أن أعامل املكلف وترصفاته 
وأحكامها الرشعية التي ترتتب عليها باختالف مقصود الشخص وغايته 

 وهدفه من وراء تلك األفعال والترصفات.
؛  منه ا للمقصودا ومطابقً أو أن احلكم الذي يرتتُب عىل أمر يكون موافقً 

، فعىل  دهأي أن احلكم الذي يرتتب عىل فعل املكلف ينظر فيه إىل مقص
 .حسبه يرتتب احلكم

لنهي ا لامتثاقاصًدا : لو ترك اإلنساُن املحرمات  ولتوضيح ذلك نقول
، وأما إن كان الرتك يتعلق بطبيعة  الوارد يف الترشيع أثيب عىل هذا الرتك

 .عليه ثواب ا العادي   اأمرً  ذلك كان – مثًال  لليشء كاستقذاره –الشخص 
،  ، ال ثواب له ن نفسه تعافها الستقذارهافالذي يرتك أكل امليتة أل

 ، فإنه يثاب عىل الرتك.  ألمر اهللا تعاىلبخالف من يرتك هذا األكل امتثاًال 
ومن اجلدير بالذكر أن اإلنسان يف مقدرته أن حيول العادة إىل عبادة 

كام لو نوى األكل أو نحوه من أمور العادات ؛ ليستعني عىل ؛  ويثاب عليها
قامة شئون احلياة ، وكذلك النفقة عىل األهل إذا قصد هبا مرضاة العبادة وإ

  . عىل ذلك فإنه يثاب اهللا (عز وجل) فيهم ،
                                                           

 .   دمشق ، الفكر دار، ط . ٦٤) راجع : القواعد الفقهية للدكتور/حممد الزحييل ، ص(١
  .   ٥٥ص: ، : القواعد الفقهية  ) راجع(٢
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، وتشمل كل ما  وهو لفظ عام لألفعال واألقوال ، : مجع أمر األمور

 يفعله املكلف .
فإن  ؛ : أي بحسب قصد العبد عند فعلها أو تركها ومعنى بمقاصدها

، وإن قصد املعصية  قصد العبد بالفعل أو الرتك طاعة اهللا أثيب عليها
 . عوقب عليها

 

 
 . عزمت : ؛ أي : نويُت نية ، يقال : العزم عىل اليشء النية يف اللغة      
ّطاعة وقال التفتازاين: النية قصُد ال،  ورشًعا: قصُد اليشء مقرتًنا بفعله      

.أو تركه والتقرب إىل اهللا (تعاىل) يف إجياد الفعل 
 

 
َام األَْعَامُل  األصل يف هذه القاعدة قوله (صىل اهللا عليه وسلم)      : (إِنَّ

يَّاِت) عىل أن ميزان األعامل  -داللة واضحة  - ، فهذا احلديث يدل   بِالنِّ
 ونـاده إنام يكـل وفسـالح العمــدل عىل أن ص، كام ي د والنيةـإنام هو القص

 . بحسب النية املقتضية إلجياده
                                                           

   .  ، مادة (نوى) ) لسان العرب(١
 . الكويتية األوقاف وزارة: نرش،  ٣/٢٨٤  للزركيش فقهية) املنثور يف القواعد ال(٢
  . ١/١٧٥ بترصف  ) رشح التلويح عىل التوضيح(٣
  .  ٤٦ص  ) سبق خترجيه(٤
  . ٩٨، ص لألستاذ الدكتور/ حممد األمري ، ) راجع: أضواء عىل قواعد الفقه الكلية(٥
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بحسب ما تنعقد عليه ، فإذا كان املقصود هبا فعل النية خيتلف حكم         
د هبا فعل معصية كانت حمرمة ، وقد ِص طاعة كانت مرشوعة ، وإن قُ 

، ومنهم من  من يرى أهنا رشط؛ فمنهم وصفها الرشعي اختلف العلامء يف 
ا ، والفرق بني الركن والرشط أن الرشط يكون سابقً  يرى أهنا ركن

 .ومالزما له ، بينام الركن جزء من أجزائهوخارجا عنه  للمرشوط
، ُيَعدُّ  ، أو يف الفعل : إّن ذكر النية يف أول الوضوء وبعض الفقهاء يقول      

اناء الفعل يُ ، واستصحاب حكم النية يف أث ارشطً   . عدُّ ركنً
 

وهو عمل ،  ؛ ألّن حقيقتها القصد مطلقا حملها القلب يف كل موضع      
 . قلبي

؟  
األصل أّن النية حملها القلب ، وال يشرتط التلفظ باللسان ، لكن بعض       

ا عىل ما يف القلب ، خاّصًة ملن تكثر الفقهاء استحسنوا التلفظ بالنية تأكيًد 
 وساوسه.

 : واحلاصل أن هنا أصلني: جاء يف األشباه والنظائروقد      
.ال يكفي التلفظ باللسان دون القلب : 
 

، فلو نوى بقلبه  ، فالعربة بام يف القلب لو اختلف اللسان والقلب -
 . ، والعكس صحيح ء، صح الوضو الوضوء وبلسانه التربد
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، صح له ما يف  ، وبلسانه صالة العرص لو نوى بقلبه صالة الظهر -
 القلب.

، وال يتعلق به  ، فال تنعقد إن سبق لسانه إىل لفظ اليمني بال قصد -
 كفارة.

: 
 يستثنى من هذا األصل:        
العمرة ، ففي وجه يصح رصفه إىل احلج و امطلقً احلاج إذا أحرم  -

 باللفظ.
 : مع نية القلب التلفظ باللسان ال يشرتط . 

       

،  النية يف العبادات ، فمثال : من نوى الصالة بقلبه فقد صحت نيته -
  . وال ُيشرتط أن يتلفظ بلسانه 

 
 : يقصد من النية يف العبادات أمران

 . 
، أو لعدم  ا، أو تداويً  : اإلمساك عن املفطرات قد يكون محية فمثال

واجللوس يف املسجد قد يكون  ، ، وقد يكون ابتغاء الثواب احلاجة
، أو  قد يكون للتنظيف أو الوضوء والغسل ، ، أو االعتكاف لالسرتاحة

، وقد يكون  و لغرض دنيوي، أ ودفع املال قد يكون هبة ، ، أو العبادة التربد
، أو  ا، فيكون مباًح  والذبح قد يكون لألكل،  ، كزكاة أو صدقة قربة

 . ، فيكون عبادة ا، أو لألضحيةمندوبً 
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، فرشعت  فالتقرب إىل اهللا (تعاىل) يكون بالفرض والنفل والواجب
،  ا، قد يكون فرًض  ، والصوم ، والصالة ، والغسل ؛ فالوضوء النية لتمييزها

، فرشعت النية  ، وصورة األداء والفعل هلذه األمور واحدة ، أو نفًال  اأو نذرً 
 .لتمييز رتب هذه العبادات بعضها من بعض

: فإنه يشرتط يف العبادات التي يلتبس بعضها  ا عىل ذلكوتأسيًس 
 تباس هنا أن تتساوى العبادتان فعًال واملقصود باالل ، ببعض تعينها بالنية

وذلك  ، إال بالتعيني يف النية تتميز إحدامها عن األخرى، وهنا ال  وصورة
، وكتساوي صوم الكفارة أو  كتساوي الظهر والعرص يف القدر والفرضية

 النذر مع صوم رمضان يف الصفة واحلكم.
 أربعة أمور:ذين رشعت ألجلهام النية لكام يرتتب عىل هذين األمرين ال

 :  فإهنا ال  ال تلتبس بالعادةوأن العبادة إذا كانت تتميز بنفسها ،
، ورجاء  ، وخوف منه من إيامن باهللا تعاىل ، حتتاج إىل متييز، كاألعامل القلبية

 ال حتتاج إىل نية.و،  ، فهي تتميز بصورهتا له
 فإنه  أخرى ال تلتبس بعبادةو العبادة إذا كانت تتميز بنفسها ،

؛  ، وصوم رمضان والعمرة، ، وذلك كاحلج  ال يشرتط فيها متييزها بالنية
 ، فيكفي فيها مطلق النية. ألنه لو عني غريها انرصف إليها

                                                           
 . ٧٦، ص ) األشباه والنظائر للسيوطي(١
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  ُشرتط هلا تعيني النية، أنه لو أخطأ املكلف يف نية العبادة التي ي
ظهر، فنوى العرص، وذلك كمن أراد أن يصيل الظهر يف وقت ال ، فإهنا تبطل

وأما لو أخطأ  ، ؛ ألنه قبل دخول وقته ا، وال تصح عًرص  افإهنا ال تصح ظهرً 
، وذلك كمن  ر خطؤه هذاـ، فإنه ال يض شرتط فيه تعيني النيةال يُ فيام يف نية 

يقع عن حج  حجه ، فإن ، وهو مل يؤد حج الفريضة نوى حج النافلة
 . ، وال يرضه خطؤه الفريضة

 فيحصل الثواب عليها العادة قد تصبح عبادة بالنية أن ،  ،
، إذا قصد هبا التقوي عىل  وذلك كام يف املباحات من األكل والرشب والنوم

 .  طاعة اهللا تعاىل
،  أن يكون عبادة مكنيمما هو يف أصله عادة ، فإن كّل فعل  وهكذا

،  تب عليها الثواب، ليكون عبادة يرت ؛ أي النية ولكن ال بد فيه من القصد
َياِت  : ( وإىل هذا يشري حديث َام األَْعَامُل بِالنّ ر النية ، فيكون استحضا ....) إِنَّ

 . ا ليثاب عليها ثواب العباداتعند املباحات والعادات رشطً 
 

 
 

 
تب عليها أحكام ، ال ترت إذا انفردت النية بحيث ال تقرتن بفعل ظاهر

، ومن ثم فال بد أن تقرتن النية بفعل ظاهر حتى ترتتب عليها أحكام  رشعية
، ال يرتتب عىل ذلك  ومل ينطق بلسانه ، فلو طلق رجل زوجته يف قلبه رشعية

 . ؛ ألن األحكام الرشعية تتعلق بالظواهر الفعل الباطني حكم
                                                           

  . ١٢٤ص ، لسيوطيل والنظائر األشباه) (١
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 : بني أمرين فرقنهنا و

 ويكفي ةـاج إىل نيـ، فهي ال حتت : إذا كانت األفعال رصحية ، 
؛ ألن األلفاظ الرصحية ال حتتاج إىل نية  حصول الفعل لرتتب احلكم عليه

أوصيت  : ، أو بعتك هذا اليشء : ، كام لو قال شخص آلخر الشتامهلا عليها
، فكل هذه أمور ال  رسق، أو قذف ، أو  ، أو أودع ، أو أقر بيشء لك به

؛ وذلك عمًال بظاهر  ، بل فعلها يكفي لرتتب احلكم عليها تتوقف عىل النية
األمر . 

فيختلف حكم اللفظ  : إذا كانت األلفاظ غري رصحية ،
، فإنه إذا استعمل بصيغة  ، كالبيع أو الرشاء الفاعل نيةالواحد باختالف 

، إذا قصد به احلال "أبيع وأشرتي " : ، كقول البائع أو املشرتي املضارع
، وعىل هذا خيتلف احلكم  ، وإذا قصد به االستقبال ال ينعقد ينعقد به البيع

، فال  ؛ إذ غري الرصيح ال يعطي حكمه إال بالقصد باختالف مقصد الفاعل
 . ينفصل الفعل عن النية فيه

 
، فبمجرد وقوع األخذ يكون  إذنه لو أخذ شخٌص ماَل آخر بدون -

، بل يقصد  ، وال ينظر إىل نيته من كونه ال يقصد الغصب ااآلخذ غاصبً 
 ؛ وذلك حفاًظا عىل أموال الناس وعدم العبث هبا . املزاح

، فإنه يضمن اخلسارة  لو أقدم شخص عىل عمل غري مأذون فيه -
ا من أخذ نقودً  ، كام لو ، ولو حصلت عن غري إرادة منه الناشئة عن عمله

 .فتلفت فإنه يضمنها سكران ليحفظها له
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، كالسب  وكذلك األلفاظ التي يرتتب عىل أدائها رصحية عقوبة ما -
،  ، فإن الشخص إذا صدرت منه مثل هذه األلفاظ عوقب عليها والقذف

 . عيه بأنه مل يقصد اإليذاءوال نظر إىل ما يدَّ 
، حتى  قائق األشياءومن هنا ندرك أن بناء األحكام يكون عىل ح

 .تكون األحكام والقواعد ثابتة ومستقرة ومنضبطة متاما ومعروفة للجميع
 

 - مثال –، ففي الصالة  املتفق عليه أن األصل يف وقت النية أول العبادة

، إال أنه خرج عن هذا األصل صور ال جتب فيها مقارنة  مع تكبرية التحريم
  : ، ومنها النية ألول العبادة

 . : جيوز تقديم نيته عىل الفجر لعرس مراقبته أول وقته الصوم - ١
؛ بسبب  األصحنيتها قبل الرشوع يف الدفع للفقراء يف  : تصّح  الزكاة - ٢

 ا عىل الصوم.، قياًس  لعرسا
 . ، حيث تكون نية اجلمع يف أوهلام الصالتني يف السفر مجع - ٣
 .بل الرشوع يف ذبحهاق -مثال -األضحية: جيوز نية التضحية بالشاة  - ٤
 .احلج: النية فيه سابقة عىل األداء عند اجلميع - ٥

                                                           
 ، الكتاب األول ، أفندي أمني خواجه حيدر لعيل ، ) راجع: درر احلكام يف رشح جملة األحكام(١
  .   اجليل دار: نرش، ١٧ص
 ، بريوت،  املعارف دار، ١/١٨١ السالم عبد بن للعز ) راجع: قواعد األحكام يف مصالح األنام(٢

  ).٢٧ – ٢٦، ص ( األشباه والنظائر للسيوطيو،  لبنان
 والنظائر واألشباه،  لبنان،  بريوت ، العلمية الكتب دار، ٤٤، ص بن نجيمال والنظائر األشباه) (٣

  .١١٢، ص للسيوطي
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؛ الشتامهلا عىل أكثر أبواب الفقهية تعد هذه القاعدة من أهم القواعد 
، ومتييز ما  ، ودخوهلا يف حتديد األعامل الصحيحة واملقبولة من غريها الفقه

؛ فهذه القاعدة جتري يف  ا هو من قبيل العاداتهو من قبيل العبادات مم
 ، ، والضامنات ، والوكاالت واإلبراء ، ، والتمليكات املالية املعاوضات
 . ، واألحوال الشخصية ، إضافة إىل العبادات  ، والعقوبات واألمانات

، فإهنا تكون عىل إطالقها إذا مل يقرتن  ففي املعاوضات كالبيع والرشاء
، وهو األثر املرتتب  أي تفيد حكمها ، رجها عن إفادة ما وضعت لههبا ما خي

كاهلزل  ، ، وإن اقرتن هبا ما خيرجها عن حكمها عليها يف التمليك والتملك
 . ، فإنه يسلبها إفادة حكمها املذكور واالستهزاء

،  ، ومسح اخلف ، والغسل الوضوء تدخل يفالنية ف،  ويف العبادات
إىل  ، فالنية أساٌس فيام تقدم للتقرب ، والصوم ، والزكاة ، والصالة والتيمم

، فالوضوء  ، ومتييز رتب العبادات ولتمييز العبادات من العادات اهللا تعاىل ،
، واإلمساك عن املفطرات قد  أو الغسل يرتدد بني النظافة والتربد والعبادة

،  لطعام، أو لفقدان ا ، أو لعدم احلاجة إليهام يكون للحمية والتداوي
ال ":  ولذلك قال العلامء ، فرشعت النية لتمييز العبادة والقربة عن غريها

 . "ثواب وال عقاب إال بنية
                                                           

  .  ٥٦ ) راجع: القواعد الفقهية ، ص(١
 . ٦٩، ص حممد الزحييل/ ) راجع: القواعد الفقهية للدكتور (٢
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 وأ،  انذرً  وأ،  اوالوضوء والغسل والصوم ونحوها، قد يكون فرًض 
، فرشعت  ، والصورة واحدة ، والتيمم قد يكون عند احلدث أو اجلنابة نفًال 

 . بادات بعضها من بعضالنية لتمييز رتب الع
ويظهر ،  ، فإنه يتوقف عىل قصد القاتل ويف العقوبات كالقصاص

كاآلالت املستخدمة يف القتل من  بكل قرينة تدل عليه وتكشف عنهالقصد 
، ودليل اليشء يف  ؛ ألّن هذا القصد ال يمكن الوقوف عليهسالح وغريه 

 . األمور الباطنة يقوم مقامه
 اعدة إىل سائر املباحات إذا قصدـري هذه القـس، فت أما يف املباحات

،  كاألكل والنوم واكتساب املال، ، أو التوصل إليها  ي عىل العبادةهبا التقوِّ 
 وغري ذلك.

 
 

 ، منها ما ييل: يندرج حتت هذه القاعدة قواعد كلية أقل شموًال     
١-  
: أحدمها بمفرده يدل عىل  ، قد يأيت فيها لفظان فالصيغة املعربة عن العقد   
مثل أن يقول شخص آلخر:  ، ، واآلخر بمعناه يدل عىل عقد آخر عقد

تد بلفظ وهبتك الدال عْ ، فهل يُ  وهبتك هذه السيارة بخمسني ألف جنيه
؛ ألهنا  ، فيكون بيًعا و يكون االعتداد بالنظر إىل اجلملة مجيعها، أ عىل اهلبة

 ؛ لتعارض اللفظ مع املعنى. ، أو حيكم بأن هذه اجلملة لغو وقعت بعوض
: بأن العربة باملعنى  ولعلَّ الراجح من تلك اآلراء هو الرأي األول القائل

 ا.فهم معناها إال مع متعلقه، وذلك ألن اجلملة ال يُ  ال باللفظ
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يرى احلنفية والشافعية أن األيامن مبنية عىل األلفاظ إن أمكن استعامل 
 . األلفاظ، وإال فاألغراض

،  ، فحلف أال يشرتي له شيًئا بدوالر فلو أن شخًصا اغتاظ من إنسان
، فباعه بأحد  بعرشة ، ولو حلف أال يبيعه ، مل حينث فاشرتى له شيًئا بجنيه

 .، لكن ال حنث بال لفظ ، مع أن غرضه الزيادة ، مل حينث ، أو بتسعة عرش
؛ ألن مبنى اليمني  أما عند احلنابلة واملالكية: فاأليامن ترجع إىل النية
، سواء أكان موافًقا  عندهم عىل نية احلالف إذا احتملت اليمني ما نواه

. ، وهو ما يرتجح عندنا خمالًفا له م، أ لظاهر اللفظ 
 

٣-  
 

ن األيامن مبنية عىل عرف أ: هميرى احلنفية واحلنابلة يف قول عند
، فال حينث  احلالف، فلو حلف ال يسكن بيًتا فسكن بيًتا من جلود أو شعر

 .، وحينث إن كان من أهل البادية إن كان من سكان األمصار
 .اا كان أو بدوي  عي وأمحد يف قول: حينث إذا مل تكن له نية قروي  وعند الشاف 

 وأما عند املالكية: فإن األيامن عندهم مبنية عىل النية أوال، فإن مل تكن 
                                                           

  . ٥٣، ص األشباه البن نجيم، و ٧٧، ص لرشيعة يف القواعد الفقهية) مقاصد ا(١
 . ، ط. دار املنار ٨/٧٦٣  ) املغني البن قدامة(٢
 .، ط. دار اجليل ، بريوت ، لبنان ٢٢/٣٠ احلنبيل ) القواعد البن رجب(٣
ة بن ال الصحاح معاين عن) اإلفصاح (٤   .الوطن دار: ط ٢٣٧/  ٢  ُهَبْريَ
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، وإال فعىل الوضع  ، فإن مل يكن باعث فعىل العرف نية فعىل الباعث
 أي –ل القرى ، وهو من أه ، فمن حلف أال يدخل أو يسكن بيًتا اللغوي
 اهللا ألن حانث ؛ فهو نية له تكن مل فإن الشعر ، بيوت من بيًتا وسكن – املدن
 عىل مبنية -  نية بدون -  هنا اليمني أن يعني وهذا بيًتا ، سامه وتعاىل تبارك

  .القرآّين  االستعامل
*     *     * 

                                                           
  .، ط. دار الفكر ، بريوت ٢/٢٣ ناويرشح إرشاد السالك ، أليب بكر الكش ) أسهل املدارك(١
املقاصد الرشعية يف و ،، نرش وزارة األوقاف السعودية ، ط. دار السعادة  ٢/٥٢) املدونة الكربى (٢

  . ، ط. دار البيان ، القاهرة  ٧٨، ص، للدكتور/عبد العزيز عزام  القواعد الفقهية
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وهو ما يعني رضورة الوقوف عىل فقه النص ، ومغزاه ، ومرماه ، 
مه كَ وعدم التحجر عند ظاهر النص دون فهم مقاصده وأبعاده وحِ 

.ومراميه 

فقد أكد العلامء والفقهاء واألصوليون عىل أمهية فهم املقاصد العامة 
عىل  للترشيع ، فهي امليزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى واحلكم

 مستجدات ومتغريات األزمنة واألمكنة واألحوال .
ومن النامذج شديدة الوضوح لفهم مقاصد النصوص ، أنموذج 
تعامل الصحابة (رضوان اهللا عليهم) مع سهم املؤلفة قلوهبم ، حيث جعل 

  زي ري  ُّ القرآن الكريم سهًام للمؤلفة قلوهبم يف قوله تعاىل : 
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ
 كانت وأعطاهم رسول اهللا (صىل اهللا عليه وسلم) حني  َّ مج
فلام جاءت خالفة أيب بكر (ريض اهللا عنه)  ، وتألفهم إعطائهم يف املصلحة

وتغري واقع املسلمني جاء بعض املؤلفة قلوهبم إىل سيدنا أيب بكر (ريض اهللا 
(ريض اهللا  ُعَمرَ  أتوا سيدنا لامفَ ،  كَِتاًبا بذلك عنه) فأمر هلم بعطاء وَكَتَب 

                                                           
 .  افحممد خمتار مجعة ، وزير األوق هذا املبحث أ.د /أعد  )∗(

 . ٦٠التوبة : سورة ) (١
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ٌء َكاَن ُيْعطِيرفض ذلك ،  الكَِتاِب  عنه) ليشهد عىل  هم إياهَوَقاَل: َهَذا َيشْ
ْسَالَم  مْ َتْألِيًفا هلَُ  )َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اهللاَصىلَّ ( اهللاَرُسوُل  ا اْلَيْوَم َفَقْد َأَعزَّ اهللاُ اْإلِ ، َفَأمَّ

عىل ذلك اخلليفة أبو بكر َواَفَقُه فَ ، لنا يف إعطائهم  ، فال حاجة مْ هُ َوُأْغنَِي َعنْ 
َحاَبةِ (ريض اهللا عنه) ،   . َوَملْ ُينْكِْر َذلَِك َأَحٌد ِمَن الصَّ

فقد فهم الصحابة (رضوان اهللا عليهم) مقصد النص ومرماه ، وأن 
فإذا اقتضت املصلحة  إعطاء املؤلفة قلوهبم مرتبط باحلاجة إىل تألفهم ،

عطوا ، وإن زالت احلاجة إىل إعطائهم فقد زالت العلة يف هذا هم أُ ءإعطا
 اإلعطاء ، واحلكم يدور مع العلة وجوًدا وعدًما .

