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 بسم هللا الرمحن الرحيم    

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا, أما بعد.

, واليت مجعت مادهتا اةة بلال  اناتسسا اخل مذكرة القواعد الفقهية هفهذ
ّلم الدوسري بشكل أساس, مث واخسصرهتا من كسا  املمسع يف القواعد الفقهية للدكسور مس

املراجع األخرى, مع احلرص على توضيح العبارة وضر  األمثلة اليت تّسصل بفقه  ضمن بع
 سالم..املعامالت املالية مراعاة لسخّصص اللاّل  يف قسم اناقسصاد اإل

 يل. خملط عام للمقرر:وفيما 

 مقدمات تعريفية بالقواعد  الفقهية متهيد:

 تعريف القاعدة الفقهية 
 األصوليةوالقاعدة  وبني الضابط الفقهي القاعدة الفقهية الفرق بني 
 القواعد الفقهية سامأق 
 الفقهية القواعد أمهية 
 هل حنتج ابلقاعدة الفقهية؟ 

 ل األول: القواعد الفقهية الكربىالفص

 قاعدة: األمور مبقاصدها 
 قاعدة: اليقني ال يزول ابلشك 
 قاعدة: املشقة جتلب التيسري  
 وال ضرار قاعدة: ال ضرر  
  :العادة حمّكمةقاعدة 
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 واعد الفقهية الكليّة غري الكربى: بعض القالثاينالفصل 

 قاعدة: التابع تبع 
 قاعدة: اخلراج ابلضمان 
  :ما ثبت ابلشرع مقدم على ما ثبت ابلعقدقاعدة 
  :يلزم مراعاة الشرط بقدر اإلمكانقاعدة 

 

 أسأل هللا أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه ويغفر يل ما فيه من زلل.

     

 

 وكسب: أبو حممد طارق بن طالل عنقاوي

 ه1439مكة       
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 مقدمات تعريفية بالقواعد  الفقهية متهيد:

 

 تعريف القاعدة الفقهية 
 األصوليةوالقاعدة  وبني الضابط الفقهي القاعدة الفقهية الفرق بني 
 القواعد الفقهية سامأق 
 الفقهية القواعد أمهية 
 هل حنتج ابلقاعدة الفقهية؟ 
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 تعريف القاعدة الفقهية 

واملقصود  ., أي أمر كل.قضية كلية, ويف اناةلالح ه. األساسيف اللغة ه.  القاعدة
هنا أته ينلبق على مجيع أفراده. مثال: من نا حيضر اناخسبار نا ينجح. هذه قاعدة ألبكل. 

 قضية كلية, فكل من نا حيضر اناخسبار نا ينجح.

تسبة إىل الفقه وهو يف اللغة الفهم, ويف اناةلالح هو معرفة األحكام الشرعية  الفقهية
 العملية املكسسب من أدلسها السفصيلية.

 قضية كلية فقهية جزئياهتا قضااي كلية فقهية. : كلقب  (القاعدة الفقهية)تعريف 

نا ) جزئياهتا قضااي كلية فقهية ( ألن هناك قضااي كلية فقهية جزئياهتا أفراد وقيل يف السعريف 
 مثال:قضااي كلية وه. األحكام. 

)من أحدث بللت طهارته( هذه قضية كلية ألهنا تنلبق على كل أفرادها, فسنلبق على 
عمرو وزيد وكل من حيدث, لكن جزئياهتا كما هو ملحوظ ليست قضااي كلية بل أفراد, 

 لك ه. حكم فقه. وليست قاعدة فقهية.لذ

)األمور مبقاةدها( هذه قضية كلية ألهنا تنلبق على كل أفرادها, فالصالة مبقصد املكلف 
منها, فسكون فرضا أو تفال, ظهرا أو عصرا, والصوم مبقصد املكلف منه فيكون تفال أو 

فالصالة مبقصد املكلف قضاًء مثاًل. هنا تالحظ أن اجلزئيات ليست أفراداً بل قضااي كلية, 
 قضية فقهية كلية, ولذلك ينلبق على )األمور مبقاةدها( أهّنا قاعدة كلية.

 شكل توضيح.:

 < حكم معني )على شخص وواقعة حمّددة(--< حكم كل. --قاعدة فقهية 
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 وبني الضابط الفقهي القاعدة الفقهية الفرق بني 

وعاً من أبوا  مسعّددة, بينما جيمع الضابط فر بينهما أّن القاعدة الفقهية جتمع  األول الفرق
الفقه. فروعاً من اب  واحد أو اثنني. مثل ضابط ) كل ميسة جنسة إنا السمك واجلراد (. 

أن القاعدة نا ختسص مبذهب, بينما ميكن أن خيسص الضابط مبذهب معني.  الفرق الثاين
ابط كذا ويقصد به تعريفه, أّن الضابط يللق أحياانً مبعاٍن أخرى, فيقال ض الفرق الثالث

ويقال ضابط مث يورد حتسه أقسام الش.ء, ويللق الضابط أحياانً على حكم فقه. جزئ., 
 وغري ذلك.

 وبني القاعدة األصولية القاعدة الفقهية الفرق بني

فموضوعها هو األدلة وما يسصل  ,اسسنباط األحكام من األدلةتسعلق بضبط القاعدة األةولية 
وموضعها فعل  ,جتمع األحكام املسسنبلة بلفظ واحد كل.قاعدة الفقهية , بينما الهبا

 املكلف.

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 القواعد الفقهية أقسام

  :ابعتبار الشمول واالتساع 

تدخل يف كل أو أغلب أبوا  الفقه, وتسمى القواعد الفقهية الكربى ) األمور قواعد كربى 
العادة حمكمة  –الضرر يزال  –سيسري املشقة جتلب ال –اليقني نا يزول ابلشك  –مبقاةدها 

.) 

تدخل يف أبوا  كثرية لكنها أقل مشونًا, مثل قاعدة السابع تبع واخلراج  قواعد صغرى
ابلضمان. وبعض هذه القواعد يكون مسفرعاً من الكربى مثل قاعدة العربة يف العقود 

 ر مبقاةدها (.األمو , وه. مسفرعة عن قاعدة )ابملقاةد واملعاين نا األلفاظ واملباين

 .ابعتبار االتفاق واخلالف 

 مثل القواعد الكربى اخلمس املذكورة آتفًا. قواعد متفق عليها.

 مثل قاعدة الرخص نا تناط ابملعاة..قواعد خمتلف فيها. 

 :ابعتبار املصدر 

, وقد تكون بلفظ النص مثل قاعدة )اخلراج ابلضمان(, قواعد مصدرها النصوص هناك
 .نص مثل قاعدة )األمور مبقاةدها(وقد تكون مبعىن ال

مثل قاعدة السابع تبع, فالعلماء  قواعد مصدرها استقراء األحكام الفقهية.هناك 
السابعة حكماً تسبع فيه  كثريا منها بين على إعلاء األموراسسقرؤوا األحكام فوجدوا أن  

 األةل, فصاغوا هذه القاعدة اليت سيأيت شرحها نا حقاً.
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اعد حسب املوضوع, فيقال قواعد السياسة الشرعية وقواعد املعامالت وهناك تقسيم للقو 
 املالية وهكذا.

 . تسبني من فوائدها الكثرية ومن أمهها:الفقهية القواعد أمهية-

مجعها الفروع الفقهية حتت أةل واحد مما يفيد يف إدراك الروابط اجلامعة بني الفروق  .1
  حفظ أحكام الفروع بيسر.وفهم مقاةد الشرع وعلله, ويفيد ذلك أيضا يف

كون لديه تظرة عامة كلية ؛ ألّته تستكون امللكية الفقهية لدى من يلم هبذه القواعد .2
 ألحكام الفقه ومقاةده تفيده عند النظر يف اجلزئيات.

 يسبني منها مشولية الفقه وسعسه. .3
 تسّهل على غري املسخصص اناطالع على جواتب مهمة من الفقه. .4

 

 ة؟دة الفقهيالقاعب هل نحتج -

 السالية: عايريميكننا أن تسسفيد من القاعدة الفقهية يف اناسسدنال ابمل

يكون اناحسجاج ابلنص الشرع. الذي  القاعدة الفقهية مسسندة لنص شرع.أونًا: إذا كاتت 
 .تسسند عليه

اثتياً: تسهل لنا القاعدة الفقهية القياس, ألهنا تعرب عن جمموعة من الفروع ميكن القياس 
 عليها.

