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هو من أغنى ما أبدعته الحضارة اإلسالمية، وأغزر ما أنتجته  يمثّل الفقه اإلسالمّي ميراثاً 
من ذخيرٍة فكرّية، فهو يمثّل مسار حياة المسلم في جميع مناحيها الفردية واالجتماعية.

وقد قــام على بناء هذا الصرح الشــامخ لفيف من علماء اإلســالم مــن مختلف المدارس 
الفقهية عبر امتداد تاريخ اإلســالم في الزمان والمكان، استقوا أحكامه من معين الكتاب وُسنة 

المصطفى ‰، وكانوا مستهدين بروح التشريع ومقاصد الشريعة الغراء.

وفي رحاب نصوص الوحي ومقاصده نما علم الفقه وترعرع، واســتقام شــاهًدا على ســعة 
وشمول الشريعة للحياة، وعلى ما اّتسمت به من عدالة وسماحة ووسطية بوأتها الصدارة والسمو 
من دون ســائر القوانين، ووجد اإلنســان في ظلّها الحق والعدل واألمــن، فتحققت له كرامته 

وسعادته المنشودة.

واحتضنت علَم الفقه علوٌم أخرى كانــت موّجهة وضابطة، يتصّدرها علم أصول الفقه الذي 
يمثل منهج االســتنباط وطريقة االجتهــاد، ثّم علم القواعــد الذي يعتبر رابطــة تجمع الفروع 
وتضبط مسائلها في قواعد مركزة، تعين على استحضارها وتهدي الفقيه إلى معرفة أحكام كثير 
 من المسائل من دون كبير عناء، وإن تكاثرت تلك المسائل وتشعبت؛ ألنّ القواعَد ضوابُط تضم
 تلــك الفروع في رباط جامع، ُيظهر وحدة المنطق التشــريعّي، ودّقة المبنى االجتهادّي، وســمو
الهدف المقاصدي. وكما كانــت المصادر أو األدلّة عامل توحيٍد جامع؛ فــإنّ القواعد الفقهية، 
وهي الموارد الواقعية لالجتهاد الفقهي، تتكاثر لدى كل مذهب، إنما لها جوامُع جامعٌة مستندةٌ 

إلى األدلّة الكبرى.
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ولعلماء ُعماَن إســهاٌم بارز في هذه الميادين من فقه وأصول وقواعــد، تجلّت في ما ورّثوه 
من آالف المدّونات والمجلّدات، عرف بعضها نورَ الطباعة، وال يزال عدد غير يسير منها حبيس 

خزائن المخطوطات.
لقد ســعت وزارة األوقاف والشــؤون الدينية إلى التعريف بجهود هؤالء العلماء األعالم في 
هذا الميدان المهم، فكانت ندوات متتابعة، جمعت ثلّة طيبة من علماء المسلمين وفدوا لتدارس 
هذه المحاور في بحوث علمية رصينة، كشــفت عن أصالة هذا اإلسهام، وجلت عن مكنون هذه 

الكنوز، ورفدت مسيرة التنوير المباركة التي تشهدها أرض ُعمان المعطاء.

والوزارة إذ تقــّدم واحدة من هذه الندوات وهي: «ندوة تطـــور العلوم الفقهية في ُعمان 
خالل القرن الرابع الهجري: القواعد الشـــرعية أنموذًجا» لَتســعى إلى تثميــن هذه البحوث 
ووضعها بين أيدي الدارســين، حتّى تغدَو مراجَع ُترشــد الباحثين، وترفد المثقّفين بهذا الزاد 

المعرفّي الرصين.

وعســى أن تصدر أعمال الندوات األخرى تباًعا، فتســّد فراًغا وتضيف جديًدا إلى مكتبتنا 
الزاخرة، وتقــّدم دليًال على صواب النهج الذي اختّطته ُعَمان في نهضتها الزاهرة، ومســيرتها 

الظافرة.

واهللا من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
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كلية الشريعة، جامعة دمشق

:á``````e qó``≤e

الحمــد هللا رب العالميــن، والصالة والســالم على إمامنا رســوِل الهدى، وعلى آلــه الطيّبين 
الطاهرين وصحابته الغّر الميامين، وبعد:

فإن البحث في تاريخ نشــوء القواعد الفقهية الشــرعية الكلية أو الفرعية دقيق، وممتع، ومفيد 
ا في صقل وإغناء الملكات الفقهية، وضبط مجموعة من المسائل التي تندرج تحت ضابط فقهي  جد

أو قاعدة كلية.
والضابــط الفقهي أضيق نطاًقــا من القاعدة الفقهيــة، فهو محصور في موضــوع فقهي واحد، 

ويجمع فروع باب فقهي واحد.
والقاعدة اصطالًحا هي: «قضية كليــة منطبقة على جميع جزئياتهــا»، أو هي: «حكم أغلبي 
ينطبق علــى معظم جزئياته»، كما جاء في «كليات أبي البقــاء العكبري»، وكتاب «القواعد» ألبي 
عبد اهللا محمــد المقري المالكي، و«كشــاف اصطالحات الفنون» للتهانوي، وعند العالمة ســعد 
الديــن التفتازاني فــي «التلويح علــى التوضيح»، والجرجانــي في كتاب «التعريفات»، وحاشــية 
الحموي «غمز عيون البصائر» على األشــباه والنظائر البن نجيم، و«تهذيب الفروق» و«األشــباه 

والنظائر» للسيوطي.
والقواعــد تختلف عن النظريات الفقهية، فهــي مبادئ وضوابط فقهية يتضمــن كل منها حكماً 
عاّماً أو أغلبًيا في العبــادات والمعامالت، أما النظريات فهي نظام موضوعي في الفقه يشــمل عدة 

أبواب فقهية، كأحكام البيوع والمعامالت، أو الجنايات والحدود، أو أحكام األسرة.

á«¡≤ØdG óYGƒ≤dG Qƒ¡X
¿QÉ≤e Qƒ¶æe øe



الـقـواعــد الشـرعيـة10 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

والقواعد بــرزت في بدايتهــا في اجتهادات أئمــة المذاهب المختلفة الســنية والشــيعية، وفي 
التعليالت واألدلة الفقهية، ســواء المذاهب الكبرى أو المذاهب التي انقــرض أتباعها مثل الطبري 
واألوزاعــي والليث بن ســعد وغيرهــم. إال أن تالميذ أتبــاع المذاهب الكبــرى، اإلباضية على نهج 
جابر بــن زيد، والزيديــة، واإلمامية، والحنفيــة والمالكية، والشــافعية والحنابلــة، صقلوا صياغة 
القواعــد وطوّروها في اّتجاه عام أو مقــارن، حتى صارت بمثابة قوانين، فــي عبارات مكثفة جزئية، 
وأبدعوا في إيراد دراسات مســتفيضة، وتصانيَف كبيرٍة ومســتقلّة مدعومة باألمثلة والتطبيقات، كما 

يتجلّى في محاور هذا البحث:
الصبغة المذهبية في بداية نشوء القواعد. –
االتجاه المقارن فيها، أو الجامع لمناهج المذاهب المختلفة. –
األمثلة والتطبيقات. –
حصاد التقعيد في آفاقه العامة. –

óYGƒ≤dG  Aƒ°ûf ájGóH »a á«ÑgòªdG á¨Ñ°üdG

تعتّز األمة اإلســالمية برصيدها الكبير ومنجمها الغنّي بالثروة الفقهية النادرة والشــاملة لكلّ 
مناحي الحياة الخاصة والعامة، في العبادات والمعامــالت والعقوبات والجنايات والعالقات المحلية 

والخارجية أو الدولية.
وكانــت بداية الفقه االجتهــادي ظاهرًة في مرحلــة مبكرة في العهد النبــوي، وعصر الصحابة 
والتابعين، وعلى ألسنة المجتهدين في التعليل واالستنباط، وأثمرت خصوبة الفقه وازدهار االجتهاد. 

ال سيما في حركة تقعيد القواعد، ووضع الضوابط الفقهية.
وقد بدأ نموّ ظاهــرة القواعد الفقهية في القــرن الثاني الهجــري، وكان المجتهدون في ذلك 

القرن يتداولون طائفة من القواعد من دون تخصيص مصنّفات خاّصة بها.
وكانت بواكير هذا النمو على ألســنة العلماء واضحَة المعالم أّوالً في ميدان االجتهاد المذهبّي 
لدى كلّ إمام من األئمة، ويجد الباحث نماذَج وأمثلًة واضحة لهذه القواعد في فقه السلف من دون 

تخصيص بمذهب من دون سواه؛ إلثبات الذات ومعرفة أصالة االجتهاد.
من أمثلة ذلك ما جاء على لســان الهادي يحيى بن الحســين، والناصــر الكبير األطروش أبي 
محمد الحسن بن علي، والمؤيد باهللا أحمد بن الحسين: «ومن تحّرى آخر الوقت ففرغ وفيه بقية لم 

ُيِعد، إذ ال يعيد إال بالتحري، واالجتهاد ال ينقض بمثله»(1).

البحر الزخار، 123/1.  (1)
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وجاء في المدونة الكبرى لإلمام مالك: «وســألت عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخالة 
تقع في اإلناء فيه الماء، ما قول مالك فيه؟ قال: ما ال يفسد الثوب فال يفسد الماء».

وجعل أبو حنيفة الوديعة كبقيــة الغرماء، وأصحاب الوديعــة بالحصص، خالًفا البن أبي ليلى، 
فقال أبو حنيفة: «وكذلك كل مال أصله أمانة»(1).