 بتعطيله ألحد طاقة ال ثابتة صحيحة سنة أو كان قرآنا املقدس فالنص
 يقول البسيطة  ظهر عىل عاقل مسلم يوجد وال ، بذلك القول جمرد حتى أو
 ينطبق فيام فيطبق ، تطبيق ومناط امقصًد  النص فهمب يتعلق األمر إنام ، به

 تطبيقه . مناط غري عىل اقًرس  حيمل وال ، عليه
وحني ننظر يف فهم بعض أحاديث سيدنا رسول اهللا (صىل اهللا عليه 
وسلم) نجد أننا يف حاجة ملحة إىل فهم مقاصدها ، فمثًال يف أحاديث 

ن السواك هو طهارة الفم الرتغيب يف السواك واحلث عليه نجد أن القصد م
رائحة كرهية  ةواحلفاظ عىل صحته ، وعىل رائحته الطيبة ، وإزالة أي آثار ألي

مع محاية األسنان وتقوية اللثة ، وهذا املقصد كام يتحقق بعود ، بالفم 
السواك املأخوذ من شجر األراك يتحقق بكل ما حيقق هذه الغاية ، فال حرج 

أو غريه ، كاملعجون وفرشاة األسنان ونحومها ،  ِمن فِْعِل ذلك بعود األراك
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أما أن نتمسك بظاهر النص ونحرص األمر حًرصا ونقرصه قًرصا عىل عود 
السواك دون سواه ، ونجعل من هذا العود عالمة للتقى والصالح؛ بوضع 
عود أو عودين أو ثالثة منه يف اجليب األصغر األعىل للثوب ، مع احتامل 

ربة والتأثريات اجلوية ، ونظن أننا بذلك فقط دون سواه تعرضه للغبار واألت
إنام نصيب عني السنة ، ومن يقوم بغري ذلك غري مستنٍّ هبا ؛ فهذا عني 
اجلمود والتحجر وضيق األفق ملن جيمد عند ظاهر النص دون فهم أبعاده 
ومراميه ومقاصده ، فقد استخدم رسولنا (صىل اهللا عليه وسلم) وأصحابه 

 عليهم) ما كان متيًرسا يف زماهنم ، ولو عاشوا إىل زماننا (رضوان اهللا
 الستخدموا أفضل وأنفع وأحدث ما توصل إليه العلم يف سائر املجاالت . 

إَِذا َأَوى َأَحُدُكْم إَِىل وعندما نتأمل قول نبينا (صىل اهللا عليه وسلم) : (
ا فَِراَشُه، َوْلُيَسمِّ اهللاَ فَِراِشِه، َفْلَيْأُخْذ َداِخَلَة إَِزاِرِه، َفْلَينُْفْض  ُه َال َيْعَلُم َما  ِهبَ ، َفإِنَّ

ِه اْألَْيَمِن،  َخَلَفُه َبْعَدُه َعَىل فَِراِشِه، َفإَِذا َأَراَد َأْن َيْضَطِجَع، َفْلَيْضَطِجْع َعَىل ِشقِّ
، إِْن َأْمَسْكَت َوْلَيُقْل: ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َريبِّ بَِك َوَضْعُت َجنْبِي، َوبَِك َأْرَفُعهُ 

فَ ـهَ ـا َفاْحَفظْ ـهَ ـ، َوإِْن َأْرَسْلتَ  اـَنْفِيس، َفاْغِفْر هلََ  اَدَك ـِه ِعبَ ـُظ بِ ـا بَِام َحتْ
نيَ  اِحلِ ، نجد أن املقصد األسمى هو تنظيف مكان النوم والتأكد من  )الصَّ

ِه مما يمكن أن يسبب لإلنسان أي أذى من حرشة أو نحوها، ومعلوم أ ن ُخلوِّ
أو بأية آلة عرصية حتقق املقصد ، اإلنسان يمكن أن يفعل ذلك بطرف ثوبه 

                                                           
ِذ َوالِقَراَءِة ِعنَْد املَنَامِ  ،صحيح البخاري  )١( َعَواِت ، َباُب التََّعوُّ   ،  )٦٣٢٠، حديث رقم (كَِتاب الدَّ

َعاِء َوالتَّْوَبِة َواِالْستِْغَفاِر ، َباب َما َيُقوُل ِعنَْد النَّْوِم َوَأْخِذ ،وصحيح مسلم ْكِر َوالدُّ ، املَْْضَجعِ كتاب الذِّ
   .)٢٧١٤حديث رقم (
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وتفي بالغرض من منفضة أو مكنسة أو نحومها ، فالعربة ليست بإمساك 
ِه مما يمكن أن  طرف الثوب ، وإنام بام يتحقق به نظافة املكان والتأكد من ُخلوِّ

نحوها أكثر مما  بل إن ذلك قد يتحقق بمنفضة أو ،يسبب األذى لإلنسان 
يتحقق بطرف الثوب ، لكن النبي (صىل اهللا عليه وسلم) خاطب قومه بام 

حتى ال يشق عليهم يف ضوء ، وما هو متيرس يف أيامهم  ، هو من عاداهتم
معطيات ومقومات حياهتم البسيطة ، وكأنه (صىل اهللا عليه وسلم) يقول 

فوا أماكن نومكم قبل أن تأووا إليها بام   تيرس ولو بطرف ثيابكم. هلم نظِّ
وقد علل بعض رشاح احلديث التوجيه باألخذ بطرف الثوب بأنه 
ه بذلك حتى ال تصاب اليد بأذى من آلة حادة أو  (صىل اهللا عليه وسلم) وجَّ

 غريمها أو عقرب أو هوام ، أو حية أو قذاة أو طرف خشبة مدببة ، أو تراب
يشعر ، أو نحو ذلك لو  ال النائم وهو يؤذي صغري عود املؤذيات ، أو من

، وهو ما يؤكد املعنى الذي  عمـد اإلنسان إىل نظـافـة مكان نومه بيده 
 ذهبنا إليه.

ومع ذلك فمن شاهبت حياته حياهتم فال حرج عليه إن أخذ بظاهر 
ف مكان نومه بطرف ثوبه ، غري أن حماولة محل الناس مجيًعا عىل  النص فنظَّ

اه يعد من باب ضيق األفق يف فهم مقصد األخذ بظاهر النص دون سو
 والتعسري عىل الناس يف شئون حياهتم. ، النص 

                                                           
، وحتفة  بريوت ،نرش دار أخبار الرتاث العريب   ٣٧/ ١٧) انظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم ١(

معـاين  واإلفصاح عـن ، نرشدار الكتب العلمية ، بريوت ٢٤٤/ ٩األحوذي بشـرح جامع الرتمذي 
ة    .٦/٢٨١الصحاح ال بن ُهَبْريَ
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مع تأكيدنا أن حماولة محل الناس عىل ظواهر النصوص واعتبار املعنى 
الظاهري هلا هو املوافق لسنة احلبيب (صىل اهللا عليه وسلم) وما سواه غري 

ٌ لسنة احلبيب (صىل  ظلمٌ  -مع كل تطورات حياتنا العرصية -موافق هلا  بنيِّ
من ، اهللا عليه وسلم) ، وفهٌم خاطئ ال يتسق واملقاصد العليا للترشيع 

واألخذ بكل سبل التحرض ، احلرص عىل أعىل درجات النظافة واجلامل 
ما دامت يف إطار املباح الذي ال حرمة فيه ، من منطلق قاعدة أن  ،والرقي 

َشنِيِّ  َثْعَلَبةَ  َأِيب  ص بالتحريم ، فَعنْ األصل يف األمور اإلباحة ما مل يرد ن اْخلُ
َم)  َعَلْيهِ  اهللا (َصىلَّ  النَّبِيُّ  َقاَل : َقاَل  (ريض اهللا عنه) ) (َعزَّ  اهللا (إِنَّ : َوَسلَّ  َوَجلَّ

َض  َفَرَض  ُعوَها ، َفَال  َفَرائِ مَ  ُتَضيِّ  ُحُدوًدا َوَحدَّ  َتنَْتِهُكوَها، َفَال  ُحُرَماٍت  َوَحرَّ
َعِن ، وَعنَْها) َتْبَحُثوا نِْسَياٍن َفَال  َغْريِ  ِمنْ  َأْشَياءَ  َعنْ  َوَسَكَت  َتْعَتُدوَها ، َفَال 

اِهلِيَِّة َيْأُكُلوَن َأْشَياَء  (ريض اهللا عنهام) أنه قال: اْبِن َعبَّاسٍ  َكاَن َأْهُل اْجلَ
ًرا  ُكوَن َأْشَياَء َتَقذُّ  وسلم) عليه اهللا (صىلَّ ُه َنبِيَّ  وجّل) (عزّ َفَبَعَث اهللا ، َوَيْرتُ

َم َحَراَمُه ، َوَأْنَزَل كَِتاَبُه  َم ، َفَام َأَحلَّ َفُهَو َحالٌل ، َوَأَحلَّ َحالَلُه َوَحرَّ َوَما َحرَّ
 نن من  زن رن مم  ُّ  : اْآلَيةَ  َهِذهِ  ، وَتَال َوَما َسَكَت َعنُْه َفُهَو َعْفٌو ، َفُهَو َحَراٌم 

 خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 حج مثهت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ
 . َّ مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

                                                           
  . )٤٣٩٦، حديث رقم ( ٣٢٥/ ٥الرضاع كتاب  ،) سنن الدارقطني ١(
) من سورة ١٤٥، واآلية ( )٧١١٣حديث رقم ( ١٢٨/ ٤ للحاكم ، الصحيحني عىل املستدرك )٢(

  األنعام .
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ما ورد عن سيدنا  –ا أيًض  –ومما جيب النظر فيه إىل فهم املقصد 
رسول اهللا (صىل اهللا عليه وسلم) يف أحاديث النهي عن اإلسبال ، ونذكر 

 منها : 
َم) َعَلْيهِ  هللاُا (َصىلَّ  اهللا َرُسوَل  َأنَّ : َعْنُهَام) اهللا (َرِيضَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  - ١  َوَسلَّ
ُظرُ  (الَ : َقاَل   .  ُخَيَالَء)  َثْوَبهُ  َجرَّ  َمنْ  إَِىل  اهللا َينْ
 اهللاُ  (َصىلَّ  اهللا َرُسوُل  َقاَل : َيُقوُل  َعنُْهَام) اهللا (َرِيضَ  ُعَمرَ  ْبن اهللا عن َعْبدِ  - ٢

َم) َعَلْيهِ  يَلةً  َثْوَبهُ  َجرَّ  (َمنْ : َوَسلَّ ُظرِ  َملْ  َخمِ  َفُقْلُت ،  الِقَياَمِة) َيْومَ  إَِلْيهِ  اهللا َينْ
 .  َقِميًصا َوالَ  إَِزاًرا َخـصَّ  َمـا: اَل َقـ إَِزاَرُه ؟ َأَذَكـرَ : ملَُِحــاِرٍب 

 َصىلَّ ( اهللا َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ،)َعنُْهَام  اهللا َرِيضَ ( ُعَمرَ  ْبنِ  اهللا َعْبدِ  َعنْ  - ٣
ُظرِ  َملْ  ُخَيَالَء ، َثْوَبهُ  َجرَّ  َمنْ : ( )َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ َفَقاَل ، ) الِقَياَمةِ  َيْومَ  إَِلْيهِ  اهللا َينْ
 َفَقاَل  ِمنُْه ؟ َذلَِك  َأَتَعاَهَد  َأنْ  إِالَّ  َيْسَرتِْخي ، َثْوِيب  ِشقَّيْ  َأَحَد  إِنَّ : َبْكٍر  َأُبو

َم)  َعَلْيهِ  اهللاُ (َصىلَّ  اهللا َرُسوُل  َك : (َوَسلَّ َك  نَعُ َتْص  َلْسَت  إِنَّ  َقـاَل  )ُخَيَالءَ  َذلِ
  َأْسَمْعهُ  َملْ : َقـاَل  إَِزاَرُه ؟ َجـرَّ  َمنْ  اهللا َعْبُد  : َأَذَكرَ  لَِسـاِملٍ  َفُقْلُت : ُموَسى 

 . َثْوَبهُ  إِالَّ  َذَكرَ 
                                                           

َباِس ، َباب َقـْوِل اهللا َتَعـاَىل:  ، ) صحيح البخاري١( ـَة اهللا الَّتِـي َأْخـَرَج {كَِتاُب اللِّ َم ِزينَ ُقـْل َمـْن َحـرَّ
ـْوِب  ، ، وصحيح مسلم)٥٧٨٣ديث رقم (، ح}لِِعَباِدهِ  ـِريِم َجـرِّ الثَّ ـِة ، َبـاُب َحتْ ينَ َباِس َوالزِّ كتاب اللِّ

  ).٢٠٨٥، حديث رقم (ُخَيَالَء، َوَبَياِن َحدِّ َما َجيُوُز إِْرَخاُؤُه إَِلْيِه َوَما ُيْسَتَحبُّ 
  . )٥٧٩١م (، حديث رقكتاب اللباس ، باب من جر ثوبه من اخليالء  ، ) صحيح البخاري٢(
كتاب فضائل أصحاب النبي (صىل اهللا عليه وسلم) ، َباُب َقْوِل النَّبِيِّ (َصـىلَّ  ،) صحيح البخاري ٣(

ِخًذا َخلِيًال ) َم): ( َلْو ُكنُْت ُمتَّ   .)٣٦٦٥، حديث رقم (اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
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: َفَقاَل  إَِزاَرُه ، َجيُرُّ  َرُجًال  َرَأى َأنَّهُ  ُعَمَر (ريض اهللا عنهام) اْبنِ  َعنِ  - ٤
: َقاَل  ُعَمَر ، اْبنُ  َفَعَرَفهُ  َلْيٍث ، َبنِي ِمنْ  َرُجٌل  َفإَِذا َلُه ، َفاْنَتَسَب  ْنَت ؟أَ  ِممَّنْ 

 َجرَّ  (َمنْ : َيُقوُل  َهاَتْنيِ ، بُِأُذَينَّ  َوَسلََّم) َعَلْيهِ  اهللاُ (َصىلَّ  اهللا َرُسوَل  َسِمْعُت 
َك  ُيِريُد  َال  إَِزاَرهُ  ـَ  إِالَّ  بَِذلِ ُظرُ  َال  اهللاَ َفإِنَّ  ِخيَلَة ،املْ  اْلِقَياَمِة) َيْومَ  إَِلْيهِ  َينْ

َم) َعَلْيهِ  اهللاُ (َصىلَّ  النَّبِيِّ  َعنِ  َذرٍّ (ريض اهللا عنه) َأِيب  َعنْ  - ٥ : َقاَل  َوَسلَّ
ُمُهمُ  َال  َثَالَثةٌ ( ُظرُ  َوَال  اْلِقَياَمِة ، َيْومَ  اهللاُ  ُيَكلِّ يِهمْ  َوَال  إَِلْيِهمْ  َينْ مْ  ُيَزكِّ  َعَذاٌب  َوَهلُ

 َأُبو َقاَل  َثَالَث ِمَراًرا، َوَسلََّم) َعَلْيهِ  اهللاُ (َصىلَّ  اهللا َرُسوُل  َفَقَرَأَها: َقاَل ) َألِيمٌ 
وا َخاُبوا: َذرٍّ  ـُ : (َقاَل  اهللا؟ َرُسوَل  َيا ُهمْ  َمنْ  ، َوَخِرسُ ـَ ، ْسبُِل املْ  نَّاُن،َواملْ

ـُنف لِِف  ِسْلَعَتهُ  ُق َواملْ  . )ِب اْلَكاذِ  بِاْحلَ
َم) َعَلْيهِ  اهللاُ  (َصىلَّ  النَّبِيِّ  َعنِ  َعنُْه) اهللا (َرِيضَ  ُهَرْيَرةَ  َأِيب  وَعنْ  - ٦  َوَسلَّ

   ).النَّارِ  َفِفي اِإلَزارِ  ِمنَ  الَكْعَبْنيِ  ِمنَ  َأْسَفَل  َما: (َقاَل 

                                                           
ِريِم َجرِّ  ،) صحيح مسلم ١( ينَِة ، باب َحتْ َباِس َوالزِّ الثَّْوِب ُخَيَالَء، َوَبَياِن َحدِّ َما َجيُوُز إِْرَخاُؤُه كتاب اللِّ

  ).٢٠٨٥، حديث رقم (إَِلْيِه َوَما ُيْسَتَحبُّ 
ـِة، َوَتنِْفيـِق  ، ) صحيح مسلم٢( ـنِّ بِاْلَعطِيَّ َزاِر، َواملَْ ـِريِم إِْسـَباِل اْإلِ يَامَن ، َباُب َبَيـاِن ِغَلـِظ َحتْ كَِتاُب اْإلِ

لِ  ْلَعِة بِاْحلَ يهِ السِّ ُمُهُم اهللاُ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَال َينُْظـُر إَِلـْيِهْم، َوَال ُيـَزكِّ ِذيَن َال ُيَكلِّ ـْم ِف، َوَبَياِن الثََّالَثِة الَّ ْم َوَهلُ
  .)١٠٦، حديث رقم ( َعَذاٌب َألِيٌم)

َباِس ، َباُب َما َأْسَفَل ِمَن الَكْعَبْنيِ َفُهوَ  ، ) صحيح البخاري٣( ، ) ٥٧٨٧، حديث رقـم (ِيف النَّارِ  كَِتاُب اللِّ
 .)٥٣٣١، حديث رقم (كتاب الزينة ، باب ما حتت الكعبني من اإلزار  ، وسنن النسائي
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 عن النهي عليها ُبني التي العلة أن يتأكد لنا األحاديث وبالنظر يف هذه
 عىل والتكرب واالستعالء والبطر الكرب تعني التي ، اخليالء هي بالثيا طول
 آنذاك يعد كان الذي الثياب بطول ومفاخرة مباهاة، ) وجل عز( اهللا خلق
 " املخيلة إال بذلك يريد ال " رواية إن بل ، والسعة الثراء مظاهر من مظهًرا

 نهيال كان اخليالء وجدت فمتى ، والبطر الكرب يف النهي حرصت قد
 هذه ذكرت وقد، والتحريم النهي علة زالت اخليالء زالت ومتى والتحريم،

 .بعاوالر والثالث والثاين األول:  األحاديث يف رصاحة العلة
 وحديث ،" النَّارِ  َفِفي اِإلَزارِ  ِمنَ  الَكْعَبْنيِ  ِمنَ  َأْسَفَل  َما " حديث أما

 فكل،  القيامة يوم إليهم نظري وال اهللا يكلمهم ال الذين ةالثالث يف املسبل ذكر
 .املقيد عىل املطلق حيمل املقيد مع املطلق اجتمع وإذا، مطلق حديث منهام

 اإلسبال عن النهي أن تؤكد أخرى أحاديث يف ورد قد التقييد دام وما
 .الثياب طول جمرد ال،  واإلثم النهي علة هي هذه كانت،  باخليالء  متعلق

ص خيالء باجلرِّ  التَّقييد أن) اهللا رمحه(النووي  اإلمام وذكر  عموم خيصِّ
ص وقد خيالء ، جّره َمن بالوعيد املراد أنَّ  عىل ويدلُّ  ، إزاره املسبل  رخَّ

يق بكر أليب ذلك يف) وَسلَّم َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ ( النَّبيُّ  دِّ  وقال) َعنْهُ  اهللاُ َرِيضَ ( الصِّ
  .ءاخليال لغري جّره كان إذ،  بكر أبا يا منهم لست
 عىل  الءـباخلي األحاديث ذهـه يف بالتقييد استدل): اهللا رمحه(حجر  ابن وقال

                                                           
  . ٢/١١٦)  رشح النووي عىل صحيح مسلم ١(
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 حيرم فال هنـا ، املقيـد عىل حممول اإلسبال ذم يف الوارد الزجر يف اإلطالق أن
 .  اخليالء من سلم إذا واإلسبال اجلر

 ما أنب املطلقـة األحـاديث وأما): اهللا رمحـه(العـراقي  احلافـظ وقال
 محله فوجب ، مطلق ألنه ؛ للخيالء كان ما به فاملراد النار يف الكعبني حتت
 . املقيد عىل

 يف "املخيلة فإهنا" قوله محل من بد فال) : اهللا رمحه( الشوكاين وقال
 حديث يف املذكور الوعيد فيكون،  الغالب خمرج خرج أنه عىل جابر حديث
 املخيلة من إسبال كل بأن والقول،  ياًال اخت ذلك فعل من إىل متوجًها الباب
) وسلم عليه اهللا صىل( قوله ويرده،  الرضورة ترده جابر حديث بظاهر أخًذا
 . خيالء ذلك يفعل ممن لست إنك: بكر أليب

 أربعامئة قيمتـه ثمينًــا رداءً  ارتدى) اهللا رمحه( حنيفة أبا أن وروي
 إنام:  فقال ؟ هذا عن هنينا أولسنا:  له فقيل،  األرض عىل جيره دينـار وكان

 .منهم  ولسنا اخليالء لذوي ذلك
 وليس العادات قبيل من اللباس أمر أن نؤكد زلنا وما أكدنا أننا وبام

 فمتى،  واخليالء والبطر الكرب عىل مبنية النهي يف فالعلة،  العبادات قبيل من
                                                           

  .١٠/٢٦٣ ) فتح الباري رشح صحيح البخاري ال بن حجر العسقالين١(
  ، الطبعة املصـرية القديمة.٨/١٧٤ ، قي) طرح التثريب يف رشح التقريب لزين الدين العرا٢(
  نرش: دار احلديث ، مرص. ٢/١٣٣ ، نيل األوطار للشوكاين )٣(
  نرش: عامل الكتب . ، ٣/٥٢١ ،) اآلداب الرشعية البن مفلح املقديس ٤(
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ا النهي كان منها أي وجد ،  النهي زال العلل هذه زالت ومتى،  عليه منصب 
 نظافة عىل واحلفاظ،  العام الذوق يقتضيه ما مراعاة رضورة عىل تأكيدنا مع

ه يؤدي أن من الثوب  .ونحوها النجاسات محل إىل َجرُّ
 َتُقومُ  كام َتُقوُموا ال"وعندما نتأمل قوله (صىل اهللا عليه وسلم): 

 َمنْ : ( )وسلم عليه اهللا صىل(، وقوله   "بعًضا بعُضها ُيَعظمُ  األَعاجُم،
َجاُل  له َيْمُثَل  أن أَحب أ ِقياًما الرِّ  القيام نجد أن )النَّارِ  ِمن مقعَده َفْلَيَتبوَّ
 صىل( ، يؤكد ذلك قول نبينا القيام مطلق وليس التعظيم قيام هو عنه املنهي
 يعني ، "سيدكم إىل قوموا ":  ألصحابه من األنصار يوًما )وسلم عليه اهللا

ا القيام كان فلو)، عنه اهللا ريض( معاذ بن سعد  قال ملا إطالقه عىل عنه منهي 
 بقوله التعبري إن ثم،  "سيدكم إىل قوموا ":  )وسلم عليه اهللا صىل( النبي

 كان من إىل ، يشري "الناس له يمثل أن أحب من ": )َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ (
 لكن، وإجًالال  تعظيًام  له الناس قيام يستوجب ما العظمة من نفسه يف يرى
ا له الناس قيام جاء إن  عز( هللا وانكسار وخشوع تواضع يقابله وتقديًرا حب 

 . فيه حرج فال) وجل

                                                           
  ).٥٢٣٠، حديث رقم ( كتاب األدب ، باب يف قيام الرجل للرجل ، سنن أيب داود )١(
  ).٥٢٢٩، حديث رقم ( للرجل الرجل قيام يف باباألدب ،  كتاب ، سنن أيب داود )٢(
الطبعـة الثانيـة   –، ومـا بعـدها ٧٠ص   كتابنا (الفهم املقاصدي للسنة النبوية) : ) راجع يف ذلك٣(

