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  البـيـبـلـيـوغـرافـيــا

 : يالدظاخ

 . فٓشط انًصادس ٔانًشاجع ُيشَذة تذغة أنماب انًؤنفٍٛ -

انًاصس٘ ُٚذسض فٙ دشف انًٛى ، ٔاتٍ سشذ : ٔيصال رنك ( . أتٕ ) ، ٔ ( اتٍ ) ، ٔ ( أل ) ُأنغٙ اعرثاس  -

 . فٙ دشف انشاء

  األتٙ ، يذًذ تٍ خهٛفح انٕشراَٙ

أٔنٗ ، . ، داس انكرة انعهًٛح ، تٛشٔخ ، نثُاٌ ، ط ( أٔ إكًال إكًال انًعهى ) ششح صذٛخ يغهى  - 1

و 1994 -ْـ  1415  . 

  نثادغٍٛ ، ٚعمٕب تٍ عثذ انْٕابا

و 1999/ ْـ  1420شاَٛح ، . انمٕاعذ انفمٓٛح ، يكرثح انششذ ، انشٚاض ، انغعٕدٚح ، ط  - 2 . 

  انثاجٙ ، أتٕ انٕنٛذ

 - 415/1995عُح  -شاَٛح .إدكاو انفصٕل فٙ أدكاو األصٕل ، داس انغشب اإلعاليٙ ، تٛشٔخ ، ط - 3

  عثذ انًجٛذ ذشكٙ. ذذمٛك د

ْجش٘ 1331أٔنٗ عُح .انًُرمٗ ششح يٕعأ يانك اتٍ أَظ ، داس انكراب انعشتٙ ، تٛشٔخ نثُاٌ ، ط - 4  . 

 انثخاس٘ ، اإلياو

1987صذٛخ انثخاس٘ تششح عًذج انماسئ ، ٔصذٛخ انثخاس٘ ، داس انمهى ، تٛشٔخ ، عُح  - 5  

  اتٍ عثذ انثش

  1400/1980شاَٛح عُح .نذذٚصح تانشٚاض طانكافٙ فٙ فمّ أْم انًذُٚح انًانكٙ ، يكرثح انشٚاض ا - 6

 انثٛضأ٘

  انًُٓاض ، عانى انكرة - 7

 انذجٕ٘ يذًذ تٍ انذغٍ

ٔفاط  ْـ 1340انفكش انغايٙ فٙ ذاسٚخ انفكش اإلعاليٙ ، إداسج انًعاسف ، انشتاط ، انًغشب ،  - 8

  ْـ 1345

  اتٍ دضو ، أتٕ يذًذ عهٙ

يُشٕساخ داس اٜفاق انجذٚذج ، . أدًذ يذًذ شاكش ، ط  اإلدكاو فٙ أصٕل األدكاو ، ذذمٛك انشٛخ -

و 1980/ ْـ  1400تٛشٔخ ، أٔنٗ ، عُح   

داس انجٛم ، تٛشٔخ ، ٔداس اٜفاق انجذٚذج تٛشٔخ. انًذهٗ ، ذذمٛك انشٛخ أدًذ يذًذ شاكش ، ط  - 10 . 

داس انكرة انعهًٛح . ض ، ط انعضٚ انُثزج انكافٛح فٙ أدكاو أصٕل انذٍٚ ، ذذمٛك األعرار يذًذ أدًذ عثذ - 11

و 1985/ ْـ  1405تٛشٔخ ، أٔنٗ ، عُح   . 

  انذصُٙ ، أتٕ تكش تٍ يذًذ تٍ عثذ انًؤيٍ انًعشٔف ترمٙ انذٍٚ

12 - يذًذ تٍ دغٍ انثصٛهٙ  كراب انمٕاعذ ، ذذمٛك انذكرٕس عثذ انشدًٍ انشعالٌ ، ٔانذكرٕس جثشٚم تٍ

و 1997/ ْـ  1418أٔنٗ عُح . ، يكرثح انششذ ، انشٚاض ، ط   . 

  دًضج ، يذًٕد

1986 - 1406،  1انفشائذ انثٓٛح فٙ انمٕاعذ ٔانفٕائذ انفمٓٛح ، داس انفكش ديشك ط  - 13  

  انذًٕ٘ ، أدًذ تٍ يذًذ انذُفٙ

أٔنٗ . غًض عٌٕٛ انثصائش ششح كراب األشثاِ ٔانُظائش ، داس انكرة انعهًٛح ، تٛشٔخ ، نثُاٌ ، ط  - 14



و 1985/ ْـ  1405عُح   

 اتٍ دًٛذ ، صانخ تٍ عثذ اهلل

سفع انذشض فٙ انششٚعح اإلعاليٛح ، يشكض انثذس انعهًٙ ٔإدٛاء انرشاز تجايعح أو انمشٖ يكح  - 15

ْـ 1403انًكشيح ، ط أٔنٗ عُح   . 

 انخاديٙ ، َٕسانذٍٚ يخراس

و 2002/ ْـ  1423عُح  ذعهٛى عهى األصٕل ، يكرثح انعثٛكاٌ ، انشٚاض ، عثعح أٔنٗ - 16 . 

  انخهٛفٙ ، سٚاض يُصٕس

ٔانذساعاخ اإلعاليٛح ،  انماعذج انفمٓٛح ، دجٛرٓا ٔضٕاتظ االعرذالل تٓا ، يمال تًجهح انششٚعح - 17

انصايُح عششج ، انعذد انخايظ ٔانخًغٌٕ ، شٕال  ذصذس عٍ يجهظ انُشهش انعهًٙ تجايعح انكٕٚد ، انغُح

  و 2003دٚغًثش / ْـ  1424

  انشاص٘ ، فخش انذٍٚ

1400عُح  1انًذصٕل فٙ عهى أصٕل انفمّ ، جايعح اإلياو يذًذ تٍ ععٕد اإلعاليٛح تانشٚاض ط - 18 - 

1980 

  اتٍ سجة انذُثهٙ

  جايع انعهٕو ٔانذكى ، تال عثعح ٔال ذاسٚخ -

  اتٍ سشذ ، انذفٛذ

  تذاٚح انًجرٓذ َٔٓاٚح انًمرصذ ، داس انفكش تٛشٔخ - 20

 انشٔكٙ ، يذًذ

  ّ اإلعاليٙ يٍ خالل كراب اإلششاف عهٗ يغائم انخالف نهماضٙلٕاعذ انفم - 21

  1998-1419عُح  1ط -عثذ انْٕاب انثغذاد٘ انًانكٙ ، داس انمهى ديشك ، يجًع انفمّ االعاليٙ تجذج 

 انضايم ، عثذ انًذغٍ تٍ عثذ اهلل

و 2001/ْـ  1422أٔنٗ عُح . ششح انمٕاعذ انغعذٚح ، داس أعهظ انشٚاض ، ط  - 22  . 

  انضسلا ، أدًذ

  2ششح انمٕاعذ انفمٓٛح ، داس انمهى ديشك ط  - 23

 انضسكشٙ تذس انذٍٚ

ْـ  1405عُح  3. ، داس انكٕٚد نهصذافح ، ط  انًُصٕس فٙ انمٕاعذ ، ذذمٛك ذٛغٛش فائك أدًذ يذًٕد - 24

  و 1985/ 

  انغٕٛعٙ ، جالل انذٍٚ

1983-1403عُح  1طاألشثاِ ٔانُظائش ، داس انكرة انعهًٛح تٛشٔخ  - 25  

  انصاتَٕٙ ، يذًذ عهٙ

1985/ ْـ  1415عُح  3. انًٕاسٚس فٙ انششٚعح اإلعاليٛح ، عانى انكرة ، تٛشٔخ ، ط  - 26  

  اتٍ عاشٕس ، يذًذ انغاْش

-1420عُح  1عًاٌ األسدٌ ط يماصذ انششٚعح اإلعاليٛح ، انششكح انرَٕغٛح نهرٕصٚع ، ٔداس انُفائظ - 27

ذ انغاْش انًٛغأ٘ذذمٛك يذً)  1999  ) 

  اتٍ انعشتٙ ، أتٕ تكش

1992عُح  1انمثظ فٙ ششح يٕعأ يانك اتٍ أَظ ، داس انغشب اإلعاليٙ تٛشٔخ ط - 28  -  

  عغٛح ، جًال انذٍٚ

و 1987/ ْـ  1407أٔنٗ عُح . ط  انرُظٛش انفمٓٙ ، يغاتع انًذُٚح ، - 29  

  اتٍ لذايح يٕفك انذٍٚ انًمذعٙ

1981-1401عُح  11سٔضح انُاظش ٔجُح انًُاظش ، داس انكرة انعهًٛح تٛشٔخ ط - 30  

 انمشافٙ ، شٓاب انذٍٚ

  انفشٔق ، داس انًعشفح ، تٛشٔخ ، نثُاٌ - 31

 اتٍ ياجح أتٕ عثذ اهلل يذًذ انمضُٔٚٙ



1975عٍُ اتٍ ياجح ، داس إدٛاء انكرة انعهًٛح ، ٔداس إدٛاء انرشاز انعشتٙ عُح  - 32 . 

نًاصس٘ أتٕ عثذ اهلل يذًذا  

  و 1992عُح  2انًعهى تفٕائذ يغهى ، ذذمٛك يذًذ انشارنٙ انُٛفش ، داس انغشب اإلعاليٙ تٛشٔخ ط - 33

 انًذًصاَٙ ، صثذٙ

و 1975ساتعح عُح . فهغفح انرششٚع فٙ اإلعالو ، داس انعهى نهًالٍٚٛ ، ط  - 34  

  يذكٕس ، يذًذ عالو

  و 1964/ ْـ  1384انذاس انمٕيٛح ، انماْشج عُح ،  يذخم انفمّ اإلعاليٙ - 35

  يغهى ، تٍ انذجاض

1972صذٛخ يغهى ، داس إدٛاء انرشاز انعشتٙ ،  - 36  . 

  انًمش٘ ، أتٕ عثذ اهلل يذًذ

  لٕاعذ انًمش٘ ، ذذمٛك أدًذ تٍ دًٛذ ، جايعح أو انمشٖ تًكح انًكشيح - 37

  و 1997انٓاد٘ أتٕ األجفاٌ ، انذاس انعشتٛح نهكراب عُح انكهٛاخ انفمٓٛح ، دساعح ٔذذمٛك يذًذ تٍ  - 38

  اتٍ يُظٕس

  ، داس انفكش نغاٌ انعشب - 39

  . انًٕعٕعح انفمٓٛح انكٕٚرٛح ، عثعح راخ انغالعم ، انكٕٚد - 40

  اتٍ َجٛى

  1985 -1405عُح 1األشثاِ ٔانُظائش ، داس انكرة انعهًٛح تٛشٔخ ط -41

  انُذٔ٘ ، عهٙ أدًذ

ْـ  1421عُح  1ٓشج انمٕاعذ انفمٓٛح ، ششكح انشاجذٙ انًصشفٛح نالعرصًاس ، انشٚاض ، ط جً -42

و 2000/  .  

  انَٕششٚغٙ أتٕ انعثاط أدًذ تٍ ٚذٛٗ

انًعٛاس انًعشب ٔانجايع انًغشب عٍ فرأٖ أْم إفشٚمٛح ٔاألَذنظ ٔانًغشب داس انغشب اإلعاليٙ ،  -43

  و 1981/ ْـ  1401تٛشٔخ ، عُح 
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 الدرس األول

 يقة القواعد الفقهيةحق
 

 :تساؤالت وتنبيهات عامة 
 :إليكم هذا التساؤل أو السؤال : أيها الطلبة الكرام 

 ؟ ) القواعد ( بماذا تذآرآم آلمة 

قد يجيب أحدآم بأنها تذآره بقواعد المرور ، أو بقواعد الصحة ، أو بقواعد الضيافة ، أو بقواعد البيت                          
 .والبناء ، وبغير ذلك 

كم عن قواعد المرور ، فقد يجيب أحدآم بأنها قوانين المرور وأحكام السالمة واألمان واحترام                   وإذا سألت 
فالجواب يفيد بأن القواعد        ...  األولوية والوقوف عند اإلشارات ومالزمة اليمين وتحديد السرعة ،                        

 ...المرورية تنظم حرآة المرور وتنسق بين عناصرها ومقتضياتها 

 قواعد الصحة وفي قواعد الضيافة ، وآذلك يقال في قواعد الفقه اإلسالمي ، أي                     والشيء نفسه ُيقال في    
أن القواعد الفقهية تنظم األحكام والفروع الفقهية الكثيرة وتنسق بينها وتجعلها في نسق واحد ونظام محكم                 

لقواعد الفقهية  عن ا :  يكسبها التناغم والترابط وينفي عنها الخلل والتداخل والفوضى ، ولذلك قال العلماء                
جوامع الفروع وأطر الجزئيات ، أي أن القواعد تجمع شتات الفروع ضمن إطار موضوعي جامع يسهل                 

 .حصرها والرجوع إليها واستحضارها في الفتوى واالجتهاد وتطبيق الحكم الشرعي بوجه عام 

ق ومفصل ومحكم، ولكن     وما سنبينه الحقا يحقق المعنى والمدلول لعبارة القواعد الفقهية على سبيل دقي                 
 .قبل ذلك نشير إلى الهدف النوعي لبيان حقيقة القواعد

 :الهدف النوعي 
الوصول إلى معرفة معنى القاعدة الفقهية في اللغة وفي اصطالح علماء الشريعة في القديم والحديث ،                        

 .ومعرفة آونها علما شرعيا له مدلوالته ومشتمالته وتطبيقاته وغير ذلك 

  :تخطيط الدرس
 . لغة واصطالحا ، وبيان األلفاظ ذات الصلة ) القاعدة ( تعريف عبارة  •

 .لغة واصطالحا ) الفقهية ( تعريف عبارة  •

 .باعتبارها علما شرعيا ، وبيان التعريف المختار) القاعدة الفقهية ( تعريف عبارة  •

 .التفريق بين القواعد الفقهية وعلم القواعد الفقهية  •
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 يةعريف القواعد الفقهت
 ).الفقهية(، ولفظ )القواعد(لفظ : يترآب من لفظين اثنين ) القواعد الفقهية(صطلح م

 ).الفقهية(، و)القواعد (: ولتعريف المصطلح المرآب ينبغي تعريف اللفظين اللذين رآب منها 

 ) :القواعد(عريف لفظ ت
 .حي عند العلماء والقاعدة لها تعريفها اللغوي ، وتعريفها االصطال.لقواعد مفردها قاعدة ا

  : 1التعريف اللغوي للقاعدة  

 :من معاني القاعدة في اللغة 

 .2}وإذ يرفع إبراهيُم القواعَد من البيِت وإسماعيُل{: األساس واألصل ، قال تعالى  •

. المرأة قعيدة الرجل، أي المرأة الثابتة في بيت زوجها والمستقرة فيه          :  االستقرار والثبات، فنقول     •
 .تقرات في بيوت آبائهن أو أوليائهن           سقواعد من النساء ، أي النساء القاعدات والم            ال:  نقول  و
 .القعدد، وهو الرجل اللئيم، يسمى بذلك لقعوده عن المكارم: نقول و

ومن هذا تسمية شهر ذي الَقعدة بهذا االسم، وذلك ألن العرب آانت تقعد فيه عن                            .  الجلوس    •
 .ها ذات قعود وجلوسنمرأة القاعد، أي المرأة المسنة، لكوال: قولنا : من هذا أيضا و. األسفار

ولعل المعنى الغالب والراجح هو األساس واألصل، وذلك ألن األحكام الفقهية ُتبنى على القواعد آما ُتبنى                
  . 3الجدران والسقف على أساس البناء وأصله

 : ريف االصطالحي للقاعدة تعال

ويمكن .  وهذه التعريفات تتكامل وتتقارب فيما بينها         .  ها العلماء   توجد عدة تعريفات للقاعدة اصطلح علي       
وهذه .  أن نورد بعض التعريفات لنخلص منها إلى تقرير تعريف مختار ومعتمد في ثنايا الدراسة                                  

 :التعريفات هي 

، وينسب هذا     "  ي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته              ه"  القاعدة هي       :  التعريف األول   .1
 .4مام الحموي التعريف إلى اإل

                                                 
 ، والقواعد والضوابط املستخلصة من التحرير جلمال الدين احلصريي ، علي أمحد الندوي              15 ،   14ص  :  يعقوب الباحسني   :   القواعد الفقهية     1

  107 ، 106ص : حممد الروكي :  الفقه اإلسالمي  ، وقواعد33ص : أمحد الزرقا :  ، وشرح القواعد الفقهية 107ص : 

 127 سورة البقرة اآلية 2

   15ص : الباحسني :  القواعد  3
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، وينسب هذا     "  األمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته           :  "  القاعدة هي       :  التعريف الثاني   .2
  .5التعريف إلى الفيومي 

، وينسب هذا     "  قضية آلية منطبقة على جميع جزئياتها              :  "  القاعدة هي       :  التعريف الثالث   .3
 .6التعريف للشريف الجرجاني 

 :الفقهية الكلية واألغلبية في القواعد 
يراد بالكلية في القاعدة ، آونها تشمل آلَّ جزئياتها ، ويراد باألغلبية فيها ، آونها تشمل أغلب الجزئيات                     

 .والقواعد في الفقه اإلسالمي توجد على النحو ، أي أن هناك قواعد آلية ، وقواعد أغلبية . فحسب 

 : الصلة بالقاعدة الفقهية تاأللفاظ ذا
األصل ، واألساس، والمبدأ، والقانون ،         :  أحيانا بعبارات آثيرة ، ومن هذه العبارات            ُيعبر عن القاعدة     

 . والمسألة، والضابط، والقضية، والدليل ، والدستور ، وغير ذلك 

وهذا التعبير المتنوع عن القاعدة وارد في آالم العلماء في القديم وفي الحديث ، غير أن االستعمال                                 
لما لها من توافق بين أهل العلم على مدلولها          )  القاعدة  (   إنما هو استعمال عبارة       المشتهر والتعبير السائد  

 .العلمي االصطالحي 

 )الفقهية(تعريف لفظ 
هو العلم  :  وقيل  .  الفهم والعلم بالشيء     :  لفظ مشتق من لفظ الفقه، والفقه معناه في اللغة            )  الفقهية  (  لفظ  

وهذا اللفظ يرد مرتبطا بلفظ       .  هو الفهم واإلفهام     :  وقيل  .  فهمهو السبق في ال      :  لوقي.  الدقيق باألشياء    
القواعد ، ليكون قيدا وصفة لها ، أي أن هذه القواعد إنما هي قواعد الفقه ، أو القواعد الواقعة في المجال                       
الفقهي اإلسالمي ، وليس في مجال آخر آمجال األصول والعقيدة والحديث ، أو آمجال المنطق واللغة                        

 .  مثال والشعر

 فهو العلم بأحكام الدين في العبادات والمعامالت واألسرة والجنايات ، أو                 معنى الفقه في االصطالح    ما  أ
 .العلم بأحكام الحالل والحرام والواجب والمندوب والمكروه

األحكام والعالم بهذه   .  قد عرفه العلماء بأنه العلم باألحكام الشرعية العملية المستفاد من أدلتها التفصيلية               و
 .ُيطلق عليه اسم الفقيه أو المتفقه 
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. ومعلوم أن جزئيات وتفاصيل  الفقه آثيرة جدا ، وتتزايد بتزايد القضايا والوقائع الحياتية واإلنسانية                            
معلوم آذلك أن حفظ هذه        و.  وبناء عليه فإن هذه الجزئيات قد تبلغ عشرات األلوف أو مئات األلوف                       

ا ال يقدر عليه اإلنسان وال يستطيعه ، ولذلك وضع العلماء القواعد لكي                        الجزئيات والفروع واستيعابه   
 .بط هذه الجزئيات والفروع والتفاصيل  الفقهية في نظم واحد أو سلك واحد ضتحصر وتجمع وت

 :تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مصطلحا علميا أو فنا شرعيا 
القواعد (اللغة وفي االصطالح، يمكن تعريف عبارة          في  )  الفقهية(وعبارة  )  القواعد(ارة  بعد تعريف ع   ب

، أو باعتبارها مصطلحا علميا، أو فنا        )الفقهية(و)  القواعد(باعتبارها عبارة مرآبة من العبارتين       )  الفقهية
 .من فنون الشريعة اإلسالمية 

 وعلم   هي علم شرعي إسالمي ، آعلم األصول ، وعلم الفقه ، وعلم الحديث ،                             )  القواعد الفقهية  (ـ   ف
فهو .  وهو ُيعنى بالصيغ العامة والمبادئ الكبرى التي تنطوي على فروعها وجزئياتها الفقهية               .  المقاصد  

علم ُيعنى بتجميع الفروع الفقهية وحصرها في ُجمل وصيغ آبرى وعامة لتيسير الرجوع إليها وتسهيل                     
 .استحضارها وحفظها واالستشهاد بها 

 : ومن هذه التعريفات .  القاعدة الفقهية وقد عرَّف العلماء قديما وحديثا

 ) :  هـ758ت ( تعريف أبي عبد اهللا المقري المالكي -

 آل آلي هو أخص من األصول وسائل المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط                      (ي  ه
 .7)الفقهية الخاصة 

  :) هـ1098ت (عريف شهاب الدين الحموي الحنفي ت - 

 .8)ري، ال آلي، ينطبق على أآثر جزئياته لتعرف أحكامها منهحكم أآث(ي ه

  : )من المعاصرين (  تعريف علي أحمد الندوي -

حكاما تشريعية عامة من أبواب فقهية متعددة في القضايا التي تدخل تحت               أي أصل فقهي آلي يتضمن       ه
 .9موضوعه

 :   تعريف محمد الروآي-

 .10وتخرج عليها فروع وجزئيات فقهية آثيرة من جنس تلك الكلية ي الكلية الفقهية التي تندرج فيها، ه
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 : تعريف أحمد بن حميد-

  .11ات الفقهية مباشرة يي حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئه

 :تعريف مصطفى الزرقا  -

  .12ي مبادئ وأسس فقهية يتضمن آل منها حكما عاماه

  :تعريف عبد الرحمن الشعالن -

 .13على جزئيات آثيرة من أآثر من بابهي حكم آلي فقهي ينطبق 

  التعريف املختار للقاعدة الفقهية

من خالل التعاريف السابقة وغيرها ، يمكن بلورة تعريف جامع مستخلص من المدونة الشرعية                                      
والقواعدية ، وهذا التعريف هو آون القاعدة الفقهية أصال آليا فقهيا ينطبق على جزئيات فقهية من بابين                    

الحكم :  و أنها  أ  المبدأ الفقهي الكلي الذي يحوي جزئياته ،            :  لقاعدة الفقهية     اثر ، أو أن         فقهيين فأآ  
 .الفقهي الكلي الذي يحوي جزئياته

 : رح التعريف ش

 : مكن شرح التعريف بما يلي ي

 .هو األساس واألصل : لمبدأ ا -

 دومن هنا تخرج القواع      .  وهو قيد في أن هذا المبدأ واقع في مجال الفقه اإلسالمي فقط                        :  لفقهي   ا  -
 ...األصولية واللغوية 

صفة من الكل، أي أن هذا المبدأ يعم آل جزئياته وفروعه وهو يقع في مقابلة الجزئي                                   :  لكلي   ا  - 
 .والفرعي 

ويمكن أن تكون هذه الجزئيات هي آل الجزئيات، أو أغلبها ، ولذلك              .  وهي فروع هذا الكلي   :  زئياته  ج  -
 .فقط) تهاجزئي(جزئياته، واآتفيت بذآر ) أغلب ( و عبارة )  ل آ( تحاشيت ذآر عبارة 

 . هو معنى المبدأ ومدلوله :  الحكم -
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 : الحظات التعريف م

 . اختصرت التعريف اختصارا شديدا ، استجابة للدقة المطلوبة في وضع التعريفات-

صطالح القانوني،     سميت القاعدة بالمبدأ مسايرة لبعض االصطالحات العلمية المعاصرة، آاال                                -
 ) . مبادئ(واالصطالح السياسي ، فأمثال القواعد الفقهية تسمى اليوم في االصطالح القانوني والسياسي 

 تحاشيت تسمية المبدأ باألصل لكي ال يفهم أنه يراد به أصل من أصول الفقه، آالكتاب واإلجماع                                   -
 .14ية من فروقوالقياس ، ومعلوم ما بين القواعد الفقهية والقواعد األصول

والتي ُتعرف عند   (لمبدأ بالضابط لكي ال يفهم أنه يراد به القاعدة الفقهية الخاصة             ا تحاشيت آذلك تسمية     -
 .، والتي ال تنطبق إال على فروع من باب فقهي واحد) العلماء بالضابط

 والقواعد   صولية، والقواعد المنطقية ،        أللكي ُأخرج من التعريف القواعد ا             )  الفقهي(ذآرت عبارة      -
 .النحوية، وغير ذلك

 .ألعني جميع الجزئيات أو أغلبها أو بعضها ) يحوي جزئياته( ذآرت عبارة -

بدال عن المبدأ، وذلك ألن هذا المبدأ يحوي حكمه، فالمبدأ              )  الحكم( في التعريف الثاني ذآرت عبارة          - 
 .الفقهي الكلي يرادف الحكم الفقهي الكلي، وال مشاحة في االصطالح

 .ما ُتدرج فيه جزئياته،  وتلحق به فروعه) الكلي( يراد بعبارة -

 .الفروع هنا هي الوقائع واألحكام الفقهية الجزئية، والكلي هنا هو القاعدة التي تتفرع عنها هذه الفروع و

 :الفرق بين القواعد الفقهية وعلم القواعد الفقهية 
وعها وغير ذلك ، أما علم القواعد فهو دراسة هذه             القواعد الفقهية هي نفس هذه القواعد في صيغها وفر           

القواعد في نشأتها وتطورها ، وصالتها بعلم الفقه واألصول ، وأهميتها بالنسبة للفقيه والعالم والدارس ،                   
فعلم القواعد أشمل من القواعد نفسها ، ألنه يدرس نفس هذه                 .  وحالها في العصر الحالي ، وغير ذلك            

جهة أولى ، ويدرس من جهة ثانية ما يحيط بها ويتعلق بها من ظروف وأحوال                        القواعد وحقيقتها من      
 .ومالبسات وصالت بغيرها وغير ذلك 

 رسم توضيحي
 :أخي الطالب ، أختي الطالبة 

حاول أن تنظر مليا في الشكل التوضيحي ، واستخرج منه العناصر األساسية التي يتكون منها الدرس ،                     
 . المادة المكتوبة  هذا مهم جدا ، فعليك باالنتباه ىن غير الرجوع إلثم حاول شرح تلك العناصر م

                                                 
 . انظر الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية  14



 

 نور الدين مختار الخادمي 9

 

 شكل توضيحي لتعريف القاعدة الفقهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف : 1الشكل 
 القاعدة

 علم القواعد

يعنى بدراسة القاعدة من حيث حقيتها، و نشأتها، و 
تطورها، وصالتها ببعض العلوم و المصطلحات 
...الشرعية، وحالها في العصر الحالي  

األلفاظ ذات الصلة

األصل، األساس، المبدأ، 
القانون، المسألة، الضابط، 
 القضية، الدليل، الدستور

التعريف االصطالحي

هي المبدأ الفقهي الكلي الذي 
 يحوي جزئياته

 التعريف اللغوي

 - الثبات–األساس 
 - الجلوس–األصل 

 االستقرار

القاعدة بحسب المجال المعرفي: 2الشكل  

المجال الفقهي

 قاعدة فقهية

المجال الدعوي

 قاعدة دعوية

المجال الحديثي

 قاعدة حديثية

 المجال األصولي

 قاعدة أصولية

:المجال المقاصدي

 قاعدة مقاصدية

مجال اللغويال

 قاعدة لغوية
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القاعدة بحسب مقدار الفروع: 3الشكل  

القاعدة البعضية

 تحوي بعض الفروع

القاعدة الكلية

 تحوي جميع الفروع

القاعدة األغلبية

 تحوي أغلب الفروع

  الفروع المستثناةالقاعدة بحسب: 4الشكل

.الضرورات تبيح المحظورات:مثال قاعدة  

 القاعدة البعضية

 

:الفروع المستثناة من القاعدة  

.ال يجوز قتل الغير لمن اضطر إليه -  

.ال يجوز فعل الزنى لمن اضطر إليه -  

:القواعد التي تتفرع عنها المستثنيات  

 قاعدة حفظ النفوس بالنسبة للفرع المستثنى األول

قاعدة حفظ النسب و العرض بالنسبة للفرع المستثنى 

الفروع التابعة للقاعدة

 

.جواز أكل الميتة للمضطر -  

جواز شرب الخمر للعطشان الذي لم يجد شرابا  -
.مباحا أو مكروها  

.جواز لبس الحرير للمصاب بمرض جلدي -  

 و فروع أخرى -

 



 

 :تلخيص الدرس 
 :       وفي االصطالح العلمي هي . القاعدة في اللغة  ُتطلق على األساس واألصل والجلوس 

وهناك القاعدة الكلية المنطبقة على جميع فروعها ،              "  .  م جزئياته ي حكم أغلبي ينطبق على معظ         ه"  
 .والقاعدة األغلبية التي ال تنطبق إال على أغلب الفروع 

األصل ، واألساس، والمبدأ، والقانون ، والمسألة، والضابط،                     :  ومن األلفاظ ذات الصلة بالقاعدة               
 .والقضية، والدليل ، والدستور 

 .قة من الفقه الذي ُيراد به العلم باألحكام الشرعية أما عبارة الفقهية فمشت

المبدأ الفقهي الكلي الذي    :  وعلى آل هذا ، وحسب المختار من التعاريف ، فإن القاعدة الفقهية ُيراد بها                  
 .يحوي جزئياته

 .بساتها والقواعد الفقهية غير علم القواعد الفقهية ، إذ ُيطلق العلم على مشتمالت القواعد ومتعلقاتها ومال

  التقويم الّذاتي

 :أسئلة الدرس 

، وما معنى القاعدة      )  الفقهية  (  عرِّف القاعدة في اللغة وفي االصطالح ، وما المراد بعبارة                     :  1س  
الفقهية باعتبارها مصطلحا علميا ، عند القدامى والمعاصرين ، وهل لك أن تختار تعريفا راجحا مع إبداء                 

 التعليل ؟

 أذآر مثاال على ذلك ؟. إن القواعد تتسم بالكلية وباألغلبية : بالقول ما المراد  : 2س 

 ما هي أهم األلفاظ التي لها صلة بالقاعدة ؟ : 3س 

 ما المراد بعلم القواعد الفقهية ، وما الفرق بينه وبين القواعد الفقهية ؟   : 4س 

 :الدرس أجوبة 

  :1ج 

 : يحتوي الجواب على عدة عناصر 

وهناك أمثلة على ذلك ،     .  عدة في اللغة هي األساس واألصل ، وتطلق على االستقرار والثبات            القا  :    أوال
 .}وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت { : وهناك أدلة شرعية ، آقوله تعالى . آالمرأة قعيدة الرجل 

 .القاعدة في االصطالح ، وهنا ُيذآر التعريف عند بعض العلماء  : ثانيا

 :وُيذآر همنا . د بالفقهية االستناد إلى الفقه اإلسالمي ، مع ذآر مثال يرا : ثالثا
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 .تعريف الفقه في اللغة  -

 .تعريف الفقه في االصطالح  -

 .بيان المراد بالطابع الفقهي للقاعدة ، أي أنها تحوي الفروع الفقهية  -

ين ، واختيار تعريف      تعريف القاعدة باعتبارها مصطلحا علميا عند القدامى ، وعند المعاصر                   :  رابعا
 .منتخب ، مع التعليل والترجيح 

  :2ج 

 :  يتطرق إلى العناصر التالية 

 . المراد بالكلية -

 . المراد باألغلبية -

 . ذآر مثال في آل منهما -

  :3ج 

 . آألفاظ األصل واألساس والمبدأ والقانون والمسألة والضابط والقضية والدليل والدستور 

  : 4ج  

 :ناصر التالية ُتذآر الع

 . تعريف القاعدة باعتبارها لفظا مرآبا -

 . إيراد التعريف عند القدامى والمحدثين -

 . التعريف المختار ، مع شرحه وإبداء مالحظاته -

 إبداء الفرق بين هذا العلم وبين القواعد الفقهية نفسها ، فالعلم أوسع نطاقا من القاعدة ، إذ يتناول                                      -
 . حقيقتها ونشأتها وتطورها وصالتها بالعلوم األخرى وأهميتها وغير ذلك القواعد الفقهية في
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 الدرس الثاني

 واعد الفقهية وأنواعهافوائد الق
 

 :تساؤالت وتنبيهات عامة 
 :أخي الطالب ، أختي الطالبة 

 :إليك هذا السؤال المهم 

أن االتصاالت الدولية تبدأ بصفرين ، وأن االتصاالت داخل            :  قواعد دليل الهاتف آثيرة ، من ذلك مثال            
  ، فهل لهذه القواعد االتصالية فائدة ؟71العاصمة تبدأ برقم 

م ، وذلك ألن هذه القواعد تسهل وتنظم االتصال ، فالناظر في الرقم                          ال شك أن الجواب سيكون بنع          
المبدوء بصفرين سيعرف بأن هذا الرقم دولي ، ثم يعرف أنه موجه لدولة معينة ، وذلك بحسب الرقم                            

 .الموالي للصفرين ، وهكذا 

 وأسألكم بعد هذا ، هل للقواعد الفقهية فائدة ؟

القواعد تهدف إلى حصر الفروع وتسهيل حفظها واستحضارها             الجواب سيكون آذلك بنعم ، ألن هذه             
ولكن .  والعمل بها ، وإلى غير ذلك من الفوائد المذآورة بعد قليل ، فلنتابع جميعا هذه الفوائد فيما يلي                            

 .قبل ذلك ينبغي أن نورد الهدف النوعي لهذه الدرس 

 :أخي الطالب ، أختي الطالبة 

توضيحي ، واستخرج منه العناصر األساسية التي يتكون منها الدرس ،             حاول أن تنظر مليا في الشكل ال       
 ثم حاول شرح تلك العناصر من غير الرجوع إل المادة المكتوبة 

 .هذا مهم جدا ، فعليك باالنتباه 

 :الهدف النوعي 
غلين بها ،    لدراسة القواعد الفقهية واستحضارها من قبل المشت          والتطبيقيةتعريف الطالب بالفوائد العلمية      

ويهدف الدرس أيضا إلى بيان األنواع الكثيرة للقواعد        .  آالمجتهدين والمفتين والقضاة والباحثين وغيرهم      
الفقهية ، واعتبارات تلك األنواع ، وضرورة استكمال الدراسة والبحث في أنواع القواعد بحسب                                     

 .التخصص المعرفي والمجال العملي والمهني 

 : تخطيط الدرس 
 .بيان أهم فوائد القواعد الفقهية  : 1 الفصل -

 . بيان أنواع القواعد الفقهية ، بحسب عدة اعتبارات وحيثيات  : 2الفصل  -
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 :فوائد القواعد الفقهية   :1الفصل 
 :من هذه الفوائد  

 لتسهيل حفظها واستحضارها    تجميع الفروع والجزئيات الفقهية المتشابهة في إطار واحد            :1 الفائدة   
 .دراك الروابط المشترآة بينها، وإ

، وذلك بإطالع الدارس على عدة علوم ومعارف        تكوين الملكة الفقهية عند الدارس والباحث         :2الفائدة  
 .....لها صلة بالقواعد ، آعلم الفقه ، وعلم األصول ، وعلم المقاصد ، وعلم القرآن والحديث 

 . الشرعية اإلسالمية للمستحدثات والمستجدات  تخريج الفروع الفقهية واستنباط الحلول: 3الفائدة 

إذ إن  تقليل نسبة الخطأ لدى المجتهدين فيما يعرض لهم من نوازل ومسائل مستجدة ،                          :  4الفائدة  
  .1القواعد الفقهية أشبه بالمنارات الهادية لمجاري الشريعة وقياسها في أصولها وفروعها

 ، إذ إن آثيرا من الفروع تتوافق على            2  حكام وأسرارها إدراك مقاصد الشريعة وغايات األ         :5الفائدة  
 . تقرير مقصد شرعي معين 

 .ضبط مستثنيات القاعدة ، أي الفروع التي ُتستثنى من القاعدة ، وال تكون تابعة لها  : 6الفائدة 

ة تصحيح أفعال الناس وجعلها محكوم    :   وإدراك هذه المستثنيات مفيد من جهات عدة ، منها بالخصوص             
بالشرع وداخلة في دائرته ، فلو آلف اإلنسان بمستثنى على أساس أنه فرع للقاعدة ، لكان في ذلك                                    

 .التكليف تكليفا بما ليس من الشرع أصال 

 : ، فإنه يستثنى منها التالي )اليسير معفو عنه ( قاعدة : و مثال ذلك 

أة األجنبية لكي ال ُينتهك العرض ،            يسير انتهاك األعراض ال يجوز ، ومن ثم ُحّرمت الخلوة بالمر                  - 
ومنعت النظرة المشبوهة التي ُيقصد بها التحرش واإلثارة واإلغراء ، ولو آانت هذه النظرة تعبر عن                         

وهذا آله  .  فعل يسير وخفيف ال يرقى إلى درجة الممارسة نفسها ، ألن هذا اليسير قد يؤدي إلى الكثير                       
 .ُتصان وُتحفظ وُتحترم مبني على قاعدة آون األعراض ينبغي أن 

 ، وذلك من خالل القيام باالستقراء           إعمال الذهن وإدامة النظر و إجراء الحوار والتناظر              :  7الفائدة  
تمكين   :  8 الفائدة   .واالستدالل والنظر والمقارنة والترجيح ، وغير ذلك مما يثري عملية الحوار والفكر             

و من المعلوم أن هناك الكثير        .  شرعية بيسر سهولة     غير المختصين في الشريعة من معرفة العلوم ال          
الذين ال يقدرون على استيعاب الفروع          ...)    آالمحامين والقضاة واألدباء واإلعالميين        (  من المثقفين    

الفقهية لكثرتها وتداخلها وصعوبة صياغاتها أحيانا ، لذلك ُوضعت القواعد لتسهل لهم اإللمام بالفقه                               
 .باإللمام بقواعده

، وذلك من خالل بناء القواعد باعتبارها لبنة أساسية في البناء                     بناء النهضة والحضارة           :9ائدة   الف
 . المعرفي الذي سيتكون منه البناء الحضاري العام 

                                                 
 287ص : رياض منصور اخلليفي :  القاعدة الفقهية ، حجيتها وضوابط االستدالل ا  1

 6ص : ابن عاشور :  مقاصد الشريعة  2
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 بموجب طلب    االنخراط في مسيرة العلم وفي دائرة التعبد والظفر بمرضاة اهللا وجناته                   :  10الفائدة   
  ...م ومالزمة العلماء وإفادة الخاصة والعامة بكل ذلك العلم النافع ومدارسة األحكا

 :قال القرافي مبينا فوائد القواعد الفقهية 

أما بعد ، فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد اهللا تعالى منارها شرفا وعلوا ، اشتملت على أصول                             (  
 :وأصولها قسمان . وفروع 

 .... المسمى بأصول الفقه  :  أحدهما

قواعد آلية فقهية جليلة آثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وِحكمه ،                      :  ثانيوالقسم ال 
لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما ال يحصى ، ولم يذآر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت                                      

 . اإلشارة إليه هنالك على سبيل اإلجمال فبقي تفصيله لم يتحصل

ه عظيمة النفع ، وبقدر اإلحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ، ويظهر رونق                 وهذه القواعد مهمة في الفق    
الفقه ويعرف ، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف ، فيها تنافس العلماء ، وتفاضل الفضالء ، وبرز القارح                      

ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون           .   ، وحاز قصب السبق من فيها برع               3على الجذع 
كلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت ، وضاقت نفسه لذلك                 القواعد ال 

 .وقنطت ، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي ال تتناهى ، وانتهى العمر ولم تقص نفسه من طلب مناها 

ا ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أآثر الجزئيات ، الندراجها في الكليات ، واتحد عنده م                                
تناقض عند غيره وتناسب ، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب ، وحصل طلبته في أقرب األزمان ، وانشرح                   

  .4صدره لما أشرق فيه من البيان ، فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد

 : ، وهو يصف القواعد )هـ 795ت( وقال ابن رجب الحنبلي 

عه على مآخذ الفقه على ما آان عنه قد تغيب ، وتنظم له منثور                         تضبط للفقيه أصول المذهب ، وتطل         
 . 5المسائل في سلك واحد ، وتقيد له الشوارد ، وتقرب عليه آل متباعد 