وقال الشافعي: «النوافل أتباع للفرائض، ال لها حكم سوى حكم الفرائض»(2).
وكان اإلمام الشافعي هو واضع قاعدة: «ال ُينسب لســاكت قول»، وقاعدة: «تصّرف اإلمام على 

الرعية منوط بالمصلحة»(3).
أبا طاهر الدّبــاس (ت حوالــى 430هـ)، إمام الحنفية فيمــا وراء النهر؛  وذكر الســيوطي أنّ 
رّد جميع مذهب أبي حنيفة إلى ســبع عشــرة قاعدة، ورد القاضي حســين (ت462هـ) جميع مذهب 

الشافعي إلى أربع قواعد(4).
وذكر الشــافعي أن «الرخص ال تنال بالمعاصي»(5). فمن ســافر للمعصيــة ال يترخص بالفطر 
والجمع وال يمســح على الخف مدة المسافر، وال يأكل الميتة، وال تســقط عنه الجمعة، وال يباح له 

التطوع راكًبا وماشًيا لغير القبلة.
هذه أمثلة على أن بداية نشــوء القواعد الفقهية عرفها أئمة المذاهب، وكانت معبرة عن آرائهم 

وقواعد اجتهادهم.

óYGƒ≤dG  áZÉ«°U »a ¿QÉ≤ªdG √ÉéJ’G

كان القــرن الرابع الهجرّي هو العصــر الذهبّي لالجتهاد، وتقعيد القواعــد الفقهية وصياغتها 
صياغًة مقبولة عند أئمة المذاهــب وتالمذتهم وأتباعهم، وكان البدء فــي التدوين والتقعيد أواخر 

القرن الثالث الهجري وفي القرن الرابع.
فكان أبو الحســن الكرخي (ت430هـ) قد أخذ القواعد التي جمعها أبو طاهر الدباس، وأضاف 
إليه، فبلغت مجموعته ســبعاً وثالثين قاعدة، ولكنّ بعَضها ال ُيعّد قاعــدًة، وإنّما هو ضابط توجيهي 

لعلماء المذهب الحنفي. ومن قواعده:

اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 61 ـ 62، مطبعة الوفاء بمصر.  (1)
األم، 4/1، الطبعة األولى، مكتبة الكليات األزهرية بمصر.  (2)

األشباه والنظائر، للسيوطي، ص 121، 142.  (3)
المرجع السابق، ص 7.  (4)

المنثور في القواعد للزركشي، 167/2.  (5)
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األصل أن ما ثبت باليقين ال يزول بالشك(1).
األصل أنّ أمور المسلمين محمولة على السداد والصالح حتى يظهر غيره(2).

األصل أنّه يثبت الشيء تبًعا وحكًما، وإن كان قد يبطل قصًدا(3).
ثّم ظهر محمد بن حارث بن أســد الُخَشــني (ت362هـ) في كتابه «أصول الفتيا» وأضاف بعض 

قون على ما في أيديهم»(4). القواعد الفقهية، ومنها: «األمناء مصد
ُبوســي الحنفــي (ت430هـ) فوضع كتابه «تأســيس  وأتى بعدئــذ أبو زيد عبيد اهللا بن عمر الد
النظر» المشتمل على بعض الضوابط المهمة الخاصة بموضوع معين، وعلى بعض القواعد الكلية مع 

التفريع عليها(5).
وذكر ابن خلكان أن الدبوسي أول من وضع علم خالف الفقهاء، أي الفقه المقارن، فكان 5 
أول من ُعني بتنظيم البحث في الفقه المقارن بين المذاهب، وجعل منه علًما مستقًال، وصاغ معظم 

القواعد صياغة مقارنة. وكان أّول من ألحق فروع المسائل الفقهية باألصل الذي تفرعت عنه.
وذكر ابن نجيم المصري أنّ أبا ســعيد الهََروي الشافعي رحل إلى أبي طاهر الدباس ونقل عنه 
بعض القواعد ثم تالها على أصحابــه(6)، ومنها القواعد الخمس المعتبــرة أمهات القواعد، ومباني 
األحكام الشــرعية النصية واالجتهادية في المذاهب المختلفة، وليس في المذهب الشــافعي فقط، 

الذي اشتهر بإيراد هذه القواعد. وهي:
األمور بمقاصدها. ـ  1
الضرر يزال. ـ  2
العادة محكمة. ـ  3
اليقين ال يزول بالشك. ـ  4
المشقة تجلب التيسير. ـ  5

ويحسن بيان معنى كل قاعدة وإيضاحها ببعض األمثلة.

أصول الكرخي، ص 110، مطبعة اإلمام بمصر.  (1)
أصول الكرخي، ص 111.  (2)

المرجع السابق، ص 114.  (3)
كليات ابن غازي، 181/1، 182.  (4)

المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء، 941/2، ف 564.  (5)
األشباه والنظائر البن نجيم وحاشية الحموي عليه، 16/1 وما بعدها؛ األشباه والنظائر للسيوطي، 17/1.  (6)
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أما القاعدة األولى: وهي «األمــور بمقاصدها»، التي هي إحدى القواعد األساســية في الفقه، 
فمعناهــا: أنّ التصرفات الصادرة من اإلنســان من قول أو فعل تختلف أحكامها الشــرعية باختالف 

مقصود فاعلها.
فالقتل إن كان عمدًا ففيه القصاص، وإن كان خطأ ففيه الدية. –
ومن قال لغيره «خذ هذه الدراهم» فإن نوى التبرع كان هبة، وإال كان قرًضا واجب الوفاء. –
ولغو اليمين ال كفارة فيه، واليمين المعقودة المؤكدة القائمة على قصد اليمين فيها الكفارة. –

ولهذه القاعدة أهمية كبيرة في الفقه، لدوران كثير من األحكام الشرعية عليها، وألن مصدرها 
الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان عن عمر ƒ : «إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما 

نوى».
وسبب أهميتها أنها تقرر مبدأً أساسًيا في الشريعة وهو إخالص العمل هللا 8 ، واإلخالص دليل 

صدق اإليمان واليقين، لقوله تعالى: ﴿ p  o  n   m  l  k  j  i  h﴾ [البينة: 5].
وتتفرع عنها قاعدة مهمة في المعامالت وهي معتمدة عند جمهور الفقهاء غير الشــافعية، وهي: 

«العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني».
ومع ذلك فالقاعدة األصلية مرعيّة في كثير من األحكام الشرعية، وذات نسق أساسّي في الفقه 

المقارن بين المذاهب.
وأما القاعدة الثانية: وهي «الضرر يزال»، فهي أســاس راســخ في المذاهب اإلســالمية 
المختلفة، وتطبيقاتها كثيرة ال ســيما في مجال الضمانات أو التعويضات عن الضرر، والعالقِة 
بين الجيــران، فهي توجب رفع الضرر وترميــم آثاره بعد الوقوع في ميــدان الحقوق الخاصة، 
كضمان المتلفــات، ومنع الضــرر أو األذى عن الجار، ومشــروعية كثير من الخيــارات كخيار 
العيب، وخيار الغبــن الفاحش، مع التغرير عنــد الحنفية، ولو من غير تغريــر عند الحنابلة، 

ق الصفقة. وخيار َتفَر
وكذلك في ميدان الحقوق العامة كالتعدي على الطريق ببناء أو غيره من ألوان األذى.

وســبب أهميتها كونها مأخوذة من نص حديــث ثابت: «ال ضرر وال ضــرار»(1). والضرر إلحاق 
األذى بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر(2).

حديث حســن أخرجه مالك في الموطأ، وابن ماجه والدارقطني في الســنن، والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد على   (1)
شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك.

انظر: النهاية في غريب الحديث البن األثير، باب الضاد مع الراء، 81/3.  (2)
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وجاء منع الضرر في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها معاملة المرأة في الطالق، واإلمساك 
والنفقة، ومنها الوصية.

وأما القاعدة الثالثة: «العــادة مَحكَمة»، فهي تقرر أحد مصادر التشــريع، وهو العرف بنوعيه 
اللفظي والعملي، وتقتضي الحاجة إليه في توزيع الحقوق وااللتزامات في التعامل بين الناس. وهذا 

أساس في المقارنة ومعرفة أصول االجتهاد والتقاضي والمعامالت.
ونجد كثيًرا من المسائل الفقهية في مختلف المذاهب مبنيًّة على هذه القاعدة التي ألمح إليها 

القرآن الكريم في آيات، منها:
     F   E ﴿ ،[19 :النســاء] [البقــرة: 228]، ﴿ ³   ´﴾   ﴾ l  k   j  i  h ﴿

K   J  I H    G﴾ [األعراف: 199].
والمقصود بالعرف: العرف الصحيح، وهو الذي ال يصادم نّصاً أو أصًال شرعيّاً.

قال القرطبي: «العرف والمعروف والعارفة: كل خصلة حســنة ترتضيهــا العقول وتطمئن إليها 
النفوس»(1).

وقال األسنوي الشافعي: «إنّ ما ليس له ضابط في الشرع وال في اللغة ُيرجع فيه إلى العرف»(2).
ومن تطبيقاتها: االعتماد على العرف في نفقة الزوجة.

ويتفّرع عن هذه القاعدة ما يأتي:
استعمال الناس حّجٌة يجب العمل بها؛ أي في العرف اللفظي والعملي. –
الحقيقة ُتترك بداللة العادة. –
الكتاب كالخطاب. –
اإلشارة المعهودة لألخرس كالبيان باللسان. وهي تقّرر أسس اعتبار العرف اللفظي. –
المعروف عرًفا كالمشروط شرطاً؛ لبيان حجية العرف العملي. –
َرَدْت أو َغلََبْت. – إنما ُتعتبر العادة إذا اط
العبرة للغالب الشــائع ال للنادر؛ لمعرفة بعض شروط اعتبار العرف وهي االّطراد أو الغلبة،  –

أي العرف العامّ.
ـر األحكام بتغيّر األزمان؛ أي األحكام المصلحية أو القياســية. وهي قاعدة مهّمة  – ال ُينكَُر تغَيـ

جّدا تبيّن حدود وآفاق تطوّر األحكام الشرعية التي ال يوجد نص شرعي فيها.