اثلثاً: جيب أن يكون املسسفيد من القاعدة الفقهية يف اناسسدنال فقيها يعلم ما تشمله 
 القاعدة وما نا تشمله وما يسسثىن منها.
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 الفصل األول: القواعد الفقهية الكربى

 

 قاعدة: األمور مبقاصدها 
 قاعدة: اليقني ال يزول ابلشك 
 قاعدة: املشقة جتلب التيسري  
 وال ضرار قاعدة: ال ضرر  
  :العادة حمّكمةقاعدة 
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 القاعدة الكربى األوىل: األمور مبقاصدها

 أوال: معىن القاعدة:

 املعىن اإلفرادي:

 وهو يشمل أي تصرف سواًء كان قوناً أو فعاًل أو اعسقادًا. ,األمور مجع أمر

 املقاةد مجع مقصد, وهو اإلرادة, فقصد الش.ء هو إرادته وتيسه.

 إلمجايل:املعىن ا

 تصرفات املكلف أبتواعها ختسلف أحكامها الشرعية ابخسالف تيسه.

 أمهية القاعدة:

جمانات هذه القاعدة واسعة تشمل األعمال واألقوال واألفعال وتدخل يف كثري من األحكام 
 الشرعية, كما أهّنا مهمة من جهة أن ةحة العمل وثوابه يسوقف عليها.

 :ةأدلة القاعد

ر بن اخللا  عن النيب ةلى هللا عليه وسلم أتّه قال: ) إّّنا األعمال أشهرها حديث عم
مسفق عليه. واحلديث يدل على أّن ةحة  يات, وإّّنا لكل امرئ ما توى.. ( احلديث,ابلن

 العمل مسوقفة على النية, وأّن النية ميزان لألعمال يف ةحسها وقبوهلا وثواهبا وغري ذلك.

 حكم النية:

ولكن ابلنية الصاحلة حيصل لإلتسان األجر  ,بال تية, وأما العادات فسصحالعبادات نا تصح 
 حىت على املباحات.
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 أمور ترتتب على النية:

بال تية السعّبد, كمن ميسك فيسميز الصوم من اإلمساك متييز العبادة عن العادة.  -1
  .ميةألجل عدم اللعام والشرا  أو ألجل احل

الفرض عن النفل أو النذر أو الكفارة, فيسميز  متييز العبادات عن بعضها. -2
 وفرض الظهر عن العصر مثاًل.

فيسميز اللالق من اللرد بال طالق يف  تتميز التصرفات احملتملة عن بعضها. -3
شخصاً  شخص سميز القرض من اهلبة فيما لو أعلىوي اخرج.. :قول الزوج

 دراهم وقال: خذ هذه الدراهم. 

 أشياء ال حتتاج إىل نية, ومنها:

 ملباحات, ولكن النية أوىل حلصول األجر.ا -1
 ترك املعاصي, وإن كان مع النية أعظم لألجر. -2
فال تعمل النية  ,طالق لزوجسه كما لو قالالتصرفات الصرحية غري احملتملة.  -3

مث اّدعى أّته أراد  ,اشرتيت منك كذا :ولو قال شخص ألن اللفظ ةريح.
 انادعاء. مل يقبل منه هذا ,ال يلزمه البيعفاناسسعارة 

 كرد املغصو  ورد الدين..التصرفات اليت تكفي صورهتا وال تفتقر لنية  -4
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 من آاثر القاعدة يف املعامالت املالية:

(, وهذه تعسرب قاعدة فقهية العربة يف العقود ابملقاةد واملعاين نا ابأللفاظ واملباين: أّن )أوال
 مسفرعة من القاعدة الكربى.

سرب الذي يعسد به يف العقود هو املقصد واملعىن الذي دل عليه أن املع معىن القاعدة:
وجمال القاعدة هو يف حالة تعارض القول أو الفعل وليس اللفظ املنلوق وةورته. 

 مقصد العاقد مع ألفاظه.

 أمثلة القاعدة:

ساعة وقلت له أبقها عندك أماتة  البقال لو اشرتيت سلعة من البقالة وأعليت -1
لكن املعىن والقصد يدل على  ,فاللفظ يدل على أهّنا أماتةحىت آتيك ابلثمن, 

 أهّنا رهن.
لو قال: وهبسك السيارة على أن تعليين سيارتك, فهذا بيع ولو كان بلفظ اهلبة,  -2

حّدد العوض لذلك, قد يريد بيعه السيارة و  وه, فألن املعىن واضح من الشرط
 )وهبسك(.يف قوله: لفظ الفنقدم املعىن والقصد على 
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 املقاصد. أحكامالوسائل هلا أن : اثنيا  

إىل حرام, وتعلى الوسيلة اليت احسال هبا على احلرام حكم  املراد هبا الوةولحرم احليل فس
ينة ليسوةل بذلك للراب فسعلى الوسيلة املقصد, فإذا ابع واشرتى تفس السلعة بلريقة الع  

ألّن  ؛الواضحة اللرق سلوك من حترميًا أشد احليلةبل  حمرمة. املعاملة حكم املقصد وتكون
تعاىل : } ال ق وهو يعلم سره وقصده. تعاىل هللاتفسه وخيادع املؤمنني وخيادع  ادعخي احملسال

َ َوالهذ يَن آَمنخوا َوَما خَيَْدعخوَن إ نا أتفخَسهخْم َوَما َيْشعخرخوَن { َاد عخوَن اَّلله ةلى هللا عليه  - الق, و خيخ
تكبوا ما ارتكبت اليهود فسسسحلوا ما حرم هللا أبدىن احليل ( وهو تص : ) نا تر  -وسلم 

 واإلخبار أهنا من طباع اليهود . املراد هبا الوةول إىل حرام ةريح ةحيح يف حترمي احليل

 ويف املقابل تكون الوسائل إىل املباح مباحة. وهذه بعض األمثلة تزيد األمر وضوحاً:

 

 مالٍ  مبادلة العينةو  ,هاحترمي يف - عنه هللا رض. - عمر ابن حديث هافيو  بيع العينة. -
 بيع. ةورة على وقعت وإن رابً  فه. فقط, احليلة اب  منجتعل  سلعة بينهما مبالٍ 

 -قال : قال رسول هللا  -رض. هللا عنهما  -حديث جابر بن عبد هللا  ما جاء يف -
امليسة واخلنزير واألةنام ( : ) إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر و  -ةلى هللا عليه وسلم 

. فقيل : ) اي رسول هللا أرأيت شحوم امليسة فإهنا يللى هبا السفن ويدهن هبا اجللود 
ةلى هللا عليه  -ويسسصبح هبا الناس ( . فقال : ) نا هو حرام ( , مث قال النيب 

وه مجل هللا تعاىل ملا حرم عليهم شحومهاعند ذلك : ) قاتل هللا اليهود إن  -وسلم 
فاتظر كيف احسال اليهود على رهبم جل وعال فإهنم يف الظاهر  فباعوه فأكلوا مثنه ( .

مل يبيعوا الشحم الذي حرم عليهم , وإّنا ابعوه دهًنا أي بعد إذابسه فلعنوا ابرتكاهبم 
 .فاحلرام هو احلرام واحليلة ابطلةما هنوا عنه ؛ ألهنم احسالوا فلم تنفعهم حيلسهم شيًئا , 
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الوسائل يكون فيها ختلص حقيق. من احلرام من خالل معاملة حقيقية خيسف. وبعض  -
ةورية ختسلف فيها الصورة ويبقى احملذور,  , وليست جمرد معاملةفيها احملذور الشرع.

 على رجال اسسعمل وسلم عليه هللا ةلى هللا رسولأن ومن ذلك ما جاء يف احلديث 
:  قال ؟هكذا خيرب متر أكل :وسلم ليهع هللا ةلى فقال , جنيب بسمر فجاءه خيرب

 فقال .ابلثالثة والصاعني ابلصاعني هذا من الصاع لنأخذ إان ,هللا رسول اي وهللا نا
 .جنيبا ابلدراهم ابسع مث ابلدراهم اجلمع بع ,تفعل نا: وسلم عليه هللا ةلى هللا رسول

تة مبكان حتفظ ومن ذلك مشروعية الوسائل اليت حتفظ هبا احلقوق, فيشرع وضع األما -
 فيه. وذلك ألن املقصد مشروع وهو حفظ األماتة فسكون الوسيلة أيضا مشروعة.