 أنواع القواعد الفقهية:  2الفصل 
 : سؤال آخر 

 هل قواعد االتصاالت الهاتفية تتنوع عدة أنواع ، أم هي نوع واحد ؟

 هناك األرقام الدولية ، واألرقام الوطنية ، وهناك األرقام االستعجالية                           الجواب سيقرر التنوع ، إذ          
 واإلرشادية واألمنية ، وغير ذلك

 والقواعد الفقهية عدة أنواع ، وذلك ألمور منهجية ودراسية مفيدة ، فما هي هذه األنواع ؟  

                                                 
. أنه ال يربز يف هذا العلم إال من تضلع فيه           :  ومراد القرايف من ذلك     .  ما أويف مخس سنني     :  ما أويف السنتني ، والقارح منها       :   اجلذع من اإلبل      3

  .122ص :  الروكي قواعد

  3، 2/ 1: القرايف :  الفروق  4

  .114ص :  ، وقواعد الباحسني 123ص :  ، نقال عن قواعد الروكي 2ص :  قواعد ابن رجب احلنبلي  5



 

 نور الدين مختار الخادمي 5

 

 تمهيد مختصر

 :وهذه األنواع جملة هي . رات وحيثيات تتنوع القواعد الفقهية إلى عدة أنواع ، وذلك بحسب عدة اعتبا

 :وهذه األنواع ثالثة . أنواع القواعد حبسب مصادرها الشرعية 

  :القواعد الفقهية املنصوصة: النوع األول  

 . وهي القواعد الفقهية التي نصَّ عليها القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة 

الخراج (   ، وقاعدة      7وهي في األصل آية قرآنية            .  6)خرى  ال تزر وازرٌة ِوْزَر أُ       (  قاعدة  :  ومثالها  
وهي في األصل      .  10)إنما األعمال بالنيات      (   ، وقاعدة      9وهي في األصل حديث نبوي         .  8)بالضمان  

 .11حديث نبوي

 :القواعد الفقهية املستنبطة : النوع الثاين 

 . وهي القواعد التي استخلصها العلماء باستقراء الفروع الفقهية 

 ) .الضرر ُيزال (، وقاعدة ) المشقة تجلب التيسير ( قاعدة : ومثال ذلك 

 :القواعد الفقهية اليت نطق ا الصحابة والتابعون وتابعوهم : النوع الثالث 

 :  ومن أمثلتها

 .12"آل ما ظاهره تكفير ذي الذنب فإنما هو تغليظ : " قول ابن المبارك  -

  ..13"ط مقاطع الحقوق عند الشرو: " قول عمر  -

                                                 
  .3/975:  ، والقبس ، أبو بكر بن العريب 7/82 ، 3/230 ، 33 ، 2/27: أبو الوليد الباجي :  املنتقى  6

  .7:  ، والزمر 18:  ، وفاطر 15:  ، واإلسراء 164 : يف سورة األنعام  7

  164 ، 2/63:  ، واملعلم 251 ، 4/175:  املنتقى  8

 . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي يف كتاب البيوع ، وأخرجه ابن ماجة يف التجارات  9

  2/40:  ، واملنتقى 2/744:  القبس  10

طاب ، وقد أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي ، باب ما جاء إن األعمال بالنيات، و أخرجه                    احلديث متفق عليه من رواية عمر بن اخل         11

 ".  إمنا األعمال بالنيات:"  مسلم يف اإلمارة ، باب قوله

 1/363:  شرح صحيح مسلم لأليب  12
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 :وهذه األنواع هي . أنواع القواعد حبسب االتفاق عليها واالختالف فيها 

 )المشقة تجلب التيسير ( قاعدة : ومثالها . القواعد الفقهية المتفق عليها  : 1النوع 

هل (  قاعدة  و)  ال ينسب إلى ساآت قول        (  قاعدة  :  ومثالها    .  القواعد الفقهية المختلف فيها      :  2النوع  
 ).هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟( ، وقاعدة ) رة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ العب

 :وهذه األنواع هي . أنواع القواعد حبسب مشوهلا واتساعها 

 )المشقة تجلب التيسير( قاعدة : ومثالها  . القواعد الفقهية الكلية األصلية : 1 النوع 

من استعجل  :  (  ومثالها قاعدة     .  اعد الكلية األصلية  القواعد الفقهية األقل شموال من القو       :  2النوع  
 )الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 

 ، آقسم األسرة ، وقسم المعامالت المالية ،          القواعد الفقهية ألبواب فقهية من قسم واحد         :  3النوع  
، )  يسيره  الغرر الكثير يفسد العقود دون       :  (  ومثالها في قسم المعامالت     .  وقسم الجنايات والعقوبات    

الحدود ( قاعدة   الجنايات والعقوبات وفي قسم   ،  )  الفروج ُيحتاط لها    (  قاعدة  :  ومثالها في قسم األسرة     
   :في قسم القضاء    ، و   15)الدين النصيحة    (  ، وفي قسم األخالق واآلداب قاعدة           14)ُتدرأ بالشبهات    

قاعدة ، و )  يمين على من أنكر     البينة على المدعي وال     (  قاعدة و  ، 16)  المرء مؤاخذ بإقراره    (  قاعدة  
 . 17) إن لصاحب الحق مقاال ( 

 :وهذه األنواع هي . أنواع القواعد حبسب استقالهلا وتبعيتها 

 :القواعد الفقهية المستقلة  : 1النوع 

القواعد الخمس  :  ومثالها  .  وهي القواعد التي تستقل بذاتها ، وال تتبع قواعد أخرى ، وال تتفرع عنها                        
الوالية الخاصة أقوى من    (  ، وقاعدة   )  من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه         (  قاعدة  الكبرى ، و  

  .18)الوالية العامة 

                                                                                                                                                      
 ،  19/111:  الشروط يف النكاح    :  وباب  الشروط يف املهر عند عقدة النكاح ،        :  األوىل ، باب    .   صحيح البخاري مع شرح الكرماين ، ط          13

  .92ص : نقال عن قواعد الندوي 

 268: الروكي :  قواعد الفقه اإلسالمي  14

 7/451: الونشريسي :  املعيار املعرب  15

  94ص :  التنظري الفقهي  16

  92ص : علي أمحد الندوي :  القواعد الفقهية  17

 127ص :  قواعد الباحسني  18
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القواعد المتفرعة عن غيرها ، والقواعد التي تكون           :  ، وهي أقسام     القواعد الفقهية التابعة       :  2النوع  
:  ومثالها  .   استثناء من القاعدة المستقلة          قيدا في القاعدة المستقلة أو شرطا فيها ، والقواعد التي تكون                  

 ) .العادة محكمة ( ، فهي قاعدة مقيدة لقاعدة ) ال عبرة بالعرف الطارئ ( قاعدة 

 :وهذه األنواع هي  . أنواع القواعد حبسب املصطلحات الشرعية والنظريات الفقهية

عد النية والعرف واليقين        قوا:  ومثالها     .  القواعد الفقهية بحسب المصطلحات الشرعية            :1النوع   
 .والمشقة 

 .قواعد نظرية العقد : ومثالها  . القواعد الفقهية بحسب النظريات الفقهية : 2النوع 

 رسم توضيحي
 :أخي الطالب ، أختي الطالبة 

حاول أن تتابع مليا الشكل التوضيحي ، واستخرج منه هيكلة الدرس وعناصره األساسية ، ثم حاول                              
 تلك العناصر من غير الرجوع إل المادة المدونة ، وحاول مرة أخرى إعادة رسم الشكل                     شرح وتفصيل 

 .بالتذآر والتصور 

 .فهذا مهم جدا ، فعليك باالنتباه 
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شكل توضيحي لفوائد القواعد الفقهية

 فوائد للناس

إفادة غير المختصين في  •
الشريعة بمعرفة القواعد 
.و متعلقاتها  

 حل المشكالت الحياتية •

بناء النهضة اإلسالمية     •
.العامة  

 فوائد للفقه

تجميع الفروع  •
.المتشابهة  

تخريج الفروع و  •
.استنباط الحلول  

.إدراك مقاصد الشريعة •  

.ضبط مستثنيات القاعدة •  

 فوائد للمتعامل مع القاعدة

.تشكيل العقلية الفقهية •  

تقليل نسبة الخطأ لدى  •
.المجتهدين  

تنشيط الذهن و تعميق  •
.النظر و الحوار  

تحصيل األجر و  •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

بحسب المصطلحات الشرعية و 
 النظريات الفقهية

 

قاعدة بحسب المصطلحات،  -
كمصطلح النية و العرف و 
.الضرر  

قاعدة بحسب النظريات،  -
 كنظرية العقد و الملكية

بحسب االستقالل و التبعية

 

 قاعدة فقهية مستقلة

:قاعدة فقهية تابعة وهي أقسام  

قاعدة تابعة متفرعة عن  .1
 غيرها

قاعدة  تكون قيدا في القاعدة  .2
 المستقلة أو شرطا فيها

قاعدة تكون استثناء من القاعدة  .3
 المستقلة

 بحسب الشمول و االتساع

 

:قاعدة كلية  

:قاعدة أصلية أقل شموال  

:قاعدة ألبواب فقهية من قسم واحد  

 قاعدة فقهية لقسم العبادات -

 قاعدة فقهية لقسم المعامالت -

  قاعدة فقهية لقسم األسرة -

 قاعدة فقهية لقسم الجنايات و  -
 العقوبات

أل

بحسب االتفاق و االختالف

 

:قاعدة متفق عليها  

قاعدة متفق عليها بين جميع المذاهب  -
 الفقهية

قاعدة متفق عليها بين أكثر المذاهب  -
 الفقهية

قاعدة متفق عليها في المذهب الفقهي  -
 الواحد

:قاعدة مختلف فيها  

قاعدة مختلف فيها بين المذاهب  -
ة الفق

 بحسب مصادرها

 

 قاعدة منصوصة -

 قاعدة مستنبطة -

 قاعدة سلفية -
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 :تلخيص الدرس 

 : فوائد القواعد الفقهية : أوال 

القواعد الفقهية عدة فوائد ومنافع على مستوى الدراسة والتدريس والبحث والتأليف واإلفتاء                          لدراسة   
تجميع الفروع الفقهية لتسهيل استحضارها ، وتشكيل الملكة العلمية                 :  ومن هذه الفوائد       ...  واالجتهاد   

مجتهدين ، وإبراز    الفقهية للدارس ، وإيجاد الحلول الشرعية للقضايا المستحدثة ، والتقليل من خطأ ال                       
المقاصد الشرعية ، وبيان المستثنيات الخارجة عن القواعد ، وتنشيط العمل العقلي والنشاط الحواري ،                     
وتيسير العلوم الشرعية على غير المختصين في الشريعة ، وبناء النهضة الحضارية العامة ، وتحصيل                    

 .األجر والخير بسبب طلب العلم ونشره 

 : عد الفقهية أنواع القوا: ثانيا 

القواعد الفقهية المنصوصة    :  وهذه األنواع هي      .  تتنوع القواعد إلى عدة أنواع بحسب عدة اعتبارات               
والمستنبطة والتي نطق بها الصحابة والتابعون وتابعوهم ، والقواعد المتفق عليها والمختلف فيها ،                               

لفقهية ألبواب فقهية من قسم واحد ، آقسم           والقواعد الكلية األصلية ، والقواعد األقل شموال ، والقواعد ا             
 . األسرة ، وقسم المعامالت المالية ، والقواعد المستقلة والتابعة ، والقواعد المصطلحاتية والنظرياتية 

 التقويم الّذاتي

 :أسئلة الدرس 

 ما هي فوائد القواعد الفقهية بالنسبة للدارس والباحث ؟ : 1س

 قواعد بالنسبة للفقيه والمفتي وخطيب الجمعة ؟ ما هي أهم الفوائد لل : 2س 

 هل تفيد القواعد الفقهية النهضة االقتصادية والتنموية ، بين ذلك مع التحليل والتمثيل ؟ : 3س 

ما هي بالتفصيل أنواع القواعد الفقهية ، وما هي أهم اعتبارات تقسيمها ، بين جوابك بإيراد                              :  4س  
 بعض األمثلة ؟ 

 :أجوبة الدرس 

    :1ج 

 :من هذه الفوائد 

 . استيعاب الفقه -

 . القدرة على االستحضار واالستخراج وتخريج الفروع -

 . إدراك مقاصد الشريعة وغايات الدين -

 .. تطوير أبحاث القواعد ودراسات الفقه عموما -
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 ... وغير ذلك -

   :2ج 

 . القدرة على اإلفتاء واالجتهاد -

 .الشرعية  إيجاد الحلول والمخارج -

 . توجيه المصلين نحو الفهم الصحيح ، وإقناعهم بالخطاب الديني -

 . بيان جدارة الخطيب بالخطبة واإلمامة وعمق تكوينه -

  :3ج 

 : تفيد من عدة جهات 

 الجهة الدراسية البحثية للقواعد والتي سينبني بها الجانب النهضوي في مجاالت اقتصادية ذات صلة                        -
 .بالقواعد 

 .هة التنفيذية والعملية ، وذلك بتنزيل القواعد في مجاالت النشاط االقتصادي واإلنمائي الج-

 الجهة اإلرادية ، إذ تشكل القواعد إحدى الميزات الفكرية والذهنية الدافعة لهم ، وذلك لكونها مستمدة                         -
 .من الدين اإلسالمي الذي له وقعه وأثره على مستوى الملتزمين به 

  : 4ج 

  :األنواع: أوال 

 . القواعد المنصوصة ، والمستنبطة ، والتي نطق بها السلف -

 . القواعد المتفق عليها ، والمختلف فيها -

 . القواعد الكلية ، واألقل شموال ، وبحسب بعض األبواب الفقهية من قسم واحد -

 . القواعد المستقلة ، والتابعة -

 . القواعد بحسب المصطلحات والنظريات -

 .الجواب يكون بالتفصيل ، من حيث تعريف هذه األنواع ، وذآر بعض أمثلتها : مالحظة

 :اعتبارات التقسيم : ثانيا 

 .اعتبار المصادر الشرعية  -

 .االتفاق واالختالف  -

 .الشمول لألبواب الفقهية وعدمه  -

 .األصالة والتبعية  -

 .المصطلحات والنظريات الفقهية  -
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اض

 الدرس الثالث 

 مصادر القواعد الفقهية وطرُق إثباتها
 

 :نقاش لالنطالق 
لعلمية والخبرة اإلنسانية وباألخبار والمنقوالت والمرويات ، ومثال ذلك            القواعد الصحية ثابتة بالتجربة ا     

شرب العسل آل صباح ، وتنويع الوجبات ، وتجنب المقليات الكثيرة ، فهذه القواعد ُبنيت على مصادر                   :  
علمية وإنسانية وحياتية ، فلم تظهر من الفراغ ، بل آانت لها طرق معينة ، آطريق الخبرة والعوائد                               

 ...عراف ، وطريق األخبار الدينية والتعاليم السماوية واأل

فكذلك األمر بالنسبة للقواعد الفقهية ، فقد ثبتت بعدة طرق نبينها فيما يلي ، ولعل بيان الهدف في ذلك                              
 يساعد في زيادة التوضيح ، فما هو هذا الهدف ؟ 

 :الهدف النوعي 
عرض الطرق الشرعية التي تثبت بها القواعد ، وتعريف االستقراء باعتباره طريقا لتحصيل بعض                             

 القواعد ، وإفهام الطالب حجية القاعدة ومتى تكون دليال شرعيا يستعان به في معرفة األحكام ؟

 : تخطيط الدرس 
 .. )  .القرآن ، السنة ، اإلجماع ، ( بيان مصادر وطرق إثبات القواعد الفقهية  •

 .بيان االستقراء ودوره في صياغة القاعدة الفقهية  •

 مناقشة حجية القاعدة الفقهية ، وهل ُتعد القاعدة دليال شرعيا أم ال ؟     •

 :مصادر القواعد الفقهية 
هذه المصادر هي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين وتابعيهم واإلجماعات                    

ولذلك ُيقال عن هذه القواعد بأنها قواعد شرعية إسالمية ، ألنها          .  واالجتهادات الصحيحة للعلماء والفقهاء     
 .ها ، فهما وتنزيالثابتة بالمصادر المذآورة ، وألن العلماء وضعوا معاييرها وضوابط

 : وهذه الطرق هي . وُيعبر عن هذه المصادر أحيانا بطرق إثبات القواعد 

 .نص القرآن الكريم  •

 .النص النبوي  •

 .آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم  •

 .اإلجماع  •

 .االستقراء  •

 .االستدالل واالجتهاد الصحيح  •
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اضي

 :ية تعليق موجز عن االستقراء ودوره في تقرير القواعد الفقه
استقراء تام ، وهو حجة عند الكافة ،                :  وهو نوعان     .  االستقراء هو تقرير أمر آلي بتتبع جزئياته                

 .واستقراء ناقص ، وهو حجة عند الجمهور 

واالستقراء يقع في مجاالت آثيرة ، آمجال األصول والمقاصد ، وآمجال الرياضيات والفلسفة                                        
ومن .   المجرد يفيد الوجوب ، والنهي المجرد يفيد التحريم            األمر:  ومن أمثلته في األصول      .  واالجتماع  

الشريعة مشروعة لمصالح العباد في المعاش وفي المعاد ، والوسائل لها أحكام                       :  أمثلته في المقاصد       
 .المقاصد 

ويكون االستقراء طريقا لتكوين القواعد الفقهية ، فهناك عدة قواعد قد اسُتخلصت بموجب استقراء وتتبع                  
، فقد تكونت بعد النظر في عدة جزئيات آان          )  المشقة تجلب التيسير  (  قاعدة  :  ومثال  .  ن جزئياتها   عدد م 

 .التيسير فيها حاصال بموجب المشقة الغالبة التي ال يقدر اإلنسان على تحملها 

 هل تكون القاعدة الفقهية دليال شرعيا ؟
معنى هل تكون القاعدة حجة في تقرير األحكام أم          يعبر عن هذا السؤال بعبارة حجية القاعدة ودليليَّتها ، ب          

ال ؟ وقد اختلف العلماء في هذه الحجية ، فمنهم من لم يجعل القاعدة حجة ودليال ، ومنهم من جعلها حجة                       
 .وقد استظهر آل فريق بأدلته . ودليال 

 : فمن أدلة المانعين 

ها هي استحضار تلك الفروع        القواعد الفقهية مجرد قوالب جامعة للفروع فقط ، وتكون ومهمت                •
 .وإعادة تخريجها وإبرازها 

القواعد الفقهية قواعد أغلبية وليست آلية ، ومن الممكن أن يكون الفرع الفقهي المستدل عليه                          •
 .بالقاعدة الفقهية خارجا عن نطاق القاعدة 

 .إن االستدالل بالقواعد الفقهية ظني ، وال يجوز االستدالل إال بالقطعي  •

 :أما أدلة المثبتين فهي آثيرة ، ويمكن ذآر بعضها فيما يلي 

ويجوز االستدالل بالدليل الشرعي الكلي ،        .  القواعد الفقهية هي من قبيل الدليل الشرعي الكلي              •
آما يجوز االستدالل بالدليل الشرعي الجزئي ، وذلك ألن الدليل الشرعي الكلي يستند إلى عدة                      

 .حد خاص أدلة شرعية ال إلى دليل وا

االستدالل بالقواعد الفقهية أولى من االستدالل بالقياس ، وذلك ألن القياس هو إلحاق الفرع                                •
الفقهي بفرع آخر يشبهه ، أما القاعدة الفقهية فالفرع الفقهي فيها ُيلحق بجميع الفروع المشابهة له                  

 .، وما ُيلحق بالجميع أولى من الذي ُيلحق بالواحد

 .فقهية في القرآن والسنة وفي آالم السلف الصالح ورود بعض القواعد ال •
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 : الراجح من االجتاهني 
 :يترجح االتجاه الثاني الذي يجعل القاعدة الفقهية دليال شرعيا ومسلكا تنكشف به األحكام وتتحدد ، وذلك 

 .لقوة أدلته  -

 .لعمل أآثر المتقدمين به  -

 .ألنه أليق بمقاصد الشريعة ومصالح الناس  -

 ألحوال العصر الذي تكون فيه الحاجة ماسة إلى االستناد إلى القواعد الفقهية                                   ألنه أنسب   -
واعتمادها إطارا شرعيا واجتهاديا الستصدار األحكام والفتاوى والحلول الفقهية للمستحدثات                      

 . والمستجدات 

، فهما   وجدير بالذآر والتنبيه أن هذا االتجاه يصح ويترجح إذا ُأعملت القاعدة بشروطها وضوابطها                           
 .وتطبيقا 

 متى تكون القاعدة الفقهية دليال شرعيا ؟
 :القاعدة الفقهية المعتبرة تصلح دليال شرعيا في المواضع التالية 

تكون القاعدة دليال شرعيا ، إذا آانت القاعدة الفقهية في أصلها نصا من القرآن الكريم أو من                             -
 .السنة الشريفة 

نت تتوافق في محتواها مع محتوى بعض النصوص الشرعية           تكون القاعدة دليال شرعيا ، إذا آا        -
، وال ينظر هنا إلى االختالف في المباني واأللفاظ ، فالعبرة بالحقائق والمعاني ال باأللفاظ                                 

 .والمباني 

تكون القاعدة الفقهية دليال شرعيا ، إذا آانت مستخلصة بطريق االجتهاد الصحيح ، أو بطريق                       -
 .أو الظن الغالباالستقراء المفيد للقطع 

 :شروط جعل القاعدة الفقهية دليال شرعيا
 .إن جعل القاعدة الفقهية دليال شرعيا له شروطه وضوابطه 

  :ومن هذه الشروط والضوابط       

أن تكون القاعدة الفقهية تفيد القطع أو الظن الغالب ، أو أن تكون القاعدة ثابتة بأحد طرق إثباتها                      -
 ). االجتهاد الصحيح – االستقراء – اإلجماع –النص ( 

 أن ال يكون هناك دليل أقوى منها ، أو دليل يعارضها ، فال ُيصار إلى القاعدة إال إذا انعدم                                   -
 .الدليل من الكتاب أو السنة 

أن يكون الفرع الذي يراد الحكم عليه متطابقا مع القاعدة ، أما إذا آان غير متطابق ، أو آان                              -
 . ز االستدالل عليه بالقاعدة مستثنى لها ، فال يجو

 . أن يكون المستِدل بالقاعدة أهال لالجتهاد والنظر الشرعي  -
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 رسم توضيحي
 :أخي الطالب ، أختي الطالبة 

هذا الرسم يلخص الدرس تلخيصا بيانيا موجزا ، فهل تشرع في التأمل فيه ، بغية استنطاقه وتأليف                                 
 العناصر على وفقه ؟
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:ادر القواعد الفقهية و طرق إثباتهاشكل توضيحي لمص

 النتيجة

 أن القواعد الفقهية ثبتت بمصادر و طرق شرعية و اجتهادية،

و هذا يدّل على شرعيتها و حِقيتها، و على كونها مسلكا مهما في 
فهم التكليف و تطبيقه، و في القيام بعملية االجتهاد و اإلفتاء و 
.إيجاد الحلول المناسبة للقضايا و النوازل و الحوادث  

:طرق إثبات القواعد هي  

 النص القرآني -

 النص النبوي -

 اإلجماع -

 االستقراء -

:مصادر القواعد هّي

 القرآن الكريم -

 السنة النبوية -

آثار الصحابة و التابعين و تابعيهم  -
 رضي اهللا عنهم

كالم العلماء و آثارهم و  -
 اجتهاداتهم الصحيحة
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 :تلخيص الدرس 
القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة ، وآثار الصحابة والتابعين وتابعيهم            :  مصادر القواعد الفقهية هي     

ت به  وُيضاف إلى ذلك االستقراء الذي عدَّه العلماء طريقا تثب           .  ، وإجماع العلماء واجتهاداتهم الصحيحة        
 .القاعدة الفقهية ، وذلك ألنه يفيد القطع أو الظن الغالب

وإذا ثبتت القاعدة بأحد الطرق المذآورة ، فإنها ُتعد حجة شرعية الستخراج الحكم منها ، وقد قرر                                   
آما قرروا أن هناك شروطا        .  العلماء أن هذا هو الراجح لقوة أدلته وألنه يراعي المقاصد والمصالح                     

أن تكون القاعدة تفيد القطع أو الظن         :  ومن هذه الشروط     .  لجعل القاعدة دليال شرعيا      وضوابط أساسية   
أن الغالب ، أي أن تكون ثابتة بأحد الطرق المعتبرة في ثبوتها ، وأن ال يعارضها دليل أقوى منها ، و                              

تهاد الشرعي  يكون الفرع الذي يراد الحكم عليه متطابقا معها ، وأن يكون المستِدل بالقاعدة أهال لالج                         
 .الصحيح 

 التقويم الّذاتي 

 :أسئلة الدرس 
 .بين بالتفصيل والتمثيل مصادر وطرق إثبات القاعدة الفقهية  : 1س 

هل ُتعد القاعدة الفقهية دليال شرعيا تقرر به األحكام أم ال ، بين ذلك مبرزا اتجاهات العلماء في                        :  2س  
 .هذا ، مع الترجيح والتدليل على ذلك 

 ما معنى االستقراء ، وما داللته ، وهل ُيعد مفيدا للعمل في موضوع القواعد الفقهية ؟ : 3س 

 ما هي الضوابط الالزمة في اعتبار القاعدة دليال شرعيا ، بين ذلك مع التمثيل المعاصر ؟  : 4س 

 :أجوبة الدرس 
 : 1ج 

 :هذه المصادر هي 

 .نص القرآن  -

 .نص السنة  -

 .آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم  -

 .اإلجماع  -

 .االستقراء  -

 .االستدالل واالجتهاد الصحيح  -

 .يقع تفصيل آل مصدر ، من حيث التعريف والتمثيل  : مالحظة
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 :  2ج 

 :يقع إيراد المسائل التالية 

 .المراد بجعل القاعدة دليال شرعيا ، وطرح إشكالية ذلك  -

 .بسط أدلتهم بيان آراء العلماء في هذا ، و -

 .بيان الراجح من هذه االتجاهات ، مع التدليل على ذلك  -

  : 3ج 

 . تعريف االستقراء - -

 . بيان داللته على ثبوت المبادئ االستقرائية وتقريرها ، وبيان حقيقة ذلك - -

 .  بيان آونه طريقا لثبوت بعض القواعد الفقهية والعمل بها - -

  : 4ج 

 :حو التالي  إيراد هذه الضوابط على الن- -

 . إفادة القطع أو الظن الغالب - -

 . عدم وجود الدليل األقوى منها - -

 . تطابق الفرع مع القاعدة - -

 . أهلية المستدل بالقاعدة - -

 .، وال سيما من الواقع المعاصر ينبغي التفصيل والتمثيل : مالحظة 
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 الدرس الرابع 

 تاريخ القواعد الفقهية 
 

 :لننطلق معا ، ولنقول اآلتي 
لكل صنف من القواعد أطوار وأدوار ، فالقواعد اللغوية بدأت مع نشأة اللغة أو عند ظهور اللحن ،                                  
والقواعد الرياضية بدأت مع بدايات العمل الرياضي والحسابي ، وربما قبيله أو بعيده بحسب االآتشافات                 

نبؤات ، وهكذا األمر بالنسبة للقواعد الفقهية ، فقد بدأت مع بدايات الفقه أو عندما آثرت الفروع                                والت
وتشابكت وتنوعت وعندما اشتدت الحاجة إلى تجميعها وترتيبها ، وفيما يلي نبين هذه المسيرة التاريخية                   

 .يق للقواعد باختصار شديد ، ويمكن الرجوع إلى المدونة لزيادة التفصيل والتحق

 .ولكن قبل ذلك ينبغي أن نورد الهدف النوعي الذي يعين على الفهم واالنطالق 

 :الهدف النوعي 
معرفة أول نشأة للقواعد الفقهية ، ومعرفة تطورها عبر التاريخ ، ومعرفة زمن تدوينها باعتبارها علما                      

 .شرعيا ، وشرح أسباب ذلك 

 : تخطيط الدرس 
 .ومظاهر ذلك نشأة القواعد وتطورها ،  -

 .تدوين القواعد وأسبابه  -

 :نشأة القواعد وتطورها ومظاهر ذلك 
نشأت القواعد الفقهية مع نزول الوحي الكريم ونشأة األحكام الفقهية في عصر النبوة المبارآة ، ثم أخذ                         

هب في النمو والتطور في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم ، ثم تزايدت أطواره في عصر أئمة المذا                      
وأعالم الفقه ، إلى أن ظهرت فيه المصنفات والمدونات التي تفردت بدراسة القواعد واحتوائها بشكل                          

 مستقل عن الفنون والعلوم الشرعية األخرى ،

ويجدر بالتذآير أن وجود القواعد في العصور اإلسالمية األولى ، بما فيها عصر النبوة ، لم يكن وجودا                      
 شكل دراسات ومقاالت علمية ، وإنما آان وجودا مرآوزا في األذهان                      مدونا في الكتب أو مؤلفا في          

وجاريا على األلسنة ، ومبثوثا ، في بعض األحيان ، في ثنايا الكتب والمصنفات الشرعية المختلفة ،                              
 . آكتب الفقه ، واألصول ، والتفسير ، وشروح الحديث 

 العصور األولى ، لم ينص على أنه ينتمي              وجدير بالتذآير أيضا أن وجود القواعد على هذا النحو في               
لعلم معين أو أنه ُيراد به تدوين هذا العلم والتأليف فيه وغير ذلك من األمور التي ُتعرف إال زمن التدوين                     

 .الفعلي والتأليف المتكامل 
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 :الشواهد الدالة على وجود القواعد في العصر النبوي 
 : ومن هذا . لفقهية أو على ما يتعلق بها  ينطوي القرآن الكريم على القواعد ا:أوال 

فاتقوا (  ، وقاعدة   )  ال تزر وازرة وزر أخرى       (  القرآن الكريم ينص على عدة قواعد ، آقاعدة             -
، ولكن ال ينص على آونها قاعدة فقهية ، بل ينص عليها باعتبارها آية من                       )  اهللا ما استطعتم     

 . لقواعد فقهية ، فضال عن آونها آيات قرآنية آياته ، غير أن العلماء جعلوا هذه اآليات نصوصا

 .القرآن الكريم ينص على محتويات القواعد ، آالتيسير والضرر  -

 .القرآن الكريم يحوي عدة أحكام فقهية ، هي معدودة فروعا فقهية لقواعدها -

ع القرآن الكريم يتسم في مواضع آثيرة بمنهج التقعيد والتأصيل ، وفي هذا توجيه لتقعيد الفرو                       -
 .الفقهية بجعلها في قواعد وصيغ عامة 

القرآن الكريم يأمر باتباع العلماء فيما استنبطوه ، ويكون العمل بالقواعد ضربا من ضروب                            -
 .االتباع المأمور به ، وذلك ألن القواعد عمل استنبطه العلماء ووضعوه

القواعد الحاوية   القرآن الكريم يأمر بحفظ األحكام الفقهية ، ومن وسائل هذا الحفظ ، وضع                               -
لفروعها ، إذ يساعد هذا على معرفة األحكام وسهولة استحضارها ، وعليه ، فإن القواعد تحفظ                    

 .هذه األحكام 

القرآن الكريم يعد أصال للسنة التي آانت أصال لبعض القواعد ، فيكون القرآن أصال لهذه                                   -
لألب ، واألب أصل لالبن ،  القواعد بواسطة السنة ، إذ إن أصل األصل أصل ، آالجد فهو أصل              

 .فيكون الجد أصال للحفيد

 : ومن هذا . تنطوي السنة النبوية الشريفة على القواعد الفقهية أو على ما يتعلق بها : ثانيا  -

 ) .الخراج بالضمان ( ، وقاعدة ) ال ضرر وال ِضرار ( السنة نطقت بعدة قواعد ، آقاعدة  -

 .يسير والضرر السنة تنص على محتويات القواعد ، آالت -

 .السنة تحوي عدة أحكام فقهية ، هي معدودة فروعا فقهية لقواعدها -

السنة تتسم في مواضع آثيرة بمنهج التقعيد والتأصيل ، وفي هذا توجيه لتقعيد الفروع الفقهية                           -
 .بجعلها في قواعد وصيغ عامة 

ا من ضروب االتباع       السنة تأمر باتباع العلماء فيما استنبطوه ، ويكون العمل بالقواعد ضرب                      -
 .المأمور به ، وذلك ألن القواعد عمل استنبطه العلماء ووضعوه

السنة تأمر بحفظ األحكام الفقهية ، ومن وسائل هذا الحفظ ، وضع القواعد الحاوية لفروعها ، إذ                     -
 .يساعد هذا على معرفة األحكام وسهولة استحضارها ، وعليه ، فإن القواعد تحفظ هذه األحكام 

 :هد الدالة على وجود القواعد في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم الشوا
 .تحملهم للهدي اإلسالمي الذي شكلت القواعد الفقهية أحد مطالبه ومحتوياته  -

 .نطقهم ببعض األقوال التي جرت مجرى القواعد الفقهية  -
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 .عملهم بالفروع الفقهية العائدة إلى قواعدها  -

 .ى محتويات القواعد ، آأدلة التيسير والضرر والمصلحةعملهم باألدلة التي تحتوي عل -

 .استخدامهم للقواعد في االجتهاد في النوازل والحوادث  -

 :أئمة المذاهب وآبار العلماءالشواهد الدالة على وجود القواعد في عصر 
يستعملونها بتتبع آثار آثير من العلماء واألئمة يمكن استخراج عدد من القواعد الفقهية التي آان هؤالء                       

وقد د أدى هذا آله إلى      .  في آالمهم وآتبهم ، ولكن من غير أن ينصوا على داللتها العلمية االصطالحية               
 . في منتصف القرن الرابع الهجري تدوين القواعد 

 : تدوين القواعد وأسبابه 
ون في حكمها ،    تدوين القواعد يراد به تأليف القواعد في مصنفات وآتب ُتعرف بكتب القواعد أو بما يك                  

آاألشباه والنظائر ، أو األصول والكليات والضوابط ، وسواء أآان هذا التأليف مستقال بذاته ، أم ُمَتضمنا                  
 .وقد آان لهذا التدوين أسبابه وظروفه . في فنون وعلوم أخرى ، آالفقه والخالف واألصول 

 : أسباب تدوين القواعد 
 :من أهم هذه األسباب 

 .آثرة الفروع  -

 .سايرة قيام العلوم وتكاملها واستقاللها م -

 .االنتصار للمذاهب واآلراء الفقهية  -

 .الرغبة في التأليف  -

 .الرغبة في خدمة الفقه اإلسالمي  -

 .القيام بمهمة التدريس  -

 .الخشية من الوقوع في االضطراب والتعسف في اإلفتاء واالجتهاد  -

 .ات إيجاد الحلول والمواقف الشرعية للنوازل والمستجد -

لإلمام الحنفي أبي الحسن      )  أصول الكرخي    (  وُيذآر أن أول تدوين للقواعد الفقهية هو رسالة ُتسمى                  
 ) . هـ 340ت ( الكرخي 

ثم توالى التأليف في القواعد بعد بداية التدوين ، وآان ذلك ممتدا على العصور التي تلت فترة التدوين في                    
 .الفقهية القرن الرابع ، وواقعا في مختلف المذاهب 

وقد أدت  .  وال تزال الحاجة أآيدة إلى زيادة العناية بالمؤلفات القواعدية في المذاهب الفقهية المتنوعة                         
 القواعد  المسيرة التاريخية الطويلة للقواعد الفقهية إلى تأصيل قناعة المعاصرين بضرورة العناية بهذه                    

بحث والتأليف والتحقيق ، وصعيد اإلفتاء        على أصعدة مختلفة ، آصعيد الدراسة والتدريس ، وصعيد ال              
 . واالجتهاد ، والدعوة واإلرشاد واإلصالح 
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 رسم توضيحي
 :أخي الطالب ، أختي الطالبة 

 .حاول أن ترسم الشكل التوضيحي لمعرف المسار التاريخي لحياة القواعد الفقهية 



 القواعد الفقهية
قهيةالقواعد الفتاريخ   
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 شكل توضيحي لتاريخ القواعد الفقهية

 يمكن تقسيم أطوار القواعد الفقهية إلى ما يلي

القواعد في عصر 
 التابعين و تابعيهم

:شواهد على ذلك  

وراثتهم للهدي  .1
 اإلسالمي

نطقهم ببعض  .2
 القواعد

قيامهم باالجتهاد  .3
 ومنه اعتماد القواعد

القواعد في عصر 
 الصحابة

:شواهد على ذلك  

 

تحمل الصحابة لهدي  .1
 الوحي

نطقهم ببعض القواعد .2

عملهم بفروع القواعد  .3
 و بأدلتها

 

 القواعد في العصر النبوي

:القواعد في القرآن الكريم وشواهد هذا  

 التنصيص على محتويات القواعد .1

 االحتواء لبعض الفروع القواعدية .2

 اإلشارة إلى التقعيد و التأصيل .3

القرآن أصل للسنة التي هي أصل  .4
 للقواعد

أمر المسلمين باتباع العلماء و بحفظ  .5
 أحكام الدين

:القواعد في السنة النبوّية و شواهد هذا  

 الرسول ص نطق بعدة قواعد .1

ع القواعديةاالحتواء لبعض الفرو .2  

القواعد من بداية التدوين إلى ما قبل 
 العصر الحالي

 4تم التدوين في منتصف القرن _ 1 
 هـ

:أسباب التدوين_ 2  

 كثرة الفروع و ضخامتها 

 االستجابة العلمية 

 االنتصار للمذاهب 

 الرغبة في التأليف 

 القيام بمهمة التدريس 

 تجنّب الوقوع في االضطراب 

 أهم مؤلّفات القواعد في المذاهب_3
 الفقهية

القواعد في عصر األيّمة و إلى 
هــ4بداية التدوين في القرن 

 

االهتمام بالقواعد في هذا الطور      
تفاوتـت فيه الجهود الفردية و       
المذهبية، وكان مبثوثا في علوم      
شرعية مختلفة، كعلم التفسير و      
الحديث و الفقه و األصول، و قد 
 مهد كل هذا إلى بداية التدوين
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 :تلخيص الدرس 
ظهرت القواعد الفقهية في عصر النبي صلى اهللا عليه وسلم ، ثم ازدادت ظهورا في عصر الصحابة                             
والتابعين وتابعيهم ، ثم أخذت في النمو والتطور في عصر أئمة المذاهب وأعالم الفقه ، إلى أن ظهرت                       

 .فيه المصنفات التي تفردت بدراسة القواعد والتأليف فيها 

وم أن ظهور القواعد في العصور األولى آان على مستوى االستحضار في الذهن والترديد باللسان                   ومعل
 .، ولكن من غير التأليف في الكتب أو التصريح بكونها علما اصطالحيا وفنا شرعيا 

 :  ومن شواهد هذا 

وائهما انطواء القرآن والسنة على بعض النصوص التي جرت مجرى القواعد عند العلماء ، وانط              -
على عدة أحكام ، هي فروع لبعض القواعد ، وتضمنهما لعدة مضامين قواعدية ، آمضمون                           
التيسير والرفق والمصلحة ، ولكونهما يتسمان بطابع التقعيد والتأصيل ، ولدعوتهما إلى اتباع                      
 العلماء في علمهم وأقوالهم واجتهاداتهم الصحيحة ، سواء في الفروع واألحكام أو في التأليف                       

 .والتصنيف والتدوين والتقعيد ، ولغير ذلك 

تحملهم للهدي اإلسالمي الذي شكلت          :  ومن الشواهد في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم                 -
القواعد الفقهية أحد مطالبه ومحتوياته ، ونطقهم ببعض األقوال التي جرت مجرى القواعد                               

، وعملهم باألدلة التي تحتوي على              الفقهية ، وعملهم بالفروع الفقهية العائدة إلى قواعدها                      
محتويات القواعد ، آأدلة التيسير والضرر والمصلحة ، استخدامهم للقواعد في االجتهاد في                           

 .النوازل والحوادث 

مصنفاتهم وآثارهم التي تحوي عددا من          :  أئمة المذاهب وآبار العلماء    ومن الشواهد في عصر        -
 .ا قواعد الفقه ، أو من محتوياتها ومشتمالته

آثرة الفروع ،   :  وقد أدى هذا آله إلى تدوين القواعد وإفرادها بالتأليف ، ولعل من أهم األسباب في ذلك                    
ومسايرة قيام العلوم وتكاملها واستقاللها ، واالنتصار للمذاهب واآلراء الفقهية ، والرغبة في التأليف ،                       

 ، والخشية من الوقوع في الخطأ االجتهاد  ،          والرغبة في خدمة الفقه اإلسالمي ، والقيام بوظيفة التدريس          
 .وإيجاد الحلول الشرعية للنوازل والمستجدات 

لإلمام الحنفي أبي الحسن      )  أصول الكرخي    (  وُيذآر أن أول تدوين للقواعد الفقهية هو رسالة ُتسمى                  
 ) . هـ 340ت ( الكرخي 

 مختلف المذاهب الفقهية ، في القديم           ثم توالى التأليف في القواعد بعد ذلك ، حيث ألفت المصنفات في                   
 .وفي الحديث 

 التقويم الّذاتي

 :أسئلة الدرس 
 هل يمكن القول بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم آان يقول القواعد الفقهية ؟ : 1س 

 ما هي أهم مظاهر العمل بالقواعد في عصر الصحابة والتابعين ، بين ذلك مع التمثيل ؟ : 2س 

 لة عن القواعد في المذاهب الفقهية المختلفة ؟أذآر أمث : 3س 
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 .تكلم عن تدوين القواعد ، وأسبابه وفوائده  : 4س 

 ما هي أهم معالم القواعد الفقهية ومظاهر العناية بها في العصر الحالي ؟    : 5س 

 :أجوبة الدرس 
  :1ج 

 عن آونها نصوصا نبوية ومن    نعم ، فقد ذآر بعض األحاديث التي جرت مجرى القواعد الفقهية ، فضال            
ثم إن تكراره لآليات القرآنية التي هي نصوص قواعد ، دليل على                  "  .  الخراج بالضمان    :  "  ذلك قوله    

 .ذلك 

  :2ج 

 :  من هذه المظاهر 

 . تحملهم للهدي اإلسالمي  - -

 . نطقهم ببعض القواعد - -

 . عملهم بالفروع - -

 .لقواعد  عملهم باألدلة التي تحتوي على محتويات ا- -

 . تطبيق القواعد في الحوادث الحياتية - -

  :3ج 

 ُيرجع إلى الدرس لذآر هذه القواعد بحسب المذاهب الفقهية ، فالمالكية مثال قد ذآروا بعض القواعد ،                        
ومن هذه القواعد ما هو متفق عليها من قبل جميع المذاهب ، ومنها ما هو مختلف فيها                   .  وآذلك الشافعية   

 .القواعد ينظر أنواع . 