تفسير القرطبي، 346/7.  (1)
التمهيد في تخريج الفروع على األصول، لألسنوي، ص 224.  (2)
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وأما القاعدة الرابعة: «اليقين ال يزول بالشك»: فهي تقرر أصًال شرعياً مهّما ُتبنَى عليه أحكام 
فقهية كثيرة، تعبر عن مدى سماحة الشريعة وُيْسرها، ورفِع الحرج فيها عن الناس، وترِك الشكوك 
والوساوس، واالعتماد على الثابت يقيًنا أي قطًعا، وال سيما في حاالت الطهارة والصالة وغيرها من 

العبادات والمعامالت والعقوبات واألقضية.
ومصدرها الحديــث النبوّي الذي أخرجه البخاري عن عبّاد بن تميم عن عّمه في ترك االلتفات 
للشــّك في الصالة: «ال ينصرف أحد حتّى يســمع صوًتا أو يجد ريًحا». قال النووي عند شــرح هذا 
الحديث: «وهذا أصٌل من أصول اإلســالم، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أنّ األشــياء ُيحكم 

ببقائها على أصولها حتى ُيتيقّن خالف ذلك، وال يضّر الشك الطارئ عليها»(1).
ومن أمثلتها:

ثبوت الدين على المدين حتى يثبت وفاؤه. –
ونفاذ اإلبراء الثابت حتى يثبت رّد المدين إياه. –
وبقاء العقد بين المتعاقدين حتى يثبت فسخه. –
وبقاء صفة األمانة في عقود األمانات كاإليداع واإلعارة حتى يثبت التعدي أو التقصير. –

ويتفرع عنها:
األصل براءة الذمة. –
األصل بقاء ما كان على ما كان(2). –
ما ثَبت بزمان ُيحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خالفه. –
األصل في الصفات أو األمور العارضة الَعَدُم. –
األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. –
ال عبرة للداللة في مقابلة التصريح. –
ال ُينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. –
ال عبرة للتوّهم. –
ال حّجَة مع االحتمال الناشئ عن دليل. –
ال عبرة بالظن البين خطأه. –
الممتِنع عادًة كالممتِنع حقيقة. –

شرح النووي على صحيح مسلم، 49/4 وما بعدها.  (1)
هذا تقرير مصدر االستصحاب الذي هو أحد األدلة المختلف فيها، واعتباره أحد مصادر الفقه.  (2)
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وكلّ هذه القواعد لها تطبيقاٌت ُيحتكَم إليها في مجال الفقه المقارن، وترجيح حكم على غيره، 
وفي هذا فائدة كبيرة، وحسم لباب الخالف.

وأما القاعدة الخامسة: وهي األخيرة من القواعد األساسية: «المشقّة تجلب التيسير».
هذه قاعدة ُتَعبُر عن أهّم خصائص التشريع اإلسالمي، وهي رفع الحرج من التكاليف الشرعية، 
وهي أصٌل أساسي من أصول الشرع، سواء في الفقه أم في األصول. قال الشاطبي 5 : «إنّ األدلة 

على رفع الحرج في هذه األمة بلغت مبلغ القطع»(1)؛ أي اليقين.
والمراد بها: أنّ المشــقة الزائدة أو غيَر المعتادة تكون سبًبا في التخفيف والتيسير والسماحة؛ 

ألن في تلك المشقّة إعناتاً أو إحراًجا للمكلفين.

ومصدرها القرآن والسنة:
فمن القرآن الكريم قوله تعالــى: ﴿  §  ¨  ©  ª   »  ¬ ®   ¯﴾ [البقرة: 185]، 
[البقــرة: 286]،   ﴾¬   «   ª   ©   ¨   § ﴿ [الحــج: 78]،   ﴾ ¡ ے      ~   }    |    {   z ﴿

﴿ z    y  x    w ﴾ [التغابن: 16]، ﴿ /   0   1   2   43  5   6   7﴾ [النساء: 28].
ومن األحاديث قوله ژ : «إّن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحٌد إال غلبه..»(2).

وقوله ژ: «يّسروا وال تعّسروا، وبّشروا وال تنّفروا»(3).
ومن أمثلتها وتطبيقاتها: مشروعية الرخص، كالتيمم، والمسح على الخفّين، والقصر، والجمع، 
والفطر في رمضان في السفر، والمرض، والشــيخوخة، والحمل، واإلرضاع، وإسقاط صالة الجمعة 

والجماعة عن المريض والمسافر.
ورفع المؤاخذة بسبب الخطأ واإلكراه في الجنايات ونحوها.

وفي الحقوق المدنية أو المعامالت جعل الغلط مبطًال للعقد أحياًنا، وسلب لزومه أحياًنا أخرى، 
والغلُط خطأٌ.

وكوُْن الجهل أحياًنا يمنع المساءلة كمن أسلم حديثاً، واستمرار الوكالة حال جهل الوكيل بعزل 
الموكل، وَقبول شهادة األمثل فاألمثل في حال قلة عدالة الشهود.
واألخذ بالعرف في أحيان كثيرة منعاً من اإليقاع في الحرج.

الموافقات، 231/1.  (1)
. ƒ أخرجه البخاري عن أبي هريرة  (2)

. ƒ أخرجه البخاري عن أنس  (3)
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ويتفّرع عن هذه القاعدة ما يأتي:
األمر إذا ضاق اّتسع. –
وكذلك: إذا اّتسع ضاق. –
قواعد الضرورة والحاجة اآلتي بيانها. –

هذه القواعد الخمس تدلّ على إسهامها في التمهيد الّتفاق الفقهاء غالًبا، وإن اختلفوا في بعض 
التطبيقات، كما تسهم في المقارنات والمقابالت.

تعين على المقارنة، منها قواعد الضــرورة وقواعد الحاجة،  وهناك قواعد شــرعيٌّة مهّمة أيضاً 
وقواعد الضمان، وقواعد األصول واللغة، وأنواع الفروق في ضبط المذهب ومقابله.

:áLÉëdGh IQhô°†dG óYGƒb

أكتفي هنا بسرد هذه القواعد لوضوحها واشــتهار العمل بها في مجال الفقه المقارن، أو الفقه 
المذهبي، وهي ما يأتي:

1 ـ الضرورات تبيح المحظورات:
ومســتندها خمس آيات مــن القرآن الكريــم، مثــل آيــة: ﴿ *   +     ,   -   .   /   0   1   

2   3 ﴾ [األنعام: 119].
فكلّ ممنوع في اإلســالم ـ ِإال الكفر والقتل والزنا(1) ـ يســتباح فعله عند االضطرار، بشرط أال 

ينـّزل منـزلة المباحات والتبّسطات، فيُتناول منه بمقدار دفع األذى دون زيادة عليه.
قال شيخ اإلسالم العز بن عبد السالم: «الضرورات مناسبة إلباحة المحظورات جلباً لمصالحها، 

كما أن الجنايات مناسبة إليجاب العقوبات درءًا لمفاسدها»(2).

ر بقدرها: 2 ـ الضرورة تقد
معناها أنّ كل ما أبيح للضرورة من فعــل أو ترك فإنما ُيباح بالقدر الذي يدفع الضرر واألذى، 

       k      j  i ﴿ :دون ما عدا ذلك، ومعنى اإلباحة: رفع المؤاخذة ال الضمان، ودليلها قوله تعالى
q   p  o  n    m  l ﴾ [البقرة: 173].

لكن يرخص له في اإلكراه الكفر فقط من دون غيره في الراجح.  (1)
قواعد األحكام، 3/2.  (2)
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3 ـ ما جاز لعذر َبَطَل بزواله:
هي في معنى القاعدة الســابقة ومكّملة لها، تبين ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة، ويراد 
بها: أن ما جاز فعله بســبب عذر من األعذار، أو عارض طارئ من العوارض؛ فإن مشــروعيّتَه تزول 

بزوال حال العذر. ومجالها في العبادات والعقود والقضاء.

4 ـ الميسور ال يسقط بالمعسور:
ر بقدرها»، إال أنّها يعمل بها في نطاق المأمورات. قال ابن الســبكي:  هي بمعنى «الضرورة تقد

«وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله ژ: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»»(1).
ومعناها: أنّ المأمور به إذا لم يتيّسر فعله على الوجه األكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة 
عليه، وإنمــا يمكن فعل بعضه؛ فيجب فعــل البعض المقدور عليه، وال يترك بترك الكل الذي يشــق 

فعله.

5 ـ االضطرار ال يبطل حق الغير:
معناها: أنّ االضطرار، وإن كان ســبًبا من أســباب امتناع المســؤولية الجنائية، مع بقاء الفعل 
محّرًمــا كالتلفظ بالكفــر عند االضطرار أو اإلكراه، فإنّه ال ُيســِقط حق إنســان آخــَر من الناحية 
المادية، أي التعويض عن المال، وإن كان يســقط حقّ اهللا، ويرفُع اإلثم والمؤاخذة عن المضطر أو 

المكَره؛ ألنه ال ضرورة إلبطال حقوق الناس، والضرر ال يزال بالضرر.

6 ـ الحاجة العامة تنـزل منـزلة الضرورة:
ويضــاف في أصل القاعدة: «أو الخاصة» لتشــمل ما تحتاجه فئة أو طائفــة من الناس، كأهل 

مدينة أو أصحاب حرفة معينة.
ومعنى كون الحاجة عامــة: أنّ الناس جميًعا يحتاجون إليها، فيما َيَمــس مصالحهم العامة من 

زراعة وصناعة وتجارة وسياسة عادلة وحكم صالح.
والضرورة أشد باعًثا من الحاجة، فيترّتب على مخالفتها الوقوعَ في الهالك.

