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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور 
 وتم  

ً
  تلوينها وتنسيقها <كون � الطبعة ا�هائية واخ;نا أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا<نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )�يعة انتساب مطورlموعة إعداد مذكرات 	ية ال  (                          
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  )M(اUلقة 
  بسم اهللا الرWن الرحيم

  :اuمد هللا رب العا�[ وصt اهللا وسلم \ نبينا rمد و\ آp وصحبه أnع[ أما بعد
فحياكم اهللا وأهًال وسهًال بكم R هذه اuلقات الx سيكون اuديث فيها حول مادة من أهم ا�واد العلمية، ومقرر من 

، مادتنا الx سنت{م حو|ا R هذه اuلقات � مادة القواعد الفقهية، ا�ق
ً
 وحديثا

ً
ررات ال�عية الx اهتم بها العلماء قديما

  .وهذه اuلقة � اuلقة األو� من ع�ين حلقة سنتناول مفردات ا�قرر فيها بإذن اهللا عز وجل
العلم بشg �م، وعن ا�نهج العل� الصحيح اTي �ب علينا  R هذه اuلقة سنت{م عن مفردات ا�قرر، وعن أهمية هذا

 أنتم أخذتم R ا�ستوى اhا� R 	ية ال�يعة القسم األول من مادة 
ً
أن نس� \ وفقه R دراسة القواعد الفقهية، طبعا

 من ال
ً
 من القواعد الك�ى، وبعضا

ً
  .قواعد ال{يةالقواعد الفقهية، وهذا القسم األول شمل ا�قدمة، وبعضا

أما ا�قدمة فإنها �دثت عن تعريف القواعد الفقهية وأهمية هذا العلم، وصالحية القواعد لالحتجاج واالستدالل، وأهم  
ا�ؤلفات الx ألفها العلماء R هذا العلم، وا�ناهج الx سار عليها العلماء R تأ�فهم، والفرق ب[ القواعد الفقهية 

الفرق ب[ القواعد الفقهية وا�ظريات الفقهية، وعالقة علم القواعد الفقهية بعلم الفقه، وعالقته والقواعد األصو�ة و
ثم ، بعلم أصول الفقه، ونشأة هذا العلم، ثم بعد ذلك جرى اuديث حول قاعدة من القواعد الك�ى و� األمور بمقاصدها

وما uق بهذه القواعد اhالث من بعض ، لب ا<يس�وcذلك قاعدة ا�شقة �،بعد ذلك قاعدة ا�ق[ ال يزول بالشك 
  .القواعد ال{ية، أو القواعد ا�زئية

 
ً
R هذا ا�ستوى وهو ا�ستوى الرابع سنكمل بإذن اهللا عز وجل ا�فردات الx �ب \ طالب 	ية ال�يعة أن يكون ملما

  : مفردات ا�قرر:              بها وسأقرأ عليكم اآلن 
  :ــد الكبـــرى القواعــ

  :قاعدة ال Aر وال Aار وما يندرج _تها من قواعد فرعية/ القاعدة األو] •
  .ال�ر يدفع بقدر اإلم�ن: القاعدة األو�
  .ال�ر يزال: القاعدة اhانية
  .ال�ر ال يزال بمثله: القاعدة اhاhة
  .ال�ر األشد يزال بال�ر األخف: القاعدة الرابعة
ين: ةالقاعدة اGامس     .Hتار أهون ال� 
 بارتكاب أخفهما : القاعدة السادسة

ً
  .إذا تعارض مفسدتان رو¢ أعظمهما ¡را

  .يتحمل ال�ر اGاص ¤فع ¡ر �م: القاعدة السابعة
  .درء ا�فاسد أو� من جلب ا�صالح: القاعدة اhامنة
  .القديم ي;ك \ قدمه: القاعدة ا<اسعة

 : �ةالقاعدة العا¦ة واألخ
ً
  .ال�ر ال يكون قديما

  :قاعدة العادة �كمة وما يندرج _تها من قواعد فرعية وc/ اbانية ةالقاعد •
  .استعمال ا�اس حجة �ب العمل بها: القاعدة األو�
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  .إنما تعت� العادة إذا اضطردت أو غلبت: القاعدة اhانية
  .الع�ة للغالب الشائع ال للنادر: القاعدة اhاhة

  .اuقيقة ت;ك بداللة العادة: عدة الرابعةالقا
  .الكتاب Gªطاب: القاعدة اGامسة
  .اإلشارات ا�عهودة لألخرس 5ªيان باللسان: القاعدة السادسة
 : القاعدة السابعة

ً
 ��ªوط ¦طا

ً
  .ا�عروف عرفا

  .ا<عي[ بالعرف ª<عي[ با�ص: القاعدة اhامنة
  .ا<جار ��ªوط بينهم ا�عروف ب[: القاعدة ا<اسعة
  .ال ينكر تغ� األح�م بتغ� الزمن و� القاعدة األخ�ة : القاعدة العا¦ة

•  
ً
  :gموعة من القواعد الfية وندرس فيها /ثاbا

  :قاعدة ا�ابع تابع، وما يندرج _تها من قواعد فرعية: القاعدة األو] �
 ملك ما هو من ¡وري: القاعدة األو�

ً
  .اتهمن ملك شيئا

  .ا<ابع ال يفرد باuكم: القاعدة اhانية
  .يغتفر R ا<وابع ما ال يغتفر R غ�ها: القاعدة اhاhة
  .إذا سقط األصل سقط الفرع: القاعدة الرابعة
  .قد يثبت الفرع دون األصل: القاعدة اGامسة
  .إذا بطل ال°ء بطل ما R ضمنه: القاعدة السادسة

  .ال مساغ لالجتهاد k مورد اjص : عد الfيةمن القوا القاعدة اbانية �
  .االجتهاد ال ينقض بمثله  :القاعدة اbاbة �
  .ما حرم أخذه حرم إعطاؤه :القاعدة الرابعة �
   .إذا تعذر األصل يصار إv اCدل :القاعدة اtامسة �

 هناك |لة من القواعد الfية ال} سنقوم بدراستها إن شاء اهللا k هذه ا�ادة و
ً
  :من هذه القواعدأيضا
  .ا��ف Q الرعية منوط با�صلحة :القاعدة األو] �
  .اtراج بالضمان :القاعدة اbانية �
  .ال �وز ألحد أن يت�ف k ملك الغ� بال إذن: القاعدة اbاbة �
  .ا�واز ال(� يناk الضمان: القاعدة الرابعة �
  .الُغْرم بالُغنم :القاعدة اtامسة �
  .ضاف الفعل إv الفاعل ال إv اآلمر ما لم يكن gِ�اً ي :القاعدة السادسة �
  .اbابت بال�هان �bابت بالعيان :القاعدة السابعة �

هذه � مفردات ا�ادة الx سنحاول جاهدين بإذن اهللا عز وجل أن نقوم بتدريسها ªملة، وأنتم تعلمون بارك اهللا فيكم أن 
 �تاج  هذه القواعد كث�ة العدد، و± قاعدة من هذه

ً
القواعد �تاج إ² تفصيل، و�تاج إ² ¦ح، و�تاج إ² بيان، وأيضا
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إ² دفع بعض اإلش�الت الx قد تثار حول بعض منها؛ ولكن �ا ªن الوقت ا��وب |ذه ا�ادة ال يك´ لبسط اuديث 
اح وا<بي[ وا<مثيل، وأما بعض حول هذه القواعد 	ها، وTلك فإننا سcOز \ بعض القواعد الك�ى بال�ح واإليض

 ح· ال ينت¶ الوقت دون ا�رور عليها 	ها
ً
 حثيثا

ً
  .القواعد ال{ية فإننا سوف نس� R تدريسها س�ا

أن علم القواعد الفقهية من العلوم الx : من اjقاط ا�همة ال} �ب علينا أن نستصحبها  قبل أن ندخل k دراسة ا�نهج
والفائدة العظ¸ R تقرير األح�م الفقهية، وهذا ا<قرير سواء ªن ألح�م سبق أن تكلم الفقهاء عنها |ا األثر الكب� 

  وبينوها ووضحوها وفصلوا اuديث حو|ا R كتبهم ومؤلفاتهم،
الx لم أو أنها من أح�م ا�سائل واuوادث ا�ستجدة الx طرأت R هذا الع¹ بسبب ا<قدم وا<طور العل� من ا�سائل 

و|ا أهمية R هذا ا5اب أيًضا، ومن أجل أن ، تكن موجودة R الع¹ السابق، فالقواعد الفقهية |ا أهمية R هذا ا5اب
تؤ« القواعد الفقهية ثمارها بشg واضح وبارز، فإنه �ب \ من رام دراستها أن يدرسها وفق ا�نهج العل� ال�¢ 

 كث�ة R هذا الفن بمناهج الصحيح اTي سار عليه العلماء 
ً
اTين ألفوا R هذا الفن، وأنتم تعلمون أن العلماء ألفوا كتبا

 منها، أو اTين ألفوا R ، باعتبار القواعد الك�ى¼تلفة، فمنهم من ألف R هذا الفن 
ً
ثم بعد ذلك القواعد الx أقل نطاقا

¾سب مزة، ثم قواعد حرف ا5اء وهكذا، أو اTين ألفوا ، فبدأوا بقواعد حرف ا|باعتبار ال;تيب األ½ديهذا الفن 
 ألنكم تطرقتم إ�ها R ا�ستوى السابق، األمر اTي األبواب الفقهية

ً
، وال دا¢ إل�دة ال¿م حول هذه القضية؛ نظرا

 ما؛ هو 
ً
راد الطالب أن يدرس فإذا أ ا�نهج الصحيح k دراسة القاعدة الفقهيةأحب أن أنبه إ�ه وأفصل اuديث حوp نو�

  :قاعدة فقهية أي قاعدة فقهية، فإنه البد أن يس� \ هذا ا�نهج اTي سأذكره اآلن
وأنتم تعلمون أن هذه القواعد الفقهية R الغالب � حصيلة اجتهادات العلماء، :بذكر ألفاظ القاعدة فأول ما يبدأ الطالب

قبل ذلك R ا�صوص ال�عية واألدلة من الكتاب والسنة واإلnاع ونتيجة نظر وتأمل R كث� من األح�م الفقهية، و
والقياس وما إ² ذلك، هذا األمر أدى إ² اختالف صياغة القاعدة عند بعض أهل العلم، فنجد بعض أهل العلم يع� عن 

ظن R أول األمر أن هذه القاعدة بلفظ، وبعضهم يع� عنها بلفظ آخر، وÀذا ªن الطالب غ� منتبه |ذه القضية فلربما 
االختالف R ا�بÄ يدل \ : وcما يقول علماء القواعد، هذه القاعدة Ãتلف عن تلك القاعدة ¾كم اختالف الصياغة

 p ]ذكر هذه القواعد تب R بهذه القضية، واطلع \ عبارات العلماء 
ً
االختالف R ا�عÄ، ولكن إذا ªن الطالب بص�ا

 R ا�نهج بإذن اهللا عز أن هذه القواعد ال ت
ً
دل إال \ معÄ واحد، وÀنما اختلفت الصياغة، وهذا األمر سيأÅ معنا كث�ا

  .وجل
 
ً
من ا�سائل ا�همة فيما يتعلق بالصياغة أن الصياغة قد Ãتلف ويتفق ا�عÄ، وقد Ãتلف الصياغة وتتفق R ا�عÄ  أيضا

Tي يدعو إ² اختالف الصياغة كما ذكرت قبل قليل هو اختالف العام، ولكن Ãتلف R بعض ا�زئيات، والسبب ا
  العلماء R استنباطاتهم واجتهاداتهم، وهذا أمر مهم،

ً
أمر آخر أن القاعدة قد يكون اGالف حو|ا قد حصل ب[  وأيضا

ذا األمر أدى إ² أهل العلم، فنجد بعض أهل العلم يعت� القاعدة Æ Ç Rء، وبعضهم ال يعت�ها إال R نطاق مع[، ه
اختالف لفظ القاعدة فذلك العالم يع� عن هذه القاعدة بما Hدم مذهبه، وذاك العالم يع� عن القاعدة باللفظ اTي 

إنما فقط ا�وم نش� إشارات فقط ونستصحب هذه اإلشارات عند قيامنا بدراسة ، Hدم مذهبه كما سيأÅ معنا إن شاء اهللا
  نهج إذا انتهينا من ألفاظ القاعدةالقواعد ا�ذكورة R ا�

؛ ألن اإلنسان ال يستطيع أن يفهم القاعدة، وال يستطيع أن يطبقها : ننتقل إv مع� القاعدة
ً
ومعÄ القاعدة أمر مهم جدا
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 R ذهنه 
ً
  :ومع� القاعدة يشمل األمرين\ األح�م، وأن يستدل بها \ ا�سائل إال إذا ªن معناها متقررا

كما سيأÅ معنا إن شاء اهللا r Rا¡ات -فتأÅ مثًال بقاعدة ال ¡ر وال ¡ار مثًال  ا�عÄ اإلفرادي :ولاألمر األ  �
فنقول ا�عÄ اإلفرادي أن نب[ معÄ ال�ر ونب[ معÄ ال�ار هذا هو ا�عÄ اإلفرادي إذا انتهينا من ا�عÄ  -قادمة

  .اإلفرادي
فنأخذ هذه القاعدة \ أنها nلة واحدة ثم نب[  معناها، من األمور ا�همة فيما  nاÊا�عÄ اإل :األمر اbا� ننتقل إ²  �

يتعلق با�عÄ أن العلماء اTين ألفوا R القواعد الفقهية رËهم اهللا \ اختالف مذاهبهم ومناهجهم لم يكونوا يهتمون 
 ا<طبيق،  ةتمون بمسألبتعريف القواعد، إنما ªنوا يوردونها وÌن بعضهم يستدل |ا ويه

 ألن هذا العلم إنما يتعرض p من ªن p باع R ا�سائل  �اذا لم يهتم العلماء بتعريف القواعد؟ وببيان معانيها؟����
ً
نظرا

 إ² بيان 
ً
ال�عية، وp اهتمام بالفقه، وp اهتمام بأصول الفقه، فبا<اÊ اTي يتعرض |ذه القواعد ال �د نفسه rتاجا

 ألن معناها شائع ومنت� ب[ ا�ختص[ وب[ ا�هتم[ بهذا العلم، وTلك Íد أن اTين ألفوا R القواعد معناها
ً
؛ نظرا

الفقهية من ا�عاÎين هم اTين اهتموا ببيان معÄ القاعدة، هذا األمر يد�ا \ سلوك سبيل فيه اختصار للوقت فإذا أراد 
 ألنهم ال الواحد منا أن يبحث عن قاعدة من القوا

ً
عد الفقهية فال يتعب نفسه بقراءتها ومطالعتها R كتب ا�تقدم[؛ نظرا

؛ ألن معÄ القاعدة متقرر R أذهانهم، إنما اTين اهتموا بهذا ا�انب هم ا�تأخرون من ا�عاÎين 
ً
يهتمون بهذا األمر كث�ا

لة بذاتها كمن ألف مثًال R قاعدة األمور بمقاصدها، أو اTين ألفوا R القواعد الفقهية، سواء ªن تأ�فهم R قواعد مستق
قاعدة ا�ق[ ال يزول بالشك، أو قاعدة إعمال ال¿م أو� من إهماp، أو من اTين ألفوا R القواعد الفقهية من حيث 

Êأو أخذ قواعد فقهية ، اإلنسان أو القواعد الفقهية ا�تعلقة مثًال ¾قوق، العموم مثًال القواعد الفقهية ا�تعلقة بالضمان ا�ا
 اTين اهتموا القواعد الفقهية عند ابن قدامة، أو القواعد الفقهية عند القراR وهكذا، : نص عليها �لم مع[ كأن يقول

ً
إذا

  .ببيان معÄ القاعدة هم ا�تأخرون
 انتهينا من ألفاظ القاعدة،ثم بعد ذلك معÄ القاعدة

ً
  .إذا
، أنتم تعلمون بارك اهللا فيكم أن القواعد الفقهية إنما تدرس من و ا��ل ا�ي دل Q القاعدةننتقل إv أصل القاعدة أ �

باب فائدتها R إثبات األح�م، وفائدتها R ربط األح�م بعضها مع بعض، وÀذا ªنت القاعدة ليس |ا أصل R ال�ع ال من 
ال Ðن سوى هذه األدلة ال�عية ا�عت�ة، فإن الفائدة من هذه و، وال من القياس، وال من اإلnاع، وال من السنة، الكتاب

 ألنه ليس |ا أساس
ً
لكن إذا بينا أن هذه القاعدة |ا أساس من الكتاب أو السنة ، القواعد ال تكاد تكون موجودة نظرا

لنا األدلة \ القاعدة فإن ا¤�ل وÀذا ق، أو من غ�هما من األدلة ال�عية ا�عت�ة فإننا نستطيع حينئذ أن نبÑ األح�م عليها
ال يقت¹ \ ا¤�ل ا�Ò ا�ذكور R الكتاب أو السنة؛ نعلم ال شك أن ا¤�ل ا�Ò من الكتاب والسنة هو أساس األدلة، 

عدة هو أعالها وأقواها وÀذا ªنت القاعدة مذكورة بنصها أو بمعناها R الكتاب أو السنة فال شك أن هذا األمر يعطي القا
 أو معR Ä الكتاب أو السنة، هناك قواعد دل 

ً
قوة و¦ف ومÔة ال توجد هذه ا�Ôة R غ�ها من القواعد الx ال Íد |ا نصا

عليها الكتاب، وهناك قواعد دلت عليها السنة، وهناك قواعد دل عليها اإلnاع، وهناك قواعد دل عليها االستنباط من هذه 
 باختالف  األدلة، وهناك قواعد إنما

ً
 هذه القواعد Ãتلف قوة و¦فا

ً
� عبارة عن ضبط الجتهادات بعض العلماء، طبعا

  .ا¤�ل اTي استندت إ�ه Ç قاعدة 
و� األمثلة \ القاعدة، وأمثلة القاعدة � R اuقيقة اhمرة ا�ر�اة من دراسة القواعد؛ ألن  ننتقل إv مسألة اbمرة  �
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ما الفائدة منها؟ ما اbمرة؟ ما الغاية؟ ما ا دف؟ رنا ألفاظها وبينا معانيها ثم ذكرنا األدلة عليها القواعد الفقهية إذا ذك
  :الغاية وا|دف واhمرة أن نطبقها \ األح�م وح[ نريد ا<مثيل \ القواعد فال بد �ا أن نرا¢ أمور عديدة

 ألن الفقهاء رËهم اهللا والعلماء اTين ألفوا R هذا الفن  أن نرا¢ أن نضيف أمثلة من ع¹نا اuا¡؛ :األمر األول �
ً
نظرا

أو R كتاب األشباه ، إنما ألفوا R هذا الفن حسب ع¹هم، فنجد أن أك0 األمثلة ا�ذكورة مثًال R كتاب ابن رجب مثالً 
Õوا�ظائر للسيو ،Öكتاب األشباه وا�ظائر البن السب R أو،  

نأو R كتاب األشباه وا� ، لون�يÛأو R كتاب ا�جموع ا�ذهب للعالÚ، أو R كتاب إيضاح ا�سالك ل، ظائر البن الُملَق×
أو R أي كتاب من كتب القواعد Íد األمثلة ا�ذكورة �ت Ç قاعدة من القواعد الفقهية إنما � أمثلة ع¹ية Tلك 

 xألنه يت{م عن ع¹ه فاألمثلة وا�سائل ال 
ً
ذكرها R كتابه إنما � أمثلة متحققة R ع¹ه، وTلك قد ال ا�ؤلف؛ نظرا

يكون من ا�ناسب أن نرcز \ مثل هذه األمثلة، بل بعض األحيان ال يكاد الطالب يفهم هذا ا�ثال؛ ألنه يتحدث عن 
ا�ثال بالقاعدة؛ ألنه  Æء لم يره R ع¹ه هو، نعم ربما نذكر هذه األمثلة ونب[ حقيقة ا�ثال من أجل أن نب[ وجه ارتباط

 xأرادها ا�ؤلف، فننظر باألمثلة ال xا�ناسب وال با|يئة ال gبعض األحيان قد نطلع \ القاعدة وال نفهم معناها بالش
  .ساقها ا�ؤلف ح· نفهم القاعدة هذا هو األمر األول

 أن تكون األمثلة متوزعة R األبواب Üاول: األمر اbا�  �
ً
 الفقهية أيضا

ً
 من القواعد الفقهية تتصف  ، نظرا

ً
ألن كث�ا

Íد أنها تنطبق \ أمثلة R العبادات، وأمثلة R ا�عامالت، ) ال ¡ر وال ¡ار(بالشمول والعموم فإذا أخذنا مثًال قاعدة 
قية األبواب وأمثلة R ا�ناكحات، وأمثلة R ا�نايات، فال Ýسن بنا أن نمثل من باب واحد أو من كتاب واحد ون;ك ب

 يقع R إغفا|ا، وعدم االهتمام بها كث� Ðن يكتب R القواعد الفقهية، أو Ðن يَدرس 
ً
والكتب،وهذه القضية مهمة جدا

  .هذه القواعد الفقهية
 أن ا�ثال ا�ذكور �ت القاعدة الفقهية ا�قصودة به :األمر اbالث  �

ً
أو بيان ارتباط ا�ثال بالقاعدة، هناك قضية مهمة جدا

 هذه قضية أخرى، وTلك ال Ýسن أن يسأل من يدرس هذه ا�ادة بيان معÄ القاعدة،
ً
 أو مرجوحا

ً
أما كون هذا ا�ثال راجحا

 وÞ غ� rله؛ 
ً
 \ قاعدة من القواعد هل هذا هو الراجح ؟ أو ليس براجح ؟ هذا السؤال ليس وجيها

ً
حينما ي�ب مثاال

 ألن مدرس القواعد الفقهية وم
ً
ثله مدرس أصول الفقه ليس غرضه من ذكر األمثلة اGوض R تفاصيل الراجح نظرا

وا�رجوح إنما غرضه من ذكر األمثلة بيان ارتباط هذا ا�ثال بالقاعدة، أو بيان ابتناء هذا ا�ثال \ القاعدة، أما كون هذا 
  .ا�ثال راجح و غ� مرجوح فليس من مهام مدرس هذه ا�ادة

، وأنتم تعلمون بارك اهللا فيكم إن القواعد الفقهية وc مسألة ا�ستثنيات -يذكرها بعض ا�عاÎين-  ننتقل إv مسألة 
هل � قواعد 	ية؟ تنطبق \ nيع ا�زئيات؟ أو أنها قواعد أغلبية Hرج منها بعض ا�زئيات؟ هذه مسألة خالفية 

ية وتتصف بالشمول والعموم وال Hرج منها Æء اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أن القواعد تتصف بكونها 	
، وبعض العلماء يرى أنها أغلبية إنما تصدق \ أغلب ا�زئيات، سواًء قلنا بهذا أو قلنا بهذا ال فرق فا�ميع متفقون 

ً
أبدا

فا�نهج ا�تبع  ،\ أن القواعد الفقهية وÀن وصفت بكونها 	ية أو بكونها أغلبية إال أنه قد Hرج منها بعض ا�ستثنيات
R دراسة القواعد الفقهية أن نذكر بعد األمثلة، نذكر بعض ا�ستثنيات الx استثنيت من القاعدة، يعÑ معÄ ا�ستثÄ أن 
يكون األصل دخول هذا ا�ثال R القاعدة ولكن خرج ا�ثال عن القاعدة ألمر ما، لكن ينبà علينا أن نتنبه إ² أن 

باالستثناء مسألة مهمة و�تاج إ² نظر وتأمل؛ ألن االستثناء إنما يكون R األمثلة الx ينبà أن  قضية االستثناء واuكم
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تدخل �ت القاعدة ولكن ألمر ما خرجت عن القاعدة، لكن بعض األحيان يكون القاعدة |ا ¦ط، ثم هذا ال�ط 
ثال مستثÄ من القاعدة، وهذا R اuقيقة خطأ أن هذا ا�: ال يتحقق R بعض األمثلة وا�سائل، فيأÅ شخص ما ويقول

عل� ال يوافق عليه؛ ألن هذا ا�ثال لم يدخل أصًال ح· Ýكم باستثنائه وخروجه وهذه القضية تكلم عنها عدد Ðن 
 و|ا أثرها R االستدالل بالقاعدة

ً
؛ ألن بعض أثاروا مسألة ا�ستثنيات من القواعد الفقهية، ا�ستثنيات |ا أهمية كب�ة جدا

 لك0ة استثناءاته
ً
إذا ªنت هذه القاعدة يستثÄ منها هذا ا�ثال وهذا ا�ثال : فقال االعلماء قلل من أهمية القاعدة؛ نظرا

وهذا ا�ثال، فإنها قاعدة ضعيفة áâ أن نستدل بها \ مسألة من ا�سائل ا�ازلة أو اuادثة وتكون هذه ا�سألة من 
إذا دققنا ا�ظر وأمعناه R مسألة العمل بالقاعدة أصًال، و�لية ¦وط العمل : اة، ولكÑ أقولقبيل ا�سائل ا�ستثن

 أن اإلنسان إذا اهتم بهذه ا�سألة ودقق ا�ظر R ال�وط وا�وانع 
ً
 5ãا

ً
بالقاعدة، وبيان موانع العمل بالقاعدة، فأظن ظنا

 إن لم تكن 
ً
  .معدومة R بعض األحيانأظن أن دائرة االستثناء ستكون ضيقة جدا

  
ً
أنتم تعلمون بارك اهللا فيكم  عالقة القاعدة بغ�ها من األمور ا�نهجية k دراسة القاعدة بعد االستثناءات أن تذكرأيضا

 بعلم[، p صلة بعلم الفقه 
ً
أن علم القواعد الفقهية وÀن ªن مستقًال بذاته إال أنه مرتبط ارتباط وثيق وp صلة كب�ة جدا

جهة، وp صلة بعلم أصول الفقه من جهة أخرى، فأما ارتباطه بعلم الفقه فمن حيث األمثلة وا<طبيقات، وأما ارتباطه  من
بعلم أصول الفقه فمن حيث ا<أصيل وا<نظ�؛ وTلك تباينت وجهات نظر العلماء R تبعية هذا العلم، فبعضهم يرى أنه 

 إ² األمثلة وا<ط
ً
 إ² كونه من القواعد تابع لعلم الفقه؛ نظرا

ً
بيقات، وبعضهم يرى أنه تابع لعلم أصول الفقه؛ نظرا

بهذه الطريقة . وال{يات، الشاهد من هذا أن اإلنسان يب[ ارتباط هذا ا�ثال بغ�ه من ا�بادئ األصو�ة أو ا�بادئ الفقهية 
  .ةسنحاول جاهدين بإذن اهللا عز وجل أن نس� \ وفقها R ا�حا¡ات القادم

 xلقة األو� أخذنا فيها ما هو ذات ا�قرر، وأخذنا فيها الطريقة العلمية ا�نهجية الصحيحة الuبهذا نكون انتهينا من ا
  .�ب \ طالب العلم أن يسلكها إذا أراد أن يدرس القواعد الفقهية دراسة صحيحة

  )/( اUلقة
عل� اTي �ب \ طالب العلم أن يس� \ وفقه R دراسته تكلمنا R اuلقة السابقة عن مفردات ا�نهج، وا�نهج ال

  القاعدة الفقهية األو] من قواعد ا�نهجالقواعد الفقهية، وÞ هذه ا�حا¡ة إن شاء اهللا سنبدأ R دراسة 
ه R وسنحاول جاهدين بإذن اهللا عز وجل أن نس� وفق ا�نهج العل� اTي أ¦نا إ� ال Aر وال Aار،: وc قاعدة �

  :ا�حا¡ة السابقة فندرس هذه القاعدة وفق ا�قاط ا<ا�ة
o  ًألفاظ القاعدة: أوال.  
o  

ً
  .مع� القاعدة: ثانيا

o  
ً
  .ضابط ال¤ر ا�حرم: ثاbا

o  
ً
  .أصل القاعدة: رابعا

o  
ً
  .أهمية القاعدة وما ينب§ عليها من أبواب الفقه: خامسا

o  
ً
  .القواعد ا�تفرعة منها: سادسا

  :R ا�قطة األو� من نقاط هذه القاعدةنبدأ \ برcة اهللا 
  :ألفاظ القاعدة: أوالً  •
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وأول من وهذا هو لفظ القاعدة عند ا�تأخرين، ) ال Aر وال Aار(  اللفظ األول|ذه القاعدة لفظان عند أهل العلم، 
 هذا هو اللفظ اTي انت� واشته، ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم مؤلفو lلة األح�م العد�ة

ً
ر عند ا�تأخرين، وهو اللفظ إذا

وأنتم ، اTي استقر عليه R ع¹نا اuا¡، أول من ذكر القاعدة بهذا اللفظ هم من قام بتأ�ف lلة األح�م العد�ة
 من أجزاء العالم اإلسالå، حرص 

ً
تعلمون كما أخذتم R مقدمة القواعد الفقهية أن ا¤ولة العثمانية الx حكمت كث�ا

ضع lلة يكون اuكم \ مقتضاها ووفقها، هذه ا�جلة ألزم القضاة باuكم بما جاء فيها، فذكر فيها ما قادتها \ و
 من القواعد الفقهية 

ً
يتعلق با�عامالت، واTي يهمنا من هذه ا�جلة هو ا�قدمة، فذكر مؤلف هذه ا�جلة R مقدمتها عددا

  والقاعدة وردت بهذا اللفظ R هذه ا�جلة،، �ظائر البن Íيم اuن´R الغالب هذه القواعد مأخوذة من كتاب األشباه وا
وهذا هو لفظ القاعدة عند ا�تقدم[ أك0 من كتب R  القواعد الفقهية من ا�تقدم[ ذكر )  ال¤ر يزال(  اللفظ اbا� 

R كتابه األشباه وا�ظائر، وابن Íيم  والسيوÕ كذلك، القاعدة بهذا اللفظ، فنجد أن ابن السبR Ö كتابه األشباه وا�ظائر
 ما يتبع السيوR Õ كتابه األشباه وا�ظائر

ً
فهذا اللفظ هو ا�نت� ، R كتابه األشباه وا�ظائر، وبا�ناسبة ابن Íيم كث�ا

أفضل من  فال شك أن ا�عب� األول، إذا أردنا أن نرجح أحد هذين ا<عب�ين ) ال�ر يزال( وا�شتهر عند ا�تقدم[ 
  .ألمرين اثن©هو أنسب من ا<عب� اhا� وذلك )  ال Aر وال Aار( ، ا<عب� األول اTي هو ا�عب� اbا�
ال Aر وال : (فقد ورد عن ا�æ صt اهللا عليه وسلم أنه قال أن هذا اللفظ  هو ا�ي ورد k اjص ال(�: األمر األول

ال ¡ر وال ¡ار، والشك أن الçام ما ورد R ا�ص ال�¢ هو األنسب، وهو : كما سيأÅ معنا بعد قليل قال) Aار
  :األفضل من جهت[

 بما جاء عن اهللا أو بما جاء عن رسول اهللا صt اهللا  أن هذا فيه نوع من ا<عبد: ا�هة األو�
ً
فإن اإلنسان يكون ملçما

  .عليه وسلم
 ومÔة،أن القاعدة الفقهية إذا ªنت : ا�هة اhانية

ً
هذه  واردة بنصها R حديث نبوي أو آية قرآنية فذلك يعطيها قوة و¦فا

ا�سألة Üتاج إ�ها R قضية االستدالل بالقواعد الفقهية؛ ألن قضية االستدالل بالقواعد الفقهية \ األح�م قضية 
واتفق العلماء \ ، هذا اGالف¼تلف فيها ب[ العلماء، لكن إذا ªنت القاعدة عبارة عن نص ¦¢ فقد خرجت من 

م�وعية االحتجاج بها، طائفة يرون أن االحتجاج بلفظ القاعدة الفقهية، وطائفة أخرى ترى أن االحتجاج إنما هو 
با�ص ا�بوي، ال فرق ب[ ا�ذهب[ R حقيقة األمر وواقعه، فالفريقان متفقان \ أن هذه القاعدة rتج بها سواء أطلقنا 

  .القاعدة أو اخت¹نا \ وصف اuديث أو وصف ا�ص ال�¢  عليها وصف
ال¤ر (أما لفظ ، أشمل وأعم؛ ألنه يشمل إزالة ال¤ر قبل وقوعه وبعد وقوعه) ال Aر وال Aار(أن لفظ  :األمر اbا�

  .فإنه مشعر برفع ال¤ر بعد الوقوع فقط) يزال
 لفظ 

ً
  :أفضل وأنسب ألمرين)  ال Aر وال Aار( إذا

والشك أن ) ال ¡ر وال ¡ار( ألن هذا اللفظ هو اTي ورد R اuديث ا�بوي كما قال صt اهللا عليه وسلم  :األمر األول
  .الçام ما جاء به ا�ص ال�¢ أفضل وأو�

أو بعد أن لفظ ال ¡ر وال ¡ار أشمل وأعم �اذا؟ ألنه يشمل ن´ ال�ر ورفعه سواء ªن ذلك قبل الوقوع : األمر اbا�
الوقوع، فإن ªن ال�ر لم يقع فإن هذه القاعدة تدل \ نفيه، وÀن ªن ال�ر قد وقع فإن هذه القاعدة تدل \ رفعه، أما 

  .لفظ ال�ر يزال فهو مقت¹ \ إزالة ال�ر بعد وقوعه
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  مع� القاعدة: اjقطة اbانية •

وTلك سنب[ معÄ  هذين ، ال¤اروال¤ر :ي[ أساسي[ هماهذه القاعدة مكونة من لفظ مع� القاعدة اإلفرادي: أوالً 
Êاnالقاعدة اإل Äاالصطالح ثم بعد ذلك نب[ مع Þاللغة و R ]اللفظي.  

وهذه ا�ادة � األصل اللغوي اTي اشتقت منه  ال�ر وال�ار مادة هات[ ال{مت[ واحدة،: فمادة ال{مت[ :أما k اللغة
 R ا�احية اللغوية ، خالف اjفع�ومعناه R اللغة  ال¤ وهوهاتان ال{متان 

ً
ال فرق ب[ اللفظ[ ف¿هما �ئد إ² أصل إذا

  .خالف اjفعومعناه R اللغة  ال¤واحد وهو 
يعÑ قوp  أن ال�ر وال�ار لفظان داالن \ معÄ واحد، وأن اhانية تأكيد لألو� ف�ى بعض العلماء :أما k االصطالح 
ال�ر وال�ار ا�عÄ واحد فاللفظ األول هو اTي يب[ ا�عÄ، واللفظ اhا� )  ال Aر وال Aار( t اهللا عليه وسلم ص

  .تأكيد للفظ األول
  .أن ال�ر ¼تلف عن ال�اربينما يرى فريق آخر 

ألن ا�ذهب  �اذا؟ هو أو]و°ذا أردنا أن نرجح مذهب من هذين ا�ذهب© فال شك أن مذهب من يرى الفرق ب© اللفظ© 
وا�ذهب اhا� ال يرى هذه القضية؛ وÀنما يرى قضية  ،فا�ذهب األول يرى أن ال�ار تأكيد لل�راألول قائم \ ا<أكيد 

؛ أن ا�أسيس أو] من ا�أكيدال�ر p معÄ وال�ار p معÄ، ومن القواعد ا�شتهرة عند أهل العلم :فيقول. ا<أسيس
 أل
ً
ن األلفاظ ال�عية إنما جاءت من باب بيان األح�م ال�عية للناس، وÀذا ªن باإلم�ن أن يدل اللفظ \ معÄ نظرا

وTلك فإن اال�اه اTي يس� وفقه ، مع[، وهذا اللفظ يكون p معÄ جديد، فهذا هو األو� وهو األحرى وهو األنسب
  .هو اال�اه اTي يرجحه كث� من ا�حقق[ الكث� من العلماء \ أن ال�ار Hتلف عن ال�ر

  ما الفرق ب© ال¤ر وال¤ار ؟:ولكن هنا ي�ز سؤال 
  .ألنهما لفظان م;ادفان داالن \ معÄ واحد ال Üتاج إ² ا<فريق؛:ا�ذهب األولبناًء \  
  .فإننا ¾اجة إ² بيان الفرق بينهما:أما ا�ذهب اbا� 

 k اختلف العلماء 
ً
  :بيان الفرق ب© ال¤ر وال¤ارطبعا

، يعÑ ال�ر أن يُلحق اإلنسان إن ال�ر عبارة عن إuاق اإلنسان مفسدة بغ�ه ¾يث ينتفع بتلك ا�فسدة:فقال بعضهم
ألن  �اذا؟لو جاء إنسان إ² طعام إنسان آخر وأخذه وأكله هذا يس¸ ¡ر : مثالً ، بغ�ه مفسدة ¾يث ينتفع هو بهذه ا�فسدة

  .اإلنسان اTي أكل الطعام أuق مفسدة بغ�ه حيث فوت عليه طعامه، ولكنه استفاد هو من هذا الطعام هذا
هذا الشخص اTي اعتدى \ ) M(، يعÑ تعديةأما ال�ار فهو إuاق اإلنسان مفسدة بغ�ه ¾يث ال ينتفع هو بتلك ا�فسدة

 èا5حر أو أل R به èطعام غ�ه فأخذ طعام غ�ه، وأل 
ً
  للبهائم وما إ² ذلك ، إذا

إن ال�ر فيه إuاق مفسدة، وال�ار فيه إuاق مفسدة، لكن ال�ر ي;تب عليه أن ينتفع  ما الفرق ب© ا�سأ�© ؟ �
  .اإلنسان بإuاق ا�فسدة بغ�ه؛ كما R مثال الطعام اTي أكله هذا اإلنسان، أما ال�ار فإنه ال ينتفع بتلك ا�فسدة 

أما ، إن ال�ر هو إuاق اإلنسان مفسدة بغ�ه ابتداءً :اه آخر للعلماء R ا<فريق ب[ ال�ر وال�ار حيث قالواهناك ا�

                                 
١(
 " !!ل أنت يا هذا الشخصتعا"اهللا أعلم هي تعلية أم تعرية أم تعدية مل تتضح يل الكلمة، والذي كان مكتوبًا  
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، مثًال يأÅ شخص إ² شخص آخر  فيقوم ب�به أو ال�ار فهو إuاق اإلنسان مفسدة بغ�ه \ سبيل ا�جازاة أو ا�قابلة
؛ ألن اإلنسان فعله ابتداًء إذا أé هذا الشخص اTي  ماذا؟ة هذا يس¸ بإفساد ماp أو ما إ² ذلك من أنواع ا��

ً
يس¸ ¡را

اعتدي عليه بإهالك ماp أو طعامه أو ¡ب من قبل غ�ه، ف�د \ من اعتدى عليه إما ب�ب أو باعتداء أو بإهالك أو 
 
ً
أËد من العلماء اTين اهتموا بالقواعد  والشيخ-قال الشيخ أËد الزرقاء ، بإفساد طعام وما إ² ذلك هذا يس¸ ¡ارا

الفقهية وp كتاب اسمه ¦ح القواعد الفقهية، ¦ح R هذا الكتاب القواعد الx ذكرت R مقدمة lلة األح�م العد�ة 
 إذ الفعال مصدر قياس لفاعل:قال �اذا؟وهذا أ�ق بلفظ ال�ار : قال الشيخ أËد الزرقاء-وهو كتاب مهم R هذا ا5اب
ألن ال�ار مصدر وهو من الِفَعال، والِفَعال : قال �اذا؟ الشيخ أWد الزرقاء يرجح اال´اه اbا�اTي يدل \ ا�شارcة، اآلن 

إنما يكون من باب ا�شارcة، أو من باب ا�قابلة فإذا أ¡ ì اإلنسان قمت وأuقت به ا��ة من باب ا�شارcة ومن باب  
 Äال�ر وال�ار سواء قلناا�قابلة، هذا ا�ع Äه اهللا، إًذا اآلن تب[ �ا معËد الزرقاء رËي يرجحه الشيخ أTإن : هو ا

 
ً
أظن اآلن أن ا�عÄ اإلnاÊ |ذه القاعدة واضح فنقول R معÄ ، معناهما واحد أو فرقنا بينهما \ حسب ما ذكرناه قريبا

Êاnاإلسالم؛ ألن أن ال�ر وال�ار ¾سب ما تق: القاعدة اإل R رمانr هذه القاعدة "  ال" دم من معانيهما R ا�ذكورة
، وÀذا ªنت ليست �´ الوقوع؛ فإنها �´ ا�واز فيثبت ليست �´ الوقوعنافية و� 

ً
؛ ألن ال�ر وال�ار يقعان كث�ا

أن ال�ر وال�ار : قاعدة مرة أخرىا�قصود وهو أن ال�ر وال�ار rرمان R اإلسالم هذا هو معÄ القاعدة، معÄ ال
ألن هذه القاعدة كما جاء R اuديث ا�بوي  ما ا��ل Q أنهما �رمان؟¾سب ما تقدم من معانيهما rرمان R اإلسالم، 

و ، أو� إما أن تكون نافية لوقوع هذا ال�ر وال�ارنافية  ال، و "ال"هذه القاعدة ورد فيها لفظ " ال ¡ر وال ¡ار " 
 فيثبت أنها �´ ا�واز فيثبت �ريم ال�ر  نافية �وازهما

ً
، أما ن´ الوقوع فهو غ� وارد؛ ألن ال�ر وال�ار يقعان كث�ا

  .وال�ار
  :ضابط ال¤ر ا�حرم: اjقطة اbاbة •

  ه ما هو جائز؟يع§ ا�ي د:نا إv ذكر هذه اjقطة هل A Rر جاء �رم؟ أو أن ال¤ر ¶تلف فمنه ما هو �رم ومن
اإلجابة \ هذا السؤال سيأÅ معنا إن شاء اهللا اآلن، ال�ر وال�ار ا�حرمان R اإلسالم هما ما ªنا بغ� وجه حق، أي  

 
ً
  .¡ر أو ¡ار بغ� وجه حق فهو rرم، أما ما ªن منها بوجه حق فإنه ال يكون rرما

؟كيف يكون Aر و°Uاق مفسدة بالغ:قد يسأل سائل يقول
ً
   � وال يكون �رما

  نعم، ال�ر وال�ار قد يكون بوجه حق فإذا ªن بوجه حق كما دلت عليه األدلة ال�عية :فنقول
من تعدى حدود اهللا تعا² فإنه يعاقب \ ذلك، كشارب : أو بعضها، فإن اuكم Hتلف من ا<حريم إ² ا�واز، فمثالً 

ا��وع R حق  ما ا�(وع k حق هؤالء؟هؤالء تعدوا حدود اهللا تعا²، طيب وÜوهم ف، والسارق والزا�، والقاذف، اGمر
 R اهللا عليه وسلم tص pكتابه، أو بما حكم به رسو R كم فيهم بما حكم اهللا بهÝ هؤالء أن يرفعوا إ² اإلمام، واإلمام

 به
ً
م، لكن �ا ªنت هذه العقوبات ¾ق، فإنها ال سنته، وTلك فإنهم يعاقبون \ ذلك، وال شك R أن هذه العقوبات إ¡ارا

 ورفع األمر :تكون rرمة بل � م�وعة بل قد تكون واجبة، فمثالً 
ً
 وعدوانا

ً
القصاص إذا جاء شخص، وقتل غ�ه عمدا

وال شك أن تنفيذ القصاص هو من ، إ² اإلمام وحكم بالقصاص ولم يعُف أو�اء ا¤م فإن القصاص ينفذ R هذا القاتل
و¹ِْ { :م ا��ة باإلنسان، ولكن �ا ªن هذا األمر ¾ق؛ ألن اهللا سبحانه وتعا² يقولأعظ

ُ
 أ
ْ
ِقَصاِص َحَياٌة يَا

ْ
َولَُكْم kِ ال

َاِب 
ْ
C
َ
 إذا �ققت فيه ال�وط، ولم يتنازل } األ

ً
، بل هو م�وع بل قد يكون واجبا

ً
�ا ªن هذا األمر ¾ق فإنه ال يعد rرما



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                           اعد الفقهيةاعد الفقهيةمقرر القومقرر القو                  

- ١٢ - 

 

  .أو�اء ا¤م
 
ً
  ؟الضابط R ال�ر ا�حرم وغ� ا�حرم أن ننظر هل هذا ال�ر م�وع أو غ� م�وع إذا

ً
فإنه ال يكون  إذا �ن م(و:

 وال يدخل R القاعدة،
ً
 ويكون داخًال R القاعدة أما إذا �ن غ� م(وع rرما

ً
هذا األمر اآلن p ، فإنه يكون rرما

ذكرنا أن بعض العلماء وبعض ا5احث[ يك0 من ذكر ا�ستثنيات من القواعد،  عالقة بما ذكرنا R ا�حا¡ة السابقة �ا
إن أمر ا�ستثنيات أمر مهم وال بد فيه من ا�ظر إ² ال�وط والضوابط ا�تعلقة بالقاعدة، فمثًال : وقلنا R تلك ا�حا¡ة

أنه يستثÄ من تطبيق القاعدة إقامة : فال نقول،هنا إذا ذكرنا هذا الضابط فإننا لسنا ¾اجة إ² استثناء Æء من القاعدة 
اuدود والقصاص والعقوبات الx يقرها ا�uم واGلفاء، نستثنيها من القاعدة؛ ألنها ¡ر وÀ¡ار بمن أقيمت عليه 

نما � ألن هذه القاعدة إ �اذا؟ال، هذه األمثلة لم تدخل �ت القاعدة أصًال :ولكنها استثنت من القاعدة فجاز ذلك، نقول
 R ن ¾ق فإنه ال يدخلª قه اإلنسان بغ�ه بغ� وجه ¦¢، أو بغ� حق أما ماuي أTتصة بال�ر ا�حرم وال�ر ا¼

 
ً
  .القاعدة وال يكون rرما

   اjقطة الرابعة أصل القاعدة •
فقد يراد به ا¤�ل كما R ،دة؛ ألن األصل يطلق عند أهل العلم ويراد به معاٍن متعدهو ا¤�لا�راد باألصل R هذا ا�وضع 

أو األصل R هذه ا�سألة قوp صt اهللا ، األصل R هذه ا�سألة قول اهللا عز وجل: مقامنا هذا، فلما مثًال عندما يقول العالم
\ األصل بقاء ما ªن : عليه وسلم، فإن ا�قصود باألصل هنا ا¤�ل، قد يكون ا�قصود باألصل القاعدة، كأن يقول العالم

  ما ªن، أو األصل R األشياء اإلباحة،
  ،أو األصل ا5قاء، أو األصل الطهارة، فا�قصود باألصل هنا القاعدة قد يكون ا�قصود باألصل الراجح

قد يكون ا�قصود باألصل ا�ستصحب، ، األصل R ال¿م اuقيقة يعÑ الراجح R ال¿م أنه Ýمل \ اuقيقة: كأن يقال 
 � معان متعددة ا�ناسب منها R هذا ا�قام ، باألصل ا�قيس عليهوقد يكون 

ً
  إذا
  :دل \ هذه القاعدة عدد من األدلة ال�عية: فنقول، أو ا�قصود منها R هذا ا�قام هو ا¤�ل

  :اuديث ا�بوي الوارد عن ا�æ صt اهللا عليه وسلم حيث قال: أو ا وأوضحها وأصلحها وأقواها 
كما ذكرنا قبل قليل أن هذا اuديث هو اللفظ ا�عت� |ذه القاعدة، وذكرنا السبب R ذلك ا�وضع، ) وال Aار ال Aر( 

 وم�نة، هذا اuديث أخرجه اإلمام مالك 
ً
وهو أن كون القاعدة عبارة عن حديث نبوي فال شك أن هذا يعطيها قوة و¦فا

وهذا اuديث وÀن ªن R بعض طرقه ، ا من أصحاب السñ و ا�سانيدوغ�هم، R ا�وطأ وأخرجه اإلمام أËد R ا�سند
 
ً
 متعددة يقوي بعضها بعضا

ً
، وبا�ناسبة وTلك تلn òاه� أهل العلم هذا اuديث بالقبول واحتجوا به، مقال إال أن p طرقا

فإذا تلò العلماء أي ، بالقبولأو R بعض طرقها مقال، ولكن العلماء يتلقونها ، بعض األحاديث يكون R ثبوتها إش�ل
وأن اإلنسان ال يتعب نفسه R ا5حث عن صحة هذا ، حديث بالقبول فإن ذلك مشعر بصحته وبم�وعية االستدالل به

  .اuديث، فتلè العلماء uديث ما بالقبول فهو مشعر بصحته وبم�وعية االستدالل به
 
ً
 السنة دلت \ هذه القاعدة بلفظها بما فيه من عموم  ن الكريمدل Q م(وعية هذه القاعدة وصحتها القرآ: ثانيا

ً
طبعا

أما القرآن الكريم فقد دل \ هذه القاعدة من خالل بعض ا<طبيقات Íد بعض األح�م الفقهية الواردة R ، وشمول
  . القرآن ُعللت أو ذكر بعدها ما يتعلق بن´ ال�ر عن اإلنسان أو عن غ�ه

ِمن َنْعِد َوِصيÀٍة {  :كما قال تعا² �ريم ا�ضارة R الوصية: Q هذه القاعدة k بعض الصور فمن ذلك دل القرآن الكريم 
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 Âْو َديٍْن َلْ�َ ُمَضآر
َ
فاإلنسان إذا أراد أن يوó فيجب عليه أن يبتعد عن ا��ة بأي أحد ªن فإن اهللا سبحانه }  يُوÅَ بَِها أ
ْو َديٍْن َلْ�َ ُمَضآرÂ ِمن َنْعِد َوِص { :وتعا² قال 

َ
R قوp سبحانه  �ريم مضارة الوا¤ة والوا¤ بو¤هماومن ذلك }  يÀٍة يُوÅَ بَِها أ

ِهِ { :تعا² 
َ

ُ بَِو�
À
P َِها َوالَ َمْولُوٌد

َ
ٌة بَِو�  من ذلك }  الَ تَُضآرÀ َواِ�َ

ً
تٌِب َوالَ يَُضآرÀ َ� { :قال تعا�²ريم مضارة ال�تب والشهيد أيضا

 فَإِنÀُه فُُسوٌق بُِكمْ 
ْ
 }  َوالَ َشِهيٌد َو°ِن َيْفَعلُوا

ً
ْسِكُنوُهنÀ ِمْن َحْيُث { :R قوp تعا²  �ريم مضارة ا�طلقاتومن ذلك أيضا

َ
أ

 Àُقوا َعلَْيِهنÇَُضي�ِ Àوُهن Èتَُضار 
َ

ْقُتُم النÀَساء { :عا²كما قال ت �ريم ا�ضارة بالرجعةومن ذلك } َسَكنُتم مÇن وُْجِدُكْم َوال
À
َو°َِذا َطل

َْعَتُدو
À
ْو ÇÊَُحوُهنÀ بَِمْعُروٍف َوالَ ُيْمِسُكوُهنAِ Àَاراً �

َ
ْمِسُكوُهنÀ بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهنÀ فَأ

َ
 َفَبلَْغَن أ

ْ
 هذه األمثلة وغ�ها تدل \ } ا

ً
إذا

لغ�؛سواء ªن ذلك R طالق، أو R وصية، أو R رجعة، أو أصل واحد وهو �ريم ال�ر، و�ريم ال�ار، و�ريم ا�ضارة با
  :إذاً �ينا د�الن :مان Q هذه القاعدةR معاملة، أو R أي أمر ªن، 

o ديث ا�بوي وهو ا¤�ل األقوى \ م�وعية هذه القاعدة: ا��ل األولuا.  
o ا�bالقرآن الكريم حو:ا��ل ا R ا يدل ما ينتظم من األمثلة الواردةÐ ،حرم فيها ال�ر وا�ضارة xل بعض القضايا ال

 
ً
  .\ أن األصل وهو �ريم ا�ضارة \ العموم والشمول Ðا يدل \ أن هذا األصل معت� ¦�

  وما ينب§ عليها من أبواب الفقه اjقطة اtامسة أهمية القاعدة •
الالÅ وضعهن أهل العلم بأنهن يدخلن n Rيع كتب قاعدة ال ¡ر وال ¡ار إحدى القواعد اGمس الك�ى، : فتقول

  :الفقه وأبوابه كما أشار إ�ه العالÚ، ونقله عنه السيوÕ، ونظمه أبو بكر األهدل فقال
  öٍس � األموُر با�قاصدْ   الفقه مبõÑ \ قواعدْ 
ك× فاستمْع �ا يُقاُل   وبعدها ا�قُ[ ال يُزاُل    بالش 

  ثاhها فكن بها خب�ا  �او�لُب ا�شقُة ا<يس

  يزال قوال ليس فيه غررُ   رابعها فيما يقاُل ال�رُ 

مهْ : خامسها العادُة قْل   rكمةْ   rَُك 
ً
  فهذه اGمس nيعا

 هذه القواعد اGمس الك�ى وهذه القواعد وصفهن أهل العلم بالعموم والشمول، وأنهن يدخلن n Rيع كتب الفقه 
ً
إذا

 قاعدة األمور بمقاصدها، ا�ق[ ال يزال وأبوابه، وهذا أمر 
ً
يتضح من خالل ا<طبيق، وا<فريع \ مثل هذه القواعد إذا

 xامسة الGكمة و� القاعدة اr بالشك، ا�شقة �لب ا<يس�، ال ¡ر وال ¡ار و� ا�قصودة معنا ا�وم، العادة
Ñلك إن هذه القاعدة ينبTالشفعة سندرسها إن شاء اهللا فيما بعد، و Þجر وuا Þيار وGا R عليها كث� من أبواب الفقه 

  .وÞ ا��ح وÞ ا�عامالت

  )L(اUلقة 
انتهينا R ا�حا¡ة ا�اضية من ال¿م \ بعض ا�قاط األساسية حول قاعدة ال ¡ر وال ¡ار، حيث أخذنا ألفاظ 

وأخذنا بعد ذلك أصل القاعدة، وتوقفنا عند ا�قطة  القاعدة، وأخذنا معÄ القاعدة، وأخذنا ضابط ال�ر ا�حرم،
  . اGامسة، و� أهمية القاعدة وما ينبÑ عليها من أبواب الفقه

قاعدة ال ¡ر وال ¡ار � إحدى القواعد اGمس الك�ى الالÅ وصفهن أهل : فنقول مستعين[ باهللا سبحانه وتعا²
وهذا ا�عÄ أشار إ�ه عدد من العلماء اTين ألفوا R القواعد الفقهية  ،العلم بأنهن يدخلن n Rيع كتب الفقه وأبوابه

Úحيث ذكره العال ،pونظمه أبو بكر األهدل بقو ،Õذلك السيو R وتبعه:  
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  öٍس � األموُر با�قاصدْ   الفقه مبõÑ \ قواعدْ 
ك× فاستمْع �ا يُقاُل   وبعدها ا�قُ[ ال يزاُل    بالش 

  ثاhها فكن بها خب�ا  <يس�او�لب ا�شقة ا
  يزال قوال ليس فيه غررُ   رابعها فيما يقاُل ال�رُ 

مهْ : خامسها العادُة قْل   rكمهْ   rَك 
ً
  فهذه اGمس nيعا

الالÅ وصفهن أهل العلم بالعموم والشمول من حيث األمثلة وا<طبيقات والفروع ا¤اخلة  هذه القواعد اtمس الك�ى
 Tلك فإننا ، أن هذا األمر يعطي هذه القواعد مÔة و¦ف \ غ�ها من عموم القواعد الفقهيةوال شك ، �تها

ً
ومصداقا

إذا ¾ثنا R كتب الفقه وأبوابه، Íد أن هذه القاعدة |ا الكث� من ا<طبيقات العلمية، سواء ªن ذلك فيما يتعلق 
وÀن ªن أك0 إيراد هذه القاعدة ، كحات، أو ما يتعلق با�ناياتأو ما يتعلق با�نا، أو ما يتعلق با�عامالت، بالعبادات

 عن العالقة الب�ية الx فطر ا�اس 
ً
 ما يكون نا�ا

ً
يكون فيما يتعلق بعالقة ا�اس فيما بينهم؛ ألن ال�ر وال�ار 5ãا

ات، أك0 منه R باب العبادات؛ ، وTلك Íد أن تطبيقات القاعدة R باب ا�عامالت، وباب ا�نايات، وباب ا�ناكحعليها
 ألن باب العبادات مبÑ \ عالقة اإلنسان بربه، وهذا ا5اب مبÑ \ ا�ساrة و ا�ساهلة كما هو مشهور عند أهل 

ً
نظرا

 ألن Ç إنسان يريد األخذ ¾قه ªمًال دون نقص؛ وÀذا تعرض حقه
ً
 العلم، أما األبواب األخرى ف¶ مبنية \ ا�شاحة؛ نظرا

وأنتم تعلمون أن اGيار R ا5يوع أنواع  اGيار بأنواعهللبخس أو ا�قص أو اإل¡ار فإنه يطالب بما يزيل ذلك، فمن ذلك 
، ¦عت من أجل رفع ال�ر اTي قد يلحق بأحد ا�تعاقدينمتعددة، وهذه األنواع من اGيار إنما ¦عت من أجل ماذا؟ 

فإنه يرفع ال�ر اTي  خيار ال�ط�ر عن ا�ش;ي اTي أخذ سلعة معيبة، وcذلك فإنه ¦ع ل�فع ال خيار العيب: فمثالً 
قد يلحق با�ش;ي فمثًال إذا أراد اإلنسان أن يش;ي سلعة ما فإنه يش;ط فيها صفة معينة؛ ألن هذا اإلنسان ال تزول 

حلب، فإنه يش;ط \ من باعها أن تكون من اش;ى بقرة فإنه R الغالب يريدها لل: حاجته إال بتحقق  هذه الصفة فمثالً 
؛ فإنه Ýق p أن يفسخ هذا ا5يع؛ ألنه قد اش;ط  قبل ذلك، وهذا ا�وع من 

ً
، فإذا تب[ p أن هذه ا5قرة ليست حلوبا

ً
حلوبا

�بيع ليس اGيار إنما ¦ع من أجل دفع ال�ر اTي قد يلحق بأحد ا�تعاقدين وهو ا�ش;ي وÞ هذا ا�ثال إذا تب[ أن ا
 واuجر كما تعلمون p نو�ن مشهوران اuجرومن ذلك ، بالصفة ا�تفق عليها

ً
، حجر السفه وحجر الَفلَسوهو : أيضا

¦ع ¤فع ¡ر السفيه ا�حجور عليه، اuجر عن السفيه �¦ع لرفع ¡ر الغرماء، وحجر السفه �فحجر الفلس 
أو عن الغرماء اTين سبب |م هذا ، لل�ر، إما عن ا�حجور نفسه Hتلف عن اuجر عن ا�فلس، وÞ ÷ ا�وع[ رفع

فإنها ¦عت ¤فع ¡ر ال�يك اTي ال يريده، وهذا بالنسبة للمال ا�ش;ك  الشفعةا�حجور عليه بعض ال�ر، ومن ذلك 
أجنæ فإن ال�يك األول  فإذا ªن هناك طرفان اش;R Ì مال مع[، ثم أراد أحد الطرف[ أن يبيع ماp، وباعه \ شخص

p أن يشفع؛ ومعÄ الشفعة أنه يأخذ ا�زء ا�بيع بنفس السعر؛ ألن هذا اإلنسان قد يت�ر بدخول ¦يك جديد ف�عت 
 R مسألة ، الشفعة لرفع هذا ال�ر