  : 4ج 

وُيذآر هنا ، أول تدوين      .   المراد بالتدوين هو التأليف والصياغة ضمن المصنفات والمدونات              - -
 ...للقواعد وتطور هذا التدوين وأهم سماته 

 . ذآر بعض هذه المدونات ، آاألشباه والنظائر للسيوطي - -

، االنتصار للمذهب ، الرغبة في        آثرة الفروع ، المسايرة للعلوم        :  (   بيان أسباب هذا التدوين        - -
التأليف ، وفي خدمة الفقه ، والقيام بالتدريس ، ودرء االضطراب في الفتوى واالجتهاد ، وإيجاد                  

 .)الحلول للمشكالت 

تجميع المفردات ضمن مصنف واحد ، التحصيل الواضح ، حسن التطبيق ،              :  (   فوائد التدوين    - -
جاد الحلول وفتح الطرق نحو االجتهاد والتجديد                   نشر العلم ، القدرة على االستحضار وإي                  

 ... ) والمعاصرة 

 

 



 القواعد الفقهية
قهيةالقواعد الفتاريخ   
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  :5ج 

 :  أهم هذه المعالم والمظاهر 

 . التأليف ضمن مدونات وموسوعات خاصة - -

 . زيادة العناية بها على مستوى التدريس والتعليم - -

 . العمل بها ضمن أعمال المجامع والمراآز اإلفتائية واالجتهادية والعلمية - -

 ... )إسناد الجوائز ، االعتماد في الترقيات المهنية ( الحث على دراستها وزيادة البحث فيها  - -



 

 الدرس الخامس

 )األمور بمقاصدها ( شرح قاعدة 
 

 :مثال معاصر لالنطالق 
رجل أصبح صائما للقيام بتحليل الدم لمعرفة نسبة السكري في الدم ، ورجل أصبح صائما في يوم                                   
رمضان ، فهذان الرجالن يختلفان في نية الصوم ، والحكمان يختلفان ، فُيحكم لألول بأن صومه ال ثواب                  

األجر فيه وال يكون صوما شرعيا صحيحا ، وُيحكم لآلخر بأن صومه شرعي ويكون صحيحا وفيه                             
وهذا راجع إلى مدلول القاعدة الذي ينص على أن صحة األعمال تقع بحسب القصد والنية                         .  والثواب  
 . والمآل 

 :الهدف النوعي 
، من حيث   )  األمور بمقاصدها   (  معرفة القواعد الفقهية الكبرى ، والترآيز بالشرح والتفصيل على قاعدة           

والفائدة من آل هذا تمكين الطالب من           .  ا ومقاصدها    تعريفها وبيان أصلها وبعض فروعها ومستثنياته         
 .االستعمال الموفق لهذه القاعدة في المجال الذي يزاوله 

 :تخطيط الدرس 
 .ذآر القواعد الفقهية الست الكبرى  -

 : ، من خالل المسائل التالية ) األمور بمقاصدها ( شرح قاعدة  -

 .تقديم  

 .تعريف ألفاظ القاعدة  

 .لقاعدة المعنى اإلجمالي ل 

 .الصيغ المتنوعة للقاعدة  

 .أصلها  

 .فروعها  

 .مستثنياتها  

 .مقاصدها  

 :ذآر القواعد الست الكبرى : تمهيد 
 :القواعد الفقهية الست الكبرى هي 

 . األمور بمقاصدها  -

 .المشقة تجلب التيسير  -
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 . الضرر ُيزال  -

 .العادة محكمة -

 .اليقين ال يزول بالشك  -

 .ت والضرورة تقدر بقدرهاالضرورات تبيح المحظورا -

. وقد ذآر العلماء أنها أمهات القواعد الكبرى والكلية ، وأن الفقه اإلسالمي َمْبني عليها ومنطلق منها                             
ولذلك سنبينها بشيء من التفصيل الذي يجلي حقيقتها وصيغها المتنوعة وأصلها وفروعها ومستثنياتها                      

 .ومقاصدها 

 :تقدمي 
من أعظم القواعد الفقهية وأهمها عند جميع الفقهاء و العلماء على مر              )  األمور بمقاصدها   (  ُتعتبر قاعدة   

تاريخ الفقه واالجتهاد واالستدالل ، حيث إنها تدور حول أغلب أبواب الفقه وأحكامه ، وتشكل األساس                        
 وعن أصلها السني ، وهو       يقول ابن رجب عن هذه القاعدة      .  الضروري لجملة تصرفات اإلنسان وأحواله    

هاتان آلمتان جامعتان وقاعدتان آليتان ، ال            "  :  (  1إنما األعمال بالنيات   :  "  قوله صلى اهللا عليه وسلم      
  .   3إنه ثلث العلم: وقال العلماء عن الحديث الشريف  . 2)يخرج عنهما شيء

 :تعريف ألفاظ القاعدة 
 ) :األمور ( تعريف لفظ 

قال .  4وهو يشمل األفعال واألقوال والتصرفات آلها          .  جمع أمر، و األمر هو الشأن          )  األمور  (  لفظ  
  . 154: آل عمران ) قل إن األمر آله هللا: ( تعالى

 ) املقاصد  ( تعريف لفظ

 :والمقصد ُيطلق على معنيين. جمع مقصد ) المقاصد ( لفظ 

من مقاصد الصالة إصالح حال المصلي       :  آقولنا  .  ية منه   المقصود من ذلك األمر والغا       :  المعنى األول 
 ،  5}إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر        {  :  قال تعالى   .  وإبعاده عن المنكرات وإدخاله في المعروف        

 .أي من غايات القيام بالصالة ومن أهدافها اإلصالح والتربية

فمعنى القصد أو النية إذن هو : ( ي والقصد الداخلي   النية الباعثة للعمل ، أو التوجه الباطن      :  المعنى الثاني   
:  "  ، وقال صلى اهللا عليه وسلم        7}وعلى اهللا قصد السبيل     {  :  قال تعالى   .  6)اإلرادة المتوجهة نحو الفعل   

  " .8القصد القصد تبلغوا

                                                 
  سبق خترجيه 1
  .5ص :  ابن رجب :  جامع العلوم واِحلكم  2
  .9 ، 8ص :  أشباه السيوطي  3
  5ص : الزرقا :  شرح القواعد  4
 45 العنكبوت  5
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 :املعىن اإلمجايل للقاعدة 
لى مقاصدها ، أي على النية الداخلية           إن جميع األمور التي يقوم بها اإلنسان الُمكلف تتحدد وتتوقف ع                 

والقصد الباطني من جهة أولى ، وعلى غاياتها وأهدافها التي ينبغي أن تكون موافقة للشرع ال معارضة                     
 :وعليه ، فإن عمل اإلنسان المكلف يكون صحيحا شرعا إذا وجد فيه أمران . له من جهة ثانية 

 . النية  -

  . مراعاة مقصد الشارع ، وصوابية العمل -

( الزواج ، فإنه ينبغي أن ُيراد به وجه اهللا تعالى وتحصين النفس وبناء األسرة                 :  ومثال ذلك    -
وهذا (  ، وأن ُيقصد به استدامة العشرة ومالزمة االرتباط بين الزوجين              )  وهذا يتعلق بالنية    

 الشارع قصد التأبيد ال التوقيت في             ألن)  يتعلق بمراعاة مقصد الشارع وصوابية العمل              
 .وعلى آل هذا ُيمنع الزواج ألسبوع أو شهر مثال . الزواج 

 أن أعمال المكلف تتوقف أحكامها على نيات المكلف والمقصود من تلك األعمال ،                     وحقيقة هذه القاعدة   
فإذا آانت األعمال مقرونة بنياتها الصحيحة وقصودها الحسنة الموافقة للشرع ، فإنه ُيحكم على تلك                             

 وإن آانت على خالف ذلك فإنه ُيحكم عليها                سالمة وبالقبول إن شاء اهللا تعالى ،           األعمال بالصحة وال   
 .بالفساد والبطالن وبعدم القبول إن شاء اهللا عز وجل 

 تصحيح أعمال المكلف في جميع مجاالت عباداته ومعامالته ، وتخليص ِنّياته وقصوده          وفائدة هذه القاعدة  
 والتفريق بين ما هو عبادة شرعية وعادة اجتماعية ، وما هو                  من الرياء والشرك والتحايل والتالعب ،       

 المصلي قد تكون فرضا الزما ،          فصالة.  فرض ونفل ، وما هو أداء وقضاء ، وما هو صحيح وفاسد                   
 وقد يكون لعادة اجتماعية آإزالة السمنة           وصومه قد يكون للعبادة والقربة ،         .  وقد تكون نفال وتطوعا        
 .لمعرفة نسبة السكر وما شابه وإجراء التحليل الدموي 

 ويشترط في النية أن تكون متلبسة بالفعل المنوي ، أو قبل ذلك بشرط استصحابها ، أما النية الواقعة بعد                     
شرط النية اقتران ذآرها     :   قال المقري     .التلبس أو الواقعة قبل التلبس ولم تستصحب ، فهي ال تجزئ                  

 تقديمها عليه وهو المعبر عنه بالتقديم اليسير ألن فائدتها                  بأول المنوي فال يضر ما ال يقطع ذلك من               
األصل في آل نية أن تكون عقدها مع التلبس         :   بن العربي    وقال أبو بكر    .  9تخصيصه بالجهة المرادة به   

 .10بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابها 

 :الصيغ املتنوعة للقاعدة 
 :ومن هذه الصيغ . تتوافق أو تتكامل معها عدة صيغ ) األمور بمقاصدها ( لقاعدة 

 . 11األعمال بالنيات  -

  .12األعمال إنما هي بالنيات واالحتساب  -
                                                                                                                                                      

  .312ص : احملمصاين :  فلسفة التشريع  6
 9 النحل  7
 .القصد واملداومة على العمل :  أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق ، باب  8
 1/286: قواعد املقري 9

 1/210: القبس  10
 )قاهلا عياض  . ( 1/209:  ، والقبس 3/492: األيب :  شرح صحيح مسلم  11
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  . 13ال عمل إال بنية  -

 .14ال ثواب إال بنية -

 .15العمل ال ينفع منه إال ما صحبته النية -

 .16شرعت النية لتمييز العبادات عن العادات ولتميز مراتب العبادات بعضها عن بعض -

  .17الباري تعالى إنما يثيب العباد على قدر نياتهم ال بمقدار أعمالهم -

 :أصلها
  .5/البينة) وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين : ( قوله تعالى -

ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اهللا ورسوله ثم يدرآه الموت فقد وقع أجره                 :  (  قوله تعالى    -
 .100/النساء) على اهللا 

 .114/النساء) ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا فسوف نؤتيه أجرا عظيما: ( قوله تعالى  -

إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن آانت              (  :  "  قوله صلى اهللا عليه وسلم        -
هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله ومن آانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو                             

 .18)ا فهجرته إلى ما هاجر إليه امرأة ينكحه

 19" إنما يبعث الناس على نياتهم : "  قوله صلى اهللا عليه وسلم  -

ما !  يا رسول اهللا   :  جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال              :  حديث أبي موسى قال        -
 هي  من قاتل لتكون آلمة اهللا    :  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        .  .  .  القتال في سبيل اهللا ؟    

 . 20العليا فهو في سبيل اهللا 

 إجماع العلماء على أن النية شرط التكليف وأساس األعمال ، وعلى أن األعمال يجب أن                         -
 .تكون موافقة لمراد الشارع و مقصوده ، وأن تكون واقعة على وفق مقاصد الشرع المعتبرة

 

 

                                                                                                                                                      
 )قاهلا عياض  ( 88 3: األيب :  شرح صحيح مسلم  12
 95:ابن قدامة :  روضة الناظر  13
  .13ص : حممود محزة :  ، والفرائد البهية 1/51: باه ابن جنيم  أش 14
 1/575: األيب :  شرح صحيح مسلم  15
  .359ص :  قواعد الندوي  16
  .1/293:  القبس  17
 . سبق خترجيه  18
  " .إمنا حيشر الناس على نيام: " ويف رواية  . 4230 أخرجه ابن ماجة يف كتاب الزهد ، باب النية ، حديث رقم  19
 ... أخرجه البخاري ، آتاب العلم ، باب من سأل وهو قائم  20
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 :فروعها 
 :من هذه الفروع 

.  العقد فهي النية وال خالف فيها بين األمة                   أما.  ال بد في الصالة من عقد وقول وفعل                  -
وما {  :  وحقيقتها قصد التقرب إلى األمر بفعل ما أمر به لحق األمر خاصة ، قال تعالى                            

إنما :(  وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم           .  5/البينة}أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين           
 .21)األعمال بالنيات 

قصد فاسد فال بد أن يقترن به من الشريعة نهي جازم ، فيكون ذلك                 إذا دخل بين المتعاقدين      -
  .22فسادا فيه على االختالف في وجه الفساد وحاله ومآله

 األعمال آلها تحتمل أن تكون هللا ولغيره ، وال عبرة بها إال أن تكون هللا على نية امتثال                               -
 من صام إجماما لمعدته ال       أمره والتقرب إليه ، آمن توضأ تبردا ال يعتد به عبادة ، وآذلك                

الحقائق إن الرجل إذا قال أصوم غدا يقصد بذلك التطبب              :  يعد عبادة ،  ولذلك قال العلماء           
أنه ال يجزيه ، وآذلك لو قصد بالصالة رياضة أعضائه لم يجز أيضا حتى ينوي بذلك                                

 .23الخدمة لمن تجب له القربة 

  . 24زوجة وإعفاف النفس طاعة الوطء بنية طلب الولد وإعفاف ال:  قال النووي  -

 :مستثنياهتا 
المراد بمستثنيات هذه القاعدة الفروع التي ال تدخل فيها ، أو الفروع التي يكون إخراجها من هذه القاعدة                     

 .أليق وأنسب من إدخالها فيها 

 : ومن هذه المستثنيات 

  .25  النية فهي ال تحتاج إلى نية - -

ره ال تشترط فيه النية ، آاإليمان والمعرفة وقراءة القرآن              ما ال يكون عادة وال يتلبس يغي         - -
 .26واألذآار وغير ذلك 

  رخص تقديم النية في الصوم لعظيم الحرج في اقترانها بأولها، فمن المعلوم أن النية ينبغي          - -
 .27أن تتلبس بالفعل أو تتقدمه بقليل مع االستصحاب

نها ال تحتاج إلى نية النصرافها              النصوص الصريحة ، آألفاظ الطالق الصريحة ، فإ                   - -
 .بصراحتها إلى مدلوالتها بخالف الكنايات و المحتمالت فإنها تفتقر إلى نية

                                                 
 . ، وقد سبق خترجيه 1/209: القبس 21
 2/783 القبس  22
 1/277:  القبس  23
  .3/367: األيب :  شرح صحيح مسلم  24
 13ص: حممود محزة:  الفرائد البهية 25
 13:حممود محزة :  الفرائد البهية  26
 13:حممود محزة :  الفرائد البهية  27
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ما (  غسل اإلناء من ولوغ الكلب ال يحتاج إلى نية ، بل يكفي غسله وتطهيره تطبيقا لقاعدة                - -
 28)يفعله في غيره فال يفتقر إلى نية 

وغسل الميت  .   ال تعد النية شرطا في صحة غسل الميت إذا ال تجب على من غسل ميتا                       - -
  .29بدون نية يجزئ

 :مقاصدها 
لها عدة مقاصد ، بل يمكن القول بأنها قاعدة من قواعد المقاصد ، وذلك                       )  األمور بمقاصدها    (  قاعدة  

ة واعتبارها في سائر األقوال             النطوائها على عبارة المقاصد الدالة على مراعاة المقاصد الشرعي                        
 : وأهم مقاصدها . واألعمال 

 .تصحيح النيات والقصود الباطنية  -

 .تقرير معنى االمتثال الشرعي الصحيح ، أي االمتثال وفق ما أمر به المعبود  -

جلب األجر وتحقيق القبول لألعمال ، وهذا يكون بفعل األعمال بالنية الخالصة وباالمتثال                      -
 .الصحيح 

 .اد التحايل والتالعب بالنصوص واألحكام ، وبحقوق الناس استبع -

. تحقيق الروابط اإلنسانية المتينة القائمة على الصفاء والثقة واألمانة والصدق  -

                                                 
 1/53:  املنتقى  28
 1/53: املنتقى 29



 القواعد الفقهية
)صدهااألمور بمقا(قاعدة رح ش  

 

 نور الدين مختار الخادمي 10

 

 
جامعة تونس اإلفتراضية

 رسم توضيحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل توضيحي لقاعدة األمور بمقاصدهاشك  

 

صلتها بقواعد 
 النية

قاعدة األمور 
بمقاصدها أعم 

وأشمل من قاعدة 
ال ثواب أال (

 )..بنية

 

مقاصدها 

.تصحيح النيات .1

. تقرير االمتثال .2

جلــب األجــر .3
ــصيل وتحــ

 .القبول

درء الــتحايل .4
والــــتالعب
ــصوص بالنـ

 .والحقوق

مستثنياتها

النية ال تحتاج إلى  .1
 .نية

ماال يكون عادة وال  .2
يتلبس بغيره ال 

تشترط فيه النية، 
كاإليمان وقراءة 
 .القرآن واألذكار

رخص في تقديم النية .3
في صحة غسل 

الميت، وكذلك من 
وضأ غيره بسبب 
 .مرض أو زمانة

رخص في تقديم النية .4
في الصوم للحرج 
الكبير في اقترانها 

 . بأولها

 

فروعها

النية ال بد منها في  .1
 .الصالة

األعمال تكون هللا إذا  .2
 .كان منها نية االمتثال

الكفّ يثاب عليه  .3
 .اإلنسان بشرط النية

الوطء بنية طلب الولد  .4
وعفاف الزوجة 

 .وعفاف النفس طاعة

 

 أصلها

قوله تعالى ومن يخرج  .1
 .....".من بيته مهاجرا

ومن يفعل :"قوله تعالى .2
ذلك ابتغاء مرضاة 

 ....".اهللا

قوله صلّى اهللا عليه  .3
إنما األعمال : وسلّم

 .بالنيات

إجماع األمة على أن  .4
 .النية أساس األعمال

الصيغ المتنوعة

األعمال  .1
 .بالنّيات

.العمل إال بنية .2

ال ثواب إال  .3
 .بنية

الباري تعالى  .4
إنما يثيب العباد 
 .على قدر نياتهم

تعريف مفردات 
 القاعدة:

معنى  .1
 .األمور

معني  .2
 .المقاصد

المعنى اإلجمالي 
 .للقاعدة
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 :تلخيص الدرس 
جميع أقوال اإلنسان وأفعاله تتوقف على نيته ومقصده من جهة أولى ، وعلى غاياتها وأهدافها الشرعية                     

 :وعليه ، فإن عمل اإلنسان المكلف يكون صحيحا شرعا إذا وجد فيه أمران . من جهة ثانية 

 . النية  -

 . مراعاة مقصد الشارع ، وصوابية العمل  -

كلف في جميع مجاالت عباداته ومعامالته ، وتخليص ِنّياته وقصوده        تصحيح أعمال الم   وفائدة هذه القاعدة  
من الرياء والشرك والتحايل والتالعب ، والتفريق بين ما هو عبادة شرعية وعادة اجتماعية ، وما هو                          

فصالة المصلي قد تكون فرضا الزما ،          .  فرض ونفل ، وما هو أداء وقضاء ، وما هو صحيح وفاسد                   
وصومه قد يكون للعبادة والقربة ، وقد يكون لعادة اجتماعية آإزالة السمنة                     .  عا  وقد تكون نفال وتطو     

ولهذه القاعدة صيغ عدة ، وأصل شرعي تستند          .  وإجراء التحليل الدموي لمعرفة نسبة السكر وما شابه            
 إليه ، وفروع وتطبيقات في مجاالت عديدة ، آما قد يكون لها مستثنيات ال تدخل فيها ، وهي مع هذا                               

 .وآل هذا مبسوط في مظانه من هذا الدرس .  على مقاصدها المشروعة تحتوي

 التقويم الّذاتي

 :أسئلة الدرس 
 ؟) المقاصد ( ، و ) األمور ( ما معنى  : 1س 

 ما هو المعنى اإلجمالي للقاعدة ؟   : 2س 

 أذآر ثالث صيغ تتفق مع القاعدة ، وثالثة أدلة من القرآن والسنة على مشروعيتها ؟ : 3س 

 مثِّل للقاعدة بأربعة أمثلة في العبادات واألسرة ؟ : 4س 

 هل لهذه القاعدة فروع ال تكون داخلة فيها ، ولماذا ؟  : 5س 

 ما هي أهم مقاصد هذه القاعدة الجليلة ؟  : 6س 

 أن تذآر تطبيقا معاصرا لهذه القاعدة ، في مجال اإلدارة أو غيره ؟هل يمكنك  : 7س 

 :أجوبة الدرس 
  : 1ج 

 } قل إن األمر آله هللا { : قال تعالى .  األمور جمع أمر ، واألمر هو الشأن :أوال 

 .الغاية من األمر ، أو النية الباعثة على العمل : المقاصد جمع مقصد ، والمقصد هو  : ثانيا

 .هنا التحليل وذآر األمثلة ويجدر 

 

 

 



 

 نور الدين مختار الخادمي 12

 

  : 2ج 

 جميع أمر اإلنسان تتحدد بحسب بواعثه وغاياته النبيلة المشروعة ، التي ال تتعارض مع المبادئ                     :أوال  
الزواج المؤبد والمؤقت ، مع تفصيله       :  ومثال ذلك   .  والتعاليم اإلسالمية ، وال تتصادم مع مصالح الناس           

 .وتحليله 

تصحيح نيات اإلنسان وأعماله ، والتفريق بين ما هو عبادة وما هو عادة ، : ه القاعدة بيان فوائد هذ  :  ثانيا  
 ....وبين ما هو فرض وما هو نفل ، وهكذا 

 .ينبغي أن تكون النية متلبسة بالفعل ومستصحبة : ثالثا 

  : 3ج 

 : أوال 

 . األعمال بالنيات -

 .األعمال إنما هي بالنيات واالحتساب   -

 .منه إال ما صحبته النية العمل ال ينفع  -

 :  ثانيا 

  .5/البينة) وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين : ( قوله تعالى -

ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اهللا ورسوله ثم يدرآه الموت فقد وقع أجره                 :  (  قوله تعالى    -
 .100/النساء) على اهللا 

نما لكل امرئ ما نوى ، فمن آانت          إنما األعمال بالنيات، وإ   (  :  "  قوله صلى اهللا عليه وسلم        -
هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله ومن آانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو                             

 ).امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

  : 4ج 

 . النية في الصالة - -

 . الصوم المراد به العبادة والمراد به التحليل الصحي أو إزالة السمنة - -

 . الزواج بنية التحليل - -

 .الزواج المؤقت ، أو زواج المتعة 

 .يقع بعض التفصيل لهذه األمثلة بالربط بالقاعدة ومدلولها 
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  : 5ج 

نعم ، وذلك لندراج هذه الفروع ضمن قواعد أخرى ، وألنها ليست من حقيقتها ، أو ألنها ال تحقق مقصدا                   
 : ومن هذه الفروع . شرعيا 

 . النية ال تحتاج إلى نية - -

 .وغير ذلك .  اإليمان والمعرفة ، فإنها ال تحتاج إلى نية - -

  :6ج 

 . تصحيح النيات - -

 . تقرير االمتثال - -

 . جلب األجر والقبول - -

 . إبعاد التحايل والتالعب - -

 . تحقيق الصفاء واألمانة في التعامل بين الناس - -

  :7ج 

تقاعس في أداء العمل ، آاالستظهار بالبطاقات الطبية المزيفة ، أو اختالق                مثال التحايل في الغيابات وال     
 .األعذار 
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 الدرس السادس 

 )  1 المشقة تجلب التيسير(شرح قاعدة 
 

 :صر لالنطالق مثال معا
اشتكى طالب من مشقة الدروس وتعب الحضور اليومي في الجامعة ، فطلب من األستاذ تطبيق هذه                              
القاعدة على حاله ، من أجل إسقاط الحضور عن الطالب والسماح له بالغياب بموجب هذه المشقة ،                                 

 الحضور ؟هل يجوز لألستاذ أن يطبق هذه القاعدة على الطالب أم يأمره ب: فالسؤال هو 

 .عد النظر في حقيقة هذه القاعدة الجواب سيكون لكم ب

 :الهدف النوعي 
، وفهم أصلها وفروعها ومستثنياتها ومقاصدها       )  المشقة تجلب التيسير      (  تمكين الطالب من فهم قاعدة          

 .والقدرة على تطبيقها وإحضارها في مجال عمله وتخصصه ، بمراعاة شروطها وضوابطها 

 :س تخطيط الدر
 .تقديم  -

 .تعريف ألفاظ القاعدة  -

 .المعنى اإلجمالي للقاعدة  -

 .الصيغ المتنوعة للقاعدة  -

 .أصلها  -

 .فروعها  -

 .مستثنياتها  -

 .مقاصدها  -

 :تقديم 
من أمهات القواعد الفقهية التي تدور حولها وتتفرع عنها معظم مسائل                )  المشقة تجلب التيسير     (  قاعدة  

 .من القواعد الخمس أو الست الكبرى التي قّررها العلماء والفقهاءوهي معدودة ض. الفقه وفروعه  

 

 

 
                                                 

  .14ص :  ، الفرائد البهية ، حممود محزة 1/245: ابن نجيم :  ، األشباه والنظائر 76ص : السيوطي :  األشباه والنظائر  1
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 :تعريف ألفاظ القاعدة 

 :تعريف لفظ املشقة 
ُيراد بالمشقة التي تجلب التيسير المشقة التي ال يستطيع اإلنسان تحملها ، وذلك ألنها تقع فوق طاقته                               

  )المشقة غير المعتادة ( : سمي هذه المشقة ويمكن أن ن. وإمكانياته ، أو أنها تؤدي إلى إلحاق الضرر به 

صوم األشهر والسنين ، وإنفاق آل المال أو معظمه ، وقيام آل الليل ، وترك الزواج        :  ومثال هذه المشقة    
 .ولذلك ُجلب التيسير برفع هذه األحكام . عند الحاجة إليه ، وغير ذلك 

سير ، ويجب على المسلم تحملها والقيام بالعمل              فال تجلب التي     أما المشقة التي يستطيع اإلنسان تحملها         
وبعض العلماء أطلقوا عليها اسم       .  )  المشقة المعتادة    (  ويمكن أن نسمي هذه المشقة ب           .  المرتبط بها    

المحافظة على  :  ومثال هذه المشقة      .    ، أي المشقة التي ال ينفصل الفعل عنها             2  المشقة الالزمة للفعل   
 وبكيفياتها المعروفة  ، و أداء صوم رمضان في فصل الشتاء والصيف ،                    الصلوات في أوقاتها المحددة    

 ...والقيام بجملة األعمال الدنيوية ، آالعمل والدراسة والسفر 

 :تعريف لفظ التيسري 
 .ُيراد بالتيسير التخفيف والتسهيل ، ولكن من غير خروج من الشرع وتكاليفه 

 :ومن أمثلة التيسري الشرعي 
لقيام للعاجز عنه ، وإسقاط الطهارة بالماء واستبدالها بالتيمم ، لفاقد الماء ، أو المريض                     إسقاط فرض ا    -

الذي ال يقدر على استعماله ، وتجويز اإلفطار في رمضان للمريض والصغير ولغير القادر بوجه عام ،                     
 ...وإسقاط َفْرضية الحج عن الفقير والسجين 

 :المعنى اإلجمالي للقاعدة 
 .المعتادة تكون سببا للتيسير والتسهيل ، رحمة من اهللا وتفضال المشقة غير 

 أما المشقة المعتادة أو االعتيادية فال ُترفع وال ُتدفع ، بل ُتفعل وتُتحمل بفعل عملها المرتبط بها ، وذلك                        
وائده آما أن تحمل هذه المشقة له ف         .  ألن التكاليف الشرعية واألعباء الدنيوية ال تخلو منها هذه المشقة                 

تربية النفس على االلتزام والجدية ، وتقرير االمتثال في النفس والواقع ، وجلب مرضاة                :  الكثيرة ، منها    
اهللا وجناته ، وإبعاد األمراض النفسية واالجتماعية التي تترتب على الكسل والتقاعس ومسايرة األهواء                     

  3} والذي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا {: قال تعالى . والنزوات وترك العمل والجد والكد والمجاهدة 

 :الصيغ المتنوعة للقاعدة 
ومن هذه  .  هذه الصيغ تتوافق وتتكامل في المعنى والمدلول ، ولكنها تختلف أحيانا في األلفاظ والتراآيب                

 :الصيغ 

 .4اهللا تعالى قد رفع المشقة  -

                                                 
  .1/326: قواعد املقري . عل ال يسقطه كالتعرض إىل القتل يف اجلهاد ألنه قدر معه احلرج الالزم للف:  قال املقري  2
 69 سورة العنكبوت  3
 2/516: ابن العري :  القبس  4
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 .5الميسور ال يسقط بالمعسور  -

 .6دين اهللا يسر  -

 .7ج مرفوع الحر -

 :أصلها
 185البقرة } يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر { : قوله تعالى  -

  .78سورة الحج } وما جعل عليكم في الدين من حرج { : قوله تعالى  -

 النساء } يريد اهللا أن يخفف عنكم وُخلق اإلنسان ضعيفا { : قوله تعالى  -

 8}لدين يسر إن ا{ : قوله صلى اهللا عليه وسلم  -

إجماع العلماء على أن دين اهللا يسر ، وأن الناس قادرون على القيام به ، وأنه مساير للفطرة                    -
 .السوية وجالب للمصلحة والمنفعة ، ومبعد للمفسدة والتهلكة 

 :فروعها 
 :من هذه الفروع 

الة صالة المسافر هي شطر صالة المقيم لمشقة السفر ، وآذلك صالة الخائف فهي شطر ص                 -
 .9اآلمن لمشقة الخوف 

 . ُرخِّص باإلفطار للمريض والمسافر في رمضان المبارك للمشقة  -

، وذلك لمشقة الحر الشديد     )  أي عند شدة الحر في الصيف         (  ُنهي عن الصالة في الهاجرة         -
10.  

يختار القاضي األوقات المناسبة ليجلس فيها للقضاء ، وذلك لمراعاة الرفق به وبالناس ،                          -
 .11 يكلف الناس الحضور في أوقات فيها مشقة وحرج ودون أن

 . يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم للضرورة والمشقة  -

 
 

                                                 
  .159ص : السيوطي :  األشباه والنظائر  5
  .4/145: الباجي :  املنتقى  6
  .2/432: قواعد املقري  7
  باب الدين يسر  عمدة القاري شرح صحيح  البخاري ، 8
  .1/312: املازري :  املعلم  9

  .1/160:  القبس  10
  .5/185:  املنتقى  11
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 :مستثنياتها 
 :من هذه المستثنيات 

المشقة المعتادة ، آمشقة الوضوء في البرد ومشقة صالة الفجر ومشقة الصوم في الصيف                      -
امل والغابات ، ومشقة األسفار والرحالت      ومشقة أداء الزآاة ، ومشقة العمل بالمصانع والمع        

والرياضات ، ومشقة العمل الفكري والتحصيل العلمي وإعداد الدآتوراه ومناقشتها ، ومشقة              
تأليف الكتب وتحقيق المخطوطات ، فهذه المشقة ال تسقط وال ينبغي أن ُتترك ، بل ال بد                             

لى فوائدها ومقاصدها في الدارين منها ، وذلك ألنها ُمستطاعة ومقدور عليها ، وألنها تؤدي إ      
 .، وألن في ترآها يحصل الفساد العريض والهالك المبين 

المشقة غير المعتادة الالزمة للفعل المنصوص عليها ، آمشقة معاقبة الجاني ، ومشقة الموت               -
في سبيل اهللا تعالى ، ومشقة بتر العضو أو العملية الجراحية للعالج ، فإن هذه المشقة ال                             

عد وال ُتترك ، بل ينبغي أن ُتفعل ، وذلك ألنها أرجح من ترآها ، أي أن فعلها يحقق                             ُتستب
 .مقاصد أهم وأعظم من مقاصد ترآها 

مشقة قول الحق وإسداء النصح مشقة الزمة للفعل ومقترنة به ، وهي متعينة الفعل ، وال                            -
ه أو منعه بقول الحق        ينبغي ترآها إال إذا أدت إلى فساد أعظم من الفساد الذي ُيراد تغيير                     

 .وإسداء النصح 

 :مقاصدها 
إنها قاعدة  :  ويمكن أن نقول    .  قاعدة فقهية ألنها تنطبق على فروع فقهية         )  المشقة تجلب التيسير    (  قاعدة  

 :ومن هذه المقاصد . مقاصدية ، لما تنطوي عليه من مقاصد شرعية 

 .تثبيت التيسير الشرعي   - -

فس وتأصيل معنى التكليف وتربية اإلنسان على القيام بالواجبات          تقرير حقيقة االمتثال في الن     -
 .وتحمل األعمال واألعباء 

 .جلب خيرات ومنافع الفعل الذي اقترنت به المشقة في الدارين  -

  إبراز محاسن اإلسالم وإنسانيته وواقعيته وسماحته و وسطيته  واعتداله واتزانه  -

ن فعل المشقة غير المعتادة آصوم الدهر ، يؤدي         وذلك أل .  ضمان دوام الفعل وضمان فائدته       -
  .إلى عدم استمرار العمل ، وإلى عدم جدواه وفائدته 

 رسم توضيحي
 :أخي الطالب ، أختي الطالبة 

حاول أن تنظر مليا في الشكل التوضيحي ، واستخرج منه العناصر األساسية التي يتكون منها الدرس ،                     
 .اول شرح تلك العناصر من غير الرجوع إل المادة المكتوبة ، فهذا مهم جدا ، فعليك باالنتباه ثم ح

.وال تنس أن تجيب عن السؤال األول ، فهو سؤالك 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل توضيحي لقاعدة المشقة تجلب التيسير

صلتها بقواعد 
 رفع الحرج

تتفق هذه القواعد
على جلب التيسير
ــرج ــع الح .ورف
ــي ــشتركان ف وت
ــليهما، أصـــ
ــروعهما، وفــ
ــستثنياتهم ،اومـ

 .ومقاصدهما

مقاصدها 

ــيق .1 تحقـ
ــسير التيــ

 .والسماحة

جلب  .2
ــرات خيــ
األعمال التي

 . فيها مشقة

ضما .3
ــومة ن ديمـ
.الفعل ودوامه

قواعد المستثنيات

ــدة .1 قاعـــ
ــستثنى المــ

ــر: األول تقري
االمتــثال فــي
ــنفوس الـــ

 .والحياة

ــدة .2 قاعـــ
ــستثنى المـ

حفظ: الثانـي 
ــنفوس الــ
ــراض واألع
ــوال واألمـ
وحفـظ األمة
ــون وصــ

 الحقوق

مستثنياتها

المشاق المعتادة .1
ــوجب ال تــ
التيسير، كمشقة
ــي ــصوم ف ال

 .الصيف

المــشاق غيــر .2
المعتادة الالزمة
للفعـل ال تجلب
التـسيير، كمشقة
القـــــصاص
والموت في سبيل
اهللا، ومشقة قول
الحــق وإســداء

 . النصح

فروعها

صـالة المسافر هي .1
شـطر صالة المقيم

 .لمشقة السفر

ــريض .2 ــر الم يفط
والمـــسافر فـــي

 .رمضان للمشقة

يجـوز المسح على .3
الخفين بشروطه، لما
فـي نـزعهما مــن

 المشقة

ــي .4 ــتار القاض يخ
األوقــات المناســبة
للقضاء لنفي المشقة

 .عن المتقاضين

يجوز للحائض قراءة .5
القــرآن للــضرورة

 .والمشقة

 

 أصلها

يريد"قوله تعالى    .1
اهللا بكم اليسر وال
 ".يريد بكم العسر

وما:"قـوله تعالى   .2
جعـل عليكم في
 ".الدين من حرج

قــوله صــلّى اهللا .3
إن: علـيه وسلّم  

 .الدين يسر

إجماع األمة على .4
أن الـــــدين
اإلسـالمي يسر

 .وسهل

الصيغ المتنوعة

اهللا تعالى قد .1
 .رفع المشقة

الميسور ال .2
 .يسقط بالمعسور

ــن اهللا .3 ديـ
 .يسر

ــتعذر .4 المـ
ــباره، ــسقط اعت ي
والممكن يستصحب

 .فيه التكليف

الحــــرج .5
 مرفوع

تعريف مفردات 
 :القاعدة

ــريف .1 تعـ
 .المشقة

ــريف .2 تعـ
 .التيسير

ــي ــى اإلجمال المعن
 .للقاعدة
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 :تلخيص الدرس 
. من أمهات القواعد الفقهية التي تتفرع عنها معظم مسائل الفقه وفروعه              )  التيسير  المشقة تجلب   (  قاعدة  

وُيراد بالمشقة التي تجلب التيسير المشقة التي ال يستطيع اإلنسان تحملها ، وذلك ألنها تقع فوق طاقته                           
 )ة غير المعتادة المشق( : ويمكن أن نسمي هذه المشقة . وإمكانياته ، أو أنها تؤدي إلى إلحاق الضرر به 

ولذلك .  صوم األشهر والسنين ، وإنفاق آل المال ، وترك الزواج عند الحاجة إليه ، وغير ذلك                  :  ومثالها  
 .ُجلب التيسير برفع هذه األحكام 

 فال تجلب التيسير ، ويجب على المسلم تحملها والقيام بالعمل                   أما المشقة التي يستطيع اإلنسان تحملها         
وبعض العلماء أطلقوا عليها اسم       .  )  المشقة المعتادة    (  ويمكن أن نسمي هذه المشقة ب           .  المرتبط بها    

إقامة الصلوات ، وصوم       :  ومثالها   .     ، أي المشقة التي ال ينفصل الفعل عنها                 المشقة الالزمة للفعل    
 ....رمضان ، والقيام بالمهن والصنائع 

إسقاط :  ومن أمثلته   .  غير خروج من الشرع وتكاليفه      أما التيسير فُيراد به التخفيف والتسهيل ، ولكن من           
فرض القيام في الصالة للعاجز عنه ، وإسقاط الطهارة بالماء واستبدالها بالتيمم ، لفاقد الماء ، أو                                       