والحاجة يترّتب على مخالفتها الوقوعَ في الحرج أو المشقّة.
لَم واالستصناع والَجَعالة والُمضاربة. وأمثلتها كثيرة كالحاجة إلى العقود االستثنائيّة كالس

أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ƒ ، ومطلع الحديث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه…».  (1)
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هناك قواعد كثيرة للتضميــن، ُيرجع إليها لضبط األحكام المختلفة لمســائل الضمان، ووقائع 
التعّديات واألخطاء، وحسم الخالفات والمنازعات والخصومات بين الناس. منها:

المباشر ضامن وإن لم يتعّد: فتُضمن األموال بسبب مباشرة اإلتالف ولو من غير قصد. ـ  1
إذا اجتمع المباشُر والمتســبُب يضاف الحكم إلى المباشر؛ أي يضمن المباشُر؛ ألنه علّة  ـ  2

الضرر.
المتسبّب ال يضمن إال بالتعّمد: أي أال بفعل الشيء بقصد الضرر. ـ  3
يضاف الفعل إلى الفاعل ال اآلمر ما لم يكن مجَبرًا؛ ألنّ الفاعل هو المتعّدي في الواقع. ـ  4
ال يجوز ألحد أن يتصّرف في ملك غيره بال إذنه: أي بال َوالية وال ضرورة. ـ  5
الجواز الشرعّي ينافي الضمان: أي ال ُيضَمن التعويض إذا كان الفعل مشروًعا. ـ  6
الخراج بالضمان: أي الغرم بالغنم. ـ  7
األجر والضمان ال يجتمعان: هذه قاعدةٌ خاّصة بمذهب الحنفية. ـ  8
حنفية المنشــأ  ـ  9 الضامن يملك المــال المضمــون بالضمان من وقت قبضــه: وهي أيضاً 

والتطبيق.
ما ال يمكن االحتراز عنه ال ضمان فيه: أي ألنّه من الضرورات. ـ  10
على اليد ما أخذت حتّى تؤّدَيه: هذه القاعدة هي نــص حديث نبوي رواه أحمد وأصحاب  ـ  11

السنن والحاكم، وهو حديث حسن.
إذا تعّذر األصــل يصار إلى البــدل: أي إذا تعّذر رّد عين المال بســبب التلف، وجب رّد  ـ  12

العوض عنه.
ال ضمان علــى المبالغ في الحفــظ: مجالها في نطاق المســؤولية التعاقديــة في عقود  ـ  13

األمانات كاإليداع والوكالة.
ُيقبل قول األمين في براءة نفســه، ال في إلزام الضمان علــى الغير: أي يقبل قول األمين  ـ  14

كالوديع بالهالك صدفة إذا اّدعى المودع عليه أنّه أتلفها؛ ألنه أمين في الحفظ، واألمين 
ق باليمين. مصد

جنايــة العجماء ُجَبــار: أي جناية الدابــة بنفســها أو إتالفها هدر، ما لم تكــن عقورًا،  ـ  15
َط مالكُها بحفظها حيث يجب عليه الحفظ، وهو ظرف الليل، وأماكن التجمعات في  وال َفر

األسواق، لعدم وجود اإلدراك الذي هو أساس المسؤولية.
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هذه نماذج من القواعد الفقهيــة الكلية أو الفرعية بعد أن تبلــورت صياغتها في القرن الرابع 
الهجري، يســتضاء بها في ربط فروع األحــكام العملية، وُيحتــج بها في الجــدل الفقهي في مجال 
الدراســات المقارنة، وحســم الخالف في الرأي، ما دامت تدلّ على وحدة المناط، ووجه االرتباط 

بين الفروع، وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها.
فيكون حصاد التقعيد فــي كلّ زمان ومكان حصاًدا طيباً وجامًعا لطوائف من الفروع الفقهية في 
عبارات موَجزة، وذلك يســاعد على تأصيل الفقه وتطبيقاته ومعرفة مدى السداد فيه، وال يقلّ ذلك 
عن أهمية أصول الفقه في اســتنباط األحكام الشــرعية، وأمثالها في قواعد النحو واللغة والمنطق، 

وغير ذلك من الضوابط، فضًال على النظريات العامة.
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أستاذ الشريعة بمعهد الحياة، القرارة ـ غرداية،
وعضو المجلس اإلسالمي األعلى في الجمهورية الجزائرية

إنّ أَجل العلوم وأوكَدها على اإلطالق في منظور الشــرع وتقييم اهللا ورســوله؛ معرفُة ما شــرع 
اهللا لعباده مما أنزله في كتابه وأكرم به نبيّه من حكمته، وأشــرف تلك العلوم الشرعية بعد القرآن 
وتفســيره ثّم الحديث النبوي وشــروحه؛ علم أو علوم الفقــه والتفقه في الدين، الــذي يوازن وقد 

   Ã  Â   Á   À   ¿    ¾½    ¼   »  º   ¹ ﴿ : 8 يفوق الجهاد في سبيل اهللا، كما قال
Ï    Î    Í   Ì   Ë   Ê   É      È   Ç   Æ   Å   Ä ﴾ [التوبــة: 122]، وقــال 

الرسول ژ : «من أراد اهللا به خيًرا فقهه في دينه وألهمه رشده».
وقد أصبح مجــال التفاضل والتفاخر ـ إن جــاز التفاخر في مجال العلم  ـ مــدى تمكِن العاِلم 
من ناصية تلك القواعد الفقهية، على اختالف مفهوم تلك القواعد وما َصَدقها، وإن كان التفقّه في 
الدين يقتضي جمع تلك القواعد علــى اعتبار كلّ معانيها من دون تمييز أحد المعِنيْين أو االعتبارَْين 

عن اآلخر.
بين كال االعتبارين، وهذا القدر المشترك من  قد يكون مفهوم القواعد الفقهيّة قدرًا مشــتركاً 
المعنى هو ما يقــوم عليه غيره، أو ما ينْبني عليــه غيره، أو ما يتفّرع عنه غيــره، أو ما يتولّد عنه 

غيره. فقد استُعملت القواعد في األســس أو األصول المادية كما قال 8 : ﴿ !  "  #  $  
%  &  '  )  (    *+  ,  -  .  / ﴾ [البقــرة: 127]، تثبيًتــا وإقامــة لهذا أو ذاك 
ر أن يوضع للناس، يؤّمونه ويتّجهون شــطره ويحّجونه إلى أن يشاء  البيت العتيق الذي قضى اهللاُ وقد

اهللا أو يرث اهللا األرض ومن عليها وهو خير الوارثين.
  Ä ﴿ :وقال في عكس المعنى أو المقصد األّول في حال التخريب والخراب والدمار والتدمير

Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å ﴾ [النحل: 26].
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   ]    \   [   Z     Y   X   W ﴿ :كمــا أطلق على المعنى لفــظ «أســس» إذ قــال
وقــال:  [التوبــة: 109]،   ﴾ l       k    j     i    h    g    f    e    d      c    b    a    `    _    ^

   T    S     RQ    P    O    N    M    LK    J    I    H    G      F    E    D    C    B    A ﴿
U ﴾ [التوبة: 108].

وبذلك يتبيّــن لنا أنّ القواعد واألســس مترادفات للداللــة على معنى واحــد، أو بينهما قدر 
مشــترك من المعنى بالنسبة لمن يمنع الترادف في اللغة، فيقال: قاعدة أو قواعد فقهية أو أساس 
أو أسس فقهية. كما قال الشيخ الســالمي 5 بعد أن ذكر جملة من تلك القواعد ـ كما سنذكره 

إن شاء اهللا ـ قال:
حصـــوُلـــُهأمـــا اليـقيـــن فْهـــــَو ال يزيـُلـــُه مثُلـــه  يـقــيـــٌن  إال 
بالمقـاصــــــِد األمــــور  معانــــِدوإّنـمـــــا  بــــال  مرفـــوع   ـــر والض
ـــِة بالمشــــق التيســـيُر  األّمِةوُيجَلـــُب  عـــذاب  الدين  فـــي  ليس  إذ 
األُلىوإّن لـلــعـــادة حــكمـــا فعـلـــــــى الفقـــه  أســـس  ذكرت  قد  ما 

كما اســتعمل للداللة على هذا المعنى لفظ «أصول» أو «األصل»، كما قال اهللا 8 عن الكلمة 
 ﴾ '&  %  $ #  "  !   ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ :الطيبــة أنّهــا

[إبراهيم: 24، 25].

وفي نفس المعنى لألصل أو األصــول قوله تبارك وتعالــى: ﴿/  0   1   2   3   4  
5   6  7  8  9 ﴾ [الحشر: 5].

وبهذه المقارنة أو الموازنة اللفظية ندرك القدر المشــترك من المعنى الجامع بين قول القائل 
العالم الفقيه أو األصولي: «القواعد الفقهية، أو األصول الفقهية، أو األسس الفقهية»، وأنّها العلوم 
ـد أو تكوّن في صاحبها قــوًّة ودرايًة وملكًة لفهم النصوص الشــرعية من القرآن والســنة  التي ُتوَلـ
فهما صحيًحا يوصله إلى إدراك الحكم أو األحكام الشــرعية المقصودة من قبل الشــارع ـ اهللا 8 
أو الرســول ژ بإذن ربه ـ وأثــر ذلك في أفعال المكلفيــن، فجْعُل فعِل العبــد أو صفة من صفاته 
شرًطا، أو ســبًبا، أو مانًعا، أو مجزًئا، مبطًال لحكم شرعي، أو مفســًدا له، أو مصحًحا له، أو أثر 
ًدا؛ بحيث يثاب على فعله ويعاقب على تركه،  مؤك خطاب الشــارع باقتضاء فعل من المكلفين اقتضاءً 
أو اقتضاء فعل غير مؤكد بحيث يثاب إذا فعل وال يعاقب على الترك. وقد يكون أثر خطاب الشــارع 
اقتضاء ترك من المكلف، إّما اقتضاء ترك مؤكد فيثاب علــى الترك ويعاقب على الفعل، أو اقتضاء 
ترك غيــر مؤكد بحيث يثاب على الترك وال يعاقب على الفعل. كما أن أثر خطاب الشــارع قد يكون 
ًدا عن أّي اقتضــاء مفيًدا تخيير المكلــف بين الفعــل أو الترك فال يثاب على هــذا أو ذلك،  مجــر
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وال يعاقب أيضاً على الفعل أو الترك إال بالنية. فالعلــم أو العلوم التي تمكّن العالم أو المتعلّم من 
إدراك هذه اآلثار ســميت: أصول الفقه، أو أســس الفقه، أو قواعد الفقه، بصفة مبدئية متفٍق على 

القدر المشترك منها.
غير أنّ الباحثين والدارســين صنّفوا تلك القواعد أو األسس أو األصول الفقهية إلى صنفين أو 