ً
، وا�علوم أن ا�ار شديد الصلة ½اره، فبعض أهل العلم يثبت الشفعة ا�اروcذلك أيضا

ار قد يرø بأن �اور فالن من ا�اس أو فالن من ا�اس، ولكن إذا باع جاره بيته لغ�ه فإنه قد يت�ر للجار فإن ا�
 ما �صل ب[ ا�تجاورين، 

ً
 �فور R الطبع بينهما، أو بعض األمور األخرى ال5ã xا

ً
بمجاورة من ال Ýب أن �اوره؛ نظرا

ا5يت اTي باعه جاره بنفس السعر، هذه الشفعة إنما ¦عت من باب دفع  فإما هذا ا�ار p اuق R الشفعة، فيش;ي هذا
 
ً
 \  م�وعية القصاصال�ر أو رفع ال�ر عن ا�ار، ومن ذلك أيضا

ً
فإنه ¦ع لرفع ال�ر، وهذا ال�ر قد يكون واقعا
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ùيده فك R عليه و\ غ�ه، فمثًال إذا ُ¡ب اإلنسان 
ً
ت يده، أو كù سنه، أو فُِقأت ا�عتدى عليه، وقد يكون واقعا

عينه، أو ما إ² ذلك من األمور الx �ري فيها القصاص R األطراف، فإن القصاص ¦ع R رفع ال�ر عن هذا اإلنسان 
 آخر، فإن هذا ال�ر قد وقع \ هذا الشخص، وقد وقع \ ، اTي اعتُدَي عليه

ً
 قتل شخصا

ً
وÀذا ¡بنا مثًال \ أن أحدا

َولَُكْم kِ { : وTلك قال اهللا سبحانه وتعا²، ¤م، فإن أو�اء ا¤م بإم�نهم رفع ¡رهم بإقامة القصاص \ القاتلأو�اء ا
ُكْم َيتÀُقونَ 

À
َاِب لََعل

ْ
C
َ
و¹ِْ األ

ُ
 أ
ْ
ِقَصاِص َحَياٌة يَا

ْ
والقصاص R اuقيقة هو قتل، ولكن �ا ªن هذا القتل سبيل إ² استقرار } ال

ا�اس، و²À رفع الظلم و²À دفع ال�ر، سماه سبحانه وتعا² كما جاء R هذه اآلية، ووصفه بكونه حياة للناس،  اuياة ب[
 
ً
فإنه ¦ع من أجل رفع ال�ر الواقع \ ا�ظلوم[، فمثًال القضاة �اذا  نصب األئمة والقضاة وا�uمومن ذلك أيضا

بُوا؟ إنما نصب القضاة لفصل اGصومات ب[  ا�اس، وا�ميع يعلم أن ا�اس Ýصل بينهم من اGالف والúاع ما ال نُص×
ûH ،أحد أن يأخذ حقه بنفسه النت� Ç ²الفساد ب[ ا�اس، والنت� القتل  فإذا حصل مثل هذا فلو و± األمر إ

دالة ب[ ا�اس فإن R وا|رج وا�رج، ولكن �ا أمر الشارع بنصب القضاة وأمرهم بتحري اuق وبا5حث عما Ýقق الع
إنما هو من هذا ا5اب؛ ألن ا�اس البد |م   وا�uم واألمراء ءنصب األئمة واGلفاوcذلك ، هذا رفع لل�ر عن ا�ظلوم[

هم اهللا عليهم إذا لم 
 
من قائد يقودهم وTلك شدد اإلسالم R مسألة الوالية واGالفة، وأوجب \ ا�اس أن يطيعوا من وال

، أو  يأمروا
ً
بمعصية، هذه األمور 	ها إنما ¦عت من باب دفع ال�ر اTي وجد أو قد يوجد، ال�ر إما أن يكون موجودا

 ، أنه متوقع الوجود كما سيأÅ معنا بعد قليل R القواعد ا�تفرعة
ً
م�وعية اuدود  وم�وعية الفسوق ومن ذلك أيضا

 ذلك فهذه األمور 	ها إنما ¦عها اهللا سبحانه وتعا² من باب دفع ال�ر وما إ² والضمان والقسمة وقتال ا��c[ وا5غاة
إما عن عموم ا�اس، أو عن أفراد معينة من ا�اس هنا فقط تب[ أمثلة �مة ورؤية فيها Æء من اإل�از حول ، عن ا�اس

ا¡ة، وا�حا¡ة الx بعدها عدد من األبواب الx تدخل �ت هذه القاعدة، وسيأÅ معنا إن شاء اهللا R ثنايا هذه ا�ح
القواعد الفرعية الx �قق �ا أن هذه القاعدة فعًال تدخل R كث� من أبواب الفقه، و|ا تطبيقات عديدة، ومن خالل 

  .تأمل هذه ا<طبيقات وهذه األمثلة يتب[ �ا ا�عÄ ا�ý الواضح للقاعدة، واهتمام الشارع اuكيم بها
 من القواعد الk:  x ا�نهج وc القواعد ا�تفرعة من قاعدة ال Aر وال Aاراjقطة السادسة  •

ً
 كث�ا

ً
ذكر العلماء عددا

تندرج �ت قاعدة ال ¡ر وال ¡ار، وهذه القواعد إما أن تكون بمعÄ القاعدة الك�ى من حيث العموم، أو تكون 
وهذا هو شأن القواعد ا�تفرعة، فإن ، الك�ى من باب ا<نصيص \ بعض ال�وط والقيود وا<فصيالت للقاعدة

 من جوانب القاعدة الك�ى كما سيأÅ معنا بعد قليل، أو أن تكون Ðثلة 
ً
 معينا

ً
القواعد ا�تفرعة إما أن تمثل جانبا

  .ل�ط أو قيد البد من �ققه من أجل العمل بالقاعدة الك�ى
وÜن راعينا R ترتيب القواعد الفرعية مسألة ال�ر فإذا ªن ال�رلم  ،ال�ر يدفع بقدر اإلم�ن: القاعدة الفرعية األو�

 p حكم ذكره العلماء، وÀذا ªن ال�ر 
ً
 نص عليه العلماء، وÀذا ªن ال�ر متوقع اuدوث والوقوع فأيضا

ً
يقع فإن p حكما

ر قد يتعارض مع غ�ه من األ¡ار قد وقع فعًال فله حكم، ثم هذا اuكم Hتلف باختالف ال�ر الواقع، وÀذا ªن ال�
 p حكم ذكره العلماء Üن سنس� وفق هذا ا�نهج بذكر القواعد الفرعية الÃ xدم هذه ا�وانب 	ها

ً
  .األخرى، فأيضا

  .ال¤ر يدفع بقدر اإلمÌن :القاعدة الفرعية األو] ����
، ال�ر يدفع اد به إزالة ال�ر قبل الوقوع وcذا بعدهبل ير R هذه القاعدة ال يراد به إزالة ال�ر قبل وقوعه خاصة، ا�فع

 ½انب دون جانب بل يدخل �ت ال�ر الواقع ويدخل �ت ال�ر غ� بقدر اإلم�ن، 
ً
ا¤فع R هذه القاعدة ليس خاصا
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  .كما سيأÅ معنا بعد قليل إن شاء اهللا  الواقع

تكفل إزالة ال�ر وذلك بقدر اإلم�ن، فإذا أمكن إزالة أن ال�يعة اإلسالمية جاءت بالوسائل الx : مع� القاعدة 
  ،ال�ر بال{ية فبها ونعمت وهو ا�طلوب، وÀن لم يمكن فإنه يزال ال�ر بالقدر ا�ستطاع

  :فنحن ب[ أمرينيعÑ معÄ هذه القاعدة أننا إذا اف;ضنا أن ال�ر قد وقع فعًال  
 كن ذلك فهو الواجب، إما أن نتمكن من إزالة ال�ر بال{ية فإذا أم �

  .وÀن لم يمكن إزالة ال�ر بال{ية فإنه �ب علينا أن نزيل ال�ر بالقدر ا�ستطاع �
Üن سنمثل \ أ¡ار أمكن إزا<ها بال{ية، وسنمثل \ أ¡ارلم  يمكن إزا<ها بال{ية فوجب إزا<ها  :أمثلة القاعدة

  .بالقدر ا�مكن وهو القدر ا�ستطاع
م(وعية اtيار   من أمثلة الوسائل ال} تزيل ال¤ر بالfية، أي ترفعه من أساسه وال يبP Í وجود :ا�ثال األول �

، وقد تقدم ال¿م عن Æء من هذه األمثلة R ا�قطة اGامسة ا�ذكورة قبل قليل، أفصل بأنواعه، حجر السفه والشفعة
 ال Ýسن ا�عاملة مع ا�اس، وربما أ¡ إذ، اUجر Q السفيهال¿م حول بعض هذه األمثلة فمثًال 

ً
ا ªن اإلنسان سفيها

وهذا اuجر فيه رفع لل�ر ، بنفسه، وأ¡ بغ�ه فإن القاÝ þجر عليه وهذا ا�وع من اuجر يس¸ اuجر \ السفيه
ل�ر اTي قد يتسبب هذا وÀذا فعلنا هذا فإننا رفعنا ا، فليس باستطاعة هذا السفيه أن يبيع وال يش;ي وال يتعاقد بال{ية

فإذا اف;ضنا أن رجل[ اش;R Ì أرض واحدة، و± من هذين الرجل[  كذلك k الشفعة،السفيه R إuاقه بنفسه أو بغ�ه
æة صاحبه، ثم قام أحدهما فباع نصيبه \ رجل أجنcبمشار øي لم يقم ببيع أرضه ربما ، يرTفربما أن ال�يك ا5ا� ا

إما �فور R الطبع، أو لعدم معرفة أو الختالف R الصفات، أو ألي سبب من ، مشارcة هذا ال�يك ا�ديدأنه ال يرø ب
وTلك ¦ع اهللا سبحانه وتعاp ² الشفعة، فبإم�نه أن ، فإن هذا ال�يك قد يت�ر بوجود هذا ال�يك األجنæ، األسباب

فإذا فعل هذا األمر فإن ال�ر قد زال ، لسعر اTي حصل عليها بهيأخذ اuصة الx اش;اها ذلك ال�يك األجنæ بنفس ا
إذا تبايع طرفان وقبل أحدهما ا5يع وحصل اإل�اب والقبول،  خيار ا�جلسفمثًال  وÎذلك م(وعية اtيار بأنواعه، بال{ية

تأمل بعد ذلك وتفكر وتدبر ثم فما داما R ا�جلس فلg واحد منهما الرجوع لآلخر، ربما اإلنسان �ا اش;ى سلعة معينة 
 به، كيف يزيل ¡ره؟ يزيل ¡ره هو باستخدام هذا اGيار من أنواع اGيار وهو

ً
خيار ا�جلس؛ :رأى أن R هذا ا5يع إ¡ارا

. ثر، فال يبp ò أي أإذا تأملنا هذه األمثلة Íد أنها تزيل ال�ر بال{يةأنا تراجعت عن ا5يع أو تراجعت عن ال�اء : فيقول
ومعÄ القاعدة كما قلنا قبل قليل إنه  إذا أمكن أن يزال ال�ر بال{ية فهو الواجب، أما إذا لم يمكن أن يزال ال�ر 
بال{ية فهل نستسلم ويبò ال�ر \ ما هو؟ أو أننا نرفع ال�ر بالقدر ا�ستطاع ال شك أن الواجب أننا نرفع ال�ر بالقدر 

  .ا�ستطاع
ن أمثلة الوسائل الx تزيل ال�ر بالقدر ا�ستطاع يعÑ ال�ر با�، ما انت� لكن زال بعضه وبè بعضه م :ا�ثال اbا� �

  .وذلك حسب االستطاعة والقدرة 
فإن من لم يعُف ال يزول ¡ره إال بالقتل أي إال بالقصاص، و�ا ، مثال م(وعية ا�ية عند عفو بعض أو�اء ا�م : أوالً 

إذا : أ¦ح هذا ا�ثال. عد عفو بعض األو�اء فإنه يزال ¡ر من لم يعُف بالقدر ا�مكن وهو ا¤يةªن ذلك غ� Ðكن ب
 
ً
 عدوانا

ً
 آخر عمدا

ً
، يعÑ قتٌل متعمٌد فإن أو�اء ا¤م وهم أو�اء الشخص القتيل |م أحد أمرين، جاء شخص وقتل شخصا
وÀذا طا5وا 	هم ، 	هم بالقصاص فإن القصاص يقام \ ا�ا� وÀما أن يرضوا با¤ية إذا طا5وا، إما أن يطا5وا بالقصاص
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وهذا األمر ال إش�ل فيه، ولكن لو أن بعضهم طالب بالقصاص، وبعضهم ، با¤ية فإن ا¤ية يأخذونها ويسقط القصاص
وف إ² درء القتل طالب با¤ية، فإن اuكم R هذه ا�سألة أن القصاص يسقط وتثبت ا¤ية، �اذا؟ ألن الشارع اuكيم يتش

فإذا عفا بعض أو�اء ا¤م فإن القصاص ال يقام R هذه اuالة من طلب القصاص فإن ¡ره ال يزول إال بإقامة ، ب[ ا�اس
القصاص \ ا�ا� ولكن �ا ªن ذلك غ� Ðكن بعد عفو بعض األو�اء فإنه ال يمكننا أن نزيل ¡ره بال{ية ولكنه 

  .ره وذلك بأخذه لتيةيمكننا أن نزيل بعض ¡
فإن ا�غصوب منه يزول ، م(وعية رد الع© ا�غصوبة إذا �نت ناقصة مع ضمان الغاصب �ا نقص من قيمتها :مثال آخر

¡ره بال{ية برد الع[ ا�غصوبة سليمة، ولكن �ا ªن هذا غ� Ðكن، ألن هذه الع[ ا�غصوبة قد uقها العيب فإنه ال 
مثًال إنسان �ق سيارة، وهذه ، ل أن هذا ا�عتدي يرد الع[ ا�غصوبة، ويرد معها قيمة ما نقص منهايمكننا إال أن نقو

السيارة ªنت جديدة وÌنت سليمة من العيوب، فعبث هذا السارق بالسيارة ح· أحدث فيها بعض العيوب، إما صدمات، 
إنه �ب \ هذا الغاصب أن يرد السيارة كما : أن نقولإما : وÀما خلل R مكينتها أو R بعض أجهزتها، فنحن ب[ أمرين

أنه �ب \ الغاصب : هذا غ� Ðكن؛ ألن العيب قد حصل فيها وقد تمكن منها، فحينئذ نقول:فإذا قلنا هذا قيل، ªنت
لعيوب تساوي إذا السيارة قبل هذه ا: يعÑ نقول، أن يرد هذه الع[ ا�غصوبة و� السيارة، وأن يضمن قيمة ما نقص منها

 	�أنه �ب \ الغاصب أن يرد السيارة، وأن يرد معها : فنقول، ألف ريال 	
ألف ريال، وبعد هذه العيوب تساوي   	�مثًال 
ريال، R هذا ا�ثال هل رفعنا ¡ر صاحب السيارة بال{ية؟ ال؛ ألن ¡ره ال يرتفع إال بأن تعود إ�ه سيارته كما  فاآلل

Ð نت وهذا أمر غ�ªأننا نرفع ال�ر بالقدر ا�ستطاع فنعيد إ�ه سيارته، ونلزم الغاصب بأن يدفع : ولكننا نقول، كن
  .قيمة ما نقص منها

فإن الغريم ال يزول ¡ره ، م(وعية اUجر Q ا�فلس ثم �اصة الغرماء مال ا�فلس Q قدر ديونهم: ا�ثال اbالث  �
ªن ذلك غ� Ðكن؛ بسبب إفالس ا�دين، فإنه يزال ¡ر الغريم بالقدر ا�مكن  ولكن �ا، بال{ية إال بأخذ دينه ªمالً 

  .فهو أخذه uصته من مال ا�دين
 |ذا و|ذا و|ذا و|ذا فأصبح الرجل : ¦ح هذا ا�ثال

ً
أن يكون هناك شخص يتعامل مع عدد من ا�اس فأصبح مدينا

 
ً
 هذا ا�فلس ماذا يفعل الغرماء؟ الغرماء يريدون ديونهم ªملة، �ا حجر \، القاÝ þجر \ هذا ا�فلس نفإ، مفلسا

ألف لع�ة دائن[، Ç دائن p  		�ولكن �ا ªن هذا األمر غ� Ðكن بسبب إفالس ا�دين، مثًال ا�دين الرجل مدين بـ 
ف ريال، حينئذ ال يمكننا أن أل 	ريال، �ا حجر القاþ \ هذا ا�فلس لم �د عنده من ا�ال إال قرابة  فع�ة اآلل

  نعطي Ç غريم حقه من ا�ال؛ ألن ا�ال 
: نقول، فإن هذا ا�ال يقسم \ الغرماء Ç ¾صته، فعندنا ع�ة غرماء Ç غريم p ع�ة اآلل: ال يك´ ا�ميع فنقول

لقدر ا�ستطاع فنعطيك قدر ، ولكنه يمكننا أن نزيل ¡رك بافال نستطيع أن نزيل ¡رك بال{ية فنعيد إ�ك ع�ة اآلل
هو R اuقيقة لم يأخذ ، ريال فألف فنعطي Ç واحد öسة اآلل 	دينك من مال الغريم ا�وجود، فمال الغريم قرابة ال

  . دينه ªمًال؛ ولم يرتفع ¡ره بال{ية، ولكننا رفعنا ¡ره بالقدر ا�ستطاع 
عية اGيار، وم�وعية رد الع[ ا�غصوبة، وم�وعية اuجر \ هذه األمثلة اhالث الx ذكرناها قبل قليل و� م�و

ا�فلس، هذه 	ها أمثلة تنطبق \ قاعدة ال�ر يدفع بقدر اإلم�ن، ولكن �ب أن نفرق ب[ أمرين؛ ألن بعض األمثلة 
ر بال{ية، القسم اhا� فيها فيها رفع لل�ر بال{ية، كما R مثال اGيار، والشفعة، واuجر \ السفيه، هذه فيها رفع لل�
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 بالقدر ا�ستطاع مثل م�وعية ا¤ية وم�وعية رد الع[ ا�غصوبة 
ً
 بال{ية، وÀنما رفعا

ً
رفع لل�ر ولكنه ليس رفعا
وبهذا نكون انتهينا من ال¿م حول القاعدة الفرعية األو� و� قاعدة ال�ر يدفع بقدر .وم�وعية اuجر \ ا�فلس

  .اإلم�ن
  .ال¤ر يزال: ننتقل للقاعدة الفرعية اbانية ����

  فنحن ذكرنا R اuلقة ا�اضية أن قاعدة ال ¡ر ، هذا هو نص القاعدة الك�ى عن بعض أهل العلم
وال ¡ار |ا ألفاظ، وذكرنا أن من ألفاظها ال�ر يزال؛ وذكرنا R ذلك ا�وضوع أن هذا ا<عب� هو تعب� بعض العلماء اTين 

R كتابه األشباه وا�ظائر،  القواعد الفقهيةكتبوا R Öبن السبª ، 
ً
ابن Íيم R ، والسيوR Õ كتابه األشباه وا�ظائر وأيضا

ال ¡ر وال ¡ار أعم من هذا اللفظ : ولكن �ا ªن ما ع�نا به عن القاعدة الك�ى وهو قو�ا، كتابه األشباه وا�ظائر
إذا �ن :وقد يسأل سائل، فقد اعت�ت هذه القاعدة قاعدة فرعية عن تلك القاعدة الك�ىوأشمل كما بينا R تلك ا�ناسبة، 

  هذا هو لفظ القاعدة الك�ى عند بعض أهل العلم فكيف تعت�ها قاعدة فرعية لقاعدة ال Aر وال Aار؟
  .ذا السبيلأقول من خالل تأمل معÄ القاعدة، واألمثلة الواردة �تها يتب[ �ا صحة هذا ا�سلك وه 

وعند تأمل هذا ا�عÄ يتضح الفرق ب[ ا<عب�ين كما أ¦نا إ�ه R ، أن ال�ر إذا وقع فإنه �ب أن يزال :مع� القاعدة
  ،أعم وأشمل فإنه يشمل ال�ر قبل الوقوع) ال Aر وال Aار(: مناسبة سابقة فقو�ا

فإنها خاصة بال�ر الواقع فقط  ال¤ر يزالأما قاعدة ، ع�ب أن يرف: ال يقع، ويشمل ال�ر بعد الوقوع فنقول: فنقول
 من جوانبها وال 

ً
وTلك اعت�نا هذه القاعدة و� ال�ر يزال قاعدة فرعية لقاعدة ال ¡ر وال ¡ار ألنها تمثل جانبا

  .تطابقها n Rيع معانيها
  د |ا أمثلة R ربع ا�عامالت، هذه القاعدة |ا أمثلة عديدة R أبواب الفقه، حيث Í :أمثلة هذه القاعدة

  .و ا�ناكحات وربع ا¤ماء

  )N(اUلقة 
  ال¤ر يزال  : القاعدة الفرعية اbانية ����

حديثنا R هذه اuلقات حول قاعدة ال ¡ر وال ¡ار، توقفنا R اuلقة السابقة عند اuديث \ قاعدة ال�ر يزال و� 
فرعة من قاعدة ال ¡ر وال ¡ار، ذكرنا R اuلقة السابقة معÄ هذه القاعدة، القاعدة الفرعية اhانية من القواعد ا�ت

هذه القاعدة |ا تطبيقات كث�ة جدا : وتوقفنا عند أمثلة القاعدة فنقول مستعين[ باهللا تعا²، وعالقتها بالقاعدة الك�ى
  .كحات، وربع ا�نايات، أو ربع ا¤ماءR أبواب الفقه ا�ختلفة، فلها أمثلة وتطبيقات R ربع ا�عامالت، وا�نا

، وا�قصود من م�وعيتها إزالة ¡ر م(وعية قسمة اإلجبار k األموال ا�شÎÐة إذا ت¤ر أحد ال(Ïء:ا�ثال األول �
 مش;Ì ب[ عدد من ال�Ìء، وت�ر أحد ال�Ìء فإنه يطلب القسمة من ، ال�يك

ً
معÄ هذا ا�ثال كن ا إذا وجدنا ماال

، ال�ر يزال: Ìئه، وÀذا طلبها وأمكنت القسمة فإنها واجبة حينئذ؛ ألن فيها رفعا ل�ر هذا ال�يك، والقاعدة تقول¦
ولكن هذا ا�ثال مرتبط بقضية أخرى و� أن األموال ا�ش;cة منها ما يقبل القسمة، ومنها ماال يقبل القسمة، فما قبل 

طلب رفع ال�ر عن نفسه؛ وذلك بقسمة هذه األموال، وحينئذ �ب أن يل� فإنه ي، القسمة منها وت�ر أحد ال�Ìء
  .طلبه
، مÔاب ا5يت لو سلط إنسان مÒاب بيته Q الطريق بال¤ر، Ñيث ي¤ با�ارين فإنه ´ب عليه إزا�ه :ا�ثال اbا� �
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يستعمل سطحه أو فناءه العلوي بشg  وÌن، هو ¼رج ا�اء من سقف ا5يت، فإذا ªن إنسان ¤يه بيت \ الطريق العام
 من ا¤ماء

ً
وشيئاً من األوساخ ثم سلط هذه ا�ياه وهذه القاذورات ، دائم، فيغسل فيه أوانيه وثيابه، وربما أراق فيه شيئا

واألوساخ \ ا�Ôاب، فسقطت \ الشارع العام فآذى ا�اس R ثيابهم وÞ سياراتهم وتسبب ذلك R إuاق ال�ر 
  .ال�ر يزال: اس؛ فإنه �ب عليه أن يزيل هذا ال�ر؛ ألنه ¡ر والقاعدة تقولبا�
أو ب� فيه بناء أو وضع فيه ÓتلÌت Ñ Pيث ت¤ر اjاس بهذا ، لو حفر إنسان حفرة k الطريق العام:ا�ثال اbالث �

العام أو وضع R الطريق العام ماًء فلو جاء إنسان وحفر حفرة R الطريق ، اإلحداث فانه �ب عليه أن يزيل هذا ال¤ر
أو ربط فيه دوابه، أو أي ¡ر من األ¡ار، فإنه �ب ، أو وضع فيه مستود� p أو وضع فيه سياراته بشg غ� منتظم، دائما

نعم، ¾يث ال ي� أحدهم باآلخرين، أما إذا : هذا الطريق ملك للناس فنقول:عليه أن يزيل هذا ال�ر، وÀن امتنع وقال
  .¡ أحدهم باآلخرين فإنه �ب عليه أن يزيل هذا ال�رأ

لو طالت أغصان شجرة إنسان، فتدلت Q بيت جاره وصارت تؤذيه، فإنه �ب عليه أن يزيل هذه  :ا�ثال الرابع  �
جاره،  إذا ªن إنسان عنده âلة أو شجرة R بيته وÌنت قريبة من بيت:، مثالاألغصان إما أن يسحبها إv بيته أو يقطعها

أو بكونها م�نا ، إما بسقوط بعض أوراق هذه الشجرة \ بيته، فتدلت \ بيت جاره، فأصبح يت�ر ويتأذى بذلك
أو ما إ² ذلك أو ألنها ضيقت عليه R بيته فإنه يطلب من جاره أن يزيل هذا ال�ر وا�ار حينئذ إما أن يسحب ، للطيور

  .وÀال فإنه �ب عليه أن يقطع هذه األغصان ا�تد�ة، ذلك هذه الفروع واألغصان إ² بيته إن أمكنه
لو أحدث إنسان نافذة k بيته، فأصبحت تكشف بيت جاره، وتؤذي ا�ار بهذا اإلحداث فإنه �ب Q  :ا�ثال اtامس �

�اس، وTلك وهذا األمر منت� عند كث� من ا، هذا ا�ي أحدث نافذة k بيته أن يزيل هذا ال¤ر وذلك بإغالق اjافذة
 tص æاهللا عليه وسلم با�ار ح· قال ا� tص æلك أو� ا�Tب \ اإلنسان أن يرا¢ جاره ولو ت�ر قليال هو، و�

أي سيجعله من nلة الوارث[، وTلك فإنه �ب ) مازال ج�يل يوصيÑ با�ار ح· ظننت أنه سيورثه: (اهللا عليه وسلم 
  .قدره وأن Üسن إ�ه، وأن ال نتسبب R اإل¡ار بهعلينا أن Ü;م ا�ار وأن ن

كذلك من األمثلة Q هذه القاعدة أن بعض ا��ان هداهم اهللا يرفع الصوت، إما صوت اإلنسان أو صوت ا�ذياع أو  
 ضصوت ا�لفاز أو صوت نقاش أو شجار أو خالف ب© أصحاب اCيت، Ñيث يؤذي ا�ار، بعض األحيان يؤذي ا�ار، وبع

وcذلك بعض ا��ان  األحيان يؤذي ح× ا�ارين k الطريق العام فحينئذ �ب عليه أن يكف عن مثل هذه ا��فات
 R ا5يوت ا�تجاورة عن قرب كما هو R 0هداهم اهللا �دهم كث�ا ما يطبخون أطعمة |ا روائح كريهة، وهذا األمر يك

uا R ا5يوت الصغ�ة أو R من ا�اس ال يطيق مثل الشقق السكنية، أو 
ً
واري ا�زدËة، وحينئذ يت�ر ا�اس؛ ألن كث�ا

هذه الروائح، فإذا حصل مثل هذا فإنه �ب \ من تسبب به أن يكف عن مثل هذه األفعال؛ رفعا لل�ر عن ا�اس 
  .ال�ر �ب أن يزال: والقاعدة تقول

بمخلفات الطعام وما إv ذلك ويلقيها قريبا من بيت جاره، كذلك من األمثلة بعض اjاس هداهم اهللا يأØ بالقاذورات و
هذا ال شك أن فيه إAاراً با�ار، وا�ار ال �وز أن يعامل إال باUس�، وحينئذ �ب Q هذا ا�ي قام بإلقاء القاذورات 

 من باب جاره �ب عليه أن يزيلها رفعا لل¤ر عن ا�ار
ً
  .Q باب جاره أو قريبا

  .ال¤ر ال يزال بمثله : رعية اbاbة القاعدة الف����
هذه القاعدة اhاhة و� ال�ر ال يزال بمثله،  كيف يزال ال�ر؟إن ال�ر �ب أن يزال طيب : اآلن Üن قلنا قبل قليل
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ان هذه القاعدة اbاbة  ا لفظفيها ¦ح وÀيضاح وبيان لكيفية إزالة ال�ر، هذا هو لفظ القاعدة عند بعض العلماء؛ ألن 
  :عند أهل العلم

ال¤ر ال يزال :حيث ع� بعض أهل العلم عن هذه القاعدة بقو|م :هناك لفظ آخر، ال¤ر ال يزال بمثله:اللفظ األول
هل  .، إذا ¤ينا تعب�ان عن هذه القاعدة ا<عب� األول ال�ر ال يزال بمثله، ا<عب� اhا� ال�ر ال يزال بال�ربال¤ر

 الصحيح أن هذين ا�عب�ين ليسا بمÐادف© بل بينهما فرق ماثالن أي مÐادفان أو أن بينهما فرقا؟هذان ا�عب�ان مت
  سيتب[ معنا بعد قليل إن شاء اهللا ، 

   ال¤ر ال يزال بال¤ر:إنه يمكن أن نرجح اللفظ األول Q اللفظ اbا�؛ ألن اللفظ اbا� وهو قو م: فنقول
إذا ªن أحد ال�رين أعظم من اآلخر فإن اللفظ األخ� للقاعدة يفهم منه أن ال�ر األعظم ال  يرد عليه انتقاد وهو أنه ◄

\ أن اuكم ال�¢ ¼الف Tلك، فإن ال�ر األعظم يزال بال�ر األخف، وأنا اآلن أب[ وأ¦ح ، يزال بال�ر األخف
   ،هذا ال¿م

إنه �ب أن نزيل ال�ر : قال العلماء اآلخر ما اUكم حينئذ؟ يع§ إذا �ن هناك Aران متقابالن أحدهما أعظم من
،كما سيأÅ معنا إن شاء اهللا بعد قليل، إذا طبقنا هذا ال¿م \ اللفظ[ السابق[ من األعظم ولو ارتكبنا ال�ر األخف

  هذه القاعدة أن ال�ر إن ال�ر ال يزال بمثله معÄ : القاعدة Íد أنه متوافق مع أحدهما ¼الف لآلخر، فإذا قلنا
وهذا متم° ومتوافق مع اuكم ال�¢ اTي ذكرنا قبل قليل، ولكن لو ، ال يزال بمثله، ولكنه يزال بما هو أخف منه

إن اuكم أال يزال ال�ر األعظم بال�ر األخف : طبقنا اللفظ اآلخر وهو اللفظ اhا� وهو ال�ر ال يزال بال�ر فنقول
ال�ر ال يزال بال�ر، إذن ي;جح ¤ينا اللفظ األول وهو ال�ر ال يزال : ر وهذا ¡ر والقاعدة تقولألن هذا ¡ �اذا؟
  .بمثله

يعÑ ما عالقة قاعدة ال�ر ال يزال بمثله مع قاعدة ال�ر يزال، العالقة : صلة هذه القاعدة بالقاعدة السابقة ال¤ر يزال
فإذا ªنت القاعدة السابقة و� ال�ر يزال توجب إزالة ، دا للقاعدة السابقةهذه القاعدة تعت� قيوالصلة سنبينها اآلن، 

  ال�ر فإن هذه القاعدة تب[ أن ال�ر ال يزال بمثله، بل يزال 
وهذا مصداق �ا أ¦نا إ�ه R مناسبة سابقة، أن ، بال ¡ر إن أمكن أو بما هو أخف منه إذا لم تمكن إزالة بال ¡ر

أو أيضا ، ما أن تكون Ðثلة للقاعدة الك�ى R بعض ا�وانب، وÀما أن تكون مع�ة عن قيد أو ¦طالقواعد الفرعية إ
القواعد الفرعية إما أن تُكون منظومة مت�ملة تبÑ القاعدة الك�ى، وÀما أن يكون بعضها قيدا R بعض ح· يتب[ 

وجبت إزالة ال�ر لكن كيف يزال؟ هذه القاعدة اuكم العام اTي تدل عليه القاعدة الك�ى، قاعدة ال�ر يزال أ
ال�ر ال يزال بمثله فمعÄ هذه القاعدة أن ال�ر إذا أمكن أن يزال بال ¡ر فهو الواجب، إذا : فقالت، بينت كيف يزال

لم  لم يمكن أن يزال إال ب�ر آخر فننظر حينئذ فإن ªن ال�ر اآلخر أخف و أسهل أز�ا ال�ر، وÀذا ªن أعظم وأشد
  .نفعل شيئا

بل �ب أن يزال ال�ر ، أن ال�ر �ب إزا<ه؛ ولكنه ال يزال بمثله، ومن باب أو� ال يزال بما هو أشد منه :مع� القاعدة
  .و إن لم يمكن ذلك فإنه يزال ب�ر أقل منه، بال ¡ر إن أمكن ذلك

  : إذا �ينا ثالث مراتب
  .إن أمكنال�ر �ب أن يزال بال ¡ر : ا�رتبة األو�
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  . ال�ر إذا ªن باإلم�ن أن يزال بارتكاب ¡ر أقل منه فهو الواجب ويزال: ا�رتبة اhانية 
وهذه األمثلة 	ها ستأÅ معنا بعد . إذا ªن يزال ب�ر أشد وأثقل منه وأعم منه، فإنه ال يزال ال�ر حينئذ: ا�رتبة اhاhة

  .قليل بمشيئة اهللا تعا²
  :أمثلة القاعدة

، يعÑ مثال إنسان مضطر للطعام وقع R أن ا�ضطر إv الطعام ال �وز P أن يدفع Aره بطعام مضطر مثله :ثال األولا� �
 لغ�ه، وهذا الشخص اآلخر ليس R حال ¡ورة بل R حال سعة، حينئذ 

ً
مهلكة، وخ° \ نفسه من ا�وت، فوجد طعاما
p ذلك الشخص اآلخر؛ ألن هذا فيه حفظ للنفس الب�ية، واهللا سبحانه فإنه يأخذ طعام غ�ه ويأكله ح· لو لم يأذن 

وتعا² أمر با�حافظة عليها بكل الطرق والو سائل، وحينئذ وجب \ هذا اإلنسان أن يأكل من طعام غ�ه؛ ألن ال�ر هنا 
؛ ألن صاحب الطعام ¼تلف عن ال�ر هنا ف�ر صاحب اuاجة وال�ورة هو أشد وأكد وأو� من ¡ر صاحب الطعام

ليس مضطرا إ�ه، وأن هذا الشخص اTي وقع R ا�هلكة هو مضطر إ² الطعام، وحينئذ نزيل ال�ر األعظم بارتكاب 
ال�ر األخف أو األد�، لكن لو اف;ضنا أن إنسان مضطر إ² الطعام ووقع R مهلكة ووجد شخصا آخر معه طعام، ولكن 

�اذا ؟ قالوا ألن . ال: هلكة أيضا، فحينئذ هل �وز لألول أن يأكل طعام اhا�؟ قال العلماءهذا الشخص اآلخر وقع R حالة م
ال�ر ال يزال بمثله؛ ألنك اآلن أيها ا�ضطر للطعام األول لو أزلت ¡رك بأكل طعام غ�ك، فإنك أزلت ¡رك ب�ر مثله 

ª قت ال�ر بصاحب الطعام وال شك أن صاحب الطعام أو� إذاuن مضطرافأ.  
كره بالقتل Q قتل مسلم بغ� حق، فإنه ال �وز P اإلقدام Q القتل :ا�ثال اbا� �

ُ
: ، يعÑ مثال جاء شخص وقالأن من أ

ال �وز p؛ �اذا ؟ قالوا :حينئذ هل �وز للمكره أن يقدم \ قتل غ�ه؟ قال العلماء، إما أن تقتل فالنا من ا�اس وÀال قتلتك
èنفسه بقتل غ�ه، وال�ران متماثالن وال�ر  ألنه يستب  

  .ال يزال بمثله
  ، يعÑ مثال أن اjفقة ال تفرض للفق� Q قريبه إذا �ن ال يقدر إال Q نفقة نفسه :ا�ثال اbالث �

أخيه؟  هل نوجب \ هذا األخ أن ينفق \. لو اف;ضنا أن هناك رجل فق� ال يستطيع أن ينفق \ نفسه؛ وp قريب كأخ
ال �Íه \ اإلنفاق \ : ننظر؛ فإذا ªن هذا األخ هو اآلخر فق� أيضا وال يستطيع إال أن ينفق  \ نفسه، فنقول: نقول

 èقنا ال�ر به فنحن أز�ا ¡ر األخ ولكن بuأخيه �اذا؟ ألن ال�ر ال يزال بمثله فلو أج�ناه \ اإلنفاق \ أخيه؛ أل
يزال بمثله ولكن لو ªن األخ مو� وعنده من ا�ال ما يك´ �فقة نفسه ونفقة غ�ه، فحينئذ  وال�ر ال، ¡ره هو

نوجب عليه أن ينفق \ أخيه \ أن ا�فقة |ا أح�م وضوابط نص عليها العلماء، ف´ بعض اuاالت �ب ا�فقة، 
يه والقريب من قريبه، لكن الشاهد من وبعض اuاالت ال �ب ا�فقة \ حسب اإلرث و\ حسب موقف األخ من أخ

  .هذه األمثلة هو تقريب صورة القاعدة ال أك0 وال أقل
  ،إذا �ن هناك مال مشÐك غ� قابل للقسمة، ثم ت¤ر أحد ال(Ïء فطلب القسمة: ا�ثال الرابع �

  أو تكون غ� قابلة للقسمة، إما أن تكون قابلة للقسمة : أن األموال ا�ش;cة \ قسم[Üن أ¦نا r Rا¡ة سابقة 
  ،وت�ر أحد ال�Ìء وطلب القسمة، فإنه �ب أن �اب طلبهإذا ªنت قابلة للقسمة  �
  .وت�ر أحد ال�Ìء وطلب القسمة، فإنه ال �اب طلبهأما إذا ªن هذا ا�ال ا�ش;ك غ� قابل للقسمة  �
� قابل للقسمة ثم ت�ر أحد ال�Ìء فطلب القسمة فإن ألن ال�ر ال يزال بمثله فإذا ªن هناك مال مش;ك غ �اذا ؟
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¦يكه أو ¦Ìءه ال ��ون عليها؛ ألن ¡ر ال�اكة أخف من ¡ر القسمة، فهنا تقابل ¤ينا ¡ران إما ¡ر ¦اكة 
سمة أعظم واش;اك R هذا ا�عÄ العام، وÀما ¡ر قسمة، R حال كونها غ� Ðكنة ما األعظم منهما؟ ال شك أن ¡ر الق

ال�ر ال يزال بمثله ومن باب أو� فإنه ال يزال بما هو أشد منه، بهذا انتهينا من القاعدة الفرعية : وأك�، والقاعدة تقول
  .اhاhة
  .قاعدة ال¤ر األشد يزال بال¤ر األخف: القاعدة الفرعية الرابعة ����

هو أنه إذا ªن أحد ال�رين ال يماثل اآلخر؛ فإن ال�ر |ا مفهوم ¼الف، و ال¤ر ال يزال بمثلهالقاعدة السابقة و� 
األ\ يزال بال�ر األد� هذا مفهوم ا�خالفة يعÑ القاعدة السابقة ال�ر ال يزال بمثله |ا منطوق و|ا مفهوم ¼الف، 

كون مفهوم موافقة، أو ا�نطوق أن ال�ر ال يزال بال�ر ا�ماثل هذا منطوق القاعدة، |ا مفهوم هذا ا�فهوم إما أن ي
  .مفهوم ¼الفة، مفهوم ا�وافقة هو ا�فهوم ا�وافق للحكم

من باب أو� فإن ال�ر ال يزال بما هو أشد منه، هنا اuكم : |ذه القاعدة كما ذكرناه قبل قليل �ا قلنا فمفهوم ا�وافقة  �
ك أنه ال يزال بال�ر األ\ واألشد هذا مفهوم موافق لكنه من باب أو�، فإذا ªن ال�ر ال يزال ب�ر Ðاثل، فال ش

 ا�وافقة، 

وهو ¼الفة R اuكم فمفهوم ا�خالفة أنه إذا ªن أحد ال�رين ال يماثل اآلخر، فإن ال�ر األ\  |ا مفهوم ¼الفة  �
 أعيد صياغة القاعدة 

ً
  .منه زال بما هو أخفال¤ر ال يزال بمثله وال يزال بما هو أشد منه وييزال بال�ر األخف، إذا

هذا  يزال بما هو أخف منههذا مفهوم ا�وافقة للقاعدة،  ال يزال بما هو أشد منههذا منطوق القاعدة ،  ال¤ر ال يزال بمثله
  .مفهوم ا�خالفة

ة، ومفهوم ال�ر ال يزال بمثله، وال بما هو أشد منه، ولكنه يزال بما هو أخف منه، إًذا ¤ينا منطوق للقاعدة، مفهوم موافق
وعدم ا�ماثلة ب[ ، ¼الفة، مفهوم ا�خالفة أنه إذا ªن أحد ال�رين ال يماثل اآلخر، فإن ال�ر األ\ يزال بال�ر األد�

ال�رين قد يكون �صوص أحدهما وعموم اآلخر، وال شك أن ال�ر إذا ªن خاصا فإنه Hتلف عنه إذا ªن �ما، وال 
، يتحمل ال¤ر اtاص �فع Aر :م: ال�ر اGاص، وهذا ا<عب� ع� عنه العلماء بقو|م شك أن ال�ر العام أشد من

Üن هنا قدمنا ال�ر العام فراعينا ال�ر العام ودفعناه، ولو �ملنا ال�ر اGاص، إذن قد يكون بعموم أحدهما وخصوص 
ون بِعظم أحدهما \ اآلخر وشدته R نفسه وهو اآلخر وهو ما تمثله قاعدة يتحمل ال�ر اGاص ¤فع ¡ر �م، وقد يك

ما تمثله قاعدة ال�ر األشد يزال بال�ر األخف، ومن خالل تأمل معÄ هذه القواعد واألمثلة وا<طبيقات الx أوردها 
  .العلماء عليها يتب[ الفرق بينها بإذن اهللا عز وجل

 ¤ينا قاعدة ال�ر األشد يزال بال�ر األخف، بعد ه
ً
  ما مع� القاعدة؟ذه ا<غطية إذا

. أنه إذا ªن أحد ال�رين أعظم و أشد من ال�ر اآلخر R نفسه، فإن ال�ر األشد يزال بال�ر األخف: مع� القاعدة
  .معÄ هذا أننا نرتكب ال�ر األخف من أجل أن ندفع ال�ر األشد كيف يزال؟

لم |ذه القاعدة ¾ديث األعراì اTي بال R ا�سجد فزجره الصحابة هذه القاعدة |ا د�ل، واستدل أهل الع :د�ل القاعدة
أنه جاء أعراÚ وبال k (: رþ اهللا عنهم، وهذا اuديث رواه اإلمام ا5خاري R صحيحه كما رواه غ�ه ونص هذا اuديث

Ûjأمر ا Pبو Üاهللا عليه وسلم، فلما ق Ýص Ûjاس، فنهاهم اjاهللا عليه وسلم بذنوب من طائفة ا�سجد، فزجره ا Ýص 
دخل أعراì ا�سجد فبال R ناحية من نواحيه، �ا رآه الصحابة استغربوا واستنكروا واستهجنوا هذا . )ماء فأهريق عليه
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� اترcوه، فلما انت: األمر، وحق |م ذلك فأرادوا أن يمنعوه فلما أقدموا وأرادوا منعه، نهاهم ا�æ صt اهللا عليه وسلم فقال
أمر بذنوب  -وهو يعÑ مثال قدر من ا�اء أو ا¤لو من ا�اء وما إ² ذلك-من بوp أمر صt اهللا عليه وسلم بذنوب من ماء 

أن الرسول صt اهللا  وجه ا¤اللة من هذا اuديثمن ماء فأهريق عليه أي سكب هذا ا�اء \ ا5ول أو \ م�ن ا5ول، 
ì ح· يكمل بوp ¡را أخف من قطع بوp عليه، فإن قطع ا5ول عليه يتضمن أ¡ارا عليه وسلم رأى أن R ترك األعرا

  :قال العلماء  ما c هذه األAار الكث�ة؟كث�ة وهذه األ¡ار أشد من ¡ر ا5ول R ا�سجد، 
وسينجس ، نجس بدنهفإذا قطعنا هذا الرجل اTي يتبول اآلن فإذا قطعنا عليه بوp، فإنه سيت تنجيس اCدن:ال¤ر األول 

، إذن هو اآلن يبول R م�ن rدد فإذا قطعنا هذا ال¤ر اbالث وسينجس مواقع أخرى من ا�سجد،  هذا ال¤ر اbا� ثيابه
وهذا  سيحتبس بقية بوk P بدنهأنه  ال¤ر الرابععليه بوp فربما أنه تقاطر بوp \ أماكن أخرى من ا�سجد، أيضا 

طباء أمر ضار، وÜو ذلك من أ¡ار، فا�æ صt اهللا عليه وسلم آثر هذه األ¡ار ودفعها بارتكاب األمر كما يقول األ
ال�ر األخف وهو ا5ول R ا�سجد أو تنجيس ا��ن ا�ع[ R ا�سجد وهذا من كمال رËة ا�æ صt اهللا عليه وسلم 

إن هذه ا�ساجد : األعراì ود�ه بعد أن انت� من بوp فقال بأمته وشفقته بهم؛ فلما فعل ا�æ صt اهللا عليه وسلم ذلك مع
  .ال تصلح لفعل هذا، إنما وضعت Tكر اهللا سبحانه وتعا²

األعراì حقيقة استغرب موقف ا�æ صt اهللا عليه وسلم واستغرب موقف الصحابة اTين زجروه ونهوه وأغلظوا عليه  
، فقال ا�æ صt اهللا عليه وسلما� ارÑË وrمدا وال تر: ال¿م، وقال

ً
  .)لقد حجرت واسعا( :حم معنا أحدا

  )0(اUلقة 
وذكرنا أن العلماء استدلوا بقصة األعراì اTي ، ال¤ر األشد يزال بال¤ر األخفتوقفنا R ا�حا¡ة السابقة عند قاعدة 

أن األعراì دخل R ا�سجد وبال R طائفة  بال R طائفة ا�سجد، \ صحة هذه القاعدة وم�وعية االحتجاج بها، وفيه
فيه، و�ا رآه الصحابة رþ اهللا عنهم أرادوا منعه، فأمرهم ا�æ صt اهللا عليه وسلم ب;cه و اإلعراض عنه، فلما انت� أمر 

ل بال�ر ا�æ صt اهللا عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، استنبط العلماء من هذا اuديث أن ال�ر األشد يزا
األخف، فا�æ صt اهللا عليه وسلم را� األ¡ار الx ت;تب \ منع هذا األعراì من بوp، كتنجيسه بدنه وثيابه، 
واحتباس بقية بوp، وتنجيس مواقع أخرى من ا�سجد، الشك أن هذه األ¡ار أعظم من مسألة ا<بول R ا�سجد بعد أن 

ا��ن سçول بعد إراقة ا�اء عليه، فا�æ صt اهللا عليه وسلم آثر هذا \ هذا، يراق ا�اء عليه، فال شك أن Íاسة 
  .فاستنبط العلماء من هذا اuديث أن ال�ر األشد يزال بال�ر األخف، اآلن نذكر بعض األمثلة \ القاعدة 

لم ÑاP من ا�قتدرين ا��ع P بما إذا وقع اإلنسان k حاجة، ولم �د ما يرفعها به، فإنه �ب Q من ع :ا�ثال األول �
وس; العاري ، وعالج ، وف�ك األس�، وسè العطشان، ، وTلك صور متعددة منها إطعام ا�ائعيرفع حاجته ويزيل فاقته

ا�ريض؛ ألن ¡ر ا�حتاج بعدم تلبيته حاجته أشد من ¡ر ا�ت�ع بإ�اب ا<�ع عليه، وال�ر األشد يزال بال�ر 
معÄ هذا ا�ثال أن اإلنسان إذا وقع R حاجة من اuاجات، كأن يكون جائعا أو يكون عطشانا أو يكون مريضا  ،األخف

�ب \ من علم ¾اp من ا�سلم[ : أو يكون �ريا وليس عنده من ا�ال ما يزيل حاجته وفاقته، فإن العلماء قالوا
فا<�ع إن ªن حكمه R األصل ا�واز لكنه عند اuاجة يكون  ا�قتدرين أن يس� R إزالة حاجته بل �ب عليه ذلك،

  �اذا؟واجبا 
Üن ب[ ¡رين : قالوا ما مع� هذا كيف نطبق هذه القاعدة Q هذا ا�ثال؟ألن ال�ر األشد يزال بال�ر األخف، : قالوا
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با<�ع عليه، ال شك أن هذا ال�ر ال تقره  أو �ريا أو عطشانا، وال نلزم أحدا، إما أن يبò هذا اإلنسان جائعا أو مريضا
ال�يعة، إذن Üن ب[ هذا األمر وأمر آخر، ما هو األمر اآلخر؟ أن نلزم ا�قتدر با<�ع |ذا، طيب إذا ألزمنا ا�قتدر وت�ع 

  :|ذا بطعام أو ¦اب أو ثوب أو عالج فنحن ب[ ¡رين ¤ينا
ما �  أن نلزم هذا بأن يت�ع، : وال�ر اآلخر. حاp من ا�وع والعطش وا�رضوهو بقاء هذا اإلنسان \ : ال�ر األول 

أعظم ال�رين أن يبò هذا اإلنسان جائعا أو مريضا فúيل هذا ال�ر األعظم، بإلزام هذا الرجل با<�ع  أعظم ال¤رين؟
  .|ذا ا�حتاج

؛ ألن ¡ر أ� ا�سلم ¤ى الكفار أشد من ¡ر دفع ا�ال لكفارجواز فداء األس� ا�سلم با�ال إذا �ن �ى ا :ا�ثال اbا� �
إ�هم، يعÑ لو ªن هناك مسلم أ�ه كفار، ولم نستطع ف�ك هذا األس� إال با�ال فندفع هذا ا�ال للكفار ونأخذ هذا األس� 

 :ونفك أ�ه، Üن اآلن ب[ ¡رين

�ا دفعنا ا�ال للكفار فإنهم قد يتقوون بهذا ا�ال \  :ال�ر اhا�، أن يبò ا�سلم هذا األس� عند الكفار: ال�ر األول 
ال ، ا�سلم[، نقارن ب[ هذين ال�رين أيهما أعظم؟ إذا دفعنا ا�ال إ�هم أعظم وأخذنا ا�سلم، أو إذا أبقينا عندهم ا�سلم

بقاءه عندهم فيه ¡ر \ ا�سلم R دينه، ألنه قد شك أن بقاء ا�سلم أس�ا عند الكفار أشد ¡را من دفع ا�ال إ�هم؛ ألن 
يف� R دينه و¡ر عليه R بدنه؛ ألنه قد يقتل كما أنه ¡ر \ ا�سلم[ ألن الكفار قد يتقوون بهذا ا�سلم \ ا�سلم[، 

  .أو ½عله R مقدمة جيش أو ما إ² ذلك ، بأخذ Æٍء من أ�ار ا�سلم[
بل �ب ، سان خشبة ثم وضعها k بناٍء P، فإنه ال �ب Q الغاصب نقض بنائه إلخراج اtشبةلو غصب إن: ا�ثال اbالث �

، يعÑ عليه أن يدفع قيمتها لصاحبها؛ ألن Aر نقض اCناء أشد من Aر تفويت اtشبة Q صاحبها مع أخذه لقيمتها
غصبا ثم وضعها R بناء p؛ وبعد ذلك Üن ب[ إنسان أخذ خشبة أو خشب أو بعض ا�واد الx تستخدم R ا5ناء، أخذها 

إما أن نلزم هذا الغاصب بنقض ا5ناء وهدمه من أجل إخراج هذا اGشب أو هذه ا�واد الx استعملت R ا5ناء، من : أمرين
صاحب  إن ا5ناء يبò كما هو، ونلزم الغاصب بأن يدفع قيمة ما أخذ لصاحب اGشب أو: أو نقول، أجل إ�دتها لصاحبها

مواد ا5ناء، ننظر R ال�رين أيهما أعظم؟ الشك أن هدم ا5ناء ونقضه أشد ¡را من مسألة تفويت اGشبة \ صاحبها مع 
أخذه بقيمتها، وحينئذ ندفع ال�ر األشد بال�ر األخف، فنبè اGشبة R ا5ناء، ونلزم هذا الغاصب بأن يدفع قيمتها 

  .لصاحبها تطبيقا |ذه القاعدة
لو غصب إنسان أرضا لغ�ه وب� فيها بناًء، فإنه ال �ب Q الغاصب هدم اCنيان بل �ب عليه أن يدفع  :�ثال الرابعا �

؛ ألن ¡ر هدم ا5نيان أشد من تفويت األرض \ صاحبها مع أخذه لقيمتها، يعÑ مثال جاء إنسان قيمة األرض لصاحبها
إما أن نوجب \ : منها أرضا غصبا، وبÄ فيها بناء p، فنحن هنا ب[ أمرينووجد أراþ متعددة متجاورة متماثلة وأخذ 

إن ا5نيان يبò ولكن يا أيها الغاصب �ب :هذا الغاصب أن يهدم ا5نيان من أجل أن نعيد األرض لصاحبها، أو نقول
بل �ب \ الغاصب أن يعطي إنه ال �ب أن يهدم ا5نيان : عليك أن تدفع قيمة األرض لصاحبها قال فريق من العلماء

، ألن هدم ا5نيان ¡ر أشد فúيله بال�ر األخف، وهو أن يأخذ هذا الرجل قيمة أرضه: قالوا �اذا؟صاحب األرض القيمة 
قد يكون اإلنسان ¤يه : ولكن هذا ا�ثال يعÑ متوقف \ قضية أخرى، وهو أن ال تكون األرض مقصودة �فسها مثال

  .ن مع[، أرادها لقصد مع[، كأن تكون هذه األرضأرض معينة R م�
إنه �ب \ : قريبة من أبيه أو من أمه أو من أخوته أو من عمله، وال يريد أرض أخرى Ðاثلة |ا حينئذ قد يقال: مثال
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\  الغاصب أن يهدم ا5نيان؛ ألن ال�ر هنا صار Ðاثل أو أشد، لكن إذا ªنت األرض من جنس غ�ها ليس |ا مزية
ال يهدم ا5نيان ولكن تدفع القيمة لصاحب األرض األصý، وهو : غ�ها هناك أراþ كث�ة جدا Ðاثلة |ا، حينئذ نقول

باستطاعته أن يش;ي أرضا Ðاثلة، لكن إذا لم يكن هناك أراÐ þاثلة فإن p اuق R أن يلزم الغاصب بهدم ا5نيان؛ 
 R غرضا معينا ال يتحقق إال p هناك قاعدتان تتعلقان بهذه القاعدةهذه األرض، هناك تنبيه مهم حول هذه القاعدة، ألن:  

  .إذا تعارض مفسدتان رو¢ أعظمهما ¡را بارتكاب أخفهما :القاعدة األو�
  .Hتار أهون ال�ّين: والقاعدة اhانية

هذا ظاهر من تأمل نصوص القواعد قد رأى بعض أهل العلم أن هات[ القاعدت[ R معÄ القاعدة السابقة تماما، و
 
ً
أن هذه القواعد اhالث ¼تلفة R اللفظ متفقة R ا�عÄ، ال�ر األشد يزال بال�ر األخف، إذا : ا�ذهب األولاhالث، إذا

 R ا�ذهب األول R الثhتار أهون ال�ّين، هذه القواعد اH ،تعارض مفسدتان رو¢ أعظمهما ¡را بارتكاب أخفهما
سألة قواعد متماثلة قواعد م;ادفة اختلفت R الصياغة، لكنها اتفقت R ا�عÄ، لكن مال بعض أهل العلم وهو ا�

R ا�سألة ومنهم الشيخ أËد بن زرقاء R ¦ح القواعد الفقهية إ² ا<فريق ب[ هات[ القاعدت[ والقاعدة :ا�ذهب اbا�
 ا�ذهب اhا� يتجه إ² ا<

ً
فريق ب[ القاعدة ال�ر األشد يزال بال�ر األخف، وب[ القاعدت[ ا�ذكورت[ السابقة، إذا

لكن يمكن أن يد� Ãصيص األو�، و� ال�ر األشد يزال بال�ر األخف، : "يقول الشيخ أËد الزرقاء رËه اهللا. قريبا
كما R " ال�ر األشد يزال بال�ر األخف بما إذا ªن ال�ر األشد واقعا وأمكن إزا<ه باألخف؛ فنعمل بالقاعدة القائلة

األمثلة ا�سوقة فيها، مثل األمثلة الx ذكرناها قبل قليل، Ç األمثلة فيها ¡ر واقع، مثل من غصب أرضا لغ�ه، مثل من 
و غصب خشبة لغ�ه، وما إ² ذلك هذه أمثلة وقع فيها ال�ر وأمكن أن يزال ال�ر األشد بال�ر األخف، هذا ا�اه أ

ناحية، ا�احية األخرى ويمكن أن Ãصص قاعدة إذا تعارض مفسدتان ومثلها Hتار أهون ال�ّين بما إذا تعارض 
و²À هذا ، وهذا أحسن من دعوى ا<كرار، إذ ا<أسيس أو� من ا<أكيد إذا أمكن، ال�ران ولم يقع أحدهما بعد

  .تعارض R القاعدة اhانيةا<خصيص يش� ا<عب� بـ يزال R القاعدة األو�، و بـ 
  :أعيد الÞم Q عجل، �ينا ثالث قواعد

M /ال¤ر األشد يزال بال¤ر األخف.  
  .إذا تعارض مفسدتان رو� أعظمهما Aرا بارتكاب أخفهما/ /
L /تار أهون ال(ين¶.  
  هل هذه القواعد اbالث متفقة k ا�ع� أم ßتلفة ؟ 

ث تدل \ معÄ واحد، وهو أن ال�ر األشد يزال بال�ر األخف سواء ع�نا عن ذلك أن القواعد اhال :ا�ذهب األول
  .بال�ر أو با�فسدة أو بال� ال فرق ب[ ذلك 	ه

أن هناك فرق ب[ هذه القواعد، فعندنا R جانب ال�ر األشد يزال بال�ر األخف، وعندنا R جانب آخر  :ا�ذهب اbا�
األو� و� ال�ر األشد : ، وHتار أهون ال�ين، ما الفرق بينهما؟ قال...إذا تعارض مفسدتان: ريباالقاعدتان ا�ذكورتان ق
ا�قصود بها إذا ªن ال�ر األشد واقعا وأمكن إزا<ه، فإنه �ب أن يزال بال�ر األخف كما ذكرنا R : يزال بال�ر األخف