ولهذه القاعدة صيغ عدة ، وأصل شرعي تستند إليه ، وفروع وتطبيقات في مجاالت عديدة                   ...  المريض  
وآل هذا  .  ت ال تدخل فيها ، وهي مع هذا تحتوي على مقاصدها المشروعة                  ، آما قد يكون لها مستثنيا       

 .مبسوط في مظانه من هذا الدرس 

 التقويم الّذاتي

 :أسئلة الدرس 
ما معنى المشقة في النظر الشرعي الصحيح ، وهل آل مشقة تجلب التيسير ، بين ذلك بإيراد                           :  1س  

 عقول ؟األمثلة والتعاليق واألدلة من المنقول والم

هل ُيراد بالتيسير آل تخفيف وتسهيل في أمور الدنيا والدين أم يراد به نوع معين ، بين ذلك                               :  2س  
 مبرزا ضوابط التيسير ومقاصده وآثاره ؟ 

 .توجد عدة صيغ لهذه القاعدة ، أذآر بعضها مع التعليق عليها باختصار  : 3س 

 .عية القاعدة أذآر بعض األدلة من الكتاب والسنة على مشرو : 4س 

 .للقاعدة فروع داخلة فيها ، وفروع مستثناة منها ، بين ذلك مع بيان العلل والمقاصد  : 5س 

 ما هي أهم شواهد ومظاهر التيسير في بعض األمثلة الفقهية المعاصرة ؟ : 6س 

 :أجوبة الدرس 
  :1 ج 

أما المشقة الُمَتحملة    .  ا اإلنسان ، أو التي تؤدي به إلى الضرر                هي المشقة التي ال يقدر عليه          :  أوال  -
 .والمعتادة فال تجلب التيسير ، ألن التكاليف مرتبطة بها 

صوم الدهر وإنفاق جميع المال ، والصوم في السفر ، فهذه المشاق تجلب                      :  من أمثلة ذلك        :  ثانيا    -
 .التيسير ، فلم ُيكلف بها اإلنسان 
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ربط المشقة غير المعتادة بالتيسير ، تكمن في تحصيل المقاصد ومراعاة طاقة اإلنسان                           فائدة     :  ثالثا
 .وإدخاله ضمن دائرة التكليف ونفي التشهي 

، وآيات التكليف واتباع    )  ُيذآر بعضها   (  آيات التيسير ورفع الحرج     :  أدلة المنقول آثيرة ، ومنها        :  رابعا
 .األوامر الشرعية 

 تكمن في آون أعمال الدنيا ال تنقطع عنها مشاق المتحملة ، آمشقة طلب الرزق                      أدلة المعقول   :  خامسا
 .... وتحصيل العلم وخدمة األرض 

  : 2ج 

 ال يراد به آل تيسير ، بل يراد به التيسير الذي بحصوله تحصل النفس على سالمتها في الدنيا                              :أوال  
 .واآلخرة 

الضرر الشديد بفعل العمل ، وتفويت مقاصد الشرع                 الهالك البين أو        :  ضوابط التيسير هي        :  ثانيا   
 ....ومصالح الناس 

 ....مقاصد التيسير هي رفع الحرج عن الناس ، وتحقيق ديمومة العمل واستمراره ، و : ثالثا

 ....إبراز سماحة اإلسالم ورحمته وسعته ومرونته : رابعا 

  :3ج 

 . الميسور ال يسقط بالمعسور -

 . دين اهللا يسر-

 .حرج مرفوع  ال-

التعليق هو أن العلماء يتفقون في المعنى والمراد ، ويختلفون في الصيغ والتراآيب ، وآلها تعبر عن                             
 .معنى واحد ، وهي تدل على الثراء والتنوع في الجانب التأليفي 

  : 4ج 

 185البقرة } يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر { :  قوله تعالى -

  .78سورة الحج } وما جعل عليكم في الدين من حرج { :  قوله تعالى -

 النساء } يريد اهللا أن يخفف عنكم وُخلق اإلنسان ضعيفا { :  قوله تعالى -

 }إن الدين يسر { : قوله صلى اهللا عليه وسلم  -

  : 5ج 

 :من هذه الفروع : أوال 

ف فهي شطر صالة    صالة المسافر هي شطر صالة المقيم لمشقة السفر ، وآذلك صالة الخائ              -
 .اآلمن لمشقة الخوف

 . ُرخِّص باإلفطار للمريض والمسافر في رمضان المبارك للمشقة  -
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 .، وذلك لمشقة الحر الشديد ) أي عند شدة الحر في الصيف ( ُنهي عن الصالة في الهاجرة  -

 :من هذه المستثنيات : ثانيا 

وإعداد الدآتوراه ومناقشتها ،       المشقة المعتادة ، آمشقة العمل الفكري والتحصيل العلمي                    -
ومشقة تأليف الكتب وتحقيق المخطوطات مشقة الوضوء في البرد ومشقة صالة الفجر                            
ومشقة الصوم في الصيف ومشقة أداء الزآاة ، ومشقة العمل بالمصانع والمعامل والغابات ،               

ك ، بل ال     ومشقة األسفار والرحالت والرياضات ، فهذه المشقة ال تسقط وال ينبغي أن ُتتر                  
بد منها ، وذلك ألنها ُمستطاعة ومقدور عليها ، وألنها تؤدي إلى فوائدها ومقاصدها في                            

 .الدارين ، وألن في ترآها يحصل الفساد العريض والهالك المبين 

المشقة غير المألوفة و الالزمة للفعل المنصوص عليها ، آمشقة معاقبة الجاني ، ومشقة                           -
، ومشقة بتر العضو أو العملية الجراحية للعالج ، فإن هذه المشقة            الموت في سبيل اهللا تعالى      

ال ُتستبعد وال ُتترك ، بل ينبغي أن ُتفعل ، وذلك ألنها أرجح من ترآها ، أي أن فعلها يحقق                        
 .مقاصد أهم وأعظم من مقاصد ترآها 

، وال  مشقة قول الحق وإسداء النصح مشقة الزمة للفعل ومقترنة به ، وهي متعينة الفعل                          -
ينبغي ترآها إال إذا أدت إلى فساد أعظم من الفساد الذي ُيراد تغييره أو منعه بقول الحق                             

 .وإسداء النصح 

 .ويمكن إفراد المقاصد الواردة في الفروع والمستثنيات ضمن عنصر مستقل  -

  :6ج 

 . أداء الطواف في الطابق العلوي - -

 . الرجم بالليل - -

 . اإلحرام من الطائرة - -

 . علم عن بعد إذا تعذر التعلم عن قرب  الت- -



 

 نور الدين مختار الخادمي 2

 

 

 الدرس السابع 

 1)الضرُر ُيزاُل ( شرح قاعدة 
 

 :مثال معاصر لالنطالق 
هل يكون ضرر المصانع والمعامل سببا إلزالة تلك المصانع والمعامل ، وهل يكون ضرر األعمال                             
اليدوية واألعمال داخل الدهاليز والكهوف سببا لتغيير تلك األعمال ، وقد أخبرني عامل باألرشيف بما                       

ه من أضرار الرطوبة والغبار والظالم ، ثم سألني عن حكم هذا العمل ، وهل هذا الضرر                              يتعرض ل 
ُيرفع ، وهل يجب علي ترك العمل عمال بوجوب إزالة الضرر المنصوص عليها في القاعدة ، فأجبته                          

 .بجوابكم الذي أتنظره بعد قراءة بيانات هذا الدرس 

 :الهدف النوعي 
ومعرفة أصلها وفروعها ومستثنياتها         )  الضرر يزال      (  لول القاعة      تمكين الطالب من استيعاب مد           

 .ومقاصدها ، وجعله قادرا على إجراء جانب التطبيق فيها 

 :تخطيط الدرس 
 .تقديم  -

 .تعريف ألفاظ القاعدة  -

 .المعنى اإلجمالي للقاعدة  -

 .الصيغ المتنوعة للقاعدة  -

 .أصلها  -

 .فروعها  -

 .مستثنياتها  -

 .مقاصدها  -

 :تقديم 
إحدى القواعد الفقهية الكلية الخمس التي تتفرع عنها فروع فقهية آثيرة في                )  الضرر يزال   (  ُتعد قاعدة   

 .مجاالت الفقه المتنوعة 

 

 

                                                 
  .1/274:  ، أشباه ونظائر ابن جنيم 83ص :  أشباه ونظائر السيوطي  1
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 :تعريف ألفاظ القاعدة 

 :تعريف لفظ الضرر 
 . الضرر هو األذى والفساد 

 ) :ُيزال ( تعريف لفظ 
 .ينبغي أن ُيرفع ُيدفع ويمنع ُيراد بعبارة ُيزال ، المنع والدفع ، أي أن الضرر 

 .  وقد وردت هذه العبارة بصيغة اإلخبار الدالة على الوجوب 

 :تعريف لفظ الضِّرار والُمَضارَّة واإلضرار 
 حول إيقاع األذى والفساد بالغير ، سواء على مستوى                – من حيث الجملة        –تدور معاني هذه األلفاظ        

. لى مستوى المقابلة ورد الفعل من غير موجب شرعي                  االبتداء والتأسيس أي من غير سبب ، أم ع               
 .ولذلك وردت عبارة المضارة على صيغة المفاعلة التي تقتضي المشارآة 

 .، والسعي إلى سد أبوابه وطرقه التي توصل إليه 2آما يجب رفع الضرر عند وقوعه 

 جهتين أو أآثر ،      قال الباجي بأن الضرر هو صدور األذى من جهة واحدة ، والضرار هو صدوره من                   
  .3ألن صيغة الِفعال آالقتال والضراب والسباب تقتضي المشارآة

 :المعنى اإلجمالي للقاعدة 
 .فكل ضرر يجب أن يدفع ويرفع . ال يجوز اإلضرار بالنفس ، آما ال يجوز اإلضرار بالغير 

 :الصيغ المتنوعة للقاعدة 
 :ومن هذه الصيغ . توجد عدة صيغ لهذه القاعدة 

 .4 ضرر وال ِضرار  ال- -

 .5 قطع الضرر مَتيقن شرعا - -

 .6 الضرر والمضارة حرام - -

 . الضرر ُيدفع بقدر اإلمكان - -

 .7 آل ما أضر بالمسلمين وجب أن ُينفى عنهم - -

  .8 الضرر ثبت تحريمه شرعا ، فحيثما وقع امتنع - -
                                                 

  .1/118: ابن نجيم :  األشباه والنظائر  2
  .6/40:  املنتقى  3
  .3/928:  ، القبس 56،  6/40: الباجي :  املنتقى  4
  .3/956:  القبس  5
  .774/ 2:  القبس  6
  .2/212:  املعلم  7
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 :أصلها 
 9}ه ال ُتضارَّ والدة بولدها وال مولود له بولد{ :  قوله تعالى - -

 10" ال ضرر وال ِضرار : "  قوله صلى اهللا عليه وسلم - -

 . إجماع العلماء على أن الضرر ممنوع والفساد مرفوع - -

 :فروعها
 ومن . هذه الفروع مبثوثة في العبادات والمعامالت ومجال األسرة والجنايات 

 :ومن هذه الفروع 

وال سيما بالمسنين والثقالى ،          االزدحام في الطواف والتدافع بين الطائفين مضر بهم ،                     - -
 .ولذلك ُنهي عن آل هذا ، وُشرع من األحكام ما يدفع هذا الضرر 

تبقى مدة يغلب فيها     )  وهي تعرف بمسألة زوجة المفقود        (   المرأة التي غاب عنها زوجها         - -
 بالمصلحة ، ورأى أن بقاء       – رضي اهللا     –الظن بأنه لن يعود ، وقد قضى فيها سيدنا عمر              

 .11 تنتظره ضرر عليها ، وأن االستعجال على الغائب قبل االستيناء به ضرر عليه الزوجة

يمنع بناء المعامل والمصانع داخل المناطق السكنية والمواقع المدرسية والجامعية ، وذلك                      -
 .ألنها تضر بالسكان 

 . 12 يجب على من اتخذ آلبا لدفع الضرر عن نفسه أن يكف هو آذلك ضرره عن الناس -  -

 يجوز بيع ما وقع بيعه آلخر ، آما ال يجوز لرجل أن يخطب امرأة قد خطبها غيره ،                           ال - -
 .13وذلك لنفي الضرر المترتب على آل ذلك 

 .14 يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يقتل آل ما يضره من الحيوانات - -

 :مستثنياتها 
 :من هذه المستثنيات 

الحدود وسائر العقوبات ، فهذا الضرر ال          الضرر الذي يكون جزاء بالِمْثل ، آالقصاص و           - -
ينبغي أن ُيزال ، وذلك للمحافظة على أمن الناس في أرواحهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم              

                                                                                                                                                      
  .2/850:  القبس  8
 233 البقرة  9

 أخرجه ابن ماجة يف األحكام ، باب من بىن يف حقه ما يضر جباره ، وأخرجه مالك يف كتاب األقضية ، باب القضاء يف املرفق ، وأخرجه                               10
 .ضية واألحكام ، وأخرجه غريهم الدارقطين يف األق

 2/703:  القبس  11
  6/67:  املنتقى  12
  .2/91:  املعلم  13
  .2/260:  املنتقى  14
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قال الباجي بأن استيفاء الحقوق في القصاص ليس من باب الضرر ، فالقصاص مستثنى                     .  
 .15من القاعدة

قال .   وإلحاق األذى به أمر ال بد منه          اإلضرار بالعدو المعتدي وبالمحتل الغاصب واجب ،       - -
قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم ويخزهم        {  :   ، وقال تعالى        16}وليجدوا فيكم غلظة      {  :  تعالى  

وما أضر بالعدو وجب    :  "      قال المازري     17}وينصرآم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين       
 .18" فعله استثناء من القاعدة 

بب العمل والدراسة ، فهذا الضرر ال ُيزال بل هو                   الضرر العادي واليسير الحاصل بس         - -
 .مالزم لكل عمل 

 :مقاصدها 
 :من هذه المقاصد 

إزالة الضرر واألذى والفساد عن الفرد والمجتمع ، الواقع أو المتوقع ، الحاصل على سبيل                    -
 .االبتداء واإلنشاء ، أو على سبيل المقابلة والمشارآة 

 والرحمة والعدل واإلحسان ، وتنشئته على آراهية الظلم            تربية المسلم على معاني المواساة      -
 .واالعتداء واإلذاية واإلفساد 

 .إبراز محاسن اإلسالم ومعالمه السمحة وقيمه العليا  -

 بغض للمعتدين والظالمين والمؤذينجلب مرضاة اهللا تعالى المحب للمحسنين والراحمين والم -

 رسم توضيحي
 :طالب ، أختي الطالبة  أخي ال

تابع جيدا هذا الشكل التوضيحي ، واستخرج منه هيكلة الدرس وعناصره األساسية ، ثم حاول شرح                             
وتفصيل تلك العناصر من غير الرجوع إل المادة المدونة ، وحاول مرة أخرى إعادة رسم الشكل بالتذآر                  

 .والتصور 

 .فهذا مهم جدا ، فعليك باالنتباه 

                                                 
  6/40:  املنتقى  15
 123 التوبة  16
 14 التوبة  17
  .3/12:  املعلم  18
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 شكل توضيحي لقاعدة الضرر يزال

صلتها بقواعد 
 الضرر

 يخــتار(كقاعــدة 
ــشرين ــون ال )أه

الضرر ( وقاعـدة 
األشـــد يـــزال
)بالـضرر األخف  
فـيالحظ أن قاعدة

) الـضرر يزال   (
أعـم وأشـمل من
ــواعد ــائر الق س

 ..األخرى

 

 مقاصدها 

رفـــع .1
الضرر واألذى

 .والفساد

التربية  .2
ــب ــى الح عل
ــسان، واإلحـ
وعلـى كراهية
ــم الظلــــ

 . واالعتداء

ــن ــراز محاس إب
العدالة،(اإلسـالم   
 ...)األمن، السلم

قواعد المستثنيات

قاعــــدة .1
المــــــستثنى

حفــــظ:األول
ــنفوس الــــ
ــراض واألعــ

 واألموال

قاعــــدة .2
:المـستثنى الثاني  
صون األمة وحفظ

 .أمنها وسالمتها

قاعــــدة .3
:المـستثنى الثالث  

ــيق  ــنماءتحق ال
واإلنـتاج وإقامة
ــال األعمــــ

 .والعمران

مستثنياتها

ضرر العقوبات .1
والحـــدود ال

 .يزال

اإلضرار بالعدو .2
المعتدي واجب

 .وال يزال

الضرر العادي .3
ير كتعبسوالتي

 .الجسد ال يزول

 فروعها

ــة .1 زوجـ
المفقـود تنتظر
زوجهـا بما ال
يـسبب ضررا
.لها أو لزوجها

يمـنع بناء .2
المـصانع في
األحياء السكنية
والعلمـية ألنه

 .يضر

ــوز .3 يجـ
للحـاج قتل كل
مـا يضره من

 .الحيوانات

 أصلها

ال"قــوله تعالــى  .1
ــدة ــضار وال ت
بولدها وال مولود

 ".له بولده

ال:"قــوله تعالــى .2
ضـــــرر وال

 ".ضرار

إجماع األمة على .3
أن الضرر يجب

 .رفعه

 الصيغ المتنوعة

ال ضــرر وال .1
 .ضرار

الـضرر يدفع .2
 . اإلمكانبقدر

قطـع الضرر .3
 .شرعا متيقن

تعريف مفردات 
 :القاعدة

 الضرر -

 الضرار -

 المضارة -

 يزال -
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 :تلخيص الدرس 
. إحدى القواعد الفقهية الكلية الخمس التي تتفرع عنها فروع فقهية آثيرة                   )  الضرر يزال    (  ُتعد قاعدة    

وُيراد بهذه القاعدة تقرير أصلية منع الضرر واألذى في دين اهللا تعالى ، سواء أآان ضررا فرديا أم                               
 ، في عالم اإلنسان أم عالم          جماعيا ، فعال أم رد فعل ، في البدن واألعضاء أم في الكرامة والشخصية                    

 .فالضرر بكل صوره وأشكاله ممنوع ومدفوع . الحيوان والنبات والجماد والبيئة 

ولهذه القاعدة صيغ عدة ، وأصل شرعي تستند إليه ، وفروع وتطبيقات في مجاالت عديدة ، آما قد                                
وآل هذا مبسوط في    .  ة  يكون لها مستثنيات ال تدخل فيها ، وهي مع هذا تحتوي على مقاصدها المشروع              

 .مواضعه من هذا الدرس 

 التقويم الّذاتي

 :أسئلة الدرس 
ما معنى الضرر ، وما معنى األلفاظ المشتقة منه ، آالمضارة واإلضرار والِضرار ، وما صلته                     :  1س  

 باألذى والفساد واأللم ؟

 ما حكم الضرر ، ومن يتولى تطبيقه ؟  : 2س 

 اءة الصيغ المتنوعة للقاعدة ؟ما هو استنتاجك لقر : 3س 

 .أذآر شاهدين من الكتاب والسنة على منع الضرر  : 4س 

هل لك أن تبرز بعض الفروع المستثناة من القاعدة ، وأن تعلق على هذا االستثناء من حيث                               :  5س  
 المقاصد الشرعية والمصالح اإلنسانية ؟ 

 .يا الفقهية المعاصرة أذآر ثالثة أمثلة من تطبيقات القاعدة في القضا : 6س 

 :أجوبة الدرس 
  : 1ج 

 .الضرر هو  األذى والفساد : أوال 

يشار إلى  (  المضارة واإلضرار والِضرار يراد بها فعل الضرر من عدة جهات وبعدة أسباب                      :    ثانيا 
 ) .هذا بالتفصيل والتمثيل 

 .الضرر يؤدي إلى الفساد واأللم والهالك : ثالثا 

  :2ج 

 .ويتولى تطبيقه الحاآم وولي األمر . ر ممنوع ومحرم الضر

واستغراق .  االستنتاج هو التأآيد على خطورة الضرر ومفاسده ، وتوافق العلماء على قول ذلك                     :  3ج  
 . األلفاظ لمعاني آثيرة من صور الضرر واإلضرار 
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  : 4ج 

 .}ال ُتضارَّ والدة بولدها وال مولود له بولده { :  قوله تعالى - -

 " .ال ضرر وال ِضرار : "  قوله صلى اهللا عليه وسلم - -

  :5ج 

 :من الفروع المستثناة للقاعدة مقرونة بمقاصدها وتعليالتها 

 الضرر العادي واليسير الحاصل بسبب العمل والدراسة ، فهذا الضرر ال ُيزال بل هو                           - -
 .مالزم لكل عمل 

ود وسائر العقوبات ، فهذا الضرر ال          الضرر الذي يكون جزاء بالِمْثل ، آالقصاص والحد           - -
ينبغي أن ُيزال ، وذلك للمحافظة على أمن الناس في أرواحهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم              

قال الباجي بأن استيفاء الحقوق في القصاص ليس من باب الضرر ، فالقصاص مستثنى                     .  
 .من القاعدة

قال .  اق األذى به أمر ال بد منه         اإلضرار بالعدو المعتدي وبالمحتل الغاصب واجب ، وإلح        - -
قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم ويخزهم          {  :  ، وقال تعالى        }  وليجدوا فيكم غلظة        {  :  تعالى   

وما أضر بالعدو وجب     :  "    قال المازري    }    وينصرآم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين          
 ".فعله استثناء من القاعدة 

  : 6ج 

 .دافع بمنى بسبب آثرة الحجاج  الرجم بالليل لتجنب االزدحام والت- -

 . منع التجارب النووية الخطيرة والمدمرة - -

 .  منع بناء المصانع في األحياء السكنية - -



 

 

 الدرس الثامن

 1)العادُة ُمَحكََّمٌة ( شرح قاعدة 
 

 :مثال عصري لالنطالق 
عادة بعض الموظفين التوقيع على بطاقات الدخول آل صباح ، من أجل ضبط أوقات الدخول ومعرفة                        

، فهذه العادة حسنة وإيجابية ، ألنها تحقق العدالة وتجلب االنضباط وتعمق العطاء وترفع                           المتأخرين   
 .اللبس والشبهة والمحاباة 

ومن ادعى أنه حضر منذ الصباح ولم يوقع على دخوله ، فال يعتبر قوله ، ألن العادة تكون حاآما                                      
 . وفيصال في هذا القول 

 بعض المتخلفين والمتغيبين للتستر عليهم ، فهذه العادة مذمومة            أما عادة بعض العاملين على التوقيع عن       
 .وممنوعة ، وذلك ألنها مخالفة للقانون ومشجعة على التقاعس وجالبة للمشاآل الخاصة والعامة 

 . فهناك العادة الحسنة المقبولة ، وهناك العادة السيئة المرفوضة

 .  االت حياتية آثيرة وهذا األمر يطرد في مجال الفقه والتشريع ، وفي مج

 :الهدف النوعي 
، من حيث معناها وأصلها وبعض فروعها ومستثنياتها ومقاصدها ،                 )  العادة محكمة    (  اإللمام بقاعدة    

 .واإللمام بحقيقة العرف والعادة وأنواعهما وشروط اعتبارهما ، وذلك لتعلق القاعدة بهما 

 :تخطيط الدرس 
 .تقديم  -
 .تعريف ألفاظ القاعدة  -
 .لمعنى اإلجمالي للقاعدة ا -
 .تعريف لفظ العرف  -
 .أنواع العرف  -
 .  شروط اعتبار العرف والعادة  -
 .الصيغ المتنوعة للقاعدة  -
 .أصلها  -
 .فروعها  -
 .مستثنياتها  -
 .مقاصدها  -
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 :تقديم 
لية وهي إحدى القواعد الك     .  قاعدة فقهية مهمة جدا لدى جمهور العلماء            )  العادة ُمَحكََّمة    (  ُتعتبر قاعدة    

وُتبنى عليها مجموعة عظمى من الفروع واألحكام والجزئيات الفقهية التي تبينت                         .  الخمس الكبرى     
بمقتضى تحكيم العوائد الحسنة ومراعاة األعراف السوية التي َأِلَفها األفراد والجماعات ، والتي توافقت                    

 . مع مصالحهم ورغباتهم وحاجياتهم 

 :تعريف مفردات القاعدة 

 : العادة تعريف لفظ
العادة هي األمر المتكرر في حياة الفرد أو الجماعة من غير عالقة عقلية ، أي من غير ارتباط بين                                   

 .السبب والمسبب 

اعتياد شخص على المشي قليال بعد صالة المغرب ، وعلى وضع             :   ومثالها في األحوال الخاصة بالفرد       
( عتياد المتزوج إعطاء جزء من المهر قبل الزواج             ا:  ومثالها في الحياة العامة       ....العمامة على رأسه     

، وتزيين سيارات حفل     )  و هو المسمى بالمَؤخَّر       (  وإعطاء الجزء اآلخر بعده       )  وهو المسمى بالمقدَّم      
 . الزواج باألشرطة القماشية الملونة وبإطالق مزامير السيارات وإضاءة األنوار ، وغير ذلك 

 ) :ُمَحكَّمة ( تعريف لفظ 
فالعادة المتكررة والمشتهرة   .  جعلها أساسا وفيصال في التحكيم والحكم بين الناس            )  ُمَحكَّمة  (   بلفظ   يراد

والسوية بين األفراد والمجتمعات تكون طريقا حاآما على أفعال الناس وسبيال إلثبات الحقوق ودفع الظلم                
 .، وذلك بشروط وضوابط في تطبيق العادة واعتبارها وتحكيمها 

العادة التي جرت بأن التاجر يوصل البضاعة الكبيرة إلى المشتري ، فإن هذه العادة يقع                        :  لك  ومثال ذ 
، فُيلزم البائع بإيصال البضاعة وإحضارها عند المشتري ، وليس             )  أي ُيحكم بها على البائع        (  تحكيمها  

 .له أن يرفض ذلك ، ألن العادة ُتحكَّم ، أو ألن العادة ُمَحكَّمة 

 :مالي للقاعدة المعنى اإلج
الحسن  الذي اعتاده الناس وتكرر بينهم يكون أمرا معتبرا ، فيرجع إليه في              )    القول أو الفعل    (  إن األمر   

وهذا األمر  .  ويكون هذا بالخصوص عند االختالف    .  إثبات الحقوق وجلب المصالح ونفي الظلم والبخس         
واألخالق والمصالح ، آما يمكنه أن يكون         الحسن المعتاد والمألوف ينبغي أن يكون غير مخالف للشرع             

 . قوال أو فعال 

وقال ابن  2"إن ما ليس له ضابط ال في الشرع وال في اللغة ُيرجع فيه إلى العرف                           :  "  قال اإلسنوي    
إن العرف ينبني عليه أآثر مسائل الشرع وأن العادة إذا جرت أآسبت علما ورفعت جهال                             :  العربي   

 .3صول مالك وهونت صعبا ، وهي أصل من أ
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 :تعريف لفظ العرف 
ولذلك ينبغي توضيح معنى العرف ، وذلك بغرض فهم            .  ترد عبارة العادة آثيرا مقترنة بعبارة العرف           

صلته بالعادة ، وبغرض فهم قواعد العادة والعرف ، والتي تعبر أحيانا بعبارة العادة وأحيانا بعبارة                                 
 .العرف ، وأحيانا بهما معا 

 : علماء له معنيان والعرف عند ال

  .4إن العرف والعادة بمعنى واحد في اللغة : وقيل . له معنى العادة تماما  -

أنه يخالف العادة ، فالعادة هي ما تعود عليه األفراد فقط ، فإن شاعت هذه العادة وانتشرت                        -
وبناء عليه فإن العادة تكون خاصة باألفراد ، أما            .  5واطردت في االستعمال صارت عرفا       

 .العرف فيكون شامال للجماعات والجماهير ، وواقعا في جميع الحاالت أو أغلبها 

 .ونحن في هذا الصدد سنجعل العادة والعرف أمرا واحدا 

 :أنواع العرف 

 :العرف القويل 
 : ومن أمثلته .  وهو ما تعارف عليه الناس من أقوال معينة 

األنثى ، مع أن لفظ الولد في القرآن الكريم ُيطلق              تعارف الناس على إطالق لفظ الولد على الذآر دون              
 ، وتعارف أهل     6}يوصيكم اهللا في أوالدآم للذآر مثل حظ األنثيين            {:  قال تعالى    .  على الذآر واألنثى     

تونس على إطالق لفظ الطالب على الدارس بالجامعة فقط ، ال الدارس بالمدارس والمعاهد الثانوية ،                            
 .على المحتاج والفقير السائل وآذلك إطالق لفظ الطالب 

 : العرف العملي 
 :ومن أمثلته . وهو ما تعارف عليه الناس من أعمال معينة 

 .تعارف الناس على تقديم المهر وتأخيره 

 .تعارف الناس على البيع بالتقسيط 

 :  العرف العام 
 :ومثاله . وهو العرف الذي يجري بين عامة الناس في جميع الدول والبلدان 

 ) وهو البيع من غير تلفظ آالبيع في المحالت الكبرى ( لبيع بالتقسيط ، وبيع المعاطاة ا -
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 .العرف اخلاص 
وهو العرف الذي يختص بدولة معينة ، أو ببلد معين ، أو بطائفة معينة ، آطائفة التجار ، والمدرسين ،                        

 :ومثاله . واألطباء 

يطلق على  )  طالب  (  عارفهم على أن لفظ     وت.  تعارف أهل تونس على تسمية الحمار بالبهيم          -
فهذا .  طالب العلم الجامعي ، ويطلق على الفقير المحتاج الذي يطلب المعونة والصدقة                            

 .العرف خاص بالتونسيين 

تعارف أهل السعودية وبالد الخليج على تسمية بيت الخالء أو دورة المياه بعبارة الحمَّام ،                       -
التي تطلق عبارة     )  الشام وبالد الغرب اإلسالمي          آبالد   (  بخالف بعض البالد األخرى          

 .الحمام على مكان االستحمام واألغسال والطهارات أو األطهار 

 :العرف الصحيح 
: ومثاله   .  وهو العرف المقبول والمعمول به ، والذي ال يخالف الشرع اإلسالمي واألخالق العامة                              

القرآن في المساجد في أواخر رمضان المبارك ،             تعارف الناس على تكريم األئمة القراء بمناسبة ختم               
فهذا العرف  .  وتعارفهم على تكريم المتفوقين في نهاية السنة الدراسية ، وتكريم المتقاعدين والمترقين                     

صحيح وُيعمل به ، وهو يوافق الشرع من جهة مجازاة أهل القرآن وأهل العلم والعمل واإلبداع                                         
خير واحترام العلم وتوقير العلماء وغرس هذه المعاني في الناشئة              وتكريمهم وتشجيع الناس على فعل ال       

 .واألجيال الصاعدة ، مستقبل األمة وأمل الجماهير في استكمال النهضة واإلعمار والنماء 

 :العرف الفاسد 
إعطاء :  ومثاله  .  وهو العرف المردود والمرفوض ، والذي يخالف الشرع اإلسالمي واألخالق العامة                   

 والتهرب الضريبي ، والغش في عرض السلع والمنتوجات ، واإلسراف في األعراس ،                                الرشوة ،  
 .7ال حكم للعرف الفاسد وإنما التأثير للعرف الصحيح : قال الباجي . والمغاالة في المهور  ، وغير ذلك 

 :شروط اعتبار العرف والعادة وتحكيمهما
 :الشروط هي وهذه .  للعرف والعادة جملة شروط وضوابط ال بد بها 

 .عدم معارضة العرف والعادة للشرع اإلسالمي وأصوله وقواعده  : 1الشرط 

 : ومثال ذلك 

التسوية بين الذآور واإلناث في الميراث ، فهذه العادة أو هذا العرف ال ُيعتبران وال ُيقبالن ،              -
وألن .  8}يوصيكم اهللا في أوالدآم للذآر مثل حظ األنثيين                    {  :  لمخالفتهما لقوله تعالى        

 .المواريث ثابتة بالنص القطعي واإلجماع اليقيني وتلقي األمة لها بالقبول والعمل 

منع النبي صلى اهللا عليه وسلم أنواعا من البيوع التي اعتادها العرب في الجاهلية وتعارفوا                     -
 11 . 10 وبيع المالمسة9عليها ، مثل بيع المنابذة
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وهذا الذي ُيعبَُّر عنه    :  .  آثر الحوادث التي هي من مشتمالته     أن يكون العرف واقعا في آل أو أ       :  2الشرط  
تحمل التجار توصيل البضائع الكبيرة ، فهذا        :  ومثال ذلك   ).  أن يكون العرف ُمطَِّردا أو غالبا        :  (  بقولهم  

 . عرف لجميع التجار أو أغلبهم 

ها ، أما إذا ُوجد بعد هذه            أن يكون العرف سابقا أو مقارنا للحوادث التي ُيراد تحكيمه في                     :  3الشرط  
أن يكون العرف متقدما ومقارنا وليس       :  (  وهذا الذي ُيعبَّر عنه بقولهم       .  الحوادث ، فال ُيعتمد وال ُيحكَّم         

 12)ال عبرة بالعرف الطارئ ( ، أو ) متأخرا وطارئا 

 : أن يكون العرف غيَر ُمعاَرٍض بشرط معتبر ومشروع  : 4الشرط 

حكَّم بغير وجود شرط من أحد المتعاملين ، فإذا اشترط أحدهما شرطا يخالف                      أي أن العرف ُيعتبر ويُ       
العرف ووافق اآلخر ، فإن العرف في هذه الحالة ُيلغى و ُيترك ، ألن الشرط يبطل العرف ، وألن                                    
الشرط من قبيل التصريح والعرَف من قبيل الداللة والتضمن ، وما آان من قبيل التصريح ُيقدَّم على ما                       

 .   من قبيل الداللة والتضمن آان

اشتراط البائع على المشتري عدم تحمل نقل البضاعة الكبيرة إلى محل سكناه ، فإذا قبل                         :  ومثال ذلك    
المشتري هذا الشرط فال يحقُّ له مطالبة البائع بالتوصيل وال يجوز له االعتماد على العرف الذي جرى                      

:  ، ومثاله آذلك       13د بطل هذا العرف بالشرط المصرح به         بأن البائع يتحمل نقل البضائع الكبيرة ، فق           
اشتراط المشتري على البائع إيصال البضاعة الصغيرة ، فإذا قبل البائع هذا الشرط فال يجوز له اإلنكار                     
مستندا إلى أن العادة قد جرت بأن البضائع الصغيرة يتحمل نقلها المشتري ال التاجر ، فإن وجود هذا                             

 . بالقاعدة الشرط ُيبطل العمل

 :الصيغ المتنوعة للقاعدة 
صيغ آثيرة ، ترد فيها أحيانا آلمة العادة ، وترد فيها أحيانا أخرى آلمة                   )  العادة محكمة   (  توجد لقاعدة   

آما أن بعض هذه الصيغ تنص على العرف        .  العرف ، وترد في بعض األحوال آلمة العادة والعرف معا           
ف الخاص ، وهكذا تختلف هذه الصيغ بحسب أنواع العرف ،                  العام ، وبعضها اآلخر ينص على العر          

 .وشروط العمل ، وغير ذلك 

 :ومن هذه الصيغ 

 .14 المعروف عرفا آالمشروط شرطا- -

 .15 التعيين بالعرف آالتعيين بالنص- -

  .16 الحكم للعرف الصحيح - -

  .17ى اللغة آل ما ورد به الشرع مطلقا ، وال ضابط له فيه ، وال في اللغة ، ُيرجع فيه إل- -
                                                                                                                                                      

 . هو البيع مبجرد مالمسة الثوب من تأمل وتراض  10
 220ص : الروكي :  قواعد الفقه اإلسالمي  11
  .110ص :  ، وأشباه ابن جنيم 68ص : وطي  أشباه السي 12
 220 ، 219ص :  ينظر قواعد الروكي  13
  .237ص :  قواعد الزرقا  14
  .45: / ، وجملة األحكام العدلية 241ص :  قواعد الزرقا  15
 .5/115:  املنتقى  16



 

 .18 إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت - -

 .19 المعروف بين التجار آالمشروط بينهم - -

 :أصلها 
  .20}وعاشروهن بالمعروف { :  قوله تعالى - -

  21}ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف { :  قوله تعالى - -

  22}ومن آان فقيرا فليأآل بالمعروف { :   قوله تعالى - -

 23}فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { :  قوله تعالى - -

  24}خذ العفو وأمر بالعرف { :  قوله تعالى - -

خذي أنت وبنوك ما " أو " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف :  "  قوله صلى اهللا عليه وسلم       - -
  .25" يكفيك بالمعروف 

بيحا فهو  ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رآه المسلمون ق           :  "   قول ابن مسعود     - -
  .26"عند اهللا قبيح 

 . إجماع العلماء على أن العرف السوي والصحيح ُيحكم ويعتبر وأن العادة الحسنة ُتتَّبع - -

 المسلمون على مر تاريخهم قد عملوا باألعراف والعادات الحسنة ، بل إن اإلنسانية آلها                      - -
 .تعمل بمثل هذه األعراف 

 :فروعها 
 :من هذه الفروع 

 . الثمار ومدده تثبت بالعرف واألمر المعتاد  عالمات نضج- -

 .27 مدة الحمل ال ُتعلم بدليل من الشريعة ، وإنما ُتعلم بمستقر من العادة- -

                                                                                                                                                      
  .98ص :  أشباه السيوطي  17
  .41: /  ، وجملة األحكام العدلية 233ص :  قواعد الزرقا  18
  .44/ ، وجملة األحكام العدلية 241ص :  قواعد الزرقا  19
 19 النساء  20
 228البقرة   21
 6النساء   22
 229 البقرة  23
 199 األعراف  24
إن أبا سفني رجل شحيح ، فهل       :  قالت هند أم معاوية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           :   ، قالت    - رضي اهللا عنها     – احلديث روته عائشة      25
95أخرجه البخاري يف كتاب البيوع ، باب " خذي أنت وبنوك ما يكفيك باملعروف :  جناح أن آخذ من ماله سرا ؟ قال علي .  
 . يعرف هذا القول بأنه حديث موقوف على ابن مسعود ، وهو يف حكم املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  26



 

 

 عادة النساء تختلف بحسب العوائد ، ولذلك ُسميت الدورة الشهرية بالعادة -

 .الشهرية، الختالف المدد في ذلك 

 . عملة ، فيرجع إلى العملة المعروفة إذا أطلق العقد ، فلم ُيذآر فيه مثال نوع ال -

إذا بيعت الثمار بمائة دينار وخمسين ، هل ُتحمل الخمسون على الدنانير أم ال ؟ فقد ذآر                             -
 .28الخالف ورجح الحمل عليها إذا جرت العادة بذلك 

العدد الُمسند في االمتحان في تونس يكون من عشرين ، بخالف العدد المسند في الشرق ،                        -
 .ائة فيكون من م

 :مستثنياتها 
 :من هذه المستثنيات 

 .ال يعمل بالعادة والعرف إذا ُوجد شرط أو تصريح بعدم مراعاة العرف والعادة  -

 ال يعمل بالعادة والعرف المخالفين للشرع اإلسالمي واألخالق العامة ، آأن تطالب البنت                 -  -
ذلك ، فهذه العادة ال ُتَحكَّم ، ألنها        بمساواتها بأخيها الذآر في الميراث ، ُمدَّعية جريان العادة ب         

 .تخالف النصوص واألصول الشرعية القطعية 

 . ال يعمل بالعرف والعادة إذا لم توجد شروطهما المذآورة سابقا- -

 :مقاصدها 
تقرير التيسير والتخفيف والتدريج ، وذلك بمراعاة ما تعود عليه الناس من أقوال وأفعال                           -

 . حسنة

 ، بتوسيع دائرة الصيغ والطرق الموضوعة للتعامل والتعاقد ، والدالة                توسيع دائرة التعامل    -
 .على التراضي والتفاهم والتوافق 

تحقيق العدالة والتسامح والمساواة ، ودفع الظلم والغرر والغبن ، وهذا بمراعاة المعروف                       -
 .والمعتاد 

ل بالدين   مراعاة الواقع والعصر ومختلف البيئات والظروف ، وهذا بشرط عدم اإلخال                           -
 .وتعاليمه 

تفعيل االجتهاد واالستدالل وتطوير النظر والفكر وإثراء األبحاث المعرفية العامة واألبحاث               -
 . العلمية الشرعية 

 

 

                                                                                                                                                      
  .2/757:  القبس  27
  .2/819:  القبس  28



 

 رسم توضيحي
 :أخي الطالب ، أختي الطالبة 

.هذا الشكل يعينك على فهم المادة ، فال تتأخر عن قراءته بدقة وعمق 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل توضيحي لقاعدة العادة محكمة