اجب واجبة ووسيلة املسسحب مسسحبة, إنا الوسيلة حكم املقصد, فوسيلة الو وتعلى 
 إذا كاتت الوسيلة يف ذاهتا حمرمة فال يصح سلوكها بدعوى لسوةل للمباح.
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 اليقني ال يزول بالشك القاعدة الكربى الثانية:

 :معىن القاعدة

 : اليقنيمعىن 

 : العلم وزوال الشك. وقد أييت مبعىن الظن الراجح والظن الغالب.لغة

 حصول اجلزم بوقوع الش.ء أو عدم وقوعه.: اصطالحا

 . الرتدد: اللغة يف والشك

 دون ترجيح أحدمها على اآلخر. وعدمه جودالو  بني الش.ء ترددويف اناةلالح: 

 ظن فهو اآلخر يلرح ومل أحدمها ترجح إنف
 .اليقني مبنزلة وهو ,الظن غالب فهو طرحه فإن

 .وهم فهو يرتجح مل وإن 

 :املعىن اإلمجايل للقاعدة

 يف الشك وقع مثأو راجحاً,  اً قنمسي ثبوتً  األمور من أمروجود أو عدم  ثبت إذا)
 .(املزيل السبب يسحقق أن إىل املعسرب هو املسيقن يبقى يزيله, ما وجود

أي عدم زوال حكمه  يف تص القاعدة )اليقني نا يزول..( واملقصود بعدم زوال اليقني
لكن العربة  ,فيبقى هو املعسرب, ألّن الشك إذا جاء قد يؤثر على يقني اإلتسان ابلش.ء

 ابليقني السابق حىت لو طرأ شك عليه ناحقًا.
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 من أمهها: :على القاعدة األدلة

ىل: } وما هلم به من علم إن يسبعون إنا الظن وإن الظن نا يغين من قوله تعا -1
احلق شيئا{. والظن هنا هو الظن الفاسد الذي نا يفيد علماً حبقيقة الش.ء 

 وةحسه.
 إذا: »وسلم عليه هللا ةلى هللا رسول قال: قال هريرة, أيب عن مسلم رواه ما -2

 من خيرجن فال نا, أم ش.ء منه أخرج عليه فأشكل شيئا, بلنه يف أحدكم وجد
 .«رحيا جيد أو ةوت, يسمع حىت املسجد

 :عليها املخرجة الفروع وبعض القاعدة هلذه أمثلة

 .ابق فالدين وفائه, يف وشككنا شخص على دين ثبت إذا -
 كاملكيالت الربوية األموال يف ابلسخمني البيع جواز عدم على الفقهاء تص -

 وذلك فيها, مشكوك سخمنيال مع واملماثلة شرط, يعهاب يف املماثلة ألن واملوزانت,
 إذا بشرط, املشروط أو شرط على املعلق احلكم إن: )وهو املقرر األةل على بناء
, ابلشك يثبت نا بيقني اثبساً  ليس ما ألن( يثبت نا شرطه وجود يف الشك وقع

 .ابلشك يزول نا بيقني والثابت
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 : ال يزول ابلشكعن قاعدة اليقنيالقواعد املتفرعة 

 .(كان ما على كان ما بقاء األصل) قاعدة -1
 القاعدة. ومعىن هذه :األةل معىنهذه القاعدة قريبة من القاعدة الكربى يف املعىن. و 

 مل ما يسغري ونا حاله على يبقى املاض. الزمان يف حال على ثبت ما أن) :القاعدة
 .معسرب شرعا يغريه( دليل يوجد

 شخص على دين ثبت إذاالقاعدة السابقة, ف عدة تفس أمثلةوأمثلة هذه القا
 , ألن األةل بقاء ما كان على ما كان.ابق فالدين وفائه, يف وشككنا

: أهّنا أفادت البقاء على ما ثبت يف وبدليل االستصحاب عالقتها ابلقاعدة الكربى
اليقني نا يزول الزمان املاض. ألتّه مسيقن وتغرّيه مشكوك فيه, ويف هذا تلبيق لقاعدة 

ومن هنا يظهر لنا ارتباط قاعدة اليقني نا يزول ابلشك بدليل  ابلشك.
اناسسصحا , ألن القاعدة تفيد بقاء ما كان على ما كان, وهذا توع من أتواع 

والنوع الذي يسعلق هبذه القاعدة من  -واناسسصحا  لغة املالزمة  - اناسسصحا 
إىل أن يثبت دل على ثبوته الشرع اناسسصحا  حلكم  أتواع اناسسصحا  هو:

 معارض راجح على ذلك يرفعه. ومجهور األةوليني على حجية اناسسصحا .
 ذمة شغلو  ,املمّلك العقد اتعقاد عند امللكومن أمثلة األحكام اليت تسسصحب: 

 .اسسداتسه مشاهدة عند املديون وذمة اناتالف, وقوع عند املسلف
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 ةالذم براءة األصل قاعدة -2
, ابحلقوق اخللو من السكليف هنااألةل كما تقّدم هو القاعدة املسسمرة, والرباءة 

القاعدة املسسمرة أّن  أن إذا هو: فمعىن القاعدةوالذمة يقصد هبا هنا تفس اإلتسان, 
 ش.ء منها بدليل. اإلتسان غري مكّلف بش.ء من احلقوق حىت يثبت عليه

حديث ) البينة على  : - يف القاعدة الكربىإضافة ملا تقّدم  - ويدّل على القاعدة
األةل  معهالبينة جعلت على املدعى ألّن املدعى فاملدع. واليمني على من أتكر (. 

 من احلقوق, فمن يدع. عليه ش.ء من ذلك يلالب ابلدليل. ذمسه ةوهو براء
لو اّدع. على شخص أّن عليه دين أو أّن عليه عمل السزم به يف عقد  ومن أمثلتها

أو غري ذلك, فف. هذه احلانات يلالب املدع. ابلدليل ونا يكلف املدعى عليه 
 ألّن األةل براءة ذّمسه. ابلبينة

: أّن براءة الذمة أمر مسيقن, وشغلها أمر مشكوك فيه, عالقتها ابلقاعدة الكربى
 واليقني نا يزول ابلشك.
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 :العدم يف األمور العارضة األصل قاعدة -3
فاحلياة يف احليوان أةلية نا صفات العارضة نا األةلية, لاعدة تسعّلق ابهذه الق

عارضة, والسالمة من العيو  أةلية نا عارضة, فال يقال أن األةل عدم احلياة 
 , بل العكس, أي ان األةل فيها الوجود.ةوعدم السالم

يعسه أما الصفات العارضة فه. ةفات نا توجد ابسداًء بل تلرأ, فيكون الش.ء بلب
خاليا منها غالباً, مثل املرض والعيب يف املبيع والربح أو اخلسارة يف السجارة. وهذا 

 النوع من الصفات هو موضوع القاعدة, فاألةل فيه العدم.
أن القاعدة املسسمرة يف األمور العارضة هو العدم, لذلك من يدع.  ومعىن القاعدة

 دع. خالف األةل. وجودها هو الذي يلالب ابلدليل على ذلك ألته ي
أن عدم األمور العارضة هو األةل املسيقن ووجودها  عالقتها ابلقاعدة الكربى

 مشكوك فيه, واليقني نا يزول ابلشك.
 أمثلتها:

 ألن يربح؛ مل أته الشريك قول القوللو اخسلف الشركاء يف حصول الربح ف -1
 األةلف ؛ربحر زايدة وادعى اآلخ كذا إنا أربح مل: قال لو وكذا الربح. عدم األةل

  الزايدة. عدم

وكذا لو ادعى من ثبت عليه  ,القبض ملنكر فالقول املبيع قبض يف اخسلفا لو -2
 .العدم فيها األةلهذه أمور عارضة و  ألن ؛أو أّن الدائن أبرأه منه الدين أتّه أداه

ل لو ادعى مشرت أن السلعة معيبة منذ العقد عليها وأتكر البائع, فالقول قو  -3
البائع, ألّن األةل عدم العيب ألته وةف عارض, واألةل يف األمور العارضة 

 العدم.
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 .اإلابحة األشياء يف ألصلا قاعدة -4
أن القاعدة املسسمرة يف الشرع أن األشياء املسكوت عنها شرعاً معىن القاعدة: 

 دليل.وليس فيها سبب للسحرمي كالضرر غري حمرمة, ونا ينسقل عن هذا احلكم إنا ب
 أدلة القاعدة:  
 :القرآن الكرمي من( أ)
 سبحاته هللا امنت فقد( . مجيعا األرض يف ما لكم خلق الذي هو: )تعاىل قوله. 1

فمنسه بذلك وإخباره أبته خلقه لنا دليل على  لنا, األرض يف ما خبلق علينا وتعاىل
 باً {.وقال تعاىل: }اي أيها الناس كلوا مما يف األرض حالنا طي إابحسه.