واGشبة ا�غصوبة، هنا ال�ر واقع فعال، وأمكن أن يزال ال�ر األشد  األرض ا�غصوبة،: األمثلة ا�ذكورة قريبا منها مثال
بال�ر األخف وهو الواجب، أما قاعدة إذا تعارض مفسدتان ومثلها Hتار أهون ال�ين، بما إذا تعارض ال�ران ولم يقع 
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وهذا أحسن : "زرقاء رËه اهللا أحدهما بعد، ما وقع Æء من ال�رين، حينئذ نطبق هات[ القاعدت[، يقول الشيخ أËد بن
إذا تعارض مفسدتان Hتار أهون ال�ين هاتان القاعدتان : ، ا�ذهب األول يقوم \ ا<كرار فيقول"من دعوى ا<كرار

ال، هذه القواعد أو هاتان القاعدتان |ما : الشيخ أËد الزرقاء يقول، تكرار لقاعدة ال�ر األشد يزال بال�ر األخف
وهذا أحسن من دعوى : "يقول الشيخ أËد بن زرقاء رËه اهللا. لقاعدة ال�ر األشد يزال بال�ر األخفمعÄ ¼الف 

، يعR Ñ األلفاظ ال�عية واألدلة وÞ القواعد إذا ªن األمر دائر ب[ تأسيس معÄ "ا<كرار إذ ا<أسيس أو� من ا<أكيد
  جديد، أو تأكيد \ معÄ سابق، 

إن ا�قدم هو من يد¢ ا<أسيس؛ ألن ا<أسيس فيه إفادة علم وفيه زيادة، وفيه فضل أما : قال العلماءدم؟ ما ا�رجح ما ا�ق
، ثم عضد رأيه با<عب� الوارد R القاعدة، ا<أسيس أو� من ا<أكيد إذا أمكن: ا<كرار فإنه من باب ا<أكيد، فنقول

اقع فعال، �ا قال يزال معÄ أن هذا األمر قد وقع، أما اhانية إذا تعارض يعÑ ال°ء و" يزال: "فقاعدة ال�ر األشد قيل فيها
فهو مسوق مساق ال�ط، أي إذا حصل مثل هذا يعÑ لم يقع بعد، وبناء \ هذا، فإن الشيخ أËد بن زرقاء يرى أن الفرق 

، \ Ç حال إذا ªن ال�ر لم يقع بعد:ا� إذا ªن ال�ر واقع، واh :فاألولب[ القاعدت[ مبÑ \ ا<عب� الوارد فيهما، 
  .ا�سألة يس�ة إن شاء اهللا

نذكر أمثلة \ القاعدة األخرى بناء \ تفريق الشيخ أËد بن زرقاء، القاعدة األخرى إذا تعارض مفسدتان أو Hتار  
  .أهون ال�ين |ا أمثلة ذكرها الشيخ أËد الزرقاء وغ�ه نذكر بعض منها اآلن

، ªألذان واإلقامة وÜوهما ألن ا�فسدة R أخذ ´ويز أخذ األجرة Q ما دعت إ�ه ال¤ورة من الطا:ت :ال األولا�ث �
مسألة األذان ومسألة : األجرة عليها أخف من مفسدة ترك هذه األمور ف�تكب األخف إلزالة األعظم، يعÑ عندنا مثال

قَُرِب، هذه األعمال R األساس إنما تفعل طاعة هللا عز وجل، ومن قام بها  اإلقامة ومسألة تعليم القرآن، وما إ² ذلك من
 ولكن، فإنما يريد وجه اهللا سبحانه وتعا²

أخذ األجرة \ أعمال : ؟ وهذه ا�سألة يعمم |ا الفقهاء بقو|مهل �وز أن يأخذ اإلنسان أجرة Q مثل هذه األعمال 
  القرب، 

  ذهبت طائفة منهم إ² �ويز أخذ األجرة عليها، : سألة فيها خالف ب[ العلماءا� أو غ� جائز؟ اهل هذا جائز
  :ألنه تعارض �ينا Aرانبهذه القاعدة  عمالً : قالوا�اذا مع أنها ال يراد بها إال وجه اهللا سبحانه وتعاv؟ 

ألسا� من كونها قربة هللا عز أن يأخذ اإلنسان أجرة \ مثل هذه األعمال، ال شك أنه ¼الف للقصد ا :ال¤ر األول
  .وجل

أننا إذا لم ندفع أجرة \ مثل هذه األعمال، ربما أدى هذا األمر إ² ترك مثل هذه األمور ال سيما مع ضعف  :ال¤ر اbا�
مور، السيما R األزمان ا�تأخرة فإن ا�اس قد زهدوا كث�ا R مثل هذه األ، وقلة الرغبة فيما عند اهللا عز وجل، ا¤يانة

 R اكم أو األم� أو ا�سئول عن ا5ت إذا لم يدفع \ مثل هذه األعمال أمواال ترغ×ب ا�اسuليفة أو اGأو ا þفالقا
إما أن يأخذ اإلنسان أجرا \ األذان واإلقامة، وتكون هذه : القيام بها، ربما أدى هذا إ² ترcها بال{ية؛ فتينا مفسدتان

ال ندفع شيئا من األموال \ مثل هذه األعمال : بها ويرفع األذان R وقته وما إ² ذلك، وÀما أن نقولالشعائر مرتبة ومعمول 
ولكن ربما أدى هذا األمر إ² ترcها بال{ية، فال يوجد مؤذن وال يؤذن للصالة وتصبح األمور فوø وما إ² ذلك، ال شك 

ل�ر األخف من باب دفع ال�ر األعم، وهذا ا�ثال كما هو أن هذا ال�ر أعظم من ¡ر أخذ األجرة عليها فOتكب ا
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واضح ال�ر لم يقع بعد، وÀنما Üن نت{م عن أمر مستقبل؛ Tلك أ�ه الشيخ أËد بن زرقاء وغ�ه إ² الفرق ب[ هذه 
 لكن هنا األمثلة، واألمثلة السابقة الx وقع فيها ال�ر مثل مثال غصب األرض أو غصب اGشب هذا أمر واقع فعال

  .Üن نت{م عن أمر لم يقع بعد
، يعÑ مثال عندنا امرأة حامل إباحة شق بطن ا�رأة اUامل إذا احتيج إ�ه وÏنت حياة ا�ن© مرجوة :ا�ثال اbا� �

ت � إما أن ن;cها \ حا|ا قد تت ويسلم الو¤، وقد تت ويموت الو¤، وقد تت وتمو: وتعùت والدتها فنحن ب[ أمرين
ن;ك ا�رأة، وال ننتهك : إما أن نقول: ويسلم الو¤، وقد تموت � والو¤، هذه احتماالت موجودة فنحن ب[ هذه االحتماالت

إننا نقوم بشق بطنها من باب إنقاذ حياة ا�ن[، وÀنقاذ : حرمتها وال نشق بطنها، ولكن قد Ýصل مثل هذه األ¡ار أو نقول
إنه �وز أن يقوم الطبيب أو الطبيبة بشق بطن ا�رأة اuامل إذا : قال العلماء  هذين األمرين؟ ما ا�قدم ب©/ حياتها �

 R امل، أخف من مفسدة موت الو¤، خصوصاuنت حياة ا�ن[ مرجوة؛ ألن مفسدة شق بطن ا�رأة اÌاجة إ�ه وuدعت ا
إما أن نشق بطن ا�رأة اuامل وننتهك هذا ا�سم : [الوقت اuا¡ اTي تيùت فيه العمليات ا�راحية، Üن ب[ مفسدت

ال ننتهك هذا األمر، ونبè ا�رأة \ ما ªنت عليه، ولكن قد يموت الو¤، وقد يتسبب موت : الطاهر ا�حرم، وÀما أن نقول
تت األم، هنا ¤ينا الو¤ R موت أمه كما هو معروف؛ ألن الو¤ إذا مات R بطن أمه ربما تسمم ثم حصل التسمم لألم فما

أعظم من األخرى فال شك أننا نرتكب ا�فسدة األقل، من باب دفع  ا¡ران ¼تلفان و¤ينا مفسدتان ¼تلفتان، إحداهم
  .ا�فسدة األعظم فنشق بطن ا�رأة اuامل؛ لنستبè حياة ا�ن[، وبا<اÊ نستبè حياة األم

ال ا�م من جرحه، و°ن لم يسجد لم يسل ا�م من جرحه ما اUكم شخص فيه جرح لو سجد k صالته س :ا�ثال اbالث �
   حينئذ؟

يعÑ إنسان فيه جرح R وجهه أو R رأسه إذا سجد R صالته، فربما أدى هذا السجود إ² سيالن ا¤م من ا�رح؛ وÀذا سال 
ا�سجد وما إ² ذلك؛ إضافة إ²  وقد يتنجس، ا¤م من ا�رح فإنه إذا ªن كث�ا فإنه قد ينتقض وضوءه، وقد يتنجس بدنه

 من أرÌن الصالة وهو السجود، 
ً
ال�ر اTي يلحق بهذا الرجل جراء سيالن دمه، طيب إذا لم يسجد فإنه لم Ýقق رcنا

  ولكنه حافظ \ صحته، وحافظ \ سالمته، وحافظ \ طهارته وطهارة ا�سجد، 
شخص به : لعلماء بناء \ القاعدة الx ذكرناها قبل قليل، فنقولهذا ا�ثال Ýكم به ا ماذا نقدم من هذين األمرين؟

ألن مفسدة ترك  �اذا؟جرح لو سجد سال ا¤م من جرحه، وÀن لم يسجد لم يسل ا¤م من جرحه، فإنه يصý دون سجود 
عنه وهو  إضافة إ² أن ترك السجود يؤدي إ² دفع ¡ر، السجود أخف من مفسدة الصالة حال السجود مع وجود اuدث

أعظم من األخرى فOا¢ ا�فسدة العظ¸، فندفعها بارتكاب ا�فسدة األخف أو  اسيالن دمه، فتينا مفسدتان إحداهم
  .األسهل

مريض ال يقدر Q القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا فإنه يصà قاعدا؛ ألن مفسدة ترك القيام أخف من  :ا�ثال الرابع
مريض إذا قام اشتد عليه مرضه، وبا<اÊ لم يستطع أن يقرأ الفا�ة الx � رcن الصالة، : ثال، يعÑ ممفسدة ترك القراءة

ال شك أن قراءة الفا�ة أو� من : قال العلماءما ا�قدم ب© األمرين ؟ وÀما أن �لس وي;ك رcن القيام ولكنه يأÅ بالقراءة، 
بعا هذه األمثلة فيها خالف ب[ العلماء واألمثلة السابقة وعموم األمثلة ط. القيام؛ ألنه ال صالة �ن لم يقرأ بفا�ة الكتاب

الواردة R القواعد الفقهية فيها خالف ب[ العلماء، وÜن R مثل هذه ا�حا¡ات وÞ مثل هذه ا�واد ليس القصد من إيراد 
هذا ا�ثال مبÑ \ هذه القاعدة وأن هذه  هذه األمثلة ذكر الراجح وا�رجوح R ا�سائل اGالفية؛ وÀنما ا�قصود ذكر أن
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القاعدة � الx �كم اGالف R ا�سألة عند بعض أهل العلم، بهذا نكون قد انتهينا من ال¿م حول القاعدة الرابعة 
ان من القواعد الفرعية، وما uقها من القاعدت[ اللت[ ذكرناهما قبل قليل و� Hتار ب[ ال�ين، وÀذا تعارض مفسدت

  .رو¢ أعظمهما ¡را بارتكاب أخفهما
  .يتحمل ال¤ر اtاص �فع Aر :م: القاعدة اtامسة����

  .كما بينا ذلك R القاعدة الرابعة" ال�ر ال يزال بمثله"هذه القاعدة ناطقة بأحد شè مفهوم ا�خالفة للقاعدة اhاhة، و� 
وذكرنا أن هذا ، ا�فهوم ا�خالف أن ال�ر يزال بما هو أخف منه ال�ر ال يزال بمثله |ا مفهوم ¼الفة وهذا: Üن قلنا

وÀما بقوة أحد ال�رين وشدته R نفسه، فذكرنا هذا ، إما �صوص أحد ال�رين وعموم اآلخر: األمر ينطبق \ مسأ<[
ال�ر العام R هذه اuكم R القاعدة السابقة ال�ر األشد يزال بال�ر األخف، ثم نت{م عن قاعدة ال�ر اGاص و

ال¤ر ال "هذه القاعدة ناطقة بأحد شè مفهوم ا�خالفة لقاعدة : القاعدة، إذن يتحمل ال�ر اGاص ¤فع ¡ر �م قلنا
وÀما أن تكون ، إما أن تكون بالعموم واGصوص، مسألة ا�قارنة ب[ األ¡ار "يزال بمثله و إنما يزال بما هو أخف منه

  .ما يتعلق بالشدة ذكرناه قبل قليل واآلن نت{م عما يتعلق بالعموم واGصوص، بالشدة وعدم الشدة

أنه إذا وجد R أمر من األمور ¡ران أحدهما خاص واآلخر �م، فإنه يرتكب ال�ر اGاص من أجل دفع :مع� القاعدة
¡ران، أحدهما �م واآلخر خاص يعÑ أي أمر من األمور وجد فيه ، ال�ر العام؛ ألن ال�ر اGاص أهون من ال�ر العام

  .�دفع ال�ر العام؛ ألن ال�ر العام أشد وأعم من ال�ر اGاص  �اذا؟فنحن البد أن نرتكب ال�ر اGاص 

  

  )â( اUلقة
أن هذه القاعدة ناطقٌة بأحد شè : أخذنا R نهاية ا�حا¡ة السابقة قاعدة ُفتَحمل ال�ر اGاص ¤فع ¡ٍر �م، وقلنا

ا�خالفة لقاعدة ال�ر ال يُزال بمثله، ال�ر ال يُزال بمثله |ا مفهوم ¼الف، وهو أن ال�ر يُزال بما هو أخف منه،  مفهوم
  . إذا تقابل ¡ران فإن أحدهما قد يكون أخف من اآلخر

  :وهذا األمر ينطبق Q جانب©
ه �ت قاعدة ال�ر األشد يُزال بال�ر األخف، فيما يتعلق بشدة ال�ر R نفسه، وهذا األمر تكلمنا عن :ا�انب األول

  .وقد يكون بعموم ال�ر أو �صوصه، وهذا ما سنتحدث عنه اآلن بإذن اهللا عز وجل

و� قاعدة Ýُمل ال�ر اGاص ¤فع ¡ر �م، أنه إذا وِجد R أمر من األمور ¡ران أحدهما �م واآلخر  :فمع� القاعدة
  .ص ¤فع ال�ر العام؛ ألن ال�ر اGاص أهون من ال�ر العامخاص، فإنه يُرتكب ال�ر اGا

  :من خالل األمثلة يتب© مع� القاعدة
  .جواز الرã إv كفار �ارب© تÐسوا بأÊى مسلم©، إذا �ن ترك رميهم يؤدي إA vر :م با�سلم© :ا�ثال األول �

ب[، وهؤالء الكفار ¤يهم nلة من ا�سلم[ وجعلوهم R مقدمة يعÑ إذا ªن هناك قتال ب[ ا�سلم[ وب[ الكفار ا�حار
ا�يش وتقدموا إ² ا�سلم[، وا�سلمون اآلن باGيار، إما أن Ýاربوا أو أن يرموا وأن يطلقوا مدافعهم \ الكفار اTين 

قتلون ا�سلم[ اTين هم R مقدمة ت;سوا بهؤالء ا�سلم[، وÀما أن ي;cوا هذا األمر، إن أقدموا \ هذا األمر فإنهم سي
ا�يش، وÀن لم يفعلوا ربما أن هذا ا�يش اTين ت;سوا با�سلم[ ربما تقدموا ح· استولوا \ ا�سلم[، ثم قتلوهم وبعد 
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  .همذلك قتلوا اTين ت;سوا بهم، ال شك أنه ¤ينا ¡ران، ¡ر �م با�سلم[، و¡ر خاص با�سلم[ اTين ت;س الكفار ب
ل ال¤ر اtاص �فع ال¤ر العام: القاعدة تقول Àأو الكفار ا�حارب[  يُتحم ]cفيجوز �يش ا�سلم[ أن يرموا \ ا��

اTين ت;سوا بهؤالء ا�سلم[، وÀن ªن هذا الرå يؤدي إ² قتل بعض ا�سلم[؛ ألن قتل بعض ا�سلم[ ¡ر خاص، 
ل من أجل دفع    .ال�ر العام عن ا�سلم[وال�ر اGاص يُتحم 

بيت إنسان وجداره : ، يعÑ مثالإذا مال جدار بيت إنسان وُخä سقوطه Q ا�ارين فإنه ُ�� Q نقضه: ا�ثال اbا� �
إنه �ب \ صاحب ا5يت أن : إما أن نقول: ا�جاور لطريق ا�اس مال، وخ° ا�اس من سقوطه، فنحن هنا ب[ أمرين

، وأن يعيد بنائه وال شك أن R هذا إ¡ار بصاحب ا5يت و�ميًال p \ ا�فقة؛ ألنه سيتحمل بعض ينقض هذا ا�دار
ال نلزم هذا : ا�فقات من أجل هدم هذا السور أو هذا ا�دار ومن أجل إ�دته أو إ�دة بنائه مرة أخرى، وÀما أن نقول

يسقط هذا ا�دار R يوم من األيام، وÀذا سقط فإنه قد  اإلنسان ب°ء، ولكن áâ \ عموم ا�اس من ا��ة، فربما
، أو يفسد سيارةً 

ً
 ،أو يقتل حيوانا

ً
أو يفسد الطريق العام وما إ² ذلك، ال شك أن أحد ال�رين �م واآلخر ، يقتل إنسانا

 :القاعدة تقولوخاص، ال�ر اGاص هو ال�ر الالحق بصاحب ا5يت، وال�ر العام هو ال�ر الالحق بعموم ا�سلم[ 
  .فنلزم صاحب ا5يت بإ�دة بناء جداره من أجل �قيق هذه القاعدة ُفَتحمل ال¤ر اtاص �فع ال¤ر العام

جواز اUجر Q ا�ف} ا�اجن، وا�بتدع، و الطبيب ا�اهل، والُمÌري ا�فلس، من أجل دفع ال¤ر عن  :ا�ثال اbالث �
   .دين اjاس وأنفسهم وأموا م

إن القاþ أو اGليفة أو اuاكم يُ�ع p أن Ýجر \ بعض ا�اس اTين يتسببون R إuاق األ¡ار : ل اhالث يقولا�ثا
  .بغ�هم
يعÑ ¤ينا مثال بعض األشخاص ¤يهم علم بال�يعة ولكنهم فََسَقة فيفتون للناس ¾سب أهوائهم  ا�فx ا�اجن: فمثالً 

ؤالء يفسدون \ ا�اس دينهم، وحينئٍذ �ب \ القاþ أو اGليفة أو اuاكم أن وشهواتهم ورغباتهم، وال شك أن ه
دفعا لل�ر العام عن دين ا�سلم[، وال شك أن ا�فx ا�اجن p فوائد من عمله هذا، فربما أنه  �اذا؟Ýجر \ مثل هذا 

 
ً
 أو يستفيد جاها

ً
 ، يستفيد ماال

ً
 عند ا�اس، أو يستفيد منصبا

ً
، ولكن هذه 	ها منافع خاصة، فإذا منعناه من هذه أو ذكرا

 R عن دين ا�سلم[، كذلك األمر 
ً
 ولكننا دفعنا بذلك ¡را �ما

ً
 خاصا

ً
اTي يدعوا إ²  ا�بتدعاألمور Üن أuقنا به ¡را

ا�اهل فإذا  طبيبالمن أجل دفع ال�ر العام عن دين ا�سلم[، كذلك R مسألة  �اذا؟ا5دعة فإنه ي�ع أن Ýجر عليه 
 أو ما إ² ذلك، ولكنه 

ً
 أو ذكرا

ً
اء ذلك يستفيد ماال ªن هناك رجل يمارس مهنة الطب وهو جاهل بها ال شك أن يستفيد جر 

يلحق ا�اس بسببه ¡ٌر �م \ أنفسهم؛ ألنه يتطبب وهو جاهل، ف´ الغالب أن سيؤدي إ² إهالك ا�اس وuÀاق ال�ر 
 Ýُ ولكن القاعدة تقولبهم فحينئٍذ فإنه ،

ً
 خاصا

ً
ل ال�ر اGاص R : جر عليه، وÀذا حجرنا عليه فإن ا أuقنا به ¡را يُتحم 

بعض ا�اس يتعامل مع  الُم�ري ا�فلسمثل هذا األمر من أجل دفع ال�ر العام عن صحة ا�سلم[ وأبدانهم، كذلك 
إ² ذلك وهو مفلس ليس ¤يه من ا�ال ما يك´ �ثل هذه ا�اس با5يع وال�اء واإلجارة والسلم و االستصناع وما 

أنا سأحصل ا�ال، و¤ي طوق فيما بعد، ¤ي Æء سيباع، : ا<عاقدات، فإنه Ýُجر عليه وÀن أuقنا به ¡را خاصا فهو يقول
 من أج: ¤ي �ارة ستجلب إÊ  وما إ² ذلك فنحن نقول

ً
 خاصا

ً
ل أن ندفع ال�ر العام ال، وÝجر عليه، وÀن أuقنا به ¡را

  .عن ا�سلم[ R أموا|م
 لل¤ر عن :مة اjاس : ا�ثال الرابع �

ً
  .جواز التسع� عند اUاجة إ�ه دفعا
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يا رسول اهللا غال السعر علينا فسعر  (: اآلن أé عدد من الصحابة رضوان اهللا عليهم إ² ا�æ صt اهللا عليه وسلم فقالوا
  . ) ا�سعر هو اهللا: �ا؛ فقال

ال يتدخل اuاكم فيها وال اGليفة وال القاþ وال األم� وال ا�سئول عن  أن األسعار تُ;ك �عادلة العرض والطلب األصل
ا<جارة، وÀنما تُ;ك �عيار العرض والطلب ب[ ا�اس، ولكن هذا ا�عيار قد Hتل R بعض اuيان، فنجد بعض السلع ال 

من أجل رفع السعر  من أجل ماذا؟توجد عند أفراد rصورين، فربما يتفقون هؤالء فيما بينهم  توجد عند �مة ا5اعة وÀنما
فيقوم بعضهم باحت�ر هذه السلع، وطرح عدد قليل منها وÀذا ªن السعر األسا� للسلعة بع�ة ريال ربما أنه عرضها 

 R ،أو بع�ين ريال أو ثالث[ أو أربع[ أو ح· مائة من أجل أن يستفيد þالة فإنه ي�ع للخليفة أو القاuمثل هذه ا
اuاكم أو األم� أو ا�سئول أن يُلزم ا<جار بالتسع� فيوضع السعر ا�ناسب |ذه السلعة ال ¡ر وال ¡ار، يوضع السعر 

قد يستطيع  ا�ناسب |ذه السلعة، إذا وضعنا السعر ا�ناسب |ذه السلعة ال شك Üن أuقنا ¡را خاصا بصاحبها؛ ألنه
: بيعها بسعٍر أعظم وأك0 وال شك أن R ذلك فائدة p، ولكن �ا ªن هذا األمر متسببا R إuاق ¡ٍر �ٍم با�سلم[ قلنا

ر \ هذا اإلنسان من أجل دفع ال�ر العام عن ا�سلم[   .بأنه يسع 
، يعÑ مثال Íد بعض عن :مة ا�سلم© جواز إجبار ا�حتكر للطعام Q بيعه من أجل دفع ال¤ر: ا�ثال اtامس �

األوقات أو بعض األماكن Ýصل فيها Æء من قلة الطعام، والشك أن ا�اس R حاجة مستمرة للطعام، ال يمكنهم أن 
هو حبس الطعام عن ا5يع،  �:واالحتÌريعيشوا دون الطعام، ولكن بعض ا<جار هداهم اهللا يقوم باحت�ر هذا الطعام، 

، إذا يقل R األسواق، ومن أجل أن يرتفع سعره ثم يبيعه بالسعر اTي يريد؛ ألنه ال يوجد من ينافسه حينئذٍ  من أجل أن
من أجل دفع ال�ر عن �مة  �اذا؟حصلت مثل هذه القضايا فإنه �� ا�حتكر للطعام \ أن يبيعه للناس بثمن ا�ثل 

م ببيعه بسعر ا�ثل أو بثمن ا�ثل لعامة ا�اس ال شك أننا أuقنا به ¡را ا�اس، وال شك أننا إذا أج�نا هذا ا�حتكر للطعا
خاصا؛ ألن كونه يبيع هذا الطعام مثال بمائة ريال أحسن p من أن يبيعه بع�ين رياال، ولكن �ا ªن هذا األمر ي;تب 

  .م عن �مة ا�سلم[عليه إuاق ¡ر �م با�سلم[ فإننا نتحمل ال�ر اGاص من أجل ندفع ال�ر العا
، يعÑ مثال ¤ينا � منع اçاذ الورش وسط األحياء السكنية من أجل دفع ال¤ر عن :مة سÌن الæ:ا�ثال السادس �

سكÑ ثم جاء شخص R بيت من بيوت هذا ال� السكÑ وجعل فيه م�ن عمل، إما م�ن مثال إصالح السيارات، أو 
أو إصالح مثال بعض اآلالت ا��úة، هذا العمل R الغالب أن يسبب ¡ر للناس،  إصالح مثال بعض ا�واط� واآلالت،

فيسبب إز�ج للناس، يسبب ك0ة ا¤اخل[ واGارج[، أيضا يسبب بعض األوساخ والقاذورات R ال�، حينئٍذ Üن ب[ 
\ مصلحة ا�اس، ال شك أن ا�تجه  إما أن نسمح |ذا الشخص أن يمارس نشاطه، وÀما أن نمنعه من أجل ا�حافظة: أمرين

 لل�ر عن �مة ا�اس 
ً
ألن هذا األمر أي منع اإلنسان من اÃاذ مثل  �اذا؟هو أن يمنع هذا الشخص من هذه األعمال دفعا

هذه األعمال R األحياء السكنية فيه إuاق ¡ر به، ولكن هذا ال�ر خاص، وال�ر اGاص يُتحمل من أجل دفع ال�ر 
، كذلك من األمثلة إذا قام اإلنسان ببيته مثال بيت داخل األحياء السكنية وجعله مستود� للبضائع، أو جعله مثال العام

م�ن للطحن أو لتق أو ما إ² ذلك من األعمال الx تتسبب R إز�ج ا�اس، حينئٍذ فإنه �� \ ترك مثل هذه األنشطة 
يُتحمل ال¤ر اtاص من أجل دفع ال¤ر العام عن : لمسلم[ والقاعدة تقولألن هذه األنشطة تسبب ¡ر �ما ل �اذا؟

  .:مة ا�سلم©
  .بهذا نكون انتهينا من ال¿م عن القاعدة الفرعية اGامسة ونبدأ اآلن R القاعدة الفرعية السادسة
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  .درء ا�فاسد أو] من جلب ا�صالح:القاعدة السادسة����
هو اإلتيان بال°ء من موضع إ² موضع آخر، ومعناه R هذه  �R األصل وا�لب ، هو ا¤فع �ا�رء: مع� القاعدة
أنه  :ا�ع� اإل|اè للقاعدة، إذا معÄ ا¤رء هو ا¤فع وا�لب معناه ا<حصيل، وبناء \ هذا يكون ا<حصيلالقاعدة هو 

يل ا�صالح، ألن ا�فاسد من¶ عنها وا�صالح إذا اجتمع R أمر من األمور مفسدة ومصلحة فإن دفع ا�فاسد مقدم \ �ص
  .مأمور بها، وعناية ال�يعة ب;ك ا�نهيات أشد من عنايتها بفعل ا�أمورات

èن أمر من األمور :مع� القاعدة اإل|اª قد يكون فيه مصلحة واضحة وقد يكون فيه ) أي أمر من األمور ( أنه إذا
فحكمه الفعل وا<حصيل، وÀذا ªن فيه مفسدة واضحة فحكمه االبتعاد  مفسدة واضحة، إذا ªن فيه مصلحة واضحة

ماذا نفعل وال;ك، لكن إذا اجتمعت ا�صلحة وا�فسدة R أمر واحد فمن جانب فيه مصلحة ومن جانب فيه مفسدة، 
ها، وعناية ال�يعة ب;ك إن دفع ا�فاسد مقدم \ �صيل ا�صالح، ألن ا�فاسد من¶ عنها، وا�صالح مأمور ب: نقول حينئٍذ؟

  .ا�نهيات أشد من عنايتها بفعل ا�أمورات هذا هو معÄ القاعدة

؟ هذه مسألة خالفية ب[ أيهما أشدمسألة عناية ال�يعة ب;ك ا�نهيات، أو عنايتها بفعل ا�أمورات : تنبيه بسيط أو يس�
يرى رأيا آخر R وبعضهم من عنايتها بفعل ا�أمورات،  يرى أن عناية ال�يعة ب;ك ا�نهيات أشدبعض العلماء : العلماء
، ال¿م R هذه القاعدة مبÑ \ أحد ا�ذهب[ R ا�سألة وهو أن عناية ال�يعة ب;ك ا�نهيات أشد من عنايتها ا�سألة

  .بفعل ا�أمورات
لُونََك َعِن {: لحها قول اهللا سبحانهاستدل أهل العلم |ذه القاعدة بعدد من األدلة أهمها وأوضحها وأص: د�ل القاعدة

َ
يَْسأ

َ�ُ ِمن غÀْفِعِهَما
ْ
ك
َ
ُمُهَما أ

ْ
ٌم َكبٌِ� َوَمَنافُِع لِلنÀاِس َو°ِع

ْ
َميëِِْ قُْل فِيِهَما إِع

ْ
َْمِر َوال

ْ
tا {. Äنطبق هذا ا¤�ل أو هذا ا�ثال \ ا�ع

نه إذا اجتمع R أمر من األمور مصلحة ومفسدة، فإننا ندفع أ: اإلnاÊ للقاعدة، Üن قلنا R ا�عÄ اإلnاÊ للقاعدة
ùمر وا�يGا R بتحصيل ا�صلحة، هذا األمر منطبق \ هذا ا�ثال، فاهللا سبحانه وتعا² يقول Êفِيِهَما {: ا�فسدة وال نبا

ٌم َكبِ�ٌ 
ْ
َ�ُ ِمن غÀْفِعِهَماوَ {: أي مصلحة ثم قال تعا² بعد ذلك} َوَمَنافُِع لِلنÀاِس {أي مفسدة } إِع

ْ
ك
َ
ُمُهَما أ

ْ
وÀذا ªن إثمهما } °ِع

أك� من نفعهما فمعÄ هذا أننا نبتعد عنهما وال نباÊ بفوات بعض ا�صالح ا�وجودة فيهما \ اف;اض وجود مثل هذه 
  .ا�صالح فيها
 كب�ا وهو مفسدة :وجه ا�اللة

ً
، وب[ أن فيهما منافع للناس، ولكن �ا اهللا سبحانه وتعا² ب[ أن R اGمر وا�يù إثما

إن ا�نافع ا�وجودة : ªنت ا�فسدة أك� من ا�نفعة حرمهما اهللا سبحانه وتعا²؛ ألجل دفع مفسدتهما الراجحة، قال العلماء
لب ا�نافع R اGمر إنما ªنت موجودة قبل أن �رم بال{ية، أما بعد أن حرمها اهللا سبحانه وتعا² بال{ية، فإن اهللا س
  .ا�وجودة فيها، وأنتم تعلمون أن اGمر مرت بمراحل R ا<حريم و� من باب ا<درج R األح�م كما هو معروف

  :ا�صالح وا�فاسد إذا اجتمعت فلها ثالث حاالت: gال تطبيق هذه القاعدة
هذه القاعدة فتدفع ا�فاسد الراجحة، وال وهذه اuالة فقط � lال تطبيق  أن تغلب ا�فاسد \ ا�صالح، :اUالة األو]

  .ع�ة بفوات ا�صالح ا�رجوحة
ل ا�صالح الراجحة، وال ع�ة بوجود ا�فاسد ا�رجوحةأن تغلب ا�صالح \ ا�فاسد، : اUالة اbانية ص× ّ ُÜ الةuهذه ا Þو.  
هذه اuالة، ومال بعض أهل العلم إ² إنكار  وقد اختلف العلماء R وجود أن تتساوى ا�صالح وا�فاسد،: اUالة اbاbة

أي ال يوجد أفعال أو أح�م تتساوى مصاuها ومفاسدها، أي البد أن تغلب ا�صالح أو تغلب ا�فاسد، وجود هذه اuالة، 
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ومن أحسن من تكلم عن هذه ا�سألة هو ابن القيم R كتابه ا�افع مفتاح دار السعادة وهو ¾ث نفيس Ýسن بطالب 
  .علم أن يطلع عليهال

  :إذاً حاالت اجتماع ا�صالح وا�فاسد ثالث حاالت
  .أن تكون ا�فاسد 5ãة وراجحة، وحينئٍذ نطبق القاعدة فيدفع ا�فاسد، وال ع�ة بفوات ا�صالح: اuالة األو�
ل ا�صالح الراجحة،: اuالة اhانية ص× ّ ُÜ وال ع�ة بوجود ا�فاسد  أن تكون ا�صالح راجحًة، وحينئٍذ �ب علينا أن

  .ا�رجوحة
أن تتساوى ا�فاسد وا�صالح، وهذه اuالة rل نظر عند أهل العلم، فمنهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها، : اuالة اhاhة

ك بها من يرى تساو ي وÐن لم يثبتها هو ابن القيم R كتابه مفتاح دار السعادة و¡ب Tلك عدد من األمثلة الx تمس 
  .إنه ال يمكن أبدا أن تتساوى ا�صالح وا�فاسد: ا�صالح وا�فاسد وفّنَدها وقال

  :أمثلة القاعدة
اìj عن ا�بالغة k ا�ضمضة واالستنشاق للصائم؛ ألن ا�بالغة فيهما تعت� مصلحة، ولكن :رضتها : ا�ثال األول �

إنسان صائم وأراد أن يتوضأ، األصل R الوضوء أن  صوم،مفسدة راجحة؛ وc كون ا�ضمضة مظنة �خول ا�اء اjاقض لل
يبالغ اإلنسان R استنشاقه ومضمضته، �صل ا�اء إ² أماكن الوضوء هذا هو األصل، ولكن �ا ªنت ا�بالغة R مثل هذه 

هو : نا مصالح، ا�صالحاألمور مظنًة ¤خول ا�اء إ² ا�وف، وÀذا دخل ا�اء إ² ا�وف أفسد ذلك الصيام فتينا مفاسد و¤ي
دخول ا�اء إ² ا�وف إلفساد الصوم، : ا�بالغة R ا�ضمضة واالستنشاق من أجل أن يصل ا�اء إ² أماكن الوضوء، ا�فاسد

نبالغ وال شك أن ا�فسدة R مثل هذا األمر 5ãة وراجحة وTلك فإننا ندفع هذه ا�فسدة وال نباÊ بفوات ا�صلحة وحينئٍذ 
؟ طبعاً ال نبالغ R ا�ضمضة واالستنشاق و\ هذا جاء اuديث عن ا�æ صt اهللا عليه ضمضة واالستنشاق أو ال نبالغk ا�

  ).بالغ k ا�ضمضة واالستنشاق إال أن تكون صائما:  (و\ آp وسلم وفيه
يل مصلحة، çليل شعر اللحية أو اìj عن çليل الشعر k الوضوء والغسل بالنسبة للمحرم، فإن ا�خل :ا�ثال اbا� �

 ًîًةÀخليل َمِظن�كون ا cأماكن الوضوء، ولكن :رضها مفسدة راجحة، و vشعر الرأس، مصلحة من أجل وصول ا�اء إ
، وأنتم تعلمون أن ا�حرم من¶ عن أخذ Æء من شعره، ولكن �ا ªن اإلنسان حال الوضوء إلسقاط الشعر ا�نì عنه

R ء آخر �رض مأمور با<خليلÆ مسألة اإلحرام هناك R األحوال العادية من أجل وصول ا�اء إ² أماكن الوضوء، لكن 
 من 

ً
هذه ا�صلحة و� مفسدة سقوط الشعر ا�ن¶ عنه، وال شك أن هذه ا�فسدة أك� وأغلب وأرجح؛ ألنها تمثل rظورا

ها اإلثم، ومنها وجوب الفدية وما إ² ذلك، وTلك قال rظورات اإلحرام، وrظورات اإلحرام ي;تب عليها أح�م، فمن
إننا ندفع هذه ا�فاسد؛ ألنها راجحة وال نباÊ بفوات ا�صالح ا�رجوحة و� وصول ا�اء إ² أماكن الوضوء بشg : العلماء

  .دقيق وواضح
 ïجب به عن جاره : ا�ثال اbالث �

ً
ا واء والشمس، فإنه يمنع من ذلك عند لو أرد اإلنسان أن ُفْعk َàِ ملكه بناًء :�ا

، اآلن إعالء بعض أهل العلم، �اذا؟ ألن اCناء و°ن �ن فيه مصلحة لصاحبه إال أنه يتضمن مفسدةً راجحًة بالنسبة �اره
ا5ناء فيه مصلحة لصاحب ا5ناء، �ا فيه من ا<وسعة و�ا فيه أيضا من االرتفاع اTي يكون أحسن l Rال التشميس 

lال ا|واء وا<نفيس وما إ² ذلك، لكن هذا األمر فيه مصلحة �رضتها مفسدة راجحة؛ ألنه سيمنع ا|واء 	ية و
  .وسيمنع الشمس عن جاره وحينئٍذ �ب علينا أن ندفع ا�فسدة الراجحة ولو فاتت ا�صلحة ا�رجوجة



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                           اعد الفقهيةاعد الفقهيةمقرر القومقرر القو                  

- ٣٣ - 

 

يعÑ مثال  ¤ينا ب! لصاحب مزرعة مثال، وهذا ا5!  ،لو حفر اإلنسان بðاً ñانب بð جاره فذهب ماء جاره: ا�ثال الرابع �
مýء با�اء، فجاء صاحب ا�زرعة ا�جاورة وحفر ب!اً قريباً من ب! جاره، وأنزل حفرها ف°ء طبي" أن ا�اء ا�وجود عند 

ل مصلحة p ولكنه أuق ½اره مفسدة  الشك أن  ا أعظم؟أيهما�ار سيذهب إ² ا5! ا�ديدة حينئٍذ هذا الرجل حص 
ا�فسدة أعظم، مفسدة ا�ار أعظم؛ ألنه أسبق، ألنه صاحب ا5! القديمة وا�صلحة حينئٍذ تكون مرجوحة، والقاعدة 

درء ا�فاسد مقدم \ جلب ا�صالح، وذكرنا أن اuالة الx تطبق فيها القاعدة إذا ªنت ا�صالح مرجوحة وا�فاسد : تقول
بأنه ال �وز لإلنسان أن Ýفر مثل : ا�فاسد راجحة وا�صالح مرجوحة، وTلك قال بعض أهل العلمراجحة، وÞ هذا ا�ثال 

  .هذه اR !5 هذا ا��ن $ال �صل ا�فسدة الراجحة
طبعا هذه األمثلة 	ها فيها خالف ب[ أهل العلم، وÜن إنما نذكر هذه األمثلة من باب بيان بنائها \ القاعدة، ومن باب 

ان أن القاعدة حاكمة R مثل هذه األمثلة، أما كون هذه األمثلة راجحة أو غ� مرجوحة هذا أمر ال يعنينا با�قام األول بي
R مثل هذه ا�حا¡ات، وÞ مثل هذه ا�ادة باTات مادة القواعد الفقهية، ومثلها مادة أصول الفقه أيضا، فإن أصول الفقه 

R أصول الفقه إنما هو تقريب صورة القاعدة لثهن، وبيان أن هذه القاعدة األصو�ة  الغرض األساس من ذكر األمثلة
أثرت R مثل هذه ا�سائل األصو�ة، أما كون هذه ا�سائل راجحة أو مرجوحة فهذه مسألة ال عالقة |ا بمن يقوم بتدريس 

ا�طلوب منه أن ي& الراجح من ا�رجوح R أصول الفقه أو تدريس القواعد الفقهية، أما من يقوم بتدريس الفقه فهذا هو 
  .مثل ا�سائل الفقهية

إذا ªنت بهذا نكون قد انتهينا من ال¿م عن قاعدة درء ا�فاسد مقدم \ جلب ا�صالح، وبينا أن lال تطبيق القاعدة 
p 5ة \ ا�صالح، وهذا أمر مهم �ب أن نتنبهã ا�فاسد  

  )ò( اUلقة
R ديثuلقة السابقة عند ال¿م حول توقف بنا اuجلب ا�صالحقاعدة  ا Q لقة أن  ،درء ا�فاسد مقدمuتلك ا R وبينا
  .أننا ندفع ا�فاسد الراجحة، وال نباÊ بفوات ا�صالح ا�رجوحةا�قصود بهذه القاعدة 

إما أن تكون ا�فاسد راجحًة، وÀما : كما أننا بينا أن ا�صالح وا�فاسد إذا اجتمعت R عمل من األعمال فلها ثالثة حاالت
  .أن تكون ا�صالح راجحًة، وÀما أن تتساوى ا�فاسد وا�صالح

، وبينا R آخر اuلقة السابقة أي إذا ªنت ا�فاسد راجحةوذكرنا أنا lال تطبيق هذه القاعدة هو R اuالة األو� فقط 
دة، R هذه ا�حا¡ة نأخذ من القواعد الفرعية السابعة لقاعدة ال األمثلة وا<طبيقات الx ذكرها العلماء حول هذه القاع

  : ¡ر وال ¡ار
  .القديم يÐك Q قدمه:القاعدة السابعة����

وا�عÄ اإلnاÊ |ذه القاعدة مبÑ \ تعريف القديم وقدمه، والقاعدة فيها لفظان  :نأخذ ا�ع� اإل|اè  ذه القاعدة
  . ضد اuديث :القديم فمعناه لغةً  معناهما أما اصطالحيان البد من ا<عرف \

  :القديم هو ما توافر فيه وصفان هما فإن: أما معناه االصطالk ó هذه القاعدة
 R أصله: الوصف األول

ً
  .أن يكون م�و�

ت� قديما فإذا توافر هذان الوصفان Æ R ما فإنه يع  أن ال يوجد وقت الúا¢ فيه من أدرك مبدأه: والوصف اhا�
  .اصطالحا، وبا<اÊ نطبق عليه اuكم الوارد R هذه القاعدة
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  .أي اuالة الx هو عليها وقت الúاع": قدمه: "أما قو�ا

èأيدي ا�اس من أشياء ومنافع  :وبهذا يكون مع� القاعدة اإل|ا R ا هوÐ ا<نازع R أن ما يقع  
نه يُ;ك \ حا<ه الx هو عليها من غ� زيادة وال نقص وال تغي� وال وال يعرف أحد مبدأه، وهو م�وع R أصله، فإ

  �ويل، ويعد قدمه د�ل \ أنه حق قائم بطريق م�وع، 

هذا هو معÄ القاعدة اإلnاÊ فأي أمر من األمور وقع فيه الúاع ب[ ا�اس، وهو م�وع من حيث األصل وال يوجد وقت 
 ، فإنه �ب أن يُ;ك \ حا<ه الx هو عليها وقت الúاع، وال �وز تغي�ه وال تبديله والالúاع من أدرك منشأه ومبدأه

  .�ويله وال زيادة فيه وال نقصان؛ نظرا ألنه قد ثبت بطريق م�وع
عدة ما، وبا�ناسبة فإن ا5احث الفق¶ إذا أراد أن يستدل \ صحة قا، يستدل |ذه القاعدة بد�ل من ا�عÄ :د�ل القاعدة

فيمكن أن يستدل لصحة هذه القاعدة بد�ل من الكتاب، أو بد�ل من السنة،  أو بد�ل من اإلnاع، أو بد�ل من 
 
ً
القياس، أو بد�ل من ا�عقول؛ نظرا ألن القاعدة الفقهية � حكم ¦¢ لكن هذا اuكم ال�¢ يتصف بكونه 	يا

 أو أك0ًيا، ومن ا�علوم أن األح
ً
وقد يستدل |ا ، ويستدل |ا بالسنة، �م ال�عية الفقهية قد يستدل |ا بالكتابأو أغلبيا

وقد يستدل |ا بغ� ذلك من األدلة الx اختلف العلماء R االحتجاج |ا، وقد يستدل ، باإلnاع، وقد يستدل |ا بالقياس
Äهذه القاعدة سنستدل \ صحتها ، |ا أيًضا با�ع Rأو Äبد�ل من ا�عقول بد�ل من ا�ع.  

�ا ªن هذا ال°ء ا�تنازع فيه موجودا من الزمن القديم \ هذه اuالة ا�شاهدة، فاألصل بقاءه \ ما ªن عليه  :فنقول
و ال ، كما أنه يغلب \ الظن أنه ما وضع إال بوجه ¦¢، وا�وضوع بوجه ¦¢ �ب أن ي;ك \ حا<ه الx هو عليها

  .وال بتحويل إذا هذا هو ا¤�ل ا¤ال \ القاعدة، وال بتغي�،  بزيادة وال بنقصان�وز تغي�ه ال
  .وبإذن اهللا من خالل األمثلة الx سنسوقها بعد قليل يتضح معÄ هذه القاعدة :أمثلة القاعدة

هذا ا�Òاب؛ ألنه قديم لو �ن �ار إنسان مÒاب يصب Q دار جاره من الزمن القديم فليس للجار إزالة  :ا�ثال األول �
  .والقديم يÐك Q قدمه

يعÑ نف;ض أن هناك جارين ا�ار األول وضع مÔاب بيته وهو lمع ا�ياه من السقف وضع مÔاب بيته \ فناء جاره وÜن 
  .ال نعرف م· وضع هذا ا�Ôاب أي ال يوجد وقت الúاع من أدرك منشأه هذا أمر

ألنه قد يتعاقد اإلنسان مع جاره بأنه ي¹ف  �اذا؟اب \ دار ا�ار هذا وجه قد يصح ¦� أن وضع ا�Ô: واألمر اhا�
 هذا األمر م�وع R أصله فيجوز لإلنسان أن يتفق مع جاره ب¹ف مÔاب بيته 

ً
مÔاب بيته إ�ه بمقابل أو بغ� مقابل، إذا

  .إ² دار جاره أو فناء جاره
ان ا�ذكوران R معÄ القديم R االصطالح، و�ا توافر هذان الوصفان فإننا نعت� هذه ا�سألة إًذا توافر R هذا ا�ثال الوصف
�والقديم االصطال� كما هو مذكور R القاعدة ي;ك \ قدمه، فإذا تنازع ا�اران \ هذه  ، من باب القديم االصطال

  .ي;ك \ قدمهإن وضع ا�Ôاب \ دار ا�ار قديم والقديم : ا�سألة فنقول
ألنه قديم   �اذا؟فليس للجار إزالة هذا ا�مر ، لو �ن �ار إنسان Óر k أرض جاره من الزمن القديم :ا�ثال اbا� �

يعÑ نف;ض أن هناك أرض إلنسان ما، أو بيت إلنسان ما، وهذا ا5يت ال يستطيع أن يصل إ�ه إال والقديم يÐك Q قدمه، 
أرض جاره، وهذا ا�رور ليس أمرا حادثا بل هو موجود من الزمن القديم، وال يوجد وقت الúاع من من خالل ا�رور من 

 Äا�ع R هذا األمر الوصفان ا�ذكوران R كن أن يستحق بوجه ¦¢ إذا توافرÐ أدرك مبدأه ومنشأه، وهذا ا�رور أيضا
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  .ي;ك \ قدمه كما هو منطوق القاعدة القديم اصطال�؛ فيكون هذا األمر قديًما اصطالحيا، والقديم
لو �ن إلنسان بقعة أرض يلô فيها فضالته وفضالت بهائمه من الزمن القديم وc �اره، فليس للجار  :ا�ثال اbالث �

  .منعه من ذلك؛ ألن ذلك قديم والقديم يÐك Q قدمه
، R أرض من األراþ ا�جاورة p و� أرض �ارهإذا ªن إلنسان مر' نفايات حيث يرå فضالته وفضالت بيته وبهائمه 

وهذا األمر توارثه ا�اس من القديم يفعل هذا األمر وال يوجد وقت الúاع من أدرك مبدأه هذه القضية، وهذا األمر أيًضا 
èواره \ أن يل½ xفيها  يمكن أن يستحق بوجه من الوجوه ال�عية، فممكن أن يتعاقد اإلنسان مع صاحب األرض ال

 �ا ªن هذا األمر م�وع 
ً
فضالته وفضالت بهائمه ودوابه وبيته، مقابل مبلغ ماÊ أو مقابل عمل آخر يتفقان عليه، إذا

  .بأصله، وال يوجد وقت الúاع من أدرك مبدأه ومنشأه فإنه يعت� قديم اصطالحا؛ والقديم �ب أن ي;ك \ قدمه
القديم ïجر ماء ا�طر ح× يمتلئ زرعه، ثم يطلق ما زاد عن ذلك �اره، ثم لو �ن إنسان من الزمن  :ا�ثال الرابع �

إن فعل صاحب ا�زرعة قديم؛ والقديم يÐك : ال _جز ا�اء و°نما أرسله إè مباöة فنقول: فقال ا�ار.اختصموا بعد ذلك
زرعته بال�مل، ثم بعد ذلك يرسل ا�اء صاحب ا�زرعة إذا جاءه ا�طر فإنه Ýجز ا�طر R مزرعته ح· تمتلئ م ،Q قدمه

ألن هذا األمر قديم ال يوجد وقت الúاع من يدرك مبدأه  �اذا؟ليس لك أن تشتÖ : إ² جاره، إذا اشت( ا�ار، فنقول
  .ومنشأه ثم هو أمر قد يستحق بأمر ¦¢ وما ªن كذلك بأنه قديم اصطالحا والقديم �ب أن ي;ك \ قدمه

ألخ� حصل بعينه R وقت ا�æ صt اهللا عليه وسلم حيث اختصم األنصاري والزب� بن العوام رþ اهللا عنه وهذا ا�ثال ا
إن الزب� Ýجز ماء ا�طر ثم يرسله R : ،Ê مسألة مشابهة حيث جاء األنصاري إ² رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم وقال

أن ªن ابن عمتك يا : يا زب�، ثم أرسل ا�اء إ² جارك فلما قال األنصارياسِق : فقال ا�æ صt اهللا عليه وآp وسلم للزب�
 ليس p ألنه قريب لك: فكأن األنصاري قال -رسول اهللا 

ً
فعندما أخطأ األنصاري  - إنك يا رسول اهللا أعطيت الزب� حقا

ح· يبلغ ا�اء ا�ذر يعÑ احجز ا�اء R اسِق يا زب� : \ رسول اهللا صt اهللا عليه وسلم، قال ا�æ علية الصالة والسالم
 .ا�زرعة ح· تمتلئ ثم بعد ذلك أرسل ا�اء إ² جارك

أن القاþ أو اuاكم أو اGليفة ي�ع p أن Ýكم R القضايا الx تصل  -من باب االستطراد  - ومن فوائد هذا اuديث 
 عليه وسلم حكم R بداية األمر بأمر فيه إساءة للزب� إ�ه بمبدأ الصلح وا<نازل ب[ األ¡ار، فهنا ا�æ صt اهللا

، ولكن �ا قال األنصاري
ً
وأن ªن ابن عمتك يا رسول اهللا فلما : ولألنصاري؛ وÀن ªن من حق الزب� أن Ýبس ا�اء أساسا

ا�ذر ثم أرسل ا�اء إ²  اسِق يا زب� ح· يبلغ: أخطأ األنصاري، أعطى الرسول صt اهللا عليه وسلم الزب� حقه ªمال، فقال
  .جارك

 هذه األمثلة األربعة � من باب ا<طبيقات لقاعدة القديم ي;ك \ قدمه
ً
  .إذا

ال Aر وال (Üن ذكرنا هذه القاعدة من ضمن القواعد ا�ندرجة �ت قاعدة  ما عالقة هذه القاعدة بالقاعدة الك�ى؟
�ا ªن بعض ما R : فنقول القاعدة الفرعية بقاعدة ال Aر وال Aار؟ما وجه ارتباط هذه : وقد يسأل سائل فيقول )Aار

، ومن ا�علوم أن ال�ر Ðنوع و�ب إزا<ه إذا حدث
ً
�ا ªن األمر كذلك ، أيدي ا�اس Ðا هو قديم يظهر أن فيه ¡را

  وضعت هذه القاعدة <ب[ أن القديم ي;ك \ قدمه 
 
ً
  .هو وجه ارتباط القاعدة بالقاعدة الك�ى هذا، وال يزال وÀن ظهر أن فيه ¡را

 : القاعدة اbامنة����
ً
  .ال¤ر ال يكون قديما
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وهذه القاعدة فيها شبه من القاعدة السابقة، وTلك سوف ن�ح هذه القاعدة \ ا�نهج اTي �نا عليه، ثم R آخر ال�ح 
  .نب[ ارتباط هذه القاعدة بالقاعدة السابقة

  :السابقة وهو القديم ي;ك \ قدمه، أن القديم اصطالحا هو ما توافر فيه وصفان سبق أن بينا R القاعدة
 R أصله:الوصف األول

ً
  .أن يكون م�و�

، الوصف األول من هذين الوصف[ وهو أن يكون م�و� أن ال يوجد وقت الúاع من أدرك مبدأه ومنشأه:والوصف اbا�
 R بأصله هو rل الفرق ب[ هذه القاعدة وال

ً
قاعدة السابقة، وجه ذلك أن ال�ر ا�قصود R هذه القاعدة ليس م�و�

 R أصله 
ً
ألنه فقد وصف من  �اذا؟ فإنه ال يعت� قديمافهل يعت� قديما؟ أو ال يعت� قديما ؟ أصله، وÀذا ªن ليس م�و�
أن ال يوجد وقت  الوصف األول: يه وصفانإن القديم االصطال� ال يكون إال إذا توافر ف: الوصف[ السابق[، Üن قلنا

 R أصله :والوصف اbا�نزا¢ فيه من أدرك مبدأه ومنشأه، 
ً
  .أن يكون م�و� R أصله، هنا ال�ر ليس م�و�

 �ا فقد هذا الوصف فإن ال�ر R هذه القاعدة ال يكون قديما، وÀذا ªن ال�ر ليس قديما
ً
  إذا
 Ðقدمه؟ أو ال ي Q كÐقدمه ؟فهل ي Q فإنه ال ي;ك \ قدمه ك.  