صلتها بقواعد 
 العرف

 

صـــلة توافـــق
وتكامـل، وعموم

 .وخصوص

 

مقاصدها 

 

 تقرير التيسير .1

تقريـــر .2
ــكال ــرونة أش م

 .التعامالت

ــيق .3 تحق
العدالة والتسامح،

 .و درء الظلم

 

قواعد المستثنيات

 

قاعـــدة .1
ــستثنى األول :الم
ــع ــراعاة الواق م
ــام ــر األحك وتغي

 .بتغير الزمان

 

قاعـــدة .2
:المـستثنى الثاني  
المــسلمون علــى

 .شروطهم

 

مستثنياتها

تتــــرك .1
العـادة إذا اشترط

 .تركها

عـــادةال .2
المخالفـة لشرع ال

 .تعتبر

ــل .3 ال يعم
بالعادة إذا انتفت

 .شروطها

  

 

فروعها

 

ــل .1 ــدة الحم م
تعرف بالعادة،
ــدة ــذلك م وك

 .الحيض

نوعـية العملة .2
تــتحدد حــسب
العـادة، إذا لم
ينص في العقد
علــى هــذه

 .النوعية

 

 

 أصلها

قـوله تعالى .1
"ــرهن وعاشــ

 ".بالمعروف

ــوله .2 قـــ
ومن كان:"تعالـى 

ــيأكل ــرا فل فقي
 ".بالمعروف

خــذ العفــو .3
 .وآمر بالمعروف

:قول ابن مسعود   .1
ما رآه المسلمون
حسنا فهو عند اهللا

 .حسن

إجماع األمة على .2
ــوائد ــباع الع إت

 .الحسنة

الصيغ المتنوعة

المعــــروف .1
كالمـشروط عـرفا 
 .شرطا

التعيين بالعرف .2
 .كالتعيين بالنص

الحكـم للعرف .3

 .الصحيح

المعروف بين .4
الـتجار كالمشروط

 .بينهم

 

 

تعريف مفردات
 :القاعدة

 العادة -

 محكمة -

 العرف -



 

 

 :لدرس تلخيص ا
وهي إحدى القواعد   .  قاعدة فقهية مهمة جدا عند جمهور العلماء والفقهاء           )  العادة ُمَحكََّمة   (  ُتعتبر قاعدة   

وُتبنى عليها مجموعة عظمى من الفروع واألحكام والجزئيات الفقهية التي تبينت            .  الكلية الخمس الكبرى    
لتي َأِلَفها األفراد والجماعات ، والتي توافقت          بمقتضى تحكيم العوائد الحسنة ومراعاة األعراف السوية ا          

 . مع مصالحهم ورغباتهم وحاجياتهم 

 .والعادة هي األمر المتكرر في حياة الفرد أو الجماعة من غير ارتباط بين السبب والمسبب 

اعتياد شخص على المشي قليال بعد صالة المغرب ، وعلى وضع العمامة على رأسه ،                               :   ومثالها   
 .لمتزوج إعطاء المقدَّم والمَؤخَّر في الزواج واعتياد ا

العادة التي  :  ومثال ذلك    .  جعلها أساسا وفيصال في التحكيم والحكم بين الناس              )  ُمَحكَّمة  (  ويراد بلفظ    
أي ُيحكم بها    (  جرت بأن التاجر يوصل البضاعة الكبيرة إلى المشتري ، فإن هذه العادة يقع تحكيمها                         

 البائع بإيصال البضاعة وإحضارها عند المشتري ، وليس له أن يرفض ذلك ، ألن                  ، فُيلزم )  على البائع   
 .العادة ُتحكَّم ، أو ألن العادة ُمَحكَّمة 

الحسن  الذي اعتاده الناس وتكرر بينهم          )    القول أو الفعل     (  إن األمر    :  ومجمل القول في هذه القاعدة        
ويكون هذا  .  وجلب المصالح ونفي الظلم والبخس          يكون أمرا معتبرا ، فيرجع إليه في إثبات الحقوق                  

وهذا األمر الحسن المعتاد والمألوف ينبغي أن يكون غير مخالف للشرع                    .  بالخصوص عند االختالف   
 .واألخالق 

 : أما العرف عند العلماء فله معنيان 

 فقط ، فإن شاعت هذه      إنه يخالف العادة ، فالعادة هي ما تعود عليه األفراد          :  وقيل  .  له معنى العادة تماما     
 . العادة وانتشرت واطردت في االستعمال صارت عرفا 

وللعرف أنواع ، فهناك العرف القولي والعرف العملي ، و العرف العام والعرف الخاص ، والعرف                             
 :الصحيح والعرف الفاسد 

ع اإلسالمي  عدم معارضة العرف والعادة للشر    :  آما أن هناك شروطا ال بد منها في إعمال العرف ، هي             
وأصوله وقواعده ، وأن يكون العرف واقعا في آل أو أآثر الحوادث التي هي من مشتمالته ، وأن يكون                     
العرف سابقا أو مقارنا للحوادث التي ُيراد تحكيمه فيها، وأن يكون العرف غيَر ُمعاَرٍض بشرط معتبر                        

 .ومشروع 

ثنيات ومقاصد ، وهذا آله مبسوط في مواضعه   ويذآر أن للقاعدة صيغا ، وفروعا ، وأدلة شرعية ، ومست          
 .في هذا الدرس 

 التقويم الّذاتي

 :أسئلة الدرس 
 ما معنى العرف والعادة ، وهل يوجد فرق بينهما ، وما هو الراجح لديك ؟ : 1س

 .أذآر أمثلة على العرف والعادة  : 2س 

 ما هو الدليل على اعتبار العرف ؟ : 3س 



 

 

 العرف والعادة ؟ ما هي شروط مراعاة  : 4س 

 ما هي أهم أقسام العرف ، مع ذآر األمثلة ؟ : 5س 

 ، وما هي الصلة بينها ؟) العادة محكمة ( أذآر ثالث صيغ لقاعدة  : 6س 

 .أذآر مقاصد قواعد العادة والعرف  : 7س 

واعد أذآر بعض المستثنيات لهذه القاعدة ، ولماذا تقررت هذه المستثنيات ، وهل يمكنك ذآر ق                       :  8س  
 هذه المستثنيات ؟

ما هي عوائد األفراح ، وعوائد األتراح ، أذآر أمثلة ثالثة فقط لكل مجال ، مكتفيا بما ُيخالف                            :  9س  
 الشرع من هذه األمثلة ؟

 

 :أجوبة الدرس 
  :1ج 

 . العرف هو ما تعارفه الناس من أقوال وأفعال - -

  من غير ارتباط بين السبب والمسبب  العادة هي األمر المتكرر في حياة الفرد أو الجماعة- -

 . ذآر مثال لها ، في الحياة العامة والخاصة - -

 . العادة تتعلق بأحوال األفراد ، والعرف يتعلق باألحوال العامة ، وغير ذلك - -

 . الراجح األعم أن العبارتين بمعنى واحد ، ويضبط ذلك بحسب االستعمال والحيثيات - -

  : 2ج 

 .خر في الصداق والمهر ، مع التحليل والتفصيل   مثال المقدم والمؤ- -

 . مثال العرف في الوسط التجاري ، مع التفصيل - -

 . مثال عادة النساء في الحيض والنفاس - -

  :  3ج 

 :ومن ذلك ) . أدلة من الكتاب ومن السنة ومن اإلجماع ( هناك عدة أدلة على مراعاة العرف 

 .} وعاشروهن بالمعروف { :  قوله تعالى - -

 } ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف { :  قوله تعالى - -

 } ومن آان فقيرا فليأآل بالمعروف { :   قوله تعالى - -

 }فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان { :  قوله تعالى - -

 } خذ العفو وأمر بالعرف { :  قوله تعالى - -



 

 خذي أنت وبنوك ما "أو " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف :  "  قوله صلى اهللا عليه وسلم       - -
 "  .يكفيك بالمعروف 

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو             :  "   قول ابن مسعود     - -
 " .عند اهللا قبيح 

 . إجماع العلماء على اعتبار العرف والعادة الصحيحين - -

  :4 ج 

 :هناك عدة شروط ، وهي 

 . للشرع اإلسالمي وأصوله وقواعده عدم معارضة العرف والعادة : 1الشرط 

 .ُتكر التفاصيل ، واألمثلة ، والتعاليق واألدلة 

 :ومن األمثلة 

 .التسوية بين الذآور واإلناث في الميراث  -

 منع النبي صلى اهللا عليه وسلم أنواعا من البيوع التي اعتادها العرب في الجاهلية وتعارفوا                  -
 )من الممكن ذآر األدلة الشرعية. (مسة عليها ، مثل بيع المنابذة وبيع المال

وهذا الذي ُيعبَُّر عنه    :  .  أن يكون العرف واقعا في آل أو أآثر الحوادث التي هي من مشتمالته            :  2الشرط  
تحمل التجار توصيل البضائع الكبيرة ، فهذا        :  ومثال ذلك   ).  أن يكون العرف ُمطَِّردا أو غالبا        :  (  بقولهم  

 . أغلبهم عرف لجميع التجار أو 

 .أن يكون العرف سابقا أو مقارنا للحوادث التي ُيراد تحكيمه فيها  : 3الشرط 

ال عبرة  (  ، أو   )  أن يكون العرف متقدما ومقارنا وليس متأخرا وطارئا          :  (   وهذا الذي ُيعبَّر عنه بقولهم       
 .ُتكر األدلة واألمثلة والتعاليق ) بالعرف الطارئ 

 : يَر ُمعاَرٍض بشرط معتبر ومشروع أن يكون العرف غ : 4الشرط 

أي أن العرف ُيعتبر وُيحكَّم بغير وجود شرط من أحد المتعاملين ، فإذا اشترط أحدهما شرطا يخالف                              
العرف ووافق اآلخر ، فإن العرف في هذه الحالة ُيلغى و ُيترك ، ألن الشرط يبطل العرف ، وألن                                    

لة والتضمن ، وما آان من قبيل التصريح ُيقدَّم على ما              الشرط من قبيل التصريح والعرَف من قبيل الدال         
 .  آان من قبيل الداللة والتضمن 

 .اشتراط حمل البضاعة إلى المنزل ، واشتراط تحمل مصاريف التسجيل : ومثال ذلك 

  :5ج 

 : في هذا الجواب ُتراعى العناصر التالية 

 .أقسام العرف ، بحسب االعتبارات المختلفة  -

 .لة في المجاالت المختلفة إيراد األمث -

 .التعليل والتعليق والترجيح  -



 

 : والجواب بالتفصيل على النحو التالي 

 :أهم أقسام العرف ، مع األمثلة : أوال -

 : العرف القولي -

تعارف الناس على إطالق لفظ الولد على الذآر دون األنثى ، مع أن لفظ الولد في القرآن الكريم                    :  ومثاله  
وهناك أمثلة  .  }  يوصيكم اهللا في أوالدآم للذآر مثل حظ األنثيين         {:  قال تعالى   .  ذآر واألنثى   ُيطلق على ال  

 .أخرى 

 :   العرف العملي -

 :ومن أمثلته . وهو ما تعارف عليه الناس من أعمال معينة 

 .تعارف الناس على تقديم المهر وتأخيره 

 .تعارف الناس على البيع بالتقسيط 

 :  العرف العام 

 :ومثاله . هو العرف الذي يجري بين عامة الناس في جميع الدول والبلدان و

العرف الخاص  )  وهو البيع من غير تلفظ آالبيع في المحالت الكبرى           (   البيع بالتقسيط ، وبيع المعاطاة        -
. 

ين ،  وهو العرف الذي يختص بدولة معينة ، أو ببلد معين ، أو بطائفة معينة ، آطائفة التجار ، والمدرس                      
 :ومثاله . واألطباء 

يطلق على  )  طالب  (  وتعارفهم على أن لفظ     .  تعارف أهل تونس على تسمية الحمار بالبهيم          -
فهذا .  طالب العلم الجامعي ، ويطلق على الفقير المحتاج الذي يطلب المعونة والصدقة                            

 .العرف خاص بالتونسيين 

 : العرف الصحيح -

: ومثاله   .  والذي ال يخالف الشرع اإلسالمي واألخالق العامة                  وهو العرف المقبول والمعمول به ،             
تعارف الناس على تكريم األئمة القراء بمناسبة ختم القرآن في المساجد في أواخر رمضان المبارك ،                           

 .وتعارفهم على تكريم المتفوقين في نهاية السنة الدراسية ، وتكريم المتقاعدين والمترقين 

 .يل اعتبار هذا العرف صحيحا وسليما يجدر بالتذآير بيان تعل

 : العرف الفاسد -

إعطاء :  ومثاله  .  وهو العرف المردود والمرفوض ، والذي يخالف الشرع اإلسالمي واألخالق العامة                   
الرشوة ، والتهرب الضريبي ، والغش في عرض السلع والمنتوجات ، واإلسراف في األعراس ،                                   

 .والمغاالة في المهور 

ه ذآر المقاصد الشرعية العتبار هذا العرف فاسدا ، مع االستشهاد ببعض النصوص                                 يجدر بالتنبي  
 . واألقوال 



 

 

ويمكن إضافة بعض األمثلة المستقلة ، مع العليل والتعليق ، إلبراز النظرية الجامعة للعرف                             :  ثانيا   
 . والعادة 

  : 6ج 

 )صلة تطابق أو توافق . (  المعروف عرفا آالمشروط شرطا - -

 ) صلة تطابق أو توافق . ( يين بالعرف آالتعيين بالنص  التع- -

 )صلة تكامل ، إذ بينت حكم العرف . (  الحكم للعرف الصحيح  - -

.  آل ما ورد به الشرع مطلقا ، وال ضابط له فيه ، وال في اللغة ، ُيرجع فيه إلى اللغة                                  - -
 )صلة توضيح وتدقيق وضبط ، إذ بينت ضوابط اعتبار العرف (

 ) صلة ضبط تطبيق العادة. (عتبر العادة إذا اطردت أو غلبت إنما ت- -

صلة تخصيص ، إذ خصصت العرف في              .  (   المعروف بين التجار آالمشروط بينهم              - -
 ).المجال التجاري 

  :7ج 

 )يرجى التفسير والتفصيل والتحليل : ( من هذه المقاصد 

 .تقرير التيسير والتخفيف والتدريج  -

 . توسيع مجال التعامل  -

 .تحقيق العدالة والتسامح والمساواة ، ودفع الظلم والغرر والغبن  -

 .مراعاة الواقع والعصر ومختلف البيئات والظروف ، بشرط مراعاة قواعد الدين وأصوله  -

تفعيل االجتهاد واالستدالل وتطوير النظر والفكر وإثراء األبحاث المعرفية العامة واألبحاث               -
 . العلمية الشرعية 

  : 8ج 

 :ن هذه المستثنيات م

 : أوال 

 .ال يعمل بالعادة والعرف إذا ُوجد شرط أو تصريح بعدم مراعاة العرف والعادة  -

 . ال يعمل بالعادة والعرف المخالفين للشرع اإلسالمي واألخالق العامة -  -

 . ال يعمل بالعرف والعادة إذا لم توجد شروطهما المذآورة سابقا- -

 : ثانيا 

يات ألن إلحاقها بقواعد أخرى أليق وأنسب ، من حيث مراعاة مقاصد الشرع                               تقررت هذه المستثن     
 .ومصالح الخلق 



 

 

 :ثالثا 

 .قواعد الشروط واعتبارها ، وغير ذلك :  ومن قواعد هذه المستثنيات 

  : 9ج 

 :عوائد األفراح المخالفة للشرع : أوال 

 .تناول الخمور  -

 .المغاالة في المهور والنفقات والتباهي بها  -

 .تأخير الزواج من غير موجب أو سبب مشروع ومعقول  -

 :عوائد األتراح المخالفة للشرع : ثانيا 

 .لطم الخدود وسوء األدب مع الخالق  -

 .إطالة األحزان  -

 .المفاخرة في األطعمة واألشربة  -



 

 

 الدرس التاسع

 1)يزول بالشك اليقين ال( قاعدة شرح 
 

 :القاعدة في الواقع االجتماعي والحياتي 
هذه القاعدة منتشرة تطبيقاتها في الواقع االجتماعي والمالي بصورة آبيرة جدا ، ومن ذلك أمالك الناس                      

 بمجرد الشكوك       وعقاراتهم ومساآنهم وسياراتهم ، فهي مملوآة لهم باليقين والقطع ، وال تزول                                  
واالدعاءات واألوهام ، بل تزول بيقين آخر ، آيقين العقد واالتفاق على إزالة هذه األمالك وانتقالها إلى                      

 .أصحابها ، بموجب القانون أو الشرع 

 : الهدف النوعي 
اتها وما  ومعرفة تفصيالتها وتفريعاتها وتطبيق    )  اليقين ال يزول بالشك      (  تمكين الطالب من معرفة قاعدة       

 .يستثنى منها وبعض أسرارها 

 :تخطيط الدرس 
 .تقديم  -

 .تعريف ألفاظ القاعدة  -

 .تعريف الظن والظن الغالب والوهم  -

 .عدم وجود المشكوك فيه في الشريعة  -

 .المعنى اإلجمالي للقاعدة  -

 .الصيغ المتنوعة للقاعدة  -

 .أصلها  -

 .فروعها  -

 .مستثنياتها  -

 .مقاصدها  -

 :تقديم
من أعظم القواعد الفقهية المعتبرة التي تدور حولها وتنبني عليها                   )  اليقين ال يزول بالشك        (ُتعد قاعدة  

وهي إحدى القواعد الخمس أو الست التي عدَّها العلماء أمهات                      .  طائفة عظمى من األحكام الفقهية            
 .القواعد األصلية والكلية 

 2وك فيه يجعل آالمعدوم الذي يجزم بعدههذه القاعدة مجمع عليها ، وهي أن آل مشك: "  قال القرافي 
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 :تعريف ألفاظ القاعدة
) الظن  (  ، آما تتعلق بعبارات أخرى ، آعبارة             )  الشك  (  و  )  اليقين  (  تنطوي القاعدة على عبارتي        

ويستحسن تعريف هذه العبارات ، ألن بيان معنى القاعدة            )  .  الوهم  (  وعبارة  )  الظن الغالب   (  وعبارة  
 .لتعريفات يتوقف على هذه ا

 )اليقني ( تعريف لفظ 
العلم "  اليقين هو    :  قال الجوهري    .  هو العلم الذي ال تردد معه ، وهو زوال الشك وإزاحته               :  اليقين لغة 

 3يقنت األمر َيَقنًا ، وَأْيَقنُت ، واستيقنت وتيّقنت آله بمعنى واحد: وزوال الشك ، منه 

الموت حق ويقين ، أي أنه أمر مطابق        :  ومثاله  .  4 للواقع هو االعتقاد الجازم الثابت المطابق    :  واصطالحا
  .5}واعبد ربك حتى يأتيك اليقين { : قال تعالى . للواقع الثابت ، ولذلك سمى اهللا تعالى الموت يقينا 

فالذي يتبادر إلى الذهن أن معنى اليقين هنا هو االستصحاب لما تيقن في                       :  قال الدآتور علي الندوي        
 .6صل ، وأطلق عليه اليقين مجازا الماضي وهو األ

 ) الشك ( تعريف لفظ 
واشتهر في معنى التردد بين النقيضين بال ترجيح ألحدهما على اآلخر ، وهو                  .  الشك هو نقيض اليقين      

 .الوقوف بين شيئين بحيث ال يميل القلب إلى أحدهما

ح ، فالراجح ظن ، والمرجوح        وهذا التردد إذا آان على السوية فهو على الشك ، وإذا آان على الترجي                   
 .7وهم 

والمراد من الشك هو الشك الطارئ بعد حصول اليقين ، فال يتعين هنا إال هذا                         :  قال الدآتور الندوي      
 8المفهوم باعتبار أن اليقين ال يتصور مع وجود الشك إذ إنهما نقيضان

 :تعريف لفظ الظن 
 العلم ، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد               الظن هو اسم لما يحصل عن أمارة ، ومتى قويت أدت إلى                    

إنه الوقوف بين شيئين بحيث يترجح أحدهما دون أن يطرح اآلخر             :  "  وعرفه الحموي بقوله       .  9التوهم
10. 
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 :تعريف لفظ الظن الغالب 
الظن الغالب هو الظن الذي يصاحبه االطمئنان ، أو هو الظن الراجح على غيره ، بحيث ُيصار إليه                               

وحكم الظن الغالب أنه يقوم بمثابة اليقين عند الفقهاء ، ويجوز بناء األحكام الفقهية عليه                   .  وُيترك اآلخر   
 .11عند عدم وجود اليقين الذي قلَّما يحصل عند النظر واالستدالل

 :تعريف الوهم 
 .الوهم هو الشك المطروح والمرجوح 

 :ال يوجد في الشريعة مشكوك فيه 
لشك الذي يعرض لإلنسان بسبب سهوه ونسيانه والتباس األمر عليه            الشك المتحدث عنه في القاعدة هو ا       

، فشكه في طهارته أمر واقع بالنسبة إليه ، وليس واقعا في الشرع ، فالشرع ال شكوك فيه ، بل آله يقين                        
 .وقد تعبدنا اهللا تعالى في الفروع والفقه بالظن الغالب . وظن غالب هو في حكم اليقين 

 :اعدة المعنى اإلجمالي للق
. األمر الثابت باليقين والقطع ال يزول بالشك أو بالظن أو الوهم ، وإنما يزول بيقين مثله أو بظن غالب                         

فالحكم ينبني على اليقين والقطع وغلبة الظن وال ُيترك أو يزال إال باليقين والقطع وغلبة الظن ، أي أنه                        
 .ال يزول بما هو دون ذلك ،آالشك والوهم والتخيل

تبر الشارع الظن الغالب في حكم أو في معنى اليقين والقطع عند تعذر هذا اليقين والقطع ، وذلك                      وقد اع 
للتيسير والتخفيف ، ولدفع عملية األحكام واالمتثال ، ولتيسير التعامل والتواصل بين الخلق ، وألن الخطأ                

ادر ، أو الغالب ال ُيترك          للنالعبرة للغالب ال      :  في الظن الغالب قليل ونادر ، والقاعدة األخرى تقول                  
 .للنادر

قبول شهادة الشاهدين ، فإنها أمر ثابت بغلبة الظن ، أي أن القاضي يغلب على ظنه أن                            :  ومثال ذلك    
الشاهدين ال يكذبان ، ولكنه ال يقطع بذلك ، بل هناك احتمال ضئيل بإمكانية آذبهما أو سهوهما ، ولكن                          

 التفت إليه وُعمل به ،       ه وال ُيعتبر في عمل القضاء وفي الشهادة ، ولو           هذا االحتمال الضئيل ال ُيلتفت إلي      
لضيَّع ذلك حقوق الناس ومصالحهم ، وَلعطَّل مسيرة القضاء ، ولشجَّع الجناة على االعتداء ، ألنهم ال                           

 . يخافون من شهادة الشهود عليهم 

 12الظن وال مفارقة الواجب بالدعوىال يحل رفع اليقين بالشك وال ترك الحق ب: قال ابن حزم األندلسي 
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 :الصيغ المتنوعة للقاعدة 
 : من هذه الصيغ 

 .13ال يجوز أن ُيزال اليقين بالشك  -

  .14 ال يحل رفع اليقين بالشك - -

 .15 األصل بقاء ما آان على ما آان - -

 .16 الشك ال يوجب حكما في الشرع بإجماع- -

 .17 وجب أال يكون للشك تأثير- -

 .18قين ثابت بمشكوك فيه في إبطال حق وإثباته ال يقضي أحد على ي- -

 .19 آل شيء بطل بيقين فال يعود إال بيقين من نص أو إجماع- -

 . األصل براءة الذمة - -

 . ال عبرة بالظن البين خطؤه - -

 . ال عبرة للتوهم - -

 :أصلها    
 .28: النجم} إن الظن ال يغني من الحق شيئا{ :  قوله تعالى - -

إذا شك أحدآم في صالته فَلْم َيْدِر َآْم  صلى أثالثا أم أربعا                 :  "   وسلم   قوله صلى اهللا عليه      - -
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن آان صلى خمسا                     

 .20"شفعن له صالته ، وإن آان صلى إتماما ألربع آانتا ترغيما للشيطان

دآم في المسجد ووجد ريحا بين إليته فال يخرج            إذا آان أح  :  "  قوله صلى اهللا عليه وسلم          - -
  "21حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا 

 . إجماع العلماء على آون اليقين ُمقدما على ما دونه - -
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 :فروعها 
 :من هذه الفروع 

 من ملك دارا بيقين ، فال ُتزال ملكيته بشك ، بل بيقين ، آأن يثبت بيعه للدار بعد أن آان                           - -
 .يملكها 

فمن أفطر في يوم    .   الصوم بيقين النهار ال يجوز له أن يخرج عنه إال بيقين الليل               من التزم  - -
 .22الغيم تتوجه إليه المالمة وينسب إلى التفريط بقلة الصبر وترك التثبت

 من شك بعد أن رآع لطوافه في إتمامه طوافه فال يعلم إن آان أدى الطواف سبعا أو ستا                          - -
طواف ، ألن الطواف ال يكون أقل من سبعة أطواف متيقنة ،            أو خمسا ، فإنه ال يجزئه ذلك ال       

فعلية أن يرجع و يبني على ما تيقن من طوافه لقرب المدة ، ألنه إنما ذآر ذلك إثر سالمه                          
وإن تيقن ستة طاف واحدا ، ثم يعيد الرآعتين         .  من الرآعتين ، فإن تيقن خمسة طاف شوطين       

 .23ألن حكمهما أن يصليا بعد تمام األسبوع 

 ومن شك في شوط من طوافه وهو يسعى فانه يرجع فيتم طوافه على ما استيقن ثم يعيد                           - -
ووجه ذلك أنه يلزمه أن يأتي بالطواف على يقين ليتحقق براءة ذمته                     .  الرآعتين والسعي    

 . 24فعليه أن يتم الطواف على اليقين ثم يأتي بعده بما هو بعده في الرتبة 

 .25 فال تبرأ الذمة منها إال بيقين الصالة متيقن تعلقها بالذمة- -

 المبتدئة بالحيض إذا اغتسلت قضت صلوات تلك األيام إلى أقل ما تكون فيه المرأة حائضا                  - -
 .26)ألن الصالة ال تترآها إال بيقين ( من األيام ، 

 الماء حيث ما وجد صافيا غير مضاف فهو على طهارته حتى يصح أنه قد حلت فيه                                  - -
 27نجاسة

رض على طهارتهما ال يجب غسل شيء منهما حتى يستيقن النجاسة فيه فإذا                     الثوب واأل   - -
 .28استوقنت ُغِسلت 

 من أيقن بنجاسة من جهة من ثوبه غسل تلك الجهة ، وإن أيقن بها في ثوبه وجهل                                        - -
 .29موضعها غسله آله 
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 :مستثنياتها 
 :المستثنيات من هذه 

فالمتيقن في حق    .  بهن جميعا    من اختلطت مرضعته بنساء محصورات فينهي عن التزوج               -
غير المرضعة أنهن غير محرمات على من أرضعته الواحدة ، والشك هو احتمال أنهن                           

فأصل القاعدة يقتضي عدم منعهن من التزوج به، غير أن تعذر معرفتهن منع من              .  أرضعنه  
 . 30ولذلك عدل عن اليقين إلى الشك لهذا الوجه . ذلك 

قاله المالكية ، وهو       .  ه أم ال وجب عليه نضحه بالماء              من شك هل أصابت النجاسة ثوب           -
فقد التفت إلى الشك في هذا المثال وترتب          .  استثناء من القاعدة التي تلغي الشك وال تعتبره            

 . 31عليه وجوب النضح 

 من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، فالمشهور عند المالكية أنه يعيد الوضوء ، وللمذهب                         -
وأظهر ما  .   ، والمهم أنهم جعلوا للشك في الحدث تأثيرا في الطهارة              المالكي تفصيل في هذا   

يعود إلى مراعاة أصل آخر ،      )  اليقين ال يزول بالشك     (  ذهبوا إليه أن مخالفة المالكية لقاعدة       
وهو انشغال الذمة بالصالة ، واألصل أن الذمة المشغولة ال تبرأ إال باألداء الصحيح ،                                

وبهذه فإن المالكية قد رجحوا أصل الصالة       .  لى بوضوء صحيح    والصالة ال تؤدى صحيحة إ    
على أصل الطهارة ، وأن سبب هذا الترجيح هو أن الصالة من المقاصد وأن الطهارة من                        
الوسائل ، واالحتياط للمقاصد َأْولى من االحتياط للوسائل ، ألن الوسائل أخفض رتبة من                         

 .  32المقاصد 

 :مقاصدها 
 . وفي هذا تسهيل وتخفيف . ن التكاليف والواجبات الزائدة تقرير براءة الذمم م -

 . تقرير مبدأ االحتياط والورع والسالمة في الدين والدنيا  -

 . تقرير منظومة األحكام واالمتثال والقوانين ، وفي هذا من الخير ما ال ُيحصى  -

 .  طرح الوساوس والشكوك والريب التي قد تشوش على أصحابها وترهقهم وتتعبهم -

 رسم توضيحي
 :أخي الطالب ، أختي الطالبة 

حاول أن تتابع مليا الشكل التوضيحي ، واستخرج منه هيكلة الدرس وعناصره األساسية ، ثم حاول                              
شرح وتفصيل تلك العناصر من غير الرجوع إل المادة المدونة ، وحاول مرة أخرى إعادة رسم الشكل                       

 .بالتذآر والتصور 

.ذا مهم جدا ، فعليك باالنتباه فه
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 شكل توضيحي لقاعدة اليقين ال يزول بالشك

مقاصدها

تقريـر براءة .1
 الذمم

تقريــر مــبدأ .2
ــياط و االحتـ

 التورع

ــرح .3 طـــ
الوســـاوس و

 الشكوك

 قواعد المستثنيات

قاعدة المستثنى .1
:األول و الثانــي
االحتياط في العبادة

قاعدة المستثنى .2
االحتــياط:الثانــي

للفـــــروج و
ــراض و األعــ

 النسب

مستثنياتها

مـن تيقن الطهارة و شك .1
في الحدث فالمشهور عند
المالكية أنّه يعيد الوضوء،

 فقد جعلوا الشك مؤثّرا

مـن اخـتلطت مرضعته .2
بنـساء محصورات فينهى
عـن التزوج بهن جميعا،
فالشك واقع في المرضعة

ثّر على كّلفقـط، وهو يؤ   
النـساء المحصورات أي

 .يؤتى على اليقين

مـن شـك هـل أصابت .3
النجاسة ثوبه أم ال، وجب

 عليه نضحه بالماء

 فروعها

من شك في عدد .1
ــي ــواط ف األش
الطواف فإنّه يبني

 عن اليقين

المـاء األصلى .2
ــه ــى طهارت عل
حتّى يتيقّن أنّه قد
حلّت فيه النجاسة

أصلها

إن الظن :قوله تعالى .1
ال يغني من الحق 

 شيئا

2.  قوله ص إذا شك
أحدكم في صالته فلم 
يدر كم صلّى أثالثا أم 
 أربعا فليطرح الشك

الصيغ 
 المتنوعة

ال يجــوز .1
أن يـــزال
 اليقين بالشك

يبنى على .2
 اليقين

ــر .3 ال أثـ
 للشك

تعريف 
مفردات 
 القاعدة

 اليقين -

 الشك -

 الظن -

 الظن -
 الغالب

 الوهم -

ــى لمعنـــ
ــي إلجمالــ

 للقاعدة

صلتها بقواع
اليقين و الشك

صالت توافق 
تطابق أو صالت
تكامل و تقارب



 

 

 :تلخيص الدرس 
من أعظم القواعد الفقهية المعتبرة التي تنبني عليها طائفة عظمى من              )  اليقين ال يزول بالشك    (ُتعد قاعدة   

عد األصلية والكلية   وهي إحدى القواعد الخمس أو الست التي عدَّها العلماء أمهات القوا            .  األحكام الفقهية   
. 

) الظن  (  ، آما تتعلق بعبارات أخرى ، آعبارة        )  الشك  (  و  )  اليقين  (  وتنطوي هذه القاعدة على عبارتي      
 .ولكل هذه العبارات مدلوالتها المقررة في مواضعها ) . الوهم ( وعبارة ) الظن الغالب ( وعبارة 

زول بالشك أو بالظن أو الوهم ، وإنما يزول بيقين مثله            ومفاد القاعدة أن األمر الثابت باليقين والقطع ال ي         
وقد اعتبر الشارع الظن الغالب في حكم أو في معنى اليقين والقطع عند تعذر هذا اليقين                  .  أو بظن غالب    

والقطع ، وذلك للتيسير والتخفيف ، ولدفع عملية األحكام واالمتثال ، ولتيسير التعامل والتواصل بين                            
العبرة للغالب ال للنادر ، أو       :  خطأ في الظن الغالب قليل ونادر ، والقاعدة األخرى تقول             الخلق ، وألن ال   

 .الغالب ال ُيترك للنادر

 .قبول شهادة الشاهدين ، فإنها أمر ثابت بغلبة الظن ، مع احتمال الكذب أو السهو: ومثال ذلك 

قات في مجاالت عديدة ، آما قد            ولهذه القاعدة صيغ عدة ، وأصل شرعي تستند إليه ، وفروع وتطبي                    
وآل هذا مبسوط في    .  يكون لها مستثنيات ال تدخل فيها ، وهي مع هذا تحتوي على مقاصدها المشروعة                

 .مواضعه من هذا الدرس 

 التقويم الّذاتي

 :أسئلة الدرس 
 ما معنى عبارات اليقين ، والظن ، والشك ، والوهم ، وما هي الفروق بينها ؟ : 1س 

  ما المعنى المجمل للقاعدة ؟ :2س 

 هل الشريعة اإلسالمية تحتوي على شكوك ؟ : 3س 

 ما هو الدليل النقلي والعقلي على مراعاة اليقين واستبعاد الشك ؟ : 4س 

 هل للقاعدة مستثنيات ، أذآرها إذا وجدت ، مع التعليل والتمثيل ؟ : 5س 

 .وال الشخصية أذآر فرعين للقاعدة في مجال المعامالت واألح : 6س 

متى يكون الظن الغالب مقبوال ، وما هو المجال التكليفي الشرعي الذي ال يجوز فيه الظن الغالب                   :  7س  
 بل ال بد من القطع فيه ؟

 .  أذآر بعض الصيغ المتنوعة للقاعدة  : 8س 

 



 

 

 :أجوبة الدرس 
  :1ج 

 :أوال 

دد معه ، وهناك تعريفات أخرى في اللغة واالصطالح ، تعتمد               اليقين هو العلم الذي ال تر        - -
 .من الدرس 

 . الظن هو هو أن يترجح أحد األمرين دون أن يطرح اآلخر - -

 . الشك هو نقيض اليقين ، وهناك تعليقات - -

 . الوهم هو الشك المطروح - -

 )وذآر األمثلة مع التفصيل . ( الفروق بينها بحسب درجة القوة والرجحان والمرتبة  : ثانيا

  : 2ج 

 . الثابت باليقين ال يزول بالشك - -

 . الظن الغالب في حكم اليقين - -

 .  الهدف من هذا استقرار األحكام وتيسير التعامل - -

 )تذآر األمثلة ، وأقوال العلماء ، وتعاليق الباحثين باختصار  ( - -

  :3ج 

.....    ( و اإلنسان ونسيانه واضطرابه         ال توجد شكوك في الشريعة ، والشك في القاعدة يراد به سه                      
 )يستحسن ذآر األمثلة 

  : 4ج 

 :الدليل العقلي : أوال 

 .}إن الظن ال يغني من الحق شيئا{ :  قوله تعالى - -

إذا شك أحدآم في صالته فَلْم َيْدِر َآْم  صلى أثالثا أم أربعا                 :  "  قوله صلى اهللا عليه وسلم         - -
ن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن آان صلى خمسا               فليطرح الشك وليبن على ما استيق      

 ".شفعن له صالته ، وإن آان صلى إتماما ألربع آانتا ترغيما للشيطان

إذا آان أحدآم في المسجد ووجد ريحا بين إليته فال يخرج               :  "  قوله صلى اهللا عليه وسلم          - -
 "حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا  

 . ُمقدما على ما دونه  إجماع العلماء على آون اليقين- -

 : الدليل العقلي : ثانيا 

 ....اتباع الشكوك يعطل المصالح ويضيع المنافع ويحدث المشاآل  -



 

 

  :5ج 

 :ومنها .  نعم توجد مستثنيات :أوال 

يذآر التفصيل ،    .  من اختلطت مرضعته بنساء محصورات فينهي عن التزوج بهن جميعا                  -
 .بما يرتبط بالناحية االستثنائية 

قاله المالكية ، وهو       .  ن شك هل أصابت النجاسة ثوبه أم ال وجب عليه نضحه بالماء                        م -
فقد التفت إلى الشك في هذا المثال وترتب          .  استثناء من القاعدة التي تلغي الشك وال تعتبره            

 .عليه وجوب النضح

هب  من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، فالمشهور عند المالكية أنه يعيد الوضوء ، وللمذ                     - -
وأظهر ما  .  المالكي تفصيل في هذا ، والمهم أنهم جعلوا للشك في الحدث تأثيرا في الطهارة                 

يعود إلى مراعاة أصل آخر ،      )  اليقين ال يزول بالشك     (  ذهبوا إليه أن مخالفة المالكية لقاعدة       
وهو انشغال الذمة بالصالة ، واألصل أن الذمة المشغولة ال تبرأ إال باألداء الصحيح ،                                

وبهذه فإن المالكية قد رجحوا أصل الصالة       .  والصالة ال تؤدى صحيحة إلى بوضوء صحيح        
على أصل الطهارة ، وأن سبب هذا الترجيح هو أن الصالة من المقاصد وأن الطهارة من                        
الوسائل ، واالحتياط للمقاصد َأْولى من االحتياط للوسائل ، ألن الوسائل أخفض رتبة من                         

 .المقاصد

 : ثانيا 

عليل هذا يكمن في أن إلحاق المستثنيات بقواعد أخرى أليق وأنسب من حيث مراعاة مقاصد الشريعة                         ت
 )تذآر أمثلة مع ربطها بهذا التعليل . ( ومصالح المكلفين وحقوق الناس 

  : 6ج 

 :هذان الفرعان هما 

 .ملكية العقار الثابتة بيقين ال تزول بمجرد الشك  -

 .ول بمجرد الشكوك ثبوت الزوجية المتيقنة ال تز -

  :7ج 

 .إذا آان قريبا من اليقين ، ومجال االعتقاد ال يجوز فيه مجرد الظن الغالب  -

  :8ج 

 :من هذه الصيغ 

 .ال يجوز أن ُيزال اليقين بالشك -

 . ال يحل رفع اليقين بالشك- -

 . األصل بقاء ما آان على ما آان- -

 .ق وإثباته ال يقضي أحد على يقين ثابت بمشكوك فيه في إبطال ح- -



 

 

 . األصل براءة الذمة - -

 . ال عبرة بالظن البين خطؤه - -

 . ال عبرة للتوهم - -



 

 الدرس العاشر 

 1)، والضرورة ُتقدَّر بقدرهاالضرورات تبيح المحظورات(قاعدة  شرح
 

 :مثال من عالم الطيران 
نسمع عن النزول االضطراري لبعض الطائرات ، وغالبا ما يكون هذا النزول في األماآن المحظورة                        

هذه األماآن لدفع األضرار األآبر       التي ُيمنع فيها النزول ، ولكن االضطرار إلى النزول حتم استخدام                   
 .وتحمل األضرار األخف 

، وآذلك الحال بالنسبة لقاعدتنا الفقهية هذه ، فهناك أمور محظورة تبيحها الضرورة الشرعية المعتبرة                       
 . وما يلي من البيانات يوضح المراد ويجليه 

 :الهدف النوعي 
تعريفها وصيغها الموافقة لها وأصلها وفروعها       من حيث )  الضرورات تبيح المحظورات    (  استيعاب قاعدة   

 .وما يستثنى منها ومقاصدها ، وإيصال الطالب إلى يسر استحضارها وتطبيقها في موجبات ذلك 

 :تخطيط الدرس 
 .تقديم  -

 .تعريف ألفاظ القاعدة  -

 .المعنى اإلجمالي للقاعدة  -

 .الصيغ المتنوعة للقاعدة  -

 .أصلها  -

 .فروعها  -

 .مستثنياتها  -

 .صدها مقا -

 : تقديم 
الضرورات تبيح    (  تعد القاعدة السادسة واألخيرة من القواعد الكلية الكبرى ، والتي هي قاعدة                                     