 حيث( . الرزق من والليبات لعباده أخرج اليت هللا زينة حرم من قل: )تعاىل قوله. 2
 فدل أّن األةل إابحسه. ذلك, حرم من وتعاىل سبحاته أتكر

 يكون أن إنا يلعمه طاعم على حمرما إيل أوح. مايف  أجد نا قل: )تعاىل قوله. 3
 اضلر فمن به هللا لغري أهل فسقا أو رجس فإته خنزير حلم أو مسفوحا دما أو ميسة
 .مسسثن والسحرمي اإلابحة األةل فجعل( . رحيم غفور ربك فإن عاد ونا ابغ غري
. جاءت اآلايت حبصر احملرمات كما يف قوله تعاىل: } إّنا حرم عليكم امليسة 4

 فف.والدم..{ اآلية, وقوله تعاىل: } قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم..{ اآلية. 
 .سواه ما إابحة على ذلك فدل ,وحصره بسعداده حرم ما سبحاته بني اآليسني هاتني

 :السنة من( ب)
 وما حرام, فهو حرم وما حالل, فهو هللا أحل ما: )وسلم عليه هللا ةلى هقول. 1

 .(شيئا لينسى يكن مل هللا فإن عافيسه, هللا من فاقبلوا عفو, فهو عنه سكت
 اجلنب عن سئل وسلم عليه هللا ةلى هللا رسول نأ: عنه هللا رض. سلمان حديث .2

. كسابه يف هللا حرم ما واحلرام كسابه, يف هللا أحل ما احلالل: )فقال والفراء, والسمن
 .(عنه عفا مما فهو عنه سكت وما
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جواز السعامل يف السلع أبتواعها, وجواز السعامالت املسنوعة والشروط أمثلة القاعدة: 
ون يف العقود. كما يسسصحب هذا األةل يف احلكم على أي اليت يدخلها املسعاقد

معاملة جديدة تسسحدث, ولكن ينظر هل اشسملت على حمذور شرع. أو تندرج 
حتت سبب من األسبا  العامة لسحرمي العقود وه.: الراب والغرر والضرر, فإذا وجد 

 ذلك اتسقلت من أةل احلل إىل احلرمة.
ة أفادت أن اإلابحة أةل مسيقن, واحلرمة مشكوك القاعد عالقتها ابلقاعدة الكربى

فيها, فنبقى على اإلابحة ما مل يوجد الدليل على السحرمي, ألّن اليقني نا يزول 
 ابلشك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 القاعدة الكربى الثالثة: املشقة جتلب التيسري
 معىن القاعدة:

 املعىن اإلفرادي أللفاظ القاعدة:
الوقوع يف السعب والشّدة عند القيام اصطالحا : والشّدة. واجلهد والعناء املشقة لغة: 

 ابلسكاليف الشرعّية.
" من اجللب, وهو سوق الش.ء واجمل.ء به من موضع إىل موضع, جتلبولفظ " 

 واملقصود به هنا نا خيرج عن هذا املعىن.
 " من اليسر, وهو ضد العسر, واملقصود به هنا السسهيل والسخفيف.التيسريولفظ "

أّن الشّدة والصعوبة البدتّية أو النفسية اليت جيدها املكلف عىن اإلمجايل للقاعدة: امل
عند القيام ابلسكاليف الشرعية تصري سبباً شرعياً للسسهيل والسخفيف, حبيث تزول 

 تلك الشّدة والعصوبة أو هتون.
 

 مسائل تتعلق ابلقاعدة:
 املسألة األوىل: أقسام تيسريات الشرع.

واملراد به أّن الشرع قد جاء أبحكام روع. فيها : التيسري األصلي: القسم األّول
السيسري والسخفيف منذ شرعت هذه األحكام ابسداًء, وعاّمة أحكام الشرع مبنّية على 

هذا, لذا يعّد السيسري وةفاً للشريعة, كما جاءت بذلك النصوص, كقوله تعاىل: 
 عليه وسلم: )إن الدين }وما جعل عليكم يف الدين من حرج{, وقوله ةلى هللا

 يسر(.
 ومن صور هذا القسم ما يلي:
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 سهولة الشريعة اإلسالمية ابلنسبة للشرائع السابقة. .1
مراعاة إابحة ما حيساج إليه الناس من املعامالت من األةل, كاإلجارة  .2

 والسلم.
 كون األةل يف األشياء اإلابحة وليس السحرمي. .3
فيف على املرأة والصيب واألعمى وغري مراعاة اخسالف أحوال الناس, كالسخ .4

 ذلك.
 عدم السكليف مبا يسعذر. .5

 

واملراد به أن الشرع راعى وجود أعذار طارئة القسم الثاين: التيسري الطارئ: 
فشرع السيسري عند وجودها, وهو ما يسمى ابلرخص. وقد قسمه بعض العلماء 

 ألتواع من أمهها ما يل.:

 املريض. ختفيف اإلسقاط, كسقوط اجلمعة عن .1
 ختفيف السنقيص, كقصر الصالة للمسافر. .2
 ختفيف اإلبدال, كسشريع السيمم للمريض وجلوس املريض بدل القيام. .3
 ختفيف السقدمي, كسقدمي العصر مع الظهر للمسافر مجعاً. .4
 ختفيف السأخري, كسأخري الظهر إىل العصر للمسافر مجعًا. .5
 د اإلكراه.ختفيف الرتخيص, كالرتخيص السلفظ بكلمة الكفر عن .6
 ختفيف السغيري, كسغري تظم الصالة حال اخلوف. .7
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 املسألة الثانية: شروط اعتبار املشّقة اجلالبة للتيسري:

أن تكون املشّقة من املشاق اليت تنفك عنها العبادة غالباً, أي أّن الشرط األّول: 
كاتت نا احلالة الغالبة ه. أن تؤّدى العبادة بدون حصول هذه املشّقة, ألهّنا لو  

تنفك كمشقة السفر املعسادة للحج مثاًل, لكاتت مما تسسلزمه العبادة غالباً, ولو  
 كاتت هذه معسربة ألسقلها الشرع ابسداً ومل يشرع العبادة ألجلها من األةل.

أن تكون املشّقة خارجة عن املعساد عند الناس, وه. ما يسبب الشرط الثاين: 
ام هبا يف احلال أو املآل, فإن جرت العادة أبن تشّوش واضلراهبا النفوس عند القي

حيسملها الناس ويقوموا ابألعمال رغم وجود املشّقة مل تعسرب مشّقة جالبة للسيسري,  
 كمشقة املش. للجمعة مثاًل, والسكاليف نا ختلو من مثل هذه املشاق املعسادة.

سبا  السخفيف أن تكون املشّقة مسحّققة نا مسومّهة, أبن تسسند ألالشرط الثالث: 
مثاًل, وذلك السحّقق يكون إّما حبصول املشّقة الشرعية أو ما شاهبها, كاملرض والسفر 

 فعالً أو ترّجح الظّن بوقوعها.

أن نا يكون للشارع مقاةد من وراء السكليف هبا, كمشقة اجلهاد الشرط الرابع: 
من محاية للدين وما فيه من سفر وخماطر, فالشرع شرعها رغم هذه املشاف ملا فيها 

 واملسلمني وأعراضهم.

 أناّ يؤّدي اعسبار املشّقة إىل تفويت مصلحة أعظم.الشرط اخلامس: 
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 املسألة الثالثة: قواعد متفّرعة من قاعدة املشّقة جتلب التيسري

 األوىل: إذا ضاق األمر اّتسع وإذا اّتسع األمر ضاق الفرعّية القاعدة

ذا حتّققت املشّقة يف أمر األمور فإتّه يوسع فيه وخيّفف أتّه إمعىن القاعدة اإلمجايل: 
 مبا يزيل هذه املشّقة, فإذا زالت عاد األمر إىل ما كان عليه يف أةل السكليف.

من أدلّسها قوله تعاىل بعد ذكر ةالة اخلوف: }فإذا االستدالل على القاعدة: 
ة وتغيري تظمها للخوف اطمئننسم فأقيموا الصالة{ اآلية. ووجه الدنالة أّن قصر الصال

هو توسيع عند ضيق األمر ابخلوف, فإذا زال اخلوف وحصل اناطمئنان, عاد األمر 
 يف الصالة للهيئة املعسادة, مما يدل على أّن األمر إذا ضاق اّتسع وإذا اّتسع ضاق.