  م .٢٠١٨
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ويف كل هذا ما يؤكد أننا يف حاجة إىل إعامل العقل والتفكري يف 
مع مراعاة الزمان واملكان واألحوال ، فإننا نؤمن بأن ، مقاصد النصوص 

،  ، أو أحوال املستفتني أو مكاهناوزماهنا الفتاوى ناسبت عرصها بعض 
وأن ما كان راجًحا يف عرص وفق ما اقتضته املصلحة يف ذلك العرص قد 

تغري وجه تغريت ظروف هذا العرص ويكون مرجوًحا يف عرص آخر إذا 
، ويف بيئة معينة، ويف ظل ظروف  املصلحة فيه، وأن املفتى به يف عرص معني

، أو تغّريت  ة، قد يصبح غريه أوىل منه يف اإلفتاء به إذا تغّري العرصمعين
، ما دام ذلك كله يف ضوء الدليل الرشعي املعترب،  البيئة، أو تغّريت الظروف
 - أو من هم - ما دام األمر صادًرا عن من هو  ، واملقاصد العامة للرشيعة

 .أهل لالجتهاد والنظر 
اهللا) يف كتابه اإلحكام : أنه ينبغي  وقد ذكر اإلمام القرايف (رمحه

للمفتي إذا ورد عليه مستفٍت ال يعلم أنه من أهل البلد الذي منه املفتي 
وموضع الفتيا أال ُيفتيه بام عادته أن يفتى به حتى يسأله عن بلده ، وهل 

وهذا أمر متعني  ال ؟ وحدث هلم عرف يف ذلك البلد يف هذا اللفظ اللغوي أ
يه العلامء ، وأن العادتني متى كانتا يف بلدين خمتلفني فإن واجب ال خيتلف ف

 .(١)حكمهام خمتلفان 

                                                           
، دار البشائر بترصف  ٢٣٢راجع: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام لإلمام القرايف، ص (١) 

  لبنان. –والنرش والتوزيع، بريوت  اإلسالمية للطباعة
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، وبإمكانية تعدد الصواب يف بعض  نؤمن بالرأي والرأي اآلخروإننا 
،  ، يف ضوء تعدد ظروف الفتوى ومالبساهتا ومقدماهتا القضايا اخلالفّية

اخلطأ ورأي  : رأيي صواب حيتمل وإذا كان بعض سلفنا الصالح قد قال
، فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول: إن كال  غريي خطأ حيتمل الصواب

، غري أن أحدمها راجح واآلخر مرجوح،  الرأيني قد يكونان عىل صواب
ما دام صاحبه أهال  ، فنأخذ بام نراه راجًحا مع عدم ختطئتنا ملا نراه مرجوًحا

، فاألقوال  عترب، ولرأيه حظ من النظر والدليل الرشعي امل لالجتهاد
 ، واألقوال املرجوحة ليست مهدرة وال مهدومة. الراجحة ليست معصومة

 ، ةـالعلمي وانبـرية يف شتى اجلـتسارع وترية احلياة العص أنَّ وندرك 
التقلبات والتكتالت  افة إىلــ، إض ةـوالتكنولوجي ، اديةـــواالقتص

، كل حلياتية واالجتامعيةواالقتصادية وا والتحالفات واملتغّريات السياسية
بعض املسائل واألحكام  ذلك حيتم عىل العلامء والفقهاء إعادة النظر يف

؛ للخروج من دوائر اجلمود التي حتاول ضوء كل هذه املتغّرياتالفقهية يف 
بعض التيارات املتشددة فرضها من خالل فرض رؤيتها اجلامدة املنغلقة عىل 

 . املجتمع
    *    *       * 
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       أنه مضبوط ضبًطا وثيًقا حمكًام من خالل علٍم عميق دوُره الّدقة يف

 ه.، ذلكم هو علم أصول الفق استنباط األحكام الرشعية من النصوص
     علٌم يعنى بقواعد كلية كأهنا الدستور لألحكام الرشعية  ،

، وذلكم هو علم القواعد  وينتمي إليها، ، ويتفرع عنها  يستظل احلكم هبا
 الفقهية .

، مها كذلك يمثالن  وهذان الِعلامن مع ضامهنام النضباط األحكام الفقهية    
ن استحداث األحكام لكل ما يستجد يف اإلطار العام واملعامل البارزة يف ميدا

أننا يف ذلك ال نغفل أن ثمة أمًرا  ، عىل احلياة من قضايا ومتطلبات معارصة
، وهو  ثالًثا هو بالنسبة هلذين الِعلمني الفلك الذي ينشط فيه هذان العلامن

 مقاصد الرشيعة.
تاميز من ، تا وال خيفي أن بني هذه األمور الثالثة خيًطا رفيًعا فاصًال بينه     

 خالله مباحث كل أمٍر من ثالثتها .
       :  تتعلق باستنباط األحكام الرشعية من األدلة

 ، وموضوعها الدليل واحلكم . التفصيلية

                                                           
وعميد كلية ، األستاذ بكلية أصول الدين ، هذا املبحث أ.د/حممـد سـالـم أبو عايص ) أعد ∗(

 الدراسات العليا السابق. 
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       : جمموعة من األحكام الفقهية  فهي مقصورة عىل
، وهي األحكام الرشعية بينها  ذات العلة الواحدة التي جتمع ةاملتشاهب

 املستفادة من األدلة التفصيلية .
       :  فهي الغايات التي هتدف إليها نصوص القرآن

 والسنة .
: من وظيفة القواعد الفقهية تتبّدى لنا أمهيتها يف  وانطالقًا من ذلك نقول      

وضم شتات النظائر يف باقة ربط اجلزئيات الفقهية بالكليات الترشيعية ، 
فهي ،  من نصوص ديننا احلنيف تنبثقواحدة ، وهذه القواعد الفقهية الكلية 

، َّ ىق يفُّ : كام يف قوله تعاىل، تنبع من نصوص القرآن الكريم 
أو من  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ:  وقوله

وطِِهْم) نصوص السنة النبوية َام لُِكلِّ ، (وَ   ، مثل (املُْسلُِموَن ِعنَْد ُرشُ إِنَّ
اَر)( ، اْمِرٍئ َما َنَوى) َر َوالَ ِرضَ أو من استقراء أحكام الرشيعة  ،  الَ َرضَ

                                                           
 .  ١املائدة: سورة ) (١
 .  ٢٩النساء: سورة ) (٢
ةِ (تعليقً (٣ ْمَرسَ  .  ٣/٩٢ا) ) صحيح البخاري ، كتاب اإلجارة، َباُب َأْجِر السَّ
صىل اهللا عليه () صحيح البخاري ، كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا (٤

إِنََّام (: ) َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة، َباُب َقْولِِه و) ، ١حديث رقم ( ) ،وسلم
ُه َيْدُخُل فِيهِ )اْألَْعَامُل بِالنِّيَّةِ  ُه ِمَن اْألَْعَامِل  ، َوَأنَّ  ).١٩٠٧حديث رقم (، اْلَغْزُو َوَغْريُ

 ) . ٢٨٦٥) مسند أمحد، حديث رقم ((٥
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، أو من عموم العلة التي  الواردة يف الكتاب والسنة مثل املشقة جتلب التيسري
 . "اليقني ال يزول  بالشك"مثل ، ربط هبا بعض األحكام 

 
هذه القاعدة الفقهية اجلليلة تبدي لنا عظيم السبق الترشيعي لإلسالم،      

وجتاوزه للحدود واألزمان ، ورعايته للمصالح يف كل قطر وأوان ، 
والقواعد الفقهية واسطة بني الفقه وأصوله ، ولذا كانت معرفتها عدة 

روع، للفقيه ، كام قال مشاخينا من قبل: عدة الفقيه ستة: معرفة الف
 واألصول، والقواعد ، والفروق ، واملقاصد ، وتاريخ الترشيع.

ومن اجتمعت فيه هذه العلوم فهو الفقيه الذي ال ُيَقنط الناس من رمحة 
 ، وال يرخص هلم يف حرمات اهللا. اهللا، وال يؤمنهم من مكر اهللا
 

لإلبحار يف أعامق هذه القاعدة نقول: 

 ا.ا كان أو معنوي  ؛ مادي   إيذاء النفس بأي نوع من األذى : هو الرضر
فهو إيقاُع األذى  ، أما الرضار ، وال خيفى أّن الرضر يبدأ من جهة واحدة

 . بالغري
، مسلًام أو  وال فرق بني أن يكون هذا الذي حلقه الرضر فرًدا أو مجاعة        

ا أو أجنبي   غري مسلم  يواًنا أو مجاًدا.، إنساًنا أو ح ا،  مواطنً
ا، ا ، أو أدبي  ا، أو مالي  ، أو بدني   اكام ال فرق بني أن يكون الرضر نفسي          

وهذا كّله مفاد من وقوع النكرة يف سياق النفي بمعنى النهي (ال رضر وال 
                                                           

 ط دار البصائر.   ،٤٣لألستاذ / أمحد فهمي أبو سنة، ص "قاعدتان فقهيتان "كتاب : ينظر  )(١
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؛ ألن النفي  رضار) : أي ال يّرض اإلنساُن أحًدا، وال يقابل الرضر بالرضر
ومما ينبغي أن ننبه  ، يفيد حتريم سائر أنواع الرضر يف الرشعبال االستغراقية 

، وهذا  ، أّن من الرضر املنهّي عنه يف قوله: (ال رضر) اإلرضار بالنفس إليه
ا، فهو مكفوٌل رصاحة يف القرآن الكريم ،  إن يكن مكفوًال يف احلديث ضمنً

 يئ  ُّ:  ، وقال جل شأنه َّ حئ جئ يي ىي ني ُّ : قال تعاىل
 . َّ زب رب

اإلسالم حيظُر عىل اإلنسان  نّ فإِ ومبالغة يف النهي عن اإلرضار بالنفس:        
:  َقاَل  (ريض اهللا عنه) ن َأَنسٍ عف ، ، ولو باإلكثار من الشعائر اإلرضار بنفسه

ا مَ (َقاَل: ، َرُجًال ُهيَاَدى َبْنيَ اْبنَْيِه  )َصىلَّ اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َرَأى َرُسوُل اهللا 
نَّ (إِ : ) َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (، َفَقاَل َرُسوُل اهللا  : َنَذَر َأْن َيْمِيشَ  َقاُلوا )،َهَذا؟

َب َهَذا َنْفَسهُ  ويف رواية (إِنَّ اهللا َلَغنِيٌّ ،  َأَمَرُه َفَركَِب ثمَّ  )اهللاَ َلَغنِيٌّ َأْن ُيَعذِّ
، َقاَل : َرَأى َرُسوُل  َأَنٍس (ريض اهللا عنه) وَعنْ  ، َعْن َتْعِذيِب َهَذا َنْفَسُه)

ُه  اهللا (صىل اهللا عليه وسلم) َرُجًال ُهيَاَدى َبْنيَ اْبنَْيِه ، َفَقاَل : َماَلُه ؟ َقاُلوا : إِنَّ
                                                           

 .  ١٩٥البقرة: سورة ) (١
 .  ٢٩النساء: سورة ) (٢
 ) .١٢٠٣٨حديث رقم (، ) مسند أمحد (٣
ْذِر فِيَام الَ َيْملُِك َوِيف َمْعِصَيٍة  ،) صحيح البخاري (٤  حديث رقم، كَِتاُب األَْيَامِن َوالنُُّذوِر، َباُب النَّ

ْذِر، َباُب َمْن َنَذَر َأْن َيْمِيشَ إَِىل اْلَكْعَبِة حديث رقم  ( ،صحيح مسلم و،  )٦٧٠١(  ).  ١٦٤٢كتاب النَّ
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َكْب) َنَذَر َأْن َحيُجَّ َماِشًيا، َقاَل : عن و ،  (إِنَّ اهللا َلَغنِيٌّ َعْن َمْيشِ َهَذا ، َفْلَريْ
، فقال النبّي  بن عامر (ريض اهللا عنه) أّن أخته نذرت أن متيش إىل البيتعقبة 

َكْب)  (صىل اهللا عليه وسلم)  . : (إِنَّ اهللا الَ َيْصنَُع بَِشَقاِء ُأْختَِك َشْيًئا، َفْلَرتْ
مل يرشع قط ما  - من رمحته  -: أّن اهللا (سبحانه وتعاىل)  ومن هنا نتبنيُ 

منا الرشُع الرشيُف أّنه ال جيوز لإلنسان أن يّرض نفسه ، كام يعل يرضُّ بعباده
 أو غريه، وال أن يقابل الرضر بالرضر.

اَر) ، والنهُي يف احلديث الرشيف َر َوالَ ِرضَ  أو القاعدة الفقهية (الَ َرضَ
، فإن  ، أو واقًعا ؛ ألن الرضر إما أن يكون متوقًعا يكون امتثاله بأحد أمرين

، ومن هنا وضع  ل والتنفيذ يكون بدفعه قبل وقوعها فاالمتثاكان متوقعً 
واقًعا فاالمتثال كان ، وإن "الرضر يدفع بقدر اإلمكان"الفقهاُء قاعدة 
 . "الرضر يزال"، ومن هنا وضع الفقهاء قاعدة  يكون بإزالته

 
 

رواه أبو  وقاعدتنا التي نحن بصددها هي يف األصل نص حديٍث رصيٍح       
سعيد اخلدري عن النبي (صيل اهللا عليه وسلم)، وأخرجه الدارقطني

                                                           
 .دمشق - للرتاث املأمون دار، ) ٣٤٢٤حديث رقم (، مسند أيب يعىل املوصيل ) (١
 ).  ١٧٣٠٦حديث رقم (، مسند أمحد ) (٢
  . ٤٣ص "قاعدتان فقهيتان "ينظر كتاب :  )(٣
ْت ، حديث سنن الدارقطني ، كَِتاٌب ِيف اْألَْقِضَيِة َواْألَْحَكاِم َوَغْريِ َذلَِك، ِيف املَْْرَأِة ُتْقَتُل إِذَ  )(٤ ا اْرَتدَّ

  .)٤٥٣٩رقم (
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(الَ  : ويف بعض رواياته ،رشط مسلم : إنه عىل واحلاكم ، وقالوالبيهقي
ُه اهللاُ اَر ، َمْن َضارَّ َرضَّ َر َوالَ ِرضَ    . ، َوَمْن َشاقَّ َشقَّ اهللاُ َعَلْيِه) َرضَ

 

 
  

  

هذه القاعدة وليدة للقاعدة الرئيسة ، وهي ترمي إىل دفع الرضر املتوقع 
، "الوقاية خري من العالج  ":  بقدر اإلمكان ، ويتضافر معها قوهلم

)وقوله (صىل اهللا عليه وسلم) :  عىل أّن  ، (َال ُيوِرُد ُممِْرٌض َعَىل ُمِصحٍّ
 - أيضا  -فإذا كان الرضر املتوقع قدًرا، فتوقيه  ، رَد هذا ال يتناىف مع القَ 

قدٌر من اهللا ، ويف هذا يقول الفاروق عمر حني امتنع عن دخول بيئة فيها 
أفّر من قدر ( :  ، فسئل: أتفّر من قدر اهللا يا أمري املؤمنني؟ فقال طاعون

 شأن األخذ باألسباب. ، معلًيا  ) اهللا إىل قدر  اهللا
                                                           

  . )١١٣٨٤، باب ال رضر وال رضار حديث رقم ( السنن الكربى للبيهقي ، كَِتاُب الصلح )(١
  ).٢٣٤٥املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ، كتاب البيوع حديث رقم ( )(٢
ْت ، حديث سنن الدارقطني ، كَِتاٌب ِيف اْألَْقِضَيِة َواْألَْحَكاِم َوَغْريِ َذلَِك، ِيف املَْْرَأِة ُتْقَتُل  )(٣ إَِذا اْرَتدَّ

) ، السنن الكربى للبيهقي ، كَِتاُب الصلح، باب ال رضر وال رضار حديث رقم ٤٥٣٩رقم (
)١١٣٨٤.(  

بِّ ، َباُب الَ َهاَمَة ، حديث رقم ( ،صحيح البخاري ) (٤ صحيح مسلم، كتاب و)، ٥٧٧١كَِتاُب الطِّ
َة، َوَال  َالِم، َباُب َال َعْدَوى، َوَال طَِريَ  َهاَمَة، َوَال َصَفَر، َوَال َنْوَء، َوَال ُغوَل، َوَال ُيوِرُد ُممِْرٌض َعَىل السَّ

  ).٢٢٢١ُمِصحٍّ ، حديث رقم  (
، َباُب َما ُيْذَكُر ِيف الطَّاُعوِن ) (٥ بِّ صحيح و) ، ٥٧٢٩حديث رقم (، صحيح البخاري، كَِتاُب الطِّ

َريَ  َالِم، َباُب الطَّاُعوِن َوالطِّ   ).٢٢١٩ِة َواْلَكَهاَنِة َوَنْحِوَها ، حديث رقم (مسلم ، كتاب السَّ
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وال خيفى أّن كل اجلهود التي تبذل للوقاية من األوبئة واألمراض املعدية 
 . ب إىل هدف دفع الرضركلها ُتصوّ 

أن حتريم اإلسالم املسكرات والعقاقري املفرتة  - كذلك -وال خيفى
 . يرمي إىل غاية توقي الرضر

سفتها دفع وبتأملنا الرخص التي رخصتها الرشيعة نجد ضمن فل  
 . الرضر

إّنام هيدُف إىل توقي  ، وما تستحدثه الدول من قواعد ضابطة للمرور
  : (َتَداَوْوا ِعَباَد اهللا) ، وأمر النبّي (صىل اهللا عليه وسلم) إذ يقول الرضر

 . ، وما يقع منها إنام هيدُف إىل دفع ما يتوقع من أرضار
 

 
الرضر  ":  من القاعدة الرئيسة قوهلم -كذلك  - تولدة ومن القواعد امل      

إلنسان ، وعىل كّل عىل ااحلفاظ : ، وهذه القاعدة املتولدة مقصدها  "يزال 
 ا.، أو معنوي   اما يتصل به مادي  

، فمن أوجب  : أّن أي يشء يصدق عليه أنه رضر ومفهوم القاعدة      
 . اإلنسان وعىل كّل ما يتصل به ا عىلالواجبات املبادرة بإزالته ؛ حفاظً 

ويدخل يف الرضر املقصود هنا الرضر العام الذي تقع آثاره عىل       
فاالعتداء عىل  ، ، أو عموم الوطن ، أو حيّ  ، أو مصلحة أصحاب حملة

                                                           
  ) .١٨٤٥٥مسند أمحد ، حديث رقم () (١
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، والعدوان عىل أرايض الدولة يدخل يف  املرافق العامة يدخل يف هذا الرضر
يدخل يف هذا  -بأي صورة  -يق العام ، واإلساءة إىل الطر هذا الرضر

يف مياه  -وما شاكل ذلك  -ا ترصيف املخلفات من املصانع ، وأيًض  الرضر
، وكل هذه األلوان من  ، وتلويث البيئة من الرضر النيل من الرضر

  . "الرضر يزال"، وا رضرً متثل السلوكيات املنحرفة 
 
 

الرضر "أنام هي حتّوط يؤخذ أثناء ممارسة القاعدة السابقة هذه القاعدة ك      
؛ فكأنام هي بمعنى الرضر يزال بدون رضر ، ولو بأقل ما يمكن من  "يزال

يف أنه عند  "ال رضر وال رضار  ":  وهذه القاعدة تلتحم مع أمها ، الرضر
، وال يسمح  ، وال أكرب إزالة الرضر فإن اإلزالة ال تكون برضر مماثل

 . ، إال إذا استحال التحوط منه لرضر األقلبا
 

 
: رجل إطفاء احلريق ال شك سيناله بعض الرضر وهو يؤدي  فمثًال      

؛ فهو يتحمل يف سبيل دفع الرضر العام بإطفاء  دوره، لكنه رضر خاص
 .    احلريق الذي قد يّرض أرضاًرا عديدة بكثريين

وكذلك أفراد الرشطة وأفراد القوات املسلحة يف مناشطها لقمع      
اإلرهاب ، فال شك أهنم يتعرضون لرضر يف أنفسهم ، لكن يتحمل هذا 

 . الرضر يف سبيل أمن البلد وأمن الشعب
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يف الشدة بحيث ال يمكن إزالتهام مًعا ، فإذا اجتمع رضران وتفاوتا 
فهنا يزال الرضر األشد بارتكاب الرضر األخف ، ومن ذلك التضحية 

 باألنفس يف احلروب حلامية دين الناس وأوطاهنم .
 

 
 . : ما صلح به أمر الناس مما أمر به الشارع أو أذن فيه  واملراد باملصلحة      
: ما هنى عنه الشارع ملا فيه من الفساد ، فهي شاملة  واملراد باملفسدة      

للمعايص وللرضر باملعنى املتقدم ، وقرر فقهاء الرشيعة أن العمل باملفسدة 
 حرام .

أنه إذا كان فعل املأمور به أو املأذون فيه مستلزًما  : ومعني القاعدة      
، ودليله قول النبي (صىل اهللا عليه  لفعلالرتكاب أمر منهي عنه ترك هذا ا

ِء َفُخُذوا بِِه َما اْسَتَطْعُتْم  وسلم) ْ َوإَِذا َهنَْيُتُكْم َعْن ، : ( َفإَِذا َأَمْرُتُكْم بِاليشَّ
ٍء َفاْجَتنُِبوُه) وسد باب النهي ، حيث علق امتثال األمر باالستطاعة  ،  َيشْ

 . ، فلم جيزه أبًدا إال عند الرضورة كله

                                                           
نَِّة، َباُب اِالْقتَِداِء بُِسنَِن َرُسوِل اهللاَِّ (َصىلَّ اهللاُ ) (١ صحيح البخاري، كَِتاُب اِالْعتَِصاِم بِالكَِتاِب َوالسُّ

َم)  ح مسلم ، كتاب اْلَفَضائِِل ، َباُب َتْوقِِريِه (َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه صحيو) ، ٧٢٨٨حديث رقم (، َعَلْيِه َوَسلَّ
ُق بِِه َتْكلِيٌف َوَما َال َيَقُع، وَرَة إَِلْيِه، َأْو َال َيَتَعلَّ َم)، َوَتْرِك إِْكَثاِر ُسَؤالِِه َعامَّ َال َرضُ َوَنْحِو َذلَِك،  َوَسلَّ

  ).١٣٣٧حديث رقم (
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ويرشدك إىل هذا ما ذكره علامء أصول الفقه من أن األمر يفيد طلب      
، ويرشدك إىل  ، والنهي يفيد طلب الكف عن الفعل أبًدا ولو مرة ،الفعل

،  ؛ حيث استوعب النهي األزمان أن النهي راجح عىل األمر -أيًضا  -هذا 
ا املشقة ؤثر فيهت، كام يرشدك أن الواجبات  ومل يقتض األمر التكرار

، فإنه ال يؤثر  بخالف املحرمات ، ، ولو كانت من باب احلرج بالرتخيص
، أو  ، أو الدين يف الرتخيص فيها إال الرضورة التي خيشى منها عىل النفس

 .  ، أو املال ، أو العرض العقل
 هوو ، ملكه ترصًفا يرض بجريانه من الترصف يف منع اإلنسانومن ذلك        

ه ما وصل إليه غاية الفكر القانوين البرشي يف قاعدة (منع يتضافر مع
 التعسف يف استعامل احلق) .