مرتبتين متمايزتين متكاملتين:
أّوال: الصنف األول أو المرتبة األولى: األصول، أو األســس، أو القواعــد الفقهية القريبة التي 
تتعلّق غالًبا باللفظ أو النّص الشــرعّي ودالالته اللفظية إّمــا بمنطوقه أو مفهومه، وذلك ما اصُطلح 
على تســميته غالًبا بأصول الفقه أو األصول القريبة والتي يتعيّن على كلّ طالب علم بعلوم الشريعة 
أن يلم أو يحيط بها علًما، وتلك مباحث داللة األلفاظ مثل: داللة األمر على الوجوب عند تجّرده عن 
القرينة وصرِفه بالقرينة إلى غير الوجوب. وداللة النهي على الحرمة إذا تجّرد عن القرينة وصرِفه 
إلى معــاٍن أخرى بالقرينة. وكــذا داللتهما على الفــور أو التراخي، وعلى المــّرة أو التكرار، وعلى 
االجتزاء والبطالن والفســاد. وكذلك مباحث العامّ والخاّص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، 
وداللة المنطوق والمفهوم بقســميه مفهوٌم مواِفــٌق أو مخاِلٌف، ومباحث اإلجمــال والبيان وورودهما 
مقترنيــن أو مفترقيــن، متزامنين أو متباعدين، إلى غيــر ذلك من المباحــث اللفظية لفهم النص 
الشرعي من الكتاب أو الســنة، زيادة على المباحث الخاصة بالســنة من حيث سنُدها، وتصنيفُها، 
ومراتبها، وعللها، وعالقتها بالقرآن، كلّ ذلك اصُطلح على تسميته عند الجمهور ـ جمهور المؤلفين 
والدارســين ـ «بأصول الفقه القريبة»، وذلك قدر مشترك قد يشــترك ويتساوى فيه وقد يتّفق عليه 
جميع طلبة أو علماء الشــريعة لفهم القرآن والســنة، بل قد يتّفق معهم في ذلــك علماء اللغة؛ ألنّ 
معظم تلــك القواعد معهودة عند العرب في فهــم دالالت ألفاظ لغتهم، مثــل إدراك داللة الحقيقة 
والمجاز، وفهم الكناية واالســتعارات، وداللة اللفظ بمنطوقه ومفهومه الموافق أو المخالف، وداللة 
ا هو معهوٌد ومعروٌف عند العرب، وقد نزل القرآن  العام والخاص، والمجمل والمبيّن، وغير ذلك ِمم
بلغتهــم: ﴿n m  l  k  j  i  h g  f ﴾ [إبراهيم: 4]، وإن لــم يدّونوها ِعلًْما 
مستقال يدرس إال بمبادرة وسبق من اإلمام محّمد بن إدريس الشــافعي، كما لم ُتدون قواعُد النحو 
ـ ،  علما مستقال إال بمبادرة من أبي األسود الدؤلي ومباركة من اإلمام علي بن أبي طالب ـ كما يروى 
ا نجــده عند معظم الذيــن ألّفوا وصنّفوا كتًبا أو رســائل أو  فتلــك القواعد أو األصــول القريبة ِمم
دراسات في العلوم الشرعية، إلى جانب دراســات القرآن من تفسير وعلوم القرآن، ودراسات السنة 
ـ جمًعا وتصنيًفا ـ مثل السنن والصحاح المشهورة، وذلك ما نجده أو احتوى على الشيء الكثير منه 
جامع اإلمام ابن بركة، أو ما ُعثر عليه ـ إن ُعثر عليــه فعًال ـ من متروك عمروس بن فتح ـ رحمهما 

ـ . اهللا وجميع أئمة العلم وعلماء اإلسالم والمسلمين األوفياء األبرار الراضين المرضيين 
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ثانياً: أّما الصنف الثاني من القواعد الفقهيّة وهو بيت القصيد من هذا التدّخل ـ إن قبلتموه؛ 
ـ : األصول البعيــدة، أو األصول الكبرى، أو القواعــد، أو الكليات،  فهو ما ُعبر أو مــا يعبر عنه ب
أو الثوابت الشــرعية اإلســالمية، وفي ذلك فليتنافس المتنافســون، ويتبارى المتسابقون، ويتباين 
ويتمايــز العارفون بهــا ويتفاضلــون، ويرفع اهللا به بعضهم فــوق بعض درجــات، وذلك فضل اهللا 
يؤتيه من يشــاء، ويرفع به بعضهم فوق بعض مقامات عليا. فمثل هذه القواعد ال ُتدرك عن طريق 
المباحث اللغوية اللفظية كمــا ُتدرك القواعد واألصول القريبة آنفة الذكــر، وإنّما ُتعرف وُتدرك 
بطول الممارسة والدراسة واستقراء األحكام الشــرعية من مجموع نصوصها المتنوعة أو المتكّررة 
تنوًّعا وَتكــراًرا متعّدًدا أو متنوًّعا فــي اللفظ، غير أنّه ال يخرج عن القدر المشــترك من المعنى؛ 
بحيث يتكوّن من مجموع ذلك القدر المشترك من المعنى بين تلك النصوص معنى كلّي عام يصبح 
ـ بعد استقراء تلك النصوص وجمع ما ُيجمع بينهما أو ما تتّفق عليه من معنى ـ قاعدة عاّمة شاملة 
تعّم تلك الصــور والحاالت الجزئية الواردة في حقّها نصوص، وتعــّم أو تنطبق على ما ال يتناهى 
من األحــوال والصور الواقعــة أو المتوقعة في معامــالت المكلّفين جميعاً، حتّــى يرث اهللا األرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين. وذلك ما يعطي الشريعة اإلســالمية صفة العموم والشمول، وصفة 
المرونة والصلوحية لجميــع األزمنة واألمكنة، وإقامة الحّجة على كلّ مــن يصلح لتوجيه الخطاب 
إليه من المكلّفيــن من الثقلين ـ مــن الجنّ واإلنس ـ ويتحّملون مســؤولية التكليــف حتى ينقطع 

   YX   W   V   U   T  S    R   Q   P   O   N﴿ :عذرهم عند اهللا 8 كما قال
Z   ]  \   [﴾ [النساء: 165].

ولعلّ مــن المفيد لنا أن نضرب مثــاالً أو مثالين لهــذا الصنف من القواعــد الفقهية، أو 
األصول البعيدة، أو الكليات الكبرى للفقه، كيف توّصل إليهــا العلماء الربانيّون من خالل جمع 
النصوص المشــيرة إليها أو الدالّة عليها، فاستقرؤوها استقراءً حتى تحّصلوا منها على مثل هذه 
القواعد ثّم طبقوها، ويجــب أن ُتطبق تطبيًقا تنازلًيا وتـفريعيّاً علــى ما ال يتناهى من جزئيات 
وفروع حيــاة الناس أبَد الدهر إلى نهاية التكليف بقيام الســاعة، أو برفع القرآن كما قيل َوَورد 

في األثر. فمن ذلك:
ـ ، هذا أصل كبير من  1 ـ قاعدة أو أصل يسر الدين أو يسر الشريعة اإلسالمية ـ جملة وتفصيًال 
أصول الشريعة وفقهها، وكلّي من كلّياتها، وقاعدة من قواعد الفقه الكبرى وأصولها البعيدة، توّصل 
إليها العلماء، أو يتوّصل إليها الدارس عندما يســتعرض ويســتقرئ ويســتقصي ويستنطق النصوص 
التالية بمنطوقهــا ومفهومها وداللتها الفرعيــة أو البعيدة، من مثل قــول اهللا 8 في مجال الصوم 

  Q  PO  N  M   L  K  J  I  H    G F  E ﴿ :ـ صوم رمضان ـ ونحن فيه اليوم، قــال
V  U   T  S   R ﴾ [البقرة: 184].
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ثم قال: ﴿  zy   x  w  v  u }  |  {  ~      ے  ¡    ¢  £   ¤  ¥¦  
̄ ﴾ [البقرة: 185].      ® ¬  «   ª  ©  ¨  §

وفي باب الطهارة للصالة بعد آية الوضوء طهــارًة صغرى قال: ﴿ 3   4 5   76    8   
    L   K J   I   H   G   F   E   D    C   B   A   @ ?  >   =   <     ;   : 9
     [   Z   Y X W   V   U    T   S   R QP   O N   M

̀ ﴾ [المائدة: 6].    _   ^ ]   \

مات األكل يقــول: ﴿ !   "   #   $   %   &   '   )   (       *    +    وفي ســياق محر
    ;   : 9   8   7   6   5   4     3   2  1 0   /   .   - ,
   N  M  L  K   JI  H  G    F  E  D    C   B    A   @?   >   =<
   a   `   _   ^]   \   [   Z    Y   X   W   VU   T   S   R   Q   P    O

b ﴾ [المائدة: 3].

 ﴾ °     ¯  ®     ¬    ❁        ª    ©  ¨  § ﴿ :وفي ســورة االنشــراح واالمتنان علــى نبيئــه ژ يقــول
[الشرح: 5 ـ 6]، فقال النبّي ژ : «لن يغلب عسر يسرين».

  p  o  n ﴿ :ر به ـ فهماً وُخلُقاً وسلوكاً ـ قال اهللا تعالىفي عموم القرآن حْفُظه والتذك
t  s r   q﴾ [القمر: 17].