لو أّن شخصاً مديناً أعسر فإتّه جيب إتظاره, فإذا زال إعساره مثال على القاعدة: 
 يه الوفاء ابلدين, ألّن األمر إذا ضاق اّتسع وإذا اّتسع ضاق.وجب عل

القاعدة يف شّقه األول "إذا ضاق األمر اّتسع" عالقة القاعدة ابلقاعدة الكربى: 
تفيد تفس ما أفادته القاعدة الكربى, ويف شّقها الثاين " إذا اّتسع ضاق" تفيد تقييد 

 السيسري حبال وجود املشّقة وزواله بزواهلا.
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 القاعدة الفرعّية الثانية: الضرورات تبيح احملظورات

 تسكون القاعدة من ثالثة ألفاظ:معىن القاعدة اإلفرادي: 

يصل اإلتسان بفقده إىل ما , وهذا مجع ضرورة, والضروري هو  الضروراتلفظ  -
 هنا أّن تعّرف مبراتب املصاحل اليتوحيسن  لغذاء الضروري.حّد اهلالك أو مقاربسه, كا

 قصد الشرع لسحصيلها, وه. الضرورات واحلاجيات والسحسينات:

 مل فقدت إذا حبيث: ما نا بد منه لقيام مصاحل الدين والدتيا, الضرورات - 
 األخرى ويف حياة,لل وفوت وهتارج فساد على بل اسسقامة, على الدتيا مصاحل جتر

واخلسران. وميّثل هلا يف جاتب الدين ابإلميان وأركان اإلسالم اخلمسة,  النجاة فوت
ويف جاتب العادات كاألكل والشر  واللبس, ويف جاتب املعامالت كنقل امللكيات 

 ابلعوض. والضرورايت عموماً مخس: الدين والنفس والنسل واملال والعقل.

للمشقة والضيق  ي للهالك لكن يؤدي عدم مراعسه: ما نا يؤداحلاجيات - 
واحلرج, ومنها الرخص املخففة يف العبادات للمرض وغريه, ويف املعامالت إابحة 

 تشريع بيع السلم واملضاربة وغري ذلك.الصيج والسمسع ابلليبات و 
ون فيه ترفه وزايدة يف لني العيش أو أخذ مبحاسن : ما يكالتحسينات -

راجحة, ومنها يف العبادات اللهارات العادات وجتنب املدتسات اليت أتتفها العقول ال
والنوافل املسسحبات, ويف العادات آدا  األكل وجتنب النجاسات, ويف املعامالت  

 كمنع بيع النجاسات.
وهذا املوضوع يدرس بسوسع يف علم مقاةد الشريعة, لكن املراد هنا متييز 

 .هذه املراتب, ألتّه سيأيت معنا أتّه أتثريها يف اب  الرخصة يسفاوت

 وهو من اإلابحة, واملراد به هنا: الرتخيص يف إابحة احملّرم.تبيح,  لفظ -
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 وهو مجع حمظور, وهو احملّرم شرعاً.احملظورات, لفظ  -

إىل حّد اهلالك أو مقاربسه إذا مل ميكن السخّلص  أن الوةولمعىن القاعدة اإلمجايل: 
 منه إنا بسناول احملّرم شرعاً فإّته يرّخص يف تناوله.

من أدلسها اآلايت اليت وردت يف إابحة امليسة عند ستدالل على القاعدة: اال
الضرورة, كقوله تعاىل: }فمن اضلر غري ابغ ونا عاد فال إمث عليه إّن هللا غفور 

 .173-رحيم{ سورة البقرة

جواز األكل من امليسة ملن شارف على اهلالك من اجلوع ومل جيد مثال على القاعدة: 
 جراء العمليات اجلراحية إلتقاذ احلياة.غريها, وجواز إ

أّن هذه القاعدة تعرّب عن مشروعية الرخص عند عالقة القاعدة ابلقاعدة الكربى: 
 حصول الضرورة, وه. أعلى درجات املشّقة.
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 القاعدة الفرعّية الثالثة: الضرورات تقّدر بقدرها.

األمر احملّرم ألج نالضرورة أّن السصرف الذي يسسباح به معىن القاعدة اإلمجايل: 
 جيب أن يكسفى فيه مبا يدفع تلك الضرورة دون زايدة.

قوله تعاىل: }فمن اضلر غري ابغ ونا عاد فال إمث عليه االستدالل على القاعدة: 
, وقد ورد هذا القيد }غري ابغ ونا عاد{ يف 173-إّن هللا غفور رحيم{ سورة البقرة

ر أبتّه الذي يبغ. احلرام مع قدرته  :ووجه االستدالل منهعّدة آايت.  أّن الباغ. فخسّ 
ر العادي أبتّه الذي يسعّدى القدر الذي حيساج إليه من احملّرم, وهو  على احلالل, وفخسّ 

ما دلت القاعدة على عدم جوازه ألهّنا تنّص على تقدير الضرورة بقدرها وعدم جتاوز 
 ذلك القدر.

املشارفة على اهلالك ابلقدر الذي يدفع  جيب اناقسصار حالمثال على القاعدة: 
عن املضلر اهلالك جوعًا, وجيب اناقسصار يف حال كشف العورة لللبيب على 

 موضع املعاجلة الذي حيساج لكشفه.

ه. تفس عالقة السقييد اليت ذكرت يف قاعدة إذا  عالقة القاعدة ابلقاعدة الكربى:
 ضاق األمر اّتسع وإذا اّتسع األمر ضاق.
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 لقاعدة الفرعّية الرابعة: احلاجة تُنّزل منزلة الضرورة عاّمة كانت أو خاّصة.ا

 املعىن اإلفرادي للقاعدة: 

ي للهالك نا يؤده. ما  ه. انافسقار للحاجيات, وسبق أّن احلاجياتاحلاجة:  -
 لكن يؤدي عدم مراعسه للمشقة والضيق واحلرج.

 ن توعني:هذا وةف للحاجة, ويسضمعامة كانت أو خاصة:  -

 النوع األّول: احلاجة العامة, وه. ما يشمل مجيع األمة فيما ميّس مصاحلهم العاّمة.

النوع الثاين: احلاجة اخلاةة, وه. ما يشمل طائفة معينة من الناس, كأهل بلد أو 
 -من حيث األةل–أهل حرفة معّينة كالسجار والصخّناع. وليس املراد ابحلاجة اخلاةة 

 فرد أو أفراد معّينني.احلاجة اخلاّةة ب

أّن احلاجة العاّمة تعلى حكم الضرورة من جهة كوهنا سبباً معىن القاعدة اإلمجايل: 
 يف املشّقة اليت جيوز الرتّخص عندها.

  أمثلة القاعدة:

جتويز الشرع جلملة من العقود اليت حيساجها الناس كاإلجارة والقرض والوكالة,  -1
, لكّن احلاجة متّس إليها والشرع قد ضبلها مبا يقّلل رغم أتّه قد ينشأ عنها تزاعات

 احسمال النزاع وأكل املال ابلباطل.

جواز البيع ابلنموذج وإسقاطه خليار الرؤية, على اعسبار أّن رؤية النموذج تقوم  -2
مقام رؤية السلعة, خاةة مع وجود احلرج إذا ألزم السجار بعرض كل املبيع للرؤية 

 مغلفاً أو يف مسسودع بعيد مثاًل.املباشرة وقد يكون 
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 :شروط إعمال القاعدة
 أن تكون احلاجة مسحققة نا مسومهة. -1
بلوغ احلاجة درجة احلرج واملشقة غري املعسادة ابلنسبة ألواسط الناس. )فال تعسرب  -2

 بيحة للمعامالت احملرمة كالراب(.احلاجة لالسسثمار مثال م
لخروج من احلرج والضيق. )فال يضع ماله ببنك أن تسعني احلاجة طريقا وحيدا ل -3

 ربوي ليحفظه مع وجود مصارف نا ربوية(. 
أن نا يكون يف املسألة هن. خاص ألن احلاجة نا تقوى على ختصيص النه.  -4

 اخلاص. )كمن يدع. إابحة الراب للحاجة(.
 أن نا يفوت اعسبارها مصلحة أكرب. -5
 أن تقدر بقدرها. -6
بنصوص  الرتّخص ليس من احملّرمات اليت حّرمت حترمياً قوايً حمّل أن يكون  -7

داخال يف عموم حترمي أو مما حرم لغريه نا لذاته, كما  حمّل الرتّخص , بل يكونخاّةة
فال تقوى احلاجة على اسسباحة احملرم لذاته كما  جند يف كثري من أمثلة هذه القاعدة.

 يسة.اخلمر وامل لذلك نا تؤثر احلاجة يف إابحة الضرورة,تقوى 
أن تكون عامة مللقا أو تسبيا أبن تكون خاةة بلائفة من الناس تعمهم  -8

وحدهم. وهذا يف الغالب, وإنا فالعلماء أحياان يعسربون احلاجة اخلاةة إذا اتلبقت 
ت ومل يكن يف املسألة هن. عليها الشروط السابقة, أبن كاتت مسحققة قوية وتعين

 .درت بقدرهافوتت مصلحة أكرب وقخاص و 
وهناك توع من احلاجة ورد ابعسبارها النص, مثل جتويز بعض املعامالت ختفيفا  -

على الناس كالسلم. وهذه نا يشرتط فيها ش.ء من الضوابط السابقة ألن حكمها 
 اإلابحة بنص الشرع.