  .أن ال�ر ال يكون قديما اصطالحا، وTلك فإنه ال ي;ك \ قدمه بل �ب علينا إزا<ه :مع� هذه القاعدة

فهو غ� مقصود با�´؛ فإن  القدم الواق"R هذه القاعدة هو القدم االصطال�، أما  الِقدم ا�ن´وÐا ينبà ا<نبيه عليه أن 
ولكنه �ا ªن غ� م�وع R األصل ، ل�ر R الواقع قد يكون قديما ¾يث ال يوجد وقت الúاع من أدرك منشأه ومبدأها

  .لم يعَط حكم القاعدة السابقة، و إنما أعطي حكم هذه القاعدة فيجب علينا أن نزيله ألنه ليس p اعتبار
  :أمثلة القاعدة

، وTلك فإنه �ب إزا<ها مهما تقادم ة تطل Q مقر نساء جاره، فأنها ال تعت� قديمةلو �ن �ار إنسان نافذ :ا�ثال األول �
وهذا هو ا�حل وهذا هو الفارق ب[ هذه القاعدة ، وÀنما لم نعت�ها قديمة؛ ألنها ¡ر غ� م�وع R أصله، عهدها

 R �اذا لم نعت�ها قديمة؟والقاعدة السابقة، 
ً
 أن يطلع \  ألن هذا ال�ر ليس م�و�

ً
 أبدا

ً
أصله فإن ال�ع ال يقر أحدا

نساء جاره، وهذا األمر Ýصل كث�ا R ا�نازل وا5يوت اآلن فنجد بعض ا�اس هداهم اهللا، �عل نوافذ بيته مطلة \ مقر 
فذة أن يغلقها أو األ�ة R ا5يت ا�جاور، إذا اشت( صاحب ا5يت ا�جاور، فإنه �ب \ صاحب ا�ا، اجتماع العائلة

 \ ا�ار، وال�ر ال يكون قديما،  �اذا؟
ً
 من  �اذا ال يكون قديما؟ألنها تشg ¡را

ً
ألن هذا ال�ر وÀن ªن موجودا

 \ أن يطلع \ نساء جاره
ً
 من حيث األصل؛ فإن ال�ع ال يقر أحدا

ً
أو نساء غ�ه أو ، الزمن السابق إال إنه ليس م�و�

  .إي نسوة أجنبيات
  لو �ن �ار إنسان مÒاب أو gرى أقذار يصب k الطريق العام ويؤذي ا�ارين، فإنه  :�ثال اbا�ا �

ال يعت� قديما �ا فإنه �ب أن يزال مهما تقادم عهده، و�ا �ب أن يزيله، و°نما ال نعت�ه قديما؛ ألنه Aر غ� م(وع 
مثال إنسان يسلط  أوساخ بيته \ الطريق العام فإذا مرت  العام،k أصله، فإن ال(ع ال يقر أحداً Q أن ي¤ باUق 

أو مر ا�شاة اTين يمشون R الشارع واتسخت ثيابهم وربما تعطلت سياراتهم وحصل األذى ، السيارات أو مرت ا¤واب
إنÑ من قديم أتعامل بهذا : فإن هذا اإلنسان �ب عليه أن ال ي¹ف مياهه وأقذاره إ² الطريق العام، فإذا قال، وال�ر |م

ألن  هذا  �اذا؟إن هذا األمر ليس p اعتبار : األمر وال يوجد وقت الúاع اuاÊ من أدرك منشأ وبداية هذه العادة، فنقول
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ً
األمر ليس م�و� من حيث األصل، وÀذا ªن األمر غ� م�وع R أصله فإنه ال يكون قديما، وÀذا ªن ليس قديما

 فإن
ً
  .ه �ب أن يزال، وTلك نطقت القاعدة بأن ال�ر ال يكون قديمااصطالحا

  :ضابط ما Ý;م قدمه وما ال Ý;م قدمه
يعÑ خالل تأمل هذه القاعدة والقاعدة السابقة قد يلتبس \ الطالب أن هناك أشياء Ý;م قدمها وأشياء ال Ý;م  

رأينا R القاعدة السابقة أشياء ) Ðم قدمه وما ال Ðïم قدمهضابط  ما ï: (قدمها، Tلك سنحرر هذه القضية �ت عنوان
فما الضابط k ذلك؟ يع§ فيها ¡ر ومع ذلك اح;م قدمها، ورأينا R هذه القاعدة أشياء فيها ¡ر لكن ال Ý;م قدمها، 
استنبط أهل العلم  مشابه؟ �اذا احÐمنا بعض األشياء ولم ÷Ðم قدم بعض األشياء مع أن هذه األشياء فيها Aر واحد أو

 Tلك، يعÑ ضابط �ا Ý;م قدمه وماال Ý;م قدمه، فقال
ً
إن R ما يمكن أن : "ومنهم الشيخ أËد الزرقاء رËه اهللا ضابطا

ومعÄ ذلك -،يُستحق Q الغ� بوجه من الوجوه ال(عية، فهو ليس ب¤ر فاحش، وحينئٍذ �ب مرا:ة قدمه إذا �ن قديما
 "وما ال يمكن أن يستحق Q الغ� بوجه من الوجوه ال(عية، فهو Aر فاحش ويرفع مهما �ن قديما -ك \ قدمهأنه ي;

  .وهذا الضابط ضابط nيل إذا تأملناه تب[ �ا الفرق ب[ القاعدة السابقة وب[ هذه القاعدة
  .عدة السابقةÜاول أن نطبق هذا الضابط \ األمثلة ا�ذكورة R هذا القاعدة والقا 

إن هذه : ذكرناه من ضمن األمثلة السابقة، وقلناا�Òاب ا�ي يصب Q بيت ا�ار، أو ا�مر ا�ي يمر k أرض ا�ار :مثال
ألن اإلنسان Ðكن أن يستحق \ غ�ه أن يُمر  ماءه R : قالوا �اذا ؟األشياء قديمة و�ب مرا�ة قدمها وت;ك \ حا|ا 

 p، كما قلنا R ا�حا¡ة السابقة ربما أن اإلنسان يتفق مع جاره R جعل جزء من أرضه Ðر أرضه، أو أن �
ً
عل أرضه Ðرا

ألرضه، أو يتفق مع جاره بتسلط مياهه وما إ² ذلك \  أرضه أو \ فنائه، وهذا األمر قد يكون بمقابل ماÊ أو مقابل 
مر Ðكن أن يستحق \ غ�ه بوجه من الوجوه ال�عية اعت�ناه عمل آخر، وقد يكون من باب ا|بة فلما ªن هذا األ

، والقديم االصطال� �ب أن ي;ك \ قدمه
ً
  .قديما اصطالحيا

، فإن هذا األمر ال يمكن أن يستحق بوجه من الوجوه أما ا�Òاب ا�ي ي¤ با�ارين أو اjافذة ال} تطل Q نساء جاره
وأوساخ بيx ، أنا سوف أسلط مياه بيx وقاذورات بيx: إلنسان ذهب إ² مسئول ا5ت وقاليعÑ لو اف;ضنا أن ا، ال�عية

فهذا ال يمكن أن يكون، و�ا ªن هذا األمر غ� Ðكن، وال ، \ الطريق العام فأريد أن تسمح Ê بمقابل أو بدون مقابل
 ،
ً
 كب�ا

ً
 فاحشا

ً
وTلك فإنه �ب أن يرفع مهما ªن السبب، إذا هذا هو يستحق بوجه من الوجوه ال�عية، فإنه يعت� ¡را
  .الضابط �ا Ý;م قدمه وما ال Ý;م قدمه من ال�ر

  :بô الربط ب© القاعدت© وúتم بها هذه اUلقة
  .ال�ر القديم R الواقع اTي هو م�وع R أصله يعت� قديما اصطالحا، في;ك \ قدمه: القاعدة السابقة

Uاصطالحا : ا�ةالقاعدة ا R أصله، وال يعت� قديما R ي ليس هو م�وعTالواقع ا R ال�ر القديم  
  .فال ي;ك \ قدمه

  )û(اUلقة 
وبهذا نكون قد انتهينا من اuديث \  ،Aار Aر وال الأخذنا R ا�حا¡ة السابقة بعضا من القواعد الفرعية لقاعدة 

نتقل عنها إv غ�ها أحب أن أرÎز Q مسألة القاعدت© األخ�ت© من القواعد وقبل أن ن ،¡ار ¡ر وال قاعدة ال
  .الفرعية وc القاعدة السابعة والقاعدة اbامنة
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  .القديم يÐك Q قدمه: القاعدة السابعة
 : القاعدة اbامنة

ً
  .ال¤ر ال يكون قديما
قدمها وهناك أشياء قديمة  مضابط أن هناك أشياء قديمة احُ; واTي د�نا Tكر ال ،وذكرنا الضابط R ا<فريق ب[ القاعدت[

 Ýُ د الز، قدمها مع أن ال�ر واقع فيهما ;ملمËه اهللا وملخصه رقاءوهذا الضابط ذكره الشيخ أËما يمكن أن " ر R أن
يمكن  ال أما ما، يغ�Q قدمه وال  كوحينئذ فإنه يÐ ،فهو ليس ب¤ر فاحش ،ةيستحق Q الغ� بوجه من الوجوه ال(عي

  ."فإنه Aر فاحش وحينئذ �ب أن يرفع مهما تقادم عهده ،أن يستحق Q الغ� بوجه من الوجوه ال(عية
هذا ا�مر ا�ي جعله ا�ار k أرض جاره : فمثال ،وبينا الضابط من خالل األمثلة ا�ذكورة �ت القاعدت[ السابقت[

، أن هذا األمر قديم ي;ك \ قدمه وال يزالبوTلك حكم العلماء  ،لوجوه ال�عيةيستحق \ الغ� بوجه من اأن يمكن 
يمكن أن يستحق \ الغ�  فإنه ال ،أما اjافذة ال} تطل Q بيت ا�ار ويطلع من خال ا صاحب اCيت Q نساء جاره

 ، بيات عنها \ أن يطلع \ نساء أجنيقر أحدً  فإن ال�ع ال ،بوجه من الوجوه ال�عية
ً
ولم  وحينئذ اعت� هذا ال�ر منفيا

 
ً
؛ "القديم يÐك Q قدمه"و� قاعدة :ةعالقاعدة السابإن : وTلك نربط ب[ القاعدت[ بقو�ا، بل �ب أن يزال يعت� قديما

ال¤ر "و� :ةامنالقاعدة اbأما ، \ قدمه كال�ر القديم R الواقع  اTي هو م�وع R أصله يعت� قديما اصطالحا وي;
ي;ك \  ال�ر القديم R الواقع اTي ليس م�و� R أصله ال يعت� قديما اصطالحا وTلك فإنه ال، "ايكون قديم ال

  .¡ار ¡ر وال وبهذا نكون ختمنا ال¿م \ قاعدة ال ،قدمه
  .ذنا القواعد الفرعية و� ثمان قواعدثم بعد ذلك أخ ،وضابط ال�ر ا�حرم ،وأدلة القاعدة ،لفاظ القاعدةأأخذنا فيها 

  .العادة �كمة: قاعدة إv الفقرة األخرى k ا�نهج وc كننتقل بعد ذل
أنهما من ، Aر وال Aار الوقاعدة العادة �كمة سابقة أن قاعدة  اتوقبل أن ندخل R هذه القاعدة Üن ذكرنا r Rا¡
  .أنهن يدخلن n Rيع أبواب الفقه وcتبهبالعلم قبيل القواعد اGمس الك�ى الالÅ وصفهن أهل 

  :وال مانع من تكرارها ا�وم فنقول �وهذه القواعد اGمس الك�ى كررناها R أك0 من مناسبة 
و األمور با�قاصد  وا�ق© ال يزول بالشك  يس�´لب ا�شقة�و ا  ارA ر والA وال العادة �كمة.  

  .وا�شقة �لب ا<يس�بمقاصدها، وا�ق[ ال يزول بالشك،  uديث عن قاعدة األمورسبق R ا�ستوى السابق ا
عن قاعدة العادة  ونت{م ا�وم ،¡ار ¡ر وال قاعدة الال¿م عن قاعدة ال ¡ر وال ¡ار وسبق معنا R هذا ا�ستوى 

  .rكمة
  :مرتبا وفق ا�قاط ا<ا�ةrكمة  سيكون اuديث حول قاعدة العادة

  .لفاظ القاعدةأ  :والً أ
 
ً
  .مقدمة حول نشوء العادات :ثانيا
 
ً
  .مع� القاعدة :ثاbا
 
ً
  .Q العادة ضابط األحÌم ال} تب� :رابعا

 
ً
  .أصل القاعدة :خامسا
 
ً
  .رف بالعادةعالقة العُ  :سادسا
 
ً
  .öوط اعتبار العرف :سابعا
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ً
  .أقسام العرف باعتبار موضوعه :ثامنا
 
ً
  .تبار انتشاره ب© اjاس *هم أو اقتصاره Q بعضهمأقسام العرف باع :تاسعا
  .ا�ندرجة فيهاأو ، القواعد ا�تفرعة عن هذه القاعدة ::öاً 

  .هذه اjقاط ال} سنتfم عن القاعدة وفق ترتيبها بإذن اهللا عز وجل
  :ألفاظ القاعدة :أوال����

؛ ألن العلماء R الغالب ال ن تبدأ بذكر ألفاظ القاعدةأR دراسة القواعد الفقهية، نهج العل� الصحيح ا�Üن ذكرنا أن 
وهذه األلفاظ قد تكون يتفقون \ لفظ واحد للقاعدة، بل Ç منهم يع�× عن هذه القاعدة باللفظ اTي يراه صحيحا، 

  .ن لg لفظ منها مÔة \ غ�هكول ،وقد تكون م;ادفة من حيث ا�عÄ العام، م;ادفة
  .العادة �كمة: هو ه القاعدةذر  اللفظ ا�شهو

جالل ا¤ين وأول من ذكرها بهذا اللفظ هو ، وهو اTي جرى عليه كث� من العلماء ا�ؤلف[ R الفقه وأصوp وقواعده
  .السيوR Õ كتابه األشباه وا�ظائر

Õنما ا�قصود ال،  وليس ا�قصود بهذا أن هذه القاعدة لم تكن معروفة قبل السيوÀأوÕأول من ذكر هذه هو  ن السيو
  .لم نطلع عليها، وذلك حسب علمنا واطالعنا، وÀال يمكن أن تكون موجودة قبل السيوÕ ولكن القاعدة بهذا اللفظ

�ات بهناك تع، العادة rكمةالسيوÕ ع� عن هذه القاعدة بقوp موجود قبل السيوÕ لكن  :القاعدة ها�ع� العام  ذ
متعددة 	ها تدل \ أن العادة وهناك ألفاظ ¼تلفة ، وم�وعية الرجوع إ�ها اعتبار العادة تدل \القاعدة  هأخرى |ذ

  .ألفاظ أربعةة جدا ولكن سنكت´ منها بوهذه األلفاظ كث� ،و\ أنه �وز الرجوع إ�ها R كث� من األح�م ،معت�ة
صاحب  وهذا تعب� الكر, اuن´ ،وم k مÌنهماألصل أن جواب السؤال �ري Q حسب ما تعارف R ق :األولاللفظ 

وليس ا�قصود باألصول ، R األصول رسالة وp ر, هو من أول ألف القواعد الفقهيةكوبا�ناسبة ال، األصول ا�شهورة
األصل أن جواب السؤال �ري \ : كقوp، رت بلفظ األصلد× ة عن قواعد فقهية ُص رعبا، وÀنما � أصول أصول الفقه

وهذه األصول مهمة لطالب العلم فيحسن به أن يطلع \ هذه الرسالة وأن يستفيد Ðا ، سب ما تعارف Ç قوم R م�نهمح
ولكن هذا ا<عب� ليس تعب�ا �ما وهذا ظاهر وواضح ، 5نة من اللبنات األو� R تكوين هذا العلمجاء فيها و� تمثل 
فكأن هذا ا<عب� خاص �ا تعارف ا�اس عليه R  ،األصل أن جواب السؤال :حيث قال،ظ هذا ا<عب�امن خالل تأمل ألف

 ،هناك �دات R األلفاظف، فقط تقت¹ \ األلفاظ وأنتم تعلمون أن عرف ا�اس وأن �دات ا�اس ال، ألفاظهم فقط
فالعرف والعادة ، األعمال R ، وهناك �داتاألقوال وهناك �دات R، ا�شاربوهناك �دات R  ،وهناك �دات R ا�طاعم

Îح اإلمام الكر, R هذا  لكوT ،لاأما هذا ا<عب� فهو خاص باأللفاظ أو باألقو، يتصفان بالعموم والشمول لg األحوال
�ري Q حسب متعارف R قوم k مÌنهماألصل أن جواب السؤال  :فقال، أن هذا األمر ¼تص ½واب السؤالباألصل  ،
 Ñدات ا�اس وأعرافهمت فيها ل اإلنسان أي سؤال ثم أجاب بألفاظ اختلفئإذا سيع�  

َ
ب ¾سب فإن هذا ا�جيب إنما يطال

  .هذا هو ا<عب� األول، ما تعارف عليه ا�اس R م�نه هو
وأنتم ، ظائروا� شباهوهذا ا<عب� هو تعب� ابن الوcيل R كتابه األ، الرجوع إ² العرف R مسائل كث�ة :اbا� عب�ا�

ف´ الغالب تكون  ،تالحظون أن الصياغة R هذا ا<عب� ¼تلفة عن اTي انت� وسار عليه العلماء R القواعد الفقهية
مسائل كث�ة، وهذا �رنا إ² مسألة أما هذا ا<عب� فهو عبارة عن إخبار الرجوع إ² العرف R باّت،  عن حكمعبارة 
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 ،بصيغة اإلخبار، فبعضهم يذكر العبارة  R القواعد الفقهية ªنوا يتجوزون R العباراتأن العلماء ا�ؤلف[أخرى و� 
وÀنما �  يذكر أشياء ليست من قبيل القواعد، وبعضهم صيغة ال;دد، وبعضهم يذكرها ببصيغة اuكم وبعضهم يذكرها
نستغرب إذا رأينا  وTلك ال ،مذاهب واسعة كذل أن العلماء |م Rأو ا<قاسيم أو الفروق، هذا 	ه يد�ا  من قبيل األلغاز

  .مثل ذلك R كتب القواعد الفقهية
، وcذلك العالR Ú ا�جموع ا�ذهب، R كتابه األشباه وا�ظائر وهذا تعب� ابن السبÖ، الرجوع إ² العادة: اbالثاللفظ 
  .القواعد تابهكاuسR Ñ وcذلك 

عن قاعدة العادة rكمة �ت هذا  ثم يت{مون ،العلماء هذا العنوان الرجوع إ² العادة هؤالءيذكر يعÑ : الرجوع إ² العادة
  .العنوان

   :وهو تعب� ابن �بدين اuن´ حيث قال :الرابع لفظلا
  Tا عليه اuكم قد يدارُ            والعرف R ال�ع p اعتبارُ 

 ث�كأنهم ªنوا ينظمون ، قواعد الفقهية وغ�هوÐا تعارف العلماء عليه R علم ال، وهذا من باب ا�ظم 
ً
 من الكتب وcث� ا

ً
 ا

 من ا�سائل وcث�
ً
  ومنها هذا ا�ظم حيث يقول ناظمه فيه، ومن ذلك ما جرى R علم القواعد الفقهية، من القواعد ا

  Tا عليه اuكم قد يدارُ            والعرف R ال�ع p اعتبارُ 
\ Æء ومنها ا�خت¹ ، وأنتم ترون ا<عب�ات ¼تلفة منها الواسع والشامل ة العادة �كمةإذاً هذه أربع تعب�ات لقاعد

  .rدد
  :مقدمة حول نشوء األعراف والعادات:اjقطة اbانية

Ç عمل اختياري البد p من باعث، وهذا ا5اعث قد يكون خارجيا كظهور منفعة Tلك العمل، وقد يكون داخليا 
¢ لألخذ باhأر، فإذا ارتاح اإلنسان لعمل ما سواء أكان دافعه داخليا أو خارجيا، فإذا ارتاح اإلنسان كحب االنتقام ا¤ا

|ذا اإلنسان، فإذا حاªه فيه غ�ه بدافع حب ا<قليد، ثم  �دةلعمل ما وcرره مرة وثانية وثاhة ورابعة أصبح با<كرار 
  . عرفابحت تلك العادة تكررت هذه ا�حاªة وانت�ت ب[ معظم األفراد أص

، وÃتلف العادات من بيئة إ² األقوال�ري Üوه R  األعمال�دة ا�مهور، وما ذكرناه سابقا R �هو : إذ العرف k اUقيقة
بيئة ¾سب الطبيعة، و¾سب ا5يئة االجتماعية، و¾سب ا¤يانات واألنظمة وÜو ذلك، وTلك Ãتلف العادات واألعراف 

  .ف ا5يئاتتبعا الختال
كيف نشأت هذه األعراف والعادات؟ : هذه مقدمة يس�ة جدا حول نشوء األعراف والعادات؛ ألنه قد يسأل السائل فيقول

نوها إن اإلنسان قد يرتاح لعمل من األعمال، فإذا : فنقول. و� أمور لم ُ�� ا�اس عليها وÀنما هم بأنفسهم أنشؤوها وcو 
فإن بعض ا�اس يرتاح إ² 5اس مثال من نوع اhياب، وبعضهم يرتاح إ² اللباس من نوع ، باساللأخذنا من األمثلة مثال 
  .وبعضهم يرتاح إ² نوع آخر ªلقميص وا5نطال وما إ² ذلك، آخر ªإلزار والقميص

ينا ثم رآه ا�اس ثم إذا لبس اإلنسان لبسا مع، هذه العادات قد يعÑ يتجه اإلنسان إÆ ²ء من هذا لرغبة معينة R نفسه
قد يقته بعضهم بدافع حب ا<قليد أو اإلعجاب أو أن هذا األمر قد ال- قبوال عند ا�اس، فإذا حصل مثل هذه ا�حاªة 

رجل ما لبس اhوب R ا�وم األول، ثم لبسه R ا�وم اhا�، ثم : وحصل مثل هذا ا<قليد انت� هذا األمر ب[ ا�اس، فمثال
اhالث، ثم لبسه R ا�وم الرابع، أصبح هذا األمر �دة لإلنسان، ثم بعد ذلك رآه غ�ه فقته، ثم ك0 هذا  لبسه R ا�وم
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  .األمر وانت� ب[ ا�اس فأصبح عرفا
 ا�رحلة األو� 

ً
ثم بعد ذلك إذا حصل تقليد وrاªة |ذا الفعل  أصبح �دة،، ثم بعد ذلك تكرر الفعل ا�فرد الواحدإذا

  .أصبح عرفا[ ا�اس وانت� ب
طبعا هذا األمر فيما يتعلق مثال با�البس، هناك �دات وأعراف تتعلق باألقوال وال¿م، فنجد مثال ا�اس تعرفوا \ 
أقوال و.مات R بتنا هذا R ا�ملكة العربية السعودية، بعضهم مثال تعرف \ أقوال و.مات |ا معاٍن ودالالت R ا�غرب 

ناك عرف ثالث أو رابع أو خامس R بتان أخرى وهكذا، هذا يد�ا \ أن األعراف والعادات Ãتلف من م�ن العر/، وه
  .إ² آخر

و°ذا Ñثنا عن أسباب اختالف أعراف اjاس و:داتهم فثلك أسباب عديدة جدا، ومن هذا األسباب Q سبيل اإل|ال 
  :واالختصار

 |م �دات Hتلفون فيها عن ا�صارى، وا�صارى |م �دات Hتلفون فيها عن فنجد أن ا�سلم[: االختالف k ا�ين
والسبب R ذلك أن األديان وال�ائع تلزم ا�اس بأمور إذا امتثلوها أصبحت �دة |م، وÀذا ك0ت هذه ؛ ا�هود، وهكذا

  .عرافTلك األديان سبب من أسباب العادات واأل، األمور عندهم أصبحت عرفا سائدا عندهم
فنجد بعض ا5تان يتصف أهلها بطبائع معينة فمثال طبيعة ال�ودة، أو طبيعة اuرارة، أو طبيعة العجلة وما  :أيضا الطبائع

  .إ² ذلك، هذه الطبائع تؤثر R اإلنسان، وبا<اÊ تؤثر R �دات األقوام وأعرافهم
  كذلك Óا يسبب االختالف k العادات ب© الشعوب والقبائل

إن |يع األحوال ال} يعيش اإلنسان : بل يمكن أن نقول واألحوال االقتصادية،،واألحوال السياسية ، حوال االجتماعيةاأل
  .فإنها تسبب R اختالف العادات k ضوئها

تبدلت أن اإلنسان قد يعتاد أمراً من األمور R بيئته هنا R بته هنا فإذا انتقل بت آخر  وا�ي يدل Q صحة هذا الÞم
�داته وتغ�ت، Tلك فإن من طبيعة العادات ومن خصائصها أنها تتبدل وتتغ� تبعا <بدل أسبابها وتغ�ها، طبعا هذا 
ال¿م 	ه من باب اإل�از واالختصار، لكن سيأÅ معنا إن شاء اهللا R ثنايا اuديث عن هذه القاعدة أو القواعد الفرعية 

  .مزيد بسط حول هذه القضية
jةاbاbمع� القاعدة: قطة ا:  

  :ا�ع� اإلفرادي: أوالً 
العادة طبيعة ثانية، بمعÄ : ، وTلك قيلاسم للفعل ا�تكرر تكررا كث�ا ح· يص� ªلسجية والطبيعة �:k اللغة العادة 

، ا طبيعة ثانيةالفعل اTي يتكرر دائما ح· وصفوا العادة بكونه: هذا ال¿م أن أهل اللغة يقصدون من 	مة العادة
اإلنسان lبول \ طبائع معينة وهذه الطبائع R الغالب أن اإلنسان ال يستطيع أن يغ�ها، العادة كذلك � من قبيل 

  .الطبيعة؛ وTلك وصفت بكونها طبيعة ثانية
  أما العادة R االصطالح فقد عرفها العلماء بتعريفات ¼تلفة، ولكن أحسن ما قيل R تعريفها

  .عبارة عما يستقر R ا�فوس من األمور ا�تكررة ا�قبولة عند ذوي الطباع السليمة� :k االصطالح العادة
  :و°ذا تأملنا هذا ا�عريف þد أنه اشتمل Q خصائص

  .هذا األمر مستقر R ا�فوس :األمر األول
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  .هذا األمر متكرر: األمر اbا�
  .وي الطباع السليمةهذا األمر مقبول عند ا�اس من ذ :األمر اbالث

و�لك þد أن تعريف العادة k االصطالح يشمل فالعادة ال يمكن أن تكون �دة إال إذ اشتملت \ هذه اGصائص، 
  :عدة أمور

وحديثه وÜو ذلك وهذا يس¸ بالعادة ، و¦به،ما يعتاده الفرد من ا�اس R شؤونه اGاصة، كعادته R أكله  :األمر األول
  .الفردية

إنسان اعتاد \ أكل مع[ ال يستطيع أن يغ�ه أو ال : ن ا�اس Hتلفون R �داتهم اGاصة أو العادة الفردية، Íد مثالاآل
يستطيع أن يستغÑ عنه، أو أنه اعتاد \ كره أكل مع[، لو بُذل p من ا�ال من أجل أن يأكل هذا األكل ما استطاع أكله؛ 

قهوة أو : ما يتعلق بال�ب، Íد بعض ا�اس مثال تعود \ أن ي�ب R أول ا�هار مثالألنه لم يعتد \ أكله،كذلك في
p آخر ا�هار، بعضهم لو قيل R د بعضهم أنه تعود \ ¦ب ذلكÍغ� �دتك الفردية: شايا أو ما إ² ذلك أو عص�ا، و .

  .Ä االصطال�ال أستطيع أبدا، إذا العادة الفردية من قبيل ما يدخل R ا�ع: قال
ما يعتاده األفراد وا�ما�ت وا�اس Ðا ينشأ R األصل من ا�اه عقý وتفك� وهذا يرادف العرف، وTلك لن  :األمر اbا�

  .نتحدث عنه R هذه ا�ناسبة، وÀنما سنتحدث عنه عندما نتحدث عن العرف مستقبال
كإ�اع ا5لوغ R بعض ، ر ا�تكرر إذا ªن ناشئا من سبب طبي"األم :األمر اbالث Óا يشمله تعريف العادة k االصطالح

بعض ا5تان اuارة يكون ا5لوغ فيها : ا5يئات، ونضج اhمار R ا5الد اuارة، يعÑ مثال هذا األمر يعت� �دة، فمثال
يه R ا5تان ا5اردة، هذا أ�ع من ا5تان ا5اردة، كذلك نضج اhمار Íده R ا5تان اuارة يكون أ�ع Ðا هو عل

  .األمور 	ها داخلة R تعريف العادة R االصطالح
مة انتهينا من تعريف العادة ننتقل <عريف

À
   .ُ�َك

مة k اللغة
À
ومعÄ ، اسم مفعول من ا<حكيم، ومادة اuكم R اللغة |ا معان متعددة منها ا�نع والفصل والقضاء���� :ُ�َك

  .األمر جعل إ�ه وفوض إ�ه أن: أن ال°ء rكم أي
وقبل أن ننتقل إ² تعريف rكمة R االصطالح، هنا مسألة منهجية علمية مهمة جدا، دائما ما نتعرض <عريف بعض 
ال{مات R اللغة واالصطالح، وÀذا أردنا أن نعرف هذه ال{مات R اللغة فإننا سنكون أمام معان متعددة وcث�ة جدا، بعض 

مام öس معا�، وبعض األحيان نكون أمام ع� معا�، وبعض األحيان نكون أمام ثالث[ معÄ أو األحيان نكون أ
إنه يناسب أن نقت¹ \ ا�عا� القريبة من : يقول العلماء وا5احثون ما ا�نهج الصحيح k هذه القضايا؟أك0 أو أقل، 

ه، وÀنما هو مقصود من أجل أن نب[ ا�عÄ االصطال� |ذه ا�عÄ االصطال�، �اذا؟ ألن ا�عÄ اللغوي ليس مقصود �فس
ال{مة؛ نظرا ألن ¾ثنا R مثل القواعد الفقهية أو R أصول الفقه أو R الفقه أو R اuديث أو R ا<فس� أو ما إ² ذلك من 

ما إ² ذلك، وليس ¾ثا R األمور العلوم ال�عية، إنما هو ¾ث R العلوم االصطالحية ªلفقه وقواعد الفقه وأصول الفقه و
اللغوية، ولكن �ا ªنت العبارات الواردة R الكتاب والسنة وÞ ÷م أهل العلم � باللغة العربية، فإنه ال يمكننا أن نب[ 
 معناها ون�ح مقصودها ومرادها من حيث االصطالح إال با�رور با�عÄ اللغوي، وTلك فإنه �ب علينا أن نتأمل هذه

اuكم معناه R اللغة يأÅ من معان : كما ذكرنا R هذه ال{مة فنقول، ا�عا� اللغوية وأن نقت¹ \ ا�عا� ا�ناسبة للمقام
  .متعددة ا�ناسب منها R هذا ا�قام وهذا ا�وضع ا�نع والفصل والقضاء
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وهو ¦ح �جلة األح�م - ¦ح lلة األح�مفقد ذكر عý حيدر R كتابه درر ا�uم �: k االصطالح أما تعريف �كمة
أي أنها � ا�رجع عند : ذكر أن تعريف rكمة R االصطالح، -العد�ة وهو من أحسن ¦وح lلة األح�م العد�ة

  .ألنها د�ل ينبÑ عليه اuكم الúاع،
pقو Äمع Ñكمة : يعr مقام R اع، كأنك حكمتها وجعلتهاúأو الفاصل ب[ أي مرجوع إ�ها عند ال þاكم أو القاuا

 rكمة أي مرجوع إ�ها عند الúاع؛ ألنها د�ل ينبÑ عليها اuكما�اس R القضايا
ً
  .، إذا

  )�( اUلقة
R اuلقة اhامنة بدأنا باuديث حول القاعدة اhانية من القواعد ا�ذكورة R ا�نهج و� قاعدة العادة rكمة، وذكرنا أننا 

  :القاعدة وفق عدد من ا�قاطسندرس هذه 
  .ألفاظ القاعدة وذكرنا ما يتعلق بهذه ا�قطة R ا�حا¡ة السابقة :اjقطة األو]
معÄ القاعدة وتكلمنا عن ا�عÄ اإلفرادي R ا�حا¡ة السابقة وتوقفنا عند ذكر ا�عÄ اإلnاÊ، وÜن : اjقطة اbانية

 �كمةوذكرنا تعريفها ،واللفظ اhا�  العادةعدة تتكون من لفظ[ اللفظ األول أن هذه القا: قلنا R ا�حا¡ة السابقة
  .وذكرنا أيضا تعريفها وفق ما ذكره عý حيدر R كتاب درر ا�uم ¦ح lلة األح�م

  ،وبناء \ ما سبق ذكره R ا�حا¡ة السابقة 

èالعادةأن العادة حسب معناها ا�تقدم � ا�رج: مع� القاعدة اإل|ا \ Äتب xتطبيق األح�م ال R هذا ما يتعلق ع ،
Êاnالقاعدة اإل Äبمع.  

  ما c األحÌم ال} تب� Q العادة ح× نعرف كيف نطبق هذه القاعدة؟: وقد يسأل سائل فيقول
   .سيأÅ معنا بعد قليل إن شاء اهللا الضابط R األح�م الx تبÄ \ العادة 

  :ألحÌم ال(عية تنقسم من حيث ا�حديد إv قسم©وا�ميع يعلم أن ا
¤ينا أح�م حددت ووضحت وبينت با�ص ال�¢ كما هو اuال R أعداد الصلوات، وÞ أعداد الرcعات، وÞ أوقات   �

كما  الصلوات، وÞ مقادير الزcوات، وفيما يتعلق با�واريث، والكفارات، وطائفة كب�ة من األح�م تو� الشارع �ديدها
   .جاء R القرآن الكريم والسنة ا�بوية

� الx ، لكننا R الوقت نفسه نرى طائفة من األح�م ترcت من غ� �ديد، هذه األح�م الx أطلقت من غ� �ديد  �
  .ستكون lاال <طبيق هذه القاعدة

 ندخل اآلن R ا�قطة الرابعة من نقاط دراسة هذه القاعدة وعنوانها
ً
  إذا

  :ضابط األحÌم ال} تب� Q العادة: الرابعة اjقطة 
R ما ورد به ال(ع مطلقا وال  :ضابط األح�م الx تبÄ \ العادة ذكره السيوR Õ كتابه األشباه وا�ظائر حيث قال

فإن ، أو مطلقة األشياء جاءت R ال�يعة إما rددة كما ذكرنا قبل قليل،، ضابط P فيه، وال k اللغة، يرجع فيه إv العرف
كما هو اuال R مقادير الزcوات، وما يتعلق با�واريث، وما يتعلق بمسألة الصلوات من  ªنت rددة فال عالقة للعادة بها

، كذلك ما يتعلق باuج R مسألة الطواف، ومسألة الرå وما إ² ذلك، حيث أوقاتها من حيث أعداد رcعاتها وما إ² ذلك
ءت �ددة من قبل الشارع، و� ما جاء �دداً من قبل الشارع فإن العادة ليس  ا أثر فيه، أما األشياء فهذه األمور *ها جا

ال} جاءت مطلقة من قبل الشارع  ولم يضبطها ولم يرد k ال(ع ضابط  ا، وال يوجد k اللغة أيضا ضابط  ا فإننا إذا 
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  .لعادةأردنا أن نطبق هذه األحÌم فالبد jا أن نرجع إv ا
إن هذه ال�يعة نزلت بلغة العرب وÀذا أردنا أن نفهمها جيدا فال بد �ا : فنقول �اذا ذكرنا اللغة؟: وقد يسأل سائل فيقول

أن نفهمها كما يفهمها العرب، وTلك شدد أهل العلم \ ¡ورة معرفة اللغة العربية �ن أراد أن يطبق األح�م، و�ن أراد 
أراد أن يفهم السنة؛ نظرا ألن اهللا سبحانه وتعا² أنزل دستور هذه ال�يعة وهو القرآن أنزp باللغة  أن يفهم القرآن، و�ن

  .العربية، وTلك ªن لزاما \ من أراد أن يفهم هذه ال�يعة أن يكون rيطا بعلم اللغة العربية
ال} تب� Q العرف، أن األحÌم ال} جاءت مطلقة  أو األحÌم، الشاهد  ذا *ه أن الضابط k األحÌم ال} تب� Q العادة

كما سيأÅ معنا إن شاء اهللا R مناسبات قادمة عدد كب�  وليس  ا ضابط ال k ال(ع وال k اللغة ؛ فإنها تب� Q العادة
  .وال R اللغةمن األمثلة الx بنيت \ العادة، وأثرت العادة R تطبيقها؛ نظرا ألنها ليس |ا ضابط R ال�ع 

  :أصل القاعدة: اjقطة اtامسة
 Äا¡ات سابقة أن األصل يطلق ويراد به أك0 من معr R هذا ا�وضع هو ا¤�ل، ذكرنا R ا�راد Äبأصل فا�قصود ، وا�ع

  .دل \ اعتبار هذه القاعدة، وم�وعية العمل بها الكتاب والسنة: فنقول، أي د�ل القاعدة:القاعدة
نكت´ من ذلك بمثال واحد ، دل القرآن الكريم \ م�وعية العمل بهذه القاعدة R عدد كب� من األمثلة :الكتابأوال 

َمْعُروِف {:نه وتعا²اويكون هذا ا�ثال تنبيها \ غ�ه قال اهللا سبح
ْ
ُ ِرْزُقُهنÀ َوÎِْسَوُيُهنÀ بِال

َ
P َمْولُوِد

ْ
 ال

َ
Qَوالشاهد من هذه }َو

pبالعادة: بما تعارف ا�اس عليه، أي: بالعرف، أي: با�عروف أي :اآلية قو.  
أن اهللا سبحانه وتعا² ب[ R هذه اآلية أنه �ب \ الوا¤ أن ينفق \ الوا¤ة بالقدر ا�تعارف عليه، Ðا يدل : ووجه ا�اللة

  الوا¤ة،\ أن العرف والعادة rكمان، هنا اهللا سبحانه أوجب \ الوا¤ أن ينفق \ 
إن األح�م الx تأÅ مطلقة وليس |ا ضابط R ال�ع : ال، وÀنما جاءت اآلية مطلقة، وÜن قلنا هل أوجب قدرا معينا؟ 

وال R اللغة، كما هو الشأن R هذا ا�ثال، فإننا نرجع فيه إ² العرف، وهذا هو ع[ ما أمر اهللا به سبحانه وتعاR ² هذه 
  .نفاق با�عروف أي بما تعارف ا�اس عليهاآلية، حيث ربط هذا اإل

  :دلت السنة \ اعتبار هذه القاعدة وم�وعية العمل بها R عدد كب� من األمثلة، نكت´ من ذلك بمثال[ :ثانيا السّنة
يÑ ما رجل شحيح ال يُعط _وهو زوجها_يا رسول اهللا إن أبا سفيان : أن هند بنت عتبة رþ اهللا عنها قالت :ا�ثال األول

 æوو¤ي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم، فقال |ا ا� Ñرواه ا5خاري )  خذي ما يكفيك وو�ك با�عروف: ( �يكفي
  .ومسلم وهذا لفظ ا5خاري

  .با�تعارف عليه، أي، بما جرى عليه العرف: أي "با�عروف" �اuديث قوp  والشاهد من هذا
\ : ن تأخذ من مال زوجها كفايتها من ا�فقة، وقيد ذلك بأنه \ ضوء العرف، أيأباح |ا أ �أن الرسول : ووجه ا�اللة

مستوى �دة الزوج والزوجة، Ðا يدل \ أن العادة معت�ة وrكمة، وهذا هو ا�قصود إثباته، اآلن الزوج �ب عليه أن ينفق 
نفق عليها بما جرى عليه عرف ا�اس، وهذا العرف طبعا ال،إنما ي هل ينفق Q الزوجة بقدر �دد ال ¶تلف؟\ الزوجة، 

 æتلف ¾سب حال الزوج وحال الزوجة، وهذا هو ما أشار إ�ه ا�Hتلف من زمن إ² آخر، وHتلف من م�ن إ² آخر، وH
  .خذي ما يكفيك وو¤ك با�عروف: حينما ربط ذلك 	ه بالعرف حينما قال �

  .اuديث رواه أبو داود والنساÚ) ل أهل ا�دينة، والوزن وزن أهل مكةا�كيال مكيا: (�قوp : ا�ثال اbا�
نظرا ألن أهل ا�خيل  الكيل؛�ا ªن أهل ا�دينة أهل âل، اعت�ت �دتهم R مقدار : من هذا اUديث ووجه ا�اللة
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، وهذا يدل \ أن العادة الوزنو يتعاملون بالكيل، و�ا ªن أهل مكة أهل �ارة اعت�ت �دتهم R ما يتعامل به ا<جار وه
rكمة ومعمول بها؛ نظرا ألن أهل ا�دينة �دتهم اعتبار هذا الكيل بقدر rدد فأناط الشارع اuكم به، وcذلك أهل مكة 

  .اعت� الوزن بقدر rدد فأناط الشارع األح�م به
  .ما إ² ذلكوا�راد بذلك فيما يتقدم ¦� كنصب الزcوات ومقدار ا¤يات والكفارات و

 هذان ا�ثاالن من السنة يدل Ç منهما \ أن العادة معت�ة، واألمثلة واألدلة من الكتاب والسنة أكÐ 0ا ذكر، ولكن 
ً
إذا

ا�قصود R هذا ا�قام هو اإلشارة إ² هذه األدلة واألمثلة، ويكون ما سواها R معناها؛ ألن ا�قام ال يناسب بسط اuديث 
  .مثلة واألدلة والشواهدحول Ç هذه األ
  : عالقة العرف بالعادة: اjقطة السادسة

وأنه قد ُ�مع ، ذكرنا R ا�حا¡ات السابقة أن العرف قد يطلق \ بعض األشياء، وأن العادة قد تطلق \ بعض األشياء
أنهما �تمعان k �ء ، فهل هذين اللفظ© مÐادفان؟ أو أنهما ßتلفان؟ أو ب[ هذين ا�صطلح[ R بعض األشياء

  .هذا ما سنجيب عنه R هذه ا�قطةويفÐقان k �ء آخر؟ 
  :مع� العرف :أوال 

  العادة أخذنا معناها R ا�حا¡ات السابقة،  
مادة عرف معناها السكون والطمأنينة، وس� العرف بذلك؛ ألن ا�فوس تسكن إ�ه � :k اللغةأما العرف فمعناه 

  .وتطم1 إ�ه
  .فقد عرفه أهل العلم بأنه �دة nهور قوم R قول أو فعل� :k االصطالحلعرف أما ا

  :ويمكن أن نستخلص من هذا ا�عريف نتائج عديدة
  .أن العرف نوع من العادة :اjتيجة األو] •
ين أو اhالثة، ا�ماعة الكث�ة، وبناء \ ذلك فإن �دة الفرد من ا�اس أو الفرد يأ، أن العرف هو �دة nهور :اbانية •

  .فإن هذه العادات ال تس¸ عرفا؛ ألن من خصائص العرف أن يكون منوطا با�مهور وهم ا�ماعة الكث�ة من ا�اس
  .أن هذا ا<عريف يش� إ² أقسام العرف وسيأÅ اuديث مفصال عن هذه األقسام إن شاء اهللا :اbاbة  •
ر ا�نبعثة من ا<فك�، أما األمور ا�اشئة من الطبيعة أو ا5يئة أو ما إ² ذلك أن العادة ال تس¸ عرفا إال R األمو: الرابعة  •

، هذا األمر يتكرر وينت� ويظهر R ا5الد اuارة، لكنه إ�اع نضج اhمار R ا5الد اuارة: فإنها ال تس¸ عرفا، كمسألة
 عن أمر طب"، ومن شأن العرف أن يكو

ً
ن ناشئا عن أمر من قبيل ا<فك�، كما سيأÅ إن ال يس¸ عرفا؛ ألنه أمرا ناشئا

  .شاء اهللا تعا²
  بعدما تب[ �ا معÄ العرف، وسبق �ا أن بينا معÄ العادة، فيحسن بنا أن نذكر اآلن

  ما عالقة العرف بالعادة هل هما مصطلحان مÐادفان؟ هل أحدهما أعم من اآلخر؟ هل هما متباينان؟ 
، Íد أن العالقة ب[ العادة والعرف � العموم واGصوص ا�طلقملنا تعريف العرف والعادة إذا تأ: ا�واب سيأÅ اآلن

بمعÄ أن العادة أعم مطلقا والعرف أخص مطلقا، فإذا ªنت العادة � �دة ا�مهور R أمر ناشئ عن تفك� فإنها تس¸ 
ة لفرد من ا�اس فهذه تس¸ �دة وال تس¸ عرفا أو ªنت عرفا، أما بقية أنواع العادة، فإنها ال تس¸ عرفا، سواء أكانت �د

�دة �مهور ا�اس وللجما�ت الكث�ة لكنها ناشئة عن أمر طب"، فإنها تس¸ �دة وال تس¸ عرفا، كما ¡بنا عليه مثاال 
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 العادة     

 لعرفا

تان اuارة فهذا يس¸ قبل قليل R مسألة إ�اع نضج اhمار R بعض ا5الد اuارة، ومثله إ�اع ا5لوغ أيضا R بعض ا5
 العادة أعم مطلقا والعرف أخص 

ً
�دة وال يس¸ عرفا، فاuاصل أن Ç عرف يعت� �دة وليست Ç �دة تعت� عرفا، إذا

  مطلقا
وبإم�ننا أن نضع دائرت[ متداخلت[ إحداهما الصغ�ة و� العرف، واألخرى كب�ة و� العادة، ومعÄ هذا أن Ç ما ªن 

رة العرف فإنه يعت� �دة، ولكن إذا ªن األمر خارج دائرة العرف وداخل دائرة العادة يكون �دة وال يكون داخل دائ
  . عرفا وباهللا ا<وفيق

  
  :öوط اعتبار العرف: اjقطة السابعة

جوع إ�ها عند Üن ذكرنا R مناسبات عديدة أن العرف معت� R ال�يعة، وأن العادة rكمة، ومعÄ كونها rكمة أنها مر
هل R :دة تعت� �كمة وهل R عرف يعت� مقبوال؟ أم أن األمر ¶تلف باختالف : وي�ز إ�نا سؤال مهم ، الúاع

  األعراف والعادات؟ 
واTي يضبط ذلك 	ه هو ، إن األمر Hتلف باختالف نوع األعراف والعادات وباختالف األحوال ا�البسة |ما :نقول

  . رها أهل العلم باعتبار العرف والعادةال�وط الx ذك
إن العرف والعادة ال يعمل بهما إال عند _قق öوط العمل بهما، وهذه ال(وط ذكرها أهل العلم وبينوها كما  :فنقول

vمعنا اآلن إن شاء اهللا تعا Øسيأ.  
  .أن يكون العرف مضطردا أو �Cا :ال(ط األول �

  .هذا العرف مستمرا n Rيع حاالته أو أك0هاأن يكون العمل ب :ومعÄ هذا ال�ط
  ."إنما تعت� العادة إذا اطردت أو غلبت" :ويع� عن هذا ال�ط بقاعدة فقهية نصها

  ، أن يكون العرف ا�راد _كيمه قائما وموجودا عند اUادثة ال} يراد تطبيق العرف عليها :ال(ط اbا� �
العرف ا�ي _مل عليه األلفاظ إنما هو ا�قارن  السابق دون ": ويع� عن هذا ال�ط بقاعدة فقهية نصها

  :وسندرس بإذن اهللا سبحانه وتعا² هات[ القاعدت[ ضمن القواعد ا�تدرجة وا�تفرعة عن قاعدة العادة rكمة،"ا�تأخر
  .و� الx تمثل ال�ط األول إنما تعت� العادة إذا اطردت أو غلبت :القاعدة األو]

سندرس بإذن اهللا تعا² هات[  العرف ا�ي _مل عليه األلفاظ إنما هو ا�قارن السابق دون ا�تأخر :اbانيةوالقاعدة 
  .القاعدت[ ضمن القواعد ا�تدرجة وا�تفرعة عن قاعدة العادة rكمة R ا�حا¡ة القادمة بإذن اهللا تعا²

ويؤخذ ، العرف ت�يح �الفه فإن العرف يهملأن ال يعارض العرف ت�يح �الفه، فإن :رض : ال(ط اbالث �
  .با��يح

أن العرف إنما يعمل به حال السكوت، أما إذا Îح �الف ما يقتضيه العرف فإن العرف حينئذ ال قيمة  :معÄ هذا ال�ط
ل لو استأجر إنسان سيارة جرى العرف باستعما|ا p :Ë R وال �وز العمل به، وبا�ثال يتضح ا�قال فمثال

األمتعة،ªلسيارات الx يكون |ا م�ن R خلفها uمل األمتعة وتكون مهيأة Tلك، فإذا استأجر هذا اإلنسان هذه 
السيارة الx جرى العرف باستعما|ا Ë Rل األمتعة، لكن ا�ؤجر |ا Îح بعدم استعما|ا R ذلك، يعÑ أن ا�ؤجر حينما 

هذه السيارة تستعمل uمل األمتعة، لكÑ ال أجÔ لك أن تستعملها Ë Rل  العرف جرى بأن: أجرها |ذا الشخص قال
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 من اGلل أو ألي رغبة موجودة R نفس ا�ؤجر، فإذا Îح ا�ؤجر 
ً
األمتعة؛ نظرا ألن هذه السيارة جديدة، أو أن فيها شيئا

إن : ملها فيما جرى العرف به، فنقولإ� أستع: بمثل ذلك فإنه ال �وز استعما|ا Ë Rل األمتعة، ولو قال ا�ستأجر
احتجاجك بالعرف ورجوعك إ�ه R هذه اuالة غ� صحيح؛ نظرا ألن هذا العرف قد فقد ¦طا من ¦وط العمل به وهو 

ر قد Îح �الف ما يقتضيه العرف   .أن ال يوجد ت¹يح �الفه، واuال أن ا�ؤج×
 نص Ñ ،�öي :ال(ط الرابع �

َ
ث يؤدي العمل بالعرف إv تعطيل اjص ال(�، فإن :رض العرف أن ال يعارض العرف

نص �ö خاص باUادثة ال} جرى فيها العرف، فإنه ال اعتبار بالعرف و�ب حينئذ اّطراحه والعمل بما دل عليه اjص 
  .ال(�

 هذا هو ال�ط الرابع من ¦وط العمل بالعرف وهو أن ال يعارض العرف نص ¦¢، فإذا �
ً
رض العرف نص ¦¢، إذا

  .حينئذ يكون العرف مهمال ومّطرحا و�ب علينا أن نأخذ بما عليه ا�ص ال�¢
ولو رأينا  فإنه ال اعتبار |ذا العرف، با<عامل بالرباأو ، بتجارة اGمرلو جرى العرف R بت من ا5تان  :مثال ذلك �

أنا أعمل بالعرف، والعرف معمول به وقد جرى عمل : يه، قالشخصا يتعامل ببيع اGمر أو يتعامل بالربا وÀذا أنكرنا عل
إن هذا العرف عرف فاسد وال يصح العمل به؛ ألنه فقد : فنقول، ا�اس R هذا ا��ن \ اال�ار باGمر وا<عامل بالربا

ب والسنة \ فقد دلت األدلة ال�عية R الكتا، ¦طا مهما من ¦وط العمل به، وهو أن ال يعارض العرف نص ¦¢
فلو رأينا  ما يتعلق با<�ج والسفوروcذلك أيضا . �ريم ا<عامل باGمر، و\ �ريم ا<عامل بالربا R أدلة عديدة جدا

إن ا�اس قد تعارفوا \ مثل هذه األلبسة R هذا ا��ن والعرف معمول به R : امرأة مت�جة و�ا أنكرنا عليها قالت
لعرف ا�عمول به R ال�يعة هو ما لم Ýصل بينه وب[ األدلة مصادمة أو ¼الفة أما هذا العرف وهو إن ا: ال�يعة، فنقول

  .ا<�ج والسفور فقد دلت األدلة ال�عية \ أنه غ� جائز
  . هذه � ¦وط العمل بالعرف و� أربعة ¦وط، وسيأÅ معنا إن شاء اهللا R ا�حا¡ات القادمة مزيد بيان |ذه ال�وط

  )M1(اUلقة 
، وتوقفنا R آخر اuلقة السابقة عند اuديث حول العادة ا�حكمةنكمل \ برcة اهللا ما بدأناه من اuديث حول قاعدة 

أن : أن يكون العرف مضطردا أو �Cا، أي:  ال(ط األولوذكرنا أن هذه ال�وط � أربعة ¦وط،  öوط اعتبار العرف
| k االت أو أك�هايكون العمل به مستمراUا�.  يع اbفات قائما : ال(ط ا��ا k أن يكون العرف ا�راد _كيمه

  . وموجودا عند إنشائها
  .أن ال يعارض العرف ت�يح �الفه: ال(ط اbالث
، �فإذا توافرت هذه ال�وط األربعة، فإن العمل بالعرف معت� ومقبول ¦ أن ال يعارض العرف نص �ö: ال(ط الرابع

  .أما إذا اختلت هذه ال�وط 	ها أو بعضها، فإنه حينئذ �ب إهمال العرف وال �وز االستناد إ�ه واهللا أعلم
  : أقسام العرف باعتبار موضوعه :اjقطة اbامنة من نقاط القاعدة

  : ينقسم العرف باعتبار موضوعه إv قسم©
استعمال بعض األلفاظ وال;اكيب R معا� خاصة، ¾يث تصبح  أن يشيع ب[ ا�اس �: ومعناه  عرف لفظي :القسم األول

  .من غ� حاجة إ² قرينة أو عالقة عقلية أو ما إ² ذلك، تلك ا�عا� � ا�فهومة وا�تبادرة إ² األذهان عند اإلطالق
  : ومن األمثلة Q ذلك����
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R بعض ا5تان \ الغرفة أيضا، وÞ  ا�ارالق R بعض ا5تان \ الغرفة، وcذلك إط اCيتطالق لفظ إ :ا�ثال األول �
اآلن األصل R لفظ ا5يت ولفظ ، \ nيع ا5يت و\ nيع ا¤ار ا�ارو اCيتمعظم ا5تان يطلق هذان اللفظان وهما 

رى عرف ا¤ار أن يكون ÷ منهما شامال �ميع ا5يت و�ميع ا¤ار، بغرفه وÐراته ومنافعه، ولكن R بعض ا5تان ج
هذا العرف هو عرف ، فإنهم يعنون الغرفة اCيت :فإنهم يعنون الغرفة، وبعضهم إذا قالوا ا�ار: ا�اس فيها \ أنهم إذا قالوا

لفظي، إذا أطلق هذا اللفظ R بت من ا5تان اTي جرى عرف أهلها \ هذا االستعمال، فإنه ين¹ف اTهن مبا¦ة إ² 
  .ن غ� حاجة إ² عالقة عقليةالغرفة من غ� قرينة وم

\ ا�قود ا�ستعملة R ا5ت من أي نوع ªنت، مع أن لتراهم معÄ اصطالحيا  ا�راهمإطالق لفظ  :ا�ثال اbا�  �
، اآلن إذا أطلق لفظ ا¤راهم فاTي ين¹ف اTهن إ�ه أن معروفا ومشهورا، وهو ا�قود ا��وبة من الفضة بوزن خاص

قود ا�ستعملة R ا5ت، فمثال إذا أطلق لفظ ا¤راهم R ا�ملكة العربية السعودية فإن اTهن ين¹ف إ² ا¤راهم � ا�
الريال، وÀذا أطلق هذا اللفظ R م¹ فإن اTهن ين¹ف إ² ا�نيه، وÀذا أطلق هذا اللفظ R الكويت مثال فإنه ين¹ف إ² 

�اس قد تعارفوا \ مثل هذا، وأن هذا اللفظ إذا أطلق فإنه ين¹ف اTهن ا¤ينار، هذا هو من قبيل العرف اللفظي؛ ألن ا
مع أن هذا اللفظ R األصل p معÄ خاص مشهور ومعروف وهو ا�قود ، مبا¦ة من غ� حاجة إ² قرينة أو عالمة عقلية

  .ا��وبة من الفضة بوزن خاص
اآلن لفظ الو¤ إذا أطلق فإن اTهن ين¹ف إ² اTكر دون  \ اTكر دون األن2، الو�إطالق لفظ  :ا�ثال اbالث �

دُِكْم {: األن2، وÀن ªن R أصل اللغة لفظ الو¤ شامل لثكر واألن2، كما R قوp سبحانه
َ

ْوال
َ
َكِر  يُوِصيُكُم اهللاkِ ُÀ أ Àلِث

نْثََيْ©ِ 
ُ ْ
بن آدم انقطع عمله إال من ثالث وذكر منها أو و� صالح إذا مات ا: (وcما R قوp صt اهللا عليه وسلم} ِمْثُل َحظÇ األ

P كر دون األن2) يدعوTكر واألن2، ولكن عرف ا�اس اللفظي اقت¹ هذا اللفظ \ اTوهذا يصدق \ ا.  
، وÀن وسلمفهذا ين¹ف إ² أن ا�قصود هو الرسول صt اهللا عليه " قال الرسول: "إذا أطلقنا الرسول إذا قلنا :ا�ثال الرابع �

  .ªن هذا اللفظ أصال يدل \ Ç رسول سواء مرسل من قبل اهللا عز وجل، أو ªن مرسال من قبل غ�ه
، إذا قيل لفظ الكتاب ب[ ا�سلم[ فإنه ين¹ف إ² القرآن الكريم؛ نظرا ألن العرف قد جرى بذلك:ا�ثال اtامس �

  .ا�حو مثال فإنه ين¹ف إ² الكتاب اTي ألفه سيبويه R ا�حووcذلك إذا أطلق لفظ الكتاب ب[ طلبة العلم ا�هتم[ ب
األمثلة \ هذا القسم عديدة جدا، والضابط R هذا القسم أن يكون هذا ا�عÄ شائعا ومنت�ا وظاهرا عند ا�اس، وأن 

  . يةهذا اللفظ إذا استخدم فإنه يدل \ هذا ا�عÄ من غ� أن Üتاج إ² قرينة أو \ عالقة عقل
ومعناه اعتياد ا�اس \ بعض األعمال، وا�راد بذلك األعمال R األمور العادية، أو األعمال �: عرف عمà :القسم اbا�

  .R أمور ا�عامالت
  :فمن أمثلة العرف العمk à األمور العادية

العالم 	ه Íد أن ا�اس قد اعتادوا ، Üن إذا نظرنا R اعتياد ا�اس تعطيل بعض أيام األسبوع عن العمل :ا�ثال األول �
هذه العادة، فنجد أن ا�اس يعطلون يوما أو يوم[ عن العمل من أجل الراحة واالستجمام واالستعداد للعمل، سواء ªنت 
العطلة R يوم اGميس أو يوم ا�معة أو يوم السبت أو يوم األحد وهذا ال يهم اآلن، ا�قصود وا�هم أن هذه العادة جرت 

  . عند ا�اس، وهذه العادة من قبيل العادة العملية
للناس R هذا ا5ت : فنجد مثال اعتياد ا�اس لبس أنواع معينة من اللباس، بغض ا�ظر عن نوع ا�لبوس :ا�ثال اbا� �
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ة ال ي�، مالبس معينة، Íد |م R ا�غرب مالبس معينة، Íد |م مثال R ا|ند مالبس معينة، وهكذا اختالف األلبس
  . ا�قصود أن هذا العرف  العمÐ ýا جرى عليه عمل ا�اس

وما إ²  اعتياد ا�اس أكل أنواع معينة من األكل، ومثله اعتياد ا�اس ¦ب أنواع معينة من ال�ب :ا�ثال اbالث �
  .فg عمل تكرر عند ا�اس ح· أصبح ظاهرا بينهم، فإنه يكون من قبيل العرف العمý ذلك،
  : ة العرف العمk à ا�عامالتأمثل
إذا ذهب إنسان واش;ى p :مثال اعتياد ا�اس عند ¦اء األشياء اhقيلة أن يكون Ëلها \ ا5ائع، :ا�ثال األول �

أو آلة طبخ وما إ² ذلك من األشياء اhقيلة، فإن العادة جرت بأن يكون Ëل مثل هذه ، أو آلة غسيل، ثالجة أو مكيف
  . ا5ائعا5ضائع \ 

فإن ، ، وهذا شائع ومنت� وظاهر R مسألة اإل�اراعتياد ا�اس تقسيط األجور السنوية إ² قسط[ أو أك0 :ا�ثال اbا� �
اإلنسان إذا استأجر بيتا أو دارا أو مزرعة أو ما إ² ذلك، فإن العادة قد جرت \ أن يكون دفع األجرة مقسطا، إما أن 

  ،و السائد وا�نت� ¤ينا هنا R السعوديةيكون مرة R السنة كما ه
أو أن يكون مثال مرة Ç  شهر، كما هو منت� ومعروف R بعض ا5تان، ال يهم الفرق ب[ هذا وهذا الشاهد من هذا 

  . ا�ثال أن هذا األمر أمر عمý من قبيل ا�عامالت واعتاده ا�اس 
هذا  تعجيل جزء من ا�هر، وتأجيل ا5ا� إ² ما بعد الوفاة أو الطالق،اعتياد ا�اس R بعض ا5الد \  :ا�ثال اbالث �

فإن ا�اس Ãتلف �داتهم وأعرافهم ، أيضا من قبيل األمور العملية الx جرى عليها عمل ا�اس فيما يتعلق با�عامالت
لم |ا ا�هر ªمال، وبعضهم �عل فيما يتعلق بالزواج، فنجد أن بعضهم يؤجلون ا�هر ªمال فإذا عقد الزوج \ الزوجة س

R الغالب أنه يكون أك� من ا�قدم، وهذا ا�ؤخر  را�هر \ قسم[ فيعطيها مقدما الغالب يكون قليال، ويدخر ا�ؤخ
  .وÀما أن يكون بعد الطالق؛ ألغراض معينة تدعو �ثل هذا ا<عامل، إما أن يكون بعد الوفاة

  : ام العرف باعتبار موضوعهإذن هذا هو القسم اbا� من أقس
  العرف اللفظي وهو متعلق باأللفاظ وال;اكيب: القسم األول

  .العرف العمý وهو متعلق بعمل ا�اس R أمورهم العادية أو R أمور ا�عامالت: والقسم اhا� 
  :اjقطة ا�اسعة من نقاط ا�نهج k العادة �كمة

  :*هم، أو اقتصاره Q بعضهم أقسام العرف باعتبار انتشاره ب© اjاس 
  : ينقسم العرف من جهة انتشاره ب© اjاس *هم، أو اقتصاره Q بعضهم إv قسم© 

ومعناه أن يكون العرف R أمر من األمور فاشيا n Rيع ا5الد وب[ nيع ا�اس، وال يقصد � :العرف العام:القسم األول
 وب[ nيع ا�اس 	هم، ال يتخلف أحد منهم R هذا األمر، وÀنما ا�قصود أن من ذلك أن يكون فاشيا n Rيع ا5الد فعال

  . يكون هذا العرف منت�ا وظاهر وموجود Ç R ا5الد أو أغلبها ويكون منت� عند nيع ا�اس أو أغلبهم
   :من أمثلة العرف العام

ªأللبسة و األحذية واألطعمة وا5نيان وما  ها ا�اسجريان عقود االستصناع R كث� من اuاجات واللوازم الÝ xتاج إ�
أريد : وهو أن يأÅ شخص إ² شخص آخر Ãصص R عمل من األعمال فقال pعقد معروف : وعقد االستصناعإ² ذلك، 

عقد  فهذا العقد هو. أن تصنع Ê حذاء هذا وصفه، أو أن تبÊ Ñ بيتا هذا وصفه، أو Ãيط Ê ثوبا هذا وصفه وما إ² ذلك
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االستصناع، وهذا العقد منت� وظاهر عند nيع ا5تان وعند nيع ا�اس سواء ªن اسمه ظاهرا بهذا ا�س¸، أو أنهم 
إذن هذا هو مثال العرف العام، وÀذا تأملنا R هذا ا�ثال ، يطلقون عليه اسما آخر؛ ألن الع�ة باuقائق وا�عا� ال باأللفاظ

البس وÞ ا�طاعم R ا�با� R األحذية وما إ² ذلك، Íد أنه منت� n Rيع ا5الد وعند nيع وهو عقد االستصناع R ا�
  .ا�اس وÀن ªنوا يسمونه بغ� اسمه

أو \ فئة من ا�اس ، ومعناه أن يكون العرف مقت¹ا \ م�ن أو بت دون بقية ا5تان� :العرف اtاص:القسم اbا�
ف اGاص، العرف اGاص يعÑ مثال يكون موجود R بت فقط مثال ا�ملكة العربية السعودية، ، هذا هو العردون غ�ها

لكن هذا العرف إذا ذهبنا إ² بت آخر ال يكاد يكون موجودا، أو أن يكون هذا العرف موجود عند فئة من ا�اس، 
و¤ينا عرف آخر ¤ى ا�قاول[، و¤ينا عرف ثالث ، ادوا عليهامثال فئة ا<جار وجدناهم يتعاملون بأشياء يعرفونها وقد اعت

وما إ² ذلك هذا هو العرف اGاص وهو عكس العرف العام إذا ªن ، ¤ى ا�تعلم[، و¤ينا عرف رابع ¤ى سائè األجرة
دون بقية ا5تان،  أو  فإن العرف اGاص يكون مقت¹ًا \ بت، العرف العام منت� وفاÆ ب[ nيع ا�اس وnيع ا5تان

وÐا ينبà ا<نبيه عليه أن العرف اGاص كث� ومتنوع تبعا لك0ة ا5تان وتنوع فئات \ فئة من ا�اس دون بقيتهم، 
العرف العام أقل من العرف اGاص؛ ألن العرف العام من شأنه أن يكون منت�ا ب[ nيع ا5تان وعند nيع ، ا�اس

أن ا�اس ال يتفقون إال \ أشياء rددة وأيضا معروفة ومشهورة، أما العرف اGاص فهو كث� جدا؛ ا�اس، وÞ الغالب 
نظرا ألن Ç بت من ا5تان p خصوصياته وp أحواp وp تقا�ده، فيتبع هذا االختالف اختالف R العادات واألعراف 

  . الx اعتادها ا�اس R هذا ا��ن
   :من أمثلة العرف اtاص

  .إطالق لفظ ا¤ار أو ا5يت \ الغرفة، فإنهما عرفان مقت¹ان \ بالد معينة كما ذكرنا ذلك قريبا :ا�ثال األول �
دفع جزء من أجرة العامل عند بدء العمل، وتقسيط ا5ا� \ مراحل العمل، فإن ذلك عرفا خاصا بفئة  :ا�ثال اbا� �

بعامل يعمل p عمال rددا فا�اس |م أعراف ¼تلفة R ذلك، فبعضهم يؤخر  ، يعÑ إذا أراد اإلنسان أن يأÅمن ا�اس
وبعضهم يعطي العامل جزءاً يس�اً R العمل، ثم ا5ا� يقسطه \ حسب إنتاج ، األجرة ح· ينت¶ العامل من عمله

لبس الشماغ هذا  مسألة ا�البس فمسألة: العامل هذا عرف خاص، وهذا عرف خاص أيضا من األعراف اGاصة مثل
عرف خاص با�ملكة العربية السعودية أو بدول اGليج، لكن لبس بعض ا�البس ا�عينة Íد أنه عرف معمول به R بالد 

فg أمر اعتاد عليه ا�اس R بيئة معينة R وهكذا ، ا�غرب، مثال لبس العمامة Íد أنه عرف معمول به R بعض ا5تان
  .من ا�اس فإنه يكون من قبيل األعراف اGاصةبت مع[ عند فئة معينة 

  : بعد أن تب© �ينا أقسام العرف إما باعتبار موضوعه حيث ذكرنا أن P قسم©
  . العرف العمà: والقسم اbا�  �  ،العرف اللفظي :القسم األول �

   العرف اtاص � و العرف العام� :أو باعتبار االنتشار ذكرنا أيضا أن P قسم©
ومثله  خاصاوقد يكون  العرف اللفظي :ما، فقد يكون نقطة ينب� أن نتنبه إ�ها c أنه ال تعارض ب© ا�قسيم© هنا

، ومثله عملياوقد يكون  العرف العام قد يكون لفظيا، وcذلك أيضا خاصاوقد يكون  العرف العمà قد يكون :ما
رض ب[ هذين ا<قسيم[ إنما هما تقسيمان باعتبارين إذن ال تعا عملياوقد يكون  العرف اtاص قد يكون لفظيا

  .¼تلف[
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   :تعارض العرف اللفظي مع استعمال ال(ع: اjقطة العاöة
  :P حا�ان تعارض العرف اللفظي مع استعمال ال�ع

   .أن ال يعلق ال(ع باللفظ أحÌما، فيقدم العرف اللفظي Q استعمال ال(ع :اUالة األو]
، فنجد أن الشارع استعمل ألفاظ الِبساط والسقف والùاج استعملها الشارع R األرض والسماء والشمس :مثال ذلك  �

لفظ البساط R ا¤اللة \ األرض، واستعمل لفظ السماء وع� عنها بالسقف، واستعمل لفظ الùاج وأراد به الشمس، 
اللفظي وهو أن البساط والسقف والùاج تطلق \  لكن الشارع لم يعلق بهذه األلفاظ أح�ما خاصة فيقدم هنا العرف

  .ا�عا� اGاصة ا�تعارف عليها
� æلو حلف إنسان \ أن ال �لس \ بساط، أو \ أن ال �لس �ت سقف أو \ أن ال يستظل بضوء  :مثال توضي

ت السماء وÀن سماها اهللا سقفا، وال Ýنث با�لوس �، �اج، فإنه ال Ýنث با�لوس \ األرض وÀن سماها اهللا بساطا
ألن الشارع استخدم هذه األلفاظ ولم يعلق بها أح�ما،  �اذا؟وÀن سماها اهللا �اجا، ، وال Ýنث با�لوس R ضوء الشمس

وحينئذ ا�قدم هو االستعمال اللفظي العرÞ أو العرف اللفظي، والعرف اللفظي R هذه األشياء ال يتفق مع استعمال 
لسقف Hتلف R العرف عن ال�ع، ف´ ال�ع السقف أريد به السماء، أما R العرف فهو Ç سقف يدخل R ال�ع، فا

  هذا ا�عÄ، وcذلك 
 خاصًة 

ً
ما يتعلق بالùاج، وcذلك ما يتعلق بالبساط، فهنا ا�قدم العرف اللفظي؛ ألن الشارع لم يعلق بهذه األلفاظ أح�ما

  . بها
  .ال(ع باللفظ أحÌما، و� هذه اUالة يقدم استعمال ال(ع Q العرف اللفظيأن يعلق :اUالة اbانية

لفظ الصالة استعمله الشارع R الصالة ا�عروفة ا�بدوءة با<كب� وا�ختتمة بالتسليم وا�شتملة \ أذªر  :مثال ذلك �
R معÄ خاص، وعلق به أح�ما خاصة، وعلق بها أح�ما خاصة فنجد أن الشارع استعمل هذا اللفظ ، معينة بصفة معينة

 أما R العرف فله معÄ آخر وهو مطلق ا¤�ء، ما ا�قدم حينئذ؟

ألن الشارع استعمل  �اذا؟إننا نقدم استعمال الشارع : قال العلماء هل نقدم استعمال الشارع أو تقدم العرف اللفظي؟ 
،ýنث بمطلق ا¤�ء هذا اللفظ وعلق به أح�ما خاصة، فلو حلف إنسان ال يصÝ نث بالصالة ا�عروفة والÝ فإنه .  