        *       *       * 

 



                                                           
 بترصف . ٤٣ص " قهيتانف قاعدتان":  كتاب ينظر) (١
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لتي يظهر من خالهلا يرس ُتعدُّ هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكربى ا       
ا أصل رشعي عظيم الرشيعة اإلسالمية وسامحتها رفع  هيدف إىل ، ، كام أهنَّ
،  ، وفيها تقرير ملبدأ اليقني باعتباره أصًال معتًربا احلرج واملشقة عن املكلفني

ال سيام يف باب  ، وس الشيطاناوإزالة للشك الذي كثًريا ما ينشأ عن وس
إذا اشتد  ، داء عضالالشيطان وس امن املعلوم أن وس، و الطهارة، والصالة

،  ، ويكابد العناء يف أداء الواجبات ، فيقع يف املشقة ال ينفك عنه بصاحبه
وكذلك يف سائر املسائل والقضايا الفقهية التي ترسي فيها هذه القاعدة يتجىل 

 . الرفق والتخفيف عن العباد
 

   
إذا ثبت لدى املكلف أمر من األمور بشكل قطعي يفيد اليقني ، ثم طرأ 

،  ، فال شك أن ذلك يؤثر عليه هضأو شك أو وهم يف زواله ونق ظنٌّ عليه 
 .  ، ويطرح الشك وعليه حينئذ أن يأخذ باليقني

، أو أي طريق من طرق اإلثبات  ، أو أمارة فاألمر الثابت املقرر بدليل
أي  ، ، ال يرتفع حكمه بالشك ، واملعرب عنها باألصل أو اليقني املعتد هبا

، بل يبقى حكم اليقني سارًيا حتى يقوم  االحتامالت التي ال يعززها دليل
                                                           

هذا املبحث أ.د/ رمضان حممد عيد  اهلتيمي ، عميد كلية الرشيعة والقانون األسبق بجامعة ) أعد ∗(
 األزهر. 
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، ثم شك  ، فاإلنسان متى حتقق شيًئا الدليل املعتد به يف تغيري ذلك عىل احلكم
يبقى األمر عىل ، ف هل زال ذلك اليشء املتحقق أو ال؟ فاألصل بقاء املتحقق

 .  اما كان متحققً 
أكانت مياه  ، سواء ولتوضيح ذلك نقول: إن األصل يف املياه الطهارة

، فال يعدل عن  ، فهذا هو اليقني فيها أمطار أم أهنار أم بحار أم عيون أم آبار
أي املتيقن يف داللة األلفاظ  ، ، واألصل يف الكالم احلقيقة ذلك بالشك
 . ، ما مل يقم دليل عىل رصفها عن ذلك ملعنى الذي وضعت لهاستعامهلا يف ا
،  يرفعه متيقنفاحلكم الثابت بالدليل يبقى ثابًتا ما مل يرد دليل  ، وعليه

ا استناًدا إىل الدليل يربرها ، ، فال يزيله احتامالت ليس هلا ما  فيعترب بقاؤه يقينً
قى مالًكا ملا يف ، يب ، أو أي سبب صحيح ، أو إرث فمن ملك شيًئا بعقد

،  ؛ ألن امللك استند إىل سبب صحيح ، وال ينتقل إىل غريه إال بدليل حوزته
 .فثبوته يقيني ، فال يزول إال بيقني مثله

   
 

 نقيض الشك. هوو ، ، وحتقيق األمر ، وإزاحة الشك : العلم اليقني لغة      
 . "ازم املطابق للواقع عن دليلاالعتقاد اجل"ا : واصطالًح 

يف أي ؛ ألنه ال جزم  : االعتقاد اجلازم : الظن وغلبة الظن فخرج بقوله     
 ، وهو اجلهل، ، ما ليس مطابًقا للواقع  : املطابق للواقع وخرج بقوله ،منهام

                                                           
   . ٤٣٩/  ٤رشح الكوكب املنري البن النجار (١) 

   . ٤٦الباحسني ، ص  يعقوبللدكتور /، قاعدة اليقني ال يزول بالشك (٢)  
  . بريوت ، الرسالة مؤسسة،  ١١٥ص ، ء الكفوي الكليات أليب البقا(٣) 
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اعتقاد املقلد فيام كان  ، : عن دليل ، وخرج بقوله اوإن كان صاحبه جازمً 
ليس  و، فهأو النقض  عرضة للزوال املبني عىل غري دليلن اعتقاده ؛ أل صوابا

 . ء من اليقني يف يش
 اعتقاد اليشء فالعلم هو ، واعلم أن هناك فرًقا دقيًقا بني العلم واليقني

عىل ما هو عليه ، عىل سبيل الثقة واجلزم به ، أما اليقني فيزيد عىل العلم 
 نة القلب .، وطمأني ، وثلج الصدر بسكون النفس

 

 
،  : تردد ، وشك يف األمر ، ومجعه شكوك : نقيض اليقني الشك لغة

، أو هو حالة نفسية يرتدد معها الذهن بني اإلثبات  فالشك مطلق الرتدد
 . ، ويتوقف عن احلكم والنفي

هو الرتدد بني النقيضني بال ترجيح ألحدمها عىل اآلخر  ":  اواصطالًح 
، وهو الوقوف بني الشيئني ال  استوى طرفاه : الشك ما وقيل ، عند الشاك

 .  "يميل القلب إىل أحدمها
هو الشك  "اليقني ال يزول بالشك  "واملراد بالشك يف هذه القاعدة 

ا عىل يقني طارئً يكون ، أو أمارة معتربة ، و ال يستند إىل دليل صحيح الذي
يتصور  ؛ ألن اليقني ال بتداءا يف حصول اليقني امتقدم ، وليس كونه شك  

 حصوله إذا رافقه شك منذ وجوده . 
                                                           

       . )شكك(مادة ، لسان العرب واملعجم الوسيط   (١)
  .                                               بريوت ، العريب الكتاب دار، ١٢٨ص ، التعريفات للجرجاين (٢)  
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ة ، إنام يعرض تَّ بَ ا: فإنه ال يوجد يف رشع اهللا يشء مشكوك فيه الْ وأيًض 
، أو بسبب  ، أو اشتباهه عليه الشك للمكلف بسبب جهله باحلكم الرشعي

فة من ، وقد يكون األمر مقتضًيا اليقني عند طائ جهله بمناط احلكم الرشعي
إنام يدل عىل  ا، وجمهوًال أو مشكوًكا فيه عند طائفة أخرى ، وهذ أهل العلم

 .  استيالء النقص عىل بني آدم
؛ ألن اجلهل قد يكون عدم  ، وهو أخص منه والشك رضب من اجلهل

 ، قال تعاىل:ا، وليس كل جهل شك   ، فكل شك جهل العلم بالنقيض أصًال 
  .   َّ  زب رب يئ ىئ نئ  ُّ
والشك ال تبنى عليه األحكام الرشعية ، إذا كان هناك أصل استصحب  "  

    . "عىل خالفه
 

 واإلمجاع واملعقول: النبوية والسنة الكريم هلذه القاعدة أدلة من القرآن 
  : 

 لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث ُّ قوله تعاىل:  - ١
 .  َّمك

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج   ُّ:  قوله تعاىل - ٢
 . َّ جع مظ حط مض خض حض جض مص خصحص

                                                           
  .١١٠، من اآلية :  هودسورة (١)  

  .العلمية الكتب دار،  ٦٢/ ١للزركيش  الفقه لأصو يفالبحر املحيط (٢) 
  .٣٦ ، من اآلية :يونسسورة (٣) 
  .١١٦األنعام: سورة (٤) 
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         خي حي  جييه ىه  مه جه ين ىن من خن  حن جن  ُّ قوله تعاىل: - ٣

 .َّ ٰر ٰذ  يي  ىي مي
 

 

ُه َشَكا إَِىل َرُسوِل  - ١ ِه (ريض اهللا عنهام) ، َأنَّ حديث َعبَّاِد ْبِن َمتِيٍم، َعْن َعمِّ
َالِة؟  (َصىلَّ اهللاُ َعَلْيهِ  اهللا َء ِيف الصَّ ْ ُه َجيُِد اليشَّ ُل إَِلْيِه َأنَّ يَّ ِذي ُخيَ ُجُل الَّ َم) الرَّ َوَسلَّ

ْف  -: (الَ َينَْفتِْل  َفَقاَل  ى َيْسَمَع َصْوًتا َأْو َجيَِد ِرًحيا) -َأْو الَ َينَْرصِ  . َحتَّ
(َصىلَّ اُهللا  اهللا: َقاَل َرُسوُل  َأِيب ُهَرْيَرَة (ريض اهللا عنه) ، َقاَل  حديث  - ٢

ٌء  َم) : (إَِذا َوَجَد َأَحُدُكْم ِيف َبْطنِِه َشْيًئا، َفَأْشَكَل َعَلْيِه َأَخَرَج ِمنُْه َيشْ َعَلْيِه َوَسلَّ
ى َيْسَمَع َصْوًتا، َأْو َجيَِد ِرًحيا) ُرَجنَّ ِمَن املَْْسِجِد َحتَّ  . َأْم َال، َفَال َخيْ

صول اإلسالم ، وقاعدة عظيمة وهذا احلديث أصل من أ" : قال النووي
من قواعد الفقه ، وهي أن األشياء حيكم ببقائها عىل أصوهلا حتى يتيقن 

 ."، وال يرض الشك الطارئ عليها  خالف ذلك

                                                           
  . ٢٨: سورة النجم (١) 
ى َيْسَتْيِقَن ، حديث رقم  صحيح البخاري ، كَِتاُب الُوُضوءِ (٢)  كِّ َحتَّ ُأ ِمَن الشَّ ، َباُب َمْن الَ َيَتَوضَّ

ُبَهاِت ، حديث  يضصحيح مسلم ، كتاب احلو)، ١٣٧( ، َباُب َمْن َملْ َيَر الَوَساِوَس َوَنْحَوَها ِمَن الشُّ
  ).٣٦١رقم  (

َن الطََّهاَرةَ  كتاب احليض ،مسلم صحيح (٣)  لِيِل َعَىل َأنَّ َمْن َتَيقَّ َدِث َفَلُه َأْن  ، َباُب الدَّ ، ُثمَّ َشكَّ ِيف اْحلَ
َ بَِطَهاَرتِِه تِْلَك    ).٣٦٢( حديث رقم ، ُيَصيلِّ

  . ١/٤٩مسلم   صحيحرشح النووي عىل (٤) 
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 َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ ( اهللا َرُسوَل  َأنَّ :  )َعنْهُ  اهللا َرِيضَ ( ُهَرْيَرةَ  َأِيب  حديث - ٣
ْيَطانُ  َجاءَ  ُيَصيلِّ  َقامَ  إَِذا مْ َأَحَدكُ  إِنَّ : (َقاَل ) َوَسلَّمَ  ى َعَلْيهِ  َفَلَبَس  ، الشَّ  الَ  َحتَّ
، َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتْنيِ َوُهَو  َفإَِذا َوَجَد َذلَِك َأَحُدُكمْ  َصىلَّ ، َكمْ  َيْدِريَ 

 .َجالٌِس)
ْدِريِّ (ريض اهللا عنه) ، َقاَل  - ٤ َصىلَّ ( اهللا: َقاَل َرُسوُل  حديث َأِيب َسِعيٍد اْخلُ

َم) : (إَِذا َشكَّ َأَحُدُكْم ِيف َصَالتِِه، َفَلْم َيْدِر َكْم َصىلَّ َثَالًثا َأْم  اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
كَّ َوْليَْبِن َعَىل َما اْسَتْيَقنَ  َأْرَبًعا ، ُثمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْنيِ َقْبَل َأْن  ، َفْلَيْطَرِح الشَّ
مَ  ، َوإِْن َكاَن َصىلَّ إِْمتَاًما ِألَْرَبٍع  ًسا َشَفْعَن َلُه َصَالَتهُ ، َفإِْن َكاَن َصىلَّ َمخْ  ُيَسلِّ

ْيَطاِن) أي إغاظة له  "كانتا ترغيام للشيطان  "ومعنى ،  َكاَنَتا َتْرِغيًام لِلشَّ
: أن   ، مأخوذ من الرغام وهو الرتاب ، ومنه أرغم اهللا أنفه، واملعنىوإذالًال 

، فجعل اهللا تعاىل  ه وتعرض إلفسادها ونقصهاعليه صالت َس الشيطان لبَّ 
ان ـام الشيطـوإرغ، س عليه للمصيل طريًقا إىل جرب صالته وتدارك ما لبَّ 

ن مراده ، وكملت صالة ابن آدم ، وامتثل أمر اهللا عًدا ـورده خاسًئا مبع
 . "إبليس من امتناعه من السجود عىص بهتعاىل الذي 

                                                           
صحيح البخاري ، أبواب ما جاء يف السهو ، باب السهو يف الفرض والتطوع ، حديث (١) 
ُجوِد  ،صحيح مسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة و) ، ١٢٣٢رقم( َالِة َوالسُّ ْهِو ِيف الصَّ َباُب السَّ

  ).٣٨٩َلُه، حديث رقم  (
ُجوِد َلُه ، حديث  ،كتاب املساجد ومواضع الصالة  صحيح مسلم ،(٢)  َالِة َوالسُّ ْهِو ِيف الصَّ َباُب السَّ

  ).٥٧١رقم  (
  .٥/٦٠  ) رشح النووي عىل صحيح مسلم٣(
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واألحاديث النبوية الرشيفة التي استدل هبا الفقهاء  وهذه اآليات القرآنية       
عىل العمل هبذه القاعدة تدل بوضوح وجالء عىل أن املكلف متى حتقق وتأكد 

، فعليه  أكان يف العبادات أم املعامالت أم غريمها سواء ، لديه أمر من األمور
 أن يعمل باليقني ويطرح الشك.

 

 

ل ـرع ، نقـول الشـ أن العمل هبذه القاعدة أصل من أصأمجع الفقهاء عىل      
هذه قاعدة جممع عليها ، وهي أن  " : هذا اإلمجاع اإلمام القرايف حيث يقول

 .  "كل مشكوك فيه جيعل كاملعدوم الذي جيزم بعدمه
إن التمسك باليقني وترك املشكوك فيه أصل من  " : ويقول الرسخيس     

  .  "أصول الرشع 
 

 
؛ ألن اليقني يفيد العلم القطعي  فإنَّ اليقني أقوى قطًعا من الشك       

فإنه يفيد الرتدد بني األمرين أو  ، أما الشك ويتصف بالثبات واالستقرار
 . الشيئني دون ترجيح بينهام ، ومن ثم فإنه ال يقوى عىل إزالة اليقني

 

                                                           
  . ١/١١١  الفروق للقرايف(١) 
  . لبنان ، بريوت ، العلمية الكتاب دار،  ٢/١١٦أصول الرسخيس (٢) 
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؛ من  ، تدخل يف مجيع أبواب الفقه ذه القاعدة فروع كثرية ومتنوعةهل        
، وغريها ، كام أهنا  ، وشهادات ، وأقضية ، وجنايات ، ومعامالت عبادات

قاعدة مطردة ال خيرج عنها إال مسائل يسرية ألدلة خاصة عىل ختصيصها ، 
 . "قق كان داخًال فيهاحتوبعضها إذا 

 منها :، وع املخرجة عىل هذه القاعدة وإليك بعض هذه الفر     
 

 

 
؛ ألن  الطهارة ، حكم ببقائه عىل ، وشك يف احلدث من تيقن الطهارة - ١

، وشك يف  أما من تيقن احلدث،  الطهارة يقني فال يزول بالشك
؛ ألن احلدث يقني فال يزول بالشك ، ويلزمه  ، فهو حمدث الطهارة
   . الوضوء

وهو أن  ، ؟ بنى عىل اليقني ال وإذا شك يف املاء هل أصابته نجاسة أ - ٢
ثم شك هل زالت  ، ، أما لو تيقن بنجاسته األصل يف املياه الطهارة

 ؛ ألن اليقني ال يزول بالشك.  ؟ بقي عىل يقني النجاسة ال والنجاسة أ
 

 
يصيل حتى يثبت عنده  ، فليس له أن إذا شك يف دخول وقت الصالة - ١

 . ، ونحو ذلك ، أو التحري بالسؤال دخول الوقت
                                                           

  . ١/٢٥٨املجموع للنووي و،  ٥٦، ص األشباه والنظائر للسيوطي (١)
  .العلمية الكتب دار،  ١/٥٣املهذب للشريازي  (٢) 



-٩٢-  
  

 

 

؛ وهو  ، بنى عىل اليقني هل صىل ثالًثا أو أربًعا وهو منفرد إذا شك - ٢
 . "، فال يزول اليقني بالشك ، إذ األصل بقاء الصالة يف ذمته األقل

 

 
يه لال ؟ وجب ع وهل أخرج ما وجب عليه من الزكاة أ : إذا شك - ١

، ومن ثم فال تربأ  ؛ ألنه عىل يقني من شغل ذمته بوجوب الزكاة إخراجها
 ها. إخراجذمته بالشك يف 

 عدم األصل ألن عليه ، يشء فال ال؟ أو نصاًبا املال بلغ هل شك : إذا -  ٢
، فال تشغل الذمة بمجرد ا حتى يبلغ املال نصابً  ذمةال وبراءة الوجوب

 الشك.
 
ما مل يثبت عنده  ، فليس له أن يفطر إذا شك يف غروب الشمس – ١

، فال يرتك بالشك  ؛ ألن األصل بقاء النهار دخول الليل وغروب الشمس
 .املجرد

 
ا طاف هل والسعي الطواف من األشواط عدد يف شك إذا –١  أو ست 

ا هل اجلمرات عدد يف شك أو ،سبًعا  وهو اليقني ، عىل بنى ا ،سبعً  أو ست 
العدد الذي تؤدى ، وقد شك يف  ؛ ألن األصل بقاء العبادة يف ذمتهاألقل 

 . ال يرتك األصل بالشكـ، ف به
                                                           

  .١/٢٥ للشريازي املهذب(١) 
  .  ٤/٢١٦املغني البن قدامة و،  ٥٨ص، األشباه والنظائر للسيوطي (٢) 

  . ٣/٩١روضة الطالبني و،  ٢٧٣/ ٣بدائع الفوائد  )٣(
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تى يتيقن حترتيب أحكام املوت من عدة ومرياث وغريمها ال ينبغي  - ١

واالحتامل. ؛ ألن اليقني ال يزول بالشك  من خروج الروح، وإال فال 

 
، وقالوا  استثنى بعض أهل العلم من هذه القاعدة بعض الفروع الفقهية

، وعند التحقيق  ، وإن الشك فيها قد أزال اليقني بوجوب إعامل الشك فيها
مل فيها باألصل جد أن اليقني مل يرتك يف أكثر هذه الفروع بالشك، إنام عُ وُ 

يتحقق رشط العدول عنه، وإن ما خالف مقتىض هذه القاعدة هو من  الذي مل
باب االستثناء الذي يثبت القاعدة ، كام هو احلال يف استثناء اخلاص من مجلة 

 أفراد العام.
 

عىل اخلف يف احلدث الناقض لوضوئه: هل كان يف وقت  يمسح من شك - ١
فإنه جيعله يف وقت العرص حتى ال يصيل بمسح العرص، أو يف وقت املغرب؟ 

 .وهو شاك يف طهارته؛ ألن املسح رخصة، والرخص تبنى عىل االحتياط
يؤثر يف طهارة  غريمها أو البدن أو الثوب من النجاسة موضع يف الشك - ٢

، أو البدن، أو  ، وال تزول النجاسة إال بغسل مجيع الثوب الثوب أو غريه
ا النجاسة عىل اليد وشككنا هل هي اليمنى أو اليرسى ؟ ، فإذا تيقنَّ  غريمها

ا زوال  مجيع النجاسة ، وال وجب غسل اليدين، وال تصح الصالة إال إذا تيقنَّ 
                                                           

  . ١/٩٧مغني املحتاج للخطيب الرشبيني   (١)
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يتيقن ذلك إال بغسل اليدين ، وكل حمل حيتمل أن تكون النجاسة قد 
 ، ويأيت هذا االحتياط لصالح النظافة وعناية اإلسالم الشديدة هبا.أصابته

 

 
:يندرج حتت هذه القاعدة قواعد فرعية من أمهها ما ييل 

 

  
بناًء عىل ثبوته  ارضأن حيكم بثبوت أمر يف الزمن احل عنى هذه القاعدة:وم

 . ارضحلإىل ا ايض؛ لفقدان ما يصلح للتغيري من املسابق يف الزمان ال
،  : أنَّ ما ثبت حيكم ببقائه ما مل يوجد دليل عىل خالفه أو بعبارة أخرى

، وهو ما يسمى جد دليل عىل خالفه وما مل ي، ما مل يثبت حيكم بعدمه  أنو
 عند األصوليني باالستصحاب.   

  وينقسم إىل عدة أقسام ، أمهها:
 ، أو الرباءة األصلية .األصيل  العدم استصحاب - ١
ن أ، واستصحاب النص إىل  أن يرد ختصيص إىل العموم حاباستص - ٢

 ما يوقف العمل به.يرد 
 .   ودوامه ثبوته عىل والعقل الرشع دل ما حكم استصحاب  - ٣

                                                           
  . ١/٤٧األم للشافعي و،  ٢/٣١٦املغني البن قدامة  (١) 
كشف األرسار للبخاري و ،٣/١٧٨هناية السول لإلسنوي و،  ٢/٣٥٠مجع اجلوامع   املحيل عىل(٢) 

٣/٣٧٧ .  
  . ٢٨ص ، للدكتور /رمضان هتيمي ، االستصحاب ومدى حجيته عند األصوليني (٣) 
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 جديد دليل يوجد مل ما بالزوجية وحيكم ، هو كام يبقى القائم الزواج - ١

 الفراق. أو الطالق عىل يدل
، فيحكم  ، وال يعلم موته من حياته هخرب وانقطع سافر ذيال املفقود - ٢

، ما مل يرد دليل  ا وقت سفره، وهو أنه كان حي   بحياته بناء عىل األصل
 .أو حكًام  عىل موته حقيقة

 
  

، أو  أنَّ اإلنسان يولد بريًئا من كل َدْينٍ  : عنى هذه القاعدةوم        
،  ، وتظل ذمته بريئة بناء عىل هذا األصل ، أو التزامأو مسئولية تكليف، 

ذا قد أخذ القانون هب، و حتى يثبت بالدليل شغل هذه الذمة ملصلحة الغري
 حتى تثبت إدانته.  بريءاملتهم األصل حني قرر أن 

نَ  : : قول الرسول (صىل اهللا عليه وسلم) ودليل هذه القاعدة         ةُ ـ(اْلَبيِّ
عِ   .  َعَىل َمْن َأْنَكَر) ي، َواْلَيِمنيُ َعَىل املُْدَّ

 

 
القول ف،  ، فأنكر زيد ذلك ادعى رجل أن له عىل زيد ألف جنيه - ١

، حتي يثبت هذا الرجل ذلك  ألن األصل براءة الذمة ؛ قوله
 ، أو غريمها. بالبينة، أو الشهود

                                                           
ت، َباُب: َال ُحيِيُل ُحْكُم اْلَقاِيض َعَىل املَْْقِيضِّ َلُه ، َواملَْْقِيضِّ اب الشهاداتك ،السنن الكربى للبيهقي (١) 

َراَم َعَىل َواِحٍد ِمنُْهَام َحَالًال ، ح َالَل َعَىل َواِحٍد ِمنُْهَام َحَراًما ، َوَال اْحلَ  رقم ديثَعَلْيِه ، َوَال َجيَْعُل اْحلَ
)٢٠٥٣٧.(  
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؛ ألن األصل براءة غارمال قول فالقول ، املتلف قيمة يف اختلفا إذا - ٢
 .الذمة مما زاد

 أن فعليه خائن فالًنا أن ادعى فمن ، األمانة اإلنسان يف األصل - ٣
 .ذلك يثبت

: 
حيكم  اليشء: أن الصفات واألمور الطارئة عىل  ومعنى هذه القاعدة        

أي أنه عند االختالف يف ثبوت  ، بعدم وجودها إىل أن يثبت بالدليل وجودها
 ، فالقول قول من يتمسك بالعدم. أمر من األمور العارضة وعدمه

أن العدم  "اليقني ال يزول بالشك  "ووجه ارتباط هذه القاعدة بقاعدة         
، فهو مسبوق  يدعى حصوله وعروضه يشء، فكل  سابق عىل الوجود

، فال  وجود مشكوك فيه، وال يقنيبالعدم، والعدم السابق عىل الوجود ثابت ب
 يرفع الشك باليقني. 