وقال: ﴿ o    n  m  l    k  j ﴾ [الطالق: 2]. إلى غير ذلــك من آيات أخرى كثيرة ورد فيها 
ذكر اليسر والتيسير أمًرا أو وصًفا أو إرشــاًدا، دّعمها النبّي ژ ببيانه وهديه القولّي والعملّي مثل 
قولــه: «إّنما ُبعثتم ميسرين ولم ُتبعثوا معّسرين». وقال: «يّسروا وال تعّسروا، وبّشروا وال تنّفروا». 
وقال: «إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق». وقال: «لن يشاد أحٌد هذا الدين إال غلبه». وقالت 

عائشة # : «ما ُخير رسول اهللا ژ بين أمرين إال اختار أيسَرهما ما لم يكن إثًما».
ة الوداع، وهم يتعلمون منه  وأمره وشــأنه وســلوكه مع أصحابه ـ رجاالً ونســاء ـ @ يوم َحج
ويأخذون عنه مناســكهم وقد قال لهم: «خذوا عّني مناسككم»، وكان منهم تقديم أو تأخير بعض 
م  شعائر ومناسك اليوم العاشر يوم النحر: بين رمي ونحر وحلق، فكان إذا سئل عن شيء منها ُقد
أو أُخر عّما قبله أو عّما بعده ـ عن غير عمــد ـ إال قال: «افعل وال حرج». وجاء في القرآن وصُف 

النبّي ژ كما هو مكتوب عنــه في التوراة واالنجيــل ﴿ ]   \   [   ^   _   `             
a﴾ [األعراف: 157].
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 ، ƒ وبمحضــر النبّي ژ وأصحابه ، جلٍف دخل المســجد النبوي وكذا موقفه ژ مع أعرابي
فقام هــذا األعرابي فبال في ناحية من المســجد، فقام إليه الصحابة ِليَْزِرمــوه ـ يقطعوا عنه بوله 
عتاًبا ـ فقال لهم النبــّي ژ : «دعوه ال تزرموه»، حتّى انتهى من بولــه فدعا النبّي ژ بَذنُوب من 
ماء أو دلو من مــاء فأهريق على البول، ثّم أقبــل على األعرابّي يعلمه ويهديه، ويرشــده بالتي هي 
أحسن وبالحكمة والموعظة الحســنة قائًال: «إن هذه المساجد بيوت اهللا للذكر والصالة ال يصلح 

فيها شيء من هذه القاذورات». أو كما قال ‰ .
فمن اســتقرأ وتتبّع كلّ هذه النصوص في هذه األحوال، من أقوال وأفعال ـ وغيرها كثير ـ فإنّه 
يتجّمع عنده من العلم الثابت، واليقين الراســخ والقناعة واالطمئنان إلى أنّ اليســر أصل كبير من 
أصول الدين والتشــريع اإلســالمّي، وثابت من ثوابته، وكلّي من كلياته، وقاعدة من قواعده الكبرى 
الثابتة أبد الدهر، وهو من األصول البعيدة الضاربة في البعد إلى أعماق التاريخ اإلنســانّي، ويجب 
ة رجاالً ونساءً، أحرارًا وعبيدًا، أغنياء وفقراء، حكّاًما  فين من هذه األممراعاتها في كلّ أحوال المكل

ومحكومين، فيما ال يتصادم مع النصوص القطعيّة.
فعلى ســبيل المثال عندنا في المذهب ُيشــترط في إفطــار الصائم لســفر أو مرض تبييت 
ا لذريعة التالعب من بعض  النية من الليل، وهذا الشــرط وضعه العلماء بمحض اجتهادهم ســد
األغرار من الصبيــان، أو ضعاف اإليمان، ولم يــرد في ذلك نص صريح كمــا ورد في الصوم: 
«ال صوم لمن لم يبيّت النية من الليل». واألخُذ بسّد الذرائع ـ جلباً أو دفعاً ـ أصٌل معتَمد شرًعا 
في كثير من الفروع والمســائل الجزئية. لكن ونحن اليوم نعيش وســط العالم المزدحم بوسائل 
النقل والمواصالت السريعة وما ينجم عن ذلك من حوادث المرور الفجائية ـ وما أكثرها بمئات 
اآلالف ـ فإذا بصائم امتطى ســيارته آمنــاً مطمئناً غير عازم على اإلفطار وأمســك، ولكن أثناء 
ا يقتضي عالجه  سفره وقع له حادث مرور وكان من ضحاياه فأصابه جرح بليغ أو كسر مبين؛ ِمم
إفطــاره، فهل ُيمنع مــن ذلك اإلفطار لمــرض بدعوى عدم تبييــت النية من الليــل، وُيلزم على 
مواصلــة وإتمام الصيام رغم ما يقاســيه من آالم الحادث وجراحه؟ أَوال ُيؤذن وال ُيســمح له إال 
بتناول ما ُيمســك به رمق الحياة دون الموت وإســالم روحه لباريها، مــع إلزامه قضاء يومه بعد 

ذلك عند البرء والشفاء؟
ر في خصوص هــذا الموضوع ـ موضوع  اليســر في الشــريعة المقر يكال، إنّ أصَل وقاعدةَ وكل

الصيام ـ بقــول اهللا 8 : ﴿  } |  {  ~      ے  ¡    ¢   £     ¤  ¥¦  §  ¨  ©  
هذا يقتضي أن يؤذَن لهذا المســافر المريض مرًضا  ª   »  ¬  ®   ¯﴾ [البقــرة: 185]. إنّ 
مفاجًئا بحادث المــرور أن ُيفطر ـ مع عدم تبييــت النية من الليل ـ إْذ كان حادًثــا غيبيّاً عند اهللا 

ا لم يمكن وال يمكن تبييَت نيٍّة له من الليل. ال يعلمه إال اهللا 8 ؛ ِمم
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من هذا المنظور التشريعي ومن هذا االستقراء ُوضعت إحدى كبريات القواعد الفقهية الكبرى، 
أو أحد األصول الفقهية البعيدة، أو إحدى كليات الشريعة اإلسالمية وصيغت في جملة واحدة مرّكبة 
من ثالث كلمات تقول: «المشــقّة تجلب التيســير» هكذا يحفظها ويعقلها العالــم والمتعلّم، الذكر 
 واألنثى، والحّر والعبد، والحاكم والمحكوم، ويطبّقها في حدود المشقّة ـ المعتَبرة شرًعا ـ وهي كل
مشــقة زائدة على المعتاد في تأدية ذلك الحكم الشــرعّي. حتّى إنّه ُيحكى عن بعض أئّمة المذاهب 
وكأنّي به أبو حنيفة أنّه قال: «لو شــاكتني شــوكة ألفطــرت لها»، وإن كنّا نتوّخى الوســطيّة في كلّ 
شــيء فال إفراط وال تفريط، فلعلّ قول أبي حنيفة ـ على فقهه ـ ال يليق بعامة الناس. كما أنّه ليس 
من الفقه أو الدين في شــيء أن ُيضطــر ولٌد في بداية تكليفه صام أول رمضــان له في أطول أيام 
الســنة صيًفا، وفي منطقة من أحر المناطق االســتوائية أو قريًبا منها وقد فاته السحور بغلبة النوم 
عليه صبًحــا، فواصل صومه حتّى أدركه الزوال، فزاغ بصــره، وتبّدلت في عينيه األرض غير األرض 
والسماء، وشــكا أمره إلى أّمه وأشفقت لحاله ـ فعًال ـ إذ أصبح في حال غير عادية بالنسبة لجميع 
الصائمين، فاســتفتت مفِتَي بلدها المّرةَ األولى، فلم يفت له بجواز اإلفطار، وفي المرة الثانية وفي 
المرة الثالثة من اليوم نفِسه، وتفاقم الخطر على الطفل، وما رجعت الوالدة من عند الشيخ المفتي 
الرافض لرخصة اإلفطار بدعوى أنه لم يبيّت النية من الليل حتّى وجدت كبدها ـ ولدها ـ قد أفضى 
إلى رّبه ميتاً، لفظ أنفاســه وصعدت روحه لبارئها، نتيجة الغلوّ في الدين وجهل الشيخ المفتي لهذا 
المقصد المهم، أو هــذا الكلّي العام، أو القاعدة الكبرى، أو األصل البعيد للشــريعة اإلســالمية: 

̄ ﴾ [البقرة: 185]، ﴿ §      ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ﴿ المشقة تجلب التيسير» أو»
¨  ©     ª        ❁   ¬     ®  ¯     ° ﴾ [الشرح: 5 ـ 6].

2 ـ وال بأس بزيادة مثٍل ثاٍن لطريقة اســتنباط واستفادة واســتخالص هذه القواعد الفقهية أو 
الكليّات العاّمة أو األصول البعيدة للشريعة اإلســالمية، وهي أصل: «رفع الضرر» أو «الضرر يزال» 
أو «ال ضــرر وال ضرار في اإلســالم»: قــال اهللا 8 في حــقّ األوالد وتربيتهم ورعايتهــم ـ رضاًعا 

  }   |  {  z ﴿ :كلّ ذلــك وحضانة وكفالة ونفقة ـ رزًقا وكســوة ـ قــال في حقّ 
   ¶   μ   ´³   ²   ±   °   ¯   ®¬   «    ª   ©  ¨    §   ¦¥   ¤   £   ¢   ¡ ~ے  

¸  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹ ﴾ [البقرة: 233].
وقال في شأن األسرة والشقاق والنشوز فيها وما قد تؤّدي إليه من فرقة بالطالق، وفي خصوص 

حقّ النساء المستضعفات غالًبا: ﴿ '     )  (     * ﴾ [الطالق: 6].
وقال في ســياق الحديث عــن توزيع تركــة الميّت على ورثته فــي آيات الميــراث، فبدأ ورّتب 

الميراث بعد الديون والوصية فقال: ﴿ z   y   x       w   v   u   t   s   } ﴾ [النساء: 12].
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   Z    Y   X   W  ﴿ :وآيات الضرورة واالضطرار واردة كلّها في هذا النســق وهذا السياق
   ±   °    ¯   ®   ¬   «   ª  ©   ¨  ﴿ ،[3 :المائــدة] ﴾ b   a   `   _   ^] \   [

² ﴾ [األنعام: 145]، ﴿ *   +     ,   -  .   /   0  1   2   3 ﴾ [األنعام: 119].
ومن مثل هذه اآليات ـ وغيرهــا كثير ـ صاغ النبّي ژ أو أضاف إليها حديَثه مؤّكدًا لها بقوله: 
«ال ضرر وال ضرار» وفي رواية: «في اإلســـالم»، فأصبح قاعــدة كبرى في اإلســالم، وأصًال من 
األصول البعيدة للفقه، وُكلًّيا من كلّيات الدين اإلســالمي، ومبَدأً من مبادئ الشريعة اإلسالمية التي 