وهو اإلمساك اTي يبد أمن طلوع : لفظ الصيام استعمله الشارع وأراد به معÄ خاصا وهو ا�عÄ ا�عروف :مثال آخر �
أو R الفجر ح· غروب الشمس، وعلق به أح�ما خاصة به، وp معR Ä العرف وهو مطلق اإلمساك سواء ªن R الليل 

؛ فلو حلف إنسان \ أن ال يصوم فإنه Ýنث بالصيام ا�عروف وال Ýنث بمطلق اإلمساكا�هار ال Hتلف الوضع R ذلك، 
نظرا ألن هذا اللفظ استعمله الشارع R معr Äدد وعلق به أح�ما خاصة، وÀذا ªن اuال كذلك فإن ا�قدم حينئذ هو 

  . ض العرف اللفظي مع استعمال ال�عاستعمال ال�ع، هذا ما يتعلق بتعار
   :تعارض العرف اللفظي مع اللغة:اjقطة اUادية ع(ة

  :تعارض العرف اللفظي مع اللغة مسألة خالفية ب© أهل العلم و°�ك أقوا م k هذه ا�سألة
  . وهو مذهب اuنفية وا�الكية وبعض الشافعية تقديم العرف Q اللغة، :القول األول

bالعرف :ا�القول ا Q وهو مذهب أك0 الشافعيةتقديم اللغة ، .  
  .ا�فصيل :القول اbالث
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لعلنا نتوقف عند هذا اuد ونكمل R بداية اuلقة القادمة بإذن اهللا سبحانه وتعا² أسأل اهللا سبحانه وتعا² أن يوفقنا 
tع[لصالح القول والعمل، وأن �نبنا أسباب الزيغ والزلل، واهللا أعلم، وصnوصحبه أ ،pمد، و\ آr اهللا \ نبينا         .  

  )MM(اUلقة 
وهذه ا�قطة بدأنا اuديث حو|ا وتوقفنا عند ، توقف بنا اuديث R اuلقة ا�اضية حول نقطة مهمة من نقاط القاعدة

سابقة أنه إذا تعارض العرف وبينا R آخر ا�حا¡ة ال،تعارض العرف اللفظي مع اللغة: مسألة¡ب األمثلة عليها و� 
ومنهم من ، ومنهم من قدم اللغة، اللفظي مع اللغة فإن العلماء قد اختلفوا R ا�قدم منهما، فمنهم من قدم العرف اللفظي

  .فصل R ذلك وأوجز اآلن األقوال R ا�سألة
  .لشافعيةوهو مذهب اuنفية وا�الكية وبعض ا تقديم العرف اللفظي Q اللغة، :القول األول •
  .وهو مذهب أك0 الشافعية تقديم اللغة Q العرف اللفظي :القول اbا� •
ا�فصيل، وبيان ذلك أن العرف اللفظي إذا �ن ظاهرا Ñيث أصبح حقيقة عرفية، فإنه يقدم Q  :القول اbالث •

 ب© أهل العلم
ٌ

  .اللغة، و°ن لم يكن العرف اللفظي ظاهرا فإن k ا�قدم منهما خالف
هل هو منت� وظاهر ، ن القول اhالث R ا�سألة قائم \ ا<فصيل فهذا القول قائم \ ا�ظر R حقيقة العرف اللفظيإذ

أو ال؟ فإن ªن منت� وظاهر ¾يث يصبح حقيقة عرفية، فإنه يقدم \ اللغة، أما إن لم يكن كذلك ف´ ا�قدم منهما 
  .خالٌف ب[ أهل العلم

وهناك ، حقيقة ¦عية، وهناك حقيقة لغويةهناك : حقيقة عرفية، وأنتم تعلمون أن اuقائق Ãتلف: قيل R هذا القول
  . وهذه أخذتموها R مادة أصول الفقه R ا�ستويات األو� وTلك لسنا ¾اجة إ² إ�دة ال¿م حو|ا حقيقة عرفية،

ق فإنه يتبادر إ² اTهن من غ� حاجة إ² قرينة، وÀن أي ما تعارف ا�اس عليه ¾يث إذا أطل: ا�قصود باUقيقة العرفية
ªن هذا اللفظ R األصل ليس مستعمال R هذا ا�عÄ ا�قصود، ولكن غلب استعماp وتعارف ا�اس \ ذلك ¾يث إذا 

  .أطلق ان¹ف ذهن السامع إ² ا�عÄ اTي تعارف ا�اس عليه 
كما سمعتم، واآلن نبدأ R األمثلة ومن خالل األمثلة تتضح هذه ا�سألة  إذن هذه األقوال R ا�سألة و� ثالثة أقوال

  .ويتضح اGالف فيها
èا�تقديم العرف اللفظي أو اللغة من األمثلة ا�ثال ا k الفtا Q األمثلة ا�خرجة :  

نا العرف اللفظي مع اللغة، ف´ هذه ا�سألة تعارض ¤ينا أمران تعارض ¤ي، لو حلف إنسان ال يأكل رأسا: ا�ثال األول �
هذا  منكرة وc تفيد العموم،ال يأكل رأسا ورأسا هنا : تفيد شمول هذا ا<عب� لg أنواع الرؤوس؛ ألن اuالف قال: فاللغة

فهل من حيث اللغة، أما R العرف اللفظي فقد خصص ذلك بأكل رؤوس األنعام، كأكل رؤوس األغنام أو ا5قر أو اإلبل، 
   لشخص إذا أكل رأسا من رؤوس األنعام أم أنه ïنث بأكل أي رأسا من الرؤوس؟ïنث هذا ا

، فإنه ال Ýنث إال بأكل رؤوس األنعامأن ا�قدم هنا هو العرف اللفظي، :هذه ا�سألة ¼رجة \ اGالف ا�قدم هنا فإن قلنا
  .ا هو مدلول هذا اللفظ R اللغةألن هذ فإنه Ýنث بأكل أي رأس من الرؤوس؛وÀذا قلنا أن ا�قدم هو اللغة، 

، يعÑ لو حلف إنسان R ا�من أن ال يأكل لو حلف إنسان ال يأكل خ3ا، واuال أن اuالف من أهل ا�من :ا�ثال اbا� �
خ3ًا، ف´ هذا ا�ثال تعارض العرف اللفظي مع اللغة؛ فاللغة تفيد شمول هذا ا<عب� لg أنواع ا3G سواء أكان مصنو� 

فهو منكر، وا�نكر يفيد ال يأكل خ3ا، : ن ال� أو من الشع� أو من ا�خالة أو من اTرة أو من غ�ها؛ ألن اuالف قالم
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ولكن عرف أهل ا�من العرف اللفظي عند أهل ا�من خصص هذا ا<عب� �3 اTرة فقط، فأهل  العموم إذا �ن منفيا،
وTلك إذا أكل هذا اTي حلف خ3 اTرة، فإنه Ýنث \ Ç حال ، 3 اTرة فقطا�من إذا أطلقوا ا3G فإنهم يعنون به خ

ألن خ3 اTرة هو من أنواع ا3G حسب ما تدل عليه اللغة، وهو  �اذا؟بتقديم اللغة أو بتقديم العرف اللفظي : سواء قلنا
3Gي يدل عليه العرف اللفظي، حيث تعارف أهل ا�من \ أن اT3 اGرة، كذلك اTإذا أطلق فإنهم يعنون به خ3 ا 

   ولكن إذا أكل خ� الشع� أو خ� ال� أو خ� اjخالة هل ïنث أو ال ïنث ؟
  .فإنه ال Ýنثأن ا�قدم العرف اللفظي : وأن قلنا فإنه Ýنثأن ا�قدم اللغة :إذا قلنا

وÀن ªن ال Ýفظ، ، مل Ç من يقدر \ القراءةيش �، فإن لفظ القراء R اللغةلو أو� إنسان للقراء :ا�ثال اbالث �
فهل يدخل k هذه الوصية R من يقدر Q القراءة خصص ذلك بمن Ýفظ القرآن الكريم، �ولكن العرف اللفظي 

  بغض اjظر عن حفظه للقرآن، أو أنها تقت� Q من حفظ القرآن؟
عند ا<عارض هل هو اللغة أو العرف اللفظي؟ فإن جاء إنسان هذه ا�سألة من ا�سائل الx إن دلت \ اGالف R ا�قدم 

إما أن يدخل R هذه الوصية Ç من يقرأ سواء ªن حافظا للقرآن، أو : أنا أوó بداري هذه للقراء فنحن ب[ أمرين: وقال
p ليس حافظا ، R ن تدل \ عموم من يقرأ بغض ا�ظر عن ن اللغةوهذا هو مدلول اللغة؛ ألن القراءª وع ا�قروء سواء

اTي  العر� اللفظيلكن إذا طبقنا ا�انب ، أو يقرأ أي أمر آخر، يقرأ القرآن أو يقرأ السنة أو يقرأ األدب أو يقرأ الشعر
القراء فإنهم ين¹فون إ² من Ýفظ القرآن الكريم، وTلك R عهد ا�æ صt : تعارف ا�اس عليه، فإن ا�اس إذا قيل |م

وسلم �ا قتل القراء وÞ عهد بعض خلفائه صt اهللا عليه وسلم، فإن هذا األمر يصدق \ من Ýفظ القرآن  اهللا عليه
، وÀن قدمنا فإن هذه الوصية Ãتص بالقراء اTين Ýفظون القرآن الكريمالكريم، \ Ç حال لو قدمنا العرف اللفظي 

  .فإن هذه الوصية تشمل Ç قارئاللغة، 
، فإن لفظ الشواء R اللغة يشمل nيع أنواع الشواء، فأي أمر قمت بشوائه، لو حلف إنسان ال يأكل شواء :ا�ثال الرابع �

فهل ïنث هذا الرجل بأكل أي �ء فإنه يصدق عليه أنه شواء، أما R العرف اللفظي فإنه قد خصص ذلك باللحم، 
   مشوي، أو أنه ال ïنث إال بأكل اللحم ا�شوي؟

فإذا أكل الرجل اللحم خالف مبÑ \ اGالف ا�قدم عند ا<عارض هل هو اللغة أو العرف اللفظي؟  هذه ا�سألة فيها
أو بتقديم اللغة؛ نظرا ألن اللحم ا�شوي هو شواء عند ، بتقديم العرف اللفظي: سواء قلنا ا�شوي، فإنه Ýنث \ Ç حال

 من اtٌ¤ ا�شوية ولكن إذا أكل غ� اللحم أهل اللغة وشواء عند أهل العرف،
ً
فإن قدمنا  ا�شوي كأن يكون أكل شيئا

  . واهللا أعلم  فإنه Ýنث، وÀن قدمنا اللغة فإنه ال Ýنثالعرف اللفظي 
   :تعارض العرف اtاص مع العرف العام :اjقطة اbانية ع(ة
  أن يكون ¤ينا R أمر ما عرفان، أحدهما �م واآلخر خاص :وا�قصود بهذه ا�سألة

  : ن ذكرنا k حلقات سابقة أن العرف ينقسم باعتبار انتشاره ب© اjاس *هم أو اقتصاره Q بعضهم إv قسم©و÷
  . عرف خاصو عرف :م

  هو العرف ا�نت� ب[ nيع ا�اس وب[ nيع ا5تان  :العرف العامأن : وقلنا
  .هو ا�نت� R بت مع[ أو ب[ فئة من ا�اس: العرف اtاصوأن 

  فإذا تعارض هذان العرفان k أمر ما، فهل نقدم العرف العام أو نقدم العرف اtاص؟ 
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  : هذه ا�سألة ال çلو من حا�©
 من ، أن يكون موضع العرف Óا أقرت ال(يعة اختالف األعراف فيه:اUالة األو] �

ً
وÞ هذه اuالة Íد أن كث�ا

، إذن اuالة األو� أن تكون ال�يعة أقرت لو خالف العرف العاميرون أن العرف اtاص معت� ومقدم، و: العلماء
يرون أن العرف اtاص هو ا�قدم وهو ا�عت�، ولو : اختالف األعراف R هذا ا�وضع، وÞ هذه اuالة Íد أن أك0 العلماء

  .خالف العرف العام
  :من األمثلة Q هذه اUالة 
أو األطباء ا�ناوب[ أو ما إ² ذلك فإن عماد الَقْسم ، وسكونه با�هار،uªراس مثال لو ªن عمل إنسان بالليل :ا�ثال األول �

، يعÑ نف;ض أن رجال ¤يه أك0 من زوجة ¤يه زوجتان أو ثالث زوجات أو أربع زوجات، وهذا اإلنسان ب[ نسائه هو ا�هار
ا�ميع يعلم أنه  هذا اإلنسان كيف يقسم ب© نسائه؟ ك،أو ما إ² ذل، أو طبيبا مناوبا، ¤يه عمل بالليل، كأن يكون حارسا

�ب \ الرجل إذا ªن معددا أن يعدل ب[ زوجاته R ا�بيت، وأن يبيت عند هذه �لة، وعند هذه �لة، وعند هذه �لة، 
فإن ، R الليل كما نص عليه الفقهاء، لكن هذا الرجل هو أصال R الليل ال يبيت، وÀنما هو خارج ا5يت حيث يؤدي عمله

هذا الرجل يكون عماد قسمه با�هار؛ فيجعل نهارا عند هذه، ونهارا عند هذه، ونهارا عند هذه، وÀن ªن هذا الرجل ¼الفا 
للعرف العام، فإن العرف العام أن يبيت اإلنسان بالليل، وأن يقسم الرجل ا�عدد ب[ نسائه بالليل، حيث �عل Ç �لة عند 

   .زوجة من زوجاته
لو جرت �دة قوم ¾فظ زروعهم �ال، وحفظ مواشيهم نهارا، فإن �دتهم معت�ة وÀن ªنت ¼الفة للعرف  :ا�ثال اbا� �

اآلن العرف العام R مسألة حفظ الزروع وحفظ ا�واÆ قد استقرت \ أن أصحاب الزروع Ýفظونها با�هار، وأن ، العام
كون معها الرا¢، وÞ الليل Ýوطها ¾بال أو بشبك أو ما إ² ذلك، وأن تكون أصحاب ا�واÝ Æفظونها بالليل، حيث ي

 Æي جرى عليه عرف ا�اس، فأصحاب ا�واTط نظره ¾يث ال تذهب وتفسد \ ا�اس أموا|م وزروعهم، هذا هو اr
ا5تان أن أصحاب ا�واÝ  Æفظونها R الليل، وأصحاب الزروع Ýفظونها R ا�هار، لكن لو رأينا عرفا خاصا R بعض

 من العلماء يرى 
ً
Ýفظون مواشيهم با�هار، وأصحاب الزروع Ýفظون زروعهم بالليل، وهذا ¼الف للعرف العام، فإن كث�ا

هذا العرف معت�، وهذا األمر p أثر R مسألة ضمان ما أتلفته ا�واÆ؛ فاآلن ا�واÆ إذا أتلفت شيئا R ا�هار، فإن حكمه 
هل حفظ أصحاب الزروع �ب عليهم k اjهار ، اUفظلف عنه إذا أتلفت شيئا R الليل، وهذا اuكم �ئد إ² مسألة Hت

إنه با�هار فإنه إذا أتلفت شيئا با�هار فإن صاحب ا�اشية ال يضمن؛ ألن صاحب الزرع هو ا�و± : فإذا قلنا أو k الليل؟
�هار هو وقت حفظ أصحاب ا�واÆ �واشيهم، فإن هذا األمر يؤدي إ² أن ا�اشية إن ا: ¾فظ زرعه نهارا، ولكن إذا قلنا

 اGالف R هذه ا�سألة هو �ئد إ² 
ً
إذا أتلفت شيئا با�هار من الزروع، فإن صاحب ا�اشية يضمن ما أتلفته ماشيته، إذا

  .تقديم العرف العام أو العرف اGاص
يعÑ مثال إذا استقرأنا �دة  R اuيض أقل أو أكÐ 0ا استقرئ من �دات معظم النساءلو ªنت �دة امرأة  :ا�ثال اbالث �

معظم النساء، Íد أن السواد األعظم من النساء يكون اuيض عندهن R حدود السبعة أيام، هذا هو السواد األعظم، 
ة أيام، أو مدة öسة ع� يوما، فإن هذه ولكن رأينا امرأة اعتادت \ أن يكون حيضها \ مدة ثالثة أيام، أو مدة ع�

  .العادة معت�ة وÀن ªنت ¼الفة للعرف العام اTي جرى عليه حال السواد األعظم من النساء
 هذه اuالة األو� من اuا<[ ا�ذكورت[ R تعارض العرف العام مع العرف اGاص، و� أن يكون موضع العرف Ðا 

ً
إذا
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عراف فيه، وÞ هذه اuالة Íد أن كث� من العلماء Ýكمون بتقديم العرف اGاص \ العرف أقرت ال�يعة اختالف األ
  .العام
بمع� آخر لم تقر ال(يعة اختالف : أن يكون موضع العرف Óا جرت ال(يعة ببيانه و_ديده، أي :اUالة اbانية �

، اUالة þد أن العرف اtاص ال يعت� بل يطرحو� هذه  األعراف فيه، بل حكمت ال(يعة فيه وحددته وبينته بوضوح
  .إذا اuالة اhانية أن تكون ال�يعة بينت موضع العرف وحددته، وحينئذ يكون العرف اGاص مطرحا ومهمال

  :األمثلة Q هذه اUالة 
ل�¢ ا�عروف، وÀنما أنت طالق، فأنا ال أريد الطالق ا: من �دÅ أنÑ إذا قلت لك: لو قال رجل لزوجته :ا�ثال األول �

أنت طالق وهو يزعم : اuكم حينئذ أنه إذا قال الرجل لزوجته فما اUكم حينئذ؟. أريد أن تقوå أو تذهæ أو ما إ² ذلك
ألنها  �اذا؟ة هذا ال¿م مطرح ومهمل، فإن العادة هنا غ� معت� :أنه اعتاد \ إرادة اTهاب أو ا�4ء أو ما إ² ذلك، فنقول

لفة للعرف العام اTي جاءت ال�يعة ببيانه، فإن ال�يعة قد بينت أن لفظ الطالق لفظ ¦¢ اصطال� p مدلول ¼ا
أنت : واضح، وهو مفارقة الرجل لزوجته، وفق أح�م معينة بينتها ال�يعة بوضوح R الكتاب والسنة، إًذا قال الرجل لزوجته

إنك لو تلفظت بهذا الطالق، فإنه : و ا�4ء وما إ² ذلك، أو أي معÄ آخر فنقولإن من �دÅ أ� أريد اTهاب أ: طالق، وقال
رح ومهمل   .ين¹ف إ² العرف العام اTي جاءت ال�يعة ببيانه، أما العرف اGاص اTي تزعم أنك اعتدت عليه فإنه مط 

�دته غ� معت�ة؛ ألنها ¼الفة للعرف العام لو جرت �دة إنسان بأنه إذا اق;ض رد  أكÐ 0ا اق;ض، فإن  :ا�ثال اbا� �
 من غ�ه فإنه �ب عليه أن يرد مثل ما اق;ض، وأنه اTي جاءت ال�يعة ببيانه

ً
، ا�ميع يعلم أن اإلنسان إذا اق;ض شيئا

رطا أو اتفقا \ أيضا �ب \ من أقرض غ�ه أنه ال يطا5ه بأكÐ 0ا أعطاه، فإن فعل وطا5ه بأكÐ 0ا أعطاه أو أنهما تشا
ألن هذا العقد عقد ربا وقد جاءت ال�يعة بتحريم الربا وا<نف� منه وعده من  �اذا؟مثل هذا، فإن هذا العقد عقد باطل 

الكبائر، إذا جرت �دة إنسان أنه إذا اق;ض رد أكÐ 0ا اق;ض، فإن ا�اس R الغالب سيقبلون \ إقراض هذا اإلنسان، وÀن 
نسان لم يتعاقد مع غ�ه أثناء القرض بأنه س�د الع�ة ع�ين،أو يرد ا�ائة مائة وع�ين، ولكن �ا جرت ªن هذا اإل

العادة بذلك اعت� ا�اس هذه العادة، وأصبحوا يتسارعون ويتسابقون إ² إقراض مثل هذا اإلنسان طمعا R الزيادة، وهنا 
إن هذه العادة غ� معت�ة وأنه ال يعمل بها؛ ألنها ¼الفة : ان بهذا فنقولحصل األمر ا�حرم وهو الربا، فإذا اطردت �دة إنس

، للعرف العام اTي جاءت ال�يعة ببيانه؛ والعرف العام R هذه اuالة أن اإلنسان ال �وز p أن يق;ض مبلغا ويرد أك0 منه
ªنت هذه ا�سألة من غ� اعتياد فإنه ال  سواء ªن ذلك ب�ط واضح وÎيح أو ب�ط ضمÑ كنحو مسألة العادة، نعم إذا

لو أن إنسان جاء لغ�ه واق;ض منه ع�ة آالف ريال، وهذا اإلنسان اTي أقرض هذا الرجل ليس p �دة مطردة : حرج مثال
مثال ال R اش;اط Îيح وال اش;اط ضمÑ كما هو R مسألة العادة، وجاء هذا الرجل ورد القرض بأكÐ 0ا أخذه حيث رده 

رد الع�ة آالف أحد ع� ألف أو ع�ة آالف وöسمائة ريال من باب اإلحسان ومن باب شكر ا�عمة؛ فإن هذا ال°ء ال 
حرج فيه، وهذا قد فعله ا�æ صt اهللا عليه وسلم حينما اق;ض من أعراì سنًا معينة من اإلبل، فلما جاء األعراì يريد 

ته، فا�æ صt اهللا عليه وسلم أمر بأن يرد إ�ه مثل ما أخذ منه ا�æ صt اهللا عليه أخذ دابته أو أخذ nله أو أخذ ناق
: وسلم، و�ا أخ� بأنه لم �دوا إال سنا أحسن من ذلك فا�æ صt اهللا عليه وسلم أعطاه سنا أحسن من ذلك، وقال

  . أما إذا جرت بذلك �دة فإنه ال �وزهذا ا�ثال ال Æء فيه؛ ألنه لم �ِر بذلك �دة، ) أحسنكم، أحسنكم قضاء(
ألنها �دة خاصة خالفت  �اذا؟ لو جرت �دة قوم بإباحة منافع الرهن للمرتهن فإن �دتهم غ� معت�ة :ا�ثال اbالث �
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  .العادة �مة، أو ألنها عرف خاص خالفت العرف �م اTي جاءت ال�يعة ببيانه
إذا تعارض R ا�سألة واحدة عرفان أحدهما �م و اآلخر خاص وهذه ا�سائل قد إذن من خالل هذه األمثلة يتضح �ا أنه  

ألنه قد فقد ¦طا من  �اذا؟جاءت ال�يعة ببيانها و�ديدها وتوضيحها، فإن العرف اGاص R هذه ا�سائل مطرح ومهمل 
العرف ال يعمل به إال إذا �ققت ¦وط  ¦وط العمل به، وأنتم تعلمون أننا R ا�حا¡ة السابقة أو الx قبلها ذكرنا أن

العمل به، وذكرنا من تلك ال�وط أن ال يعارض العرف نص ¦¢ وÞ هذه األمثلة اhالثة قد خالفت األعراف فيها 
  .والعادات ا�صوص ال�عية Tلك أطرحت وأهملت واهللا أعلم

cة ع(ة من نقاط القاعدة وbاbقطة اjاعدة العادة ا�حكمةالقواعد ا�تفرعة من ق: ا:  
  :و� قواعد كث�ة نأخذها بإذن اهللا تبا�

  .استعمال اjاس حجة �ب العمل بها: القاعدة الفرعية األو]����
ألننا �اذا؟ ، إن ا�راد باالستعمال R هذه القاعدة العادة: ا�راد باستعمال ا�اس هنا االستعمال ا�تكرر، أي :مع� القاعدة

  بأنها ال°ء ا�تكرر، وعليه يكون: ادة R اuلقات السابقةقلنا R تعريف الع

 èالقاعدة الك�ى العادة ا�حكمة،أن العادة حجة �ب العمل بها، : مع� القاعدة اإل|ا Äمع R � Äو� بهذا ا�ع  

نا R مناسبات معناها هو نفس هذه القاعدة، ولكن هذه القاعدة Üت إ² أمر داخل �ت القاعدة الك�ى، وÜن قل 
أو أن تكون مع�ة عن بعض ¦وط ، أن القواعد الفرعية إما أن تكون rققة للقاعدة الك�ى R بعض ا�جاالت:سابقة

هذه القاعدة R اuقيقة R معÄ القاعدة الك�ى، فحددت بعض ا�وانب الx تدل عليها . وضوابط تطبيق القاعدة
وأنتم تعلمون أن العادات منها ما يكون مبÑ \ استعمال ا�اس، ومنها ما ، ا�اسالقاعدة الك�ى، فيما يتعلق باستعمال 

  .ال يكون كذلك
 هذه القاعدة � Ðثلة للقاعدة الك�ى R جانب من ا�وانب

ً
  .إذا

  :من أمثلة هذه القاعدة
  جع إ² فإن استحقاق ا�ستعان به لألجرة ير، لو استعان إنسان بشخص R ¦اء عقار :ا�ثال األول �

  . ما جرت به العادة، فإن جرت العادة باستحقاق األجرة استحق األجرة، و إال فال
يعÑ ا�قصود بهذا ا�ثال أن اإلنسان إذا أراد أن يش;ي p عقارا كأرض أو بيت أو ما إ² ذلك أو مزرعة فاستعان بشخص ما 

 من األجرة مقابل عمله؟ وبعد أن تم اCيع وال(اء، هل يستحق هذ�دp \ �قيق طلبه، 
ً
ا الوسيط أو هذا السمسار شيئا

   أوال يستحق شيئا من ذلك؟
ا�رِجع R ذلك \ استعمال ا�اس، فإذا ªن استعمال ا�اس يدل \ أنه يستحق األجرة استحقها، وÀن ªن استعمال ا�اس 

 من ذلك
ً
  . جرى \ أن ال Æء p فإنه ال يستحق شيئا

  )/M( اUلقة
، بنا اuديث R نهاية اuلقة السابقة حول القاعدة الفرعية األو� من القواعد ا�تفرعة من قاعدة العادة ا�حكمة توقف

، وبينا R آخر اuلقة السابقة أن هذه القاعدة تمثل جانب من جوانب استعمال اjاس حجة �ب العمل بهاو� قاعدة 
ومنها ما ال ، أن العادة �صل R أمور كث�ة منها ما يتعلق باستعمال ا�اس :وبيان ذلك) العادة ا�حكمة (القاعدة الك�ى 

 باستعمال ا�اس فإن هذه القاعدة �كمه وتب[ أنه حجة �ب العمل به، وأما ما ال يتعلق بذلك
ً
؛ فما ªن منها متعلقا
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  .يتعلق باستعمال ا�اس، فال عالقة |ذه القاعدة به
  : ذكرنا من أمثلة هذه القاعدة

أنه لو استعان شخص بشخص آخر، �دp \ عقار مع[ كبيت أو أرض أو مزرعة أو ما إ² ذلك، ثم تم  :ا�ثال األول �
إن ا�رجع R ذلك : قلنا هل يستحق هذا السمسار أو هذا الوسيط هل يستحق شيئا من األجرة أو ال؟: قلناا5يع وال�اء، 

وÀن ªن استعمال ، ال ا�اس قد جرى \ أنه يستحق األجرة فإنه يستحقهاإ² ما تعارف ا�اس عليه؛ فإذا ªن استعم
 ا�اس جرى \ أنه ال يستحق شيئا من األجرة فإنه ال يستحقها، 

  ومن جانب آخر هل األجرة تكون Q ا�شÐي أو Q اCائع؟
اس قد جرى \ أن الوسيط يستحق األجرة، أيضا ا�رجع R �ديد هذا األمر إ² استعمال ا�اس؛ فإذا رأينا أن استعمال ا�

وأن هذه األجرة تكون \ ا5ائع، فإنها تكون \ ا5ائع عمال بعادة ا�اس؛ ألن استعمال ا�اس حجة �ب العمل بها، 
  .وÀذا ªن عمل ا�اس قد جرى \ أن استحقاق األجرة للوسيط يكون \ ا�ش;ي فإنه يكون \ ا�ش;ي

  :فتينا ثالثة أمور. مقدار هذه األجرةومن جانب آخر 
  .إن ا�رجع R ذلك إ² �دة ا�اس: قلناهل يستحق األجرة أو ال يستحق؟ : األمر األول
  .إن ا�رجع R ذلك إ² �دة ا�اس: قلناهل األجرة حال استحقاقها تكون Q اCائع أو تكون Q ا�شÐي؟  :األمر اbا�

 مبلغا مقطو:، أو يستحق نسبة معينة من قيمة اCيع كواحد با�ائمقدار األج :األمر اbالث
ً

أو ع(ة  ةرة هل يستحق مثال
ا�رجع R ذلك إ² ما تعارف ا�اس عليه، فنجد فمثال R بتنا ا�ملكة العربية السعودية Íد أن العرف قد جرى  ؟ةبا�ائ

وأن هذه ، تحق نسبة معينة قدرها اثنان ونصف R ا�ائةوأن استعمال ا�اس قد جرى \ أن الوسيط يس\ أمر واحد، 
وهذا هو األساس R ا<عامل R ا5يع وال�اء l Rال العقار، ولكن ، ، هذا هو استعمال ا�اسالنسبة تكون \ ا�ش;ي

نه فقد أل �اذا؟لو حصل اش;اط أو حصل اتفاق Hالف ما جرى عليه عمل ا�اس، فإن العرف حينئذ ينبà أن يطرح 
  .¦طا من ¦وط العمل به، وهو أن ال يعارض العرف ت¹يح �الفه

عند �ديد أو تقدير أجرة بعض العمال R ا5ناء، يكون ذلك بقياس ªمل ا�ساحة بما R ذلك موضع  :ا�ثال اbا� �
ستعمال ا�اس حجة �ب العمل ؛ ألن استعمال ا�اس جرى \ ذلك، واا5اب وا�افذة، وÀن ªن العامل لم يعمل فيهما شيئا

من يقوم با5ناء أو من يقوم بدهان ا�دران مثال، أو مثال ب;cيب اuجر أو ما إ² : بها، تعرفون l Rال ا5نيان Íد مثال
ذلك؟ واألفنية وما إv ، واjوافذ، هل يستحق هذا العامل شيئا مقابل األمور ا�فتوحة أو األشياء ا�فتوحة �ألبوابهنا ، ذلك

  هل يستحق شيئا أو ال يستحق شيئا؟ 
هو R األساس أي العامل ال يستحق شيئا إال مقابل ما قام بعمله، وهو لم يعمل R هذه األشياء شيئا أصال، ولكننا رأينا أن 

صل ا�اس قد جرت �دتهم \ أن العامل يستحق بهذه األشياء ا�فتوحة، وÀن لم يكن قد قام بعمل فيها، حينئذ إذا ح
اتفاق ب[ صاحب ا5يت أو صاحب ا�بÄ والعامل، ثم بعد ذلك جاء وقت اuساب فإن العامل يستحق أن تقدر p ا�ساحة 

عمال بعادة ا�اس؛ ألن استعمال ا�اس  �اذا؟بكامل ا�بÄ، وÀن ªن فيه شيئا مفتوحا لم يعمل فيه شيئا �ªوافذ واألبواب 
  .و�دتهم حجة �ب العمل بها

  .ما يتعلق بالقاعدة الفرعية األو� من قواعد العادة rكمة هذا
  .إنما تعت� العادة إذا اضطردت أو غلبت:القاعدة الفرعية اbانية����
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أن يكون العمل بها : أي" غلبت العادة"أن يكون العمل بها مستمرا n Rيع اuوادث، " اضطراد العادة" :مع� القاعدة
تكون R ، وأن الغلبة يكون n Rيع اuوادثلفرق ب[ االضطراد والغلبة، أن االضطراد ، إذن احاصال R أك0 اuوادث

  ،أك0 اuوادث

 èوادث أو أك0ها: مع� القاعدة اإل|اuيع اn R ن معموال بهاª ا<نبيه عليه أن العادة ال �كم إال إذا àا ينبÐأن ، و
  ، وهو أن تكون العادة مضطردة أو 5ãة، ف أ¦نا إ�ه سابقاهذه القاعدة تع� عن ¦ط من ¦وط العمل بالعر

وذكرنا R ذلك ا�وضع اTي سقنا فيه ¦وط العمل بالعرف أن هذا ال�ط تع� عنه قاعدة فرعية، وأرجعنا اuديث عن 
 معÄ القاعدة

ً
  :هذا ال�ط إ² ح[ ال¿م حول هذه القاعدة الفرعية، وهذا أوان اuديث عنها، إذا

  .ن العادة ال �كم إال إذا ªن معموال بها n Rيع اuوادث أو أك0هاأ
  
  :أمثلة القاعدة 

ذهب : لو اش;ى إنسان سلعة R بتنا ا�ملكة العربية السعودية بألف ريال، ولم يب[ نوع الريال مثال :ا�ثال األول �
 أن يكون اhمن ألف ريال، ولم يتفقوا \ بيان نوع إنسان واش;ى p ساعة أو جهازا أو ما إ² ذلك، واتفق مع ا5ائع \

 �اذا؟ أو ريال قطري أو ما إ² ذلك، فإن لفظ الريال ين¹ف \ الريال السعودي، أو ريال يمÑ، الريال هل هو ريال سعودي
فلو اختلف هذان  ألن ا<عامل به R ا�ملكة العربية السعودية �دة مضطردة، ومن تمسك بالعادة فإن قوp هو ا�قدم،

ال، هو الريال ا�مÑ : الريال ا�قصود به أنا أقصد الريال السعودي، وقال اآلخر: الرجالن ا5ائع وا�ش;ي فقال أحدهما
، أو الريال القطري، نقول

ً
ألن العادة مضطردة بذلك أما استخدام الريال  �اذا؟ا�قدم من يد� الريال السعودي : مثال

 Ñ5ة وال مضطردةالقطري أو ا�مã ملكة العربية السعودية، فإنه لم �ِر به �دة ال�ª بت R.  
لو استأجر إنسان Íارا �عمل p دوالبا، أو حدادا �عمل p مظلة، فإنه يرجع R تعي[ من �ب عليه قيمة  :ا�ثال اbا� �

فإن لم تضطرد بذلك �دة، ، ذلك عرفهم وعملهمواضطرد ب، ا�واد ا¤اخلة R ا<صنيع إ² ما جرى به عرف ا�اس وعملهم
  ، مثال فإنه البد من االتفاق عليه R العقد و�ديده بشg واضح

p لو جاء إنسان إ² ا�جار وقال :p هذا وصفه، أو ذهب إنسان إ² حداد وقال 
ً
أريد منك أن تصنع : أريد أن تصنع Ê دوالبا

تفقوا مثال \ أن قيمة ا¤والب ألف ريال، أو أن قيمة ا�ظلة ألف ريال، ثم Ê مظلة تقيÑ حرارة الشمس هذا وصفها، وا
قيمة ا�واد ا¤اخلة R تصنيع : قيمة ا�واد ا¤اخلة R تصنيع ا¤والب عليك، وقال اuداد: بعد ذلك اختلفوا فقال ا�جار

إننا نعمل بالعادة ا�ضطردة الغا5ة بهذا  :ال، بل � عليك، نقول: ا�ظلة عليك، وقال ا�ش;ي أو من طلب هذه األشياء
الشأن، فإذا رأينا العادة ا�ضطردة الغا5ة كما هو اuال عندنا R هذه ا5الد، فإن قيمة هذه ا�واد تكون \ ا�جار، أو \ 

اس ب°ء مع[ فيها أما إذا ªنت العادة لم تضطرد بذلك، ولم �ِر عمل ا�، اuداد، ألن هذه � العادة ا�ضطردة الغا5ة
فالبد من ا5يان R العقد، فيب[ R العقد أن هذا ا¤والب بألف ريال مثال \ أن تكون قيمة ا�ادة ا�ستعملة فيها \ 

  .وبهذا نكون انتهينا من القاعدة الفرعية اhانية. ا�جار أو \ ا�ش;ي، وهكذا R ا�ثال اآلخر واهللا أعلم
����bةالقاعدة الفرعية اbالع�ة للغالب الشائع ال للنادر: ا.  

  .ا�قصود به الصور الx ال تقع إال R حاالت قليلة" ا�ادر. "ا�راد به العادة الx تقع كث�ا" الغالب الشائع: "مع� القاعدة
èتقع كث�ا، أما الصور ا�ادرة فإنه :مع� القاعدة اإل|ا xالعادات ال \ Äا ال تعطى حكما أن األح�م ال�عية تب
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  .بل تلحق بالعادة الx تقع كث�ا، خاصا

  :أمثلة القاعدة
أن ال�ع جعل وقت ا<{يف وهو وقت ا5لوغ، عندما يكون عمر اإلنسان öس ع�ة سنة؛ ألن هذا : ا�ثال األول �

Tي يقع فيه ا5لوغ كث�ا، وأن من ال يبلغ إال بعد هذه السن فهذا نادر، وTلك لم يعت�ه الشارع فلم يِ& الوقت هو الوقت ا
اآلن وقت ا5لوغ الشارع حدد ذلك عندما يكون عمر اإلنسان öس ع�ة ، اuكم عليه بل بناه \ الغالب R ذلك

وTلك ، ألن العادة الغا5ة الكث�ة واألمر الشائع اTي يقع كث�ا، أن اإلنسان يبلغ عند هذا السن: قال العلماء �اذا؟سنة 
الع�ة R الغالب الشائع ال بالقليل ا�ادر، أما : ارع هذا السن R ا5لوغ؛ ألنه هو الغالب والشائع، والقاعدة تقولاعت� الش

من لم يبلغ إال بعد هذا السن، نعم هناك أناس ال يبلغون عند سن اGامسة ع�، وÀنما قد يبلغ بعضهم عند سن السادسة 
ذه الصور ا�ادرة أح�ما، بل نلحق هؤالء بالغالب فنحكم بأن Ç من وصل إ² ع�ة أو السابعة ع�ة، لكننا ال نعلق به

  .سن öس ع�ة فإنه يكون قد بلغ وقد 	ف وقد أصبح R مصاف ا�{ف[
ألن الغالب والشائع والكث� ب[ ا�اس أن  �اذا؟ ا�فقود Ýكم بموته إذا مر عليه تسعون �ما منذ والدته :ا�ثال اbا� �

ن ال يعيش أك0 من هذه السن، وأن من يعيش بعد التسع[ فهو نادر، وا�ادر غ� معت�؛ وTلك فإنه لن ُفْ&َ عليه اإلنسا
uق بالغالب، 

ُ
إذا فقد إنسان وانقطعت أخباره فهل ïكم بوفاته فور انقطاعه؟ أو أنه ينتظر ح× حكم من األح�م بل أ

كمن خرج R  حال السالمةب[  أنه يفرق: فمنهم من قال: ف فيها العلماء كث�اطبعا هذه ا�سألة اختل يتب© خ�ه أو ماذا؟
كمن رcب ا5حر أو خرج للحرب أو سافر سفرا ¼وفا أو  حال اGوفسفر غ� ¼وف، أو خرج R �ارة أو ما إ² ذلك، وب[ 

ر مدة معينة كأربع سنوات مثال، إنه �ب أن ينتظ: بل قال وبعضهم لم يفرق .ما إ² ذلك، فبعضهم فرق ب[ هذا وهذا
ال، ن;بص با�فقود إ² أن يمر عليه تسعون �ما منذ والدته، فإذا مر عليه تسعون �ما فإننا حينئذ Üكم : وبعضهم قال

ر أك: قالوا �اذا؟: بموته، قلنا |م 0 من عمال بالغالب والشائع ب[ ا�اس؛ ألن الغالب والشائع ب[ ا�اس أن اإلنسان ال يعم×
، هذا نادر وا�ادر ال يعطى حكم بل يلحق بالغالب: أن هناك من يعمر أك0 من تسع[ سنة، قالوا: تسع[ سنة، �ا قيل |م

بناء \ هذا ا�ثال لو فقد إنسان وö pس وثمانون سنة، فإنه ينتظر مدة öس سن[، ولو فقد إنسان وعمره öسون سنة، 
كذا، إذن ا�قصود من هذا ا�ثال أن الفقهاء اTين حكموا بهذا اuكم بنو هذه ا�سألة \ فإنه ينتظر مدة أربع[ سنة وه

 هذه القاعدة، و� قاعدة الع�ة بالغالب والشائع ال با�ادر، 

ال عالقة �ا بهذا Üن R مادة القواعد الفقهية حينما ن�ب  هل هذا ا�ثال صحيح أو غ� صحيح هل هو راجح أو مرجوح؟
مثلة \ القاعدة نهدف إ² أمر واحد واضح rدد وهو أن هذا ا�ثال مبÑ \ القاعدة، وأن القاعدة حكمت R هذا األ

وبهذا . ا�ثال، وأما كون ا�ثال صحيح أو غ� صحيح راجح أو غ� راجح، هذه ا�سألة ليس �ا بها عالقة R هذا ا�قام
hاhة، ننتقل إ² القاعدة الرعية الرابعةنكون قد انتهينا من القاعدة الفرعية ا.  

  .اUقيقة تÐك بداللة العادة: القاعدة الفرعية الرابعة����
ا�عÄ اuقيè للفظ ي;ك وينتقل للمعÄ اTي تدل عليه العادة؛ ألن العادة �عل إطالق اللفظ \ ما أن  :مع� القاعدة

�عÄ اuقيè األصý بمúلة ا�جاز، ومعلوم أنه عندما �تمع اعتاده ا�اس بمúلة اuقيقة، و�عل إطالق اللفظ \ ا
  اuقيقة وا�جاز فإنه تقدم اuقيقة، 

  :اللفظ ينقسم إv قسم©اآلن أنتم تعلمون أن 
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  .lاز: والقسم اbا�حقيقة، : القسم األول 
ما وضع p أصال ب�ط وجود القرينة وا�جاز هو استعمال اللفظ R غ� ، واuقيقة � استعمال اللفظ فيما وضع p أصال

الx تدل \ هذا، ¤ينا بعض األلفاظ يتعارض فيها أمران يتعارض فيها اإلطالق اuقيè للفظ، والعادة الx جرت عند 
طبعا هذه ا�سألة |ا عالقة بتعارض العرف  فهل يقدم اإلطالق اUقيô للفظ أو نقدم ما جرى عليه عرف اjاس؟ا�اس، 
ومنهم من  \ Ç حال، فمنهم من قدم اللغة: مع اللغة، وقد أ¦نا R ذلك ا�وضع أن ا�سألة خالفية ب[ أهل العلم اللفظي

 معÄ ومنهم من فصل R ذلك ¾سب انتشار العرف اللفظي وظهوره ب[ ا�اس\ Ç حال،  قدم العرف اللفظي
ً
، إذا

ما ا��ل Q هذا األجراء؟  �اذا؟ وينتقل للمعÄ اTي تدل عليه العادةأن ا�عÄ اuقيè للفظ ي;ك، القاعدة مرة أخرى 
ألن العادة �عل إطالق اللفظ \ ما اعتاده ا�اس بمúلة : قال العلماء �اذا حكمتم بهذا مع أن ا�قدم دائما اUقيقة؟

�عÄ اuقيè األصý بمúلة ا�جاز؛ ألنه ال ألنه تبادر لثهن حينما يطلقه ا�اس، و�عل إطالق اللفظ \ ا �اذا؟اuقيقة 
يتبادر لثهن ومعلوم أنه إذا تعارض اuقيقة وا�جاز، فإننا نقدم اuقيقة \ ا�جاز، إذن هذه القاعدة |ا عالقة بموضوع 

 أقوال ثالثة، تعارض العرف اللفظي مع اللغة، وقد أ¦نا إ�ه R حلقات سابقة، وبينا أن العلماء قد اختلفوا R ذلك \
  .وذكرنا بعض األمثلة \ ذلك

  :أمثلة القاعدة
لو حلف إنسان أن ال تقع قدمه R دار فالن، فإن ا�عÄ اuقيT èلك هو وضع القدم، وا�عÄ اTي تدل  :ا�ثال األول �

  فهل ïنث بوضع القدم؟ ، عليه العادة الx جرت عند ا�اس هو ا¤خول R ا5يت
   إال با�خول k اCيت؟أو إنه ال ïنث 

  إنسان حصل بينه وب[ شخص ما مشاجرة : بناء \ القاعدة فإنه ال Ýنث إال با¤خول R ا5يت، فمثال
لو جاء هذا اإلنسان ا�ي هنا ، هو حقيقة أراد أن ال يدخل داره، واهللا ال تقع قدR å داره: أو خالف أو ما إ² ذلك، فقال
   يت هذا اإلنسان، هل ïنث بذلك أو ال ïنث؟حلف ووضع قدمه k مقدمة ب

وا�عÄ  عليه ا�عÄ ا�تعارفللحلف فإنه Ýنث؛ ألن قدمه قد وقعت R دار فالن، وÀن أخذنا  ا�عÄ اuقيèإن أخذنا 
اR p فإنه ال Ýنث إال با¤خول R ا5يت؛ ألن هذا اللفظ p إطالق جرى عرف ا�اس \ استعم اTي اعتاد ا�اس عليه،

 R نث إال إذا دخلÝ ي حلف الTهذا ا�ثال لو طبقنا القاعدة فإن هذا اإلنسان ا R ا5يت، إذن R أمر ما وهو ا¤خول
  . ا5يت
لو و± إنسان آخر باGصومة عند القاþ، فإن ا�عÄ اuقيè للخصومة هو ا�نازعة، وا�عÄ اTي تدل  :ا�ثال اbا� �

عند ا�اس، هو أن يكون وcيال عنه R دعوى عند القاþ، وTلك Ýمل ا<وcيل R هذا ا�ثال  عليه العادة الx جرت
فمثال إنسان أراد أن يد¢ \ غ�ه، وو± غ�ه R هذا فو± غ�ه  ،\ ا�عÄ اTي تدل عليه العادة، وهو الوÌلة R ا¤عوى

|ذا اللفظ وهو ا�نازعة؛ ألن اGصومة تدل  تعمل ا�عÄ اuقيèإما أن نس: R اGصومة عند القاþ، فهنا Üن ب[ أمرين
وهو أن يكون اإلنسان وcيال عن غ�ه R وÀما أن نستخدم ا�عÄ ا�تعارف عليه عند ا�اس،  \ ا�نازعة R أصل اللغة،

 þا�قدم بناء \ هذه القاعدة هو ا¤عوى عند القا ،þقيقة ُيْ;ك بداللة العادة،  ألن �اذا؟تقديم ا¤عوى عند القاuا
  .عمال بالعادة الx جرت عند ا�اس، والx حكمت R هذا ا�ثال واهللا أعلم �اذا ؟فنحن ترcنا ا�عÄ اuقيè للفظ 

  .الكتاب �tطاب: القاعدة الفرعية اtامسة����
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لقول من جهة ما ي;تب \ القول من أح�م أي أن ا��تبة تúل مúلة ا، أن ا��تبة تúل مúلة ا�خاطبة :مع� القاعدة
  ت وغ�ها،وآثار R ا�عامال

يعÑ معÄ القاعدة أن األساس R تعب� اإلنسان عن إرادته R أي أمر من األمور أن يكون بالقول هذا هو األساس،  
هل  ا والوÌلة وما إ² ذلك،  ولكن الكتاب والقلم وما Ýصل ب[ ا�اس من ا��تبات R ا5يع وال�اء وا��ح والطالق

بعتك كذا فإن هذا القول ي;تب عليه آثار : ال، إن الكتاب Gªطاب فلو قال إنسان لغ�ه: نقول اعتبار أو ليس  ا اعتبار؟
ا5يع ولو كتب اإلنسان إ² غ�ه بعتك كذا فإن هذه الكتابة ت;تب عليها آثار ا5يع ªلقول، هذا هو مفهوم القاعدة أن 

 ، ��تبة تúل مúلة ا�خاطبةا
ً
 وأح�ما

ً
  .فإذا ªنت ا�خاطبة ت;تب عليها آثار وأح�م، فكذاك ا��تبة ت;تب عليها آثارا

  :أمثلة القاعدة
لو كتب إنسان آلخر أ� قد بعتك ماÊ الفال�، بكذا فقبل ا�كتوب إ�ه فإن العقد يصح بذلك كما لو  :ا�ثال األول �

فإن ، قبلت ا5يع: كتب إنسان إ² شخص آخر أ� قد بعتك داري بمليون ريال، ورد ا�كتوب إ�ه بقوp: ال، يعÑ مثتلفظا به
هذا العقد يكون عقدا صحيحا، ويúل مúلة ا<لفظ فلو أن هذا الشخص اTي كتب إ² غ�ه وقبل ا�كتوب إ�ه كتابة، لو 

  .أنهما تقابال وتلفظا بذلك �ا اختلف الوضع
� bل ا��تبة  :ا�ا�ثال اúلو كتب إنسان عقد إجارة دار أو أرض وما إ² ذلك، وقبل الطرف اآلخر، فإن اإلجارة تصح وت

  . إذا هذان مثالن داالن \ أن ا��تبة �ªخاطبة. حينئذ مúلة القول
  .لو كتب رجل لزوجته أنت طالق، فإن الطالق يقع بذلك كما لو أنه نطق به :ا�ثال اbالث �

  )ML(قة اUل
الكتاب : توقف بنا اuديث R نهاية اuلقة السابقة عند قاعدة من القواعد ا�تفرعة من قاعدة العادة ا�حكمة، و� قاعدة

أن هذه القاعدة تدل \ أن ا��تبة تúل مúلة ا�خاطبة، وذلك من جهة ما ي;تب \ Gªطاب، وذكرنا R ذلك ا�وضع 
أو طالق الزوج ، فإذا ªنت ا�خاطبة ي;تب عليها انتقال ا5يع مثال، أو ارتباط الزوج بزوجته ،ا�خاطبة من آثار وأح�م

  أو اإلجارة ، أو الوصية، لزوجته، أو الوقف
ل مúلة ا�خاطبة من هذه ا�هة  úنهاية ، أو ما إ² ذلك، أو ح· القذف وما يتعلق به من أح�م، فكذلك الكتابة ت R وذكرنا

  : ومن هذه األمثلةسابقة عددا من األمثلة الx تنطبق \ هذه القاعدة، اuلقة ال
، أن اإلنسان لو كتب إ² غ�ه أ� قد بعتك ماÊ الفال� بكذا، فقبل ا�كتوب إ�ه، وcتب \ ما كتب إ�ه: ا�ثال الرابع �

  .ابة مúلة ا�خاطبة وا<لفظ بالقولفإن هذا ا5يع ينعقد ويكون بيعا صحيحا، ويúل هذا العقد اTي تم عن طريق الكت
لو كتب إنسان إ² غ�ه أ� قد زوجتك ابنx، وcتب ا�كتوب إ�ه أ� قد قبلت ذلك، فإنه يكون عقدا  :ا�ثال اtامس �

  .صحيحا ويúل مúلة ا<لفظ بالقول
للحد إذا توافرت  لو كتب شخص إ² شخص آخر كتابا فيه قذف p، فإن هذا القذف يعت� موجبا :ا�ثال السادس �

وبهذه ا�ناسبة �ب علينا nيعا أن Üفظ  - ¦وطه، وال فرق R ذلك ب[ أن يكون مكتوبا أو أن يكون متلفظا به
وأن Üفظ ما نكتب بأيدينا، كما Üافظ \ أقوا�ا و\ ما نتلفظ به بألسنتنا، السيما فيما يتناقله ا�اس R هذه ، أقالمنا

الرسائل ع� ا�وال، أو الرسائل ع� ال�يد اإللك;و6، ويتناقل ا�اس R ذلك أشياء منكرة وأشياء ال  األزمنة ا�تأخرة من
: فنقول، إن هذه أشياء مكتوبة ال يراها إال الشخص اTي أرسلت إ�ه، وما إ² ذلك من أعذار: �وز، وÀذا أنكر عليهم قالوا
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فإنك إذا كتبت هذه األمور أو نقلتها إ² غ�ك Ðا ورد إ�ك من غ�ك،  إن هذا ال¿م غ� صحيح؛ ألن الكتابة Gªطاب،
فإن حالك حينئٍذ يكون كحال ا�ت{م بهذه األلفاظ، فيجب علينا أن Üفظ أقالمنا، وÀذا ªن اإلنسان مؤاخذ بما يت{م به 

م بهذا ا�انب؛ ألن Ç ما كتبه كما جاء R حديث معاذ رþ اهللا عنه، فإنه أيضا مؤاخذ بما كتبه فيجب علينا أن نهت
  .-اإلنسان فإنه rاسب عليه كما لو تلفظ به 

و� جواز ا�قل من كتب اuديث والفقه والعلوم ال�عية، وÀال لم يتصل للناقل منها سند : بô نقطة تتصل بهذه القاعدة
ذا قرأنا صحيح ا5خاري فإننا ننقل منه ما ورد فيه ألننا نعتمد \ الكتابة كما تقول هذه القاعدة، فإننا إ �اذا؟. إ² مؤلفيها 

أو ما إ² ذلك ، من األحاديث، وcذلك لو قرأنا صحيح مسلم، أو كتاب ا�غÑ البن قدامه أو كتاب فتح ا5اري البن حجر
ن الكتابة أل �اذا؟فهذه الكتب nيعا ننقل منها معتمدين \ ما جاء فيها بأنه ثابت إ² مؤلفيها فكأنهم خاطبونا بها 

Gªطاب وهذه الكتب كتبها العلماء، وتناقلها أهل العلم ب°ء من اhقة وا<أكد فتúُ ل هذه ا��تبة مúلة ا�خاطبة واهللا 
  .أعلم

  :القاعدة السادسة من القواعد ا�تفرعة من قاعدة العادة �كمة
  .قاعدة اإلشارات ا�عهودة لألخرس �Cيان باللسان����

  .أي ا�علومة وا�عتادة "ا�عهودة" :مع� القاعدة
nع إشارة وا�قصود بها ما ªن من حرcة طرف من أطراف اإلنسان، كيديه أو عينيه أو وجهه أو رأسه أو ما إ²  "اإلشارات"

  ، ذلك، فهذا هو ا�قصود باإلشارات
ام ا�طق باللسان من اإلنسان القادر \ إن إشارات األخرس وÀيماءاته وحرÌته، معت�ة وقائمة مق ا�ع� اإل|اè للقاعدة

  .ا�طق، وذلك R ا�عامالت وغ�ها

أن اإلنسان اTي يستطيع أن ينطق وهو اإلنسان السليم وهو الغالب اآلن، يستطيع أن يع� عما R : يعÑ معÄ هذه القاعدة 
 ، قاأو طال، أو زواجا، أو ¦اء، قلبه، وأن يفصح عن إرادته بلسانه فإن أراد بيعا

ً
أو ما إ² ذلك، فإنه ، أو دعوى، أو إقرارا

هناك : ولكن األخرس وهو اTي ال يستطيع أن يت{م، واGرس كما تعلمون نو�ن، يستطيع أن يع� عما R قلبه بلسانه
 àطارئ خرسوخرس أص.  