، ُتعد إحدى القواعد الفقهية المعتبرة التي ُبنيت عليها عدة أحكام           )  المحظورات ، والضرورة ُتقدَّر بقدرها      
آما أن لها أهمية آبرى     .  ن فيما بعد هذه الصلة      وسنبي.  ولها صلة بقواعد المشقة والضرر      .  فقهية جزئية   

في العصر الحالي ، وذلك من جهة تعلقها ببعض الحوادث والوقائع التي آان الحكم عليها أو لها حاصال                     
 .بناء عليها وانطالقا منها 
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 :تعريف مفردات القاعدة 

  :تعريف لفظ الضرورات 
 يشرف فيها اإلنسان أو الجماعة على الموت           لضرورات مفردها ضرورة ، والضرورة هي الحالة التي          

 .الُمَحقَّق أو الهالك البيِّن والضرر البالغ

حالة العطش الشديد التي تصيب اإلنسان بسبب فقدان الماء أو السائل المباح، والتي                 :  ومثالها المعروف   
 .قد يشرف اإلنسان فيها على موته أو هالآه 

 ) :ُتِبيح ( تعريف لفظ 
 . ومصدر أباح إباحة. ومعنى أباح أجاز وَأِذَن .  فعل مضارع لفعل أباح )ُتبيح ( لفظ 

آما قد ُيراد بها    .  نفي إثم المحظور الُمرتَكب     )  الضرورات تبيح المحظورات    (  وُيراد باإلباحة في قاعدة     
 .وجوب  فعل المحظور لدفع الضرر األآيد أو درء هالك النفس 

 :احملظورات تعريف لفظ 
ومثاله شرب الخمر ، وقتل الغير          .  والمحظور هو الُمحرم والممنوع        .  ردها محظور     المحظورات مف  

 .وإيالمه وإحباط معنوياته ، وأآل الميتة ولحم الخنزير 

 ) :ُتقَدَّر بقدرها ( تعريف لفظ  
، ُتحسب بحسابها وُتضبط بقياسيها ومعاييرها ، فالضرورة ال تبيح المحظور                    )  ُتقدر بقدرها     (  معنى   
ففي مثال العطش للشديد ُيباح للعطشان شرب مقدار ُمحدد من                   .  ق وعموم ، بل بميزان ُمحدد             بإطال

الخمر يزيل العطش ، آما يجب على العطشان أن يبحث قبل ذلك عن سائل مباح أو مكروه أو مختلف                           
ه في تحريمه آي ُيزيل به عطشه ، آما عليه أن ال يوصل نفسه إلى ذلك العطش ، وعليه آذلك أن يكر                            

فكل هذه األمور   .  شرب ما اضطر إليه من خمر ، وأن يستغفر ربه ويتوب إليه وأن يسأله العفو والعافية                  
تجعل الضرورة موزونة ومضبوطة ، وتجعل المحظور ال ُيمارس إلى في نطاق ضيق ومقدار محدد                          

 .وبكيفية مخصوصة 

وهذه القاعدة  .  إباحة المحظور   ولذلك جاءت قاعدة أخرى لتنص على أن الضرورة إذا زالت يزول معها              
) إذا ضاق األمر اتسع ، وإذا اتسع ضاق            (آما تنص القاعدة التالية      .  2ما جاز لُعذر بطل بزواله        :  هي  

 .على نفس ذلك 

 :المعنى اإلجمالي للقاعدة 
ولة حاالت الضرر الشديد أو الهالك الغالب أو الموت الُمَحّقق ، والتي تصيب اإلنسان أو الجماعة أو الد                     

ففي حالة  .  أحيانا ، هذه الحاالت تجيز أو توجب فعل المحرم ، وذلك لدفع الهالك والضرر والموت                             
وفي حالة الحصار ُيباح للدولة قتال العدو        .  العطش الشديد ُيباح للعطشان شرب الخمر لدفع هذا العطش             

 .والنهب واالنتهاك وإيالمه وصد عدوانه ، وذلك لدفع االعتداء واستبعاد االحتالل واالستيطان 
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 :الصيغ المتنوعة للقاعدة 
 :من هذه الصيغ 

 .3 الضرورة قد رفعت التحريم وأثبتت اإلباحة - -

 .4 الضرورة العامة تبيح المحظور - -

  .5 يجوز في الضرورة ما ال يجوز في غيرها- -

 .6 ال واجب مع العجز وال حرام مع الضرورة - -

 .7 من المصلحة الرخصة عند الضرورات - -

 .8 ما ُأبيح للضرورة يقدر بقدرها - -

 .9 ما جاز لُعذر بطل بزواله - -

  .10 إذا ضاق األمر اتسع ، وإذا اتسع ضاق- -

 :أصلها
 11}فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه { :  قوله تعالى - -

  12}وقد َفصََّل لكم ما َحرََّم عليكم إال ما اضطررتم إليه { :  قوله تعالى - -

  .13}فمن اضطر غير باغ وال عاد فإن اهللا غفور رحيم { :  قوله تعالى - -

  14}فمن اضطر في مخمصة غير ُمَتَجاِنٍف إلثم فإن اهللا غفور رحيم { :  قوله تعالى - -

  " 15ال ضرر وال ِضرار: "  قوله صلى اهللا عليه وسلم - -

 . إجماع العلماء على أن الدين يسر وسهل ، وأن الضرر منفي في الشرع - -
                                                 

 2/628:  القبس  3
 4/259:  املنتقى  4
   4/168:   األم  5
  50ص :  شرح القواعد السعدية  6
 1/193 املعلم  7
 1/276 أشباه ابن جنيم  8
  .23املادة :  ، وجملة األحكام العدلية 189ص :  ، وقواعد الزرقا 85ص :  أشباه السيوطي  9

  121 – 1/120: تيسري فائق أمحد حممود . حتقيق د : كشي  املنثور يف القواعد للزر 10
 115 ، النحل 173البقرة   11
 119األنعام   12
 115النحل   13
 3 املائدة  14
  سبق خترجيه 15



 

 

 :فروعها 
 :من هذه الفروع 

 المرأة الحائض في الحج والتي عليها طواف اإلفاضة ، ولكنها لم تستطع أن تفعله وهي                         - -
طاهرة ، بسبب عدم قدرتها على تأجيل السفر ، أو بسبب عدم انتظار مرافقيها لها  ، أو بأي                     
سبب شرعي قاهر ، فإن هذه المرأة ُتعد مضطرة لفعل الطواف وهي حائض ، ولكن عليها                     
أن تغتسل وتستحفظ ، أي تتحفظ بشدة وإحكام حتى ال ينزل الدم منها ، آما عليها أن تقدم                           

. شاة أو بدنة  لالحتياط ، آما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه                                  
ويجوز لهذه المرأة استعمال الدواء الذي يوقف العادة الشهرية أثناء الحج حتى تؤدي                                  

 16 ، هذا بشرط أن ال ُيلحق بها هذا الدواء الضرر عليها الطواف وهي طاهرة

:  من اضطر إلى شرب الخمر لجوع أو عطش ، فقد روى ابن القاسم عن مالك في العتبية                     - -
أما إن آانت تشبع أو تروي فال بأس أن يشربها عند                     .  ال يشربها ولن تزيده إال عطشا             

وخاف على نفسه فله أن يسيغها           الضرورة آالميتة ، ومن اضطر إلى شربها ألنه غصَّ                   
 .17وروى أصبغ عن ابن القاسم يشرب المضطر الدم وال يشرب الخمر. بالخمر 

 . من اضطر إلى أآل الميتة جاز له أن يأآل ليدفع عن نفسه ضرر الهالك - -

 يجوز النظر إلى عورة الحي للمداواة إن دعت الضرورة إلى ذلك ، وُيراعى في النظر                          - -
 .18ضرورة بقدرها ، فال ينظر إال ما تسد به الحاجة فحسب شرط تقدير تلك ال

 يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن على وجه التعوذ والتبرك وذآر اسم اهللا تعالى، وال                     - -
وذآر الباجي أن ضرورة التعلم أو التعليم تبيح             .  حد لذلك بخالف الشافعي الذي منع ذلك             

 يحتاج من تكرار مسه ما تلحقه المشقة باستدامة           مس القرآن بغير طهارة ، وذلك ألن المعلم         
 .19الطهارة له فأرخص له في ذلك آالمتعلم

  يجوز لبس الحرير للضرورة والحاجة ، وقد جوز ذلك لعبد الرحمن بن عوف لمكان حكة                  - -
 .20به

 .21 يجوز للمعتدة في الوفاة استعمال الكحل إذا اضطرت إلى ذلك - -

 :مستثنياتها 
  :من هذه المستثنيات

 )الفروج يحتاط لها(وهذا المستثنى يعود إلى قاعدة .  22الضرورة ال تبيح الفروج وال تحلها -
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وهذا المستثنى  .  23الضرورة ال تبيح أآل لحم بني آدم وإن خاف الهالك ، خالفا للشافعي                     -
 .يعود إلى قاعدة حفظ النفس 

عورتها مهما تعاظمت درجة    المرأة التي ال يحل فرجها ، آاألم واألخت ، ال يباح النظر إلى                -
 )الفروج يحتاط لها ( وهذا المستثنى يعود إلى قاعدة . 24الضرورة 

المضطر إلى أآل الميتة أو شرب الخمر في سفر معصية ال يجوز له تناول المحظور حسب                  -
مشهور مذهب مالك ، وحسب القائلين بمنع الترخص في المعاصي ، آما جاء في قاعدة                            

 .25)الرخص ال ُتناط بالمعاصي ( ، أو قاعدة )  له العاصي ال ُيرخَُّص(

 :مقاصدها 
 : من هذه المقاصد 

تقرير التيسير والتخفيف ، وإزالة الضرر واألذى والفساد ، بإباحة المحظور عند االضطرار              -
 .إليه 

 .نفي التكليف بالُمحال وبما ال ُيطاق  -

ه من إزالة الضرورة بارتكاب      المحافظة على حياة اإلنسان وصحته وسالمته ، وذلك بتمكين          -
 .المحظور 

 المحافظة على حياة األمة وسالمتها واستقرارها ومناعتها ، وذلك يتجويز صد االعتداء                         -
عليها ، إذ في هذه الحالة تكون مضطرة إلى الجهاد والقتال ، ولو أمرت بتحمل الضرورة                        

 . وآبير وعدم مقاومة المعتدين لكان في ذلك مشقة عظيمة عليها وضرر فادح

تقرير حقيقة التكليف واالمتثال في نفس اإلنسان المضطر ، وذلك بأمره باالبتعاد عن المحرم             -
، وفي هذا تأآيد وتقرير لحقيقة التكليف         )  وإذا اتسع األمر ضاق      (  بمجرد زوال الضرورة     

 .بوجوب االمتناع عن ارتكاب المحظور 

وحال ، وذلك من خالل صالحية           إبراز محاسن اإلسالم ، وصالحيته لكل زمان ومكان                   -
 .التشريع لجميع حاالت االختيار وحاالت االضطرار 

 إبراز العلم المقاصدي ، والذي من بين قواعده تقديم المصلحة األهم واألرجح على التي                          -
تقديم مصلحة حفظ األعراض والفروج على مصلحة دفع الضرورة ،                :  دونها ، ومن هذا       

 .ثنيات آما هو الحال في أمثلة المست

 رسم توضيحي 
 :أخي الطالب ، أختي الطالبة 

هل لك أن تضع رسما توضيحيا آخر بطريقة مميزة ومكملة لهذا الرسم ؟
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 شكل توضيحي لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات
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 المشقّة
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 فقط
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االحتياط :الثاني
 للفروج

قاعدة  .2
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 حفظ النفوس

قاعدةالمستثنى  .3
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 ال يرخّص له

تعريف مفردات 
 القاعدة

الضرورات -

 تبيح -

المحظورات -

تقدر بقدرها -

 

فروعها

المـضطر إلى .1
شـرب الخمر
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الشديد يجوز له

 .ذلك

يجـوز النظر .2
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 .الضرورة

يجـوز للجنب .3
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ــرء انمــن الق

ــه ــى وج عل
التعوذ و التبرك
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 .تعالى

مستثنياتها

الضرورة ال تبيح .1
 الفروج

الضرورة ال تبيح .2
 أكل لحم اآلدمي
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المحـرمة ال يجوز
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الصيغ المتنّوعة

الضرورة قد .1
 رفعت التحريم

ــي .2 ــوز ف يج
الــضرورة مــا ال
 يجوز في غيرها

ال واجب مع .3
العجـز و ال حرام

 مع الضرورة

 

أصلها

وقد:قوله تعالى  .1
فـصل لكـم ما
حرم عليكم إالّ ما
 .اضطررتم إليه

2. فمــن اضــطر
غيـر باغ و ال
 عاد فال إثم عليه

ــوله ص ال .3 قـ
ضــــرر و ال

 ضرار

إجمـاع األمة .4
علـى نفي اإلثم

 عن المضطر 

 مقاصدها
 التيسير .1

نفي التكليف بما .2
 ال يطاق

حفــظ ســالمة .3
 اإلنسان

حفـظ األمة و .4
 سالمتها

تقريـر حقــيقة .5
ــيف التكلـــ

 الصحيح



 

 :تلخيص الدرس 
لتي وهي إحدى القواعد الفقهية المعتبرة ا       .  تعد هذه القاعدة السادسة واألخيرة من القواعد الكلية الكبرى             

 .ولها صلة بقواعد المشقة والضرر. ُبنيت عليها عدة أحكام فقهية جزئية 

الضرورات مفردها ضرورة ، والضرورة هي الحالة التي يشرف فيها اإلنسان أو الجماعة على الموت                و
 .الُمَحقَّق أو الهالك البيِّن والضرر البالغ

دان الماء أو السائل المباح، والتي قد يشرف          حالة العطش الشديد التي تصيب اإلنسان بسبب فق         :  ومثالها  
وتبيح هذه الحالة شرب السائل المحرم أو المحظور إلزالة الضرر               .  اإلنسان فيها على موته أو هالآه          

 .والهالك 

، فيراد به آون هذه الضرورة ُتحسب بحسابها وُتضبط بمعاييرها وموازينها ،             )  ُتقدر بقدرها   (  معنى  أما  
ففي مثال العطش للشديد ُيباح للعطشان      .   المحظور بإطالق وعموم ، بل بميزان ُمحدد         فالضرورة ال تبيح  

شرب مقدار ُمحدد من  السائل الممنوع بالقدر الذي يزول فيه الضرر ، آما يجب على العطشان أن                                 
يبحث قبل ذلك عن سائل مباح أو مكروه أو مختلف في تحريمه آي ُيزيل به عطشه ، آما عليه أن ال                               

ل نفسه إلى ذلك العطش ، وعليه آذلك أن يكره شرب ما اضطر إليه من خمر ، وأن يستغفر ربه                           يوص
 .فكل هذه األمور تجعل الضرورة موزونة ومضبوطة . ويتوب إليه وأن يسأله العفو والعافية 

 ومفاد القاعدة أن حاالت الضرر الشديد والهالك المحقق والبالغ تبيح فعل المحظور ، وذلك بالشروط                          
 .والمقادير والكيفيات المنصوص عليها في مواضع تنزيل القاعدة 

ولهذه القاعدة صيغ عدة ، وأصل شرعي تستند إليه ، وفروع وتطبيقات في مجاالت عديدة ، آما قد                                
وآل هذا مبسوط في    .  يكون لها مستثنيات ال تدخل فيها ، وهي مع هذا تحتوي على مقاصدها المشروعة                

  .مواضعه من هذا الدرس

 التقويم الّذاتي

 :أسئلة الدرس 
 ما معنى الضرورة ، والمحظور ؟ : 1س 

 ما هو المعنى العام للقاعدة ؟ : 2س 

 ما هي الضوابط الالزمة في تطبيق القاعدة ؟ : 3س 

 أذآر مثاال للقاعدة في مجال القضايا المعاصرة ؟ : 4س 

 .الصحي والعالجي ما هي الفوائد الشرعية لتطبيق القاعدة في المجال  : 5س 

 .حدد مستثنيات القاعدة ، وبين مقاصد ذلك  : 6س 

 .أذآر أدلة نقلية وعقلية على مراعاة القاعدة وتقريرها  : 7س 



 

 

 :أجوبة الدرس 
  : 1ج 

 )تذآر األمثلة .(  الضرورة هي الحالة الصعبة التي تؤدي باإلنسان إلى الموت أو الهالك - -

 . المحرم  المحظور هو- -

  :2ج 

المعنى العام للقاعدة ، أن الحاالت الضارة الشديدة تبيح مزاولة المحرم بضوابط عدم التمادي فيه وعدم                      
 .قصده وتشهيه 

  :3ج 

 . عدم إرادة المحرم وقصده وتشهيه - -

 . عدم التمادي فيه ، واالآتفاء بالقدر الالزم فقط - -

 . آراهية ذلك - -

  : 4ج 

 .راء العملية الجراحية  النظر للعورة إلج- -

  :5ج 

 . تحقيق الشفاء - -

 . التوسعة عن الناس - -

 . رفع الحرج - -

  :6ج 

. ومقصد ذلك التوسعة ورفع الحرج والعالج                  .  الضرورة ال تبيح الفروج وال تحلها                   -
الضرورة ال تبيح أآل لحم بني آدم وإن خاف الهالك ، خالفا للشافعي ، والمقصد حفظ                                

 .فاف بالقتل النفوس وعدم االستخ

المرأة التي ال يحل فرجها ، آاألم واألخت ، ال يباح النظر إلى عورتها مهما تعاظمت درجة                   -
 .والمقصد من ذلك حفظ الحرمة وصون العفة والحياء ووقوع التعذر المعنوي . الضرورة

 المضطر إلى أآل الميتة أو شرب الخمر في سفر معصية ال يجوز له تناول المحظور                                -
ر مذهب مالك ، وحسب القائلين بمنع الترخص في المعاصي ، آما جاء في                         حسب مشهو 

ومقصد ذلك  ).  الرخص ال ُتناط بالمعاصي       (  ، أو قاعدة     )  العاصي ال ُيرخَُّص له       (  قاعدة  
 .عدم عون العاصي على عصيانه ، وألن الرخصة في مقابل اإلآرام ، والعاصي ال ُيكرم 

 

  :7ج 



 

 

  :األدلة النقلية: أوال 

 }فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه { : قوله تعالى  - -

 } وقد َفصََّل لكم ما َحرََّم عليكم إال ما اضطررتم إليه { :  قوله تعالى - -

 .} فمن اضطر غير باغ وال عاد فإن اهللا غفور رحيم { :  قوله تعالى - -

 }  غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة غير ُمَتَجاِنٍف إلثم فإن اهللا{ :  قوله تعالى - -

 " ال ضرر وال ِضرار : "  قوله صلى اهللا عليه وسلم - -

 . إجماع العلماء على سهولة الدين ومراعاة المصالح اإلنسانية من غير خروج من الدين - -

 :الدليل العقلي : ثانيا 

 .موافقة الفطرة على تقبل الرخصة وتجنب الضيق  -

 .جميع األطوار ومواآبة الحاالت االستثنائية استمرار العمل باألحكام دليل على مواآبتها ل -



 

 

 الدرس الحادي عشر

 القواعد غير منتهية
 

إليك أخي الطالب طائفة أخرى من قواعد الفقه ، ولكنها قليلة وجزئية ، وإياك أن تقتصر على هذه                                    
القواعد ، فهناك العشرات والمئات من قواعد الفقه المبثوثة في المدونة الفقهية والشرعية ، فعليك                                    

 .بالرجوع إليها واإلفادة منها 

 :ف النوعي الهد
معرفة بعض القواعد األخرى المبثوثة في الفقه اإلسالمي ، وذلك ألجل توسيق دائرة معرفة الطالب بهذه                 

 :ومن هذه القواعد ، القواعد األربع التالية . القواعد وبتطبيقها في المجاالت المختلفة 

 شرح 

 1)الدين يحتاط له : (قاعدة 

 2)اليسير معفو عنه ( وقاعدة 

 ) الثلث حدٌُّ في الشريعة بين القليل والكثير  (قاعدة

 )يفصل صاحب األمر ما ظهرت له مصلحته ( قاعدة و

  .3) الدين النصيحة ( وقاعدة

 ) ُخصت اليمين بالراجح والشمال بالمرجوح  (وقاعدة

 :تخطيط الدرس 
 ...التعريف ، الفروع ، المقاصد  : )الدين يحتاط له : (قاعدة شرح : أوال  -

 ..التعريف ، الصيغ ، الفروع ، المستثنيات):قاعدة اليسير معفو عنه ( شرح : يا ثان -

 ) ...الثلث حدٌُّ في الشريعة بين القليل والكثير (قاعدة : ثالثا  -

 )...يفصل صاحب األمر ما ظهرت له مصلحته ( قاعدة : رابعا  -

  ...4) الدين النصيحة( قاعدة : خامسا  -

 )...ن بالراجح والشمال بالمرجوح  ُخصت اليمي(قاعدة : سادسا  -
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 )الدين يحتاط له ( شرح قاعدة : أوال 
إذ توجد له فورع في الفقه في مجال العبادات                 .  أو أغلبية     .هي قاعدة فقهية آلية         )  الدين يحتاط له     (

  في دين اهللا تعالى، ولزوم فعل ما هو أسلم            طوُيراد بهذا القاعدة وجوب االحتيا     .  …والمعامالت واألسرة 
 .وأفضل لإلنسان المسلم في أمر دينه ودنياه، في عبادته لربه، أو تعامله مع غيره

قد تعترض اإلنسان المسلم أمور متشابهة، لم تتبين ِحلِّيُتها أو حرمتها، أو لم تتبين درجات تحريمها،                            ف
ن يشك في   أو آونها محرمة لذاتها أو لغيرها، وآأ         آكونها محرمة على سبيل القطع أو علي سبيل الظن،          

حق غيره، هل أعاده إليه أو لم يعده ؟ وإذا أعاده إليه، فهل أعاده آله أو بعضه ؟ فإذا اعترضت المسلم                            
 الواضحة ، فإنه يلزمه فعل األسلم واألفضل ، لتخليص ذمته وتبرئة نفسه من آل حق                      غيرهذه األمور   

 .باده وخلقه عا لللغير، آليا أو جزئيا، سواء أآان هذا الحق حقا هللا تعالى، أم حق

وفي فقهنا اإلسالمي فروع آثيرة تعود آلها إلى هذا         )  .  الدين يحتاط له  :  (هذا هو معنى القاعدة أو المبدأ       و
 :ويمكن أن نورد بعض هذه الفروع فيما يلي . المبدأ أو القاعدة 

  .5كفن الميت بثالثة أثواب، وما زاد على ذلك فهو لالحتياط والمبالغةي : 1الفرع  -

وقال بعض  .  قيل للماضية، وقيل للمقبلة   :  ذا رئي الهالل قبل الزوال، ففيه قوالن         إ  :  2الفرع   -
أما في الصوم فيجعل للماضية، وأما في الفطر فيجعل للمستقبلة ، وهذا                  :  أصحاب الظاهر    

  .6بناء منهم على األخذ باالحتياط

 7لصائم يسبب ضعف النفسا يفطر كره الحجامة للصائم لالحتياط للعبادة، ولكيُت : 3الفرع  -

 )اليسير معفو عنه ( شرح قاعدة : ثانيا 
 .مفاد هذه القاعدة أن األمر اليسير والشيء الضئيل أو الحقير ُيعفى عنه ويكون في حكم غير الموجود 

 :ومن صيغ القاعدة 
  .8العمل اليسير مغتفر: قال المازري  -

  .  9التفريق اليسير مغتفر -

 :ع هذه القاعدة ومن فرو
أن يسير الدم معفو عنه ، فال يوجب على المكلف غسله ، وال يمنع الصالة ، ومن ذلك الرعاف                        .1

 .10القليل في الصالة ، فإن المصلي يفتله بأصابعه حتى يجف ويتمادى على صالته
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الفرجة القريبة  أن اليسير جدا في الصالة معفو عنه ،آحك الجسد واإلشارة الخفيفة ، والمشي إلى                .2
  . 11لسدها ، وااللتفات اليسير ، فكل هذا ال ينقض الصالة في حالتي العمد والسهو

  . 12أن الغرر اليسير ال يفسد البيع ، ألنه ال يكاد يخلو عقد منه .3

  .13االلتفات لمصلحة الصالة جائز ، وفي غير المصلحة مكروه وخلسة من الشيطان .4

 : قاعدة ومن استثناءات هذه ال
  .14ال فرق بين القليل والكثير من السوءتين ، فال يجوز آشف يسير العورة -

ُيَسهِّل حفظها وسرعة استحضارها ، وُيَمكُِّن من          )  اليسير معفو عنه     (  إن إدخال هذه الفروع في قاعدة          
العبادات أو في    أن الشيء اليسير أو القليل في           :  ومن هذه الروابط      .    إدراك الروابط التي تجمع بينها         

المعامالت ، والذي ال يخل بأصل التكليف وال يفسد العبادة أو المعاملة ، وال يَفوِّت مصلحة اإلنسان ،                            
 .فإنه معفو عنه و غير ُمْلَتَفٍت إليه ، فكأنه في هذه الحالة  غير موجود 

 15)الثلث حدٌُّ في الشريعة بين القليل والكثير(شرح قاعدة : ثالثا
ه القاعدة أن الثلث قد ُجعل مقدارا ُمْلَتَفتا إليه وُمَعوًَّال عليه في آثير من المناسبات والمقامات ،                           مفاد هذ 

 .وحدا فاصال لحسم النزاع وتحديد األمور وضبط المعامالت وتثبيت الحقوق وااللتزامات 

 :ومن صيغ القاعدة 
 .16الثلث حدُّ بين القليل والكثير عند مالك -

 :لفقهية اليت تعلقت أحكامها مبقدار الثلث ومن الفروع ا
 .17جعل الوصية في حدود الثلث  -

 .18وضع الجائحة إذا بلغت الثلث على رأي اإلمام مالك بن أنس  -

 .19إثبات الخيار بالمغابنة يكون فيما زاد على الثلث على رأي بعض المالكية -

 .وآذلك ربط بعض أحكام الميراث والدية و التسعير بمقدار الثلث  -
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آما نالحظ أن الثلث قد الُتِفَت إليه في مواضع إسالمية عامة ، وفضال عن األحكام الفقهية التي ُذآر                                 
 :ومن قبيل ذلك . بعضها قبل قليل 

 .جعل سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن الكريم  -

الحث والترغيب في قيام الليل والتهجد واالستغفار والتضرع في الثلث األخير من الليل على                -
 . الخصوص وجه

الحث على جعل ما يدخل للمعدة ثالثة أثالث ، ثلث للطعام ، وثلث للشراب ، وثلث للنََّفس                          -
 .والهواء 

 يفصل صاحب األمر ما ظهرت له مصلحته: قال النووي  : شرح قاعدة :رابعا 

 : ومن صيغ القاعدة 
  .20نظر األمير أوسع: قال ابن عبد السالم  -

أنزلت نفسي في مال اهللا منزلة ولي اليتيم ، إن استغنيت استعففت             :  قال عمر رضي اهللا عنه       -
  .21، وإن احتجت أآلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت

 :  دليل القاعدة 
ما من أمير يلي أمر المسلمين ، ثم ال َيْجَهُد لهم وينصح إال لم                :  "  قوله صلى اهللا عليه وسلم        -

  .22"يدخل معهم الجنة 

آلكم راع فاإلمام راع والرجل في أهله راع وآذا العبد والمرأة           :  "   عليه وسلم    قوله صلى اهللا   -
  .23في مال السيد والزوج

ما من عبد يسترعيه اهللا رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ                 :  "  قوله صلى اهللا عليه وسلم          -
  .24لرعيته إال حرَّم اهللا عليه الجنة

 : فروع القاعدة 
  .25ور المسلمينعلى األئمة تفقد أم -

غش اإلمام الرعية بتضييعه حدودهم وحقوقهم وترآه سيرة العدل فيهم                     :  قال عياض       - -
والذب عنهم وعن دينهم فيما يطرأ عليه من التحريف وترك حماية حوزتهم ، فإن غشهم                          
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بشيء من ذلك نال الوعيد المذآور ألنه خان اهللا تعالى فيما ائتمنه عليه وجعله خليفة منه فيه                   
 . 26اسطة بينه وبين خلفه في تدبير أمرهم وو

 .  27 ينبغي على اإلمام الخروج بنفسه للصلح بين الناس إذا خيف الفساد- -

  .  28للخليفة أن يعزل بسبب الشكوى -

 ) .الدين النصيحة ( قاعدةشرح : خامسا
ليم جاهلهم  والنصح لعامة المسلمين إرشادهم لمصالح دينهم ودنياهم وعونهم على ذلك وتع              :  قال عياض   

وتنبيه غافلهم والذب عنهم وعن أعراضهم وتوقير آبيرهم ورحمة صغيرهم وسد خللهم وترك حسدهم                     
 . 29وغشهم وجلب النفع إليهم ودفع الضرر عنهم 

  .30آان في السلف من تبلغ به النصيحة إلى اإلضرار بدنياه: قال النووي 

 )بالمرجوح  ُخصت اليمين بالراجح والشمال  (قاعدةشرح : سادسا 

 : من صيغ القاعدة 
  . 31األفضل اليمين: قال النووي  -

  . 32صلى اهللا عليه وسلم آان يحب التيامن: قال النووي  -

الضابط أن الفعل إن استعملت فيه الجارحتان قدمت اليمين في فعل الراجح والشمال في فعل                  -
  .33وج منهالمرجوح ، فيبدأ باليمين في دخول المسجد وبالشمال في الخر

 :أصلها 
آانت يمنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطهوره                 :  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت              -

  .34وشرابه ، ويسراه لخالئه وما آان من األذى

قالت إن آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحب التََّيمَُّن في               :  عن عائشة رضي اهللا عنها        -
  .35 ترجل وفي انتعاله إذا انتعلطهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا
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 : فروعها 
تحريك الماء في الفم في مضمضة الوضوء يستحب أن يكون باليمين ألن الشمال مست                             -

 36األذى

  . 37يبدأ المصلي باليمين في دخول المسجد وبالشمال في الخروج منه -

  .  38بالشمالاألآل والتناول من الغير يكون باليمين ، واالستنجاء واالمتخاط  -

ال يصح :  وقال بعض أهل العلم     .  ُنهي عن االستنجاء باليمين ، وإن استنجى بها أساء وصح             -
39  

  .  40الصحيح من تختمه صلى اهللا عليه وسلم أنه آان في اليمين -

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال      "  :  النفقة تكون باليد اليمنى لقوله صلى اهللا عليه وسلم            -
  . 41ه ما تنفق يمينهتعلم شمال

  . 42يستحب للعالم إذا سئل أن يرشد إلى األعلم: قال النووي 

 :ومن استثناءات القاعدة 
الرآوب :  استعمال التيمن في الجوارح إنما هو في حال اليسر وعدم المشقة ، ومثال ذلك                         -

  .43فإن البداءة بوضع اليسرى في الرآاب أيسر وأسهل

 :تلخيص الدرس 
 في دين اهللا تعالى، ولزوم فعل ما هو أسلم وأفضل       طوجوب االحتيا )  الدين يحتاط له    (  راد بقاعدة   ُي  :  أوال

 .لإلنسان المسلم في أمر دينه ودنياه، في عبادته لربه، أو تعامله مع غيره

 أن األمر اليسير والشيء الضئيل أو الحقير ُيعفى عنه ويكون في حكم               ...  )  اليسير  (  مفاد قاعدة     :  ثانيا
 .غير الموجود 

أن الثلث قد ُجعل مقدارا ُمْلَتَفتا إليه وُمَعوًَّال عليه في آثير من المناسبات                 ...  )  الثلث  (  مفاد قاعدة   :  ثالثا  
 .والمقامات ، وحدا فاصال لحسم النزاع وتحديد األمور وضبط المعامالت وتثبيت الحقوق وااللتزامات 

لي األمر العام والخاص يتصرف في حق غيره بما فيه المصلحة              أن و ...  )  يفصل  (  مفاد قاعدة     :  رابعا
 .وعليه أن يبذل قصارى جهده في ذلك . في الدنيا واآلخرة 
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وقد ُوصف الدين بأنه النصيحة ، وذلك       .  التناصح بين المسلمين واجب شرعي وضرورة حياتية          :  خامسا
 .لألهمية البالغة للنصيحة في حياة المسلمين والناس آافة 

وذلك للتأسي بالنبي صلى اهللا عليه وسلم ، وألمور           .  األصل في التعامل والمناولة البدء باليمين          :  دساسا
 رمزية ، وال يصار إلى اليسار إالتنظيمية و

 التقويم الّذاتي

 :أسئلة الدرس 
 ما هي فائدة التحديد بالثلث ، وهل من شواهد من النقل الشرعي تقرر االعتبار بالثلث ؟ : 1س 

 ائما إلى مراعاة الثلث ، وما هي الضوابط في ذلك ؟هل ُيصار د : 2س 

ما المراد بالمصلحة ، وبصاحب األمر ، وهل للمربي أو األستاذ أن يتصرف بحسب المصلحة ،                    :  3س  
 .وما هي نوعية هذه المصلحة ومظاهرها 

 .الشرع زاخر بنصوص تدعو إلى مراعاة المصالح ، أذآر عددا منها ، مبرزا فائدة ذلك  : 4س 

 .أذآر بالتفصيل بعض الفروع الفقهية األسرية والتعاملية التي انبنت على تقدير المصالح  : 5س 

 هل يمكنك ذآر بعض األمثلة من النظر المصلحي في مجال الهندسة الوراثية ؟ : 6س 

إلنسان ما هي الفائدة من البدء باليمين ، وما هي المواضع التي ال ُيبدأ فيها باليمين ، وما حكم ا                          :  7س  
 ؟) الذي يتعامل باليسار بموجب الطبع ( اليساري 

ما هي الشواهد على مراعاة االحتياط في الشريعة ، وما هي فوائد االحتياط في مجال العبادات                       :  8س  
 واألحوال الشخصية ؟ 

 هل اليسير ُيعفى عنه في آل شيء ، وما هي الضوابط في ذلك ، ولماذا تقررت هذه القاعدة ؟  : 9س 

 ما عقوبة تارك النصح في الدارين ، وما هي آداب وقواعد النصح ؟ : 10 س

 :أجوبة الدرس 
 1ج 

 .... فائدة التحديد بالثلث ضبط األمور وتحديد التعامل :أوال 

وورود عبارات الثلث آثيرا ، آثلث الليل         )  الثلث والثلث آثير ،      (  حديث الوصية   :  من الشواهد   :  ثانيا  
 .وثلث القرآناألخير ، 

  :2 ج 

ال ُيصار دائما إلى الثلث ، والضوابط ، أن األمور تتحدد بحسب المنصوص عليه أو المجمع عليه أو                             
 .المجتهد فيه اجتهادا صحيحا 



 

 

  :3ج 

المصلحة هي المنفعة الشرعية ، وصحاب األمر هو ولي األمر ، آالحاآم والقاضي ، وللمربي أن                                  
 ..عية ، ونوعيتها آونها معتبرة وراجحةوحقيقية ، وغير ذلك يتصرف بحسب المصلحة الشر

  : 4ج 

 :   من النصوص : أوال 

 }إن أريد إال اإلصالح ما استطعت { :  قوله تعالى - -

ما من أمير يلي أمر المسلمين ، ثم ال َيْجَهُد لهم وينصح إال                :  "   قوله صلى اهللا عليه وسلم        - -
 " . لم يدخل معهم الجنة 

آلكم راع فاإلمام راع والرجل في أهله راع وآذا العبد                  :  "  ى اهللا عليه وسلم        قوله صل   - -
 .   والمرأة في مال السيد والزوج 

ما من عبد يسترعيه اهللا رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ              :  "   قوله صلى اهللا عليه وسلم         - -
 .  إال حرَّم اهللا عليه الجنةلرعيته

 .يف عنهم بمصالح حقيقية في الدارين الفائدة ، نفع الناس والتخف : ثانيا

  :5 ج 

 . تفقد أحوال المسلمين - -

 . عدم الغش - -

 . الصلح بين الناس - -

 . عزل الموظفين الذين يغشون ويخدعون - -

  : 6ج 

 . تحريم االستنساخ البشري - -

 . تطوير األبحاث الوراثية في مجال النبات والكائنات الدقيقة لمصالح األمة - -

  :7ج 

 .االقتداء بالنبي صلى اهللا عليه وسلم ، واإلشعار بوحدة السلوك واالنتماء ، وغير ذلك : أوال 

 : هذه المواضع هي  : ثانيا

 .بيت الخالء  -

 .الخروج من المسجد  -

 .اإلنسان اليساري ال حرج عليه ، وعليه االعتقاد واالقتناع الذهني بالبدء باليمين  : ثالثا



 

  : 8ج 

 :  من الشواهد :أوال 

 .كفن الميت بثالثة أثواب، وما زاد على ذلك فهو لالحتياط والمبالغة ي : 1 لفرعا- -

وقال .  قيل للماضية، وقيل للمقبلة     :  ذا رئي الهالل قبل الزوال، ففيه قوالن              إ  :  2 الفرع    - -
أما في الصوم فيجعل للماضية، وأما في الفطر فيجعل للمستقبلة ،               :  بعض أصحاب الظاهر     
 .خذ باالحتياط وهذا بناء منهم على األ

لصائم يسبب ضعف النفس    اكره الحجامة للصائم لالحتياط للعبادة، ولكي يفطر        ُت  :  3 الفرع   - -
 . 