اقتبست َمْبَدأً من مبادئ التقنين، وأنّ: «الضرر مرفوع»، أو أنّ: «الضرر يزال».
فال ضرر وال ضرار بين أفراد أســرة واحدة، وال ضرر وال ضرار بيــن الزوج وزوجته،، وال بين 
والــد وولده، وال بيــن أخ وأخيه، وال بين جار وجاره، وال بين شــريك وشــريكه، وال بين مســتأِجر 
وأجيره، وال بين حاكم ورعيّته، وال بين جندي وقائده، وال بين دولة وأخرى مهما عُظمت أو صغُرت، 
وكلّ ضرر حادث وجب رفعه ســواء في األموال أو األبدان أو األعــراض، بالضرب على أيدي الظالم 
الُمضــار مهما كان وأّيــاً كان، حتى قال النبّي ژ : «والذي نفس محّمـــد بيده لو أّن فاطمة بنَت 
محّمد سرقت لقطع محّمد يدها» تطبيًقا لقاعدة «ال ضرر وال ضرار» أو «الضرر يزال» وما تفّرع 

عنها من قواعد فرعيّة نابعة منها أو تابعة لها مّما هو معلوم في محاله وَمظانه.
بهــذه القواعد التــي حصرها البعــض في خمِس أو ســت قواعــَد بضميمة قولهــم: «األمور 
بمقاصدهــا» أو «األعمال بالنيات» وهي األولــى في الترتيب المعهود، وقولهم: «الشــّك ال يرفُع 
اليقينَ» أو: «اليقينُ ال يرتفع ـ أْو ال يزول ـ بالشــّك» أو: «اليقينُ ال يرفعــه إال يقينٌ مثلُه»، و: 
«العرف ـ أو العادة ـ ُمحكمٌة»، وذلك ما أجمله اإلمام الشــيخ الســالمي 5 في شمس األصول 
في قسم أو كتاب االستدالل فيه عند ذكره القواعد الفقهية إذ قال في الخاتمة، في قواعد الفقه 

كما سبقت اإلشارة إليه:
حــصــــــــوُلــُهأّمـــا اليـقيـــن فْهـــــو ال يزيـلـــُه ــه  ــُل مــث ــٌن  ــي ــق ي إال 
بالمقــاصـــــِد األمـــــور  معانــــِدوإّنمـــــا  بــــال  مرفـــوٌع   والضـــر
ــِة ِةوُيجــَلـــب التيـســـيُر بالمشــــق األم عـــذاب  الدين  فـــي  ليس  إذ 
األُلىوإّن للـعـــادة حــكـًمـــا فعـــلــــــى الفقـــَه  ـــَس  أَس ذكرت  قد  ما 

غير أنّ تفريع تلك القواعد أوَصلَها إلى عشــرات كادت تناهز المائة قاعدة، كما هي مبينٌة في 
الكتاب القيّم «شرح القواعد الفقهية» للشــيخ أحمد محّمد الزرقاء، إخراج وتصحيح وتصفيف ابنه 
مصطفــى الزرقاء، وتلميــذه عبد الفتاح أبو غّدة، وقد أنهوها إلى تســع وتســعين (99) قاعدة، فما 
أجدرنا ـ معشر المشتغلين أو المولعين بالدراسات الشــرعية، والتفقه في الدين ابتغاء ما عند اهللا 
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من خير وفضل ـ أن نحرص على تحصيل مجموِع هذه القواعد استيعاًبا ووعًيا وفهًما، حتّى تتكوّن فينا 
   Ë   Ê    É  ﴿ : 8 ملكة الفقه أو التفقّه في الدين حقّــاًً، تؤّهلنا إلنذار قومنا، كما قال اهللا

Ï    Î    Í   Ì﴾ [التوبة، آية 122].
على أن ال نقف عند حّد اإلنذار، بل نفتح ألقوامنا أبواًبا واسعة من البشارات، والتبشير بصلوحية 
هذه القواعد لهذا الديــن الخاتم الذي ارتضاه اهللا لعباده جميعاً دينــاً، ورحمة للعالمين، وأتّم به 
نعمته على مخلوقاته ولم يرض ولن يرضى ببديل عنه؛ ألنه الوحيد الصالح والشــامل لكلّ متطلبات 
الثقليــن والعالمين جميعاً، عْبر كل مراحــل وأطوار وأنماط حياتنا دنيا وآخرة، حتى يغدَو اإلســالم 
بكتاب اهللا وسنة رســوله إماَم العلم وإماَم العلماء المعاصرين جميًعا تبًعا له مستنيرين به، واثقين 

  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á À﴿ : 8 بصدق معلوماتــه وحقائقه، حتى يتحقّق قــول اهللا
    Þ    Ý   ÜÛ   Ú   Ù   Ø   ×     Ö   Õ   ❁     Ó   Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì    ËÊ   É   È   Ç

á  à  ß﴾ [فصلت: 53، 54].
أيها الســادة، إنّ القواعد الفقهية، أو األصول الكبرى، أو األصــول البعيدة، أو الكليات العامة 
للشــريعة اإلســالمية بهذا التصوّر أو ذلك المفهوم هو قّمة الهرم للعلوم الشــرعية، ال يصل إليها 
إّال الفحــول من أمثال ابــن بركة أو عمروس بن فتــح ـ إن وصال إلى ذلك ـ كما وصــل إليها كبار 
الصحابة @ أمثال أبي بكر ƒ في مواقفه يوم وُبعْيد وفاة النبّي ژ من الوقائع المستجدة بذلك، 
ومثل عمر بن الخطاب ƒ أيام خالفته واّتســاع رقعة الدولة اإلسالمية وتنوّعها جغرافًيا واقتصادًيا 
أو إفراط،  وبشرًيا، وما يقتضي ذلك من إدماج كلّ ذلك في بوتقة اإلســالم الصحيح، من دون غلوّ 
 وكذا اإلمام عثمان واإلمــام علّي اللذان لم يكونا أقــلّ من صاحبيهما أو ســلفيهما حتّى أصبح علي
مضرب المثل في حلّ معضالت المشــاكل، إذ يقــال عند أو بعد غيابه: «قضيٌّة وال أبا حســن لها». 
وعلى ِمنواِلهم نسج كبار األئمة المبرزين، وكبار تالميذهم الوارثين، فكانوا خير خلف لخير سلف، 

   ¯   ®  ¬   «   ª     © ﴿ : 8 ْوها كاملة كما أُمروا وفق قول اهللاتســلّموا األمانات كاملة، وأد
°    ±   Å    Ä    Ã   Â     Á   À¿    ¾   ½   ¼     »   º¹   ¸   ¶ μ    ´   ³   ² ﴾ [النســاء: 58]، 
َوِوفق قــول النبّي ژ : «نّضر اهللا امرًءا ســـمع مّني مقالًة فوعاها وبّلغها كما ســـمعها فرّب مبّلغ 
أوعى من ســـامع، ورّب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورّب حامل فقه ليس بفقيه». ولعلّ هذا 
الصنف يتمثّل في معظمنا معشر الحاضرين أن حفظنا بعض مسائل فقهية فرعية، أو أحاديث نبوية، 
حفظناهــا ولّما نتمكن من ناصية الملكــة الفقهية وقواعدها، فأصبح بعــض المتأخرين يهرفون بما 
ال يعرفون، يجتّرون أو يرّددون قول فالن أو فالن مــن دون فقه أو وعي لما َيْرُوون أو يحفظون. وقد 

  ed  c     b   a  `     _  ^  ]  \  [  Z ﴿ :ضرب اهللا مثــًال ولبئس مثل الســوء
r    q  p    o  n  ml  k j  i    h  g   f ﴾ [الجمعة: 5]، وهم يحســبون أنّهم ُيحســنون 
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صنًعا، فضلوا من َقْبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن ســواء الســبيل، أْن يأخــذوا بطرف من ظاهر اللفظ 
الوارد عن الشــارع ـ وقد يكون منقوالً عنه ـ اعتباًرا لجواز رواية الحديث بالمعنى ـ من دون اللفظ 
ـ للعارفين بحقائق ومدلوالت األلفاظ ـ وهم دون ذلك ـ فيحّملون اللفَظ ما ال يحتمله دون نظر إلى 
 مقاصده وأبعاده الشــرعية، فيوقعه ذلك في الطاّمة الكبرى ـ هالًكا وإهالًكا ـ إذ لم ير إّال من َسم
الخياط الــذي ينظر منه هذا الناظر؛ حيث لم يتحّصل على المــرآة المكبّرة الجامعة التي يعلو بها 
صاحبها على رَبوة أو على طائرة يشــرف بها على أوســع رقعة أو نطاق تمكــن رؤيته بذلك المنظار 
المكبر، فيرى جبال األرض، وســهولهَا، وأنهارَها، وبحارَها، ومحيطاِتها، أو شــوارعَ المدينة الكبرى 
مدينِة الشريعة، وأنْهَُجها، وأزّقتها، وممّراِتها النافذة، والممرات غير النافذة؛ حتى تتعيّن له وتتحّدد 
أماَمه القصور، والُدور، والســاحات، والبيوت، بــل حتّى البيوتات الصغيرة، واألكــواخ القصديرّية، 

والخيام في الحواضر واألرياف.
ذلك هو المثل الذي ضربه العارفون لمن يصدر ـ في علمه وفقهه ـ عن معرفة واســعة راسخة 
بتلــك القواعد الفقهية، أو األصول البعيدة للفقه والشــريعة؛ حتّى يغدو ذلك ملكــًة أصيلة متمكنة، 
مالزمة له أينما حــلّ أو ارتحل، يعبر معه البحر، والنهر، والســهل، والصعب، ويعمَر به المســجَد 
والنادَي، والسوق، والملعب، وتعلوَ أو تعرَج معه إلى السماء والفضاء الخارجّي، وينـزل معه ويغوص 