 
محل عىل القليل ؛ ألنه املتيقن  ، والكثري القليل يف وشك الفعل تيقن من - ١

 وما زاد عىل ذلك فإن األصل فيه العدم ، فال يرتفع  اليقني بالشك .
األصل عدمها ، ولو ؛ ألن  للمشرتي فالقول ، املبيع رؤية يف اختلفا لو - ٢

 .اختلفا يف تغري املبيع بعد رؤيته ، فالقول للبائع ؛ ألن األصل عدم التغري

                                                           
  .٥٩ص  ، ، والبن نجيم ٥٩ص  ، األشباه والنظائر للسيوطي(١) 
  املرجعان السابقان . (٢) 
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، ولكن يستثنى  أنَّ األصل عدم االعتداد بالسكوتمعنى هذه القاعدة : 

،  ، أو مست احلاجة إليه ةـض احلاجذلك بالسكوت إذا كان يف معر من
  .ودلت الظروف املالبسة عىل االعتداد به

 
، ومل ينهه عن ذلك، الدار  صاحب فسكت أمامه، غريه دار رجل باع إذا - ١

 ، ألنه ربام كان غري منتبه لذلك. فال يعترب سكوته إجازة هلذا البيع
 

، كاألسد املستعمل يف  : هي اللفظ املستعمل فيام وضع له احلقيقة      
 ، واإلنسان يف احليوان الناطق. املفرتساحليوان 

، فإذا دار  : اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له ، وهو وضدها املجاز       
نرصف إىل املجاز ي، وال  اللفظ بني كونه حقيقة وجماًزا محل عىل احلقيقة

طلق  ينرصف إىل احليوان املفرتس حقيقة ، أُ ، كاألسد فإنه إذا   بقرينةإال
 .  ةنوال ينرصف إىل الرجل الشجاع جماًزا إال بالقري

،  أن الكالم إذا كان له معنى حقيقي وآخر جمازي : معنى هذه القاعدة      
  إذا، وال ينرصف إىل املعنى املجازي إال فالراجح محله عىل املعنى احلقيقي

 وجدت القرينة التي ترصفه إىل ذلك.
                                                           

  .٥٩ ص ، نجيم والبن ، ٥٩ ص ، للسيوطي والنظائر األشباه(١) 
  .  ١/٢٩٤رشح الكوكب املنري و، ١/٢١اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (٢) 
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أسًدا، فاملراد به احليوان املفرتس، وال ينرصف إىل  رأيت: قال  لو - ١

الرجل الشجاع إال إذا وجدت القرينة التي ترصف اللفظ عن معناه 
 يف احلرب.خيطب : رأيت أسًدا  ، كقوله احلقيقي إىل املعنى املجازي

 فيه يدخل مل الكريم ، القرآن حفاظ عىل هذه داري وقفت: قال  لو - ٢
؛ ألنه ال يطلق عليه حافظ إال جماًزا باعتبار ما ونسيه  حافًظا كان من
 . كان

 
، أو  األصل يف األحكام الرشعية قبول األدلة الظنية : معنى هذه القاعدة

، فال يعتد به يف بناء  أو اخلطأ ، الضعف لظن ظاهر، أما إذا كان ا غلبة الظن
فال  ، ، ثم تبني أنه خطأ ، فإذا وقع من املكلف فعل بناًء عىل الظن األحكام

 به. يعتد
 
 ه .ؤجاز وضو، ثم تبني أنه طاهر  ، ، فتوضأ به أن املاء نجٌس  ظن لو - ١
 األعىل وفق ترتيب جاز للقايض خطؤه تبني بيشء القايض حكم لو - ٢

درجات التقايض نقضه والرجوع عنه ، إذ ال عربة بالظن البني 
 خطؤه.

  : اأيًض  "اليقني ال يزول بالشك" : قاعدةالقواعد املندرجة حتت ن وم 
                                                           

  . ٧٠األشباه والنظائر للسيوطي ص  (١) 
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، وتؤكد سامحة هذا  ع اإلسالميمتثل هذه القاعدة الكلية روح الترشي          
حيث راعى أحوال املكلفني ورفع عنهم ، الدين احلنيف ووسطيته واعتداله 

هذه القاعدة  )رمحهم اهللا(، وملَّا كان األمر كذلك عدَّ علامؤنا  الضيق واحلرج
 مسائل الفقه.كثري من تفرع عنها يمن أمهات القواعد التي 

 

 
 

 . براز سامحة اإلسالم ووسطيته واعتدالهإ  - ١
 رفع احلرج والضيق عن املكلفني.  - ٢
 قة.فيه مش بيشء، ال ُيكلِّف  التأكيد عىل أنَّ دين اهللا يٌرس   - ٣
هم عند ترشيع أي حكٍم من مراعاة أحوال املكلفني وظروف  - ٤

 . األحكام
 وأخراهممن أهم مقاصد الرشيعة مراعاة مصالح العباد يف دنياهم   - ٥

 املفاسد واملشاق عنهم.ودرء 
،  املصالح الدنيوية املتمثلة يف التيسري والتخفيف عىل العباد حتقيق  - ٦

، واستقرار  واملصالح األخروية املتمثلة يف االمتثال بأخذ الرخص
 ، وشكر املنعم سبحانه.  عظمة الدين يف النفس

                                                           
التفسري وعلوم القرآن بكلــية أصــول الــدين هذا املبحث د /يارس أمحد مريس ، مدرس أعد  ) ∗(

 بالقاهرة . 
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، وأنَّ الرشيعة اإلسالمية تتوخى يف  ر هذه القاعدة أنَّ دين اهللا يٌرس ُتقرِّ      
، فإذا عرض للمكلف عارٌض منعه من  أحكامها رفع احلرج عن الناس

، فإنَّ  مشقٍة أو صعوبةٍ  وجودقيقه حت ، أو حال بينه وبني تنفيذ حكم رشعي
فه بام يقع حتت قدرة املكلف دون حرٍج أو ضيٍق،  الرشيعة السمحة ُختفِّ

 فاملشقة تصبح سبًبا للتخفيف والتيسري.
 

 
        

 
 واملشاق عىل قسمني:  ،  املشقة تعني الشدة واجلهد والعناء      

 : والغسل ، كمشقة الوضوء مشقة ال تنفك عنها العبادة غالًبا 
،  ، ومشقة الصوم يف شدة احلر وطول النهاريف أوقات الربد الشديد 

، فال أثر هلذه يف إسقاط العبادات يف  للحج عنها شقة التي ال انفكاككاملو
 كل األوقات.

: وهي عىل ثالث مراتب: مشقة تنفك عنها العبادات غالًبا ، 
 : ِرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته حةمشقة عظيمة فاد كمشقة  ، ُختْ

فهي موجبة للتخفيف ، ومنافع األعضاء ، ، واألطراف  اخلوف عىل النفوس
 دينـامة مصالح الـواألطراف إلق ظ النفوسـألنَّ حف؛  اوالرتخيص قطعً 

 ، أو عبادات يفوت هبا أمثاهلا. أوىل من تعريضها للفوات يف عبادة
                                                           

  ) مادة (شقق).١٠/١٨٣)، ولسان العرب البن منظور (٢/٤٩١ُينظر: النهاية البن األثري () ١(
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: ِرج الفعل عن طاقة العبد وقدرتهمشقة يسري كأدنى  ، ة خفيفة ال ُختْ
، فهذه ال  ، أو سوء مزاج خفيف ، وأدنى صداٍع يف الرأس وجٍع يف إصبع

ألنَّ حتصيل مصالح العبادات أوىل من دفع مثل  ؛ ، وال التفات إليها أثر هلا
 التي ال أثر هلا. املشقةهذه 

 : وهي عىل ثالثة أقسامٍ  متوسطة بني هاتني املرتبتني ، : 
 ، فيلحق هبا. ما قرب من املشقة العظيمة املوجبة للتخفيف -
 ، فيلحق هبا. ما قرب من املشقة اليسرية اخلفيفة -
ام - ، هل يلحق باملشقة العظيمة أو املشقة  ما تردد العلامء يف إحلاقه بأهيِّ

 . ، إال بالتقرب اليسرية ؟ وال ضابط هلذه املراتب
: أيُّ هذه املشاق يكون  فإن قلَت ام الشاطبي (رمحه اهللا) : يقول اإلم

: املشقة الرشعية اجلالبة للرخصة والتيسري  سبًبا للتخفيف والتيسري؟  قلُت 
والتخفيف هي القسم األول من أقسام املشقة التي تنفك عنها العبادات 

ِرج يالت العظيمة املشقة أعني –، وما ُأحلق هبا من القسم الثالث  غالًبا  ُختْ
، وكانت هذه املشقة سبًبا  -  هبا ُأحلق وما وقدرته العبد طاقة عن الفعل

–، أفصح عنهام قلم املحقق أيب إسحاق الشاطبي  ؛ لسببني اثنني للتخفيف

 : يقول حيث وذلك – الرمحة عليه
                                                           

، وقواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم ، ١١٩، ١١٨/ ١) ُينظر: الفروق للقرايف ١(
  ،  بترصٍف وزيادة.٧٠، والبن نجيم ، ص  ٨١، ٨٠ائر للسيوطي ، ص ) ، واألشباه والنظ١٠، ٢/٩
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، وكراهة  ، وبغض العبادة : اخلوف من االنقطاع من الطريق أحدمها
ذا املعنى اخلوف من إدخال الفساد عليه يف جسمه التكليف، وينتظم حتت ه
 أو عقله أو ماله أو حاله.

: خوف التقصري عند مزامحة الوظائف املتعلقة بالعبد املختلفة  والثاين
، فربام  ، إىل تكاليف ُأخر تأيت يف الطريق ، مثل قيامه عىل أهله وولده األنواع

، وربام  ًعا باملكلف دوهنا، وقاط كان التوغل يف بعض األعامل شاغًال عنها
 .، فانقطع عنهام.أهـ أراد احلمل للطرفني عىل املبالغة يف االستقصاء

 

 
 

 (َرِيضَ  َعائَِشةَ  َأنَّ  ) عنهام اهللا ريض(عن عروة بن الزبري  ما رواه البخاري    
ْتهُ  ، َعنَْها) اهللا َم) َعَلْيهِ  اهللاُ (َصىلَّ  اهللا َرُسوَل  َأنَّ :  َأْخَربَ  ِمنْ  َلْيَلةً  َخَرَج  َوَسلَّ

ْيلِ  َجْوِف  ، َفَأْصَبَح النَّاُس  بَِصَالتِهِ  ِرَجاٌل  َوَصىلَّ  ، اَملْسِجدِ  ِيف  َفَصىلَّ  ، اللَّ
ُثوا ْوا َمَعهُ  َفَتَحدَّ ُثوا ، َفاْجَتَمَع َأْكَثُر ِمنُْهْم َفَصىلَّ َفَصلَّ ،  ، َفَأْصَبَح النَّاُس َفَتَحدَّ

ْيَلِة الثَّالَِثةِ  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه ( اهللا، َفَخَرَج َرُسوُل  َفَكُثَر َأْهُل املَْسِجِد ِمَن اللَّ
ْوا بَِصَالتِهِ  )َوَسلَّمَ  ابَِعُة َعَجَز املَْسِجُد َعْن  َفَصىلَّ َفَصلَّ ْيَلُة الرَّ ، َفَلامَّ َكاَنِت اللَّ

بْ  َأْهلِهِ  ى َخَرَج لَِصَالِة الصُّ ،  ، َفَلامَّ َقَىض الَفْجَر َأْقَبَل َعَىل النَّاسِ  ِح ، َحتَّ
َد، ا َبْعُد ( :  ُثمَّ َقاَل  َفَتَشهَّ َف َعَيلَّ َمَكاُنُكمْ  َأمَّ ُه َملْ َخيْ ي َخِشيُت َأْن  ، َفإِنَّ ، َوَلكِنِّ
َض   .)َعَلْيُكْم، َفَتْعِجُزوا َعنَْها ُتْفَرتَ

                                                           
   .٢/٢٣٣) املوافقات ١(
 ،)٢٠١٢( رقم حديث ، رمضان قام من فضل باب ، الرتاويح صالة كتاب ، البخاري صحيح )٢(
  .بريوت ، الياممة ، كثري ابن دار. ط



-١٠٦-  
  

 

 

 اهللا ريض( الزبري بن وةعر عن - أيًضا -وما رواه البخاري ومسلم 
ْتهُ  ، َعنَْها) اهللا (َرِيضَ  َعائَِشةَ  َأنَّ  عنهام) ْوَالءَ  َأنَّ  َأْخَربَ   ْبنِ  ُتَوْيِت  بِنَْت  اْحلَ
ىبْ  َحبِيِب  ا َوِعنَْدَها َرُسوُل  (ريض اهللا عنها) ِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ ْت ِهبَ  اهللاَمرَّ

َا َال  ْوَالُء بِنُْت ُتَوْيٍت ـَ: َهِذِه احلْ  َفُقْلُت  ، )َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ( ، َوَزَعُموا َأهنَّ
ْيَل  ْيَل (:  )َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ( اهللا، َفَقاَل َرُسوُل  َتنَاُم اللَّ ُخُذوا ، َال َتنَاُم اللَّ

ى َتْس  اهللا، َفَو  ِمَن اْلَعَمِل َما ُتطِيُقونَ    .)َأُمواَال َيْسَأُم اهللاُ َحتَّ
 بالناس صىل حني عنه) اهللا (ريض معاذ حديث  –أيًضا  –ومن أمثلته 

ا َيا(:  وأطال َ ِرينَ  ِمنُْكمْ  إِنَّ  ، النَّاُس  َأهيُّ زْ َفلْ  النَّاَس  َأمَّ  َفَمنْ  ، ُمنَفِّ ، َفإِنَّ  َيَتَجوَّ
ِعيَف َوالَكبَِري َوَذا اَحلاَجةِ   . )َخْلَفُه الضَّ

 
، ما رواه البخاري َعْن  وهو خوف التقصري عند تزاحم األعامل التعبدية      

َبْنيَ  )َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (، َقاَل: آَخى النَّبِيُّ  َعْوِن ْبِن َأِيب ُجَحْيَفَة، َعْن َأبِيهِ 
ْرَداءِ  َسْلَامنَ  ْردَ  َوَأِيب الدَّ َلةً  اءِ ، َفَزاَر َسْلَامُن َأَبا الدَّ ْرَداِء ُمَتَبذِّ ، َفَقاَل  ، َفَرَأى ُأمَّ الدَّ

                                                           
 مسلم، وصحيح ،) ١٩٧٠( رقم حديث ، شعبان صوم باب  ،  الصوم كتاب البخاري، صحيح )١(

ْكرُ  َأوِ  اْلُقْرآنُ  َعَلْيهِ  اْسَتْعَجمَ  َأوِ  َصَالتِهِ  ِيف  َنَعَس  َمنْ  َأْمرِ  باب ، املسافرين صالة كتاب  ، َيْرُقَد  بَِأنْ  الذِّ
  ).٧٨٥( رقم حديث

) ، ٧٠٢حديث رقم (، باب من شكا إمامه إذا طول  ،، كتاب اجلامعة واإلمامة  صحيح البخاري )٢(
  ،، وكتاب األحكام)٦١١٠(حديث رقم ، باب ما جيوز من الغضب والشدة ألمر اهللا ،ب األدبوكتا

كتاب ) ، وصحيح مسلم ، ٧١٥٩حديث رقم (، باب هل يقيض القايض أو يفتي وهو غضبان 
َالِة ِيف َمتَاٍم  ، الصالة ِة بَِتْخِفيِف الصَّ   .)٦٤٤( حديث رقم، باب َأْمِر األَئِمَّ
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ا ْنَيا : َما َشْأُنِك؟ َقاَلْت  َهلَ ْرَداِء َلْيَس َلُه َحاَجٌة ِيف الدُّ ، َفَجاَء َأُبو  : َأُخوَك َأُبو الدَّ
ْرَداِء َفَصنََع َلُه َطَعاًما َما َأَنا بِآكٍِل  : ، َقاَل  : َفإِينِّ َصائِمٌ  : ُكْل؟ َقاَل  ، َفَقاَل  الدَّ

ى َتْأُكَل  ْرَداِء َيُقومُ  : َفَأَكَل  ، َقاَل  َحتَّ ْيُل َذَهَب َأُبو الدَّ ،  : َنمْ  ، َقاَل  ، َفَلامَّ َكاَن اللَّ
ْيِل َقاَل َسْلَامنُ  : َنمْ  ، ُثمَّ َذَهَب َيُقوُم َفَقاَل  َفنَامَ  ُقِم  : ، َفَلامَّ َكاَن ِمْن آِخِر اللَّ

َيا ا َفَقاَل َلُه َسْلَامنُ  اآلَن، َفَصلَّ ا : إِنَّ لَِربَِّك َعَلْيَك َحق  ،  ، َولِنَْفِسَك َعَلْيَك َحق 
ا َك َعَلْيَك َحق  هُ  َوِألَْهلِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه (، َفَأَتى النَّبِيَّ  ، َفَأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

َصَدَق (: )ىلَّ اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص (، َفَقاَل النَّبِيُّ  ، َفَذَكَر َذلَِك َلهُ  )َوَسلَّمَ 
 . )َسْلَامنُ 

ِرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته ا املشقة اليسرية اخلفيفة التي ال ُختْ ،  أمَّ
، وال التفات إليها يف التيسري  ، فال أثر هلا وما ُأحلق هبا من القسم الثالث

؛ لرشف  شقة اليسرية؛ ألنَّ حتصيل العبادات أوىل من دفع هذه امل والتخفيف
 ، وخفة املشقة ويرسها.  العبادة وفضلها

، ال جتلب تيسًريا  وكذلك املشقة املعتادة التي ال تنفك عنها العبادة غالًبا      
،  كالقيام لصالة الفجر ، ؛ إذ ال ختلو التكاليف الرشعية منها وال ختفيًفا

ي ال ينفصل ونحو ذلك من املشقة الت ، وصيام شهر رمضان يف الصيف
 الفعل عنها.

                                                           
باب من أقسم عىل أخيه ليفطر يف التطوع ومل ير عليه قضاء  ،ي ، كتاب الصوم صحيح البخار) ١(

،  باب صنع الطعام والتكلف للضيف  ،). وكتاب األدب ١٩٦٨إذا كان أوفق له ، حديث رقم (
  ) .٦١٣٩حديث رقم (
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، وما  ، والسنة النبوية املطهرة هلذه القاعدة أدلٌة كثريٌة من القرآن الكريم     

، واإلمجاع الدال عىل عدم التكليف بالشاق من  ثبت من مرشوعية الرخص
  : األعامل

 

 . َّ           مخ  جخ مح جح مج حج مث هت   ُّ:  قوله تعاىل
 .    َّ ٰذ يي ىي مي  ُّ :وقوله تعاىل

 .َّ جخ مح جح مج  حج مث  ُّ: تعاىل وقوله
 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ  ُّ: تعاىل وقوله

 .َّ خك حك جك
 .َّ خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن  ُّ: تعاىل وقوله
 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت ُّ: تعاىل وقوله

 .َّ  يث

                                                           
  .١٨٥البقرة: سورة  )١(
  .٢٢٠البقرة: سورة )٢(
  . ٢٨٦البقرة:  سورة )٣(
  .٢٨٦البقرة:  سورة )٤(
َساء:  سورة) ٥(   . ٢٨النِّ
  . ٦املائدة:  سورة )٦(
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 .َّ لك  اك يق ىق يف ىف يث  ُّ: تعاىل وقوله
  . َّ جت هب مب خب حب  جب هئ  ُّ:  تعاىل وقوله

، وأنَّ  دلت هذه اآليات الكريمة عىل رفع احلرج والضيق عن الناسقد ف      
 ال ُيكلف اإلنسان إال بام يف وسعه وطاقته.، وأن اهللا دين اهللا يٌرس 

 
صىل اهللا (نبي أنَّ ال )ريض اهللا عنه(رواه البخاري عن أيب هريرة ما  -١     

ينَ  (:  قال )عليه وسلم ِ َام ُبِعْثُتْم ُمَيرسِّ ينَ  َفإِنَّ ِ  .) ، َوَملْ ُتْبَعُثوا ُمَعرسِّ
َ النَّبِيُّ : «  ، َقاَلْت  )َعنَْها اهللاَرِيضَ (َعْن َعائَِشَة و - ٢     َصىلَّ اُهللا َعَلْيِه (َما ُخريِّ

ا َما َملْ يَ  َبْنيَ َأْمَرْيِن إِالَّ اْخَتارَ  )َوَسلَّمَ  ُمهَ ، َفإَِذا َكاَن اِإلْثُم َكاَن  ًام ثْ كن إَأْيَرسَ
ا ِمنْهُ   .»  َأْبَعَدُمهَ

ٍك  -٣    وا (:  ، َقاَل  )َصىلَّ اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (، َعِن النَّبِيِّ  وَعْن َأَنِس ْبِن َمالِ ُ َيرسِّ
وا ُ وا َوالَ ُتَعرسِّ ُ ُروا ، َوَبرشِّ    .)، َوالَ ُتنَفِّ

                                                           
 . ١٥٧) اْألَْعَراف: ١(
  .٧٨ج: ) احل٢(
). ٢٢٠حديث رقم (، باب صب املاء عىل البول يف املسجد   ،) صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ٣(

   ).٦١٢٨)، حديث رقم (يرسوا وال تعرسوا( ):صىل اهللا عليه وسلم(باب قول النبي  ،وكتاب األدب
 ، حديث رقم  )صىل اهللا عليه وسلم(باب صفة النبي  ،صحيح البخاري ، كتاب املناقب  )٤(
لِآلَثاِم َواْختَِياِرِه  )صىل اهللا عليه وسلم(باب ُمَباَعَدتِِه  ،كتاب الفضائل  ،صحيح مسلم و، )٣٥٦٠(

 ).٢٣٢٧حديث رقم (، ِمَن املَُْباِح َأْسَهَلُه 
 باملوعظة يتخوهلم) وسلم عليه اهللا صىل( النبي كان ما باب ، مالعل كتاب البخاري، صحيح )٥(

 األَْمرِ  ِيف  باب ، والسري اجلهاد كتاب ، مسلم وصحيح ،)٦٩( رقم حديث ، ينفروا ال كي والعلم
  ) .١٧٣٢( رقم حديث ، التَّنِْفريِ  َوَتْركِ  بِالتَّْيِسريِ 
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يَن  (:  َقاَل  ، )َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (، َعِن النَّبِيِّ  وَعْن َأِيب ُهَرْيَرةَ  -٤    إِنَّ الدِّ
يَن َأَحٌد إِالَّ َغَلَبهُ  ، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ ُدوا َوَقاِرُبوا ُيْرسٌ وا ، َفَسدِّ ،  ، َوَأْبِرشُ

ْوَحِة وَ  ةِ َواْسَتِعينُوا بِاْلَغْدَوِة َوالرَّ ْجلَ ٍء ِمَن الدُّ  . )َيشْ
 ) َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اهللاَصىلَّ (النَّبِيِّ  ، َعن (ريض اهللا عنهام) َعن اْبِن َعبَّاسٍ و - ٥