 :فوائد االحتياط  : ثانيا

 .تبرئة الذمة  -

 .إراحة البال  -

 .صحة األعمال  -

 .دفه الشكوك والهواجس  -

  :9ج 

تذآر األمثلة  (  والمجاالت   ال يعفى عنه في آل شيء ، وضوابط ذلك تتحدد بحسب النصوص                         :أوال  
 )والتفاصيل والتعليالت المرتبطة بالقاعدة 

 ....تقررت القاعدة لتقرير اليسر والعفو والسماحة ودفع األعمال وتقرير األحكام : ثانيا 

  :10ج 

 .النصح واجب وأآيد ، وعاقبة تارآه اللوم والتعزير في الدنيا ، وفي اآلخرة العقوبة والعذاب: أوال 

 : ا ثاني

 . الموعظة الحسنة  -

 .اإلقناع بالتي هي أحسن  -

 .تجنب المجاهرة والسخرية والتعنيف  -

 .أن ال يؤدي النصح إلى مفسدة أو ضرر  -
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 الدرس الثاني عشر

 الضوابط الفقهية، والقواعد األصولية وصلتها بالقواعد الفقهية
 

 : تشابهت علينا األمور 
عبارة الضوابط وعبارة القواعد األصولية تتشابه مع القواعد الفقهية ، ولكن االختالف واضح والفرق                        

 .ل هذا جلي بعد النظر والتحقيق ، فعليك بإدراك آ

 :الهدف النوعي 
تعريف الطالب بفن شرعي يصطلح عليه بالضوابط الفقهية واأللفاظ المتصلة بها وأمثلتها والفرق بينها                     

 .وتعريف الطالب بالقواعد األصولية وبأهم الفروق بينها وبين القواعد الفقهية . وبين القواعد الفقهية 

 لفقهية الضوابط الفقهية وصلتها بالقواعد ا : 1الفصل 

  ) :1الفصل ( ختطيط الدرس 
 .تعريف الضوابط الفقهية  -

 .المراد بالضوابط الفقهية  -

 .األلفاظ المرادفة للضوابط  -

 .أمثلة للضوابط الفقهية  -

 .  الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي  -

 :تعريف الضوابط الفقهية 
 :تعريف الضوابط في اللغة 

  .1ُيطلق على معاني الحفظ والحزم والقوة والشدة واإلحكاموالضابط . الضوابط جمع ضابط 

 :تعريف الضوابط في االصطالح 

: فقد ُعرَِّفت بأنها    .  ُعرَِّفت الضوابط عند بعض العلماء بتعريفات تتقارب وتتكامل في مجموعها وجملتها             
 ،  3)ة بباب معين    ما اختص من القواعد الفقهي    (   ،  وعرفت بأنها      2)آل ما يحصر جزئيات أمر معين       (  

 .أو أصل آلي ، أو مبدأ آلي يجمع فروعا من باب واحد

 

                                                 
 58ص :  قواعد الباحسني  1
  66ص :  قواعد الباحسني   2
 296ص : اخلليفي :  القاعدة الفقهية  3
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 ) الفقهية ( تعريف عبارة 

 : وللتذآير نقول . في تعريف القاعدة الفقهية ) الفقهية ( بينا المراد بعبارة 

 :والفقه له معنيان . عبارة الفقهية مشتقة من الفقه 

 .و الفهم الدقيق والعلم العميق ه: وقيل . معنى لغوي ، وهو الفهم والعلم  -
معنى اصطالحي ، وهو العلم بأحكام الشرع اإلسالمي ، أو هو العلم بأحكام الحالل والحرام                  -

   .4والواجب والمندوب والمكروه 

أي أن هذه الضوابط هي الواقعة في مجال الفقه اإلسالمي ، أي في مجال              .  والفقهية هنا هي قيد للضوابط      
 الفقهية ، وليس في مجال آخر ، آالمجال األصولي والمجال المنطقي والمجال                                الفروع والجزئيات  

 .اللغوي

 :املراد بالضوابط الفقهية 
الضوابط الفقهية هو مصطلح أو لقب علمي ُيطلق على فن شرعي يعنى بحصر الفروع الفقهية الواقعة                       

 .باب الكفارة ، وباب الزواج في باب فقهي واحد ، آباب الطهارة ، وباب الصالة ، و باب البيع ، و 

وعليه ، يمكن القول بأن الضوابط الفقهية هي آل ما يحصر جزئيات فقهية واردة في باب فقهي واحد ،                        
 ). المبدأ الفقهي الكلي الذي يحوي جزئياته الواقعة في باب فقهي واحد ( أو أنها 

 . 5ع فروعا من باب واحدوقد عرف الدآتور الباحسين الضوابط الفقهية بأنها قضية آلية تجم

 :األلفاظ املرادفة للضوابط الفقهية 
 .هناك عدة ألفاظ يوردها العلماء والباحثون ليعبروا بها عن مدلول الضوابط الفقهية 

 :ومن هذه األلفاظ 
، ويراد بالقواعد هنا القواعد الفقهية ، ولكن القواعد التي تقع في دائرة خاصة ،                القواعد الخاصة    •

،إذ تكون الكلية   الكليات الفقهية .  الفقهي الواحد الذي توجد فيه فروع الضابط الفقهي             هي الباب    
 6أحيانا ضابطا فقهيا له فروع من باب واحد 

  . 7ذآر الدآتور الشعالن أن هناك آتبا تعرف بكتب الكليات الفقهية ، وغالب ما فيها يعتبر من الضوابط                  
 :ومن أمثلة ذلك 

  . 8ليلآل صوم فشرطه النية من ال -
 .9آل من تجب عليك نفقته من المسلمين فعليك فطرته وبالعكس  -

                                                 
 . القاعدة الفقهية ، مبحث تعريف الفقه يف االصطالح  ينظر تعريف 4
 75ص :  قواعد الباحسني  5
 45ص : أبو األجفان :  كليات املقري  6
 24ص : الشعالن :  قواعد احلصين  7
 109ص : أبو األجفان :  كليات املقري  8
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 ، إذ ترد بعض األحكام والمسائل الفقهية ، آمسألة الصوم في السفر ،              األحكام و المسائل الفقهية    •
 .إنها ضوابط فقهية: ومسألة البيع بالكتابة ، ثم يقول من يوردها

 .10جيموابن ن، وممن أطلق هذا التعبير ابن السبكي 

)األصل  (فقد أورد العالمة الدبوسي بعض الضوابط بعنوان          .   ، وغير ذلك       األصل ، والقاعدة   •
11 ...  

ذآر الباحث الزامل   .  ، وذلك   )  الضوابط الفقهية   (  والراجح في نظري هو اعتماد التسمية االصطالحية          
ضابط معين ، ثم رتبنا لها         بأن وجه التسمية بالضابط ، ألننا قصدنا إلى مسائل هذا الباب فضبطناها ب                     

  . 12عبارات تضبطها

 :أمثلة للضوابط الفقهية 
 . أمثلة الضوابط مبثوثة في جميع أبواب الفقه 

 :ومن هذه األمثلة 

 .13إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له : املثال األول 

 :ومن تطبيقاته 

  .14 عدم التفل في المسجد ألنه ليس موضع األقذار -
 .15في المسجد ، وذلك ألن الحدود تباشر سيالن الدم ال ُتقام الحدود  -
منع المجانين من دخول المساجد لكي ال يتسببوا في تنجيسها بسبب النجاسة الخارجة منهم                      -

16. 

 :مستثنياته 

يباح إعالن النكاح في المسجد لعدم منافاته لرسالة المسجد ، إذ في هذا اإلعالن قراءة للقرآن والدعاء                            
ين وتذآير بفوائد الزواج وأحكامه ، فهو أشبه بالدرس العلمي والنصح الذي يقوم به                  للحاضرين وللخطيب 

 .اإلمام والواعظ والخطيب 
                                                                                                                                                      

 107ص : أبو األجفان :  كليات املقري  9
 50ص :  وقواعد الندوي  ،100 ـ 99عطية :  التنظري الفقهي  10
 95عطية : التنظري الفقهي :  ، وينظر 50ص : قواعد الندوي :  ينظر  11
  10: الزامل :  شرح القواعد السعدية  12
 1/280:  املعلم  13
  .1/277:  املعلم  14
 5/185:  املنتقى  15
 1/329:  املعلم  16
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نكاح ونسب ووالء وإسالم ، وبه : األسباب اليت توجب املرياث عندنا أربعة :  املثال الثاين 

 .17قال الشافعي

 .18بة والنكاح والوالء القرا: أسباب اإلرث ثالثة : ومن صيغ هذا الضابط وألفاظه 

 :توضيح الضابط 

 :أسباب اإلرث آما جاء في نص الضابط 
 . النكاح وهو الزوجية ، فالزوجان يتوارثان بسبب رابطة الزواج – 1
 . النسب وهي رابطة القرابة والرحم ، فاألقارب الذين جعل اهللا تعالى لهم حقا في الميراث يتوارثون– 2
 .سيد يرث من العبد الذي أعتقه بسبب عتقه له  والء العتق ، أي أن ال– 3

 : التطبيقات 

الزوج يرث من زوجته النصف أو الربع بحسب وجود الفرع الوارث ، والزوجة ترث من                     -
زوجها الربع أو الثمن بحسب وجود الفرع الوارث ، والتوارث بينهما قائم بسبب رابطة                           

 19إلرثالزواج والنكاح التي جعلها لها من أسباب استحقاق ا

إن في : وقيل . االبن الكافر ال يرث من المسلم ، وآذلك االبن المسلم فإنه ال يرث من الكافر              -
ميراث المسلم من الكافر اختالفا ، والقائلون بتوريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية وابن                     

 .20المسيب ومسروق وغيرهم

فإذا أعتق السيد عبده ومملوآه          الوالية قرابة حكمية ُتسمى والية العتق ووالية النعمة ،                      -
اآتسب بذلك صلة تسمى والء العتق يرث بسببها ألنه أنعم على العبد فرد إليه حريته                                   

 .21وآرامته فيرث السيد

 : ومن أمثلة الضوابط كذلك 

  .22  إذا ُدبغ اإلهاب فقد طهر - 1
 23 ـ البينة على المدعي واليمين على من أنكر2
 .24 ـ جرح العجماء جبار 3

                                                 
  .3/1045:  القبس  17
 34ص : حممد علي الصابوين :  املواريث  18
 6/227: الباجي :  املنتقى  19
 2/248: املازري :  املعلم  20
 34ص : الصابوين :  املواريث  21
 135 ، 3/134 ، املنتقى 1/255:  املعلم بفوائد مسلم  22
 76 ، املادة 369ص :  قواعد الزرقا  23
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 :رق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي الف
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ، أن القاعدة الفقهية أعم وأشمل من الضابط ، فهي تشمل 

ولذلك ُتسمى القاعدة الفقهية بالقاعدة . أبوابا فقهية آثيرة ، أما الضابط فال يشمل إال بابا فقهيا واحدا 
. سمى الضابط الفقهي بالقاعدة الخاصة العامة أو الكلية ، وُي

                                                                                                                                                      
 3/933:  ، القبس 7/305 ، 6/66: املنتقى  24
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 :رسم توضيحي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةشكل توضيحي للضوابط الفقهية و الفرق بينها و بين القواعد الفقهي 

 تعريف الضوابط تنوع الضوابط األلفاظ المرادفة للضوابط الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي

ــي فــــ
 :االصطالح

هــو المــبدأ
الفقهي الذي
يحوي فروعا
ــاب ــن ب م
 فقهي واحد

 في مجال التكنولوجيا -

 في مجال الفكر و السياسة و االقتصاد -

.في مجال العلوم الشرعية و الفكر اإلسالمي       -
 :وفي هذا المجال نجد

 الضوابط االجتهادية .1

 ضوابط العرف 

 بط االستقراءضوا 

 القواعد الخاصة -

 الكليات الفقهية -

 األحكام و المسائل الفقهية -

 أبواب الفقه اإلسالمي

 :باب الطهارة

) إذا أدبغ اإلهاب فقد طهر(
هو ضابط فقهي كأنّه واقع 

في باب واحد وهو باب 
 .الطهارة

:باب الصالة  

نيت المساجد لما بنيت إنّما ب(
هو ضابط فقهي ألنّه ) له

واقع في باب الصالة أو باب 
 المساجد

 باب الزكاة

 باب الصوم

 باب الحج

 :باب البيع

هذا الباب يتكون منه الضابط 

 :في اللغة

ــظ و الحف
ــزم و الح

  القوة

:تعريف الضابط الفقهي

هو المبدأ الكلّي الذي 
يحوي جزئياته الواقعة 

 .في باب فقهي واحد

:مثال للضابط الفقهي

ــيت- 1 ــا بن إنّم
المساجد لما بنيت

 له
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  ) :1الفصل ( تلخيص الدرس 
الضوابط الفقهية هو مصطلح أو لقب علمي ُيطلق على فن شرعي يعنى بحصر الفروع الفقهية الواقعة                       

 .فارة ، وباب الزواج في باب فقهي واحد ، آباب الطهارة ، وباب الصالة ، و باب البيع ، و باب الك

وعليه ، يمكن القول بأن الضوابط الفقهية هي آل ما يحصر جزئيات فقهية واردة في باب فقهي واحد ،                        
 ). المبدأ الفقهي الكلي الذي يحوي جزئياته الواقعة في باب فقهي واحد ( أو أنها 

، والكليات الفقهية واألحكام و     القواعد الخاصة   :  وهناك عدة ألفاظ ُتطلق أحيانا على الضابط ، ومن ذلك             
 .المسائل الفقهية ، واألصل ، والقاعدة 

والفرق بين الضابط والقاعدة أن الضابط ُيعنى بالفروع الفقهية الواقعة في باب فقهي واحد ، أما القاعدة                       
 . فتشمل الفروع من عدة أبواب 

 التقومي الذّايت
 ) :1الفصل ( أسئلة الدرس 

 في اللغة وفي االصطالح ؟) الفقهية ( ، و) الضابط ( ما معنى عبارة  : 1س 

 هل يمكن القول بأن الضوابط الفقهية علم شرعي ؟ : 2س 

 ما هي أهم األلفاظ المتصلة بالضوابط ، وما داللة ذلك ؟ : 3س 

 .أذآر بعض أمثلة الضوابط الفقهية ، مع الشرح والتفريع والتدليل  : 4س 

 لفقهية والضوابط الفقهية ؟ما الفرق بين القاعدة ا : 5س 

  )1الفصل : ( أجوبة الدرس 

  :1ج 

 .... الضابط في اللغة من الضبط والحزم والحفظ -

 . الضابط في االصطالح حصر جزئيات أمر معين -

 . الفقهية في اللغة من الفهم والمعرفة -

 )واألمثلة تذآر التفاصيل ... (  الفقهية في االصطالح من المعرفة باألحكام الشرعية -

  : 2ج 

 الضوابط تكون علما إذا تعلقت بها دراسة هذه الضوابط في حقيقتها ومتعلقاتها وصالتها باآلخر                                   -
 .... وفوائدها وتطبيقها 
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  : 3ج 

 . القواعد  الخاصة -

 . الكليات الفقهية -

  األحكام والمسائل الفقهية -

 . األصل والقاعدة -

  :4ج 

 : من هذه األمثلة 

 .إنما ُبنيت المساجد لما ُبنيت له : أوال 

 ....أن المساجد هللا تعالى : وشرحه 

 :ومن تفريعاته 

 . عدم التفل في المسجد ألنه ليس موضع األقذار  -

 .ال ُتقام الحدود في المسجد ، وذلك ألن الحدود تباشر سيالن الدم -

 . ة الخارجة منهممنع المجانين من دخول المساجد لكي ال يتسببوا في تنجيسها بسبب النجاس -

 )تذآر بعض األدلة الشرعية (  -

 نكاح ونسب ووالء وإسالم ، وبه قال الشافعي:  األسباب التي توجب الميراث عندنا أربعة -: ثانيا 

 :أن أسباب اإلرث هي : وشرحه 

 . النكاح وهو الزوجية ، فالزوجان يتوارثان بسبب رابطة الزواج – 1

 .الرحم ، فاألقارب الذين جعل اهللا تعالى لهم حقا في الميراث يتوارثون النسب وهي رابطة القرابة و– 2

 . والء العتق ، أي أن السيد يرث من العبد الذي أعتقه بسبب عتقه له – 3

 : ومن تفريعاته  

الزوج يرث من زوجته النصف أو الربع بحسب وجود الفرع الوارث ، والزوجة ترث من                     -
 . الفرع الوارث زوجها الربع أو الثمن بحسب وجود

إن :  وقيل  .   االبن الكافر ال يرث من المسلم ، وآذلك االبن المسلم فإنه ال يرث من الكافر                       -
 .في ميراث المسلم من الكافر اختالفا 

 )تذآر بالتفصيل والتعليق ( والية العتق ووالية النعمة : ومن األمثلة آذلك  -

 )تذآر بعض األدلة الشرعية (  -
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 )ُتذآر التفاصيل . ( اإلهاب فقد طهرإذا ُدبغ :  ثالثا 

 )ُتذآر التفاصيل . ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر : رابعا 

 )ُتذآر التفاصيل . ( جرح العجماء جبار: خامسا 

 )تذآر بعض األدلة الشرعية (  -

  :5ج 

 . القاعدة أعم من الضابط -

 .إال بابا فقهيا واحدا  القاعدة تشمل عدة أبواب فقهية ، والضابط ال يشمل -

 )تذآر بعض األمثلة (  -

 

 القواعد األصولية والفرق بينها وبين القواعد الفقهية  : 2الفصل 

  ) :2الفصل ( ختطيط الدرس 
 .تعريف القاعدة األصولية ، وإيراد بعض أمثلتها  -

 .الفروق بين القاعدة األصولية والقاعدة الفقهية  -

 :تعريف القواعد األصولية 
القواعد األصولية هي قواعد االستنباط واالجتهاد ، أي قواعد النظر في األدلة الشرعية وإجراء االجتهاد                  

 .فيها واستنباط األحكام منها 

إن هذه القواعد هي نفسها      :  ويمكن أن نقول     .  وهذه القواعد يحويها علم معروف ، هو علم أصول الفقه              
ا قواعد االستنباط ، أو األسس التي ُيتوصل بها الستخراج                 وقد ُعرفت أصول الفقه بأنه       .  أصول الفقه    

  .25األحكام من أدلتها الشرعية ، أو علم االستنباط بكل اختصار

 :ومن التعريفات القدمية ألصول الفقه 
تعريف الرازي ، فقد عرفها بأنها مجموع طرق الفقه على سبيل اإلجمال وآيفية االستدالل                    -

  .26 بها وآيفية حال المستدل بها

تعريف البيضاوي ، فقد عرفها بأنها معرفة دالئل الفقه إجماال وآيفية االستفادة منها وحال                       -
 .27المستفيد

                                                 
  29ص : دين اخلادمي نورال: تعليم علم أصول الفقه :  ينظر  25

 94 ص - 1  ق - 1ج :  احملصول للرازي  26 
 1ص :  منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي  27
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 :ومن أمثلة القواعد األصولية 
وال تقربوا الزنى إنه آان فاحشة      {  :  قوله تعالى   :  النهي المجرد يفيد التحريم ، ومثال ذلك        :  المثال األول   
فتحريم الزنى  .  عبارة نهي يفيد تحريم الزنى وتجريمه        }  وال تقربوا الزنى     (   ، فعبارة     28}وساء سبيال   

ثبت بتطبيق القاعدة واآلية معا ،  فالقاعدة قد نصت على أن النهي في عمومه يفيد تحريم المنهي عنه ،                          
ا أما اآلية فقد نهت عن فعل معين ، وهو االقتراب من الزنى وممارسة مقدماته ، فيكون هذا الفعل محرم                     

 . ومحظورا لتطبيق القاعدة عليه 

}واعبدوا اهللا وال تشرآوا به شيئا       {  :  األمر المجرد يفيد الوجوب ، ومثال ذلك قوله تعالى          :  المثال الثاني   
هي فعل أمر ، وهو يفيد الوجوب واإللزام ، أي وجوب عبادة اهللا تعالى وإلزام                )  اعبدوا  (    ، فعبارة     29

إن تقرير وجوب العبادة ثبت      .  30}   وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدوني           {:  قال تعالى   .  اإلنسان بها   
باعتماد القاعدة واآلية معا ، فالقاعدة نصت على أن األمر يفيد وجوب المأمور به، واآلية ورد فيها األمر                   

اسطة أو أن وجوب العبادة ثبت بالقاعدة وبو          .  بالعبادة ، فُيستنتج من القاعدة ومن اآلية وجوب العبادة                
 .اآلية 

والخالصة أن القواعد األصولية هي القواعد التي يعتمدها المجتهد في اجتهاده واستنباطه لألحكام وإيجاده              
 .للحلول في القضايا والنوازل المستحدثة 

: ومثال ذلك  .  أما القواعد الفقهية أو قواعد الفقه فهي المبادئ العامة التي تحوي جزئياتها وفروعها الفقهية             
فهي مبدأ فقهي عام يحوي عددا آبيرا من الجزئيات والفروع الفقهية التي يكون                )  الضرر ُيزال   (  ة  قاعد

 .فيها الضرر مرفوعا ومدفوعا

 :الفرق األوَّيل بني القواعد الفقهية والقواعد األصولية 
(  عبارة   يدرك تكرار )  القواعد األصولية   (  ومصطلح  )  القواعد الفقهية   (  إن الناظر في مصطلح      :  قلنا  

. ، غير أن القيدين مختلفان ، فهو في األولى قيد فقهي ، وفي الثانية قيد أصولي ، وعليه فإن                          )  القواعد  
 . الفرق األوَّلي بينهما هو ذاته الفرق بين الفقهي واألصولي ، أو بين الفقه واألصول 

 : وأهم الفروق األخرى ، وحبسب جهاهتا وحيثياهتا ، هي 
 :و التخصص العلمي ـ من حيث الفن أ

 . أما القاعدة األصولية فيكون فنها العلمي أصول الفقه.  القاعدة الفقهية يكون فنها العلمي الفقه

 :  ـ من حيث الموضوع 

، ...  )  آبيعه وشرائه وزواجه وطالقه ورآوعه وسجوده وطوافه        (  موضوع القواعد الفقهية فعل المكلف      
ة ، آحكم إباحة البيع والشراء ، وتحريم الربا والغش والزنى                         وما يتعلق بها من أحكام فقهية عملي              

 ....والرشوة 

                                                 
 32 سورة اإلسراء  28
 36 سورة النساء  29
 56 سورة الذاريات  30
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 ، آاألمر للوجوب ، والنهي        31أما موضوع القواعد األصولية فهو الدليل والحكم الشرعيان اإلجماليان            
  ...32للتحريم ، والمبيَّن مقدم على المجمل ، والخاص يقضي على العام

 :ـ من حيث الغاية 

أما القاعدة األصولية فغايتها استنباط      .  ة الفقهية حصر الفروع الفقهية وتسهيل الرجوع إليها            غاية القاعد 
  .33الفروع الفقهية واستخراجها

وهنا نالحظ أن الفروع الفقهية في القواعد الفقهية موجودة قبل صياغة القواعد الفقهية ، أما في القواعد                        
 .وهذا هو فرق آخر سنذآره بعد قليل. عمال القاعدة األصوليةاألصولية فإن هذه الفروع ال توجد إال بعد إ

 :   من حيث مادة النشأة والتكون 

أما القواعد األصولية فنشأتها حصلت     .  نشأت القواعد الفقهية وتكونت من استقراء الفروع الفقهية وتتبعها          
  .34من ثالثة أمور

 وحقيقة  35ص وأمر و نهي   األلفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصو          -
 .ومجاز ، وظاهر ومؤول ، وغير ذلك مما يعد من مباحث اللغة ومسائلها

علم الكالم والمنطق ، آبحث مسألة التحسين والتقبيح ، ومسألة الثالث المرفوع ، ومسألة                          -
 ... المقدمات والنتائج 

ان في الفروع       األحكام الشرعية والفروع الفقهية ، فالقاعدة الفقهية واألصولية تشترآ                           -
 . واألحكام ويختلفان في األلفاظ العربية وفي علم الكالم و المنطق 

  :36من حيث زمن التكون والوجود

 .   توجد القاعدة الفقهية بعد ظهور الفروع الفقهية ، وذلك ألنها تبنى عليها وتتأسس بعد استقرائها وتتبعها 

 قبل الفروع ألنها الذريعة والطريق والميزان في           أما القاعدة األصولية فالفرض الذهني يقتضي وجودها        
فالقواعد الفقهية تبنى على الفروع الفقهية ، والفروع تبنى على األصول ، فكأن                    .  استنباطها وإظهارها    

 .القواعد الفقهية بنيت على األصول  

 

 

                                                 
  .1/25:  ، وقواعد احلصين للشعالن 68ص :  قواعد الندوي  31
  13  ،12: الزامل :  شرح القواعد السعدية  32
 69ص :  قواعد الندوي  33
 1/25:  قواعد احلصين للشعالن  34
وال خيرج عن هذا إال بعض األدلة وصفات اتهدين وحال املقلد ، ولذلك وصفت القواعد األصولية يف                   .  136 ، 135:   قواعد الباحسني     35

 .119قواعد  الروكي : معظمها بأا قواعد لغوية 
  119ص : اعد الروكي  ، وقو69ص :  قواعد الندوي  36
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  :37من حيث استغراق جميع الفروع

ولذلك توجد القاعدة الفقهية    .  ق إال األغلب واألآثر     القاعدة الفقهية قد تستغرق جميع الفروع وقد ال تستغر        
 .الكلية والقاعدة الفقهية األغلبية

قاعدة األمر المجرد    :  ومثال ذلك    .  أما القاعدة األصولية فتستغرق جميع الفروع والجزئيات والمسائل               
عن الوجوب إلى   يفيد الوجوب ، فهذه القاعدة تستغرق آل األوامر المجردة التي ليس لها قرائن تصرفها                  

 .غيره 

 : ـ من حيث فهم المقاصد الشرعية 

ذآر بعض الباحثين أن القواعد األصولية ال يفهم منها أسرار الشرع و ال حكمته ، بينما يمكن أن نأخذ                           
وهذا ال ينطبق على آل القواعد ، بل هناك قواعد ُتفهم منها              .  38هذه األسرار والحكم من القواعد الفقهية     

 .وأسرارها وغاياتها مقاصد شرعية 

  : 39ـ من حيث الواسطة في استخراج الحكم

 .، آنص اآلية ، ونص الحديث40ُيستخرج الحكم من القاعدة األصولية بواسطة الدليل الجزئي 

قاعدة النهي للتحريم ، فإنه ُيستخرج منها حكم تحريم قتل النفس ، وذلك بواسطة قوله                         :     ومثال ذلك    
 .} نفس التي حرم اهللا إال بالحق وال تقتلوا ال{ : تعالى 

 .  أما القاعدة الفقهية فيستخرج منها الحكم من غير واسطة ، بل مباشرة 

فهي تفيد أن المرض يبيح التيمم ، وأن السفر يبيح الفطر في          )  المشقة تجلب التيسير    (  قاعدة  :  ومثال ذلك   
 ... رمضان 

                                                 
 120ص :  ، وقواعد الروكي 68ص :  قواعد الندوي  37
قواعد :  ينظر  :   ذكر هذا الرأي األخ الفاضل يعقوب الباحسني ، وهو يعلق على رأي القرايف يف التفريق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية                       38

 136 ، 135ص : الباحسني 
  108 ، 18107: ابن محيد :  ، وقواعد املقري 137 ، 136ص :  قواعد الباحسني  39
 13ـ 12الزامل :  شرح القواعد السعدية  40
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 رسم توضيحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل توضيحي للضوابط الفقهية و الفرق بينها و بين القواعد الفقهية

 تعريف الضوابط تنوع الضوابط األلفاظ المرادفة للضوابط الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي

ــي فــــ
 :االصطالح

هــو المــبدأ
الفقهي الذي
يحوي فروعا
ــاب ــن ب م
 فقهي واحد

 في مجال التكنولوجيا -

 في مجال الفكر و السياسة و االقتصاد -

.في مجال العلوم الشرعية و الفكر اإلسالمي       -
 :ذا المجال نجدوفي ه

 الضوابط االجتهادية .4

 ضوابط العرف 

 ضوابط االستقراء 

 القواعد الخاصة -

 الكليات الفقهية -

 األحكام و المسائل الفقهية -

 أبواب الفقه اإلسالمي

 :باب الطهارة

) إذا أدبغ اإلهاب فقد طهر(
 هو ضابط فقهي كأنّه واقع
في باب واحد وهو باب 

 .الطهارة

:باب الصالة  

إنّما بنيت المساجد لما بنيت (
هو ضابط فقهي ألنّه ) له

واقع في باب الصالة أو باب 
 المساجد

 باب الزكاة

 باب الصوم

 باب الحج

 :باب البيع

هذا الباب يتكون منه الضابط 

 :في اللغة

ــظ و الحف
ــزم و الح

  القوة

:تعريف الضابط الفقهي

هو المبدأ الكلّي الذي 
يحوي جزئياته الواقعة 

 .في باب فقهي واحد

:مثال للضابط الفقهي

ــا- 2 ــيتإنّم  بن
المساجد لما بنيت

 له
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 ) :2الفصل (تلخيص الدرس 
النهي المجرد يفيد التحريم ، أي أن           :  ومن أمثلتها    .  القواعد األصولية هي قواعد االستنباط واالجتهاد           

القواعد األصولية هي القواعد التي يعتمدها المجتهد في اجتهاده واستنباطه لألحكام وإيجاده للحلول في                      
 .القضايا والنوازل المستحدثة 

ومثال ذلك  .   قواعد الفقه فهي المبادئ العامة التي تحوي جزئياتها وفروعها الفقهية            أما القواعد الفقهية أو   
فهي مبدأ فقهي عام يحوي عددا آبيرا من الجزئيات والفروع الفقهية التي يكون             )  الضرر ُيزال   (  قاعدة  :  

إلى علم  آون القاعدة األصولية تنتمي        :  وهناك فروق بينهما ، ومنها          .  فيها الضرر مرفوعا ومدفوعا      
األصول ، أما الفقهية فتنتمي إلى علم الفقه ، وآون موضوع األصولية الدليل والحكم الشرعيان                                        

آبيعه وشرائه وزواجه ، وآون        (  اإلجماليان آاألمر للوجوب ، أما موضوع الفقهية فهو فعل المكلف                   
الفروع الفقهية وتسهيل    غاية األصولية استنباط الفروع الفقهية واستخراجها ، أما غاية الفقهية فحصر                     

الرجوع إليها ، وآون مادة النشأة بالنسبة لألصولية فاأللفاظ العربية وعلم الكالم والمنطق واألحكام                              
الشرعية والفروع الفقهية ، أما مادة النشأة بالنسبة للفقهية فاستقراء الفروع الفقهية وتتبعها ، وآون                                 

بعدها ، وآون األصولية تستغرق جميع الفروع أما الفقهية            األصولية موجودة قبل الفروع ، أما الفقهية ف          
فقد تستغرق جميع الفروع وقد ال تستغرق إال األغلب واألآثر ، وآون األصولية ُيستخرج منها الحكم                          

 بواسطة الدليل الجزئي أما الفقهية فيستخرج بغير واسطة 

 التقومي الذّايت
  ) :2الفصل ( أسئلة الدرس 

 القاعدة األصولية ، وما مثالها المعروف والمشهور ؟ما المراد ب : 1س 

 هل القواعد األصولية هي أصول الفقه ؟ : 2س 

 هل قواعد األصول هي علم األصول ؟ : 3س 

 .ما هي الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية ؟ بين ذلك بالتفصيل والتمثيل  : 4س 

  )2 الفصل: ( أجوبة الدرس 

  :1ج 

 ....ة األصولية هي قاعدة االستنباط واالجتهاد  القاعد-

 ....األمر المجرد يقتضي الوجوب :  مثالها -

 )يذآر مثال أو اثنان ( 

  :2ج 

 .نعم ، وذلك بحسب اعتبار آون أصول الفقه جملة أسس االستنباط 
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  :3ج 

لقواعد ، ويشمل    ال ، وذلك ألن علم أصول الفقه أشمل وأعم من قواعد األصول ، إذ إنه يشمل هذه ا                              
 .مباحث أخرى تتصل بالنشأة واألهمية والفائدة والصلة بالعلوم األخرى 

  :4ج 

 :وأهمها . عدة فروق بحسبل عدة اعتبارات 

 :  من حيث الفن أو التخصص العلمي -

 . أما القاعدة األصولية فيكون فنها العلمي أصول الفقه.  القاعدة الفقهية يكون فنها العلمي الفقه

 :  ن حيث الموضوع ـ م

، ...  )  آبيعه وشرائه وزواجه وطالقه ورآوعه وسجوده وطوافه        (  موضوع القواعد الفقهية فعل المكلف      
وما يتعلق بها من أحكام فقهية عملية ، آحكم إباحة البيع والشراء ، وتحريم الربا والغش والزنى                                        

 ....والرشوة 

 الشرعيان اإلجماليان ، آاألمر للوجوب ، والنهي                أما موضوع القواعد األصولية فهو الدليل والحكم             
 ...للتحريم ، والمبيَّن مقدم على المجمل ، والخاص يقضي على العام 

 :ـ من حيث الغاية 

أما القاعدة األصولية فغايتها استنباط      .   غاية القاعدة الفقهية حصر الفروع الفقهية وتسهيل الرجوع إليها             
 .الفروع الفقهية واستخراجها

 :  ن حيث مادة النشأة والتكون م

أما القواعد األصولية فنشأتها حصلت     .  نشأت القواعد الفقهية وتكونت من استقراء الفروع الفقهية وتتبعها          
 .من ثالثة أمور

 األلفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر و نهي -

 . وحقيقة ومجاز ، وظاهر ومؤول ، وغير ذلك  -

كالم والمنطق ، آبحث مسألة التحسين والتقبيح ، ومسألة الثالث المرفوع ، ومسألة                       علم ال  -
 ... المقدمات والنتائج 

األحكام الشرعية والفروع الفقهية ، فالقاعدة الفقهية واألصولية تشترآان في الفروع                                   -
 . واألحكام ويختلفان في األلفاظ العربية وفي علم الكالم و المنطق 

 :كون والوجود من حيث زمن الت

 .   توجد القاعدة الفقهية بعد ظهور الفروع الفقهية ، وذلك ألنها تبنى عليها وتتأسس بعد استقرائها وتتبعها 
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أما القاعدة األصولية فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع ألنها الذريعة والطريق والميزان في                    
 الفروع الفقهية ، والفروع تبنى على األصول ، فكأن               فالقواعد الفقهية تبنى على    .  استنباطها وإظهارها    

 .القواعد الفقهية بنيت على األصول  

 :من حيث استغراق جميع الفروع 

ولذلك توجد القاعدة     .   القاعدة الفقهية قد تستغرق جميع الفروع وقد ال تستغرق إال األغلب واألآثر                          
 .الفقهية الكلية والقاعدة الفقهية األغلبية

قاعدة األمر المجرد    :  ومثال ذلك    .  اعدة األصولية فتستغرق جميع الفروع والجزئيات والمسائل             أما الق 
يفيد الوجوب ، فهذه القاعدة تستغرق آل األوامر المجردة التي ليس لها قرائن تصرفها عن الوجوب إلى                    

 .غيره 

 : ـ من حيث فهم المقاصد الشرعية 

 يفهم منها أسرار الشرع و ال حكمته ، بينما يمكن أن نأخذ                  ذآر بعض الباحثين أن القواعد األصولية ال        
وهذا ال ينطبق على آل القواعد ، بل هناك قواعد ُتفهم منها                  .  هذه األسرار والحكم من القواعد الفقهية          

 .مقاصد شرعية وأسرارها وغاياتها 

 : ـ من حيث الواسطة في استخراج الحكم 

 .واسطة الدليل الجزئي ، آنص اآلية ، ونص الحديث ُيستخرج الحكم من القاعدة األصولية ب

قاعدة النهي للتحريم ، فإنه ُيستخرج منها حكم تحريم قتل النفس ، وذلك بواسطة قوله                         :     ومثال ذلك    
 .} وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق { : تعالى 

 . شرة  أما القاعدة الفقهية فيستخرج منها الحكم من غير واسطة ، بل مبا

فهي تفيد أن المرض يبيح التيمم ، وأن السفر يبيح الفطر في          )  المشقة تجلب التيسير    (  قاعدة  :  ومثال ذلك   
 ... رمضان 

 .يشار إلى الفرق المبدئي والعام بينهما
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 الدرس الثالث عشر

 ، واألشباه والنظائر وصلتها بالقواعد الفقهيةالكليات الفقهية
 

 :قدمة م
 سألت طالبا ذات مرة عن الكليات الخمس ، فأجابني بأنها آلية الشريعة وآلية اللغة العربية وآلية العلوم                     

الكليات الفقهية مصطلح علمي شرعي ال        ، فابتسم الجميع وضحك هو على نفسه ، ألن             ....  االجتماعية  
 .ُيراد به الكليات أو المعاهد أو الجامعات

 فما هي هذه الكليات ، وما هي األشباه والنظائر ، وما الصلة القائمة بينهما والقواعد الفقهية ؟   

 :الهدف النوعي 
. ينها وبين القواعد الفقهية        اإللمام بحقيقة الكليات الفقهية وأمثلتها وفوائدها ومراحل تطورها والفرق ب                 

 .واإللمام باألشباه والنظائر والفروق الفقهية والبيان الفروق بينها وبين القواعد الفقهية 

 الكليات الفقهية وصلتها بالقواعد الفقهية  : 1الفصل 

 ) :1الفصل (ختطيط الدرس 
 .تعريف الكليات الفقهية  -

 . أمثلة للكليات الفقهية  -

 .لفقهية فوائد الكليات ا -

 .نشأة الكليات الفقهية وتطورها  -

 .الفرق بين الكليات الفقهية والقواعد الفقهية  -

 :تعريف الكليات الفقهية 
التي هي من ألفاظ العموم المفيدة لالستغراق واستيعاب               )  آل   (  الكليات جمع آلية ، نسبة إلى آلمة               

 .1جزئيات ما دخلت عليه

 .2)قضية حملية حكم فيها على جميع أفراد الموضوع (  على )الكلية ( وقد أطلق المناطقة عبارة 

 .3وتكون لها جزئيات مندرجة تحتها" آون المفهوم آليا حقيقيا أو إضافيا " و يراد بها 

                                                 
 77ص :  قواعد الباحسني  1
 38ص : تقدمي حممد أبو األجفان :  ، نقال عن الكليات الفقهية لإلمام املقري 2/1264:  كشاف اصطالحات الفنون  2
 157ص :  الكليات الفقهية لإلمام املقري  3
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 :أمثلة للكليات الفقهية 
  .4آل صائم أآل أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر -
 .5تها آل امرأة طلقها زوجها فلها النفقة والسكنى في عد -
 .6آل ما خرج من السبيلين فهو نجس ، إال مني الرجل -
 .7آل صوم فشرطه النية من الليل  -
  .8آل قرض جر نفعا للمقرض فإنه يمتنع -
 .9آل ما سوى األرض والبناء والشجر والثمار فيها فال شفعة فيه -
 .10آل من اشترط شرطا جائزا في الشرع فله شرطه -
 .11و واجبآل ما تتوقف عليه صحة الواجب ، فه -

 :فوائد الكليات الفقهية 
 . تسهيل حفظ ومراجعة األحكام الفقهية  -
 .12تلخيص أهم األحكام وأصلحها وأصحها وأشهرها في المذهب المعتمد -
 .13الضبط والربط بين المسائل المتقاربة المتجهة إلى منزع فقهي مشترك واحد -
لتقعيدي والقياسي للمعلومات       تكوين الملكة العلمية وتوجيه الباحث والدارس إلى الطابع ا                            -

 .واألحكام
 تزويد الناظر فيها بزيادة معرفة فنون شرعية لها صالت بالكليات ، آفن القواعد والفروق                               -

 .والضوابط والفقه واألصول 
 . خدمة الفقه اإلسالمي وإثراء العلوم الشرعية المتنوعة  -
 . إثراء المكتبة العلمية اإلسالمية والمعرفية  -

 
 

                                                 
 78 ص:  قواعد الباحسني  4
 78ص :  قواعد الباحسني  5
  80ص :  ، نقال عن القواعد للباحسني 85ص  ) : 335ت ( أبو العباس ابن القاص :  التلخيص يف املذهب الشافعي  6
 109ص :  الكليات الفقهية لإلمام املقري  7
 58ص : تقدمي حممد أبو األجفان :  الكليات الفقهية لإلمام املقري  8
 160ص : ة لإلمام املقري  الكليات الفقهي 9

 43ص : تقدمي حممد أبو األجفان :  أ ، نقال عن الكليات الفقهية لإلمام املقري 16ص :  أجوبة ابن سحنون  10
 58ص :  كليات املقري  11
 64ص : قسم الدراسة :  كليات املقري  12
 53ص :  قواعد الندوي  13
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 :ت الفقهية وتطورهانشأة الكليا
) آل ( الكليات بإطالق أمر موجود منذ األزمنة القديمة ، فنجد القدامى يعبرون عن بعض المعاني بعبارة            

 .آل إنسان فان ، وآل إنسان حيوان ناطق ، وغير ذلك : ومن ذلك العبارة الفلسفية القديمة . 