30 
 

أفادت إحلاق احلاجة ابلضرورة يف الرتخيص  عالقة القاعدة ابلقاعدة الكربى:
 ذكورة دفعاً للمشّقة.ابلضوابط امل
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 ال ضرر وال ضرارالقاعدة الكربى الرابعة: 
الضرر يف اللغة خالف النفع, واملقصود يف القاعدة إيقاع للقاعدة:  اإلفرادي املعىن

 هو إيقاع الضرر ابلغري على سبيل اجملازاة. :الضرر. والضرار قيل
رر حمرم سواء كان ابسداًء أو جمازاًة على وجه أن إيقاع الضللقاعدة:  اإلمجايل املعىن

وقوعه. فهذه القاعدة أساس يف  بعدحمرم, وأن الضرر جيب دفعه قبل وقوعه ورفعه 
 منع الفعل الضار وتاليف تسائجه.

أن اجملازاة قد تكون مأذوانً فيها كما حيصل  "على وجه حمرم  "واملقصود بقيد 
 يف القصاص.

أتّه قال: )نا ضرر ونا  ةلى هللا عليه وسلم روي عنهما أةرحها  :ة القاعدةأدل
 ه ووجو  دفعه وإزالسه بعد وقوعه.وتف. الضرر تفياً عاماً يفيد حترمي إيقاع ضرار(,

وقد جاءت تصوص الشريعة مبنع اإلضرار كما يف قوله تعاىل: }نا تضار  
ة على بنيت أحكام الشريعو  وقوله }ونا يضار كاتب ونا شهيد{,والدة بولدها{, 

 دفع الضرر أو رفعه, وهذا يسبني بعرض أمثلة من ذلك يف الفقرة السايل:
 من أحكام الشريعة: ة القاعدةأمثل

 كثري من أحكام الشريعة بنيت على دفع الضرر أو رفعه, من ذلك:
اخليارات. فف. خيار العيب مثال يرفع الضرر الالحق ابملشرتي بسبب وجود  -

 العيب القدمي يف السلعة.
احلجر على السفيه لدفع الضرر عن تفسه, واحلجر على املفلس لدفع الضرر عن  -

 غرمائه.
 الشفعة حيث تدفع ضرر الشركة. -
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 أضرار خترج من هذه القاعدة:

 الضرر املأذون يف إيقاعه شرعا لكوته إضراراً حبق كالعقوابت. -1
يصعب السحرز منه,  غرر اليسري الذيالضرر الذي تعم به البلوى فيعسر جتنبه كال -2

 وميكن أن ميّثل ملا نا ميكن جتّنبه ابناسسهالك املعساد يف العني املؤّجرة.
رضا املكلف إبسقاط ما ينحصر فيه احلق لنفسه, كما لو بيع سلعة معيبة فعلم  -3

 ورض. إبساقط حقه يف رد املبيع أو يف األرش.

 :املالية ابملعامالت ةصل

أحكام املعامالت وقوعها عن تراض ومن غري إضرار, ومن أّن من أعظم مقاةد الشرع يف 
 ذلك ما تقدم يف األمثلة, ومنه أيضا ما يل.:

وهذا فيه  ,فف. الزايدة الربوية أيخذ مال اإلتسان من غري عوض حقيق.حترمي الراب:  -1
إضرار, كما أتّه يقلع القرض احلسن بني الناس, ويفسح اب  اناسسغالل والظلم بني طبقات 

سمع فيظلم الغين الفقري. والراب يضعف اشسغال الناس ابألعمال املنسجة احلقيقية, ويركز اجمل
يزدادوا فقرا, للمعهم ف الثروة يف أيدي املقرضني ابلراب من األثرايء وجيعل الفقراء خاضعني

 , وغري ذلك من األضرار.سبب الراب السضخموي

رتددة بني احلصول والعدم, فيؤكل فيها كون عاقبة العقد جمهولة متوفيه حترمي الغرر:  -2
 املال ابلباطل ويقع الضرر.

مثل حترمي بيع الرجل على بيع أخيه منعا  للضرر:  املعامالت املاليةحترمي جمموعة من  -3
 وحترمي تلق. الركبان وحترمي النجش والغش.
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 القواعد املتفرعة من هذه القاعدة:

 بعد وقوعه. ومن تلبيقاهتا: وتفيد وجو  إزالة الضررالضرر يزال.  -1

ثبوت خيار العيب لرفع الضرر وكذلك خيار السدليس إذا دخلس على  - أ
 , وخيار الغنب إذا غنب.املشرتي

منع اناحسكار يف ما حيساجه الناس من اللعام وإجبار الساجر على بيعه بثمن  -  
 املثل.

لو فسح أحدهم جمرى للصرف الصح. على الشارع وآذى املارة فإته يؤمر  - ت
 إبزالسه رفعا للضرر.
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وتفيد عدم إزالة الضرر مبثله أو أبعلى منه من اب  أوىل, وهذا الضرر ال يزال مبثله.  -2
, ويكون يعين أن الضرر جيب إزالسه بدون ضرر أو بضرر أقل إن مل ميكن دفعه بغري ضرر

 .ارتكا  الضرر األقل هنا من اب  الضرورة

زمنه ةلى هللا عليه وسلم من بول رجل يف املسجد, وقد ما حصل يف يدل على القاعدة 
تركه ةلى هللا عليه وسلم ألّن يف قلع بوله عليه ضرر أكثر مثل تنجيس بدن الرجل وثيابه 

واحسباس البول. وكذلك ما كان يف ةلح احلديبية من شروط ةعبة على املسلمني احسملت 
 لدفع أضرار أكرب منها قسل املسلمني مبكة.

 يقاهتا:ومن تطب

 لو أكره شخص على قسل غريه وإنا قسل مل جيز قسله, ألن الضرر نا يزال مبثله. - أ
لو وجد مال مشرتك بني اثنني نا يقبل القسمة, وتضرر أحدمها ابلقسمة,  -  

 فال جيربا على القسمة ألن ضرر القسمة أعظم من ضرر الشركة.
لم حتت أسرهم يدفع للكفار أموال لفداء أسرى املسلمني ألن ضرر بقاء املس - ت

 أشد من ضرر اتسفاعهم ابلفدية اليت تدفع هلم.
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 إذا تعارضت مفسداتن روعي أعظمهما ضررا ابرتكاب أخفهما -3

املفسدة ضد املصلحة وه. مبعىن الضرر, فإذا حصل أن وقع اإلتسان بني مفسدتني : معناها
ب األدىن لدفع األعلى. , فإته يرتكونا يسسليع السخلص منهما معا إنا ابرتكا  أحدمها

 وهذه القاعدة شبيهة مبا سبق.

: إذا مل ميكن إتقاذ اجلنني إنا بشق البلن جاز ذلك, ألن ضرر موته أعظم من ومن تطبيقاهتا
 ضرر الشق خاةة مع إمكاتية ذلك مع غلبة سالمة األم يف عصران.
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 قاعدة درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل. -4

  القاعدة اإلفرادي:معىنأوال : 

 .املراد به الدفع"درء"  -

 مجع مفسدة, وه. ضد املصلحة, وتفيد معىن الضرر."املفاسد"  -

 أي أرجح وأحّق ابلسقدمي."أوىل"  -

 اجللب اإلتيان ابلش.ء من موضع ملوضع, واملراد هنا السحصيل."جلب"  -

 مجع مصلحة, وه. املنفعة."املصاحل"  -

أتّه إذا اجسمع يف أمر من األمور مفسدة ومصلحة, فإتّه جيب اإلمجايل:  معىن القاعدةاثنيا : 
 تقدمي اإلتيان ابألمر على الوجه الذي حيصل به دفع املفسدة.

 شروط العمل ابلقاعدة:

عدم إمكان اجلمع بني دفع املفسدة وحتصيل املصلحة, كأن يسعذر العالج إنا ابجلراحة  -1
 مثاًل.

صلحة, وإناّ كاتت املصلحة أحّق ابلسقدمي, كما يف ارتكا  غلبة املفسدة على امل -2
 مفسدة اجلراحة لسحصيل مصلحة الشفاء من األمل الشديد مع غلبة السالمة.