ْسَياَن َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيهِ  اهللاإِنَّ (:  َقاَل  تِي اْخلَطَأ َوالنِّ  .) َوَضَع َعْن ُأمَّ
أحكام الرشيعة كلها مبنية عىل التيسري  : أنَّ  ووجه داللة هذه األحاديث      
 ة وجد معها التيسري. ي، وكلام وجدت املشقة احلقيق مصالح العبادحفظ و

 

،  ْرص ، كرخص القَ  رضورةبالدين ال، ومما علم من  وهو أمر مقطوع به      
،  يف االضطرار املحرمات من ةما حيفظ احليا ، وتناول عمْ ، واَجل  اإلفطارو
جاء من  ، وكذلك ما رفع احلرج واملشقة نَّ هذا نمٌط يدل قطًعا عىل مطلقفإ

، ولو كان  التكلف والتسبب يف االنقطاع عن دوام األعاملالنهي عن 
 . ترخيص وال ختفيف مَّ ، ملا كان ثَ  ا للمشقة يف التكليفالشارع قاصًد 

 

، وأنَّ أحكام  وع التكليف بالشاق من األعاملأمجعت األمة عىل عدم وق     
 .  الرشيعة كلها مبنيٌة عىل التيسري ومصالح العباد

                                                           
 ) .٣٩ديث رقم (ر ، حـباب الدين يس ،، كتاب اإليامن  ) صحيح البخاري١(
صحيح عىل رشط البخاري  )، وقال:٢٨٠١حديث رقم (، ) املستدرك عىل الصحيحني ، للحاكم ٢(

 ومسلم .
  .٢/٢١٢  ) ُينظر: املوافقات٣(
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فإنَّ الشارع مل يقصد إىل التكاليف  " : -  رمحه اهللا - يقول الشاطبي
اإلمجاع عىل عدم وقوعه  ..... ، والدليل عىل ذلك باملشاق اإلعنات فيه
، ولو كان واقًعا  دم قصد الشارع إليه، وهو يدل عىل ع وجوًدا يف التكليف

ه إذا كان  ، وذلك منفيٌّ عنها واالختالف حلصل يف الرشيعة التناقض ؛ فإنَّ
ا موضوعة عىل  - وضع الرشيعة عىل قصد اإلعنات واملشقة  وقد ثبت أهنَّ

، وهي منزهٌة عىل  كان اجلمع بينهام تناقًضا واختالًفا -قصد الرفق والتيسري
 . . أهـ"ذلك

 : 
: إنَّ ضابط املشقة التي جتلب التيسري  من خالل ما سبق نستطيع أن نقول      

 :   ما ييل
، وال يستطيع حتملها،  أن تكون مشقًة خارجًة عن طاقة العبد وقدرته -١

ا ناقًصا وإما منقطًعا :  قال الباجي ،بسببها فيكون العمل املكلف به إمَّ
ي اإلنسان عن أذى نفسه وحتمل املشقة اخلارجة عن العادة املؤذية ُهن  "

 ..أهـ"ا يف العباداتالتي ال يطيقها اإلنسان غالبً 
؛ ألنَّه ربام ظنَّ املكلف عدم قدرته  أن تكون مشقًة واقعًة حقيقًة ال توًمها -٢

 . وهو قادر
                                                           

  .٢/٢١٢  املوافقات: ُينظر )١(
  .   ٣/٦٧  ) املنتقى رشح املوطأ٢(
  . ١٧٧ص:  ، بوسمة  للدكتور/ حاتم، ) ُينظر: مدخل إىل دراسة علم القواعد الفقهية ٣(
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، فإن  لعبادةأن تضبط مشقة كلِّ عبادٍة بأدنى املشاق املعتربة يف تلك ا  -٣
 . كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة هبا

 

 
 

، من  : َيرس األمر إذا سهل والن ، يقال : السهولة والليونة التيسري يعني     
 : وينقسم إىل قسمني ،واملراد به هنا التخفيف والتسهيل ،اليرس ضد العرس

ها : تيسٌري اعتيادياألول     ، كام  ، وهو املَُصاِحب ألحكام الرشع احلنيف كلِّ
،  َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّ:  قال تعاىل

 . َّ جت هب مب خب حب  جب هئ ُّ :وَقْوله َتَعاَىل 
 ، ، وهو املراد هنا يف هذه القاعدة : تيسٌري طارئ جلبه عٌرس طارئ الثاين     

ا: احلكم  خصة الرشعيةبالر -رمحهم اهللا -ويسميه الفقهاء  فوها بأهنَّ ، وعرَّ
 :  ، وهي مخسة أقسامالثابت عىل خالف الدليل لعذر

                                                           
  .   ٢/١٥) ُينظر: قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم ١(
  .١٨٥البقرة:  ٢)(
  .  ٧٨احلج:   ٣)(
) وقوهلم: (احلكم) جنس يف التعريف، ويـراد بـه احلكـم الـوارد بـالتخفيف ترخيًصـا، وقـوهلم: ٤(

إال لزم ترك العمل بالدليل السامل عن املعـارض، (الثابت) إشارة إىل أنَّ الرتخص ال بد له من دليل، و
فنبهوا عليه بقوهلم الثابت؛ ألنه لو مل يكن الدليل مل يكن ثابتا بل الثابت غريه. وقوهلم: (عـىل خـالف 
ـه مل يثبـت  الدليل) احرتز به عام أباحه اهللا تعاىل من األكل والرشب وغريمها، فال يسمى رخصـة؛ ألنَّ

  .   ٣٤ص: ، نظر: هناية السول رشح منهاج الوصول عىل املنع منه دليل. يُ 
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        :والفطر ملن خاف اهلالك  ؛ كأكل امليتة للمضطر ما جيب فعلها ،
 ، وإساغة الغصة باخلمر. ا صحيًح بغلبة اجلوع والعطش وإن كان مقيًام 

      : والفطر ملن يشق عليه ،  القرص يف السفر؛ ك ما يندب فعلها
 ، أو مرض. الصوم يف سفر

    : كالسلم والصلح واإلجارة باعتبار أصوهلا ال  ، ما يباح فعلها
ا قد تكون واجبة باعتبار ما يطرأ عليها  كإجارة القايض أموال املفلس. ، ، فإهنَّ

     : واجلمع والفطر ملن  ف؛ كاملسح عىل اخل األوىل تركها يكون ما ،
 ، وهو قادر عليه. ، والتيمم ملن وجد املاء يباع بأكثر من ثمن املثل ال يترضر

   : ؛ كالقرص يف أقل من ثالث مراحل خروًجا من  ما يكره فعلها
 .فاخلال

 

 
 أسباب التخفيف والتيسري يف العبادات وغريها سبعة:     
       : واملسح أكثر من ، والفطر ، : القرص  ، ورخصه كثرية منها السفر

،  ، والتنفل عىل الدابة ، وترك اجلمعة ، واجلمع بني الصالتني يوم وليلة
 . وإسقاط الفرض بالتيمم

      : التيمم عند مشقة  ، منها ، ورخصه كثرية أيًضا املرض :
،  ، واالضطجاع يف الصالة الفرض، والقعود يف صالة  استعامل املاء

،  ، وترك الصوم للشيخ اهلرم مع الفدية واإليامء، والفطر يف رمضان
 واالنتقال من الصوم إىل اإلطعام يف الكفارة.

                                                           
  بترصٍف وزيادٍة. ،٨٢ص:، ) ُينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ١(
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     : فمن ُأكره إكراًها ملجًئا عىل فعل املحظور جاز له  اإلكراه ،
 فعله.

      : و، وه النسيان  ْ ، َواتفَق  اجة إَِلْيهِ ـَء ِعنْد احلْ : عدم تذكر اليشَّ
ه إِذا َوقع فِيَام ُيوجب  ، َومن تيسرياته اْلعلَامء عىل َأنَّه مْسقط للعقاب : َأنَّ
الذي عليه الّدين  املدين: َما َلو نيس  َوِمنَْها ، ُعُقوَبة َكاَن ُشْبَهة ِيف إِْسَقاطَها

ى َماَت  ، بِِخَالف َما إِذا َكاَن  مل ُيْؤَخذ بِهِ  ، ، َوالّدين ثمن َمبِيع َأو قرض َحتَّ
 غصًبا.

    : ويسقط به اإلثم  ، وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم اجلهل ،
 أيًضا.

     : الة مع النجاسة املعفو ــكالص ، العرس وعموم البلوى
 ا، ــعنه

البلوى  ، ونحو ذلك ممَّا تعم به والدمامل ، وطني الشارع ، كدم القروح
 ، ويشق االحرتاز عنه.  ويتكرر شأنه

    : ؛ إذ النفوس جمبولة عىل حب  ، فإنَّه نوع من املشقة النقص
: عدم تكليف الصبي،  ، ومن ذلك الكامل، فناسبه التخفيف يف التكليفات

 .  واملجنون
 

 : 
: واجلهاد  ، والعمرة جكإسقاط اجلمعة واحل ؛ ختفيف إسقاط ،

 باألعذار.
                                                           

  وما بعدها بترصٍف. ٦٤ص: ، ، والبن نجيم  ٨٠ -٧٧ص:،) ُينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ١(



-١١٥-  
  

 

 

 : كقرص الصالة الرباعية.؛  ختفيف تنقيص 
 : والقيام يف  كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم ، ختفيف إبدال ،

 ، والصيام باإلطعام. ، أو اإليامء الصالة بالقعود واالضطجاع
 : إىل املغرب، ، والعشاء كتقديم العرص إىل الظهر؛  ختفيف تقديم 

، وزكاة الفطر يف  ، وتقديم الزكاة عىل احلول عند اجلمع بني الصالتني
 ، والكفارة عىل احلنث. رمضان

: واملغرب إىل العشاء، كتأخري الظهر إىل العرص ؛ ختفيف تأخري ، 
 ، وتأخري رمضان للمريض واملسافر. عند اجلمع بني الصالتني

 : امليتة للمضطر الذي خيشى عىل نفسه  كأكل ؛ ختفيف ترخيص
 . اهلالك

  : الصالة يف اخلوفطريقة أداء ري يكتغ ؛ ختفيف تغيري . 
 

 
 التحقق من حصول املشقة التي تستدعي التيسري. – ١
 التحقق من حصول التيسري. – ٢
 طلب التيسري من الوجه الذي قررته الرشيعة. – ٣
 فسدٍة عىل التيسري عاجًال أو آجًال.عدم ترتب م – ٤
 .عدم خمالفة التيسري للنصوص الرشعية – ٥

                                                           
واألشباه والنظائر للسيوطي ، ٢/٨) ُينظر: قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم ١(

  . ٧١ص: ، ، والبن نجيم ٨٢ص:
  .  ١٧٨ص:  ،للدكتور/ حاتم بوسمة ، ) ُينظر: مدخل إىل دراسة علم القواعد الفقهية ٢(
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 ، منها:  هلذه القاعدة فروع كثرية يف مجيع أبواب الفقه    

 . ؛ ملا يف نزعهام من املشقة جواز املسح عىل اخلفني برشوط -
 ، أو إيامًء. ا أو متكًئاصالة املريض العاجز عن القيام جالًس  -
 ؛ ملشقة السفر. التيسري عىل املسافر بجعل صالته نصف صالة املقيم -
؛ ملشقة  اخلائف بجعل صالته نصف صالة اآلمن عىل التيسري -

 اخلوف.
 املرض الذي ال يستطيع معه املريض الصوم مبيح للفطر. -
 مرشوعية الوصية عند املوت ليتدارك اإلنسان ما فرط فيه يف حال -

 حياته. 
 اء ــ، والتيسري عليهم باالكتف قاط اإلثم عن املجتهدين يف اخلطأـإس -

 بالظن دون القطع واليقني.
 .وعند اخلطبة، والشاهد ، إباحة الشارع النظر إىل األجنبية للطبيب  -
استحالة العرشة مرشوعية الطالق واخللع ملا يف إبقاء الزوجية مع  -

 .من مضار
  العدة يف الطالق الرجعي.مرشوعية مراجعة الزوجة يف -
 مرشوعية الكفارة يف الظهار واليمني تيسًريا عىل املكلفني. -

 

 
 
،  ، كمشقة الوضوء املشقة املعتادة التي ال تنفك عنها العبادة غالًبا - ١

 ومشقة الصوم يف شدة احلر وطول النهار. ،يف الربد الشديد  والغسل
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ِرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته  - ٢ ؛  املشقة اليسرية اخلفيفة التي ال ُختْ
 ، ونحوه.  ، وصداٍع يف الرأس كوجٍع يف إصبع

يف التيسري  ، وال التفات إليهام فهذان النوعان من املشقة ال أثر هلام      
 والتخفيف.

 
 يندرج حتت هذه القاعدة قواعد كثرية، منها:

: أنَّ حالة االضطرار الشديد  ، ومعناها املحظورات الرضورات تبيح -١
، فالرضورة  تبيح ارتكاب فعل املنهي عنه رشًعا بقدر دفع الرضورة

 مشقة تتطلب التيسري والتخفيف ورفع احلرج.
ر بقدرها -٢ عدة قيٌد لقاعدة (الرضورات تبيح ، وهذه القا الرضورة ُتقدَّ

أنَّ ما تدعو إليه الرضورة من املحظور إنام  : ، ومعناها )املحظورات
، فاملضطر لفعل حمظور  يرخص منه القدر الذي تندفع به الرضورة

، بل يقترص منه عىل قدر ما تندفع به  ليس له أن يتوسع يف هذا املحظور
(ما أبيح للرضورة  بــ -أيًضا –ة وُيعربَّ عن هذه القاعد ، الرضورة فقط
(ما ثبت أو ،  (ما جاز للرضورة يتقدر بقدرها)أو ،  ُيقدُر بَقْدِرها)

 (الثابت بالرضورة يتقدر بقدر الرضورة).أو ،  للرضورة يقدر بقدرها)
ه:  ومعناها ، اتسع األمر ضاق إذا -٣  فإنه أمر يف مشقة ظهرت إذا أنَّ

 معها وأصبح ، عارضة ةرضور حصلت فإذا ، ويوسع فيه يرخص
ف فإنَّه ، وضيق حرج يف املكلف جتعل مشقة فيه األصيل احلكم  عنه ُخيفَّ
 .يسهل حتى عليه وُيوسع
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ما ثبت لعذر بـ ( -أيًضا -، وُيعربَّ عنها  ما جاز لعذر يبطل بزواله -٤
، يسقط  : أنَّ احلكم الذي ُرشع لعذٍر معنيٍ  ، ومعناها يزول بزواله)

؛ ألن جوازه كان  حكم العدم إذا زال ذلك العذر اعتباره ويصري يف
، وأمكن  ، فإذا زال العذر ، فهو َخَلف عن األصل املتعذر بسبب العذر

 ، ال يعمل باخللف. العمل باألصل
: أنَّ  ، ومعناها عامة كانت أو خاصة ، احلاجة تنزل منزلة الرضورة -٥

لعامة ، بل احلاجة ا التيسري ال يقترص عىل حاالت الرضورة فقط
 . واخلاصة تنزل منزلة الرضورة

،  واحلاجة هي احلالة التي تستدعي تيسًريا ألجل احلصول عىل املقصود       
 ، وإن احلكم الثابت ألجلها مستمر. فهي دون الرضورة

أهل املرص أو : أن يكون االحتياج شامًال مجيع  ومعنى كوهنا عامة
  .عمومهم

، أو  ، كأهل بلد تياج لطائفة منهم: أن يكون االح ومعنى كوهنا خاصة
 ، وليس املراد من كوهنا خاصة أن تكون فردية إال نادًرا. حرفة

وهذه القاعدة قيٌد لقاعدة (الرضورات تبيح  ، االضطرار ال يبطل حق الغري 
، وإن كان يقتيض تغيري احلكم من  : أنَّ االضطرار ، ومعناها )املحظورات

،  ، وإنَّام هو عذٌر يف إسقاط اإلثم ال يبطل حق الغري ، فإنَّه احلرمة إىل اإلباحة
، ويف غري امللجئ الضامن عىل  كاإلكراه امللجئ فإنَّ الضامن يقع عىل املكِره

 .؛ ألنَّ الرضر ال يزال بالرضر ، وال رضورة إلبطال حق الغري الفاعل
 *    *    *
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ة تكون هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكربى التي تفيد أن العاد
لكن ،  تة له إذا مل يوجد دليل رشعي هلذا احلكممرجًعا للحكم الرشعي ومثب

هذه القاعدة  ، وُتعدُّ  برشط أن ال ختالف هذه العادة نصوص الرشع وقواعده
شقة عن الناس يف الرشع الكربى من قواعد التيسري ورفع احلرج وامل

؛ حيث َأسند الرشع بعض األشياء التي مل يرد فيها نص رشعي إىل  الرشيف
، ويف هذا حتقيق  ؛ حتى تتحقق املصلحة هلم أعراف الناس وعوائدهم

 . مقاصد الرشع الرشيف التي تعمل عىل رعاية مصالح الناس والقيام هبا
 

 
ُتقرر هذه القاعدة أنَّ عادة الناس إذا مل تكن خمالفة للرشع الرشيف 

 .للعمل هبا، فإهنا تكون دليًال وحجة  وقواعده
وقد أفرد اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع  باًبا خيتص بعرف      

باب من أجرى أمر األمصار عىل ما ":  ، وترجم له بقوله الناس وعوائدهم
 ، َوُسننهم عىل نياهتم  : يف البيوع واإلجارة واملكيال والوزن نهميتعارفون بي

  وذكر بعض األحاديث يف ذلك .  ، "ومذاهبهم املشهورة
                                                           

هذا املبحث د/هاين سيد متام ، مدرس الفقه بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني ) أعد ∗(
 بالقاهرة . 

 . ٧٨ / ٣) صحيح البخاري ١(
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: أن مقصود اإلمام البخاري هبذه  ونقل ابن حجر عن بعض العلامء     
 . ، وأنه ُيقىض به عىل ظواهر األلفاظ الرتمجة إثبات االعتامد عىل العرف

 
، وتلقته  : ما استقر ىف النفوس من جهة العقول العادة يف االصطالح
، برشط أن ال خيالف نصوص الرشع الرشيف  الطباع السليمة بالقبول

 . وقواعده
، ويكون مقبوًال عند ذوي  هي األمر الذي يتقرر بالنفوس : فالعادة

، عىل أن لفظ العادة ُيفهم منه تكرر  الطباع السليمة بتكراره املرة بعد املرة
ومل يعتده  -مرة أو مرتني  -، بخالف األمر اجلاري صدفة  اليشء ومعاودته

 . ، والعرف بمعنى العادة أيًضا ، وال ُيبنى عليه حكم عادة ، فال ُيعدُّ  الناس
، فهام بمعنى  : أن العرف والعادة مرتادفان واملختار عند بعض العلامء

: أن معاودة اليشء جتعله معروًفا ىف نفوس  بب جعلهام مرتادفنيواحد، وس
 . الناس

َمة ، إذا مل يوجد يف  : أي مرجوع إليها عند اخلالف والنزاع ومعنى ُحمَكَّ
ض إليها ، الرشع الرشيف ما يزيل هذا النزاع ، أو  ، وكأهنا حاكم فاألمر ُيَفوَّ

 : أي هي  ةـومعنى حمكم":  كامـال يف درر احلـق .اسـل بني النـقاض يفص
                                                           

  .٤٠٦ / ٤) فتح الباري ١(
  . باسطنبول اإلرشاد مكتبة:  ط ، بترصف  ٣٠٤ / ١للنسفي  تصفى رشح النافع الكبري) املس٢(
   .٤٤ /١، ) درر احلكام يف رشح جملة األحكام ٣(
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 . "؛ ألهنا دليل ُيبنى عليه احلكم املرجع عند النزاع
 

 
 : من األدلة عىل اعتبار حجية العرف والعادة ما ييل       

 .  َّجخ مح  جح مج حج مث ُّ :  تعاىل هلوق )١(
ر النفقة بمقدار - تعاىل -وجه الداللة من هذه اآلية: أن اهللا معني،  مل ُيَقدِّ

 .  وإنام جعل تقديرها بحسب العرف والعادة
 ، باملعروف وكسوهتن الوالدات نفقة الطفل والد وعىل: كثري ابن قال

 بحسب إقتار، وال إرساف غري من بلدهن يف أمثاهلن عادة به جرت بام: أي
  . وإقتاره وتوسطه يساره يف قدرته

نُْت ُعْتَبَة اْمَرَأُة َأِيب ُسْفَياَن َعَىل َرُسوِل : َدَخَلْت ِهنٌْد بِ  ، َقاَلْت  َعْن َعائَِشةَ  )٢(
، إِنَّ َأَبا ُسْفَياَن َرُجٌل  اهللا، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل  )َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ( اهللا

لِِه َشِحيٌح، َال ُيْعطِينِي ِمَن النََّفَقِة َما َيْكِفينِي َوَيْكِفي َبنِيَّ إِالَّ َما َأَخْذُت ِمْن َما
َك ِمْن ُجنَاٍح  َصىلَّ اُهللا َعَلْيِه ( اهللا؟ َفَقاَل َرُسوُل  بَِغْريِ ِعْلِمِه، َفَهْل َعَيلَّ ِيف َذلِ

   )ُخِذي ِمْن َمالِِه بِاملَْْعُروِف َما َيْكِفيِك َوَيْكِفي َبنِيِك (:  )َوَسلَّمَ 
                                                           

  . ٤٤ / ١) درر احلكام يف رشح جملة األحكام ١(
  .٢٣٣:  ) البقرة٢(
 .والتوزيع  للنرش طيبة دار:  ط، ) من سورة البقرة ٢٣٣ة (: تفسري ابن كثري لآلي ) راجع يف ذلك٣(
ُجُل َفلِْلَمْرَأِة َأْن َتْأُخَذ بَِغْريِ ِعْلِمِه َما َيْكِفيَها  ، كَِتاُب النََّفَقاِت  ، صحيح البخاري )٤( َباُب إَِذا َملْ ُينِْفِق الرَّ

ـٍد، ، َتـاُب اْألَْقِضـَيِة ، كِ  صحيح مسلمو ،) ٥٣٦٤( ، حديث رقم َوَوَلَدَها بِاملَْْعُروِف  َبـاُب َقِضـيَِّة ِهنْ
 . )، (واللفظ له)١٧١٤حديث رقم (
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لم أن فيه وجه الداللة من هذا احلديث : أن املعروف هو القدر الذى ُيع    
قال ابن حجر: ويف هذا احلديث اعتامد ،  الكفاية باعتبار العرف والعادة

 . العرف يف األمور التي ال حتديد فيها من قبل الرشع
 

 
 : ينقسم العرف إىل قسمني

 وإنام  ، ي ال خيالف الرشع الرشيفالذوهو  ، عرف صحيح
، ويعتُرب أصال من  ، وهذا العرف يؤخذ به دهيتوافق مع مراده ومقاص

 . أصول الرشع الرشيف
  ا هوو ، عرف فاسد ا قطعي  ، كتعارف  الذي خيالُف نص 

 . ، بل ُهو مردود ، وهذا العرف ال يؤخذ به بعض الناس عيل رشب اخلمر
 

 . وعرف خاص،  : عرف عام ينقسم العرف الصحيح إىل قسمني
   ، وهو الذى تعارف عليه الناس يف مجيع البالد  ،

، وأن دخول املسجد  كتعارفهم استعامل لفظ الطالق يف إزالة الزوجية
 . باألحذية حتقري هلا

  ،بل تعارفه  ؛ وهو الذي مل يتعارفه أهل البالد مجيًعا
، كتعارف أهل العراق  ، أو طائفة من الناس من األقاليمأهل بلد، أو إقليم 

  . إطالق لفظ الدابة عىل الفرس
                                                           

 . ٥١٠ | ٩فتح الباري   )١(
 يرأ ىف والعـادة والعـرف ، بالقاهرة العريب الفكر دار: ط ، ٢٧٨ ص ،  زهرة ألبى الفقه أصول  )٢(

 . األزهرية املكتبة:  ط ، ٢٨ ص ، ُسنة أيب ملحمد الفقهاء
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، واعتربوه دليًال ُتبنى عليه بعض األحكام  ا عمل الفقهاء بالعرفـَّملَ      

؛ بل اشرتط العلامء للعمل  ، فإن هذا األمر مل يكن عىل إطالقه الرشعية
، أو  ، وإذا ختلفت هذه الرشوط ًطا حتى يصح العمل بهبالعرف رشو

 :هي، وهذه الرشوط  ، وال ُيعمل به أحدها، فال ُيعترب حينئذ
الفقهاء يف البيع: لو باع ، ولذا قال  أن يكون العرف مطرًدا أو غالًبا - ١

، وكانا يف بلد اختلفت فيه النقود مع االختالف يف  أو دنانري بدراهم
؛ ألنه هو املتعارف، فينرصف  انرصف البيع إىل األغلب ، املالية والرواج

 . املطلق إليه
ا، بمعنى أنه ال يتخلف ومعنى االطراد  وقد ُيعربَّ  ، : أن يكون العرف كلي 

ا ، فيقال عنه بالعموم ؛ أي شائًعا مستفيًضا  : ُيشرتط يف العرف أن يكون عام 
ومعنى  ،أو يف إقليم خاص ، بني أهله بحيث يعرفه مجيعهم يف البالد كلها

ا الغلبة  . ، بمعنى أنه ال يتخلف كثًريا : أن يكون العرف أكثري 
 يكون العرف ، وال ، يعرفه مجيعهم فُيعترب العرف إذا كان شائًعا بني أهله

ا بني أهله  ا مطلًقا أي يف مجيع البالد -عام  ا مقيًدا أي ، أو  سواء كان عام  عام 
حتى يكون شائًعا مستفيًضا الرشعية ُتبنى عليه األحكام  -يف بلدة واحدة 

                                                           
 . ٨١ص ، نظائر البن نجيم ) األشباه وال١(
  . ٨٥ص ، ) العرف والعادة ٢(
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؛ للرتدد يف أن  ، فال ُيبنى عليه احلكم ، أما لو كان مشرتًكا بني مجيع أهله
، فال يتقيد أحد املعنيني لتعارضهام  املتكلم قصد هذا املعنى أو املعنى اآلخر

عنيني عىل اآلخر، ، وُيقيد هذا الكالم بام إذا مل يغلب أحد امل بتحقق االشرتاك
 أما إذا غلب أحدمها عىل اآلخر كان ذلك قرينة عىل إرادته.