آل من عليها   {  :  قوله تعالى   :  ومن ذلك   )  .  آل  (  وفي القرآن الكريم نجد بعض اآليات التي تبدأ بعبارة            
  14}فان 

قوله صلى اهللا   :  ومن ذلك   )  .  آل  (  آما نجد في السنة النبوية العطرة بعض األحاديث التي تحوي عبارة             
  ".16آل مسكر حرام: ، وقوله " 15آل شرط ليس في آتاب اهللا فهو باطل : " عليه وسلم 

لعلمي االصطالحي بدأ يظهر وُيتداول منذ العصور الفقهية األولى ،             أما الكليات الفقهية فنجد استعمالها ا       
) آل  (  أو تضمنت عبارة    )  آل  (  سواء على مستوى بعض القواعد والضوابط الفقهية التي ُبدئت بعبارة             

 .للداللة على الشمول واالستغراق ) آل ( ، أو على مستوى الفروع واألحكام الفقهية التي صيغت بعبارة 

آل ما آان على اإلنسان أن يرده بعينه ، ففات ،             :  (  - رحمه اهللا تعالى     –في آتاب األم للشافعي     فقد ورد   
المالكية "  المدونة  "  آما ورد في      .18)آل حق وجب عليه فال يبرئه منه إال أداؤه          (   ، و    17)رده بقيمته   

  .19)ه آل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وآل: ( 

ابن عبد البر المالكي    :  آما جاء على ألسنة آثير من العلماء ذآر بعض هذه الكليات ، ومن هؤالء العلماء                 
في آتابه فصول األحكام ، وأبو       )   هـ   474ت  (  في آتابه الكافي ، وأبو الوليد الباجي          )     هـ   463ت  (  

حققه األستاذ محمد أبو األجفان ، وأبو         في آتابه الكليات الذي      )   هـ   758ت  (  عبد اهللا المقري المالكي       
ت (  في آتابه الكليات ، ومحمد بن عبد اهللا الشهير بالمكناسي             )   هـ   901ت  (  عبد اهللا محمد بن غازي       

 .، وآلها ضوابط فقهية ) الكليات في الفقه ( في رسالته )  هـ 917

 آلية ، وجعلها قسما      524جمع منها    وُيذآر أن المقري آان أول من أفرد الكليات الفقهية بالتأليف ، إذ                  
 .20وقد رتبها على أبواب الفقه ولكنه لم يستوعبها جميعا ) . عمل من طب لمن حب ( في آتابه 

الفرق بين  .  ثم توالت الكتابات في الكليات الفقهية في العصور المتأخرة على مستويات دراسية مختلفة                     
 :الكليات الفقهية والقواعد الفقهية 

فقهية أعم وأشمل من القواعد الفقهية ، وذلك ألن الكليات تشمل القواعد والضوابط واألحكام ،                    الكليات ال 
 .وبيان هذا الفرق يكون آاآلتي . وحتى التعاريف الفقهية 

                                                 
 26 الرمحن  14
  .5/30:  فيض القدير شرح اجلامع الصغري  15
 . أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب األشربة ، باب بيان أن كل مسكر حرام  16
 54ص :  ، كراء األرض البيضاء ، نقال عن قواعد الندوي 4/21:  األم  17
 55ص :  ، باب صيغة زكاة الفطر قبل قسمها ، نقال عن قواعد الندوي 69 ، 2/68:  األم  18
 56ص :  قواعد الندوي  ، نقال عن4/126: سحنون :  املدونة  19
 45 – 43ص : مقدمة احملقق :  ، وكليات املقري 84 – 78ص  :   ، وقواعد الباحسني 61 – 53:  ينظر تفصيل هذا يف قواعد الندوي  20
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في )  آل  (    هناك عدد آبير من الكليات الفقهية ، هي في الحقيقة أحكام فقهية جزئية صيغت بعبارة                           -
 :ومثال ذلك . أولها

  . 21آل صائم أآل أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر : 1ال المث

 22..آل امرأة طلقها زوجها فلها النفقة والسكنى في عدتها  : 2المثال 

ففي المثال األول هناك تنصيص على حكم فقهي واحد ، هو حكم المفطر ناسيا ، ولكن هذا الحكم صيغ                         
ق عليهم هذا الحكم ، ولكي ال يقتصر على فرد بعينه أو              لكي يشمل آل األفراد الذين ينطب      )  آل  (  بعبارة  

 .على مجموع أفراد 

وآذلك األمر بالنسبة للمثال الثاني ، فقد نصت الكلية الفقهية على حكم فقهي واحد ، وهذا الحكم هو                                  
 .وهو يشمل آل المطلقات . وجوب النفقة والسكنى أيام العدة على المرأة المطلقة 

 :ومثال ذلك . يات الفقهية ، هي في الحقيقة ضوابط فقهية   هناك عدد من الكل-

 23آل ما خرج من السبيلين فهو نجس ، إال مني الرجل : 1المثال 

 .24آل صوم فشرطه النية من الليل  : 2المثال 

 فالمثال األول هو في الحقيقة ضابط فقهي ، وذلك ألنه يتضمن فروعا فقهية من باب فقهي واحد ، وهو                       
الغائط الخارج من السبيلين نجس ، والبول الخارج من السبيلين نجس             :  ومن هذه الفروع    .  ة  باب الطهار 

 .، وآذلك الريح ، فهو نجس 

ومن هذه  .  والمثال الثاني هو آذلك ضابط فقهي ، فهو ينطوي على عدة فروع فقهية في باب الصوم                            
 .ك صوم التطوع ، وغير ذلك صوم النذر شرطه النية ، وصوم القضاء شرطه النية ، وآذل: الفروع 

 : ومثال ذلك .   هناك عدد من الكليات الفقهية ، هي في الحقيقة قواعد فقهية -

 .25آل من اشترط شرطا جائزا في الشرع فله شرطه : 1المثال  -
 .26آل ما تتوقف عليه صحة الواجب ، فهو واجب : 2المثال  -

عامالت ، آالشروط في البيع ، وفي اإلجارة ،             فالمثال األول ينص على الشروط الجائزة في العقد والم             
وعليه فإن هذه الكلية الفقهية تنطوي على        ...  وفي الزواج ، وفي الوقف ، وفي الوصية ، وفي غير ذلك               

، وهذا  ...)  باب البيع واإلجارة والزواج والوصية والوقف والهبة         (  فروع فقهية من أبواب فقهية مختلفة        
 .القاعدة آما ذآرنا تشمل فروعا فقهية من أبواب مختلفة يجعلها قاعدة فقهية ، ألن 

                                                 
 78ص : الباحسني :  قواعد  21
 78ص :  قواعد الباحسني  22
  80ص :  ، نقال عن قواعد الباحسني 85ص  ) : 335ت ( أبو العباس ابن القاص :  التلخيص يف املذهب الشافعي  23
 109ص :  كليات املقري  24
 43ص : مقدمة احملقق :  أ ، نقال عن كليات املقري 16ص :  أجوبة ابن سحنون  25
 58ص : مقدمة احملقق :  كليات املقري  26
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، فإنه قاعدة فقهية    )  آل ما تتوقف عليه صحة الواجب ، فهو واجب             (وآذلك األمر بالنسبة للمثال الثاني       
 .ألنه يشمل أبوابا فقهية آثيرة ، آباب الصالة والزآاة والصيام والحج والبيع واإلجارة وغيرها 

آل فعل ُيقصد   :  (  الفقهية التي ُتساق لشرح مفردة اصطالحية ، ومثال ذلك          وهناك بعض الكليات     -
، )  به أخذ المال المعصوم من فاعله على وجه تتعذر فيه االستغاثة غالبا فهو حرابة ممن آان                         

آل ما ال يعد الواضع فيه      :  (  ومثال ذلك آذلك      .  27فقد جاءت هذه الكلية لُتَعرِّف بمعنى الحرابة       
  .28، فقد وردت هذه الكلية لتعريف الحرز) ع ولو بالنسبة إليه فهو حرز مضيعا للموضو

                                                 
  .193ص : مقدمة احملقق :  كليات املقري  27
 195ص : مقدمة احملقق :  كليات املقري  28
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 رسم توضيحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل توضيحي للكليات الفقهية و الفرق بينها و بين القواعد الفقهية

الفرق بينها و بين القواعد الفقهية
 :الكلية الفقهية أعم ألنّها تشمل

 بعض األحكام الفقهية -
 بعض الضوابط الفقهية -
 بعض القواعد الفقهية -
 بعض المفردات االصطالحية -
و عليه فإن بعض الكليات هي  -

قواعد، و بعض القواعد هي كليات 
 )كّل ( إذا بدئت بلفظ 

تاريخها
 نشأت في زمن الرسالة -
تطورت فيما بعد إلى أن  -

 دونت و استقلّت

 فوائدها

 تسهيل مراجعة األحكام -
 تلخيص أهم األحكام -
الضبط الربط بين المسائل  -

 المتقاربة و المتشابهة
تكوين الملكة العلمية و  -

 التقعيدية
اإلفادة بعلوم شرعية لها  -

صالت بالكلّيات كالفقه و 
 األصول و الفروق و القواعد

 خدمة الفقه اإلسالمي  -
إثراء المكتبة العلمية و  -

 اإلسالمية

:تعريف الكلّيات الفقهية

هي المفهوم الكلي، أو العبارة -
و ) كّل(الفقهية التي تبدأ بلفظ 

كّل ما خرج من السبيلين : (مثالها
 ) مني الرجلفهو نجس إالّ
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 ) :1الفصل (تلخيص الدرس 
وقد وضعها العلماء لتلخيص األحكام الفقهية وتسهيل       )  .  آل  (  الكليات الفقهية هي صيغ فقهية ُتبدأ بعبارة        

الفقه اإلسالمي وإثراء المكتبات وحرآة العلم          حفظها ومراجعتها ، ولتكوين الملكات العلمية ، ولخدمة               
 .والنشر والقراءة 

( وقد ُوجدت الكليات منذ األزمنة األزمنة القديمة ، وفي القرآن الكريم نجد بعض اآليات التي تبدأ بعبارة                    
  29}آل من عليها فان { : قوله تعالى : ومن ذلك ) . آل 

قوله صلى اهللا   :  ومن ذلك   )  .  آل  (  ث التي تحوي عبارة     آما نجد في السنة النبوية العطرة بعض األحادي        
  ".31آل مسكر حرام: ، وقوله " 30آل شرط ليس في آتاب اهللا فهو باطل : " عليه وسلم 

 أما الكليات الفقهية فنجد استعمالها العلمي االصطالحي بدأ يظهر وُيتداول منذ العصور الفقهية األولى ،

 آلية ، وجعلها قسما      524فرد الكليات الفقهية بالتأليف ، إذ جمع منها             وُيذآر أن المقري آان أول من أ        
 .32وقد رتبها على أبواب الفقه ولكنه لم يستوعبها جميعا ) . عمل من طب لمن حب ( في آتابه 

 . ثم توالت الكتابات في الكليات الفقهية في العصور المتأخرة على مستويات دراسية مختلفة 

 وأشمل من القواعد الفقهية ، وذلك ألن الكليات تشمل القواعد والضوابط واألحكام ،                والكليات الفقهية أعم  
فهناك عدد آبير من الكليات الفقهية ، هي في الحقيقة أحكام فقهية جزئية ،                        .  وحتى التعاريف الفقهية      

هية ، هي في وهناك عدد من الكليات الفق. وهناك عدد من الكليات الفقهية ، هي في الحقيقة ضوابط فقهية           
 . الحقيقة قواعد فقهية ، وهناك بعض الكليات الفقهية التي ُتساق لشرح مفردة اصطالحية 

 التقومي الذّايت
  ) :1الفصل ( أسئلة الدرس 

 ما المراد بالكلية الفقهية ؟  : 1س 

 .أذآر بعض األمثلة للكليات الفقهية  : 2س 

 ما هي فوائد الكليات الفقهية ؟ : 3س 

 .دث باختصار عن نشأة الكليات وتطورها تح : 4س 

 ما الفرق بين الكلية الفقهية والقاعدة ؟ : 5س 

 

                                                 
 26الرمحن   29
  5/30:  فيض القدير شرح اجلامع الصغري  30
 . أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب األشربة ، باب بيان أن كل مسكر حرام  31
 45 – 43ص : مقدمة احملقق :  ، و كليات املقري 84–78ص  :   ، وقواعد الباحسني 61 – 53:  ينظر تفصيل هذا يف قواعد الندوي  32
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  ) :1الفصل ( أجوبة الدرس 

  :1ج 

ويراد بها فن شرعي معين ، له صلته بالقواعد           ....  الكلية الفقهية هي الجملة الفقهية التي تبدأ بعبارة آل            
 .والضوابط الفقهية 

 :من أمثلتها  : 2ج 

 .مرأة طلقها زوجها فلها النفقة والسكنى في عدتها آل ا -
 .آل ما خرج من السبيلين فهو نجس ، إال مني الرجل -
 .آل صوم فشرطه النية من الليل  -
 .آل قرض جر نفعا للمقرض فإنه يمتنع  -
 .آل ما سوى األرض والبناء والشجر والثمار فيها فال شفعة فيه -
 .طهآل من اشترط شرطا جائزا في الشرع فله شر -
 .آل ما تتوقف عليه صحة الواجب ، فهو واجب -

  : 3 ج 

 : فوائدها 

 .   تسهيل حفظ ومراجعة األحكام الفقهية - -
 .تلخيص أهم األحكام وأصلحها وأصحها وأشهرها في المذهب المعتمد -
 .الضبط والربط بين المسائل المتقاربة المتجهة إلى منزع فقهي مشترك واحد -
جيه الباحث والدارس إلى الطابع التقعيدي والقياسي للمعلومات واألحكام         تكوين الملكة العلمية وتو    -

. 
 تزويد الناظر فيها بزيادة معرفة فنون شرعية لها صالت بالكليات ، آفن القواعد والفروق                               -

 .والضوابط والفقه واألصول 
 . خدمة الفقه اإلسالمي وإثراء العلوم الشرعية المتنوعة  -
 .إلسالمية والمعرفية  إثراء المكتبة العلمية ا -

 : 4ج 

 . وجدت من قديم - -
 . وجدت في القرآن وفي العصر النبوي - -
 . وجدت عبر العصور - -
 . تناولها العلماء بالدراسة والتدوين - -
 .  يشار إلى أسباب ذلك وأهميته - -
 ... يشار إلى وضعها الحالي - -
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  : 5ج 

 :الكليات أعم وأشمل 

 .هناك آليات هي أحكام  -
 .ت هي قواعد هناك آليا -
 .هناك آليات هي ضوابط  -
 .هناك آليات لشرح مفردة أو عبارة  -
 )  تعرض التفاصيل واألمثلة (  -

 
 :األشباه والنظائر والفروق وصلتهما بالقواعد الفقهية  : 2الفصل 

 ) :2الفصل (ختطيط الدرس 
 :األشباه والنظائر : أوال 

 .تعريف األشباه والنظائر  -
 .ئر فائدة األشباه والنظا -
 .الفرق بين القواعد الفقهية و األشباه والنظائر  -
 :الفروق الفقهية : ثانيا 

 .تعريف الفروق الفقهية  -
 .تعريف علم أو فن الفروق الفقهية  -
 .   أمثلة للفروق الفقهية  -
 .فوائد الفروق الفقهية  -
 .الفرق بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية  -

 :تعريف األشباه والنظائر 
 : األشباه تعريف

هذا المعدن آهذا المعدن    :  قول القائل   :  ومثالها  .  والِشْبُه في اللغة الِمْثُل     .  األشباه في اللغة جمع ِشْبه وَشَبه       
 .المرأة الفالنية آألف َرُجل : وقوله . 

هي الفروع الفقهية التي أشبه بعضها      "  أو    .  واألشباه في االصطالح هي المسائل التي يشبه بعضها بعضا        
 ".33بعضا في حكمه ، سواء آان لها شبه بأصول أخر أضعف من شبهها بما ألحقت به ، أو لم يكن 

                                                 
 93 ص:  قواعد الباحسني  33
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أن يجتذب الفرَع أصالن ، ويتنازعه مأخذان ، فينظر إلى أوالهما وأآثرهما َشَبًها               :  وقياس األشباه ، هو      
 يكون أآثر شبها     أي أن يوجد فرع مترددا بين أصلين ، فينظر المجتهد إلى األصل الذي                  .  34فيلحق به 

 .بالفرع فيلحقه به 

 .وفائدة األشباه القيام بالقياس ، أي قياس الواقعة التي ال يعرف جوابها على الوقائع التي تشبهها 

 :تعريف النظائر 

. النظائر في اللغة جمع نظيرة ، والنظيرة هي المثل والشبه في األشكال واألخالق واألفعال واألقوال                           
هذا المصحف نظير هذا المصحف ، أي مساويه ، فكأنك إذا نظرت            :  فيقال  .  ل المساوي   والنظير هو الِمثْ  

 .35إلى أحدهما فقد نظرت إلى اآلخر

آما أنهم جعلوا الشبيه     .  والعلماء يذآرون النظير باعتباره مفردا للنظائر          .   والنظير ُيجمع على نظراء       
بينهما ، لما في ذلك التفريق من اآلثار والنتائج            والنظير بمعنى واحد ، لكن الدقة العلمية تقتضي الفرق              

 .36المهمة 

 .37أما النظائر في االصطالح فهي الفروع الفقهية التي يكون فيها أدنى شبه

. ولكن قد يكون فيها من األوصاف ما يمنع من إلحاقها بما يشبهها في الحكم        .  والنظائر هي أشباه ، أيضا      
يذآر فيه الفرق   (   ذلك إنما هو في فن خاص يسمى الفروق              أن بحث )   هـ    911ت  (  ويذآر السيوطي    

  .38)بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى ، المختلفة حكما وعلة 

وقد ذآر السيوطي معنى آل من المثيل والشبيه والنظير في االصطالح ، فذآر أن المماثلة هي المساواة                     
ال آلها ، وأن المناظرة يكفي فيها االشتراك          من آل وجه ، وأن المشابهة هي االشتراك في أآثر الوجوه               

 .39في بعض الوجوه ولو آان وجها واحدا 

إلحاق العبد المقتول بالحر ، فإن له شبها بالفرس من حيث المالية ، وشبها بالحر من حيث                     :  ومثال ذلك   
 .النفسية أو اآلدمية ، لكن مشابهته بالحر في األوصاف واألحكام أآثر فُألحق بالحر 

 :دة األشباه والنظائر فائ
فائدة األشباه تتمثل في معرفة الفروع التي تتشابه في بعض أو أغلب األوجه ، وفي إعطائها نفس الحكم                       

آما تتمثل في إثراء      .  والمعنى ، إذ ُعهد من الشرع التسوية بين المتماثالت والتفريق بين المختلفات                         
باحث والناظر ، إضافة إلى خدمة الفقه وبحوثه ومسائله ،                   الملكة العلمية والثقافة التعليلية والقياسية لل          

 .وفضال عن زيادة التعرف على البحوث والفنون المتصلة ببحث األشباه والنظائر 
                                                 

 117: القسم األول : السبكي :  األشباه والنظائر  34
 72ص :  قواعد الندوي  35
 73ص :  قواعد الندوي  36
 93ص :  ، نقال عن قواعد الباحسني 2/273:  احلاوي للسيوطي  37
 7ص : السيوطي :  األشباه والنظائر  38
 91ص :  قواعد الباحسني  39
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فتكمن في معرفة الفروق الدقيقة بين األمور           )  وهي الفروق في االصطالح الغالب         (  أما فائدة النظائر      
 نفس الحكم والمعنى ، وذلك ألنه قد ُعهد من الشرع التفريق                المتشابهة في وجه ما ، وفي عدم إعطائها          

بين المختلفات ، هذا وهناك فوائد أخرى ، هي نفس فوائد األشباه ، من جهة إثراء الملكة ، وخدمة الفقه ،                      
 .وزيادة التعرف على الفنون األخرى 

 :الفرق بني القواعد الفقهية األشباه والنظائر 
ومنهم من فرق بينهما ،       .  على القواعد الفقهية     )  األشباه والنظائر    (  يطلقون  هناك بعض العلماء آانوا       

معتبرين األشباه ُتطلق على الفروع المتشابهة في الصورة والعلة والحكم ، ومعتبرين النظائر ُتطلق على                  
عم أ)  األشباه والنظائر     (  وآأن مصطلح     .  الفروع المتشابهة في الصورة والمختلفة في العلة والحكم                 

وأشمل من القواعد الفقهية ألنه يقع على الفروع المتشابهة وعلى الفروق ، أما مصطلح القواعد فهو أدق                    
 .من جهة اعتباره يمثل المفاهيم واألحكام العامة ويشكل اإلطار الجامع للفروع المتشابهة فقط 

 :تعريف الفروق الفقهية 
والمسائل المتشابهة ، إذ يوجد بين هذه األمور             الفروق مصطلح علمي ُيطلق على التفريق بين األمور               

وفي علوم الشريعة ومجاالتها نجد الفروق            .  والمسائل تشابه في أوجه ، واختالف في أوجه أخرى                     
 :ومن ذلك . مبثوثة في مباحث عدة 

 الفروق بين القواعد ، والفروق بين المصطلحات ، والفروق بين المسائل الفقهية 

  :تعريف الفروق الفقهية

  .40الفروق هي معرفة األمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث ال ُيَسّوى بينهما في الحكم

فإن مسائل الشرع ربما    :  "  والد إمام الحرمين    )   هـ   434 هـ ، وقيل سنة       438(  قال أبو محمد الجويني     
 التحقيق عن االطالع     يتشابه صورها ويختلف أحكامها لعلل َأْوجبت اختالف األحكام ، وال يستغني أهل                

 .41على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها واجتماع ما اجتمع منها

 :تعريف فن أو علم الفروق 
ُيعنى علم الفروق بإيضاح الفروق الدقيقة والمعاني المؤثرة التي أدت إلى اختالف أحكام المسائل                                    

ولذلك ُعد  .  42الفقه فرق وجمع      :  بعضهم  وعلى هذا الفن جل مناظرات السلف حتى قال              .  المتشابهة  
 .علما مهما للغاية 

 :أمثلة للفروق الفقهية 
بين اللمس والمس ، وبين الوضوء والغسل ، وبين المني والحيض ، وبين الحيض والنفاس ،                           -

 وبين األذان واإلقامة ، 
                                                 

 1/87: حممد ياسني الفاداين : بهية يف شرح منظومة القواعد الفقهية  الفوائد اجلنية حاشية على الفوائد ال 40
 82ص : اجلويين ، نقال عن قواعد الندوي :  الفروق  41
 123ص : مجال الدين عطية :  التنظري الفقهي  42
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صلى اهللا عليه   الشهادة والرواية تتشابهان في أن آال منهما خبر ، ولكن الرواية خبر من النبي                      -
  .43وسلم للكافة ، والشهادة خبر أمام القاضي تثبت به األحكام

القضاء والفتوى يفترقان في آون القضاء خبرًا ُملِزما في مجلس القاضي ، والفتوى خبرًا عيَر                       -
  .44ُملِزم

يفترق الوضوء عن التيمم في أمور ، منها آون الوضوء طهارة بالماء ، والتيمم طهارة بالتراب                    -
 ... وفي الصفة ،

 :فوائد الفروق الفقهية 
 .العناية بفن من فنون الشريعة  -
إدراك الفروق الفقهية الواقعة بين المسائل والفروع المتحدة في صورها والمختلفة في عللها                            -

 . وفي هذا تحقيق لمعنى االمتثال الصحيح والتعبد السليم . وأحكامها 
 .قها في بناء األحكام وتقريرها إبراز تكامل علوم الشريعة وفنونها وتناس -

 :الفرق بني الفروق الفقهية والقواعد الفقهية 
مباحث القواعد والفروق إنما تهتم بأوجه التشابه أو االفتراق بين األحكام الفقهية في المسائل الجزئية                            

ليه فهما  وع.  45المتشابهة ظاهريا ، فإن اتفقت أحكامها فهي القواعد وإن اختلفت أحكامها فهي الفروق                   
وبعبارة أخرى تحوي القواعد الفروع الفقهية المتشابهة ، أما الفروق فإنها تخرج الفروع التي                 .  مختلفان  

ال تشبه فروع القاعدة من القاعدة ، فاالختالف هنا اختالف واضح ، إذ الفروع التي تحويها القاعدة ليست                  
لفروع ، والفرق اآلخر في الوظيفة واإلجراء         ا هي الفروع التي تتناولها الفروق ، فهذا فرق على مستوى          

، إذ القاعدة تقوم بجمع الفروع المتشابهة ضمن دائرتها ، أما الفروق فتقوم بإخراج الفروع التي بينها                            
 .وبين فروع القاعدة فرق أو أآثر 

                                                 
 83:  قواعد الندوي  43
 83ص :  قواعد الندوي  44
 116ص : مجال الدين عطية :  التنظري الفقهي  45
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شكل توضيحي للفروق الفقهية و الفرق بينها و بين القواعد الفقهية

 حقيقة الفروق الفقهية: 1الشكل

:فوائد الفروق الفقهية
- مهم شرعي العناية بفن 
 إدراك الفروق -
 إبراز تكامل الشريعة -  

:أسباب التأليف في الفروق الفقهية
 العناية باألبحاث الفقهية -
 العلمي النزوع إلى التخصص -
إدراك أهمية الفروق بين المسائل -

المتشابهة صورة و المختلفة 
 .حكما

:أنواع الفروق
 الفروق بين القواعد -
الفروق بين  -

 المصطلحات
الفروق بين المسائل  -

 الفقهية

  الفرق بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية2شكل

.القاعة الفقهية تحوي الفروع الفقهية التي تتشابه معنى وحكما 
 .أما الفروق فإنها تحوي الفروع الفقهية التي تتشابه معنى وحكما مع فروع القاعدة ، وإن وجد بعض التشابه في الشكل والصورة 
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شكل توضيحي لألشباه و النظائر الفقهية 
 والفرق بينها وبين القواعد الفقهية

:فوائد األشباه

 معرفة الفروع المتشابهة -
 إعطاؤها نفس الحكم -
خدمة الفقه و إيجاد الحلول  -

 المناسبة للمشكالت

:النشأة

في القرآن و السنّة و كالم  
 السلف

تعريف األشباه و النظائر و 
 األمثال

 

 فوائد النظائر
معرفة الفروق بين الفروع  -

 .المتشابهة 
 .إعطائها نفس الحكم عدم  -
خدمة الفقه وإثراء المكتبة  -

  .وتسيع دائرة المعرفة
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 ) :2الفصل (تلخيص الدرس 
هي الفروع الفقهية التي أشبه بعضها       "  أو    .  ها بعضا األشباه في االصطالح هي المسائل التي يشبه بعض        

 ".بعضا في حكمه ، سواء آان لها شبه بأصول أخر أضعف من شبهها بما ألحقت به ، أو لم يكن 

 .أما النظائر في االصطالح فهي الفروع الفقهية التي يكون فيها أدنى شبه

 أو أغلب األوجه ، وفي إعطائها نفس الحكم         وفائدة األشباه تتمثل في معرفة الفروع التي تتشابه في بعض         
آما تتمثل في إثراء      .  والمعنى ، إذ ُعهد من الشرع التسوية بين المتماثالت والتفريق بين المختلفات                         

الملكة العلمية والثقافة التعليلية والقياسية للباحث والناظر ، إضافة إلى خدمة الفقه وبحوثه ومسائله ،                             
 .لى البحوث والفنون المتصلة ببحث األشباه والنظائر وفضال عن زيادة التعرف ع

فتكمن في معرفة الفروق الدقيقة بين األمور           )  وهي الفروق في االصطالح الغالب         (  أما فائدة النظائر      
المتشابهة في وجه ما ، وفي عدم إعطائها نفس الحكم والمعنى ، وذلك ألنه قد ُعهد من الشرع التفريق                           

وهناك فوائد أخرى ، هي نفس فوائد األشباه ، من جهة إثراء الملكة ، وخدمة الفقه ،                 بين المختلفات ، هذا     
 .وزيادة التعرف على الفنون األخرى 

على القواعد  )  األشباه والنظائر   (  وبالنسبة للفرق بين الفروق والقواعد ، فقد آان بعض العلماء يطلقون               
 ُتطلق على الفروع المتشابهة في الصورة والعلة                ومنهم من فرق بينهما ، معتبرين األشباه             .  الفقهية   

 والحكم ، ومعتبرين النظائر ُتطلق على الفروع المتشابهة في الصورة والمختلفة في العلة والحكم 

الفروق مصطلح علمي ُيطلق على التفريق بين األمور والمسائل المتشابهة ، إذ يوجد بين هذه                           :  ثانيا  
وفي علوم الشريعة ومجاالتها نجد          .   ، واختالف في أوجه أخرى              األمور والمسائل تشابه في أوجه         

الفروق بين القواعد ، والفروق بين المصطلحات ، والفروق         :  ومن ذلك   .  الفروق مبثوثة في مباحث عدة      
 بين المسائل الفقهية 

 بين المسائل   العناية بفن من فنون الشريعة ، وإدراك الفروق الفقهية الواقعة            :  ومن فوائد الفروق الفقهية      
 .والفروع المتحدة في صورها والمختلفة في عللها وأحكامها ، وإبراز تكامل علوم الشريعة وفنونها 

 ومباحث القواعد والفروق إنما تهتم بأوجه التشابه أو االفتراق بين األحكام الفقهية في المسائل الجزئية                      
 .اختلفت أحكامها فهي الفروق المتشابهة ظاهريا ، فإن اتفقت أحكامها فهي القواعد وإن 

 التقومي الذّايت
  ) :2الفصل ( أسئلة الدرس 

 ما معنى األشباه والنظائر في اللغة واالصطالح ؟ : 1س 

 ما الفرق بين القواعد واألشباه والنظائر ؟ : 2س 

 بين معنى الفروق الفقهية ، وما هي فوائدها ؟ : 3س 

 .أذآر بعض أمثلة الفروق الفقهية  : 4س 

 ما الفرق بين القواعد والفروق ؟ : 5س 
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  ) :2الفصل ( أجوبة الدرس 
  :1ج 

 .تعريف األشباه في اللغة  -
 .تعريف األشباه في االصطالح  -
 .تعريف النظائر في اللغة  -
 .تعريف النظائر في االصطالح  -
 .تذآر التفاصيل واألمثلة  -

  :2ج 

يذآر (ومن العلماء من جعل القواعد تطلق على األشباه فقط         .  هما نفس الشيء عند بعض العلماء        -
 )التحليل والتفصيل ، والتمثيل 

  :3ج 

 :أوال 

 .تعريف الفروق الفقهية باعتبارها حقيقة شرعية ، وباعتبارها علما قائم الذات له مدلوله ومعناه  -
 :فوائدها هي : ثانيا 

 .العناية بعلم شرعي  -
 ...معرفة الفوارق  -
 )مع شيء من التحليل .... ( إبراز تكامل الشريعة  -

  4ج 

بين اللمس والمس ، وبين الوضوء والغسل ، وبين المني والحيض ، وبين الحيض والنفاس ،                           -
 وبين األذان واإلقامة ، 

الشهادة والرواية تتشابهان في أن آال منهما خبر ، ولكن الرواية خبر من النبي صلى اهللا عليه                         -
 .، والشهادة خبر أمام القاضي تثبت به األحكام وسلم للكافة 

القضاء والفتوى يفترقان في آون القضاء خبرًا ُملِزما في مجلس القاضي ، والفتوى خبرًا عيَر                       -
 .ُملِزم 

يفترق الوضوء عن التيمم في أمور ، منها آون الوضوء طهارة بالماء ، والتيمم طهارة بالتراب                    -
 . ، وفي الصفة 

  :5ج 

 .واهللا أعلم . تذآر أوجه االختالف ، مع التمثيل والتعليق : تلفان هما مخ -



 

 

 

  البـيـبـلـيـوغـرافـيــا

 : يالدظاخ

 . فٓشط انًصادس ٔانًشاجع ُيشَذة تذغة أنماب انًؤنفٍٛ -

انًاصس٘ ُٚذسض فٙ دشف انًٛى ، ٔاتٍ سشذ : ٔيصال رنك ( . أتٕ ) ، ٔ ( اتٍ ) ، ٔ ( أل ) ُأنغٙ اعرثاس  -

 . فٙ دشف انشاء

  األتٙ ، يذًذ تٍ خهٛفح انٕشراَٙ

أٔنٗ ، . ، داس انكرة انعهًٛح ، تٛشٔخ ، نثُاٌ ، ط ( أٔ إكًال إكًال انًعهى ) ششح صذٛخ يغهى  - 1

و 1994 -ْـ  1415  . 

  نثادغٍٛ ، ٚعمٕب تٍ عثذ انْٕابا

و 1999/ ْـ  1420شاَٛح ، . انمٕاعذ انفمٓٛح ، يكرثح انششذ ، انشٚاض ، انغعٕدٚح ، ط  - 2 . 

  انثاجٙ ، أتٕ انٕنٛذ

 - 415/1995عُح  -شاَٛح .إدكاو انفصٕل فٙ أدكاو األصٕل ، داس انغشب اإلعاليٙ ، تٛشٔخ ، ط - 3

  عثذ انًجٛذ ذشكٙ. ذذمٛك د

ْجش٘ 1331أٔنٗ عُح .انًُرمٗ ششح يٕعأ يانك اتٍ أَظ ، داس انكراب انعشتٙ ، تٛشٔخ نثُاٌ ، ط - 4  . 

 انثخاس٘ ، اإلياو

1987صذٛخ انثخاس٘ تششح عًذج انماسئ ، ٔصذٛخ انثخاس٘ ، داس انمهى ، تٛشٔخ ، عُح  - 5  

  اتٍ عثذ انثش

  1400/1980شاَٛح عُح .نذذٚصح تانشٚاض طانكافٙ فٙ فمّ أْم انًذُٚح انًانكٙ ، يكرثح انشٚاض ا - 6

 انثٛضأ٘

  انًُٓاض ، عانى انكرة - 7

 انذجٕ٘ يذًذ تٍ انذغٍ

ٔفاط  ْـ 1340انفكش انغايٙ فٙ ذاسٚخ انفكش اإلعاليٙ ، إداسج انًعاسف ، انشتاط ، انًغشب ،  - 8

  ْـ 1345

  اتٍ دضو ، أتٕ يذًذ عهٙ

يُشٕساخ داس اٜفاق انجذٚذج ، . أدًذ يذًذ شاكش ، ط  اإلدكاو فٙ أصٕل األدكاو ، ذذمٛك انشٛخ -

و 1980/ ْـ  1400تٛشٔخ ، أٔنٗ ، عُح   

داس انجٛم ، تٛشٔخ ، ٔداس اٜفاق انجذٚذج تٛشٔخ. انًذهٗ ، ذذمٛك انشٛخ أدًذ يذًذ شاكش ، ط  - 10 . 

داس انكرة انعهًٛح . ض ، ط انعضٚ انُثزج انكافٛح فٙ أدكاو أصٕل انذٍٚ ، ذذمٛك األعرار يذًذ أدًذ عثذ - 11

و 1985/ ْـ  1405تٛشٔخ ، أٔنٗ ، عُح   . 

  انذصُٙ ، أتٕ تكش تٍ يذًذ تٍ عثذ انًؤيٍ انًعشٔف ترمٙ انذٍٚ

12 - يذًذ تٍ دغٍ انثصٛهٙ  كراب انمٕاعذ ، ذذمٛك انذكرٕس عثذ انشدًٍ انشعالٌ ، ٔانذكرٕس جثشٚم تٍ

و 1997/ ْـ  1418أٔنٗ عُح . ، يكرثح انششذ ، انشٚاض ، ط   . 

  دًضج ، يذًٕد

1986 - 1406،  1انفشائذ انثٓٛح فٙ انمٕاعذ ٔانفٕائذ انفمٓٛح ، داس انفكش ديشك ط  - 13  

  انذًٕ٘ ، أدًذ تٍ يذًذ انذُفٙ

أٔنٗ . غًض عٌٕٛ انثصائش ششح كراب األشثاِ ٔانُظائش ، داس انكرة انعهًٛح ، تٛشٔخ ، نثُاٌ ، ط  - 14



و 1985/ ْـ  1405عُح   

 اتٍ دًٛذ ، صانخ تٍ عثذ اهلل

سفع انذشض فٙ انششٚعح اإلعاليٛح ، يشكض انثذس انعهًٙ ٔإدٛاء انرشاز تجايعح أو انمشٖ يكح  - 15

ْـ 1403انًكشيح ، ط أٔنٗ عُح   . 

 انخاديٙ ، َٕسانذٍٚ يخراس

و 2002/ ْـ  1423عُح  ذعهٛى عهى األصٕل ، يكرثح انعثٛكاٌ ، انشٚاض ، عثعح أٔنٗ - 16 . 

  انخهٛفٙ ، سٚاض يُصٕس

ٔانذساعاخ اإلعاليٛح ،  انماعذج انفمٓٛح ، دجٛرٓا ٔضٕاتظ االعرذالل تٓا ، يمال تًجهح انششٚعح - 17

انصايُح عششج ، انعذد انخايظ ٔانخًغٌٕ ، شٕال  ذصذس عٍ يجهظ انُشهش انعهًٙ تجايعح انكٕٚد ، انغُح

  و 2003دٚغًثش / ْـ  1424

  انشاص٘ ، فخش انذٍٚ

1400عُح  1انًذصٕل فٙ عهى أصٕل انفمّ ، جايعح اإلياو يذًذ تٍ ععٕد اإلعاليٛح تانشٚاض ط - 18 - 

1980 

  اتٍ سجة انذُثهٙ

  جايع انعهٕو ٔانذكى ، تال عثعح ٔال ذاسٚخ -

  اتٍ سشذ ، انذفٛذ

  تذاٚح انًجرٓذ َٔٓاٚح انًمرصذ ، داس انفكش تٛشٔخ - 20

 انشٔكٙ ، يذًذ

  ّ اإلعاليٙ يٍ خالل كراب اإلششاف عهٗ يغائم انخالف نهماضٙلٕاعذ انفم - 21

  1998-1419عُح  1ط -عثذ انْٕاب انثغذاد٘ انًانكٙ ، داس انمهى ديشك ، يجًع انفمّ االعاليٙ تجذج 

 انضايم ، عثذ انًذغٍ تٍ عثذ اهلل

و 2001/ْـ  1422أٔنٗ عُح . ششح انمٕاعذ انغعذٚح ، داس أعهظ انشٚاض ، ط  - 22  . 

  انضسلا ، أدًذ

  2ششح انمٕاعذ انفمٓٛح ، داس انمهى ديشك ط  - 23

 انضسكشٙ تذس انذٍٚ

ْـ  1405عُح  3. ، داس انكٕٚد نهصذافح ، ط  انًُصٕس فٙ انمٕاعذ ، ذذمٛك ذٛغٛش فائك أدًذ يذًٕد - 24

  و 1985/ 

  انغٕٛعٙ ، جالل انذٍٚ

1983-1403عُح  1طاألشثاِ ٔانُظائش ، داس انكرة انعهًٛح تٛشٔخ  - 25  

  انصاتَٕٙ ، يذًذ عهٙ

1985/ ْـ  1415عُح  3. انًٕاسٚس فٙ انششٚعح اإلعاليٛح ، عانى انكرة ، تٛشٔخ ، ط  - 26  

  اتٍ عاشٕس ، يذًذ انغاْش

-1420عُح  1عًاٌ األسدٌ ط يماصذ انششٚعح اإلعاليٛح ، انششكح انرَٕغٛح نهرٕصٚع ، ٔداس انُفائظ - 27

ذ انغاْش انًٛغأ٘ذذمٛك يذً)  1999  ) 

  اتٍ انعشتٙ ، أتٕ تكش

1992عُح  1انمثظ فٙ ششح يٕعأ يانك اتٍ أَظ ، داس انغشب اإلعاليٙ تٛشٔخ ط - 28  -  

  عغٛح ، جًال انذٍٚ

و 1987/ ْـ  1407أٔنٗ عُح . ط  انرُظٛش انفمٓٙ ، يغاتع انًذُٚح ، - 29  

  اتٍ لذايح يٕفك انذٍٚ انًمذعٙ

1981-1401عُح  11سٔضح انُاظش ٔجُح انًُاظش ، داس انكرة انعهًٛح تٛشٔخ ط - 30  

 انمشافٙ ، شٓاب انذٍٚ

  انفشٔق ، داس انًعشفح ، تٛشٔخ ، نثُاٌ - 31

 اتٍ ياجح أتٕ عثذ اهلل يذًذ انمضُٔٚٙ



1975عٍُ اتٍ ياجح ، داس إدٛاء انكرة انعهًٛح ، ٔداس إدٛاء انرشاز انعشتٙ عُح  - 32 . 

نًاصس٘ أتٕ عثذ اهلل يذًذا  

  و 1992عُح  2انًعهى تفٕائذ يغهى ، ذذمٛك يذًذ انشارنٙ انُٛفش ، داس انغشب اإلعاليٙ تٛشٔخ ط - 33

 انًذًصاَٙ ، صثذٙ

و 1975ساتعح عُح . فهغفح انرششٚع فٙ اإلعالو ، داس انعهى نهًالٍٚٛ ، ط  - 34  

  يذكٕس ، يذًذ عالو

  و 1964/ ْـ  1384انذاس انمٕيٛح ، انماْشج عُح ،  يذخم انفمّ اإلعاليٙ - 35

  يغهى ، تٍ انذجاض

1972صذٛخ يغهى ، داس إدٛاء انرشاز انعشتٙ ،  - 36  . 

  انًمش٘ ، أتٕ عثذ اهلل يذًذ

  لٕاعذ انًمش٘ ، ذذمٛك أدًذ تٍ دًٛذ ، جايعح أو انمشٖ تًكح انًكشيح - 37

  و 1997انٓاد٘ أتٕ األجفاٌ ، انذاس انعشتٛح نهكراب عُح انكهٛاخ انفمٓٛح ، دساعح ٔذذمٛك يذًذ تٍ  - 38

  اتٍ يُظٕس

  ، داس انفكش نغاٌ انعشب - 39

  . انًٕعٕعح انفمٓٛح انكٕٚرٛح ، عثعح راخ انغالعم ، انكٕٚد - 40

  اتٍ َجٛى

  1985 -1405عُح 1األشثاِ ٔانُظائش ، داس انكرة انعهًٛح تٛشٔخ ط -41

  انُذٔ٘ ، عهٙ أدًذ

ْـ  1421عُح  1ٓشج انمٕاعذ انفمٓٛح ، ششكح انشاجذٙ انًصشفٛح نالعرصًاس ، انشٚاض ، ط جً -42

و 2000/  .  

  انَٕششٚغٙ أتٕ انعثاط أدًذ تٍ ٚذٛٗ

انًعٛاس انًعشب ٔانجايع انًغشب عٍ فرأٖ أْم إفشٚمٛح ٔاألَذنظ ٔانًغشب داس انغشب اإلعاليٙ ،  -43

  و 1981/ ْـ  1401تٛشٔخ ، عُح 
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