àرس األصtي يو¤ وهو ال يستطيع ال¿م، :واTرس الطارئهو اtن يت: واª يTم ثم أصيب بمرض هو الشخص ا}
  .فأصبح ال يستطيع ال¿م بعده

سواء أكان اGرس أصليا أو طارئا فإن اuكم واحد ال Hتلف، فاألخرس ¾اجة إ² طريقة من الطرق الx تفصح عن 
إرادته، وÀذا ªن األصل R اإلفصاح عن اإلرادة يكون عن طريق اللسان، فإن هذا األمر متعذر R حقه، وTلك جعلت 

  راته قائمة مقام ا�طق باللسان، ولكن هنا سؤال مهم إشا
إن األصل R ا<عب� عن إرادة : Üن قلنا هل إشارات األخرس معت�ة دائما أو أنها معت�ة عند عدم قدرته Q الكتابة؟

اإلشارة فقد اإلنسان أن يكون ذلك باللسان؛ نظرا ألن ا�طق باللسان Îيح وواضح وليس فيه Æء من االحتماالت، أما 
أما الكتابة ف¶ ÝÎة R ا<عب� عن اإلرادة �ªطق ، أو ال تدل \ ا�نع، إن هذه اإلشارة ال تدل \ القبول: يقول قائل
  باللسان،

أو أنها ال تعت� إال إذا �ن ، فهل إشارات األخرس و°يماءاته معت�ة دائما،سواء �ن يستطيع الكتابة أو لم يكن كذلك 
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   ن الكتابة؛ ألنها c السبيل الوحيد للتعب� عن اإلرادة؟:جزا ع
؛ ألنه فمن العلماء من اش;ط للعمل بهذه القاعدة أن يكون األخرس �جزا عن الكتابة: اختلف العلماء R هذه ا�سألة

نه ليس هناك سبيل آخر إذا ªن �جزا عنها فإنه ال يستطيع أن يع� عن إرادته إال باإلشارة، وÀن ªن فيها نوع احتمال؛ أل
  .غ� اإلشارة

  .ال، إن إشارات األخرس معت�ة دائما، سواء أكان قادرا \ الكتابة أو لم يكن كذلك: وهناك فريق آخر من العلماء قالوا
 بعد ذكر معÄ القاعدة واGالف فيها بإ�از، هناك ¦ط مهم <طبيق القاعدة، وبا�ناسبة ¤ينا عدد من القواعد الفقهية
يش;ط <طبيقها عدد من ال�وط، هذه ال�وط مهمة جدا و�ب \ طالب العلم أن ينتبه |ا وأن يتأكد من تطبيقها 
و�ققها R الفروع؛ ألن بعض طالب العلم يستعجل R هذا األمر ثم يرى بعض الفروع الx ينبà أن تدخل �ت 

: بدأ يقلل من أهمية القاعدة، ويقول، Ýكموا فيها ¾كم القاعدةالقاعدة، ووجد العلماء قد استثنوها من القاعدة، أو لم 
إن عدم أخذ الفرع : فنقول. لو ªنت القاعدة قاعدة صحيحة معت�ة، ألثرت R هذا الفرع، وألخذ هذا الفرع حكمها

�ب علينا uكم القاعدة ليس ضعفا R القاعدة؛ ولكن من باب Ãلف ال�ط، وهذا ال يؤثر R صحة القاعدة، وTلك 
أن نهتم بمسألة ال�وط الx يذكرها أهل العلم R تطبيق القواعد الفقهية، وهذه ال�وط منها ما هو م¹ح به حيث 

وبعض األحيان ال Íد للعلماء تÝ¹ا بمثل هذه ، Îح العلماء بأن هذه القاعدة ال تطبق إال إذا �قق ال�ط الفال�
وهذا ا�ثال لم Ýكم فيه : األمثلة فنجدهم يقولون عند ذكر مثال من األمثلةال�وط ولكننا نفهمها من خالل بعض 

  . بالقاعدة لسبب كذا وcذا، فهذا ا<عليل يد�ا \ وجود ¦ط يدل \ أن القاعدة ال تطبق إال إذا توفر هذا ال�ط
  : öوط تطبيق هذه القاعدة

 ،أما إذا لم تدُع حاجته إ² اعتبار إشاراته فإنها ال تعت�، ذلك يش;ط العتبار إشارات األخرس أن تدعو حاجته إ² :األول
وهذا ال¿م قريب Ðا ذكرناه قبل قليل، وهو أن األخرس ال يستطيع أن يع� عن إرادته إال من خالل اإلشارات، هنا اuاجة 

لب منه ذلك، فإنه ليس هناك حاجة داعية إ² اعتبار اإلشارات، لكن إذا ªن األخرس ال يريد أن يع� عن إرادته أو لم يط
إذا أشار : وبا�ثال يتضح ا�قال فمثال. تدعوه إ² استعمال اإلشارات وحينئٍذ هذه اإلشارات تعت� لغو وليس |ا أي أثر

  األخرس R صالته 
\ ال¿م إذا أنتم تعلمون أن اإلنسان القادر  هل هذه اإلشارة k الصالة ت�ل م�لة اjطق باللسان من القادر عليه؟

هل هذه تكلم R الصالة من غ� جنسها فإن صالته تبطل، هذا األخرس إذا أشار بيده أو برأسه أو بوجهه أثناء صالته، 
   اإلشارة معت�ة وقائمة مقام اjطق باللسان وبا�اè تبطل صالته؟

تبار إشارات األخرس، وÀشارات األخرس إنما ألن اuاجة لم تدُع R هذه اuالة إ² اع �اذا؟ال، األمر ليس كذلك : نقول
  .تعت� إذا دعت حاجته إ² اعتبارها

  :إذاً �ينا أمثلة فيها حاجة إv اعتبار األخرس إلشاراته وc أمثلة القاعدة
 .لو أشار األخرس ببيع سلعة من السلع الx يملكها، فقبلها ا�ش;ي صح ا5يع وانعقد كما لو تلفظ بذلك :ا�ثال األول �

األخرس ¤يه مال ¤يه مúل أو ¤يه سيارة أو ¤يه جهاز، ثم أشار إ² شخص آخر بأنه يريد بيع هذه السلعة بكذا، فأشار 
إ�ه بيده بإشارة مفهومة يعرف منها قصد ا5يع، وأشار إ² قيمة هذا ال°ء ا�باع وقَِبَل ا�ش;ي ذلك، فإن ا5يع ينعقد ويú×ل 

  .أو بعتك جهازي بكذا هذا هو معÄ القاعدة، أو بعتك داري، بعتك سيار«: ظ فكأن األخرس قالهذا العقد بمúلة ا<لف
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زوجتك ابنx فالنة، فقال األخرس هكذا برأسه، : لو زوج إنسان ابنته ألخرس فأشار بالقبول، قيل لألخرس :ا�ثال اbا� �
واألمثلة R ذلك كث�ة جدا . بذلك مúلة ا<لفظ باللسان أو بيده إشارة معروفة ومفهومة ومعلومة، فإن العقد ينعقد، ويúل

  . R ا��ح أو R الطالق أو R ا5يع أو R ال�اء أو ما إ² ذلك: سواء قلنا
  هل إشارات األخرس معت�ة k مسألة الشهادة ومسألة اUدود وما إv ذلك؟ :لكن بô مسألة مهمة

هل  بأنه قذف وما إ² ذلك، وأ، أو بأنه قتل، خرس وشهد \ غ�ه بأنه مثال زناهذه rل نظر عند أهل العلم، فإذا جاء األ
   هذه اإلشارات معت�ة وم�P م�لة اjطق باللسان ؟

وا�رد R اختالفهم R هذه ا�سألة ليس العتبار إشارات األخرس من حيث األساس،  هذه ا�سألة اختلف فيها أهل العلم
اuدود تدرأ بالشبهات، وهذه اإلشارة الx تتضمن الشهادة ¾د من اuدود فيها شبهة، وهذه  وÀنما العتبار آخر وهو أن

الشبهة � االحتمال القائم هذا من جهة، ومن جهة أخرى بعض أهل العلم يقول إن هذه األمثلة يعÑ كما لو أشار األخرس 
  أن فالن قذف فالن أو أن فالن زنا بفالن

اإلشارة لم يتحقق فيها ¦ط العمل بالقاعدة، وهو اuاجة، فحاجة األخرس لم تدُع إ² اعتبار هذه  هذه: أو ما إ² ذلك قالوا
  . اإلشارة؛ نظرا إ² أنه يريد إثبات حق \ غ�ه، وTلك لم تقبل هذه الشهادة الx تمت عن طريق اإلشارة

د وحول إشارة األخرس الx تتضمن شهادته R إثبات ا�قصود أن نتنبه |ذا األمر وÀذا اطلعنا \ ÷م الفقهاء حول اuدو
حد من اuدود، Íد أن بعض العلماء ال يعت� هذه الشهادة الx تمت عن طريق اإلشارة إذا رأينا ذلك، فإنا نعرف أنه ليس 

مل إما عدم �قيق ¦ط العسبب عدم اعتبارها �ئد إ² عدم اعتبار اإلشارات من حيث األساس، وÀنما ألمر آخر 
  .أن هذا األمر يتضمن شبهه واuدود تدرأ بالشبهاتأو بالقاعدة، 

، وأنتم تعلمون أن األخرس هو يتلقف هذه البد أن تكون اإلشارة معلومة ومعروفة: من األمور ا�همة أيضا فيه القاعدة
  مل الرفض يومئون برؤوسهنزوال، وحا ماإلشارات من ا5يئة الx يعيش فيها، فهو يرى ا�اس حال القبول يومئون برؤوسه

يمينا وشماال، أو ¾رÌت باأليدي، وبهذا الوصف لغة اإلشارة و� اللغة ا�عروفة عند من ابتý بفقد السمع وهم الصم، فهذه 
اإلشارة ¤يهم إشارات عجيبة جدا وهم يفهمونها جيدا، ويستطيع اإلنسان أن يت{م بكل ما يريد وأن يع� عن إرادته 

عن طريق اإلشارات سواء ªن ذلك R ا�عامالت، أو R �د القصص وا�uيات، أو R ال;فية وا�ؤانسة بكل ارتياح 
  . وا�جالسة وا�حادثة وما إ² ذلك

أما إذا ªنت اإلشارة غ� مفهومة فإنا ال ، الشاهد R هذا 	ه أن اإلشارة �ب أن تكون معروفة ومعلومة ومعتادة لألخرس
بأن هذا األخرس أراد كذا أو كذا، \ أننا نؤcد دائما \ أن الكتابة � األوثق R حق األخرس؛ فإن ªن نستطيع أن Íزم 

إن هذا األخرس لم يرد كذا أو كذا إذا : األخرس يستطيع الكتابة، فال شك أن الكتابة ترفع Ç احتمال، وال يمكن أن يقال
الكتابة � ا<عب� عن اإلرادة مثل القول أو ، زواجا أو طالقا أو ما إ² ذلك كتب أنه يريد بيعا أو ¦اء أو يريد وقفا أو يريد

أبلغ؛ ألن القول قد يسبق عليه لسانه فيت{م بما لم يرد كما R ذلك اuديث حينما قال ذلك الرجل اTي ضاعت دابته 
  وأنا ربك، ا� أنت عبدي : وعليها طعامه و¦ابه و�ا وجدها فرح فرحا شديدا ثم قال ¼طئا

 ÑتËيا ر/، وأنك ر Ñال¿م أنك لم تضيع Äنما قصد أنت ر/ وأنا عبدك، ومعÀهذا اإلنسان لم يقصد هذا ا<عب�، و
وأرجعَت Ê دابx، ويùت Ê أسباب ا�جاة وما إ² ذلك، لكن R الكتابة R الغالب أن القلم ال يسبق فإن اإلنسان يفكر 

  .أوال ثم بعد ذلك يكتب
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  :العادة ا�حكمة: الكتاب �tطاب، وقاعدة:قة هذه القاعدة بقاعدةعال
وقاعدة اإلشارات ا�علومة لألخرس ، Üن ذكرنا من ضمن القواعد الفرعية لقاعدة العادة ا�حكمة قاعدة الكتاب Gªطاب

  . أو ا�عهودة لألخرس 5ªيان باللسان
�ا ªنت العادة Ðا : R العالقة ب[ هات[ القاعدت[ والقاعدة الك�ىيقال  ما عالقة هات© القاعدت© بالقاعدة الك�ى؟

فذكرت القاعدة السابقة ، يفيد فائدة وهو غ� لفظ ناسب أن يذكر معها ما �انسها من جهة كونه يفيد فائدة وهو غ� لفظ
   .باللسانو� الكتاب Gªطاب، وذكرت هذه القاعدة و� اإلشارات ا�علومة من األخرس 5ªيان 

وcذلك الكتابة  من جهة أن العادة ما يفيد فائدة و� غ� لفظ،: إذن وجه ذكر هات[ القاعدت[ �ت قاعدة العادة ا�حكمة
من جهة ، فذكرت هاتان القاعدتان مع قواعد العادة ا�حكمة وcذلك اإلشارة تفيد فائدة وهما أيضا ليسا من باب ا<لفظ

وÀن ªن األصل R ا<عب� من جهة أخرى أنهما يع�ان عن أمر ما وهو غ� لفظ، ، أو  ا<لفظاجتماعهما R الفائدة من غ�
عن اإلرادة هو اللفظ لكن العادة تع� عن ا�راد، وcذلك الكتابة تع� عن ا�راد، وcذلك اإلشارة من األخرس فإنها تع� 

  .عن ا�راد
  وبهذا نكون انتهينا من القاعدة الفرعية السابعة

   .ا�عروف عرفا ��(وط öطا: لقاعدة الفرعية السابعةا
  .ا�عي© بالعرف ��عي© باjص: القاعدة الفرعية اbامنة
  .ا�عروف ب© ا�جار ��(وط بينهم: القاعدة الفرعية ا�اسعة

 هذه القواعد اhالث متقاربة R ا�عÄ وTلك ذكرناها تبا�
ً
  .إذا

، أما القاعدة اhاhة ف¶ �متانه القواعد اhالث متقاربة ا�عÄ، إال أن القاعدت[ األو�[ هذ :مع� القواعد اbالثة
 ا�عÄ متقارب فالقاعدة األو� و� ا�عروف عرفا ��ªوط ¦طا، و خاصة باألعراف ا<جارية ا�ارية ب[ ا<جار

ً
، إذا

ان القاعدتان �متان ال Ãتصان بفئة دون أخرى، أما القاعدة القاعدة اhانية و� ا<عي[ بالعرف ª<ع[ با�ص، هات
  . اhاhة و� ا�عروف ب[ ا<جار ��ªوط بينهم ف¶ قاعدة خاصة باألعراف ا<جارية ا�ارية ب[ ا<جار

  .أن ما جرى به العرف فهو مراً� ومعت�، ويكون بمúلة األمر ا��وط أو ا�نصوص عليه :مع� القواعد

  : لة القاعدةأمث
فإنه �ب \ ا5ائع ، لو جرى عرف ا5اعة R سلعة من السلع، بأن يتكفل ا5ائع بتوصيل السلعة وترcيبها: ا�ثال األول �

إنسان يتعامل ببيع : مثال. أو األمر ا�نصوص عليه، أن يقوم بال;cيب بعد ا<وصيل، ويكون ذلك بمúلة األمر ا��وط
  �ة أو اآلالت ا��úة hªالجات أو األفران األجهزة الكهربائية الكب

أو ا�كيفات أو ما إ² ذلك، فإن هذه السلع الx يبيعها صنف من ا<جار جرى العرف بينهم وب[ ا�اس أن اTي يقوم 
 ذهب إ² متج،بتوصيل السلعة هو ا5ائع

ً
ر واش;ى منه كما أنه هو اTي يقوم ب;cيبها وتهيئتها للعمل، فلو اف;ضنا أن إنسانا

أنا ال أقوم بتوصيل هذه السلعة وال أقوم ب;cيبها، فقال : جهاز تكييف، و�ا اش;ى ودفع ا�بلغ وانت� من ذلك، قال ا5ائع
وÀن لم يكن  �اذا؟بل عليك، فإنه �ب \ ا5ائع أن يقوم بتوصيل هذه السلعة كما �ب عليه أن يقوم ب;cيبها : ا�ش;ي

فقد تعارف ا�اس \  ا�عروف عرفا ��ªوط ¦طامر، وÀن لم يكن قد اتفق عليه أثناء العقد؛ ألن قد اش;ط هذا األ
أنا ال  أقوم ال : نعم لو قال ا5ائع أثناء ا<عاقد، أن من يقوم ببيع هذه السلع فإنه اTي يقوم بتوصيلها، وهو اTي يقوم ب;cيبها
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وÜن ذكرنا R حلقات ، نظرا ألنه قد Ãلف ¦ط من ¦وط العمل بالعرف بتوصيل وال ب;cيب، فحينئٍذ اختلف األمر؛
أما ، سابقة بأن العرف ال يعمل به إال إذا �ققت ¦وط العمل به ومنها ¦ط مهم وهو أن ال يعارض العرف ت¹يح �الفه

  .إذا �رض العرف ت¹يح �الفه فإنه ال يعمل به
لم Ýدد نوع االستعمال، فإنه يرجع R �ديد نوع االستعمال إ² العادة ا�ارية و²À لو استأجر إنسان دارا و: ا�ثال اbا� �

� سكÑ جرى . ويكون ذلك بمúلة األمر ا�ش;ط، العرف ا�عروف ب[ ا�اس R استأجر دارا سكنية 
ً
لو اف;ضنا إنسانا

عدد من الوحدات السكنية، واستأجر وحدة سكنية إنسان أé إ² بناية سكنية كب�ة وبها : مثال، العرف بأن يكون للعوائل
أو أنه ، ولم Ýدد نوع االستعمال ال هو وال ا�ؤجر، ثم بعد ذلك أراد أن يُسكن R هذه الوحدة السكنية عددا من العمال

الوحدة ألن العادة جرت باستعمال هذه  �اذا؟أي دون زوجته ف´ هذه اuالة ال �وز p هذا األمر ، يسكن فيها بمفرده
وTلك �ب عليه أن يمتثل هذا األمر وÀن لم يكن مش;طا ولم يكن منصوصا عليه R ، السكنية R سكن العوائل

فنحن نúل هذا العرف وهذه العادة الx جرت ب[ ا�اس نú|ا مúلة األمر ، العقد؛ نظرا ألن ا�عروف عرفا ��ªوط ¦طا
أو مثال R كذا أو ، عليك أن ال تستعمل هذه الوحدة السكنية إال R إس�ن العوائلأنا أش;ط : ا�ش;ط، فكأن ا�ؤجر قال

  . كذا حسب ما تعارف ا�اس عليه

  )MN( اUلقة     
أو ا<عي[ ، ا�عروف عرفا ��ªوط ¦طا: توقف بنا اuديث R آخر اuلقة السابقة R آخر األمثلة ا�تعلقة بقاعدة

  . أو ا�عروف ب[ ا<جار ��ªوط بينهم، بالعرف ª<عي[ با�ص
: ا�ثال اbا�و. ا�تعلق بما جرى عليه عرف ا5اعة R بعض السلع الx يقوم ا5ائع بتوصيلها وتنفيذها: ا�ثال األولذكرنا 

  .R العرف اTي جرى ب[ ا�اس R استئجار بعض ا¤ور
استعما|ا، فإنه يرجع R �ديد نوع االستعمال إ² ما جرى عليه  لو استأجر إنسان سيارة، ولم Ýدد نوع :ا�ثال اbالث �

  جرى العرف باستعما|ا R نقل الرÌب، فإنه  إنسان استأجر سيارة صغ�ة،: مثالالعرف، 
 أثناء العقد فنقول: ال �وز p أن يستعملها R نقل األمتعة وا5ضائع، وÀذا قال ا�ستأجر

ً
لسنا  إننا: إنه لم ي�ط عý  شيئا

وÎذلك لو ، ¾اجة إ² ا�ص \ هذا ال�ط؛ نظرا ألن هذا األمر معروف ب[ ا�اس، وا�عروف عرفا ��ªوط ¦طا
جرى العرف باستعما|ا R نقل ا5ضائع واألمتعة، ثم بعد ذلك �ا أراد ا�ستأجر أن يستخدمها  استأجر اإلنسان سيارة كب�ة

p هذا األمر منعه ا�ؤجر، وقال R :مثل هذا R هذا ا�ثال مع ا�ستأجر، فله أن : فنقول، ال �وز لك أن تستخدمها R قuا
يستعملها R نقل ا5ضائع واألمتعة ولو لم ينص \ مثل ذلك R العقد؛ نظرا ألن هذا األمر معروف ب[ ا�اس، وا�عروف 

  . عرفا ��ªوط ¦طا واهللا أعلم 
  .عدة ال ينكر تغ� األحÌم بتغ� األزمانقا: القاعدة الفرعية العاöة����

إال أن هذا الظاهر غ� مراد يعÑ إطالق القاعدة، ، ظاهر هذه القاعدة أنه ال ينكر تغ� األح�م أيا ªنت بتغ� األزمان
ة نصت \ أنه وا�اظر R هذه القاعدة ألول وهلة، قد يبدو p أن nيع األح�م قابلة للتغ� بتغ� األزمان؛ ألن هذه القاعد

إن هذا الظاهر غ� مراد فليست Ç  :نقول فهل هذا الظاهر مراد أو غ� مراد؟ال ينكر تغ� األح�م، األح�م هذه �مة، 
  .األح�م تتغ� بتغ� األزمان أو األعراف أو العادات

  :وبيان ذلك أن األحÌم ال(عية Aبان
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يعلقها ا�ص باألعراف والعادات، بل ضبطها وحددها ووضحها ولم أح�م ورد بها ا�ص ال�¢، ولم  :ال¤ب األول
هذه األمور نص عليها . الطهارة، س; العورات، اuدود، والقصاص وما إ² ذلك: مثل مثل ماذا؟يعلقها بأي أمر آخر 

بتغ� األزمان، وال  الشارع ووردت R األدلة ال�عية، وضبطت، وحددت فهذه األح�م ال تتغ� أبدا،ال بتغ� األماكن، وال
  . بتغ� األعراف، وال بتغ� العادات، وما إ² ذلك 

   .إذن هذا الصنف ليس للقاعدة عالقة به، وال �وز تغ� األحÌم فيه أبدا 
وسائل ا<عب� R ا�عامالت اآلن R ا5يع : أح�م ورد بها ا�ص ال�¢ وعلقها ا�ص بالعرف والعادة مثل :ال¤ب اbا�

  . اء، وا��ح وما إ² ذلكوال�
أو أن اjص ال(� جاء بأمور :مة، وترك األمور ، هل جاء اjص ال(� بتحديد ألفاظ معينة ال �وز االنتقال عنها

R اuقيقة أن الشارع لم Ýدد ذلك األمر، ولم يبينه  ا�فصيلية k ا�عب� عن إرادة وما إv ذلك إv ما تعارف اjاس عليه؟
فوسائل ا�عب�  ،وÀنما ب[ األطر العامة والقواعد ال{ية، وترك ما دون ذلك لعادات ا�اس وأعرافهم، �ب أن يلçمب°ء 

اآلن ا�فقة هل حدد أنه �ب \ الرجل أن ينفق \ زوجته مبلغا  مقدار اjفقةأيضا ، � من هذا القبيل k ا�عامالت
ال وÀنما ¾سب ما تعارف ا�اس عليه وTلك قال ا�æ صt اهللا . \ و¤ه كذلك معينا كمائة ريال أو مائة دينار أو ينفق

إذن . بما تعارف عليه ا�اس: خذي ما يكفيك وو¤ك با�عروف، أي: عليه وسلم |ند كما ورد معنا r Rا¡ات سابقة
 R ا يدخل �ت هذه القاعدة أيضا ما يعت�Ð صفة يتصف بها اإلنسان �مله \ : ، ا�روءةوصف ا�روءةا�فقة أيضا �
هذه ا�روءة لم �دد بأوصاف دقيقة وÀنما ترcت R كذلك إ² ، ا<مسك بالعادات اuسنة وا5عد عن ما Hل بمúلة اإلنسان

يدل Ðا ، وTلك قد Íد R زمن من األزمان عمال Hل با�روءة، وÍده R زمن آخر ال Hل با�روءة، أعراف ا�اس و�داتهم
اآلن سن ا5لوغ  بسن اCلوغ\ أن هذا اuكم Ðا أرجع الشارع االعتبار فيه إ² ما تعارف ا�اس عليه، كذلك ما يتعلق 

إن ا5يئات اuارة يكون ا5لوغ فيها أ�ع، وا5يئات : ذكرنا Üن R حلقات سابقة أنه قد Hتلف ¾سب ا5يئات وقلنا
 
ً
إذن هذه األمور Ðا تتغ� بتغ� األزمان واألماكن، واألمثلة \ هذا الصنف كث�ة،  ،ا5اردة يكون ا5لوغ فيها متأخرا

إذن هذا الصنف هو وسيأÅ معنا إن شاء اهللا بعد قليل R ا<مثيل \ القاعدة بعض األمثلة الx توضح ا�راد بالقاعدة، 
   .تعلقة بهاا�ي تتعلق به القاعدة، فإذا تغ�ت األعراف فإنه تتغ� األحÌم ا�

  بعد هذا ا5يان اTي وضحنا فيه نوع األح�م ا¤اخلة �ت هذه القاعدة أظن أن

أنه ال ينكر وال يستغرب أن تتغ� األح�م ا�تعلقة باألعراف والعادات، إذا تغ�ت : واضح ونقول فيه :مع� القاعدة 
   .أو بتغ� الزمان سواء أكان تغ� األعراف والعادات بتغ� ا��ن، األعراف والعادات

فمثال العادات ا�وجودة قبل مائة سنة Ãتلف عن العادات ا�وجودة ، إ² آخر زمانمن ا�علوم أن �دات ا�اس Ãتلف من 
وcذلك Ãتلف ، والعادات ا�وجودة ا�وم قد Ãتلف عن العادات ا�وجودة مثال بعد ع� سن[ أو بعد ع�ين سنة، ا�وم

العادات ا�وجودة مثال R ا�غرب Ãتلف عن العادات ا�وجودة R ا��ق، والعادات ا�وجودة R ف األماكن،باختالف 
  . ا�نوب Ãتلف عن العادات R الشمال

هذه األعراف والعادات أقرت ال�عية اختالف ا�اس فيها، فإذا اختلفت هذه األعراف والعادات فال شك أن األح�م 
وليس هذا قدح ، إذا حصل ذلك األمر فإنه ال يستغرب، والعادات ال شك أنها ستتغ� وتتبدل الx ربطها الشارع باألعراف

بل هذا من الصفات الx اتصفت بها ، R ال�يعة وال نقص فيها أن تتغ� أح�مها من م�ن إ² آخر أو من زمان إ² آخر
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أن نؤÎد Q قضية خط�ة جدا وc أن :  هذا ا�قاما�هم k. هذه ال�يعة، وأصبحت قابلة للعمل بها Ç R م�ن و± زمان
إنما c األحÌم ال} ربطها الشارع ، األحÌم ال} تتغ� بتغ� األماكن أو بتغ� األزمان أو بتغ� األعراف والعادات

ص ومسائل بالعرف والعادة، أما األحÌم ال} تو] الشارع _ديدها أو ضبطها كمسائل ا��اث ومسائل اUدود والقصا
  .الطهارة ومسائل العورات، هذه األمور ال çتلف باختالف األعراف والعادات

لو أتتنا امرأة ولبست لبسا �ريا فكشفت عن وجهها وذراعيها وساقيها وطرفا من Üرها وشيئا من ظهرها، و�ا : فمثال
نا إ² ا��ن اTي اعتاد ا�اس فيه \ أن تس; فإذا ذهب، إننا قد اعتدنا R هذا ا��ن أن نلبس هكذا: أنكرنا عليها قالت

ا�رأة nيع بدنها فعلنا ذلك، وÀذا ذهبنا إ² هذا ا��ن اTي اعتاد ا�اس فيه \ أن تلبس ا�رأة هكذا اعتدنا ذلك، وال 
بتغ� األعراف هذا ال¿م غ� صحيح؛ ألن األح�م الx تتغ� : ينكر تغ� األح�م بتغ� األعراف والعادات، فنقول

والعادات ليست Ç األح�م، وÀنما األح�م الx ربطها الشارع باألعراف والعادات، أما ما يتعلق بس; العورات وما إ² 
  . ذلك هذه األمور ال عالقة |ا بالعرف والعادة؛ ألن الشارع تو� �ديدها بنفسه واهللا أعلم

  :أمثلة القاعدة
ولكن �ا فسد ا�اس uªال R ، اª ]uن ا�عت� R أوصاف العدالة أ\ درجات الصالح�ا ªن ا�اس ص :ا�ثال األول �

ا�قصود من هذا . وTلك تقبل شهادة األمثل فاألمثل مهما ªنت حا<ه، األزمان ا�تأخرة حصل ا<نازل R أوصاف العدالة
  ،أن ا�اس R السابق مثًال R عهد الصحابة رþ اهللا عنهم: ا�ثال

، أو R عهد ا<ابع[، أو R القرون ا�فضلة �ا ªن ا�اس صاª ]uن ا�عت� R أوصاف العدالة أ\ درجات الصالح
  وTلك R ذلك الزمن لو جاء شخص ليشهد عند القاþ، وقد قu ¹يته أو ªن 

، وا�عت� R أوصاف العدالة أ\ درجات ألن ا�اس R ذلك الوقت صاuون �اذا؟ال يوتر R الليل ربما رد القاþ شهادته 
ولكن �ا فسد الزمان وحصل الضعف ، الصالح، وهذا الرجل اTي اعتاد مثل هذه األمور ا�خلة ال يعت� من أمثل ا�اس

و�لك قال ، R ا¤ين، وارتكبت كث� من ا�حرمات كما هو اuال R األزمان ا�تأخرة، حصل تنازل R أوصاف العدالة
فبعض الشهود اTين لم يكن القاþ يقبلهم R تلك األزمان، يعت�ون R هذا الوقت هم ، أمثلهم العدل Ç R قوم: لماءالع

ألن هذه األمور قد اختلفت من وقت إ² آخر، وقد اختلفت باختالف العادات واألعراف، وÀذا  �اذا؟. من أعدل ا�اس
اعدة، وأيضا Íد أنه يرتبط بال�ب اhا� من ¡/ األح�م من حيث تنصيص تأملنا R هذا ا�ثال Íد أنه ينطبق \ الق

ْشِهُدوا َذَوْي { : الشارع عليها، أو عدم تنصيصه عليها؛ نظرا ألن الشهادة نص فيها \ أن الشاهد يكون عدال قال تعا²
َ
وَأ

  .لكن هذا العدل هل حدد الشارع أوصافه؟}  َعْدٍل ِمْنُكمْ 
هل هو عدل أو غ� ا وضع الشارع قاعدة 	ية وأنه ال يشهد إال عدل، وترك �قيق ا�ناط R هذا الشخص ال، وÀنم: فنقول
  .إ² القاþ عدل؟

  للمروءة R بعض ا5تان �ªملكة العربية السعودية :ا�ثال اbا� �
ً
 ، أن كشف الرأس يعت� خارما

ً
لكنه ال يعت� خارما

اآلن لو خرج إنسان حا� الرأس وهو ال�شف لرأسه فإن هذا يعت� عيبا عليه ، ربللمروءة R بتان أخرى كم¹ وا�غ
 �روءة هذا اإلنسان إذا ªن R ا�ملكة العربية السعودية، نظرا ألن ا�اس قد اعتادوا ، ويعت� نقصا

ً
وهذا األمر يكون خارما

 للمروءة ولكن R ا5الد األخ، أو الغ;ة أو ما إ² ذلك، \ لبس مثل الشماغ
ً
نظرا ألن ا�اس  �اذا؟رى ال يعت� األمر خارما

 R كم أنه يقدحuذن ال ينكر تغ� األح�م بتغ� األعراف هنا اÀذلك ا��ن لم يكن من �دتهم مثل هذه األلبسة و R
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  .افهممروءة اإلنسان، واuكم R م¹ يرى أنه ال يقدح R مروءة اإلنسان، نظرا الختالف �دات ا�اس وأعر
أن صبغ اhوب بالسواد ªن عيبا R عرف ا�اس R زمن أì حنيفة، وTلك أف· أبو حنيفة بأن من صبغ  :ا�ثال اbالث �

و�ا اختلف عرف ا�اس R زمن الصاحب[ وهما rمد بن اuسن وأبو يوسف وأصبح الصبغ بالسواد ، ثوبا بالسواد فقد عيبه
فهنا Íد أن العرف اختلف R زمن يس�؛ نظرا ألن ، با بالسواد فإنه ال يعيبهحسنا، أف· الصاحبان بأن من صبغ ثو

rمد بن اuسن وأبو يوسف وهما قد صحبا األمام أبا حنيفة رËهم اهللا، اختلف العرف بينهم R زمن : الصاحب[ وهما
�ا تغ�ت األعراف وأصبح ، ثل هذايس�، فأبو حنيفة ªن يرى أن هذا األمر من العيوب؛ نظرا ألن ا�اس لم يتعارفوا بم

الصبغ بالسواد حسنا لم يعد R هذا األمر عيب؛ نظرا ألن �دة ا�اس اختلفت وال ينكر تغ� األح�م باختالف أو بتغ� 
  .األعراف والعادات

ت ين¹ف إ² ا5يت أجرتك هذا ا5يت، فإن لفظ ا5ي: لو قال إنسان من بالدنا R ا�ملكة العربية السعودية: ا�ثال الرابع �
ولو قال ذلك اإلنسان أجرتك هذا ا5يت وهو من أهل تونس مثال، فإن ، ومرافقه وما إ² ذلك، وأفنيته،وأجنحته ، 	ه بغرفه

، وÜن ذكرنا R حلقات سابقة أن العرف هذا اللفظ ين¹ف إ² الغرفة ا�شار إ�ها فقط، وهذا من باب اختالف األعراف
هنا R هذه ا5الد ين¹ف إ² ا5يت 	ه بغرفه وأفنيته وأجنحته فلفظ اCيت �ينا ن إ² م�ن، اللفظي Hتلف من م�
أجرتك هذا ا5يت : فإذا قال اإلنسان R بتنا، ين¹ف إ² الغرفة الواحدة فقط k تونس لفظ اCيتومرافقه ومنافعه، لكن 

وهذا من باب ، فإنه ين¹ف إ² الغرفة فقط: رتك هذا ا5يتوÀذا قال اإلنسان R تونس أج، ان¹ف اللفظ إ² ا5يت 	ه
  . اختالف أعراف ا�اس و�داتهم، وما ي;تب \ ذلك من اختالف األح�م ا�تعلقة باألعراف والعادات

 للمروءة، وقادحا R العدالة،ومسقطا  :ا�ثال اtامس �
ً
أن األكل R الطرقات R زمن م8 األكل R الطرقات ªن خارما

، يعR Ñ السابق إذا ªن الشخص يأكل R الطرقات، وشاهده ا�اس وهو أما ا�وم فقد اختلف اuال، للشهادة R زمن م8
 �اذا؟يأكل R الطرقات، فإنهم Ýكمون �رم مروءته وبالقدح R عدا<ه وTلك إذا شهد عند القاþ فإن شهادته ال تقبل 

 من ألنه ليس من أهل الشهادة، أما ا�وم 
ً
فقد اختلفت اuال، وأصبح كث� من ا�اس يأكلون R الطرقات، بل Íد أن كث�ا

وTلك احتاجوا إ² األكل ، ا�اس أصبح عملهم R الطرقات وأصبحوا يقضون أوقاتهم R الطرقات كما يقضونها R بيوتهم
R كم، فأصبح األكلuا R ال االختالفuا R الطرقات، وتبع هذا االختالف R ،للمروءة 

ً
 الطرقات يومنا هذا ليس خارما

  . وليس قادحا R العدالة وبا<اÊ فإنه ال يرد الشهادة واهللا أعلم
أو القواعد ، وبهذا نكون قد انتهينا من ال¿م \ قاعدة العادة ا�حكمة وما يتعلق بها من حيث ا<أصيل أو ا<طبيق

فيها معÄ القاعدة، وأخذنا فيها أصل القاعدة ثم بعد ذلك أخذنا مقدمة حول أخذنا فيها ألفاظ القاعدة، وأخذنا . ا�تفرعة
العرف اللفظي والعرف : ا<قسيم األول: نشوء األعراف والعادات، وبعد ذلك أخذنا ما يتعلق بأقسام العرف وهما تقسيمان

رف اللفظي مع استعمال ال�ع، ثم العرف العام والعرف اGاص، ثم بعد ذلك أخذنا تعارض الع: العمý، وا<قسيم اhا�
أخذنا تعارض العرف اللفظي مع اللغة، ثم بعد ذلك أخذنا تعارض العرف العام مع العرف اGاص، ثم بعد ذلك أخذنا 
القواعد الفرعية و� ع� قواعد؛ أخذنا Ç R قاعدة ا�عÄ العام |ا، وبعد ذلك أخذنا أمثلة تطبيقية عليها، وما يتعلق 

ور ا<فصيلية ك�وط تطبيق بعض القواعد، أو بيان الظاهر وا�راد بهذه القواعد، وعالقة هذه القواعد ببعض األم
  .بالقاعدة الك�ى واهللا أعلم

  ننتقل اآلن إ² ا�قطة اhاhة R ا�نهج اآلن أخذنا نقطت[ من نقاط ا�نهج
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  .قاعدة ال ¡ر وال ¡ار: ا�قطة األو�
  .العادة ا�حكمةقاعدة : وا�قطة اhانية
  R أنه lموعة من القواعد ال{ية: و� �ت ما قيل :اjقطة اbاbة

، وهذه القاعدة ليست من القواعد الك�ى، القواعد الك�ى � öس قواعد كما ا�ابع تابع: ا�قطة اhاhة � قاعدة
ا�شقة �لب ا<يس� وال ¡ر وال ¡ار والعادة قاعدة األمور بمقاصدها وا�ق[ ال يزول بالشك و، أ¦نا إ�ه أك0 من مرة

وÜن ذكرنا أن القواعد منها ما وصفت بأنها ك�ى، ومنها ما هو أقل من ذلك، وTلك وصفت بكونها 	ية؛ ، ا�حكمة
  :� من قبيل القواعد ال{ية فنأخذ فيها ا�ابع تابعوقاعدة 

   :مع� القاعدة: أوال
وهو " تابع"، لقاعدة وهو ال°ء ا�رتبط بغ�ه \ وجه ال يمكن انف�كه عنه، حسا أو معÄوهو اللفظ األول R ا" ا<ابع"

سواء أكان حكما ، أي9 حكم ªن: وا�راد باuكم هنا، معناه أنه يعطى حكم ذلك ال°ء ا�تبوعاللفظ اhا� R القاعدة 
 
ً
  أو ªن حكما ،كثبوت ا�لك بال�اء أو با|بة أو باإلرث: ثبوتيا

ً
كسقوط ا�لك با5يع أو بالوقف وÜو ذلك، إذن : عدميا

هو ا�قصود به ال°ء ا�رتبط : فا<ابع األول :ا�ع� اإلفرادي للقاعدةاuكم هنا �م يشمل هذا ويشمل هذا، إًذا هذا هو 
Äالقاعدة.  بغ�ه \ وجه ال يمكن انف�كه عنه حسا أو مع R ا�hنه يعطى حكم ذلك معناه أ: وتابع وهو اللفظ ا

  ، سواء أكان R جانب اإلثبات أو R جانب ا�´، ال°ء ا�تبوع واuكم هو عموم اuكم

 è؛ فإنه يعطى حكم : مع� القاعدة اإل|اÄًن مرتبطا بغ�ه \ وجه ال يمكن انف�كه عنه حساً أو معª أن ال°ء إذا
  .، أم R اإلثبات وا�´، أم R ا5قاء واTهاب، أم السقوط وا5طالنذلك ال°ء ا�تبوع سواء أكان ذلك R الوجود والعدم

 ا�قصود أن ال°ء اTي يتبع غ�ه، وال يمكن أن ينفك عنه، فإنه يأخذ حكم ذلك ال°ء ا�تبوع بعموم ا�قصود  
ً
إذا

  أو اإلثبات وا�´، أو با5قاء واTهاب،، باuكم سواء ªن اuكم يتعلق بالوجود والعدم
  . أو السقوط وا5طالن

 
ً
   :أسباب ا�بعية:ثانيا

و� أسباب متعددة نذكر أهمها \ ، من أجل أن تتحقق تبعية Æء ل°ء آخر فإنه البد من توفر سبب من أسباب ا<بعية
اآلن Üن بصدد بيان اuكم، فنحن  كيف ÷كم Q �ء بأنه تابع لäء؟سبيل االختصار، يعÑ ا�قصود بهذه ا�قطة 

Ü ،أشياء ¾كم أشياء أخرى R ء؟ كمäء تابع �لك الäزم بأن هذا الþ لك فكيفT فإذا جزمنا أن هذا ال°ء تابع
 فإذا  ،R هذه اuالة نقوم بإعطائه اuكم نفسهال°ء 

ً
وTلك هذه قضية مهمة جًدا، فال بد أن نتأكد من وجود ا<بعية أوال

 ننتقل بع
ً
أو عدم إثبات اuكم،كما سيتب[ من خالل عدد ، د ذلك إ² قضية إثبات اuكمتأكدنا من وجود ا<بعية أوال

  .من القواعد ا<ابعة |ذه القاعدة
وال يقبل االنفصال عنه با�ظر إ² الغرض ، أن يكون الäء جزءا من غ�ه Ñيث ال يوجد ذلك الäء دونه :السبب األول

�ª ،ت بالنسبة للحيوان، والسقف وا�دران بالنسبة لتار، هذا هو من ذلك ال°ء، بالنسبة للغرض من ذلك ال°ء
  . السبب األول من أسباب ا<بعية نلè الضوء عليه و\ غ�ه من أسباب ا<بعية R حلقة قادمة

  )M0( اUلقة
أن ا�قصود  وبينا وهو أن يكون الäء جزء من غ�ه:السبب األول من أسباب ا�بعيةتوقفنا R آخر اuلقة السابقة عند 
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وال يقبل االنفصال عنه با�ظر إ² الغرض من ذلك ، أن يكون ال°ء جزء من غ�ه ¾يث ال يوجد ذلك ال°ء دونهبذلك 
ا�قصود أنه ال يقبل االنفصال عنه با�ظر إ² الغرض ، بالنسبة لتار وا�دران والسقف بالنسبة للحيوان، ��ت، ال°ء

هو من حيث الغرض ال يمكن أن ينفصل؛ ألن اآلن هل يمكن أن ينفصل عن اUيوان؟ ا�ت  :من ذلك ال°ء، مثال
ا�ت خلقه اهللا سبحانه �كون حاميا للحيوان إًذا الغرض من ذلك ال°ء أن يكون ا�ت حاميا للحيوان، وTلك فإنه ال 

ا انفصل فإنه بطل ذلك الغرض يقبل االنفصال عن اuيوان، نعم متصور عقال أن ينفصل ا�ت عن اuيوان، لكن إذ
هل يمكن أن ينفصل أو الغرفة مثال الغرفة ال يمكن أن تتكون الغرفة إال من سقف وجدران، ، كذلك بالنسبة لتار

عقال Ðكن، لكن إذا انفصل بطل ذلك الغرض إذن ا�قصود بكون ال°ء جزءا من غ�ه ا�دار أو السقف عن الغرفة؟ 
ال°ء دونه، ليس عقال وÀنما با�ظر إ² الغرض من ذلك ال°ء، فالغرض من ا�ت Ëاية بأنه ال يمكن أن يوجد ذلك 

هذا الغرض ال يتحقق إال بوجود ا�ت مع اuيوان، الغرض من الغرفة أن تكون rوطة وrمية، وrددة وهذا ، اuيوان
  . ب ا<بعية أن يكون ال°ء جزءا من غ�هاألمر ال يمكن إال بوجود ا�دران والسقف، إذا هذا هو السبب األول من أسبا

لكن إذا وجد فيه فإنه ، وا�قصود به ما يمكن أن يوجد دونه R األصل، أن يكون الäء ��زء من غ�ه :السبب اbا�
واب بالنسبة لت الل�بالنسبة لألم، ومثل  ا�ن©مثل  مثل ماذا؟، ال يقبل االنفصال عنه با�ظر إ² الغرض من ذلك ال°ء

 من األم  اآلن ا�ن© بالنسبة لألم ا�ن© هل هو جزء من األم حقيقة؟ذات الل&، 
ً
ألن  �اذا؟هو R اuقيقة ليس جزءا

 كبً�ا من النساء وهن غ� حوامل Ðا يدل \ أن 
ً
ا�زء من ال°ء هو اTي ال يتصور وجود ال°ء دونه، وÜن Íد عددا

هو R األصل غ� موجود لكن إذا وجد  كيف ��زء؟لكنه هو �ªزء من ال°ء ، قةا�ن[ هو ليس جزءا من ال°ء حقي
اآلن ا�ن© مثال k الشهر األول أو اbا� أو اbالث أو الرابع أي قبل اكتمال نموه هل يقبل  فإنه ال يقبل االنفصال،

لغرض مات، كذلك مثل الل& بالنسبة هو عقًال يقبل االنفصال عن أمه لكن إذا انفصل هنا بطل ااالنفصال عن أمه؟ 
 من ا¤واب ليس فيها ل&، ولكن بعض ا¤واب �ا تكون الل& فيها فإنه أصبح �ªزء منها ¾يث 

ً
Tوات الل& Íد كث�ا

ال نت{م عن االنفصال العقý وÀنما نت{م عن االنفصال من ، ال يقبل االنفصال عنها من جهة الغرض وا|دف والقصد
�ªن[  مثل ماذا ؟أن يكون ال°ء �ªزء من غ�ه : ض كما بيناه R السبب األول، إذا هذا هو السبب اhا�جهة الغر

  .بالنسبة لألم والل& بالنسبة Tوات الل&
وسيأÅ معنا من خالل ا<مثيل \ هذه القاعدة اإلشارة إ² مثل هذه األسباب، ف´ بعض األمثلة هناك  سنش� إ² أن 

  .ة �ققت بوجود السبب األول أو السبب اhا� أو اhالث وهكذاا<بعي
أو من ، ما ªن من لوازم الع[، أو ا<¹ف عقال أو �دة، وا�قصود به أن يكون الäء من Aورات غ�ه :السبب اbالث

 الغمدبة للقفل وبالنس ��فتاح مثل ماذا؟دونها  مصاuهما وcمال منافعهما، ¾يث ال يمكن االنتفاع بذلك ال°ء
  .بالنسبة للسيف

  إذا هذا هو السبب اhالث من أسباب ا<بعية وهو أن يكون ال°ء من ¡ورات غ�ه، وا�قصود به 
ما ªن من لوازم الع[ أو ا<¹ف عقال أو �دة، إذا هو R اuقيقة ليس جزءا من ال°ء، وال �ªزء من ال°ء، لكن ال 

إذا هو من ال�ورات وجوده ¡وري ، ، وال يمكن أن نستفيد منه إال بوجود هذا األمريمكن أن نت¹ف R هذا األمر
بالنسبة لصحة ا<¹ف، ووجوده ¡وري بالنسبة لكمال االنتفاع، ووجود ا�صلحة والفائدة إذا ال يمكن أن ننتفع بهذا 

هل يمكننا أن ننتفع قفل و¤ينا مفتاح، يتكون من جزأين ¤ينا  القفل :ال°ء إال مع وجود ما هو من ¡وراته اآلن مثل
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R ال�ب أو R الرå : ال يمكن ذلك إذا أردنا أن ننتفع به �ا خلق p يمكن أن ننتفع بالقفل مثالبالقفل دون ا�فتاح؟ 
صنع  خلق ليستعمل Ë Rاية األشياء، فال يمكن أن نستعمله فيما خلق p أو فيما ُخلَِق �اذا؟لل°ء ا5عيد يمكن لكنه 
  . ا�فتاحp إال بوجود ماذا ؟ إال بوجود 

فإن ما لم يبُد ، وذلك hªمار الx من جنس واحد إذا بدا صالح بعضها، اإل_اد ب© الäء وغ�ه k ا�نس: السبب الرابع
<مر؛ فإن ، فإذا بدا صالح بعض اجنس واحدا�خيل هنا من  مزرعة úيلعندنا : صالحه تبٌع �ا بدا صالحه منها، فمثال

وÀن ªن بعضه لم يبُد صالحه بعد ، ما لم يبُد صالحه فهو تابع �ا بدا صالحه من ا<مر، وTلك فإنه �وز بيع ا<مر nيعا
أجناس فنجد أن ا�ميع تمر، لكن لو ªن ¤ينا  مالسبب R تبعية هذا |ذا؟ هو اال�اد R ا�نس،تبعا �ا بدا صالحه  �اذا؟
  . هنا العنب ليس تابعا للتمر، وا<مر ليس تابعا لغ�ه، بل Ç جنس بعضه يتبع بعضه وتمر وت© عنبمثال  ¼تلفة

بالنسبة  والسمن لألرضبالنسبة  واCناء الشجر :مثل مثل ماذا؟، االتصال ب© الäء وغ�ه مع إرادة اCقاء :السبب اtامس
جر، أو اش;ى أرضا بÄ عليها دارا، هنا فيه اتصال ب[ شيئ[ اآلن اإلنسان إذا اش;ى أرضا فيها âل أو فيها ش للبهيمة،

هل هذا االتصال مع إرادة اCقاء أو مع ، واألرض ا5ناء، اتصال ب[ األرضو الزرع أو ب[ الشجر أو ب[ ا�خلاتصال ب[ 
إلنسان األرض فإنه يتبع األرض هذا سبب من أسباب ا<بعية، فإذا اش;ى اإًذا ، ال شك أنه مع إرادة ا5قاء إرادة االنفصال؟

  . ما ªن عليها من الشجر أو ا�خيل أو ا5ناء
، اآلن اإلنسان إذا أعطى �jتاج بالنسبة للبهيمةو �لربح بالنسبة لرأس ا�ال،وذلك ، تو� الäء من غ�ه :السبب السادس

  .ل، وTلك �ب أن تكون القسمة \ هذا األساسغ�ه مبلغا من ا�ال �ت ِجر به، فإذا ربح فإن هذا ا�ال تبع لرأس ا�ا
 p ا<بعية، فتو¤ ال°ء من غ�ه سبب من أسباب تبعيته R أثر p ¤كذلك بالنسبة للبهيمة إذا نتجت إذا و¤ت فهذا ا<و

  .\ وجه يتب[ معنا من خالل األمثلة إن شاء اهللا تعا²
 هذه ستة أسباب من أسباب تبعية ال°ء لغ� 

ً
ه، ال يمكننا أن Üكم بأن هذا ال°ء تابع لغ�ه إال إذا �قق فيه سبب إذا

طبعا ال، وÀنما ذكرنا أهم أسباب ا<بعية؛ نظرا ألن ا�قام ال يتسع  هل ذكرنا |يع أسباب ا�بعية؟ نÜ، من أسباب ا<بعية
أن : السبب اhا�، °ء جزء من غ�هأن يكون ال: السبب األول: ستة أسباب أساسيةÜن ذكرنا ، Tكر nيع هذه األسباب
، اال�اد ب[ ال°ء وغ�ه R ا�نس: السبب الرابع، أن يكون من ¡ورات غ�ه: السبب اhالث، يكون �ªزء من غ�ه

من خالل ، تو¤ ال°ء من غ�ه: السبب السادس واألخ�، االتصال ب[ ال°ء وغ�ه مع إرادة ا5قاء: السبب اGامس
  .  هذه القاعدة وما تفرع عنها سنش� إن شاء اهللا إ² السبب اTي �قق R هذا ا�ثال ح· حكمنا بأنه تابع لغ�هاألمثلة \

  : أصل القاعدة: ثاbا
  :دل Q هذه القاعدة عدد من األدلة ال(عية نذكر منها د�ل© اثن©

  ، غ�هرواه أËد و) ذ�ة ا�ن© ذ�ة أمه: (�قول الرسول  :ا��ل األول
حكم للجن[ ¾كم أمه من حيث اªTة، فإذا حصلت اªTة  �\ هذه القاعدة أن ا�æ  وجه ا¤اللة من هذا اuديث
ألنه تابع |ا، اآلن ا�æ صt اهللا عليه وسلم Íد أنه حكم با<بعية R هذا ا�ثال، وهذا  �اذا؟لألم حصلت اªTة للجن[ 
Üن ذكرنا أن من أمثلة ، ��زء من الäء وهو: السبب اbا�أمه هو من باب ا<بعية من قبيل  ا�ثال وهو ذªة ا�ن[ ذªة

فإذا ذ: اإلنسان شاة أو ناقة أو ، ا�ن[ بالنسبة لألم فذªة ا�ن[ ذªة أمه: السبب اhا� اTي هو �ªزء من ال°ء، قلنا
ألنه تابع |ا فنجد أن  �اذا؟هذا ا�ن[ �وز أكله اكتفاء بتذكية أمه بقرة، وبعد ذلك �ا فتح بطنها وجد فيها جنينا، فإن 
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 æلك صح �ا أن نستدل بهذا ا¤�ل \ صحة القاعدة �ا�Tهذا ا�ثال؛ و R إذن هذا هو ا¤�ل ، حكم بهذه القاعدة
  ) ذ�ة ا�ن© ذ�ة أمه: (�األول وهو قول الرسول 

: �رواه ا5خاري وغ�ه وÞ رواية قال )  úال قد أبرت فثمرتها للبائع إال أن يشÐطها ا�بتاع من باع: ( �قوp  :ا��ل اbا�
من ابتاع úال بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إال أن يشÐطها ا�بتاع، ومن ابتاع عبدا وP مال فماP لثي باعه إال أن يشÐط ( 

  .رواه ا5خاري أيضا) ا�بتاع
حكم بأن اhمرة ا�ؤبرة، وبأن ا�ال اTي مع العبد حكم بأنهما  �\ ما أردنا أن ا�æ  ين اuديث[من هذ: ووجه ا¤اللة

 هذان  �اذا؟للبائع 
ً
ألن تلك اhمرة ا�ؤبرة، وذلك ا�ال اTي مع العبد قد حصال أثناء ملك ا5ائع فدخال تبعا R ملكه، إذا

  .د�الن داالن \ صحة هذه القاعدة
من ابتاع âال بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إال أن يش;طها ا�بتاع، ومن : وا��ل اbا�ذªة ا�ن[ ذªة أمه، : ألولا��ل ا

  ابتاع عبدا وp مال فماp للبائع إال أن يش;ط ا�بتاع، بè أن \ من ابتاع âال بعد أن تؤبر 
ع أوال، ثم بعد ذلك ينفلق الطلع، ثم Hرج اhمر، ثم يؤ; باللقاح وهو أنتم تعلمون أن ا�خل يطل ا�لقيح؛ :ا�قصود با<أب�

ال، ويوضع R هذا الطلع إذا لم يفعل هذا فإن ا<مر يفسد وال يصلح 5ãا  �هذا هو ا<أب� وهو ا<لقيح، وا�æ ، طلع الفح 
: إنه يفسد، فقال: لو ترÎتموه؛ فقالوا:(قال �æ أول ما قدم ا�دينة؛ وا�دينة أهل âل فرآهم  يؤبرون فكأن ا� -با�ناسبة  -

ألنها دخلت تبعا R ملكه؛  �اذا؟فإذا ªن ا5ائع قد أبر âله فإن ثمرته p ، إذا ا<أب� هو ا<لقيح) أنتم أعلم بأمور دنياكم
  . ألن هذا الطلع حصل أثناء ملكه فيدخل تبعا R ملكه واهللا أعلم

  :قاعدة ا<ابع تابعالقواعد ا�تفرعة من : رابعا
  :              تفرع من هذه القاعدة عدد من القواعد

  :من ملك شيئا ملك ما هو من Aوراته: القاعدة الفرعية األو]���� 

وÀن ما ينبà ا<نبيه  ،أن من ملك شيئا ما؛ سواء أكان عينا أو ت¹فا؛ فإنه يملك ما هو من ¡وراته ولوازمه :مع� القاعدة
ورة هنا R هذه القاعدة ال يراد بها ال�ورة ا�عروفة، و� اuالة ا�لجئة الx تدعو إ² ارتكاب ا�حرم ال عليه أن ال�

،Þأو العر ýبل يراد بها اللزوم العق ،Äيراد بها هذا ا�ع  

لك شيئا ما؛ سواء أن من مبناء \ هذا ا<عب�، وبناء \ هذا ا<وجيه يكون معÄ القاعدة . إذن هذا هو معÄ القاعدة 
 و لو لم يش;ط ذلك