ا يف مجيع بالد اإلسالم - ٢ ، وهذا ما ذهب إليه مجهور  أن يكون العرف عام 
، وعىل هذا، فالعرف اخلاص ال ُيعترب عندهم إال إذا قررته السنة  الفقهاء
، وقالوا بأن العرف  ، وخالف يف هذا بعض احلنفية والشافعية النبوية

  . اخلاص معتربٌ 
؛ الختالف البالد يف  والقول بأن العرف اخلاص معتٌرب هو الراجح

،  عن البلد اآلخر ومستقال اخاص   ا، حيث إن لكل بلد عرفً  العرف والعادة
، وال  وهذا أمر معتٌرب  طاملا أن عرف كل بلد ال يصطدم مع الرشع الرشيف

 .   وافق معه بام حيقق مصالح البالد والعبادخيتلف معه ، وإنام يت
، بأن تكون عادات الناس  عدم خمالفة العرف لنصوص الرشع الرشيف - ٣

، فلو واملقاصد العامة للترشيع  موافقة لألحكام التي أفادهتا األدلة
رشب اخلمر، ولعب عىل ، كتعارف بعض الناس  خالفتها بطل اعتباره

 .  امليرس
                                                           

  . الرياض ، الكتب عامل دار:  ط ،١٣٤ / ٢ضمن رسائل ابن عابدين ،  ) رسالة العرف١(
  . ٨٨،  ٨٧ص ، ) العرف والعادة ٢(
  .املصدر السابق ) ٣(
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ي ُحيمل عليه الترصف قائًام وموجوًدا وقت أن يكون العرف الذ - ٤
، ثم يستمر  إنشائه، بأن يكون حدوث العرف سابًقا عىل وقت الترصف

قوًال، فإذا طرأ عرف جديد  م، أ ، سواء أكان الترصف فعًال  إىل أن يقارنه
 . ، فال ُيعتد به بعد إنشاء الترصف

أو كان سابًقا  ، ، وحادًثا بعده إذا كان العرف طارًئا عىل الترصفأما 
  منهام. أيّ عىل الترصف، وتغري قبل إنشائه، فإنه ال ُحيمل عىل 

عىل علامء  –أرًضا  –وقف سنة ألٍف ضيعًة أ: لو أن رجًال  ومثال ذلك
، وكان املتبادر من كلمة العلامء من هلم خربة كافية بعلوم الدين  األزهر

م حدث ُعرٌف يف هذا ، ث ، وإن مل حيمل شهادة من األزهر واللغة العربية
، ال  »هالدكتورا«، بحيث ُيطلق هذا اللفظ عىل محلة الشهادة العاملية  الزمان

غريهم ، وُرفعت دعوى من العلامء احلاليني مطالبني فيها بحقوقهم يف هذه 
ا وقت إنشاء  الضيعة ، فالقايض يفرس هذا اللفظ بالعرف الذي كان مستمر 
،  لم، وال حيمله عىل العرف احلادث، وهو كل من حاز صفة الع الوقف

 . وهو شهادة العاملية
، فإذا مل  يعني يتحتم العمل بمقتضاه يف نظر الناس ، أن يكون ملزًما - ٥

،  ، وال يصلح مستنًدا إلثبات احلقوق ، فال ُيعترب يف املعامالت يكن ملزًما
يام بينهم ، وما تعارفه اجلريان ف ، مثل األعياد كالتهادي يف مناسبات معينة

عى أحد شيًئا من فإنه لو ادَّ  -عىل سبيل التسامح واملجاملة  -من احلقوق 
 . ، ال ُحيكم له به هذا أمام القضاء

                                                           
 . ٨٨،  ٨٧ص ، ) العرف والعادة ١(
  ) املصدر السابق.٢(
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؛ كام إذا كان  عدم وجود قول أو فعل يفيد عكس مضمون العرف - ٦
، واتفق العاقدان رصاحة عىل تسليم الثمن  العرف يف السوق تقسيط الثمن

، واتفقا عىل  العرف أن مصاريف التصدير عىل املشرتي، أو كان  يف احلال
 . أهنا تكون عىل البائع؛ فالعربة باملتفق عليه

ومن القواعد الفقهية التي تقرر وتؤكد أن العرف ال يؤخذ به إذا كان يف 
: (ال عربة للداللة يف مقابلة  مقابلة قول أو فعل يفيد عكس مضمون العرف

، فال ُتعترب مقابلة  ال يف مقابلة الترصيح ضعيفة؛ ألن داللة احل الترصيح)
 . للترصيح القوي

، فُمنع رصاحة  فلو أن شخًصا كان مأذوًنا له بداللة احلال بعمل يشء
، فال يبقى اعتباٌر وحكٌم لذلك اإلذن الناشئ عن  عن عمل ذلك اليشء

  الداللة.
،  : لو دخل إنسان دار شخص، فوجد عىل املائدة كأًساذلك  مثالو

؛ ألنه  وانكرست، فال يضمن -أثناء رشبه  -فرشب منها ووقعت الكأس 
، بخالف ما لو هناه صاحب البيت عن  بداللة احلال مأذون له بالرشب منها

؛ ألن الترصيح أبطل حكم اإلذن  ، فإنه يضمن الرشب منها، وانكرست
 . املستند عىل داللة احلال

                                                           
 . ٨٨ ، ٨٧ ص ، والعادة العرف) ١(
  . ٣٦ / ١) درر احلكام ٢(
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حكام التي تتغري بالعرف والعادة هي األحكام االجتهادية التي تقبل األ
، أو عىل  ، والتي قال هبا الفقهاء بناًء عىل القياس التغري بناًء عىل تغري العرف

، وهلذا خالف مشايخ املذاهب الفقهية  املصلحة التي كان يقتضيها عرفهم
أما األحكام املبنية  ، هذاأقوال أئمتهم املتقدمني يف بعض املسائل بناًء عىل 

 . ، مهام تغري الزمان واملكان ، فال تتبدل وال تتغري عىل نصوص قطعية
: إن األحكام التي تتغري بتغري األزمان هي األحكام  قال يف درر احلكام

،  ؛ ألنه بتغري األزمان تتغري احتياجات الناس املستندة عىل العرف والعادة
، وبتغري العرف والعادة  ل أيًضا العرف والعادةوبناًء عىل هذا التغري يتبد

، بخالف األحكام املستندة عىل األدلة الرشعية التي مل ُتبَن  تتغري األحكام
: جزاء القاتل العمد القتل،  ومثال ذلك،  ، فإهنا ال تتغري عىل العرف والعادة

فهذا احلكم الرشعي الذي مل يستند عىل العرف والعادة ال يتغري بتغري 
الذي يتغري  أما،  ؛ ألنه استند إىل نص رشعي قطعي ، بل يبقى أبًدا األزمان

،  ، كام قلنا ، فإنام هي املبنية عىل العرف والعادة بتغري األزمان من األحكام
ا  : ومثال ذلك ا وعلنً حنيفة بوأ، حيث رأى اإلمام األعظم  تزكية الشهود رس 

،  املال ما مل يطعن اخلصم فيهمعدم لزوم تزكية الشهود يف دعوى النعامن 
(أبو يوسف وحممد) ، أما الصاحبان  وسبب ذلك صالح الناس يف زمانه

ا غري زمنه ، فرأيا لزوم تزكية  ، تفشت فيه األخالق الفاسدة وقد شهدا زمنً
ا ا وعلنً    . الشهود رس 

                                                           
  بترصف. ٣٦ | ١) درر احلكام ١(
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، فال  ويف هذا مراعاة مصالح العباد واحلفاظ عىل حقوقهم وأمواهلم
، بل ال بد من تزكيتهم حتى يتأكد القايض  إىل عدالة الشهود فحسب ُيلتفت

، وهذا بسبب تغري الزمان، وقلة  من صدق قوهلم، فيطمئن يف إصدار حكمه
، وهذا ما مل يكن  ، وتساهلهم يف أمر الشهادة الدين عند بعض الناس

 . موجوًدا يف عرص اإلمام أبى حنيفة
، فإهنا ال  عية التي مل ُتبن عىل العرفأما األحكام الثابتة بالنصوص الرش

، فهي  ، وحرمة الزنا والقتل ، كوجوب الصالة والزكاة تتغري بتغري األزمان
 . أحكام ثابتة ال تقبل التغيري والتبديل

،  : إن املسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة برصيح النص قال ابن عابدين
، وكثري منها يبنيه املجتهد  وإما أن تكون ثابتة برضب من االجتهاد والرأي

، بحيث لو كان يف زمان العرف احلادث لقال  عىل ما كان يف ُعرف زمانه
: ال بد من معرفة  ، وهلذا قالوا يف رشوط االجتهاد بخالف ما قاله أوًال 

، فكثري من األحكام ختتلف باختالف الزمان لتغري ُعرف  عادات الناس
، بحيث لو بقي احلكم عىل  ل الزمان، أو فساد أه ، وحلدوث رضورة أهله

، وخلالف قواعد  ، للزم منه املشقة والرضر بالناس ما كان عليه أوًال 
؛ لبقاء  الرشيعة املبنية عىل التخفيف والتيسري ودفع الرضر وحماربة الفساد

، وهلذا نرى مشايخ املذهب خالفوا ما  ، وأحسن أحكام العامل عىل أتم نظام
، لعلمهم أنه  ، بناها عىل ما كان يف زمنه يف مواضع كثريةعليه املجتهد  نصَّ 

 ، أخًذا من قواعد مذهبه. لو كان يف زمنهم لقال ما قالوا
                                                           

  .١٧٢ | ٢ضمن رسائل ابن عابدين ، ) رسالة العرف ١(
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؛  ، ال جيوز تغيريها وال تبديلها فاملسائل التي بنيت عىل نصوص رشعية
ا ثابًتا أما  ، ، مهام اختلفت األزمنة ، ال يتبدل وال يتغري ألن هلا ظهًرا قوي 

، وإنام  ألحكام التي مل يكن هلا ظهر قوي ثابت تستند عليه وهو النصوصا
، فيجوز تغيريها  كان مستندها العرف الذى يتغري بتغري الزمان واملكان

، ولذا  كان لزاًما عىل الفقيه واملفتي الذى يتصدر  حسب عرف كل زمان
يوقع ، حتى ال  لنقل الرشيعة للناس أن يكون عىل بصرية بعرفه وزمانه

 الناس يف احلرج.
وال بد أن يتسم الفقيه واملفتي باملرونة والتفاعل مع روح النصوص، 
وهذا األمر ال يفعله إال من حتىل باملعرفة الدقيقة بنصوص الرشع ومقاصده، 

، مما جيعله يستخدم نصوص الرشع  ودراسة الواقع دراسة صحيحة
، ويعمل عىل  هم، ويرعى مصاحل ، لكي خيدم الناس استخداًما صحيًحا

 رفع املشقة عنهم.
 

ُيعترب العرف إلثبات احلكم الرشعي يف املسألة التي مل َيرد فيها نص، 
، وال جيوز ترك النص والعمل بالعرف حينئٍذ؛  ُعمل بموجبه فإذا ورد نصٌّ 

؛ ألن  ، والنص أقوى من العرف ألنه ليس للعباد حق تغيري النصوص
، كتعارف الناس يف بعض األزمنة  عرف قد يكون مستنًدا عىل باطلال

، فال جيوز  أما نص الشارع بعد ثبوته ، إخراج الشموع إىل املقابر ليايل العيد
 لــل العمـوي ألجـ، فلذلك ال ُيرتك الق عىل باطل اـا أن يكون مبني  ـمطلقً 

 .بالضعيف 
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، وحينام يقرر  ُيؤخذ بالعرف، فإنه  أما إذا مل ُيوجد نص يف املسألة
، فإهنم جيعلون هذا  الفقهاء بأن العرف أصل من أصول االستنباط يؤخذ به

، وأن العرف إذا  ا بعدم وجود نص يف املسألة من القرآن أو السنةاألمر مقيًد 
، كتعارف بعض الناس تناول  خالف القرآن أو السنة فإنه ال ُيعترب حينئذ

 ؛ ألن يف اعتباره إمهاًال  ، فعرفهم هذا مردود عليهم ا، واملعاملة بالرب اخلمر
 . قاطعةلنصوص 

 

 
، وال يعني ذلك  هناك أحكام تتغري بتغري العرف مع وجود نص فيها

، وإنام هو يف احلقيقة تطبيق لروح النص والعمل عىل إبراز  تغيري يف دين اهللا
: يصار إىل العرف الطارئ  اإلمام أبو يوسف ، وىف هذا يقول مراده ومقصده

، حتى لو كان النبي  بعد النص بناًء عىل أن تغري العادة يستلزم تغري النص
ا لنص عىل ما يوافق العرف احلادث ، فلو تغريت  (صىل اهللا عليه وسلم) حي 

 .تلك العادة التي كان النص باعتبارها إىل عادة أخرى لتغري النص
ا عىل العرف السائد يف زمان الفه العرف كان مبني  فالنص الذي خ

؛ ولذا ُيرتك هذا النص وال ُيعمل به ويصار إىل العرف الذى تغري  نزوله
وال ُيفهم من كالم اإلمام أيب يوسف أنه يذهب يف رأيه إىل  ، بتغري الزمان

، فالنص أقوى من العرف والعادة من  ترك النص والعمل بالعرف والعادة
                                                           

 .٢٧٧ص ، ) أصول الفقه ألبى زهرة ١(
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، وإنام رأيه بمثابة تأويل  حتى النص الذي يصدر من الناس، ة غري شبه
 للنص. 

ومثال كون النص أقوى من العرف: َوْضُع الطعام أمام الضيف 
، إال أن صاحب  ، إذٌن له بأن يتناول من ذلك الطعام بحكم العرف والعادة

البيت إذا منع الضيف من تناول الطعام فقد صدر منه نص بخالف العرف 
، وال يعمل  دة، فعىل الضيف أن يعمل بحكم النص ويمتنع عن الطعاموالعا

 .، فإذا أكل يكون خمالًفا للنص فيضمن بالعرف والعادة
؛ فإن األصل أن العرف حينئذ ال يقوى  والعرف فإذا تعارض النصُّ 

لكن قد  ، ؛ لكونه أقوى من العرف ، بل ُيقدم النصُّ  عىل معارضة النصِّ 
ا عىل عرف إذا كان النصُّ   النصِّ ُيقدم العرف عىل ، فإذا تغري العرف  مبني 

؛  ؛ فإن العرف اجلديد قد ُيقدم عىل النصِّ  إىل عرف جديد املبني عىل نصٍّ 
 مرتبًطا بالعرف وقد تغري. لكون النصِّ 

والعرف ينظر  ويف هذا يقول اإلمام أبو يوسف: إذا تعارض النصُّ 
ا عىل مبني   ؟ فإذا كان النصُّ  ال والعرف والعادة أا عىل مبني   فيام إذا كان النصُّ 
، وإذا كان النص  روعي تغري العرف والعادة يف فهم النصِّ  العرف والعادة

 . دة ُيعمل بالنص وال عربة بالعادةغري مستند إىل عرف وعا
ومراعاة أعراف الناس وعوائدهم التي ال ختالف الرشع الرشيف، من      

، كام أهنا  الناس عىل تقبلهم ألحكام اهللا بنفس راضيةاألمور التي تساعد 
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 تعمل عىل التخفيف ورفع املشقة عنهم.               
أما الذين ُيلزمون الناس يف كل البالد بأحكام واحدة جاهلني عرف كل      

؛ فهؤالء يوقعون أنفسهم وغريهم يف التشدد  بلد وما ُيبنى عليه من أحكام
هذا الدين العظيم لكل زمان ومكان ال تكون إال إذا  واحلرج؛ ألن صالحية

وتناسبت معه بام يتوافق مع الرشع ، تنوعت أحكامه حسب كل بلد 
الرشيف؛ إذ كيف يلتزم أهل بلد بأحكام بلد آخر ال توافق يف األعراف 

 بينهام. 
عليها ما يقتىض  التي ثبت هلا حكم وطرأفبعض األمور والوقائع       

وجب ،  ، أو ما أفتوا به فيها  َيعد يناسبها ما حكم به األقدمون، ومل تغيريها
، وهذا ما جعل  إعادة االجتهاد والنظر فيها بحسب ما طرأ عليها من تغيري

، واحلال،  ، والعرف ، واملكان بتغري الزمانتتغري الفتوى  أنالفقهاء يقررون 
 األحكام بتغري ال ُينكر تغري«:  وهو ما تعنيه القاعدة الفقهية املشهورة

 . »األزمان
ومن أنكر تغري األحكام املبنية عىل األعراف فهو خمالف لإلمجاع ،        

ا بحقيقة الرشع الرشيف. قال اإلمام القرايف : إن إجراء األحكام  وليس عاملً
التي ُمْدَركها العوائد مع تغري تلك العوائد: خالف اإلمجاع وجهالة يف 

يتغري احلكم فيه عند تغري  يف الرشيعة يتبع العوائد الدين، بل كل ما هو
                                                           

 . بالقاهرة احلرم دار:  ط ، ٧١ص ، هاين سيد متام /) اجلمود عىل ظواهر النصوص للدكتور١(
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، وليس هذا جتديًدا لالجتهاد من  العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة
، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلامء  املقلدين حتى ُيشرتط فيه أهلية االجتهاد

أهنم أال ترى ،  ، فنحن نتبعهم فيها من غري استئناف اجتهاد وأمجعوا عليها
، فإنه ُحيمل عىل غالب النقود،  أمجعوا عىل أن املعامالت إذا ُأطلق فيها الثمن

ا محلنا اإلطالق عليه ، فإذا انتقلت العادة إىل غريه  فإذا كانت العادة نقًدا معينً
 ؛ النتقال العادة عنه.  ، وألغينا األول عيَّنا ما انتقلت العادة إليه

دة تغريت ، إذا تغريت العا  العوائدومجيع أبواب الفقه املحمولة عىل
، عوائدهم  ولو خرجنا من بلدنا إىل بلد آخر ، األحكام يف تلك األبواب

، ومل نعترب عادة  عىل خالف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم
وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلٍد عادته مضادة للبلد  ، البلد الذي كنا فيه

 . مل نفته إال بعادة بلده دون عادة بلدناالذي نحن فيه 
وىف هذا مراعاة ألحوال العباد ومصاحلهم، ومعرفة أن الرشع الرشيف      

ر هذه األحوال وجعل أمرها معتًربا ؛ فصبغ أحكامه باملرونة والواقعية  قدَّ
: الزمان،  التي تسمح باحتوائه للتغريات التي تطرأ عىل أحوال العباد حسب

يتوافق مع أصول  بام ، ، واألعراف ، واألشخاص ، واألحوال واملكان
من أسس ، وبام فيه تنمية واستثامر وتعظيم مصاحلهم ، وهذا  الرشيعة

 . الرشيعة التي ُتبنى عليها
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وعىل هذا فام من حكم يف الرشع الرشيف إال وفيه خري ومصلحة للناس       
يف الرشيعة اإلسالمية حكم ضد ، وال ُيتصور أن يكون  يف دنياهم وآخرهتم

  .  ، أو يكون فيه رضر هلم مصالح العباد
فينبغي عىل املفتي معرفة واقعه معرفة صحيحة حتى ُيفتي الناس بام        

يتوافق مع عرصهم وواقعهم، وال يكتفي بمجرد نقل املسطور يف الكتب 
وإنزال ، لناس ، بل جيب عليه ربط األحكام بواقع ا دون مراعاة واقع الناس

جيعل الناس تتقبل أحكام الرشع ، األحكام عىل الواقع إنزاًال صحيًحا 
 بنفس راضية.