 هلا أدّلة كثرية منها ما يل.:االستدالل على القاعدة: اثلثا : 

وإمثهما أكرب من أدلّسها قوله تعاىل يف اخلمر وامليسر: }قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس  -1
من تفعهما{ اآلية. ووجه الدنالة أّن هللا تعاىل بنّي أّن املفسدة فيهما أكرب من املصلحة, 

 فحّرمت لدفع املفسدة الغالبة رغم وجود املصلحة, ألّن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل.
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 كمإاي): قال وسلم عليه هللا ةلى النيب عن عنه, هللا رض. اخلدري سعيد أيب عن -2
 أبيسم فإذا): قال فيها, تسحدث جمالسنا ه. إّنا بد, لنا ما: فقالوا ,(اللرقات على واجللوس

 وكف البصر, غض): قال اللريق؟ حق وما: قالوا ,(حقها اللريق فأعلوا اجملالس, إنا
(. مسفق عليه. ووجه الدنالة أّن النيب املنكر عن وهن. ابملعروف, وأمر السالم, ورد األذى,

 عليه وسلم هنى عن هذا اجللوس إذا مل يؤّدي ةاحبه حّق اللريق, فقّدم دفع ةلى هللا
مفسدة إيذاء الناس والنظر للحرام وغريها من املفاسد على ما قد يكون يف اجللوس من 

 مصاحل, ألّن درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة.

سسنشاق إنا أن تكون أتّه ةلى هللا عليه وسلم قال: )وابلغ يف اناعن لقيط بن ةربة  -3
ةائماً(, ووجه الدنالة أتّه ةلى هللا عليه وسلم اسسثىن حالة الصيام لئال تقع مفسدة دخول 

 املاء للجوف, ودرء املفاسد مقّدم على جلب املصاحل.

 

أّن يف درء املفاسد وتقدميه على جلب املصاحل دفع عالقة القاعدة ابلقاعدة الكربى: رابعا : 
 للضرر.
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 ضوابط تتعّلق مبوضوع اعتبار املصاحل عموما .سا : خام

األول: الشريعة مبناها على حتقيق مصاحل العباد ودرء املفاسد عنهم يف الدنيا  الضابط
 واألخرة .

, بل تشمل مصاحل الدتيا مصاحل العباد ليست حمدودة ابلدتيا فقطوهذا يعين أّن 
, ومصلحة هنا مصلحة يف الدتيا بردعهمفإ ن ذلك إقامة احلدود على مسسحقيهااألخرة, ومو 

 بسكفري ذتبهم. اآلخرةيف 

أن هذه الشريعة مل هتمل مصلحة قط, فما وهو:  اً مهّماً,وهذا الضابط يسضمن أمر 
 , وما من شر إنا وقد حذرت منه .من خري إنا وقد جاءت به

 هواء,ة يكون مبيزان الشرع ال ابألالنظر إىل املصلحة واملفسد : أنالضابط الثاين
ة ابملصاحل املخالفة , فال عرب قصود الشارعاملصلحة املعتربة هي اليت حتافظ على مو 

 كإجهاض اجلنني للرغبة يف أتخري احلمل.ملقصود الشرع, 

ض نصوص الوحي أو اإلمجاع : أن املصلحة احلقيقية املعتربة ال تعار الضابط الثالث
 القطعي. 

ذاته مصلحة, لكنه يلحق ابملفاسد ملا يرتتب  ّن العمل قد يكون يف حدأ: الضابط الرابع
 أهل العلم بـسد الذرائع. , وهذا ما يسميهعليه من املفاسد اليت تفوق تلك املصلحة

عند تعّدد املصاحل فاألوىل هو حتصيل اجلميع, فإن تعّذر ذلك : الضابط اخلامس
وممّا يعرف . وتعارضت, فيقدم األعلى على األدىن حسب الرتتيب املعترب بقواعد الشرع

 به الرتتيب بني املصاحل حسب األمهية ما يل.:
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السمييز بني رتب املصاحل وفق كوهنا من الضرورايت أو احلاجيات أو السحسينات  -1
واحلاجيات  ,مقدمة على احلاجيات عند تعارضهما فالضرورايت,  -وقد تقّدم تعريفها-

من  تب كأن يكون كالمهاتساوت الر   فإن ,اتعارضهم مقدمة على السحسينيات عند
, مث  الدين على بقية الضرورايت األربع األخرى  فيقدم الضروري املقصود حلفظ ,الضرورايت

فإن كان السعارض بني مصلحسني ل, العقل مث النسل مث املا  لنفس مثيقدم املسعلق حبفظ ا
 .اتسقلنا إىل الرتجيح ابلعموم والشمول مسعلقسني بضروريني من تفس النوع

الرتتيب بسمييز املصاحل اخلاةة عن املصاحل العاّمة, فاألخرية بشكل عام أهّم إذا  -2
 .ومن أمثلة ذلك: حترمي اناحسكارتساوت رتب املصاحل وفق اللريقة السابقة. 

الغالب هنا يقوم مقام   والظن, صلحة القلعية على املصلحة الظنيةتقدمي امل -3
 .القلع

 -مثالً –. فسحرمي لبس احلرير لى املصلحة الوسيلةاملصلحة املقصودة عتقدمي   -4
قيل أتّه حّرم ألتّه وسيلة للكرب, ولكن لو احساجه اإلتسان ألجل احلّكة جاز لبسه كما ورد 

وسائل فإته يخباح  ما كان حمرماً حترمي :بقوهلمم أهل العل بعض عرّب عن ذلكقد و يف السنة. 
  .لمصلحة الراجحةل
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 اخلامسة: العادة حمكمةالقاعدة الكربى 

يف اللغة لفظ مأخوذ من الَعود, من اناسسمرار وتكرار الش.ء مرة بعد مرة.  العادة -
واةلالحاً تكرر األمر مرة بعد مرة تكرراً خيرجه عن كوته واقعاً بلريق اناتفاق. ويشمل ذلك 

 ما يل.:

 دة الفردية(.ما يعساده الفرد يف شئوته اخلاةة كعادته يف أكله وحديثه )العا -1

 ما تعساده اجلماعة. -2

 األمر املسكرر الناش.ء عن سبب طبيع., كسرعة تضج الثمار يف البالد احلارة. -3

من السحكيم, واحلكم يف اللغة من املنع والفصل والقضاء, ومعىن كون الش.ء  وحمّكمة -
 حمكما: أّن الفصل يكون له.

 
كوهنا مرجعا عند اناحسالف مع عدم  قاعدة(:املقصود بتحكيم العادة )املعىن اإلمجايل لل

وجود النص, فليست دليال مسسقال عن النصوص إلثبات األحكام,كما أن حتكيم العادة 
 مقيد بشروط سيأيت ذكرها.

 

 من أدلة القاعدة:

قوله تعاىل: }وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن ابملعروف{. فالنفقة تكون حسب  -1
 العرف.

فارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تلعمون أهليكم{. ومعرفة قوله تعاىل: }فك -2
 الوسط تكون من خالل العادة.

 

 جمال حتكيم العادة:

 حتديد ما ليس له ضابط يف الشرع أو اللغة, فيسقيد ما أطلقه الشرع ابلعرف. -1

 ومن جماناهتا حتديد املصاحل املرسلة, فالعرف يدل اجملسهد على مواضع حاجة الناس -2
 ومصلحسهم, فإذا احساج لدليل املصلحة املرسلة يكون العرف معيناً له يف اسسعماله.
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 أقسام العادة:

 أوال : من حيث املوضوع:

عادة لفظية. وه. عادة الناس يف اسسعمال األلفاظ يف معان معينة يغلب قصدهم هلا  -1
مع أته يشمل األتثى  حبيث تسبادر للذهن عند اإلطالق. مثل إطالق لفظ الولد على الذكر,

 لغة.

عادة عملية. وه. عادة الناس يف األفعال, كاعسيادهم ألبسة معينة أو أكال معيناً أو  -2
تعليل العمل يف يوم معني من األسبوع. وله دور يف املعامالت, مثل لزوم محل البائع 

 للمبيعات الثقيلة وتوةيلها. ومثل تقسيط األجيار السنوي لدفعسني, وغري ذلك.

 

 اثنيا : من حيث االنتشار:

 عادة عامة, كاسسعمال عقد اناسسصناع يف األلبسة واألحذية والبناء. -1

عادة خاةة تكون يف بلد معني أو مكان معني أو فئة من الناس, مثل أعراف بعض  -2
 البالد يف تقسيم املهر ملقدم ومؤخر.
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 شروط اعتبار العادة:

فال تعسرب عادة   تعارض نصا  شرعيا  يحيث يددي إعماهلا لتعطيل العمل ابلن..أن ال -1
 الناس يف السعامل ابلزايدة الربوية مثاًل.

 أي يكون العمل هبا مسسمرا يف مجيع أو أكثر احلوداث. أن تكون العادة غالبة مطردة. -2

ايل يفسر . فلو ابع شخص بر وجود العادة وقت حصول التصرف الذي ستحكم فيه -3
 ابلورق. ونا يفسر ابلفضة بناء على عرف قدمي مثاًل.