ً
   .ªن عينا أو ت¹فا، فإنه يملك ما هو من لوازمه عقًال أو عرفا

   ما عالقة هذه القاعدة بقاعدة ا�ابع تابع؟
من جهة أن ما ªن من ¡ورات ال°ء فهو تابع R p الوجود، وما  ا�ابع تابع: تتب[ عالقة هذه القاعدة بالقاعدة ال{ية

  . تابع لغ�ه R الوجود فإنه يكون تابع R p اuكم، كما تفيده القاعدة ال{ية ا<ابع تابعªن 
Üن ذكرنا R معÄ القاعدة أن من ملك شيئا إما أن يكون عينا أو ت¹فا، فسنمثل \ ملك الع[ وما هو  :أمثلة القاعدة

  . ات ملك ا<¹فمن ¡ورات ملك الع[، ونمثل \ ملك ا<¹ف، وما هو من ¡ور
  :أمثلة Q ملك الع©: أوال
أن من اش;ى أرضا فإنه يملك ما فوقها وما �تها، فيحق p أن يبR Ñ فضاءها كما Ýق p أن Ýفر R  :ا�ثال األول �

ملة إال بمعÄ آخر ال يمكن لإلنسان أن يستفيد من هذه األرض االستفادة ال�، أعماقها؛ ألن فضاءها وأعماقها من لوازمها
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وÀنما يريد أن ، إذا سمحنا p بمثل ذلك؛ ألن اإلنسان إذا اش;ى أرضا فإنه ال يريد أن يملك األرض هكذا كما خلقت
ألن  �اذا؟فإذا ملك اإلنسان األرض فله أن يبR Ñ فضائها، وp أن Ýفر R أعماقها ، يستفيد منها إما ببناء أو بزرع أو ¾فر

فإنه يملك لوازمها فإنه ال يستطيع أن يستفيد ، ن ¡وراته، فمن ملك األرض و� ملك ع[من ملك شيئا ملك ما هو م
  . منها إال إذا تملك لوازمها، وهنا نش� إ² سبب من أسباب ا<بعية كما ذكرناه قبل قليل

، ت ا�صنع من لوازمهأن من اش;ى مصنعا فإنه يملك nيع اآلالت الx يتوقف عليها عمل ا�صنع؛ ألن آال: ا�ثال اbا� �
 للزجاج: فمثال

ً
 لأل�نيوم، إنسان اش;ى مصنعا

ً
 لألخشاب هذا ا�صنع R اuقيقة ال يمكن أن يقوم ، أو مصنعا

ً
أو مصنعا

فإن هذه اآلالت ، عقال إال بوجود هذه اآلالت، و�ا اش;ى اإلنسان هذا ا�صنع ولو لم ي¹ح بدخول هذه اآلالت R العقد
 R ألنها من لوازم ملك الع[، فملك اإلنسان |ذه الع[ ال يمكن أن يفيده إال إذا ملك ما هو  �اذا؟العقد تكون داخلة

  . أو آالت أ�نيوم وما إ² ذلك، أو آالت ا�حت إذا ªن مصنع خشب، من لوازمها مثل آالت ا�صنع كآالت الزجاج
، فاإلنسان ال يستطيع أن يستفيد من ألنه من لوازم القفل �اذا؟أن من اش;ى قفال فإنه يملك مفتاحه  :ا�ثال اbالث �

  .القفل كما أ¦نا إ�ه قبل قليل إال إذا ملك ا�فتاح، هذا ما يتعلق باألمثلة \ ملك الع[
 
ً
  :أمثلة Q ملك ا��ف: ثانيا

ل فإنه يملك ما هو من لوازم هذا ا<¹ف
 
ال  ¤ª عند ا<جار ا�تعامل[ ببيعها كوضع السلعة، أن من ملك ا<¹ف با5يع ،

  فلو وضع ا¤الل السلعة عند ا<اجر من غ� تفريط، ثم هرب ا<اجر بالسلعة، فإن ا¤الل 
ألنه ملك ا<¹ف با5يع، فَملك ما هو من لوازمه و¡وراته، وهو وضع هذه السلع عند من يتعامل ببيعها  �اذا؟ال يضمن 
  جهاز أو و± R بيع سيارة، فأخذ هذا ا¤الل إنسان و± R بيع : فمثال، و¦ائها

أو السمسار أو الوسيط أخذ السيارة، وذهب بها إ² معارض السيارات، ووضعها عند أحد ا<جار اTين يتعاملون ببيع 
ا بعد ف;ة هذ، السيارات وهو لم يفرط ذهب إ² تاجر معروف موجود R هذا ا��ن وp اسمه R السوق ووضع السيارة عنده

إن ا¤الل ال : قال العلماء هل يضمن ا�الل أو ال يضمن؟ ا<اجر أخذ السيارة وهرب بها، أو أنه أقفل متجره وما إ² ذلك،
ألنه ملك ا<¹ف با5يع، ومن ملك ا<¹ف Æ Rء ما، ملك ما هو من ¡وراته ولوازمه : قالوا �اذا؟: يضمن قيل |م

السيارة إال إذا وضعها عند من يتعامل ببيعها، وTلك حكم العلماء بأنه ليس عليه  ألنه ال يمكن أن يبيع: قالوا �اذا؟
  . ضمان R مثل هذه اuالة واهللا أعلم

  .ا�ابع ال يفرد باUكم :القاعدة الفرعية اbانية����
   ،لأن ما يصدق عليه وصف ا<ابع ال يعطى حكما مستقال بل يعطى حكم متبوعه n Rيع األحوا :مع� القاعدة

واuكم هنا �م كما ذكرناه R أول القاعدة ، يعÑ أن Ç ما ªن تابعا لغ�ه فإنه ال ينفرد باuكم، بل يأخذ حكم متبوعه
أو بالوجود أو بالعدم وما إ² ذلك، فا<ابع ال ينفرد باuكم هذا هو ، أو با5قاء أو باTهاب، سواء ªن باإلثبات أو ا�´

وÐا ينبà ا<نبيه عليه أن بعض أهل العلم ذكر القاعدة بهذا اإلطالق، ومثل |ا بعدد من األمثلة  ، األساس R هذه القاعدة
وÞ الطرف ا�قابل Íد أن بعض العلماء لم يرتِض هذا اإلطالق، ومنهم الشيخ مصطû ، واستثÄ منها عددا من الصور

اعدة ال تؤخذ \ إطالقها كذا، وp ÷م nيل R هذه ا�ناسبة هذه الق: الزرقاء رËه اهللا فإنه لم يرتِض هذا اإلطالق، وقال
  :حيث يقول

هذه القاعدة مضطربة ا�طبيق والفروع؛ ألن صيغتها فيما يظهر أعم من موضوعها، �ا يذكر  ا الّ(اح مستثنيات "
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  :و�لك مال الشيخ مصط� الزرقاء إv تقييد هذه القاعدة بقيدين "كث�ة
  . يكون ا�قصود با<ابع R هذه القاعدة ما ªن جزء من ال°ء، أو �ªزء من ال°ء  أن: القيد األول
  . أن يكون ا�قصود باuكم هنا العقد فقط :القيد اbا�

هذان القيدان إذا توفرا فإنهما يأخذان حكم القاعدة، أما إذا اختل هذان القيدان، أو أختل أحدهما، فإن ا<ابع قد ينفرد 
  .ا هو اTي د� الشيخ مصطû الزرقاء رËه اهللا إ² ذكر هذين القيدينباuكم، هذ

  

  )Mâ( اUلقة 
ا�ابع ال يفرد R إطالق هذه القاعدة و� قاعدة ، R آخر اuلقة السابقة ذكرنا رأي الشيخ مصطû الزرقاء رËه اهللا

عد ذلك ذكرنا أن كث�ا من العلماء يطلق هذه ثم ب، ، توقفنا عند قاعدة ا<ابع ال يفرد باuكم و ذكرنا معناهاباUكم
، ووجدنا أن بعض أهل العلم لم يرتِض هذا اإلطالق؛ ومنهم الشيخ مصطû الزرقاء رËه اهللا، القاعدة بهذا اللفظ ا�ذكور

عها إن هذه القاعدة  مضطربة ا<طبيق والفروع؛ ألن صيغتها فيما يظهر أعم من موضو: فإنه لم يرتض هذا اإلطالق وقال
  :بعد ذلك مال الشيخ الزرقاء إv وضع قيدين للعمل بهذه القاعدةوTلك يذكر الّ�اح |ا مستثنيات كث�ة، ثم 

 من ال°ء أو �ªزء من ال°ء: القيد األول
ً
  .أن يكون ا�قصود با<ابع ما ªن جزءا

  .أن يكون ا�قصود باuكم هنا هو العقد فقط: القيد اbا�
ا�راد بها فيما أعتقد أن ا<ابع اTي هو من قبيل ا�زء، ف: "مصطû الزرقاء رËه اهللا هذه القاعدة بقوpوTلك ¦ح الشيخ 

 عليه
ً
وبا�ناسبة هنا نش� إ² مسألة سبق أن أ¦نا إ�ها " أو �ªزء من غ�ه ال يصلح أن يكون rًال R العقود، أي معقودا

  :و�
وcأ� ، Tا يذكر |ا الّ�اح مستثنيات كث�ة: يقول ماذا يقول؟الشيخ مصطû الزرقاء هنا ، مسألة ا�ستثنيات من القاعدة 

إن هذه ا�ستثنيات ال يصح أن تذكر \ أنها مستثنيات من قاعدة ا<ابع ال يفرد باuكم : بالشيخ مصطû الزرقاء يقول
فرت هذه القيود فإنا لسنا ¾اجة إ² هذه ا�ستثنيات هذه القاعدة |ا قيود، فإذا توا: ألن الشيخ مصطû الزرقاء يقول �اذا؟

إن االهتمام : وÜن قلنا R أك0 من مناسبة، ألن ا�ستثنيات الx تذكر؛ � األمثلة الx لم تتوافر بها هذه القيود
االستثناء يتعلق  با�ستثنيات R القواعد الفقهية أمر مهم جدا؛ ألن أك0 ا�ستثنيات ال ينطبق عليها وصف االستثناء، ألن

هنا ، بالقواعد الx �ب أن تشمل بأح�مها تلك الفروع، ولكن تلك الفروع استثنيت وخرجت من تلك القواعد ألمر ما
وÀذا ما �قق هذا ، فإذا �قق هذا ال�ط فإننا نُدخل هذه األمثلة R القاعدة، ألن القاعدة |ا ¦ط �اذا؟األمر لم ينطبق 

فإذا ªن ال°ء ، واالستثناء يتعلق بما هو داخل �ت القاعدة ال بما هو خارج عنها، ة خارجة أصالال�ط  فهذه األمثل
وهذه القضية ، خارج R األساس عن القاعدة فإننا لسنا ¾اجة إ² استثنائه، إنما Üتاج إ² استثناء �ا هو داخل  القاعدة

  .قضية مهمة �ب أن نتأملها كث�ا
، ما يصدق عليه وصف  ا<ابع ال يعطى حكما مستقال، بل يعطى حكم  متبوعه n Rيع األحوالن أ: إذا مع� القاعدة

ينبà أن نتنبه إ² أن هذه القاعدة R إطالقها؛ نظر بعض أهل العلم إطالقها، وبعض أهل العلم ªلشيخ مصطû الزرقاء 
  .قيدها بقيدين nيل[ واضح[ منضبط[

، أن يكون ا<ابع جزء من ال°ء أو �ªزء منه: لة يتوافر فيها هذان القيدان ا�ذكوران وهمابناء \ ما سبق فإن أي مسأ



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                           اعد الفقهيةاعد الفقهيةمقرر القومقرر القو                  

- ٧٦ - 

 

أن يكون ا�قصود باuكم هنا العقد، فإذا توفر هذان القيدان فإن ا<ابع ال يفرد باuكم، أما إذا اختل : القيد اhا�
  .هذا األمر من خالل األمثلة هذان القيدان أو أحدهما، فإن ا<ابع قد ينفرد باuكم، وسيتضح

  :أمثلة القاعدة
 أو رجًال أو ، العضو من ا5هيمة اuية ال �وز إفراده با5يع أو ا|بة وما إ² ذلك:ا�ثال األول �

ً
ال �وز لإلنسان أن يبيع يدا

 من ا5هيمة و� حية 
ً
 أو كتفا

ً
 أو رأسا

ً
ال يفرد باuكم، وÀذا : ةألن هذا ال°ء تابع وا<ابع كما تقول القاعد �اذا؟ظهرا

فهنا ا�د أو الرجل أو الرأس هما من ، تأملنا هذا ا�ثال Íد أنه قد توافر فيه القيدان الثان ذكرهما الشيخ مصطû الزرقاء
ال°ء اhا� ا�قصود ، كذلك رجلها كذلك رأسها، يعÑ يد ا5هيمة جزء منها ال يقبل االنفصال عنها، قبيل ا�زء من ال°ء

  uكم هنا هو العقد فاإلنسان با
  .ال يستطيع أن يبيع  أو أن يهب وما إ² ذلك، مثل هذا ا<ابع؛ ألنه تابع وا<ابع ال يفرد باuكم

ألنه تابع وا<ابع ال يفرد باuكم، وهذا ا�ثال يتوافر فيه القيدان  �اذا؟ ا�ن[ ال يصح إفراده با5يع أو الرهن :ا�ثال اbا� �
  .ن قبيل السبب اhا� �ªزء من ال°ء، واuكم هنا هو العقد كما هو ظاهرفا�ن[ هو م

الل& R ال�ع ال يصح إفراده با5يع؛ ألنه تابع لغ�ه ووجه تبعية الل& لل�ع أو للبهيمة هو من قبيل  :ا�ثال اbالث �
ثلة اhالثة توافرت فيها القيدان الثان إذا هذه األم، واuكم هنا هو العقد وهو ا5يع، السبب اhا� �ªزء من ال°ء

  .ذكرهما الشيخ مصطû الزرقاء، Tلك فإن اuكم هنا ال ينفرد با<ابع بل يأخذ ا<ابع R هذه األمثلة حكم متبوعة
  :أمثلة خارجة عن القاعدة لفقدها أحد القيدين السابق©

وأن ، مع أن ا�فتاح تابع للقفل�اذا �وز؟ ، د دون السيفو�وز أن يباع الغم، �وز بيع ا�فتاح دون قفله :ا�ثال األول �
 ألن أحد القيدين ، الغمد وهو مستقر السيف تابع للسيف

ً
هنا نعم ا�فتاح تابع والغمد تابع لكنهما انفردا باuكم؛ نظرا

، وال �ªزء من ال°ء السابق[ غ� متحقق؛ ألن هذا ا�ثال قد فقد فيه القيد األول، فإن ً÷ منهما ليس جزء من ال°ء
 من ال°ء وال �ªزء منه وÀنما فيه سبب آخر للتبعية كما أ¦نا إ�ه R حلقات 

ً
اآلن ا�فتاح بالنسبة للقفل هو ليس جزءا

 من السيف وال �ªزء منه و Tلك جاز أن يفردا باuكم، سابقة
ً
  .وcذلك الغمد للسيف الغمد ليس جزءا

 ، دابة حامال لو غصب إنسان :ا�ثال اbا� �
ً
ثم و¤ت عنده فإن و¤ها ال يعت� مغصوبا مثلها، بل هو أمانة ولو ªن تابعا

والغصُب تعد وليس عقدا، ا�ن[ R ، ألن هذا ا�ثال قد فُِقد فيه القيد اhا� فإنه قد حصل R هذا ا�ثال غصب ألمه؛
، د اhا� عند الشيخ الزرقاء وهو أن يكون اuكم العقدلكن فقد فيه القيد اhا�، والقي، بطن أمه هو �ªزء من ال°ء

والغصب هنا ليس عقدا إنما هو من باب ا<عدي، Tا لو غصب إنسان دابة حامال، ثم و¤ت عنده فإن و¤ها ال يعت� 
R ا�، فإنه قد حصلhألمه؛ ألن هذا ا�ثال قد فقد فيه القيد ا 

ً
هذا ا�ثال غصب؛  مغصوبا مثلها بل هو أمانة ولو ªن تابعا

 
ً
  .والغصب تعد وليس عقدا

، فإنه �ب \ الضارب دية ا�ن[ و� غرة عبد أو  :ا�ثال اbالث �
ً
 ميتا

ً
لو ¡ب إنسان بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا

ه ا�ناية ألن هذا ا�ثال قد اختل فيه القيد السابق فهنا فيه جناية، وفيه ¡ب، وهذ �اذا؟ ولو ªن ا�ن[ تابع ألمه، أمة
  .وذلك ال�ب هو من باب ا<عدي، وليس من باب العقد واهللا أعلم

  .يغتفر k ا�وابع ماال يغتفر k غ�ها: القاعدة الفرعية اbاbة����
أنه يتساهل R األمور إذا ªنت تابعة لغ�ها، ويتسامح فيها ما ال يتساهل فيها إذا ªنت � ا�قصودة : مع� القاعدة
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  .بنفسها

  :القاعدة أمثلة
لكن لو ªن \ rل الطهارة �ªد ، ا�اء ا�ستعمل R رفع اuدث ال يصح استعماp أصالة R إزالة اGبث :ا�ثال األول �

اآلن ا�اء ا�ستعمل لرفع اuدث هو ليس �ªاء ا�ديد عند طائفة ، Íاسة، فغسل ا�حل عن اuدث واGبث صح ذلك تبعا
لم �Ôوا أن يستعمل هذا ا�اء R إزالة اGبث أصالة، ولكن لو ªن \ rل  الطهارة �ªد Íاسة من الفقهاء؛ وTلك فإنهم 

 للمسح كما تب[ : ثم استعمل هذا اإلنسان هذا ا�اء ألمرين
ً
، ولو ªن ذلك قصدا

ً
لرفع اuدث و إلزالة اGبث، صح ذلك تبعا

  .من خالل أول ا�ثال
 بت دخوp إال بشهادة رجل[، لكن لو شهد رجل واحد بدخول شهر رمضان فإنه �وزشهر شوال ال يث :ا�ثال اbا� �

ً
، طبعا

  .شهر رمضان استثناء �وز أن يثبت دخوp بشهادة رجل واحد، أما بقية الشهور فال يثبت دخو|ا إال بشهادة رجل[
 ولم يروا ا|الل ثبت دخول شهر طيب لو صام ا�اس رمضان بناء \ دخوp بشهادة رجل واحد، ثم صاموا ثالث[ ي

ً
وما

شوال بشهادة الشاهد األول، وهو اTي شهد بدخول شهر رمضان، ولو شهد هذا الشاهد أصالة بدخول شهر شوال �ا قبل، 
نعيد ا�ثال مرة أخرى أمام الشهور ال يثبت . ولكن ال°ء يتساهل فيه إذا ªن تابعا ماال يتساهل فيه إذا ªن مقصودا

  .ال بشهادة رجل[ إال شهر رمضان فإنه يثبت دخوp بشهادة رجل واحددخو|ا إ
  .لو أتانا رجل واحد وشهد بدخول شهر شوال لم تقبل شهادته، لو أتانا رجل واحد وشهد بدخول شهر رمضان قبلت شهادته

إنه يثبت : هل العلمطيب دخل رمضان بشهادة رجل واحد وصمنا رمضان ثالث[ يوما، وبعد ذلك لم نَر هالل شوال، قال أ
دخول شهر شوال؛ وÀن ªن ا�عتمد R إثبات دخوp هو ذلك الشاهد الواحد نظرا ألننا اعتمدنا عليه R دخول شهر رمضان 
وما تبع ذلك من إكمال رمضان ثالث[ يوما، ثم دخول شهر شوال، فهنا ثبت ال°ء تبعا وÀن ªن ال يثبت أصال؛ ألنه يغتفر 

  .فر R غ�ها ودخول شهر شوال هنا ثبت تبعا؛ ولو ªن دخوp قصدا �ا ثبت بشهادة رجل واحدبا<وابع ماال يغت
، أنتم تعلمون أن ا�حرم ال �وز p أن يأخذ شيئا من إزالة الشعر بمفرده بالنسبة للمحرم سبب للفدية :ا�ثال اbالث �

 Tلك Æء من شعره؛ ولو أخذ شيئا من شعره فإنه �ب عليه الفدية، لكن لو كشط ج
ً
ت ا�حرم بسبب حادث وزال تبعا

يغتفر با<وابع ماال يغتفر R : الشعر، فإن الفدية ال �ب عليه؛ ألن إزالة الشعر R هذه اuالة حصل تبعا، والقاعدة تقول
  .غ�ها
ل فإن النسب يثبت p لكن لو شهد النساء بالوالدة \ فراش رج، النسب ال يثبت بشهادة النساء استقالال :ا�ثال الرابع �

  .بشهادتهن تبعا
اآلن النسب ال يثبت إال بشهادة الرجال؛ ولكن الوالدة تثبت بشهادة النساء، فلو شهد عدد من النساء بأن هذا الو¤ ُوِل=ِد 

ثبت لفالن \ فراشه من فالنة فإن هذه الوالدة تثبت، ويثبت تبعا |ذه الشهادة النسب، وÀن ªن النسب R ا5داية ال ي
  . بشهادة النساء

: هل �وز لك أن تقول، يعÑ الصالة \ غ� األنبياء استقالال وابتداء R جوازها خالف ب[ أهل العلم :ا�ثال اtامس �
نأخذ مذهب Üن هنا . بعض أهل العلم يرى أن هذا غ� جائز، وبعضهم يرى أنه جائز ا� صل Q فالن، هكذا استقالال؟

ا� صل \ : ، بعض أهل العلم يرى أنه ال �وز أن يصt \ غ� األنبياء استقالال، فال �وز أن يقالمن يرى عدم ا�واز
فالن، فإذا ªن األمر كذلك وهو أن الصالة ال �وز \ غ� األنبياء استقالال وابتداء، فإنه �وز ذلك R حال ا<بع، كأن 
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وصحبه ومن تبعهم بإحسان إ² يوم ا¤ين، فهنا جاز ال°ء تبعا وÀن ªن ال �وز  صt اهللا \ نبينا rمد و\ آp: يقول قائل
  . استقالال

بعض أهل العلم يرى أن ا�سألة واسعة وأن اGالف فيها : طبًعا مسألة الصالة \ غ� األنبياء  فيها خالف ب[ أهل العلم
 æأو�: (�يس�، ويستدلون بقول ا� Úآل أ Q و) ا� صل æبعض ا�ناسبات �ا رأى ا� R به من آل  �ذلك ùفعال ي

صt عليهم استقالال وابتداء، \ Ç حال ا�سألة فيها  �وهنا Íد أن ا�æ ) ا� صل Q آل أÚ أو�: (أì أو< قال
  .     ءخالف مذهب من يرى أن هذا ال �وز استقالال، هو �Ôه تبعا كما إذا ªن ا�اس تابع[ لألنبيا

  .قاعدة إذا سقط األصل سقط الفرع: القاعدة الفرعية الرابعة من القواعد الفرعية لقاعدة ا�ابع تابع
  : ألفاظ القاعدة

  .إذا سقط األصل سقط الفرع :اللفظ األول
  .ا�ابع يسقط بسقوط ا�تبوع :اللفظ اbا�

  .إذا بطل ا�تَضمÀن بطل ا�تَضمÇن :اللفظ اbالث
  . إذا بطل الäء بطل ما k ضمنه :بعاللفظ الرا

  .إذا هذه أربعة ألفاظ للقاعدة ومعناها متقارب أو واحد 
  .أنه إذا سقط حكم األصل وÌن p فرع سقط حكمه تبعا :مع� هذه القاعدة

  :أمثلة القاعدة
؛ ألن الفرائض R أيام اuائض ال ي�ع |ا بعد انقطاع اuيض قضاء الرواتب الª xنت R أيام اuيض :ا�ثال األول �

اuيض ال ي�ع قضاؤها، فكذلك ال ي�ع قضاء توابعها و� الرواتب، اآلن ا�رأة اuائض كما هو معلوم ال تصý، وÀذا 
 ñفاتتها أيام حيضها، ومن ا�علوم أن الصلوات أصل، وأن الس xيض ال ي�ع |ا أن تعيد الصلوات الuطهرت من ا

، هذه ا�رأة اuائض إذا ªنت )الصلوات(يمكن لإلنسان أن يصý الرواتب دون أن يصý الفرائض الرواتب فرع، وTلك ال 
ال تطالب بقضاء بالفرائض فإنها أيضا ال تطالب با�وافل وال ي�ع |ا ذلك؛ ألنه إذا سقط األصل سقط الفرع، وÀذا سقط 

  .ائضقضاء الفرائض سقط قضاء ا�وافل و� الرواتب ا<ابعة <لك الفر
، يعÑ إنسان يطلب إنسان إذا أبرأ ا¤ائن ا�دين اTي p ضامن، فإن الضامن ي�أ؛ ألن الضامن فرع للمدين :ا�ثال اbا� �

 p : آخر مبلغ من ا�ال وعليه ضامن، وبعد ف;ة قال ا¤ائن للمدين
ً
ألن  �اذا؟إ� أبرأتك فإذا برئ ا�دين فإن الضامن ي�أ تبعا

  .دين أصل وÀذا سقط األصل سقط الفرعالضامن فرع وا�
 جاء إنسان واد� \ غ�ه أنه يريد منه مبلغ مبيع أو  :ا�ثال اbالث �

ً
لو صالح إنسان خصمه ا�د¢ \ بدل، يعÑ مثال

 R ذبª ا \ بدل، ثم اع;ف ا�د¢ بعد الصلح بأنهuو ذلك فتصاÜ دعواه قيمة متلف أو مبلًغا من ا�ال \ أنه قرًضا أو
إنسان : ، هذا ا�ثال قائم \ ا<صوير ا<اÊفإنه يبطل الصلح، فيبطل ما تضمنه من تمليك ا�ال فيحق للمصالح اس;داده

 من ا�ال، هذا ا�د� عليه تصالح هو وا�د¢ \ بدل، يعÑ قال
ً
خالص أن سأعطيك : اد� \ غ�ه بأنه يطلبه مبلغا
 : لح، بعد ف;ة ا�د¢ قالمبلغ ألف ريال يعÑ من باب الص

ً
  .أنا ªذب R دعواي أصال، فأنا ال أريد منك ماال

ألنه تب[ أنه لم يَ& \ أساس سليم،  فهل الصلح يبQ Í ما هو عليه أو أنه يكون باطال طبعا يكون الصلح باطال �اذا؟
  ويبطل  فإنه يبطل الصلح وÀذا بطل الصلح فإنه يبطل ما تضمنه، ويبطل ما بÑ عليه،
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فهنا ا5دل جاء تبعا ، ألنه إذا سقط األصل سقط الفرع �اذا؟ما تبعه، وهو ا5دل ا�اÊ ألف ريال، فهنا هذا ا5دل يسقط 
  .للصلح اTي هو األصل، والصلح هنا بطل فيبطل ما تضمنه وهو األلف ريال، فيحق للمصالح أن يس;د هذا ا�بلغ من ا�ال

نسان سلعة، ثم وجد فيها عيبا فصاuه بائعها \ العيب ببدل، ثم برئت السلعة من العيب بدون لو اش;ى إ :ا�ثال الرابع �
 : مثالً ، فإن الصلح يبطل ويبطل ما تضمنه وهو ا�ال، معا�ة من ا�ش;ي

ً
إنسان اش;ى سيارة أو اش;ى دابة أو اش;ى جهازا

إن هذه السلعة معيبة؛ : السلعة، فجاء ا�ش;ي للبائع وقال بمبلغ öسة آالف ريال، بعد ا5يع وال�اء حصل عيب R هذه
وهذا هو عيبها، فتصالح ا5ائع وا�ش;ى \ مبلغ ألف ريال من باب دفع هذا العيب فأخذ ا�ش;ي هذا األلف ريال، بعد 

 \ غ� أساس سليم، فهذا الصلح يبطل؛ ألنه بÑُ، ف;ة برئت السلعة من العيب من تلقاء نفسها من غ� تدخل من ا�ش;ي
  .وهو ا�ال فيجب أن يرد ا�بلغ اTي أخذه ا�ش;ي من ا5ائع وهو األلف ريال، وÀذا بطل الصلح بطل ما تضمنه

  .قد يثبت الفرع دون األصل: القاعدة اtامسة من القواعد الفرعية لقاعدة ا�ابع تابع
R الكونية، إذ ال يوجد ñالكون فرع بال أصل، ولكن هذه القاعدة ال يراد بها الوجود  هذه القاعدة تعت� ¼الفة للس

þقوق أمام القاuالكو6، بل يراد بها ثبوت ا.  

R جانب األصل فيثبت " مع� هذه القاعدة :يقول الزرقاء R جانب الفرع، وال تتوافر R فإن الوسائل ا�ثبتة للحق قد تتوافر
  " الفرع وÀن لم يثبت األصل

نبيه عليه أن هذه القاعدة عكس سابقتها فإن السابقة نصت \ أنه إذا سقط األصل سقط الفرع، ومفهوم وÐا ينبà ا<
  .ذلك أنه ال يثبت الفرع إذا لم يثبت األصل، ولكن هذه القاعدة نصت \ أنه قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت األصل 

  )Mò( اUلقة 
  .قد يثبت الفرع دون األصل: ة الفرعية اtامسةالقاعدR نهاية ا�حا¡ة السابقة كنا نتحدث عن 

للسñ الكونية، إذ ال يوجد R الكون Æء بال أصل، ولكن هذه القاعدة ال يراد بها  ¼الفةوبينا أن هذه القاعدة تعت� 
  .الوجود الكو6، بل يراد بها ثبوت اuكم عند القاþ و ما إ² ذلك

وÀن لم يثبت ، قد تتوافر R جانب الفرع، وال تتوافر R جانب األصل فيـثبت الفرع إن الوسائل ا�ثبتة للحق: "يقول الزرقاء
معÄ هذا ال¿م أن الفرع أسهل من األصل، فقد يوجد p بعض األدلة والشواهد الx تدل \ وجود الفرع ولكن ". األصل

إن هذه األدلة والشواهد تثبت الفرع، وÀن ªن : هذه األدلة والشواهد ال تقوى \ إثباتها \ إ�اد األصل فحينئٍذ نقول
إذا سقط األصل سقط (سابقتها فإن السابقة نصت \:األصل غ� ثابت، وÐا ينبà ا<نبيه عليه أن هذه القاعدة مثل

ومفهوم ذلك أنه ال يثبت الفرع إذا لم يثبت األصل، ولكنها هذه القاعدة نصت \ أنه قد يثبت الفرع مع عدم ) الفرع
  . بوت األصلث

  : أمثلة القاعدة
لو قال شخص لزيد \ عمرو ألف ريال وأنا ضامن به  فأنكر عمرو، ليس  لزيد عÆ ýء، فإن الضامن  :ا�ثال األول �

وهو الفرع وÀن لم يثبت \ ا�دين وهو األصل، هنا اد� شخص إنه لزيد \ ) الضامن(يطالب باأللف فيثبت ا¤ين \ 
ليس عR ý ذمÆ xء لزيد، وÞ هذه ا�سألة يوجد ¤ينا أصل و يوجد : امن به وأنكر ا�دين، وقالعمرو ضمان وأنا ض

وهنا قرر العلماء أن الضمان يثبت R حق الضامن وÀن ªن فر� مع ، والفرع هو الضامن، فاألصل هو ا�دين، ¤ينا فرع
  .ثالعدم ثبوت ا¤ين R األصل \ صاحب األصل وهو عمرو R هذا ا�
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وال يثبت العوض وهو األصل ، ثبت الطالق وهو الفرع، لو اد� الزوج أنه خالع امرأته وأنكرت ا�رأة ذلك :ا�ثال اbا� �
فاألصل R اGلع هو ، R اGلع، فاآلن الزوج إذا اد� أنه خالع امرأته وا�رأة أنكرت ذلك فتينا R هذا ا�ثال أصل وفرع

فيثبت الطالق اTي هو الفرع وال ، يثبت الفرع وÀن لم يثبت األصل: الق، فهنا قال العلماءالعوض، والفرع فيه هو الط
  .يثبت العوض وهو األصل

فإنه يثبت العتق وهو الفرع وال ، بعت عبدي لزيد، واعتقه زيد و لكن زيد أنكر ذلك: لو قال شخص :ا�ثال اbالث �
بعت عبدي لزيد واعتقه زيد و زيد أنكر ذلك فهنا ¤ينا أصل : ذا قاليعÑ اإلنسان إ.. تثبت القيمة و� األصل R العتق

وهو أن صاحب العبد R األصل يستحق قيمة بيع العبد لزيد ولكن �ا أنكر زيد ذلك، فإن األصل قد بطل ولم يثبت 
  .ولكن مع سقوط األصل فإن الفرع يثبت، وهو عتق هذا العبد

اإلقرار حجة قاÎة ومعناها أن : لة ا�تقدمة وما شابهها بقاعدة أخرى يقولون فيهايُع� بعض العلماء عن هذه األمث :تنبيه
Íد هنا أن الزوج أقر \ نفسه ، اإلقرار حجة \ ا�قر نفسه، وال يتعداه إلثبات اuقوق \ غ�ه، كما R األمثلة السابقة

فهنا Íد R مثل هذه األمثلة أنها من قبيل ، ² ذلكبأنه خالع امرأته، وأن صاحب العبد أقر بأنه باع عبده لغ�ه وما إ
وال يؤثر R حق غ�ه، ، معناه أن اإلقرار إنما يؤثر R حق الُمقر فقط، حجة قاÎة: اإلقرار، واإلقرار كما يقول أهل العلم

  .واهللا أعلم
رعية، ننتقل بعدها إ² القاعدة ال{ية بهذا نكون قد انتهينا من ال¿م عن قاعدة ا<ابع تابع، وما اندرج �تها من قواعد ف 

  ). العادة �كمة(ثم ) Aر وال Aار ال( اhانية، Üن أخذنا قاعدت[ من القواعد الك�ى هما 
  .و� إحدى القواعد ال{ية قاعدة ا�ابع تابع� : وا�قطة اhاhة R ا�نهج 

  هذا هو نص القاعدة،.مورد اjص ال مساغ لالجتهاد k: واآلن نبدأ R القاعدة ال{ية اhانية

أنه ال �وز وال يصح أن �تهد اإلنسان R حكم مسألة ورد بشأنها نص Îيح من الكتاب أو السنة  :مع� القاعدة 
  .الصحيحة أو اإلnاع  اhابت

ذلك أيضا ال وÎ ،إذا ªن ثابتا بنص واضح من الشارع ال �وز االجتهاد k اUكم من حيث ثبوته، أنهوا�قصود بذلك  
إذا ، إذا �ن غ� واضح ا�اللة فإنه ال حرج k االجتهاد فيهأما ، �وز االجتهاد k داللة ذلك اUكم إذا �ن واضح ا�اللة

ªن ا�ص الوارد من الشارع دل \ ثبوت Æء ولكنه ليس واضحا R دال<ه؛ فحينئذ ال حرج من االجتهاد فيه بل هو 
Ðا اصطلح أهل العلم ، رج k االجتهاد k تطبيق ذلك اjص ال(� Q آحاد اjاس وأفرادهمال حوcذلك أيضا ، م�وع

  .\ تسميته بتحقيق ا�ناط
 
ً
أنه ال �وز لإلنسان أن �تهد R حكم مسألة من ا�سائل الx ورد بشأنها نص Îيح من الكتاب : مع� هذه القاعدةإذا

أما ، إذا ªن واضح ا¤اللة دال�ههذا اuكم أو R  ثبوتأنه ال �وز p أن �تهد R وا�قصود بذلك أو السنة أو اإلnاع، 
وا�قصود بذلك ، فله أن �تهد R بيان وجه دال<ه، كما أن p �تهد R مسألة �قيق ا�ناط غ� واضح ا�اللةإذا ªن 

ْشهِ {:تطبيق ذلك ا¤�ل \ أفراد ا�اس وآحادهم، كما قال تعا²
َ
نُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  ُدواوَأ Çكم واضح جدا، ولكن } مuفهنا ا
فاهللا سبحانه وتعا² أمر بأن نُشهد ذوي عدل، بè علينا أن ، ا�فx أو القاþ أو العالم ¾اجة إ² االجتهاد R �قيق ا�ناط

 ح· يدخل R حكم هذه اآلية
ً
  .Íتهد R هذا الرجل هل هو عدل أو ليس عدال

  :ةأمثلة القاعد



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                           اعد الفقهيةاعد الفقهيةمقرر القومقرر القو                  

- ٨١ - 

 

لو اجتهد lتهد بتسوية ا5نت مع االبن R ا��اث، فإن اجتهاده rرم وباطل؛ ألنه Hالف نصا ¦عيا  :ا�ثال األول �
ْوالَدُِكمْ  kِ  اهللاÈ  يُوِصيُكمُ {: وهو قوp سبحانه، صحيحا ÝÎا واضحا

َ
َكرِ  أ Àِمْثُل  لِث  Çنثََيْ©ِ  َحظ

ُ
فإن اجتهد ا�جتهد R } األ

ألنه ال مساغ  لالجتهاد R مورد ا�ص، وهذا اuكم قد ورد بشأنه �اذا؟ إن اجتهادك باطل وrرم : تهاد فنقولمثل هذا االج
  .نص Îيح صحيح واضح من الشارع

اإلنسان إذا طلق امرأته طالق غ� بائن كما هو  ،لو اجتهد lتهد بأن الرجعية ال تصح مراجعتها إال برضاها :ا�ثال اbا� �
لكن . سواء أكان ذلك برضاها أو بغ� رضاها )�("خالل العدة"طلقة األو� أو اhانية، فله أن يراجعها م· ما شاء اuال R ال

ألنه Hالف نصا  �اذا؟إن اجتهاده rرم وباطل : إنه ال يصح أن يراجع الزوج زوجته إال برضاها فنقول: لو جاءنا lتهد وقال
ُُهنÀ {: وهو قول اهللا تعا²، ¦عيا واضحا وÝÎا R هذه ا�سألة

َ
َحقÈ  َوُبُعو�

َ
ِهنÀ  أ Çبَِرد  kِ  َذلَِك{.  

لو اجتهد lتهد وحكم بتحليف ا�د¢ أو طلب ا5ينة من ا�د� عليه فإن اجتهاده باطل وrرم ومردود  :ا�ثال اbالث �
وهو  �ص Îيح صحيح واضحا من ا�æ ألنه ال مساغ لالجتهاد R مورد ا�ص، وهذه ا�سألة قد ورد بشأنها ن �اذا؟ عليه
pا�د� عليه: (قو Q ©ا�د� وا�م Q ينةCلف هو ا�د¢، : وهذا ا�جتهد يعكس ا�سألة حيث يقول، )اÝ يTإن ا

و� قاعدة مهمة، ، هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، �وهذا عكس ما حكم به ا�æ ، واTي يطالب با5ينة هو ا�د� عليه
فإذا ªنت ا�سألة قد بينها الشارع بشg واضح كما هو اuال R وجوب الصلوات ، علينا أن Ü;م ا�صوص ال�عيةفيجب 

فهذه 	ها أمور حددها الشارع بشÎ gيح ، وÞ مقدار رcعاتها، وأيضا R وجوب اuج ووجوب الصيام وما يتعلق با�واريث
  .ن اجتهد فيها فإن اجتهاده مردود عليه؛ ألنه اجتهد R حكم ورد ا�ص R بيانهوواضح، وبا<اÊ فإنها ال تقبل االجتهاد، وم

  .االجتهاد ال يُنقض بمثله :القاعدة الfية  اbاbة
ْمِ?َ اuكم اTي تضمنه هذا االجتهاد أي عمل به: مع� القاعدة

ُ
، إذا حصل اجتهاد R مسألة من ا�سائل االجتهادية، وأ

 R p اuكم، فإن اuكم اuاصل  باالجتهاد األول ال ينقض باuكم ثم حصل اجتهاد آخر مس
ً
 R p القوة و¼الفا

ً
اويا

  .اuاصل باالجتهاد اhا�؛ ألنه لو نقض االجتهاد األول باالجتهاد اhا� لم تستقر األح�م

تهد فيها وفق األدلة ال�عية، وÌنت أن ا�جتهد أو العالم أو ا�فx أو القاþ إذا عرضت p مسألة فاج: مع� هذه القاعدة
وهنا هذه ا�سألة ال بد من االنتباه إ�ها أن  -،ثم خرج ¾كم مع[ وَحكم بهذا اuكم، هذه ا�سألة قابلة لالجتهاد
ثم بعد ذلك اجتهد مرة أخرى R هذه ا�سالة وخرج باجتهاد ¼الف �ا خرج به R اجتهاده  -القاþ حكم بهذا اuكم

  .ألننا لو أجزنا ذلك لم تستقر اإلح�م: قالوا �اذا؟إن االجتهاد األول ال يُنقض باالجتهاد  اhا�، : قولاألول،فن
، ووجه هذا اإلnاع أن أبا بكر � وهو إnاع الصحابة  باإل|اعيستدل |ذه القاعدة : )د�ل القاعدة(أصل القاعدة 

R  �ا عمر، فلما َوِ@َ عمر اGالفة لم ينقض اجتهاد أì بكر حكم R مسائل عديدة باجتهاده، وخالفه فيه �الصديق 
ف�ن إnا� منهم، هذا هو ا¤�ل اTي تستدل به \ صحة القاعدة، وهو د�ل � ووافقه \ ذلك الصحابة ، تلك ا�سائل

الفه فإن ا�جتهد اآلخر ال قوي فإن إnاع الصحابة قد انعقد \ أن ا�جتهد األول إذا اجتهد، ثم جاء بعده lتهد آخر وخ
  . ينقض ما حكم به ا�جتهد األول

  :أمثلة القاعدة

                                 
(١
 .م أسمعه من ا�حا¡زيادة ا<وضيح لل 
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  ، يعÑ إنسان موجود R الصحراء،إذا صt اإلنسان إ² جهة بناء \ أنها القبلة باجتهاده: ا�ثال األول �
�تهد، فإذا اجتهد وغلب  أو موجود R م�ن ليس فيه مساجد، وال يوجد فيه أحد �Hه با�اه القبلة؛ فإنه �ب عليه أن

\ ظنه أن ا�اه القبلة هاهنا أو هاهنا، فإنه يصý بناء \ ما غلب \ ظنه، ثم بعد ذلك إذا اجتهد مرة أخرى R القبلة 
p االجتهاد األول، فنقول R ي غلب \ ظنهTبناء \ : وغلب \ ظنه أن القبلة |ا ا�اه آخر غ� اال�اه ا ýإنك تص

. ادك اhا�، أما ما صليت بناء \ اجتهادك األول فهو صحيح، وال �وز لك أن تنقض اجتهادك األول باالجتهاد اhا�اجته
  .ألن االجتهاد ال ينقض بمثله �اذا؟
إذا اجتهد القاR þ مسألة ما وحكم فيها، ثم عرضت p مسألة مشابهة واجتهد فيها وتغ� اجتهاده فيها،  :ا�ثال اbا� �
ألن االجتهاد ال ينقض باالجتهاد، وألننا لو أجزنا مثل ذلك �ا استقرت  �اذا؟ إنه ال يعود إ² ا�سألة األو� �نقض اجتهادهف

األح�م، فإن اإلنسان دائما ما �تهد R ا�سائل وÞ كث� من األحيان Ýصل بعض األمور الx قد تؤدي إ² تغ� االجتهاد، 
�دد بعض األدلة وما إ² ذلك، فلو أجزنا للقاþ أن ينقض اجتهاده األول باجتهاده اhا�، ل�نت كتغ� بعض األحوال، أو 

األح�م عرضة للتغ� وا<بدل، وأيضا لم Ýصل استقرار لألح�م ومن ا�علوم أن استقرار األح�م ونفاذها أمر مقصود 
  .للشارع

  :تنبيهات تتعلق بالقاعدة
قاعدة \ أن االجتهاد ال ينقض بمثله، ومفهوم ذلك أن االجتهاد ينقض بما هو أقوى منه وهذا نصت هذه ال: ا<نبيه األول
فإن االجتهاد ينقض بما هو أقوى منه، واTي هو أقوى منه هو ا�ص ال�¢ واإلnاع، فإذا خالف االجتهاد هو الصحيح، 

 منهما فإنه ينقض
ً
ص ¦¢ ولكنه لم يكن \ علم بهذا ا�ص ال�¢، نف;ض أن ا�جتهد اجتهد R مسألة فيها ن. واحدا

خ´ عليه هذا ا�ص ال�¢، ثم اجتهد R هذه ا�سألة وبعد ف;ة اطلع \ ا�ص ال�¢، فإن االجتهاد R هذه اuالة 
�جتهد إnا� ينقض؛ ألن االجتهاد R هذه اuالة نُِقَض بما هو أقوى منه، ولم ينقض بما هو مثله، وcذلك األمر إذا خالف ا

ألن االجتهاد إذا ªن ال ينقض  �اذا؟صحيحا ثم تب[ p بعد ذلك فإن االجتهاد األول اTي خالف اإلnاع الصحيح ينقض 
  .بمثله فإنه ينقض بما هو أقوى منه

منه، Üن R نصت القاعدة \ أن االجتهاد ال ينقض بمثله، ومفهوم ذلك أن االجتهاد ينقض بما هو أقوى : ا<نبيه اhا�
ا<نبيه األول بينا أن قوة االجتهاد تكمن R ا�ص ال�¢ وÞ اإلnاع فقط، وTلك �ب علينا أن نقيد مفهوم القاعدة 
بهذين األمرين فقط، فنحن ذكرنا R ا<نبيه األول أن مفهوم القاعدة أن االجتهاد ينقض بما هو أقوى منه، و �ب علينا أن 

  .  ه ا�ص ال�¢ واإلnاع فقطÜدد ال°ء األقوى بأن
إن االجتهاد ينقض بما هو أقوى منه هذا من حيث العموم صحيح، ولكن �ب علينا أن نضبط ذلك : ا<نبيه اhا� نقول

  .با�ص ال�¢ وباإلnاع فقطبماذا؟ وأن نربطه 
م ا�اضية الx سبق العمل بها، وTلك Üن أن هذه القاعدة خاصة باألح�: أيًضا Ðا يتبع هذه ا<نبيهات وهو ا<نبيه اhالث

، وأما األح�م ا�ستقبلية فإن االجتهاد األول ينقض باالجتهاد اhا� فيها و�ب "وأم? العمل به: "قلنا R معÄ القاعدة
ذاك \ ما : "كةR مسألة الُمَ�  � ، وهذا هو معÄ ما قاp عمر \ ا�جتهد أن يتحول من اجتهاده األول إ² اجتهاده اhا�

كة � من ا�سائل الx حصل فيها مثل هذا ال¿م، فإن عمر بن اGطاب " قضينا وهذا \ ما نق?  �ومسألة الُمَ� 
 وÀخوة ألم وÀخوة : عرضت عليه مسألة من مسائل ا�واريث وهذه ا�سألة

ً
 وأما

ً
أنه توÞ رجل أو توفيت امرأة وترcت زوجا
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للزوج ا�صف؛ نظرا لعدم وجود : R هذه القسمة أو R هذه ا�سألة من مسائل ا�واريث فقال �أشقاء، فلما حكم عمر 
الفرع الوارث، ولألم السدس؛ نظرا لوجود ا�مع من اإلخوة، واإلخوة ألم |م اhلث؛ ألنهم أك0 من واحد، فلما حكم عمر 

أUقوا الفرائض بأهلها فما بô فهو ألو] : (�ا�æ اإلخوة األشقاء يكون |م ا5ا� عمال بقول : بهذه القسمة قال �
وÜن إذا نظرنا إ² هذه ا�سألة، . هو لإلخوة األشقاء: أعطى أصحاب الفروض فروضهم وما بè قال �فعمر ) رجل ذكر

انت� ا�ال، وnعنا فروض ا�سألة فالزوج p ا�صف، واألم |ا السدس، واإلخوة ألم |م اhلث، فهنا ال;cة قد استغرقت و
R أول األمر فحكم فيها بمثل هذا اuكم  �فأصبح اإلخوة األشقاء ليس |م Æء أبدا، هذه ا�سألة عرضت \ عمر 

، بعد ف;ة من الزمن عرضت هذه ا�سألة \ عمر 
ً
R  �حيث أعطى اإلخوة ألم اhلث، واإلخوة األشقاء لم يأخذوا شيئا

وÀنما قضية أخرى لكنها مشابهة فلما حكم فيها بناء \ هذا االجتهاد وأعطى : قضية وفاة أخرى مثل القضية األو�
أUقوا الفرائض بأهلها فما : ( �أنتم ليس لكم Æء؛ نظرا لقول ا�æ : أصحاب الفروض فروضهم وقال لإلخوة األشقاء

وÜن زدنا عليهم R ، م اش;cنا R األميا أم� ا�ؤمن[ Üن واإلخوة أل: لم يبق لكم Æء فقالوا) بô فهو ألو] رجل ذكر
هذا األب اTي أثر علينا اف;ض أنه غ� : وجود األب، فهب أن أبانا حجر R ا�م أو Ëارا أو ما إ² ذلك، يعÑ يقولون

ا � �وÜن أشد قرابة للميت منهم، فعمر  فلماذا هم يأخذون و÷ن ال نأخذ؟موجود، فنحن واإلخوة ألم اش;cنا R األم 
قيل p هذا ال¿م تغ� اجتهاده R هذه ا�سألة، وTلك حكم بالت�يك ف�ك ب[ اإلخوة ألم، واإلخوة األشقاء R اhلث، 

تغ� اجتهاده R هذه ا�سألة، طيب  �ا تغ� اجتهاده R هذه ا�سألة جاء إ�ه أصحاب ا�سألة األو�،  �هنا Íد أن عمر 
إ² اجتهاده األول ح· يغ�ه من أجل أن  �متنا وأعطيت غ�نا، فكأنهم يريدون أن يرجع عمر يا أم� ا�ؤمن[ حر:فقالوا

  "ذاك \ ما قضينا وهذا \ ما نق?: "مقو<ه ا�شهورة  �يستفيدوا ويش;cوا مع إخوانهم من أمهم، فقال عمر 
  :إذاً ا�نبيهات k هذه القاعدة يمكن أن نرÎز عليها من خالل نقطت©

jأن االجتهاد ال ينقض بمثله ولكنه ينقض بما هو أقوى منه :قطة األو]ا.  
أن ا�قصود بهذه ا�سألة هو R األح�م ا�اضية الx ُعِمل بها وفرغ منها، أما األح�م ا�ستقبلية فإنه �ب  :اjقطة اbانية

  .واهللا أعلم\ القاþ أن يتغ� اجتهاده فيها إذا حصل p ما يدعو إ² تغي� اجتهاده 
  .ما َحُرَم أخذه َحُرَم إعطاؤه  :القاعدة الرابعة 

أن ال°ء اTي Ýرم \ اإلنسان أن يأخذه من غ�ه، فإنه Ýرم عليه أن يعطيه غ�ه سواء أكان االعطاء \  :مع� القاعدة
   .سبيل االهتداء أم \ سبيل ا�قابلة

 Ýرم علينا أن نعطي هذا أن اهللا سبحانه وتعا² إذا  :مع� هذه القاعدة
ً
 فإن معÄ هذا أنه أيضا

ً
حرم علينا أن نأخذ شيئا

  .ال°ء لغ�نا
  .نتوقف عند هذا اuد ونكمل R اuلقة القادمة 

  )Mû(اUلقة
رم ، وبينا أن معÄ هذه القاعدة أن ال°ء اTي Ýما َحُرَم أخذه َحُرَم إعطاؤه: أخذنا R آخر اuلقة ا�اضية القاعدة الرابعة

إنه يستوي R ذلك أن يكون هذا حصل \ سبيل : \ اإلنسان أن يأخذه من غ�ه فإنه Ýرم عليه أن يعطيه غ�ه، وقلنا
  .االبتداء أو \ سبيل ا�قابلة

  :يستدل |ذه القاعدة بعدد من األدلة، نكت´ منها بثالثة أدلة: أصل القاعدة وهو د�لهاننتقل إ² 
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 {: سبحانهقول اهللا: ا��ل األول
ْ
  َوَيَعاَونُوا

َ
Qَ  Ç�

ْ
  َوالَ  َوا�Àْقَوى ال

ْ
  َيَعاَونُوا

َ
Qَ  ِم

ْ
ُعْدوَانِ  اِإلث

ْ
  .}َوال

أن إعطاء ال°ء ا�حرم يعت� إ�نة لآلخذ \ أخذ ما حرمه اهللا، فهو من ا<عاون \ اإلثم، وقد نصت اآلية : ووجه ا¤اللة
  . ثم، وا�¶ يدل \ ا<حريم فيكون إعطاء ما حرم اهللا لغ�نا هو rرم عليناالكريمة \ ا�¶ عن ا<عاون \ اإل

:�ها ومعت�ها وشاربها وحاملها وا�حمولة : لعن k اtمر ع(ة(  �:ما رواه أËد وغ�ه أن رسول اهللا : ا��ل اbا�
P اةÐي  ا وا�شÐإ�ه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها وا�ش.(  

bالثا��ل ا : pرواه مسلم) لعن اهللا آكل الربا ومو�ه: ( �قو.  
أعÑ حديث اTي لعن فيه رسول صt اهللا عليه و\ آp وسلم اGمرة ولعن ع�ة فيها، : ووجه ا¤اللة من هذين اuديث[

 وÀعطاًء، كما جاء
ً
R هذه األحاديث، وأيضا  وأيضا ما يتعلق بالربا، يدل \ أن اهللا سبحانه إذا حرم شيئا فإنه Ýرمه أخذا

فلعن اهللا سبحانه من يأخذ الربا، كما أنه لعن من " لعن اهللا آكل الربا ومو.ه " هذا األمر واضح وÎيح R مسألة الربا 
  .يعطي الربا، وcذلك األمر R اGمر

  :أمثلة القاعدة
هداهم اهللا إذا أنكرت عليهم أنهم ، وبا�ناسبة بعض ا�اس الربا Ýرم أخذه فكذلك Ýرم إعطاؤه :ا�ثال األول �

 ربوية، حيث يأخذون مثال مائة ألف ريال \ أن يعيدوها مائة وع�ين ألفا، فإذا أنكرت عليهم قالوا
ً
: يأخذون قروضا

 æن لم نأكل الربا، فنقول إن ا�Üفأنت اآلن لم ) لعن اهللا آكل الربا ومو�ه: ( يقول �إن اهللا سبحانه حرم أكل الربا و
م اهللا أخذه حرم اهللا إعطاءه، والربا �ا تأ كل الربا ولكنك ساهمت R إ�اده لغ�ك، وأيضا هذه القاعدة تدل \ أن  ما حر 

حرم اهللا عليك أخذه فإنه أيضا حرم عليك إعطاءه، ثم أيًضا أنك لو لم تعط الربا ولم يعطه غ�ك وال اhالث وال الرابع، �ا 
  .د من يتعامل معه بهذا األخذ ا�نكراستطاع هذا ا�راì أن �

  .ا�ال اTي يُدفع R الرشوة، فإنه Ýرم أخذه وcذلك Ýرم إعطاؤه :ا�ثال اbا� �
أصحاب ا�عازف، Ýرم عليهم أخذ ا�ال \ ما يقومون به من العزف، فكذلك Ýرم \ غ�هم  :ا�ثال اbالث �

  .إعطاؤهم ا�ال \ ذلك
العزف \ آالت اللهو، هذا Ýرم عليه أن يأخذ ماال مقابل عمله ا�نكر، وÀذا ªن األمر كذلك، يعÑ من يقوم بالغناء و

  وهكذا Ç R أمر rرم، Ç أمر rرم . فإنه Ýرم \ غ�ه أن يعطيه ا�ال \ هذا العمل
ا األمر ا�حرم، بعض أهل العلم يرى ال �وز لإلنسان أن يأخذ عليه مقابال ما�ا، فإنه ال �وز لغ�ه أن يعطيه ا�ال \ هذ
إن اإلنسان إذا ªن p حق عند غ�ه : أن هذه القاعدة يستثÄ منها بعض األشياء، وحددوا ذلك R مسألة الرشوة، حيث قالوا

p ء من الرشوة فإنه �وزÆ لص حقه إال بدفعH رم \ اإلنسان أخذها فإنه �. ولم يستطع أنÝ نª نÀوز وهذه الرشوة و
إعطاؤها عند ال�ورة، هكذا قالوا، ولكن اTي يظهر Ê أن هذا االستثناء غ� صحيح؛ ألنه ال عالقة p بالقاعدة، فإن 

ولكن إذا وقع اإلنسان R حالة ¡ورة فإننا ننتقل إ² مسألة أخرى و� أن  الرشوة Ýرم أخذها وÝرم إعطاؤها دوما،
ليست مرتبطة بما Ýرم أخذه أو Ýرم إعطاؤه، بل � مرتبطة بكل ا<��ف  ال�ورات تبيح ا�حظورات، وهذه القاعدة

 {: ال�عية، فإن اإلنسان إذا اضطر إ² أمر rرم فإنه �وز p، واهللا سبحانه يقول R بعض ا�سائل ا¤اخلة �ت ال�ورة
 
 إِال

ِرهَ  َمنْ 
ْ
ك
ُ
بُهُ  أ

ْ
 اTي أراه أن االستثناء ف{مة الكفر �وز } بِاِإليَمانِ  ُمْطَمõ1ِ  َوقَل

ً
أن يتلفظ بها اإلنسان بلسانه عند ال�ورة، إذا

\ أنه . من هذه القاعدة غ� صحيح، وأن ا�رد R مثل هذه ا�سائل إ² باب ال�ورة وليس إ² باب االستثناء من القاعدة
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Tلك اTي أميل إ�ه واTي يراه ائها، و�ب علينا أن نتشدد R مسألة الرشوة وأن ال نفتح ا5اب للناس R أخذها أو إعط
كث� من ا�حقق[ أنه ال �وز إعطاء الرشوة مطلقا سواء منع اإلنسان من حقه أم لم يمنع؛ ألن هذا ا5اب إذا فتح فإنه ال 

  .يمكن إغالقه واهللا أعلم
  .إذا تعذر األصل يصار إv اCدل :القاعدة الfية اtامسة

ªلطهارة با�اء، اآلن الطهارة با�اء � صل هنا هو ما �ب \ اإلنسان فعله عند القدرة عليه ا�قصود باأل :مع� القاعدة
  ل؛ ألنها � الواجب فعله ابتداء،األص

أن الواجب R حق اإلنسان أداء األصل ابتداء، ولكن إذا تعذر األصل ألي سبب من األسباب، : ا�ع� اإل|اè للقاعدة 
 أم حكميافإن اإلنسان ينتقل لل

ً
   .بدل، سواء أكان ا5دل حقيقيا

يستدل |ذه القاعدة بعدد من األدلة الواردة R الكتاب والسنة ا¤الة \ م�وعية االنتقال إ² اإلبدال عند : أصل القاعدة
 إذا قلناتعذر األصول، فتينا بدل و¤ينا مبدل، و¤ينا أصل و¤ينا بدل

ً
ل هو ا�بدل منه، األصل يقابله ا5دل، فاألص: ، إذا

  وا5دل هو ا5دل اTي يفعل عند عدم القدرة \ األصل،
  فَلَمْ {: قول اهللا سبحانه القرآنفمن  