قال ابن القيم : ومن أفتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب عىل اختالف 
، وقرائن أحواهلم  ، وأحواهلم ، وأمكنتهم ، وأزمنتهم عرفهم وعوائدهم
ن أعظم من جناية من طبب وكانت جنايته عىل الدي ، فقد ضل وأضل

الناس كلهم عىل اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بام يف 
، وهذا املفتي  ، بل هذا الطبيب اجلاهل كتاب من كتب الطب عىل أبداهنم

 . اجلاهل أرض يشء عىل أديان الناس وأبداهنم

                                                           
 ٢٦٩،  ٢٦٨ص ،  وةالسوس حممد املجيد عبد/للدكتور، ) ضوابط الفتوى يف القضايا املعارصة ١(
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦ بالكويت اإلسالمية والدراسات الرشيعة جملة ضمن: ط
  .بريوت،  العلمية الكتب دار: النارش ، ٦٦/ ٣ اجلوزية قيم البن العاملني رب عن ) إعالم املوقعني٢(
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  واملتأمل يف كالم ابن القيم َيظهر له ما ييل:
يوضح للناس أحكام دينهم بام يتناسب  يتي ، فهو الذأمهية دور املف - ١

ا فقط بام يف ـً، وال يكفي أن يكون املفتي عامل مع ظروفهم وأحواهلم
، وإنام ال بد أن يكون  الكتب من أقوال وآراء الفقهاء والعلامء فحسب

، واألحوال  ، ُمطَّلًعا عىل العرف السائد فيه متعايًشا مع جمتمعه
، واملتغريات احلاصلة بتغري األزمنة واألمكنة؛ حتى  به والقرائن املحيطة

؛ ومن ثمَّ  يستطيع أن ُيصدر احلكم الرشعي الصحيح املطابق للواقع
وَمْن يكن بمعزل ِمْن هذا كله يف فتواه فقد  ، يتقبله الناس ويعملون به

 . ، وأضل العباد يف دينهم ضل طريق احلق
جمتمعه ومتغريات زمانه ُتعترب إن ُمدعي اإلفتاء املنعزل عن واقعه و - ٢

يقوم بعالج الناس ، وحاله شبيه بحال من  فتواه جناية عىل دين اهللا
،  ـ عىل اختالف أمراضهم وقدراهتم اجلسمية والنفسيةبطريقة واحدة 

ـ داهتم وتقاليدهم وطبائع بالدهم ، وعىل اختالف بيئاهتم وعا والعقلية
فكيف يكون حال هؤالء ،  بام قرأه يف كتاب واحد من كتب الطب

 .الناس؟ وما قدر الرضر الذى سيقع عليهم من جراء هذا الفعل؟ 
وقياًسا عىل هذا فإن خطر ورضر املفتي املنعزل أكرب من خطر هذا اإلنسان 

؛ وذلك ألن من طبب  اجلاهل الذى تصدى لعالج الناس وهو ليس بأهل له
ا عىل أبدان عدد الناس بدون علم بأمور الطب إنام سيكون رضره قاًرص 
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، لكن خطر فتوى املفتي ورأيه يمتد عرب  حمدود منهم يف وقته وانتهى األمر
، ويمكن أن يترضر به العباد عىل مدار أجيال. كام هو  األزمنة واألمكنة

ا اآلن من حماولة بعض املتشددين  وسعيهم احلثيث للرجوع ، احلاصل فعلي 
انب احلياة املختلفة حتى يف األمور إىل ما كان عليه حال السابقني يف كل جو

ل الناس عىل تطبيق ذلك بحجة أنه من أحكام الرشع احلياتية العادية ،  ، وَمحْ
دون  ، وإهيامهم بأن خمالفة ذلك إنام هو خروج عن حدود الرشع الرشيف

 . مراعاة منهم الختالف الزمان واملكان وأحوال العباد
لكثرية املوجودة بيننا وبني السابقني يف فلم يراِع هؤالء َكمَّ االختالفات ا 

، وبالتايل عدم قدرة الناس عىل تطبيقها اآلن؛  مجيع اجلوانب احلياتية املختلفة
؛ لكوهنم جيدون  فأوقعوهم يف احلرج والضيق والشعور الدائم بالذنب

، وهذا فيه من الفتنة ما  أنفسهم هبذه الطريقة غري متبعني للرشع يف أحكامه
، وذلك بتصوير أن كل ما يفعله العبد  قوع العبد يف الذنب نفسهقد يفوق و
؛ ألنه غري مطابق لألحكام الرشعية التي تنرشها هذه الفئات  اآلن حرام
فيصري العبد من كثرة اعتياده عىل الشعور بالذنب واخلوف ،  املتشددة

،  هالكثري من األخطاء التي يقع في يصاب بحالة من تبلد املشاعر والالمباالة
بام  ، وبالتايل يغفل عن معرفة حكم الرشع الصحيح يف كثري من أموره

  ، وبالتبعية يفقد األمل يف رمحة اهللا تعاىل ُيسِقط من قلبه هيبة الرشع الرشيف
؛ فيتحجر القلب وينتج عنه االجرتاء عىل  وال يصدق بسعتها وإطالقها
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واالستهانة ، الذنوب واملعايص بام يصل به إىل حد ارتكاب الكبائر 
، وتوهم أن الطريق قد ُسدَّ أمامه يف الرجاء يف اهللا والتوبة  باحلرمات

 معتذًرا. -تعاىل  -واالستغفار والعودة إليه
واملالحظ يف أمر الطبيب اجلاهل واملفتي اجلاهل: أن الرضر الواقع من        

ن رضر الطبيب اجلاهل قليل بالنسبة للرضر الواقع من املفتي اجلاهل ؛ أل
الطبيب سينسبه الناس إىل جهله بعلم الطب وعدم قدرته عىل فهمه فهًام 

 .  ه، ولن ينسبوه إىل علم الطب نفس صحيًحا منضبًطا
أخذ قوله عىل ي؛ لكون بعض الناس  أما رضر املفتي اجلاهل فإنه َيعُظم       

؛ ثقة منهم يف كالمه ، وما عاد من رضر عليهم  أنه رأى الرشع الرشيف
جراء هذا الرأي ُينسب يف الغالب إىل قصور يف الرشع الرشيف ، أو عدم 

؛ لعدم  الدعاوى والنداءات برتك تطبيقه ؛ فتأيت مواكبته ملتغريات عرصهم
، وأنه كان مرتبًطا بالفرتة الزمنية التي نزل فيها  ملا هم فيه ومناسبته متهءموا

؛ نظًرا  من الطبيب اجلاهل ؛ لذا اعُتِرب هذا املفتي اجلاهل أخطر وقد انتهت
، فام بالنا بمن  ألنه يمكن أن يفتن الناس يف دينهم فيضيعهم دنيا وأخرى
، وال  ، وال الفقه ُيفتي الناس ويقول يف الدين برأيه وهو ليس من أهل العلم

 . !، بل وُمعاٍد هلم؟ ينتسب إليهم
ووجوب إدراكه ،  وقد أكد ابن عابدين عىل عدم ُعزلة املفتي عن واقعه      

                                                           
  . ٧٦:  ٧٤ص، ) اجلمود عىل ظواهر النصوص ١(
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حتى يستطيع أن ُينزل احلكم الرشعي عىل العرف إنزاًال ؛ له وما حيدث فيه 
جيب عىل املفتي أن ال َجيمد عىل صحيًحا ال يصطدم مع واقع الناس، فقال: 

ع ال  حتىاملنقول يف كتب ظاهر الرواية من غري مراعاة الزمان وأهله،  يضيِّ
 . نفعهحقوًقا كثرية، ويكون رضره أعظم من 

 
 :يف املذهب احلنفي أمثلة عىل القاعدة    
 .مسألة االستئجار عىل الطاعات  كتعليم القرآن ، وغريه : 

 أصل هذه املسألة: أن االستئجار عىل الطاعات ال جيوز عند اإلمام أبى
 : لك بأدلة ، منها ما ييللوا عىل ذ، وغريه من متقدمي املذهب ، واستد حنيفة

 : ْمحَِن ْبِن ِشْبلٍ عن اهللا  َرُسوَل  َسِمْعُت ) قال: رىض اهللا عنه( َعْبِد الرَّ
، َفَال َتْغُلوا  ْمُتُموهُ ، َفإَِذا َعلِ  َتَعلَُّموا اْلُقْرآنَ (، َيُقوُل: )َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (

ُفوا َعنُْه، َوَال َتأْ فِيهِ    .  )ُكُلوا بِِه، َوَال َتْسَتْكثُِروا بِهِ ، َوَال َجتْ
 َِقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل )اهللا عنه ريض( : َعْن ُعْثَامَن ْبِن َأِيب اْلَعاص ،

ًنا  َأْنَت إَِماُمُهْم َواْقَتِد بَِأْضَعِفِهمْ (، اْجَعْلنِي إَِماَم َقْوِمي، َفَقاَل:  اهللا ْذ ُمَؤذِّ ِ ، َواختَّ
 . )َعَىل َأَذانِِه َأْجًرا َال َيْأُخُذ 

                                                           
 . ١٣٢ / ٢ضمن رسائل ابن عابدين ، ) رسالة العرف ١(
 ) ، وقال اهليثمي: رجاله ثقات .١٥٦٦٦، حديث رقم ( ) مسند اإلمام أمحد٢(
مسـند و) ، ٥٣١باب أخذ األجر عـىل التـأذين ، حـديث رقـم ( ،، كتاب الصالة  ) سنن أيب داود٣(

  ) .١٦٢٧٠، حديث رقم ( اإلمام أمحد
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 بأن هذه الطاعات تقع قربة لفاعلها ، وهلذا  -أيًضا  -: استدلوا
شرتط نيته ال نية اآلمر ، فال جيوز له أن يأخذ األجر عىل عمل عترب أهليته وتُ تُ 

 وقع له ، كام ال جيوز االستئجار وأخذ األجر يف الصوم والصالة .
  . من أصحاب املذهب احلنفي رأى املتقدمنيهو  هذا 

املذهب أفتوا بصحة  إال أن املتأخرين من أهل التخريج والرتجيح يف
 عَ نَ : مَ  قالوا، وملصلحة او االستئجار عىل تعليم القرآن عند الرضورة

اظعدد املتقدمون ذلك بناًء عىل عرفهم وعادهتم وما شاهدوه من قلة   ، احلفَّ
ن بوجوب التعليم خوًفا من ذهاب القرآن، ، فكانوا يفتو ورغبة الناس فيهم

،   ، فيكثر حفاظ القرآن وحتريًضا عىل التعليم حتى ينهضوا إلقامة الواجب
عطايا يف بيت املال، للمعلمني ، وكان  ورغبة يف تعليم الناس حسبة ومروءة

  .  َفُكفي معاشهم هبذا
اظ ، واشتغل احل ، وظهر الكسل هذا الزمان فقلَّ ذلك كله أما يف فَّ
م حسبة بمعاشهم ، فإن حاجتهم  ، وال يتفرغون له أيًضا ، وقلَّ من يعلِّ

فأفتوا  ، ، فلو مل ُيفتح هلم باب التعليم باألجر لذهب القرآن متنعهم من ذلك
 .  باجلواز

 ، واإلمامة للرضورة كذلك أفتوا أيًضا بصحة االستئجار عىل األذان      
فأصل املذهب  ، ام، وال بد من إقامته نألهنام من شعائر الديواملصلحة ؛ 

،  ذلك لكن خالف املتأخرون يف، هذه املسألة : عدم اجلواز  عند املتقدمني يف
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احلفاظ عىل الطاعات بعد  يوه ، واملصلحة للرضورة؛ باجلواز  وقالوا
حنيفة ،  ظهور الكسل ، وانشغال الناس عنها ، ولعلمهم أن اإلمام أبا

عرصهم لقالوا بذلك ، ولرجعوا  لو كانوا يف )همرىض اهللا عن(وأصحابه 
 . عن قوهلم

غلق املساجد بعد الصالة : . 
ذهب املتقدمون من احلنفية إىل أنه ُيكره ألهل املسجد أن يغلقوا باب      

 حن جن مم  ُّ: -تعاىل  -، قال  ؛ ألن املسجد ُجعل لذكر اهللا فيه املسجد
 ، () َّ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن

فدخلوا  ،فإذا أغلقوا باب املسجد فقد منعوا الناس عن الصالة والذكر فيه
 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّ:  تعاىلحتت قوله 
 يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رتيب ىب نب
 .  َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف

                                                           
 اهلدايـةو، بـريوت  ،ملعرفـةا دار:  ط، ١٥٨ / ٤ رخيسـهـذه املسـألة يف: املبسـوط للسـتراجع (١) 

 الـنعامين الفقـه يف املحـيط الربهـاينو، ببريوت  ، العريب الرتاث حياءإ دار: ط،  ٢٣٨/ ٣ للمرغينانى
، األمريية: ط ،٥/١٢ للزيلعى تبيني احلقائقو،  بريوت ،العلمية الكتب دار: ط ،٤٧٩/ ٧ مازة البن
 نجـيم البـن البحر الرائقو، بريوت  ، العلمية الكتب دار: ط، ٢٧٧ /١٠العينى الدين لبدر البنايةو
رسـم و ،  ببريوت ، الفكر دار: ط، ٥٥ /٦عابدين  حاشية ابنو، اإلسالمي  الكتاب دار: ط، ٨/٢٢

  .١/١٤املفتى
  . ٣٦النور : سورة ) ٢(
 . ١١٤البقرة : سورة ) ٣(
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، فال بأس  ، أما يف زماننا : هذا يف زماهنم وقال املتأخرون من احلنفية     
؛ ألنه ال ُيؤمن عىل متاع  املساجد يف غري أوقات الصالةبإغالق أبواب 

،  ؛ ألن الغلبة يف زماننا ألهل الفسق املسجد وبنائه وما فيه من ِقَبل السارق
 . واحلكم خيتلف باختالف أحوال الناس

؛ ألن املصلحة  وهذا القول للمتأخرين هو املفتي به يف املذهب احلنفي     
، وقلة  ، وانتشار الفساد ة الدين عند بعض الناسنظًرا لقل؛ تقتىض ذلك 

 . األمانة، وللحفاظ عىل املسجد ومتعلقاته
وهذا اخلالف بني املتقدمني واملتأخرين بناًء عىل َفْهِم كلٍّ منهم لواقعهم       

وعرصهم، َفَفْهُم املتقدمني للنص القرآين يدل عىل أهنم كانوا يف زماهنم 
،  ، والتعظيم الواضح للمسجد ، واألخالق الراقية يتسمون باألمانة العالية

؛ فكان من  وعىل مدى تقواهم وحبهم لذكر اهللا ـ تعاىل ـ وإلقامة الصالة
الطبيعي واملصلحة بالنسبة هلم أن ُترتك هلم أبواب املسجد مفتوحة ليًال 

؛ فهذا  ودوام الذكر لدوام وجود الذاكرين، ؛ إلقامة الشعائر فيه  وهناًرا
يه من فهموه بفهمهم املطابق لواقعهم وطبيعة أحواهلم وما هم عل النص

، أما َفْهُم املتأخرين لنفس النص القرآين  (تعاىل) وصل وقرب من اهللا
،  واستدالهلم عىل غلق أبواب املسجد بعد إقامة الفرض ففيه عدة مالمح

 منها:
                                                           

 . ١٦٦  | ٤االختيار و،  ٣١٨ | ٥) املحيط الربهاين ١(
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 ، بدليل فتحه إلقامة الصلوات أهنم مل يمنعوا ذكر اهللا (تعاىل) - ١
، وإنام قالوا بغلق املسجد يف غري أوقات  املفروضة ونوافلها فيه

الصلوات املفروضة، وبناًء عىل هذا فإهنم مل يسعوا إىل خرابه؛ بل 
 . سعوا إىل محايته

، وما طرأ عليهم  فهمهم هذا يدلنا عىل تغري أحوال الناس يف زماهنم - ٢
ىل تغري ؛ ويف هذا إشارة إ من ترسب األخالق الرديئة إىل بعضهم

 األوضاع الدينية واالجتامعية يف عرصهم عن العصور السابقة.
يف وجود من يتجرأ عىل املسجد بالرسقة إشارة إىل أن تعظيم الناس  - ٣

حلرمة املسجد يف قلوهبم مل يعد كام كان عليه احلال يف عهد 
 املتقدمني.

، رؤية املتأخرين لرضورة احلفاظ عىل املسجد بغلقه بعد الصالة  - ٤
فيه إشارة رصحية بأن ذلك ، تركه عرضة للنهب والرسقة وعدم 

محاية له وحفاًظا عليه وعىل مقتنياته ، وفيه أيًضا أمر ضمني بحامية 
 العبد من نفسه من أن يتجرأ عىل الرسقة من بيت اهللا.

تغري األحوال السياسية واملجتمعية اآلن يؤكد عىل أن املصلحة يف  - ٥
الصلوات املفروضة التي  إغالق بعض املساجد يف غري أوقات

وعدم تركها ، يصعب السيطرة عليها سيطرة كاملة بعد الصالة 
واملتطرفة والِفرق املتشددة ، ساحًة النتشار أفكار بعض الطوائف 

التي تستغل جتمع املسلمني بأعداد كبرية يف تلك املساجد للرتويج 
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يف غلقها ؛ فكان  ألفكارها املتطرفة التي ال متت جلوهر الدين بِِصلة
عني  ؛ حتى ال يتصوروا أن محاية للعباد من الفتنة يف الدين هؤالء املدَّ

 -، وأن مثل هذه األفكار مما يأمر هبا احلق  اهم من العلامء حق  
وُيقرها الرشع الرشيف طاملا أنه ُسِمَح بنرشها من خالل  -سبحانه 
 املسجد.

، وتقع حتت  ة كاملةأما املساجد التي يسهل السيطرة عليها سيطر       
، فال مانع من فتحها الستقبال الناس عىل مدار  اإلرشاف واملراقبة الدائمة

 . اليوم، طاملا أنه ال يرتتب أي رضر عىل بقائها مفتوحة عىل مدار اليوم
هبا يف  جِّ إعالء قدر بيوت اهللا واملحافظة عليها والرتفع هبا بعدم الزَّ  - ٦

  .معرتكات السياسة 
، بعض املسلمني اآلن ألمور دينهم وحكمته يف ترشيعاته  وعدم َفْهمِ 

عىل أن  ، جعلهم ال ينظرون إىل مسألة غلق املساجد بعد أداء الفرائض
السبب فيها هو سوء نفس اجلامعات الضالة من جلوئهم الستغالل املسجد 

دون مراعاة حلرمته وقدسيته وقدره عند اهللا ، يف نرش أفكارهم املتطرفة 
، بل  ، وكذلك للحفاظ عليها وعدم تعرضها لإلتالف والرسقة هوعنايته ب

الناس عن  يجعلوا ُيسِقطون غضبهم عىل السلطات احلاكمة من أهنا تنه
؛ ألن غلق املسجد بعد  ، وما هذا بصحيح العبادة واجللوس يف املسجد

، ومحاية  االنتهاء من الصالة إنام هدفه محاية املجتمع من نرش الفتن والفساد
وكذلك محاية له من الرسقة ، لمسجد من أن ُيستغل كمصدر لنرشها ل
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، واحلكم يتغري بتغري الظروف  ؛ فكانت املصلحة يف ذلك عليه ؤوالتجر
، وهكذا يكون َفْهُم الفقيه للرشيعة التي ُتراعي واقعه وجمتمعه  واألحوال
 وظروفه.

ىل طول من خالل ما سبق فإن الفقهاء قد قرروا أن الفتاوى ُتراعى ع
وال جيب عىل املفتي  ، ، ومهام سقط يسقط الزمان، فمهام جتدد العرف ُيعترب

، بل إذا جاءه رجل من غري  أن جيمد عىل املنقول يف الكتب طول عمره
؛ بل يسأله عن عرف بلده هو؛  إقليمه يستفتيه ال حيمله عىل عرف بلده

اء أبًدا دون النظر واجلمود عىل اآلر ، ، فهذا هو احلق الواضح فيحمله عليه
،  ، وجهل بمقاصد علامء املسلمني يف مصالح الناس ضالل يف الدين

 . والسلف الصالح
 

، وهو العقد عىل مبيع موصوف يف  : طلب صنع اليشء االستصناع      
صاف هو االتفاق عىل صنع يشء معني بأو وأ الذمة اشُرتط فيه العمل

 حمددة.  
ومعنى هذا : أن يذهب إنسان لصانع ليشرتي منه شيًئا ليس موجوًدا 

آنية من  ، ويقول له: اصنع يل عنده، كمن يذهب لصانع لرشاء آنية معينة منه
 حديد صفتها كذا وكذا.

                                                           
 . ١٤١،  ١٤٠ص ، نور البرص   ، ١٧٦ / ١ ) الفروق للقرايف١(
 . ٦٢ / ١) معجم لغة الفقهاء ٢(
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، وبيع املعدوم  ؛ ألنه بيع معدوم وهذا العقد ال جيوز من حيث القياس       
 .  ز استحساًنا؛ للعرف وتعامل الناس به، ولكن جا منهٌي عنه

 ، وهى: وقد وضع احلنفية رشوًطا جلواز االستصناع    
؛ ألنه ال يصري  وصفته ، وقدره ، ، ونوعه بيان جنس املصنوع  - ١

 معلوًما بدونه.
أن يكون مما جيري فيه التعامل بني الناس من أواين احلديد   - ٢

، والسكاكني ،  النعال، واخلفاف و ، والنحاس والزجاج والرصاص
؛ ألن القياس يأبى  وال جيوز يف الثياب ، ، ونحو ذلك والسالح كله

ز استحساًنا جوازه ، فُيقترص عىل ما  لتعامل الناس ، وإنام ُجوِّ
 وال تعامل يف الثياب.، يتعاملون به 

، وُتعترب فيه  ؛ فهو َسلم ، فإن كان له أجل أن ال يكون فيه أجل  - ٣
  بض البدل يف املجلس، وغري ذلك ، وهذا قولرشوط السلم من ق

: هذا ليس برشط،  وقال أبو يوسف وحممد - رمحه اهللا  -حنيفة  أيب
 .وهو استصناع عىل كل حال ، سواء كان فيه أجل أم ال

فقد ذهب احلنفية إىل جواز االستصناع فيام يتعامله الناس من  ،وهكذا      
ال يتعامله الناس كصناعة الثياب فال جيوز ، أما ما  احلديد وغري ذلك أواين

 . قترص عليه؛  ألن املجوز له هو التعامل فيُ  االستصناع فيه
                                                           

  . ٢ | ٥، بدائع الصنائع  ٣٨ | ٢) االختيار ١(
 . ٣٩ | ٢االختيار و،  ٢٢٣ | ٥حاشية ابن عابدين و،  ٣ | ٥) بدائع الصنائع ٢(
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 الثياب كان بناًء عىل عرفهم يف ولكن عدم جتويز احلنفية االستصناع يف       
حيث مل يكن لعدم ضبطها ومعرفة صفاهتا معرفة نافية للجهالة ، ؛  السابق

هذا  أما اآلن فقد تغري العرف يف ، دهم االستصناع فيهامن املتعارف عليه عن
وأصبح الناس يتعاملون به من غري نكري، فالتجار اآلن يذهبون ، األمر 

للصناع ويطلبون منهم صناعة كميات كبرية من الثياب بصفات معروفة 
نزاع أو خصومة بني الطرفني عند  يلدى الطرفني ؛ بحيث ال حيدث أ

للجهالة، فيقال بجواز  نافيةً  طها ومعرفة صفاهتا معرفةً ؛ لضب تسليم الثياب
؛ ألن املجوز له هو تعامل الناس به ، وأصبح  الثياب االستصناع اآلن يف

 الثياب اآلن.  الناس يتعاملون باالستصناع يف
 ؛ فإنه جيوز يف الثياب اآلن لتعامل الناس به وكام جيوز االستصناع يف

،  ، واآلالت الصناعية ، كاألدوات املنزلية يشء آخر يتعامل به الناس يأ
وغري ذلك طاملا أمكن ضبط صفتها ومعرفتها معرفة نافية للجهالة 

 واملنازعة.  
 

 

 قاعدة العادة حمكمة ما ييل: نفرعة عتمن القواعد امل
 عمل هبا.يـ استعامل الناس حجة  ١
 ة كاملمتنع حقيقة.ـ املمتنع عاد ٢

                                                           
  ، وما بعدها.٢٢٣، وما بعدها ، رشح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا ص  ٤٦ |١) درر احلكام ١
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 ـ ال ُينكر تغري األحكام بتغري الزمان. ٣
 ـ احلقيقة ُترتك بداللة العادة. ٤
 ـ إنام ُتعترب العادة إذا اطردت أو غلبت. ٥
 ـ العربة للغالب الشائع ال للنادر. ٦
 ـ املعروف عرًفا كاملرشوط رشًطا. ٧
 ـ التعيني بالعرف كالتعيني بالنص. ٨
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