فلو ةرّح مؤجر السيارة مبنع املسسأجر من  أن ال يعارض العرف تصريح خبالفه. -4
 السحميل عليها منع من ذلك, ونا حيسج أبن العادة ه. السماح بذلك.

 دور القاعدة يف املعامالت املالية:

ظ يف العقود, فاأللفاظ اليت تدل على مراد املسعاقدين املرجع فيها هلا دور كبري يف تفسري األلفا
للعرف, فما عده الناس دانا على البيع أو اإلجيار اعسرب كذلك. وكذلك أفعال الناس وطرقهم 

 يف إجراء املعامالت.
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 القواعد املتفرعة من قاعدة )العادة حمكمة(: نقتصر على ما يلي:

 قاعدة املعروف عرفا كاملشروط شرطا . -1

 : أن ما تكرر العمل به بني الناس وأةبح عرفا يكون مبنزلة املشروط يف العقد.املعىن

 

ما لو اشرتى بضاعة حتساج لنقل ووجد عرف بنقل البائع هلا, فيكون عليه النقل  ومن أمثلتها
 ولو مل يشرتطه عليه, ألن املعروف عرفا كاملشروط شرطًا.

حياانً تفيد هذه القاعدة يف احليل احملرمة, إذ نا يصرح فيها ببعض الشروط اليت تبني حرمة وأ
 املعاملة, ولكن تلك الشروط معروفة فكأهنا شرطت فسحرم املعاملة.

 
 

 ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان. -2

لى ش.ء وتغري تغري ةورة الواقع قد يؤدي لسغري احلكم عليه إذا كان احلكم مبين ع املعىن:
ذلك الش.ء. وهذا يكون يف األحكام اليت بنيت على اجسهاد مبين على العرف أو على 

تعليق احلكم بعلة يدور معها احلكم أو مصلحة مرسلة, وهذه األشياء قد تسغري بسغري الزمان 
 فينزل عليها احلكم املناسب. أما األحكام الثابسة ابلنص فال تسغري.

 

 .لنساء يف احليض وتغري وسائل توثيق العقود ومقاةد الناس من األلفاظتغري عادات ا :أمثلة
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 : بعض القواعد الفقهية الكلّية غري الكربىالثاينالفصل 

 

 قاعدة: التابع تبع 
 قاعدة: اخلراج ابلضمان 
  :ما ثبت ابلشرع مقدم على ما ثبت ابلعقدقاعدة 
  :يلزم مراعاة الشرط بقدر اإلمكانقاعدة 
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 بعض القواعد الفقهية الكلية غري الكربى:

 أوال: قاعدة التابع اتبع.

السابع هو الش.ء املرتبط بغريه على وجه نا ميكن اتفكاكه عنه. واملقصود ابلقاعدة أّن الش.ء 
املرتبط بغريه على وجه نا ميكن اتفكاكه عنه يعلى حكم ذلك الش.ء املسبوع, وجودا وعدما 

 .وإثبات وتفيا وغري ذلك

 يسبع الش.ء غريه ألسبا  مسعددة, من أمهها ما يل.: أسباب التبعية:

إذا كان جزءاً منه كالسقف للبنيان, أو كان من ضروراته, أي لوازمه, مثل علو األرض  -
وسفلها ومثل املفساح ابلنسبة للقفل. وهلذا يقال يف القاعدة املسفرعة: ) من ملك شيئا ملك 

 يف بيع الدار النوافذ وأقفال األبوا  مثال.ما هو من ضروراته (, فيدخل 

إذا كان الشيئان من جنس واحد, فإن أحدمها يسبع اآلخر يف احلكم, مثل جواز بيع الثمرة  -
اليت مل يبد ةالحها تظرا ألهنا من جنس واحد بدا يف مثاره األخرى الصالح, فسكون تبعا 

 هلا.

 لشجر والبناء ابلنسبة لألرض.اناتصال بني الشيئني مع عدم القابلية للفصل كا-

 تولد الش.ء من غريه كالربح ابلنسبة للمال فيسبعه يف حول الزكاة. -

 تبعية القوي للضعيف والقليل للكثري تظرا ملشقة إفراد الضعيف والقليل حبكم. -

منها قوله ةلى هللا عليه وسلم )ذكاة اجلنني ذكاة أمه(, فجعل السذكية للجنني  أدلة القاعدة:
 لة تبعا لذكاة األم.حاة

لو أبرأ الدائن املدين الذي له ضامن برأ الضامن أيضا, ألن ضماته  أمثلتها إضافة ملا تقدم:
تبع لضمان املدين فيسقط بسقوطه ألن السابع تبع, ولو ثبت خيار العيب يف سلعة مث زال 

 . وهكذا.العيب قبل رد السلعة سقط اخليار, ألن اخليار تبع لوجود العيب والسابع تبع
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أحياان يسقط األةل ونا يسقط الفرع, كما لو ضمن شخص دينا  استثناءات القاعدة:
على عمرو مث أتكر عمرو الدين, فإن الضامن يلالب به ألته أثبسه إثبات ةحيحا, مع أن 

 املضمون عنه نا يلالب به ألته مل يثبت عليه ثبوت ةحيحاً.

يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف عدة )ومن اناسسثناءات املهمة ما يندرج حتت قا
ومن ذلك اغسفار الغرر يف األمور السابعة نا األةلية يف البيع, كما يغسفر الغرر يف بيع  غريها(,

احلمل مع األم ألن احلمل تبع, ويعسر اعسبار الغرر يف السوابع فسفرد حبكم نا تسبع فيه األةل 
 وهو اغسفار الغرر.
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 اعدة ) اخلراج ابلضمان (.اثنيا: ق

اخلراج هو املنافع املنفصلة اليت حتصل من الش.ء بناء على سبب مشروع, كسكىن الدار 
 وأجرة الدابة. والضمان هو حتمل تبعة الش.ء إذا تقص أو هلك.

هو أّن اسسحقاق املناقع املنفصلة منالش.ء بناء على سبب مشروع تكون  واملعىن اإلمجايل
 ذلك الش.ء.ملن يسحمل تبعة 

تص القاعدة هو تص حديث اخسلف يف ةحسه وحسنه بعض  الدليل على القاعدة:
احملدثني مبجموع طرقه. فعن عائشة رض. هللا عنها أن رجال ابساع غالما فأقام عنده ما شاء 

هللا أن يقيم, مث وجد به عيبا فخاةمه إىل النيب ةلى هللا عليه وسلم فرده عليه, فقال الرجل: 
«. اخلراج ابلضمان»هللا, قد اسسغل غالم., فقال رسول هللا ةلى هللا عليه وسلم:  اي رسول

فجعل ةلى هللا عليه وسلم املنفعة مقابل ضمان املشرتي له لو أته تلف عنده أو حدث به 
 تقص.

ومن هذه القواعد يسسفاد أن  ومن القواعد القريبة من هذه القاعدة قاعدة )الغنم ابلغرم(,
ان يكون له الربح والعكس, فمن ميلك عمارة مع آخر شراكة فإّن كل واحد من عليه الضم

يسسحق الربح حسب تصيبه ويسحمل املصروفات حبسبه أيضا, ما مل يكن هناك عمل من 
 أحد اللرفني يسسحق به زايدة يف الربح.
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 اثلثا: قاعدة ) ما ثبت ابلشرع مقدم على ما ثبت ابلعقد (.

ما ثبت شرعا فإتّه يلغى ويعسرب ما ثبت شرعاً. ودل على ذلك قوله أي أن أي شرط خيالف 
ةلى هللا عليه وسلم: ) كل شرط ليس يف كسا  هللا فهو ابطل (. أي كل شرط خيالف  

كسا  هللا. وهذا احلديث له سبب وهو اشرتاط أانس لشرط ابطل يف عقد بيع بريرة رض. هللا 
وهيمنسه على كل ما سواه هو مقسضى إسالم املرء  عنها لعائشة. وتقدمي الشرع والسحاكم إليه

وطبيعة كوته عبدا هلل خاضعا له, وهذا أمر عام يف كل ش.ء, كما قال تعاىل: } فال وربك 
نا يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث نا جيدوا يف أتفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 

 تسليما {.
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 الشرط بقدر اإلمكان(.رابعا: قاعدة: )يلزم مراعاة 

أي يلزم الوفاء ابلشروط ما دامت نا ختالف شرع هللا, ألن هللا أمر ابلوفاء ابلعقود ويعم ذلك 
الشروط اليت السزمها اإلتسان يف السعاقد مع غريه. وروي يف احلديث الذي ةححه مجاعة: ) 

  ا (.املسلمون على شروطهم ( ويف رواية: ) إنا شرطا حرم حالنا أو أحل حرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