ْ
ُِدوا

َ
  َماء ´

ْ
ُموا Àَصِعيداً  َفَتَيم  

ً
: اآلن اهللا سبحانه أوجب الطهارة با�اء أوال، ثم قال}َطيÇبا

  فَلَمْ {
ْ
ُِدوا

َ
ن اإلنسان ينتقل إ² ما جعله الشارع بديال عن الطهارة با�اء وهو ا<يمم، يعÑ إذا تعذر وجود ا�اء فإ }َماء ´

 {:وقول اهللا سبحانه
َ
Qََِينَ  و

À
وهذا فيما يتعلق بالصيام، فإن اإلنسان �ب عليه أن يصوم، } ِمْسِكٍ©  َطَعامُ  فِْديَةٌ  يُِطيُقونَهُ  ا�

 َفَمن{ :وأيضا قوp سبحانه. إنه ينتقل إ² ا5دل وهو اإلطعامولكن إذا تعذر عليه الصيام �رض أو لك� وما إ² ذلك، ف
ُعْمَرةِ  َيَمتÀعَ 

ْ
  بِال

َ
vِإ  Çَج ْUَفَما ا  َëََهْديِ  ِمنَ  اْسَتْي

ْ
مْ  َفَمن ال

À
ةِ  فَِصَيامُ  َ�ِدْ  ل

َ
الث

َ
يÀامٍ  ث

َ
َجkِ  Ç  ك ْUَك  رََجْعُتمْ  إَِذا وََسْبَعةٍ  ا

ْ
ةٌ  تِل } َ�ِملَةٌ  َعَ(َ

علق بدم ا<متع، فإن اإلنسان إذا حج وÌن متمتعا فإنه �ب عليه أن يذبح هديا، إذا لم يستطع لم �د مثال هذا وهذا ما يت
  . ا|دي، أو وجده ولم �د مبلغه وما إ² ذلك فإنه ينتقل إ² ما جعله الشارع بديال عن ا|دي وهو الصوم

وقعت \ امرأÅ : قال)  ما لك؟: (�هلكت ، فقال رسول اهللا يا رسول اهللا : فقال �أن رجال جاء إ² ا�æ  :ومن السنة
 æا� p فهل : (ال، قال: قال) فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابع©؟: (ال، قال: قال) هل ´د رقبة؟: (�وأنا صائم، فقال

  .اuديث رواه ا5خاري... ال : قال) ´د إطعام ست© مسكينا ؟
بدأ باألصل وهو عتق رقبة، فإن اإلنسان إذا وقع \ امرأته وهو صائم، فإنه �ب  � أن ا�æ والشاهد من هذا اuديث

عليه أن يكفر عن ذلك إضافة إ² قضاء ذلك ا�وم، هذه الكفارة � عتق رقبة، فإن لم �د فصوم شهرين متتابع[، فإن 
 هذا ا¤�ل يدل \ أنه ي�ع لإلنسان إذ

ً
ا تعذر عليه األصل أن ينتقل إ² ما جعله لم �د فإطعام ست[ مسكينا، إذا

 æالشارع بديال، فا�� p قال ) هل ´د رقبة ؟: (قال : æإ² ا5دل وهو  �ال  فلما تعذر عليه وجود الرقبة انتقل معه ا�
  .صوم شهرين متتابع[، و�ا تعذر ذلك أيضا انتقل إ² ا5ديل وهو إطعام ست[ مسكينا

  :أمثلة القاعدة
األصل R الطهارة هو ا�اء، ولكن إذا تعذر ا�اء لعدم أو لعجز عن استعماp، فإن اإلنسان ينتقل إ² ما  :األولا�ثال  �

  .جعله الشارع بديال وهو ا<يمم
p ألن األصل إذا  �اذا؟انتقل إ² ا5دل وهو ا<يمم، : نف;ض أن اإلنسان حلّت عليه الصالة ولم �د ماء �توضأ، فنقول

قل اإلنسان إ² ا5دل، أو وجد ا�اء ولكنه لم يستطع استعماp لوجود برد شديد، أو ألن هذا اإلنسان مريض وي�ه تعذر انت



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                           اعد الفقهيةاعد الفقهيةمقرر القومقرر القو                  

- ٨٦ - 

 

p رج وا�شقة والضيق، فنقولuذا مر ا�اء \ جروحه أصابه اÀوز لك أن تتيمم : استعمال ا�اء، أو ألن به جروح كث�ة و�
  .إ² ا5دلألن األصل إذا تعذر فإنه يصار  �اذا؟
األصل R كفارة ا�جامع R نهار رمضان هو عتق رقبة، ولكن إذا تعذر ذلك لعدم أو لعجز أو ما إ² ذلك  :ا�ثال اbا� �

  .فإنه ينتقل إ² ا5دل وهو الصيام، كما ذكرنا ذلك قبل قليل
صيام �رض أو لك� أو ما إ² ذلك؛ األصل R حق اإلنسان ا�{ف ا�ستطيع هو الصيام، ولكن إذا تعذر ال :ا�ثال اbالث �

وهنا ال بد من ا<نبيه \ أن اإلنسان ال ينتقل إ² ا5دل واإلطعام إال إذا تعذر عليه  فإنه ينتقل إ² ا5دل وهو اإلطعام،
ك، الصوم وغلب \ ظنه أنه ال يستطيع أن يصوم مستقبال، ولكن إذا ªن اإلنسان مصابا بمرض أو ªن R سفر وما إ² ذل

فإنه ي�ع p أن يفطر، وÀذا أفطر فإنه �ب عليه أن يق? يوما م�نه، ولكن إذا ªن هذا اإلنسان ال يستطيع أن يصوم 
  .حاال وال مستقبال فإنه ينتقل إ² ا5دل وهو اإلطعام

كما .دل وهو الصوماألصل R حق ا�تمتع هو ذبح ا|دي، ولكن إذا تعذر ا|دي فإن اإلنسان ينتقل إ² ا5 :ا�ثال الرابع �
مْ  َفَمن{:قال تعا²

À
ةِ  فَِصَيامُ  َ�ِدْ  ل

َ
الث

َ
يÀامٍ  ث

َ
َجkِ  Ç  ك ْUَك  رََجْعُتمْ  إَِذا وََسْبَعةٍ  ا

ْ
ٌة َ�ِملَةٌ  تِل   .}َعَ(َ

األصل R حق ا�رأة ا�طلقة غ� اuامل أن تعتد باuيَض، ولكن إذا تعذر ذلك لكون ا�رأة صغ�ة أو : ا�ثال اtامس �
  .�ة آيسة من اuيض، فإنها تنتقل إ² ا5دل وهو األشهر، فتعتد باألشهركب
اآلن ا�رأة إذا ُطلقت فإن ªنت حامًال فإن عدتها تكون بوضع اuمل، فإن ªنت حائال فإن عدتها تكون باuِيَض، كما  

ةَ {:قال تعا²
َ
الَث

َ
صغ�ة الx لم تبلغ فإنها ال �يض، وcذلك ، ولكن إذا ªنت ا�رأة ال �يض لصغر أو لك�؛ فال}قُُرَوءٍ  ث

الكب�ة الx جاوزت سن الوالدة واإلÍاب، فإنها أيضا قد انقطع عنها اuيض و� اآليسة، فإنها تنتقل إ² ما جعله الشارع 
ُيُهنÀ {:بدال وهو األشهر، قال تعا² Àةُ  فَِعد

َ
ث

َ
ال

َ
ْشُهر ث

َ
  . }أ

  .ط با�صلحةا��ف Q الرعية منو: القاعدة السادسة
أن من و@ من أمور الرعية شيئا سواء أكان هو الواÊ األعظم �ªلك أو اGليفة أو السلطان، أو ªن Ðن دونه : مع� القاعدة

�ªدير أو الوزير أو ا�سئول، فإن ت¹فاته  اGاصة بالرعية �ب أن تكون rققة �صاuهم، كما أنها ال تكون الزمة |م 
  .م، إال إذا ªنت rققة �صاuهموال نافذة عليه

هذه القاعدة من قواعد السياسة ال�عية الx �ب \ من و@ من أمور األمة شيئا أن يلçم بها، وأن �علها أمام عينيه  
دائما Ç R ت¹ف، فإن الواÊ �ب عليه إذا أراد أن يت¹ف بأي أمر من األمور أن ينظر هل R هذا األمر مصلحة للرعية 
أو ليس فيه مصلحة للرعية، فإن ªن فيه مصلحة للرعية أقدم وتو± \ اهللا، وÀن ªن ليس فيه مصلحة للرعية فإنه �ب 

  .عليه أن Ýجم وأن ال يقدم \ هذا الفعل
 
ً
ان هذا أن من و@ من أمور الرعية شيئًا فإنه �ب أن �عل ت¹فاته عليهم، فيما Ýقق مصاuهم سواء أك: مع� القاعدةإذا

  .هو الواÊ األعظم أو ªن Ðن دونه من األمراء، أو الوزراء أو الوAء وما إ² ذلك
:  �من أصلحها وأوضحها داللة \ ا�قصود قول ا�æ دل \ اعتبار هذه القاعدة عدد من األدلة ال�عية  :أصل القاعدة

اuديث رواه ا5خاري ومسلم، ) إال حرم اهللا عليه ا�نةما من عبد يسÐعيه اهللا رعية يموت يوم يموت وهو �ش لرعيته (
أن غش الوالة للرعية سبب للحرمان من ا�نة، وهذا  �واuديث Îيح وواضح R ا¤اللة \ القاعدة، حيث ب[ الرسول 

uهم هو يفيد أن ا�صح للرعية وا5حث عن مصاuهم سبب ¤خول ا�نة، Ðا يدل \ أن ا�صح للرعية وا5حث عن مصا
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  .الواجب R حق الوالة
أن هذه القاعدة ليست خاصة بالواليات العامة أو الواليات ا�شهورة كوالية ا�لك أو والية الوزارة Ðا ينبà ا<نبيه عليه  

ا أم فg من و@ من أمر األمة شيئا سواء أكان صغ�أو والية القيادة أو والية اإلدارة وما إ² ذلك، بل � �مة للجميع،  
كب�ا، ح· األب R بيته، ح· األم R بيتها، ح· و@ ا�تيم، وح· و@ السفيه، وا�حجور عليه وما إ² ذلك، فيجب عليه 
أن يطبق هذه القاعدة، وأن �عل ت¹فاته \ من وّ@ عليهم rققة �صاuهم، وأن ينB مصاuه الشخصية؛ ألن بعض 

 قدم مصاuه الشخصية \ مصالح من �ت واليته، وهذا نوع من أنواع ا�اس هداهم اهللا إذا ªن p من أ
ً
مر الوالية شيئا

الغش، فيجب \ اإلنسان أن �عل ت¹فاته اGاصة بالرعية، وبمن �ت واليته rققة �صاuهم وهذا سبب من أسباب 
  .دخول ا�نة كما بيناه قبل قليل

ا�اس R العطاء عند تساوي اuاجات؛ ألن ذلك مصلحة وال �وز p أن �ب \ الواÊ أن يساوي ب[  :ا�ثال األول �
اآلن الواÊ إذا أراد أن يعطي ا�اس فيجب عليه أن يعطيهم  يفاضل بينهم عند تساوي حاجاتهم؛ ألنه ال مصلحة R ذلك،

uاجات، فهذا األمر ال �وز؛ \ قدر حاجاتهم؛ ألن ذلك فيه مصلحة |م، أما إن فاضل بينهم مع أنهم \ قدر واحد من ا
  .ألن ا<¹ف �ب أن يكون rققا للمصالح وهذا األمر ال مصلحة فيه

، "السلطان و@ من ال و@ p : " إذا ªن هناك امرأة ليس |ا و@، فإن الواÊ يكون هو الو@ |ا، وTلك قالوا :ا�ثال اbا� �
جها من كفٌء؛ ألن ذلك مصلحة |ا، وال �وز p أن يزوجها من غ� كفٍء؛ فإذا أراد الواÊ أن يزوجها فإنه �ب عليه أن يزو

وبا�ناسبة Íد أن بعض األو�اء هداهم اهللا يزجون ببناتهم وبمو�اتهم R بعض األنكحة الx  ألنه ال مصلحة |ا R ذلك،
هداهم اهللا �عل ابنته سلعة R زواجها  ليس فيها مصلحة |ذه ا�و�ات، بل ا�صلحة فيها للو@ نفسه، فنجد أن بعض اآلباء

نظرا �ا سيجنيه من ا�صالح، إما من ا�صالح ا�ا�ة، أو من مثال بعض األمور  �اذا؟حيث يزوجها من شخص غ� كفٍء |ا 
 الx فيها Æء من الوجاهة، أو بعض ا�صالح اGاصة به هو، ليست ا�صلحة اGاصة با5نت الx ستçوج، وهذا نوع من
الغش وال �وز p أن يفعل ذلك، بل �ب \ الو@ للمرأة سواء أكان هو األب أو األخ أو ح· لو ªن القاþ أو الواÊ �ب 

  .عليه أن �عل مصلحة ا�رأة � األساس R قرار تزو�ها
وال �وز p أن يع[ إماما �ب \ الواÊ أن يع[ إلمامة الصالة إماما عدال؛ ألن R ذلك مصلحة للناس  :ا�ثال اbالث �

  .فاسقا؛ ألنه ال مصلحة |م جراء ذلك

  )�M(اUلقة 
  ا��ف Q الرعية منوط با�صلحةتوقفنا R آخر اuلقة السابقة عند األمثلة \ قاعدة 

ً
 واحدا

ً
وهو أنه ، وبè فيها مثاال

؛ ألن ذلك مصلحة، 
ً
 عدال

ً
  �ب \ الواÊ أن يع[ إلمامة الصالة إماما

؛ ألن الصالة خلف الفاسق مكروهة وال مصلحة للناس R الصالة ا�كروهة
ً
 فاسقا

ً
الواÊ هو . وال �وز p أن يع[ إماما

اTي يع[ األئمة اTين يقومون بإمامة ا�اس R صالتهم، وحينئٍذ �ب عليه أن Hتار األئمة العدول؛ ألن R ذلك مصلحة 
 
ً
 مع وجود اإلمام العدل؛ ألن الصالة خلف الفاسق مكروهة، وال مصلحة للناس أن  للناس، وال �وز p أن Hتار إماما

ً
فاسقا

  .يصلوا صالًة مكروهة واهللا أعلم
  .اtراج بالضمان: القاعدة الfية السابعة 

ْشَ;ِي، أو ما إ² ذلك فإنه يكون للمُ ، أو غلة، أن ما نتج من ال°ء الُمْشَ;َى من نتائج عينية أو منفعة: مع� القاعدة
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  .مقابل ضمانه لل°ء الُمْشَ;َى، ومقابل إنفاقه عليه

  .أنه لو تلف ذلك ال°ء ل�ن تلفه \ حساب الُمْشَ;ِي: ومع� ضمانه للäء ا�شÐى
أن ما نتج من ال°ء الُمْشَ;َى من نتائج عينية أو منفعة أو غلة أو ما إ² ذلك فإنه يكون :مع� القاعدة مرة أخرى

مقابل ضمانه لل°ء الُمْشَ;َى، يعÑ هذا ال°ء الُمْشَ;َى هو R ضمان الُمْشَ;ِي، : قالوا �اذا يكون للُمْشÐَِي؟ ي،للُمْشَ;ِ 
فلما ªن R الضمان الُمْشَ;ِي فإن منفعته وغلته ونتاجه يكون p، وcذلك أيضا مقابل نفقة الُمشِ;ي عليه، فإن هذا 

اTي ينفق عليه، فإذا ªن هو اTي يضمنه وهو اTي ينفق عليه فإنه إذا نتج منه Æء وخرج ال°ء ا�ش;َى ا�شِ;ي هو 
  .منه غلة أو منفعة أو نتاج فإنه يكون للمشِ;ي مقابل أن الضمان عليه وا�فقة عليه

cا�ع� و k الُغْنم بالُغْرمقاعدة  وهذه القاعدة  ا قاعدة أخرى ترادفها وتوافقها.  
  .ال°ء اTي �نيه اإلنسان هو :الُغنم

  .هو ال°ء اTي يلçم به اإلنسان من باب ا�فقة أو الضمان :والُغرم
فإذا ªن اإلنسان هو اTي ينفق \ Æء ما؛ وهو اTي يضمنه إذا تلف، فإن هذا ال°ء إذا أنتج شيئا من غلٍة أم منفعٍة أو  

  . مانهما إ² ذلك فإنها تكون �ن عليه نفقته و�ن عليه ض
أخرجه ال;مذي والنساÚ وابن ماجة ) اtراج بالضمان: (�دل \ هذا القاعدة حديث نبوي وهو قوp : أصل القاعدة

  .وغ�هم
وتالحظون أن نص هذا اuديث هو نص القاعدة، وهذا أمر فيه مÔة للقاعدة، وذكرنا أن القواعد Ãتلف من حيث ا�صدر، 

منها قواعد دلت عليها السنة، ومنها قواعد دل عليها اإلnاع كما ذكرنا قبل قليل R فمنها قواعد دل عليها الكتاب، و
  .إن هذه القاعدة دل عليها إnاع الصحابة رþ اهللا عنهم: قاعدة االجتهاد ال ُفنَْقُض بمثله، قلنا

 من آية فإن هذا األمر يع:  الشاهد من هذا
ً
 uديث نبوي، أو نصا

ً
ت� مÔة للقاعدة، وحينئذ ال أن القاعدة إذا ªنت نصا

  .Ýصل اGالف R االحتجاج بالقاعدة؛ ألن العلماء قد اختلفوا R م�وعية االحتجاج بالقواعد الفقهية \ األح�م
  ).اtراج بالضمان: ( �هنا Üن ال Üتج بالقاعدة وÀنما Üتج باuديث ا�بوي اTي قال فيه 

 واستعمله ما شاء اهللا أن يستعمله، يوم أو يوم[ أو ثالثة أو شهر أو ما إ² و� أن رجال اش;: هذا اuديث p قصة
ً
ى عبدا

، فرجع إ² ا5ائع ورد العبد عليه وأخذ ماp؛ ألن هذا العبد حصل فيه عيب مؤثر، وهذا ا�ش;ي لم 
ً
ذلك، ثم وجد به عيبا

 مقابل خدمة هذا العبد لَك R هذه األيام، فجاء إ² أعطÑ: يرَض بهذا العيب، فلما رد العبد \ ا5ائع، جاء ا5ائع وقال
 æكميا رسول اهللا إن هذا الرجل استعمل عبدي مدة من الزمن : فقال �ا�Ñ أنه أ�د  فأنا استحق عليه أجرة  ذا العبد

 æا� p العبد وأنا أعدت إ�ه ا�ال، فقال Êراج بالضمان: ( �إtا(.  
لها ا�ش;ي من العبد تكون  معÄما مع� هذا اUديث ؟   هذا اuديث أن اGراج وهو ا�نفعة والغلة والفائدة الx حص×
p هذه الف;ة ، �اذا؟ R ائع؟مقابل أن الضمان عليه، فلو أن هذا العبد ماتCي أم اÐطبعا  فمن ا�ي يضمنه؟ هل هو ا�ش

  .فعة تكون pا�ش;ي هو اTي سيضمن العبد، فبما أن الضمان عليه فإن ا�ن
  :أمثلة القاعدة

لو اش;ى إنسان سيارة، ثم استعملها عدة أيام، أو أجرها عدة أيام وcسب من ذلك ماال، ثم وجد بها عيبا  :ا�ثال األول �
وأراد ردها للبائع، فإن ما حصل للمش;ي من ا�نافع أو من ا�ال فإنه يكون p وال Ýق للبائع ا�طا5ة بعوض \ هذا 
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  .ألنه خراج فيكون للمش;ي مقابل ضمانه للسيارةاألمر؛ 
هذه : إنسان اش;ى سيارة واستعملها شهر، ثم بعد ذلك وجد بها عيبا فهذا ا�ش;ي لم يرض بالعيب، وذهب للبائع، وقال
عوض السيارة ظهرت معيبة فخذها وأعطÑ ماÊ، هنا ا�ش;ي استفاد من السيارة مدة شهر ªمل فليس للبائع أن يطالب ب

  ألن اGراج بالضمان فإن هذه السيارة  �اذا؟عن هذه الفائدة 
فإن الضمان R هذه األحول يكون \ ا�ش;ي فلما  لو اح;قت أو �قت أو تلفت R هذه الف;ة الx � عند ا�ش;ي،

p راجGن اª ن الضمان عليهª.  
 وانتفع بها لعدة أيا :ا�ثال اbا� �

ً
م، ثم وجد بها عيبا وأراد ردها للبائع، فإن ما حصل للمش;ي من لو اش;ى إنسان دارا

  .ا�نافع ال Ýق للبائع أن يطالب بعوض عنه؛ ألنه خراج، فيكون للمش;ي مقابل ضمانه لتار
 من العيوب 

ً
إنسان اش;ى داراً بمبلغ ع�ة آالف ريال، وسكن فيها مدة شهر، ثم بعد ذلك وجد R ا¤ار عيبا، أي عيبا

ا¤ار الx اش;يتها منك ظهر فيها عيب وأنا ال أقبل بهذا العيب فخذ مالك : ؤثرة R ا5يع رجع ا�ش;ي للبائع وقالا�
أنت استفدت من داري ف;ة من الزمن وسكنت فيها برهة من الوقت : وأعطÑ ماÊ، فإنه ال Ýق للبائع أن يقول للمش;ي

كÄ �دة شهر هذا خراج بالضمان، والضمان هذه ا¤ار لو اح;قت أو سقطت أو فال �وز p ذلك؛ ألن اGراج بالضمان، الس
ما إ² ذلك R الوقت الª xنت �ت يدي ا�ش;ي فإن ضمانها يكون \ ا�ش;ي، فإذا ªن الضمان \ ا�ش;ي فإن 

  .اGراج يكون p؛ ألن القاعدة �كم أن اGراج بالضمان واهللا أعلم
  .ال �وز ألحد أن يت�ف k ملك الغ� بال إذن: bامنةالقاعدة الfية ا

 بغ� إذن من أ: مع� القاعدة
ً
نه ال Ýل ألحد وال يصح منه وال �وز p أن يت¹ف فيما هو ملك لغ�ه ت¹فا فعليا أو قو�ا

  ..ا�الك، أو إذن من ال�ع هذا هو منطوق القاعدة 

ملك غ�ه إذا ªن بإذن Îيح من ا�الك أو ªن بإذٍن عن طريق ا¤اللة أو  فهو أن ت¹ف اإلنسان R: أما مفهوم القاعدة
 
ً
 وصحيحا

ً
  .بإذن من الشارع، فإنه يكون مباحا

 هذه القاعدة |ا 
ً
 بغ� إذن : منطوقها، أما مفهومو|ا  منطوقإذا

ً
 أو فعليا

ً
فإنه ال يصح لإلنسان أن يت¹ف R ملك غ�ه قو�ا

  .منه أو إذن من الشارع
أن ت¹ف اإلنسان R ملك غ�ه إذا ªن بإذن Îيح من ا�الك، أو ªن بإذٍن من طريق العرف والعادة : مفهومها أما

  .وا¤اللة، أو ªن بإذن من الشارع فإنه ت¹ف صحيح ومباح
  : هذه القاعدة  ا لفظان

  .ال �وز ألحٍد أن يت¹ف R ملك الغ� بال إذن: اللفظ األول
  .وز ألحد أن يت¹ف R ملك الغ� بال إذنهال � :اللفظ اbا�

  .مطلقة سواء ªن اإلذن من ا�الك أو من الشارع)  إذن( فاللفظ األول أعم؛ ألن 
ألن اإلذن قد يكون �اذا؟  ولكن ا<عب� األول أصحوهنا مرجع الضم� هو ا�الك، )  إذنهبال ( قيل فيها : أما اللفظ اhا�

  .شارعمن ا�الك وقد يكون من ال
R بعض األحيان �وز لإلنسان أن يت¹ف R ملك غ�ه ولو لم يأذن؛ إذا ªن الشارع قد أذن بهذا ا<¹ف كما سيأÅ معنا 

  .R األمثلة بعد قليل إن شاء اهللا
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<¹ف R ال �وز ألحد أن يت¹ف R ملك الغ� بال إذنه، يعÑ القاعدة قيدت ا: فإن القاعدة تقول: أما \ ا<عب� اhا�
بناء \ هذا ا<عب� ال يدخل R  هل يدخل k القاعدة أو ال يدخل؟ملك الغ� بإذن ا�الك فقط، ولكن إذا أذن الشارع 

وTلك القاعدة، وÀن ªن الصحيح أنه �وز لإلنسان أن يت¹ف R ملك غ�ه إذا ªن الشارع قد أذن R مثل هذا ا<¹ف، 
ح· يشمل إذن ا�الك وÀذن ) ال �وز ألحد أن يت�ف k ملك الغ� بال إذن( ال فيها،ا<عب� الصحيح للقاعدة أن يق

  .الشارع
َاَرًة {:، كقول اهللا سبحانهالرضا R العقوديستدل بهذا القاعدة باألدلة ا¤الة \ م�وعية : أصل القاعدة ِ́ ن تَُكوَن 

َ
إِالÀ أ

نُكمْ  Çَعن تَرَاٍض م{ æقول ا�cل: ( �، وï مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه ال (  
  برضاه  : أي. رواه أËد وغ�ه 

  ، دل ا¤�الن السابقان \ أن ا<¹ف اGاÊ من الرضا يعت� ت¹فا ووجه ا¤اللة من هذين ا�ص[
ويكون  غ� صحيح وال Ýل به ا�ال، ومن ا�علوم أن ا<¹ف العاري من اإلذن يعت� خاٍل من الرضا فيكون غ� صحيح

  .rرما
نُكمْ {:إذن قول اهللا سبحانه Çَاَرةً َعن تََراٍض م ِ́ ن تَُكوَن 

َ
ال ïل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس : ( �،وقول ا�æ }إِالÀ أ

دل هذان ا¤�الن \ أن ا<¹ف إذا ªن خا�ا من الرضا، فإنه يعت� ت¹فا rرما وال Ýل به ا�ال، ومن ا�علوم أن ) منه
  .ف R ملك اإلنسان بغ� إذٍن منه، أو بغ� إذٍن من الشارع يعت� ت¹فا خا�ا من الرضا فيكون rرماا<¹

 أمثلة منطوق القاعدة؛ ألنه قبل قليل ذكرنا أن القاعدة |ا منطوق و|ا مفهوم، فاآلن نمثل \ منطوق  :أمثلة القاعدة
ً
أوال

  .القاعدة
  :أمثلة منطوق القاعدة

، فلو  :ا�ثال األول �
ً
إذا أخذ إنسان سيارة غ�ه بدون إذنه واستعملها، فإن ت¹فه ال Ýل p، وTلك فإنه يعت� ãصبا

  .تلفت السيارة أو حدث بها عيب فإنه �ب عليه الضمان
إذا أخذ إنسان سيارة غ�ه بغ� إذنه، يعÑ أخذها من عن ا5اب أو R الطريق أو ما إ² ذلك، ولم يأذن صاحب السيارة 

أخذ السيارة؛ فإن هذا ا<¹ف هو ت¹ف خاٍل من اإلذن، وهو خاٍل من الرضا وهو rرم وال �وز، وTلك لو تلفت السيارة ب
  .أوحدث بها عيب فإنه �ب \ هذا ا�عتدي و\ هذا الغاصب أن يضمن ما حصل فيها

  نه ت¹ف خاٍل من الرضا، فإنه إذا باع إنسان بيتا لغ�ه بغ� إذنه، فإن ت¹فه ال يصح؛ أل: ا�ثال اbا� �
ألن اإلجازة الالحقة ªلوÌلة �اذا؟  ال يصح وال �وز إال R حالة واحدة، و� إذا أجازه ا�الك فإنه يصح ا5يع حينئذٍ 

  .السابقة
 لغ�ه، فإن هذا ا5يع باألساس يعت� غ� صحيح؛ ألنه ت¹ف R ملك الغ� بغ� إذن،

ً
وا��ف  يعÑ جاء إنسان وباع بيتا

 هو ت¹ف غ� جائز وما ترتب عليه فإنه ال يكون م�و� k ملك الغ� بغ� إذن ت�ف جائز أو غ� جائز؟
ً
، طبعا
، ألن اإلجازة الالحقة ªلوÌلة السابقة �اذا؟فإنه حينئٍذ �وز ، ولكن R حالة واحدة إذا علم ا�الك R هذا ا5يع وأجازه

ك أجاز هذا ا5يع وسمح به وÀن ªن الحقا، يعÑ سماح ا�الك با5يع جاء R مرحلٍة متأخرة اإلجازة من ا�واز فهذا �ال
ه قبل العقد ببيع بيته، وهذا ما يس¸ : ولكن العلماء قالوا ل مúلة الوÌلة السابقة، فككن ه و.   úَبت�ف اإلجازة الالحقة ُي

 ألنه ت¹ف R فمنهم من رده ومنعه وأبطله :ه أهل العلموأنتم تعلمون أن ت¹ف الفضو@ قد اختلف في الفضو¹
ً
؛ نظرا



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                           اعد الفقهيةاعد الفقهيةمقرر القومقرر القو                  

- ٩١ - 

 

ومن أهل العلم من أجازه واش;ط p ال �وز ألحٍد أن يت¹ف R ملك الغ� بال إذن : والقاعدة تقول، ملك الغ� بغ� إذن
جازة ا�الك هذا ا5يع، فإن أجاز هو بيع موقوف \ إ: وTلك بعض أهل العلم يعت�ه من ا5يوع ا�وقوفة، فقال، إجازة ا�الك

  .ا�الك هذا ا5يع صح، وÀن لم �زه فإنه يعت� من ا5يوع ا5اطلة، هذا ما يتعلق بأمثلة منطوق القاعدة
  :أمثلة مفهوم القاعدة

يه شخص أذن إلنسان أن يبيع ماp، فقام هذا اإلنسان ببيع ا�ال، فإن ت¹فه صحيح؛ ألنه ت¹ف مأذون ف :ا�ثال األول �
  .وهذا مثال Q اإلذن ال�يح من قِبَل ا�الك

 \ إنسان فقام هذا الضيف با<¹ف ببعض أموال هذا اإلنسان ªالنتفاع بفرشه، : ا�ثال اbا� �
ً
شخص نزل ضيفا

ثال وهذا م ،وبوضوئه، وتكيفه، و¦ب مائه، وأكل طعامه، وما إ² ذالك فإن ت¹فه جائز؛ ألنه مأذون فيه من قِبَل ا�الك
  .Q اإلذن اUاصل عن طريق ا�اللة أو العرف

 عند غ�ه فإن العادة جرت بأن هذا اإلنسان الُمَضي×ف يقدم |ذا الضيف بعض الطعام وال�اب 
ً
اآلن اإلنسان إذا حل  ضيفا

  .وبعض الفرش ويهيئ p ا�و العام وما إ² ذلك
  أو ال �وز P إال إذا أذن P الُمَضيÇف �احة؟، بهاهل �وز  ذا الضيف أن يستعمل هذه األشياء وأن ينتفع 

يك´ R ذلك اإلذن العرÞ، أو اإلذن اuاصل عن طريق ا¤اللة، فإن ا�اس قد تعارفوا \ أنه إذا حل  بهم : قال العلماء
 من ا5

ً
 الضيف قد حصل �دًة عند ا�اس أنه إذا دخل بيتا

ً
يوت فإنه يت¹ف R ضيف أن يقدموا p هذه األشياء، وأيضا

  .إذن هذا إذٌن من قبيل اإلذن العرÞ أو اإلذن اuاصل عن طريق ا¤اللة، مثل هذه األشياء
و@ ا�تيم يصح ت¹فه R مال ا�تيم بما Ýقق ا�صلحة لليتيم؛ ألن ت¹ف الو@ مأذوٌن فيه من قبل  :ا�ثال اbالث �

  .Uاصل من الشارعوهذا ا�ثال األخ� هو مثال Q اإلذن ا ،الشارع
 األمثلة \ مفهوم القاعدة � ثالثة أمثلة تب[ ثالثة أنواع من اإلذن

ً
  .إذا

 من قبل الشارع
ً
، وÀما أنا يكون إذنا

ً
 عرفيا

ً
، وÀما أن يكون إذنا

ً
 ÝÎا

ً
فهو كما  أما اإلذن ال�يح، اإلذن إما إن يكون إذنا

مثًال هذا اإلنسان عنده بيت وأذن لفالٍن من ا�اس أن يقوم ببيع ماp ، إذا أذن اإلنسان لغ�ه ببيع ماR :p ا�ثال األول
 ، وباعه

ً
 R ملك الغ� ولكن هذا ا<¹ف حصل باإلذن ال¹يح من ا�الك فيكون صحيحا

ً
  .فإنه ت¹ف ت¹فا

èأن يأكل من الطعام، وأ اإلذن العر� أو ا�ال p مسألة الضيف، فإن الضيف �وز R الuن ي�ب من ال�اب، كما هو ا
وأن يستظل بظل صاحب ا5يت، وأن ينتفع بوضوئه، وأن يستن� بنوره وما إ² ذلك من أنواع االنتفاع، وÀن لم يأذن صاحب 

فإن �دة ا�اس وأعرافهم قد قضت ½واز ذلك وبصحة ا<¹ف R ، ا�ال Îاحًة؛ ألن اإلذن هنا حصل عن طريق ا¤اللة
  .مثل هذه األموال

، فإنه يصح أن يت¹ف R مال ا�تيم فيما Ýقق ا�تيم، كما هو اuال R و@ اإلذن من قبل الشارعاhالث هو اإلذن 
 مثل ، ا�صلحة لليتيم

ً
 الصغ�وÞ مثل ا�تيم الصغ�، فإن الو@ \ الصغ� يصح p أن يت¹ف R مال الصغ�، وأيضا

 يصح  ا�جنون،أو  ا�حجور عليه
ً
�ن يت¹ف R أموا|م وÀن لم يأذنوا؛ ألن إذنهم غ� معت� فإنهم R فإن هؤالء nيعا

الغالب ال Ýسنون مثل هذه األمور، بل هم R الغالب غ� م{ف[ كما هو اuال R ا�جنون والسفيه أو ا�عتوه أو الصغ�، 
  .هم R الغالب غ� م{ف[ وÀذا ªنوا كذلك فإنه ال يتصور منهم اإلذن ال¹يح

 \ اإلذن من قبل الشارع كما هو اuال R مسألة  :ال الرابعا�ث
ً
، مثًال إنسان رأى اuفاظ \ ا�متل�تمن األمثلة أيضا
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سيارة تعرضت uريق مثًال، يعÑ شب حريق مثًال r Rطة من rطات الوقود و½انبها سيارة، هذه السيارة صاحبها ãئب 
إنه : قال العلماء فيكë نافذتها أو ¶لع بابها من أجل أن يبعده أوال يصح؟هل يصح ألحد أن يت�ف k هذه السيارة 

صاحب ا�ال لم يأذن ولكن الشارع أذن R ذلك من باب ، يصح هذا ا<¹ف فهو ت¹ف مأذوُن فيه من قبل الشارع
ا5ه بأن يضمن ت¹فه حيث ا�حافظة \ األموال وا�متل�ت، وTلك إذا قام اإلنسان بمثل هذا ثم جاء صاحب السيارة وط

كù زجاج سيارته أو خلع بابه وما إ² ذلك، فإنه ليس عليه ضمان؛ ألنه ت¹ف ت¹فا مأذونا فيه من قبل الشارع، ومن 
فعل مثل ذلك فإنه ال �ب عليه الضمان، إضافة إ² أن هذا اإلذن قد يكون من قِبَل اإلذن ا¤الÊ أو اإلذن اuاصل \ 

فإن من �دة ا�اس ا�ارية بينهم أنه إذا حصل مثل هذا اuريق فإنهم يأذنون R كù باب أو كù زجاج،  العرف والعادة،
وÀما أن ينكù زجاجها أو Hلع بابها وتبò ، إما أن تذهب السيارة 	ها :من أجل استبقاء السيارة؛ ألنه هو ب[ أمرين

ب[ ا�اس R تقديم اuل اhا�، وهو أن يكù زجاجها أو Hلع  فال شك أن العادة قد جرت سليمة فيما بè من أجزائها
  .بابها من أجل ا�حافظة عليها 	ها، إذا هذا ما يتعلق بمسألة ا<¹ف R ملك الغ�

وأعيد ال¿م حول مسألة ا<¹ف R ملك الغ�؛ ألن هذه القضية مهمة جدا، وcث�ا ما Ýدث خالف ب[ ا�اس بسببها، 
ألن ا<¹ف R  �اذا؟، هذا هو األساس وهذه � القاعدة R هذه ا�سألة �وز ألحد أن يت¹ف R ملك الغ�ال : فنقول

َاَرةً َعن تَرَاٍض {:ملك الغ� ت¹ف خاٍل من الرضا واهللا سبحانه وتعا² ¦ط الرضا R العقود  ِ́ ن تَُكوَن 
َ
إِالÀ أ

نُكمْ  Çم{ æل مال امرئ مسل: ( يقول �وا�ï م إال بطيب نفس منهال  ( 
ً
لكن إذا ªن هناك إذن من ا�الك سواء ªن إذنا

 عرفيا أو ÝÎا 
ً
 ومأذونا فيه، ولو حصل ªن هناك أذن من الشارعأو إذنا

ً
 صحيحا

ً
، فإن ا<¹ف حينئٍذ يكون ت¹فا

 واألمور ا�ائزة إش�ل R هذا ا<¹ف فإنه ال يضمن اإلنسان ما حصل بسببه؛ ألنه ت¹ف ت¹فا صحيحا، وت¹ف
ً
ا جائزا

  .ال ي;تب عليها ضمان كما سيتب[ معنا بإذن اهللا عز وجل R القواعد القادمة

  )1/( اUلقة
 بينا حيث منها وانتهينا إذن بال الغ� ملك R يت¹ف أن ألحد �وز ال قاعدة \ اuديث عند السابقة اuلقة R توقفنا
Äومفهومها منطوقها \ يهاعل واألمثلة ،ود�لها ،القاعدة مع.  
  .الضمان يناk ال(� ا�واز :ا<اسعةال{ية  القاعدة إ² اآلن ننتقل
  .مضمونا يكون ال اإلتالف ذلك فإن إتالف عليه ترتب إذا ،ترÌ أو ªن فعال ¦� ا�باح األمر أن :القاعدة مع�

  :القاعدة تطبيق öوط
  .السالمة ب(ط مقيدا ئزا�ا األمر ذلك يكون الأن  :األول ال�ط
Äالعاقبة سالمة ب�ط أو مة،السال ب�ط األمور بعض وأجازت، مطلقا األمور بعض أجازت ال�يعة أن :ال�ط هذا مع 
 السالمة ب�ط جاز ما باب من ªن إذا أما القاعدة، R يدخل فإنه مطلقا جاز ما باب من ا�ائز مراأل ªن فإذا يقال، كما
  .األمثلة خالل من معنا سيتب[ كما القاعدة ت� يدخل ال فإنه

 جائز هو الغ� مال إتالف ªن فإذا نفسه، جلأل غ�ه مال إتالِف  عن عبارة ا�ائز األمر ذلك يكون أن ال :اhا� ال�ط
 Rينا وال، القاعدة �ت يدخل وال، Hتلف هذا فإن ،أنا مصلحx جلأ من ªن إذا لكن ،ال�ورة حال Ê R بالنسبة
  .الضمان

 مطلقا، ال�¢ ا�واز يكون بأن مقيدة يظهر فيما القاعدة وهذه: "ال�ط[ هذين إ² مش�ا الزرقاء مصطû الشيخ قال
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 جواز ªن فلو
ً
  ا

ً
 أو السالمة، ب�ط ا<قيد مسألة R قليل قبل قلنا كما مقيدا؟ يكون كيف "الضمان يناR ال فإنه مقيدا

  .ا�فس مصلحة أجل من اإلتالف يكون ال بأن ا<قيد
 تعديا، األمر هذا كون يمنع ما أمر R ال�¢ ا�واز أن وهو :عقà بد�ل القاعدة |ذه يستدل أن يمكن :القاعدة أصل
 فإذا، ا<عدي حالة R إال �ب ال الضمان ألن، الضمان ثبت ا<عدي ثبت إذا أنه كما الضمان، امتنع ا<عدي امتنع فإذا
 انتû ا<عدي انتû إذا فكذلك، الضمان ثبت ا<عدي ثبت إذا أنه فكما ،الضمان وجوب امتنع تعديا الفعل كون امتنع

ُمْحِسنَِ© ِمْن َسبِيٍل  {:وتعا² سبحانه اهللا بقول القاعدة صور 5عض يستدل أن ويمكن، الضمان
ْ
 ال

َ
Qَ ابن الشيخ قال ،} َما 

 ما أو ماp أو نفسه Rه غ�\  أحسن من أن و�، قاعدة \ اآلية بهذه ويستدل" : اآلية هذه تفس� R - اهللا رËه- سعدي
ُمْحِسنَِ© ِمْن َسبِيٍل {و rسن ألنه �اذا؟ ضامن غ� فإنه تلف أو نقص إحسانه \ ترتب ثم ،ذلك إ²

ْ
 ال

َ
Qَ َما{.  

  :القاعدة أمثلة
 \ ضمان ال فإنه تلف عليه وحصل حيوان أو نسانإ فيها وسقط به اGاص ملكه R حفرة إنسان حفر لو :األول ا�ثال �

  .الضمان يناR ال�¢ وا�واز جائزا، ت¹فا ت¹ف ألنه �اذا؟ اuافر،
 هذا به اGاص ا��ن R باuفر وقيامه العام، ا��ن Ý Rفر ولم ،مزرعته R سوره R بيته R ملكه داخل حفر إنسان هذا
  .قصن أو تلف من عليه ي;تب ما يضمن ال فإنه ،p زجائ أمرا فعل وÀذا p، جائز أمر
   فإنه فتلفت ا�عتاد اuمل عليها فحمل عليها، �حمل دابة أو سيارة اإلنسان استأجر لو :اbا� ا�ثال �
 فعله ا�اس اعتاد ما بمثل عليها وËل، األمتعة uمل ا�عدة السيارات من سيارة إنسان استأجر لو: مثال يعÑ .يضمن ال

 عليه ي;تب ال فإنه جائزا فعال اإلنسان فعل وÀذا جائزا، فعال فعل ألنه ؛يضمن ال فإنه؛ السيارة تلفت ذلك ومع، فيها
  .الضمان

لو ªن اإلنسان أج�ا إلصالح ع[، فلما طلبها منه مالكها حبسها ألجل األجرة، ثم تلفت بعد ذلك فإنه ال  :ا�ثال اbالث �
ب بسيارته إلصالحها و�ا أصلحها العامل أو الفÑ أراد صاحب السيارة أن يأخذها، قال p إنسان ذه: يعÑ مثال يضمن،

أنا ال أعطيك هذه السيارة ح· تعطيÑ أجر«، فهذا اإلنسان p اuق أن Ýبس السيارة ح· يأخذ األجرة، : صاحب الورشة
ألن  �اذا؟رة، فإن هذا اإلنسان ال يضمن السيارة فإذا تأخر صاحب السيارة R دفع األجرة، ثم حصل حريق أو تلفت السيا

حبس السيارة أمر جائز p فهو فعل ما �وز p ¦� وا�واز ال�¢ يناR الضمان، فلما فعل فعال جائزا ¦� وترتب عليه 
  .تلفا فإنه ال يضمن؛ ألن ا�واز ال�¢ يناR الضمان

  :ابق©أمثلة خارجة عن القاعدة لفقدها أحد ال(ط© الس
  :Üن ذكرنا قبل قليل أن القاعدة |ا ¦وط

  .أن ال  يكون الفعل ا�ائز ö: مقيدا ب(ط السالمة: ال�ط األول
  .أن ال يكون إتالف مال الغ� من أجل مصلحة اjفس :ال�ط اhا�

  .R الضمانإذا فُقد هذان ال�طان، أو فقد أحدهما فإن القاعدة ال ُيَطبق وا�واز ال�¢ فيها ال ينا
لو أتلف اإلنسان شيئا لغ�ه بمروره R  الطريق العام، فإنه يضمن ما أتلفه؛ ألن مروره R الطريق العام وÀن  :ا�ثال األول �

اآلن الطريق العام ليس ملك Ê وال لغ�ي وÀنما هو �ميع ا�اس، وÀذا ªن ªن جائزا ¦� إال أنه مقيد ب�ط السالمة، 
R أن أمر Ê هذا الطريق العام مقيدا  �وز R Þ¹الطرق العام فهذا ا�واز مقيد ب�ط السالمة فيجب أن يكون ت



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                           اعد الفقهيةاعد الفقهيةمقرر القومقرر القو                  

- ٩٤ - 

 

أل� فعلت  �اذا؟ب�ط السالمة، فال ي;تب عليه ¡ر وال تلف وال نقص ألحد، فإذا حصل Æء من ذلك فإ� أضمن 
فعل ا�ائز ¦� �ب أن يكون مطلقا، وهنا إن ال: فعال جائزا ¦� ولكنه مقيد ب�ط السالمة، وÜن قلنا قبل قليل

  .الفعل ا�ائز ¦� ليس مطلقا وÀنما هو مقيد ب�ط السالمة
لو اضطر اإلنسان إ² طعام غ�ه، يعÑ إنسان أصابته مهلكة واضطر إ² طعام غ�ه فإنه �وز p أن يأخذ : ا�ثال اbا� �

ألنه فعل فعال جائزا ¦�، ولكن هذا  �اذا؟ أن يضمن الطعام طعام غ�ه ليستبè نفسه، ولكن مع ذلك فإنه �ب عليه
الفعل ا�ائز ¦ً� حصل فيه إتالف مال الغ� من أجل مصلحة ا�فس، وÜن ذكرنا R ال�ط اhا� أن ال يكون إتالف 

ب الضمان \ مال الغ� من أجل مصلحة ا�فس، فإن ªن ذلك كذلك فإن ا�واز ال�¢ فيها ال يناR الضمان، بل �
  .هذا اإلنسان اTي أتلف طعام غ�ه واهللا أعلم

  .الُغرم بالُغنم : القاعدة الfية العاöة
  .هو ا�فع اuاصل لإلنسان الُغنمهنا هو ا�ال اTي يلزم اإلنسان، والُغرم  :مع� القاعدة

ون \ الشخص اTي Ýصل p نفع ذلك ال°ء، أن ا<��ف ا�ا�ة الx ت;تب \  Æء ما  تك :ا�ع� اإل|اè للقاعدة
فإذا ªن ا�فع �ئدا لشخص واحد ªنت ا�طا5ة عليه هو فقط، وÀذا ªن ا�فع �ئدا لعدة أشخاص فإن ا<��ف تكون 

  .عليهم بقدر انتفاعهم من ذلك ال°ء

  : أمثلة القاعدة
 للسكن، ثم احتاجت إ² إص :ا�ثال األول �

ً
ألن  �اذا؟ الح فإن نفقة إصالحها تكون \ ساكنيهالو أوقف إنسان دارا

p نفع إصالحها.  
ألن هذا الفق� لو ªن  إذا ªن اإلنسان غنيا وp أخ فق�، فإنه �ب \ الغÑ أن ينفق \ أخيه الفق�؛ :ا�ثال اbا� �

ألن الُغرم  �اذا؟حال فقره وحاجته  غنيا فإن أخاه س�ث منه، فلما ªن نفعه �ئدا إ�ه، فإنه وجب عليه أن ينفق عليه
  .بالُغنم، فكما أنه سينتفع منه فإنه أيضا �ب عليه أن يغرم ما Ýتاج إ�ه

دار مش;cة ب[ شخص[، أحدهما يملك ربعها، واآلخر يملك ثالثة أرباعها واحتاجت إ² عمارة  :ا�ثال اbالث �
؛ ألن منفعتهما من ا¤ار بقدر ملكهما، يعÑ مثال ا¤ار ملكهما وÀصالح، فإن نفقة عمارتها وÀصالحها تكون عليهما بقدر

وöس[، ويكون \ صاحب اhالثة أرباع  احتاجت إ² إصالح بقيمة ألف ريال، فيكون \ صاحب الربع مائت[
  .سبعمائة وöس[

يكون عليهم \  ةاألمتع سفينة أ¦فت \ الغرق واحتاج رÌبها إللقاء بعض ا�تعة، فإن ضمان تلك :ا�ثال الرابع �
لتساويهم R نفع إلقاء تلك األمتعة، فهم متساوون R هذا ا5اب، وÀذا ªنوا متساوين، فإنه �ب عليهم  �اذا؟ عدد رؤوسهم

  .أن يضمنوا ذلك التساوي واهللا أعلم
  .يُضاف الفعل إv الفاعل ال إv اآلمر ما لم يكن �gُاً  :القاعدة ال{ية اuادية ع�ة

أن اإلنسان إذا فعل فعال وهو عبارة عن تعد \ مال أو نفس، وذلك بأمر من أحد فإن حكم الفعل يتعلق  :مع� القاعدة
بالفاعل دون اآلمر، إال إذا ªن اآلمر �lُا، أي ُمكِرها للفاعل \ الفعل فإن حكم الفعل حينئذ يتعلق باآلمر الُمجِ� 

، أي أن الفعل يضاف إ² اآلمر صورة ا<غريرلصورة R حكم اآللة، ويلحق بصورة إجبار دون ا�أمور؛ ألن ا�أمور R هذه ا
  .إذا ªن �lُا أو مغررا
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، فإن ªن : يعÑ صياغة القاعدة بعد بيان معناها
ً
أن الفعل يُضاف إ² الفاعل ال إ² اآلمر ما لم يكن اآلمر �lُا أو مغررا

  .يضاف إ�ه وال يضاف إ² ا�أموراآلمر lًُ�ا أو مغرًرا، فإن الفعل 
  :أمثلة القاعدة

أتلف هذا ا�ال، فأتلفه فإن اإلتالف يتعلق بالفاعل دون اآلمر، فيجب الضمان \ : لو قال شخص آلخر :ا�ثال األول �
لق الضمان \ ؛ ألن الفعل يُضاف إ² الفاعل ال إ² اآلمر ما لم يكن �lا، وهنا ليس �lُا، وحينئذ يتعا�تلف دون اآلمر
  .من فعل هذا األمر

لو أكره إنسان شخصا \ أن Ýفر حفرة R الطريق العام ففعل، فوقع فيها إنسان أو دآبة فإن ضمان ذلك  :ا�ثال اbا� �
م هنا فيه إجبار، الفرق ب[ هذا ا�ثال واTي قبله، ا�ثال اTي قبله تعلق اuك �اذا؟ يكون \ اآلمر ا�ج� دون اuافر

�l كم تعلق باآلمر ألنهuبالفاعل؛ ألنه ليس هناك إجبار أما هذا ا�ثال ا.  
شخص بالغ أمر صبيا بقتل دآبة ففعل، فإن الضمان يكون \ الشخص ا5الغ، وال يكون \ الصæ وÀن  :ا�ثال اbالث �

، فهذا الصæ تعود \ أخذ أوامره من ألن الشخص ا5الغ إما أن يكون �lا، وÀما أن يكون مغررا �اذا؟ ªن هو الفاعل
األشخاص الكبار ا5الغ[، فهذا الشخص ا5الغ إذا امتنع الصæ فإنه سيج�ه \ هذا الفعل وأن الصæ اعتقد أن هذا 

  .الفعل هو الصحيح وفيه ا�صلحة؛ نظرا ألن الشخص ا5الغ R العادة ال يأمر إال بما فيه مصلحة للناس
افتح Ê بابا R جدار بيx هذا ففعل، ثم تب[ بعد ذلك أن هذا ا5يت ال Hص هذا : قال إنسان آلخر لو: ا�ثال الرابع �

  .اإلنسان، فإن الضمان R مثل هذا األمر يكون \ اآلمر ال \ الفاعل، �اذ؟ ألنه مغرر
ون عليه، إذا ªن هذا اآلمر �l أو إذا الشاهد من هذا أن اإلنسان إذا فعل فعال بأمر من غ�ه فإن الضمان R مثل هذا يك

  .مغرر فالضمان يكون \ ا�ج� أو ا�غرر كما تب[ معنا من خالل األمثلة
  .اbابت بال�هان �bابت بالعيان :القاعدة ال{ية اhانية ع�ة و� األخ�ة

  :مع� القاعدة
  .هد بالع[، أي مشاهدة ال°ء بالع[فهو ا�شا: الِعيان، أما ا5ينة ال�عية ªلشهود العدول : ال�هان

  وبناء \ هذا يكون 
èابت بمشاهدة الع[ من جهة كون ا�شاهدة حجة ال : مع� القاعدة اإل|اhألمر اª ،ابت با5ينة ال�عيةhأن األمر ا

با5ينة ال�عية ال تسوغ  تسوغ ¼الفتها، فكما أن األمر اhابت ¾اسة ا¹5 ال يسع اإلنسان ¼الفته، فكذلك األمر اhابت
¼الفته، وÀن ªن من ا�حتمل أن يكون الواقع �الف ما دلت عليه ا5ينة ال�عية، ككون الشهود كذبة مست;ين 

  .بالصالح

ف؛ ألنه أمر واضح جدا وcذلك يقاس عليه األمر  :مع� هذه القاعدةإذا 
َ
أن ال°ء اhابت بالع[ ال يمكن أن Hُال

ل مúلة األمر اhابت اhابت با5ينة   úَُالف، فكذلك األمر ال�عية، فتHُ ابت بالع[ ال يسوغ أنhن األمر اª ذاÀبالع[، و
اhابت با5ينة ال�عية ال يمكن أن Hالف، هذا هو اuكم ال�¢ وÀن ªن هناك احتماالت، فاحتمال أن يأÅ شخص أو 

  أمر عدد من األشخاص، ويتظاهرون بالصالح ويشهدوا ب
خذت وفق األدلة ال�عية فإنها ُيúَ ل مúلة 

ُ
ما وهم R اuقيقة ªذبون، وÀن ªن االحتمال قائم إال أن ا5ينة ال�عية إذا أ

  .ال°ء ا�شاهد بالع[ من جهة إثبات األح�م
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  :أمثلة القاعدة
ثبت لعمر ويكون ثبوت ذلك بالشهادة لو شهد الشهود بأن زيدا باع سيارته لعمر، فإن ملكية السيارة ت :ا�ثال األول �

هذه : ، شهد الشهود بأن زيدا باع سيارته لعمرو هذه بينة ¦عية وهذا هو اhابت بال�هان، هنا نقولبمúلة ثبوته با�عاينة
|ا ا5ينة صحيحة، وتثبت اuكم وتنتقل السيارة إ² عمرو، ويكون انتقال السيارة إ² عمرو بمقت8 ال�هان بمúلة انتقا

  .بمقت8 ا�شاهدة
، فإن الكفالة تثبت ويكون ثبوت ذلك بالشهادة كثبوتها با�عاينة،: ا�ثال اbا� �

ً
إذا  لو شهد الشهود بأن زيدا كفل عمروا

  .هذان مثاالن rققان للقاعدة
  يعÑ ما ثبت با5ينة ال�عية يكون بمúلة  اbابت بال�هان �bابت بالِعيان :فالقاعدة تقول

  .بالع[ ¾اسة ا¹5: بت با�شاهدة، وبالعيان أيما ث
  .هناك فرق ب[ ما ثبت بال�هان، وب[ ما ثبت بالعيان :تنبيه

  هل هو Q اإلطالق R k األحوال؟اhابت بال�هان hªابت بالعيان، : القاعدة تقول
  .ان، لكن هناك فرق بينهما ننبه عý اآلنما ثبت بال�هان كما ثبت بالعي نأب بلافالغR الغالب نعم هو كذلك، : نقول 

وهو أن اhابت بالعيان ال تُسمع ا¤عوى الÃ xالفه، أما اhابت : يف;ق اhابت بال�هان عن اhابت بالعيان Æ Rء واحد
الفه �وز سماعها

ُ
Ã xبال�هان فإن ا¤عوى ال.  

طبعا ال  فهل يقبل القا� هذه ا�عوى أو ال يقبلها؟�شاهدة، معÄ هذا ال¿م أن اإلنسان إذا اد� شيئا Hالف ما ثبت با
يقبل القاþ هذه ا¤عوى، فلو اد� اإلنسان \ شخص أنه قتل قريبا p كأخيه، وÜن R الواقع نرى هذا األخ موجود 

�  .و
لف أمرا ثبت بالعيان، واألمر ال تقبل هذه ا¤عوى وال تسمع؛ ألنها Ãا: قال العلماء هل تقبل هذه ا�عوى أو ال تقبل؟هنا 

  .اhابت بالعيان ال تسمع ا¤عوى الÃ xالفه
ولكن لو اد� شخص آخر دينا، وأثبته با5ينة ال�عية، فاد� ا�د¢ عليه أن ا�د¢ أقر بأن ال Æء p عليه، فإن هذه 

ال�هان هنا هذا األمر ثبت بال�هان اTي إن هذه ا¤عوى تسمع؛ ألنها Ãالف أمرا ثابتا ب: ا¤عوى تسمع أو ال تسمع؟ نقول
هو ا5ينة ال�عية الشهود، �ا ªن هذا األمر ثابتا بال�هان، وهو ا5ينة ال�عية الشهود فإن ا¤عوى الÃ xالفه تسمع، وهذا 

  .Ðا يف;ق فيه ما ثبت بالعيان عما ثبت بال�هان
 شخص أنه قتل قريبا p كأخ أو أب أو ما إ² ذلك، والواقع أننا نشاهد إذا اد� إنسان \: إذا الفرق ب[ ا�ثال[ مرة أخرى

  أن قتل نشاهده � يرزق موجود، فإن هذه ا¤عوى : هذا الشخص اTي قيل
ألنها ثبتت بالعيان وما ثبت بالعيان فإن ا¤عوى الÃ xالفه ال تسمع، أما ما ثبت بال�هان فإن ا¤عوى الx  �اذا؟ال تسمع 

لو اد� شخص \ آخر دينا وأثبته با5ينة ال�عية، ثم اد� ا�د� عليه بأن ا�د¢ أقر بأن ال : ه قد تسمع، مثالÃالف
تسمع؛ ألن هذا األمر هو : قلنا �اذا ال تسمع مع أن اbابت بال�هان �bابت بالعيان؟ Æء p عليه، فإن هذه ا¤عوى تسمع،

  .بال�هان Hتلف عن اhابت بالعيان من هذه الزاويةما اف;ق فيه األمران فإن اhابت 
وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة ال{ية اhانية ع�ة و� اhابت بال�هان hªابت بالعيان، بينا معناها، وبينا أمثلتها،  

ية اhانية ع�ة، وبهذا وبينا ما يف;ق فيه اhابت بال�هان واhابت بالعيان، وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة ال{
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- ٩٧ - 

 

Åا�نهج، فأخذنا هذه القواعد \ ال;تيب اآل R نكون انتهينا من القواعد ا�ذكورة:  
 
ً
 : أوال

ً
العادة rكمة وأخذنا ما يندرج : قاعدة ال ¡ر وال ¡ار، أخذناها وأخذنا ما يندرج �تها من قواعد، ثم أخذنا ثانيا

ابع تابع وما يندرج �تها من قواعد، ثم أخذنا بعدها عدد من القواعد ال{ية، أخذنا �تها من قواعد، ثم أخذنا قاعدة ا<
  .Ç R قاعدة معناها وأمثلتها وÞ بعض القواعد أخذنا د�لها، وÞ بعض القواعد أخذنا ¦ط تطبيقها

 