به أعماق البحار والمحيطات.
فأين نحن؟ أو أين بعض المتفيقهين فينا من ذلك؟

فلنتقّ اهللا عباد اهللا في دين اهللا، فالدين النصيحة هللا، ولكتابه، ولرســوله، وألئّمة المسلمين، 
وعاّمتهــم، فال نقوّل اهللا ورســوله ما لــم يقوال، وال نضيّق على المســلمين ما وّســع اهللا لهم فيه، 
وال نفتح عليهم أبواب التهلكة مّما لم يأذن به اهللا وال رســوله فرحاً بما عندنا من علمٍ ما أنزل اهللا 

به من ســلطان، ال يســمن وال يغني من جوع، اعتبره اهللا 8 في حكم العدم إذ قال: ﴿ )   (    
  Ê  É ﴿ :0  1  2    3  4  5     6  7 ﴾ [الروم: 6، 7]، وقال  /  .  ❁   ,   +   *

Î  Í Ì  Ë﴾ [اإلسراء: 85]، ﴿ ¦ §  ¨  ©  ª﴾ [يوسف: 76].
ـ ، أو هذه األصول  ولنأخذ إًذا هذا العلــم المتميّز بالقواعد الفقهيــة ـ باصطالحها الخــاص 
الفقهية البعيــدة، أو األصول الكبرى، أو العلم بالكليات والمقاصد الشــرعية من مظانّها ومواقعها، 
بقطع النظــر عن المصدر، أو المرجع، أو المؤلّف، إْذ إنّها قدر مشــترك متّفَــق أو مجَمع عليه بين 
ومســتقبًال، إْذ هو روح الدين اإلســالمي وقوام  وحديثاً  علماء المذاهب في األّمة اإلســالمية قديماً 
ـ ، وهي ضالّة كلّ مسلم  الشريعة اإلسالمية، ال يتنازع فيها اثنان وال يتناطح عليها عنـزان ـ كما يقال 
مؤمٍن بأنّ الشــرع قائم على ِحكَم ال يعقلهــا إال العالمون، والحكمة فضل من اهللا يؤتيه من يشــاء: 
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 ﴾ Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÁ  À   ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸ ¶ μ  ﴿
[البقرة: 269]، «والحكمة ضالّــة المؤمن أنّى وجدها التقطها فهو أحقّ بهــا»، فكما نتصيّدها من بحر 
أو محيط ابن بركة أو عمروس فنحــن أولى بذلك ما وجدناها عندها، فال يمنعنا ذلك أن نتصيّدها 
أيضاً من بحر أو محيط الشاطبي من موافقاته، أو بحر أو محيط ابن نَُجيم والسيوطّي من أشباههما 
ونظائرهمــا القيّمين، أو من بحر أو محيط الزرقا ـ والدًا وولدًا وتلميذًا ـ من قواعدهم وشــرحها ـ 
ـ ، وعســانا نجد منّا أو فينا، أو من غيرنا، أو عند غيرنا، مثل ذلك، أو ما  نقًال لها وتوّســعاً فيها 
يقرب من ذلك، أو يفوق ذلك، مّمن سبقونا أو ســبقوهم، أو ِمّمن جاءوا، أو سيأتون من بعدهم، أو 
م الزمان أو تأخره االســتفادةَ من الجميع، كما هو الشأن في سائر العلوم  من بعدنا، فال يمنعنا تقد
الكونية البشــرية التي قيل عنهــا: «نهاية األوائل بداية األواخر»، َشــْرَط االلتــزام باإلطار الحاجز 
الحصين المانع من الضالل، واالهتداء بالنور المبين الهادي في ظلمات البر والبحر ـ نور السماوات 

واألرض ـ إنّه نور اهللا الذي أنزله على قلب محمد ژ ﴿   ¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §¨   ©  
  À   ¿¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸  ¶   μ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®   ¬   «  ª
Ò Ñ  Ð  Ï  ÎÍ     Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á ﴾ [النــور: 35]. فــال بّد من 
التقيّد بهذا اإلطار، ومن االســتنارة بهذا النور في مســيرتنا العلمية، فنتقبّل كلّ ما يأتينا به العلم 
ـ ، ما لم يتصادم تصادًما صريًحا مع النصوص  ، أو العلم الدنيوي ـ أّياً كان مجاله  التشريعي الديني

القطعيــة القرآنية الصريحة، أو النصوص الســنية الصحيحة، وقد أُِمرنــا باالعتصام بهما: ﴿ +   
,   -   .   /   0   1   2 ﴾ [آل عمران: 101].

  L       K      J  IH  G  F  E  D  C   B  A  @  ?﴿ ٍهدانا اهللا وإياكم إلى صراٍط مســتقيم
N  M ﴾ [الشورى: 53].
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فين  على فهم المعر أ ـ تعريف القاعدة اصطالحاً: تكُثُر التعريفاُت االصطالحيــُة للقاعدة بناءً 
لماهيتها ووظائفها. فالشريف الجرجاني يقول: «إنها قضية كلية منطبـقة على جميع جزئياتها»(1). 
ويتابعه في هــذا التعريف الفيومي والكَفوي والتهانوي(2)؛ بل ويوافقُهُ على اســتغراقها لكلّ الجزئيات 

دونما استثناء بعض علماء أصول الفقه مثل التفتازاني(3).
وأصحاُب هذه التعريفات تغلــُب عليهم الثقافة المنطقية واألصوليــة؛ ولهذا ال يهتّمون بالتمييز 
بين القاعدة األصوليــة واألخرى الفقهية، كما أنّهم ال يهتّمون باالســتثناءات. وإلــى ذلك تنبّه تاج 
الدين الســـبكي فميّز منذ البداية بتعريف القاعدة الفقهية بأنهــا: «األمـر الكلي الذي تنطبُق عليه 
جزئياٌت كثـيرةٌ ُتفهُم أحكاُمها منـها»(4). وقال الحمــوّي: «إنّ القاعدة حكٌم أغلبي ينطبُق على معظم 

جزئياته لتُعرَف أحكاُمها منه»(5).

الجرجاني: التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. ثالثة، 1994، ص 171.  (1)
أبو البقــاء الكفوي: الكليات، تحقيق ونشــر عدنان درويش ومحمــد المصري، ط. دمشــق. م4، ص 48؛ والفيـومي: المصباح   (2)
المنيــر، ص 510 (مادة: قعد)؛ والتهانوي: كشــاف اصطالحات الفنــون، م2، ص 1176. وقارن بعلي أحمــد الندوي: القواعد 
الفقهيـة، دار القلم بدمشــق، الطبعة الخامســـة عـام 2000، ص 39 ـ 61؛ ويعقوب عبد الوهاب باحســين: القواعد الفقهية، 

مكتبة الرشد بالرياض، ط. الثانية 1999، ص 15 ـ 39.
التفتازاني: التلويح على التوضيح 104/1. وقارن بالقرافي: الفروق، نشر دار إحياء الكتب العربية بمصر، 1344هـ ، م1، ص  2 ـ 5.  (3)

تاج الدين الســبكي: األشــباه والنظائر. تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض. دار الكتب العلمية ببيروت، 1421هـ ، م10،   (4)
ص 11 ـ 12. وانظر للشــيخ أحمــد الزرقا: شــرح القواعد الفقهيــة. تقديم مصطفى الزرقــا وعبد الفتاح أبو غــدة. مراجعة 

عبد الستار أبو غدة. دار الغرب اإلسالمي ببيروت، 1983، ص 26 ـ 28.
الحموي: غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، 1985، م1، ص 15. وقارن بالشيخ   (5)

مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام. نشر دار الفكر، 947/2.
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وألنّ المقصوَد هنا ليس االســتقصاء؛ بــل الوصول إلى تحديٍد للقاعدة يكــوُن َفَرضيًة للعمل؛ 
ــل إليه محمد الروكي عندما عرف القاعدة بأنها: «حكٌم كلٌي مســتنٌد  الذي توص فقد آثرُت الحد
إلى دليٍل شــرعي ٍ مصوٍغ صياغًة تجريديًة ُمحكمــًة، منطبق على جزئياته على ســبيل االّطراد أو 
األغلبية»(1). وبذلك تكون القاعدة الفقهية في منزلٍة ُوســطى بين حٍدّ أعلى هو األصولُ الشــرعية 
ـ ، والضوابط الفقهية الخاّصة. والمعني باألصول الشـرعية هنا:  العامة ـ التي يثُبُت حكمها بنفسه 
القرآن والســنة وما دال عليه من أحكام. أّما الضوابط، التي هي أدنى من القواعد؛ فالفرُق بينها 

وبين القاعدة:
1 ـ أن القاعدة تجمُع فروعاً من أبواٍب شتى.

2 ـ والضابط يجمُعها من باٍب واحد.
بذلك نصُل إلــى تعريف المقِري الدقيق للقاعدة الفقهية (وليــس األصولية) من حيث المنزلُة 
والوظائُف عندما يقول إنها: «كل كلٍيّ هو أخص من األُصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعّم من 

العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة»(2).
ب ـ القواعد األصولية: يقول القرافي في الفروق إنّ أصول الفقه هي: «قواعُد األحكام الناشئة 
عن األلفــاظ العربية خاصًة، وما يعرُض لتلك االلفاظ من النْســخ والترجيــح نحو: األمر للوجوب، 
والنهي للتـحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك». ثم يضيف: «وما خرج عن هذا النمط إّال 

كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين»(3).
والواقــع أنّ حجية القيــاس، وحجية خبر الواحــد، وأهلية الذين يمارســون االجتهاد؛ كل ذلك 
ســة لقراءة النصوص. ثم إنّ  مختِلٌف نوعــاً عن مباحث األلفاظ التي هي «قواعد لغوية» ُحكمية مؤس
 : القواعد األصولية غيــر اللغوية أو اللفظية ال تقتصر على ما ذكره القرافــي. فالقاعدةُ القائلة إن
ــس للمصالح والذرائع سدًا  النظر في مآالت األفعال معتبٌر مقصوٌد شــرَعاً» هي قاعدةٌ أصوليٌة تؤس»

محمــد الروكي: نظرية التقعيــد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاء. منشــورات كلية اآلداب بجامعة محمد الخامس، سلســلة   (1)
رســائل وأطروحات رقــم 25، 1994، ص 57 ـ 68. وقارن له اآلن؛ محمد الروقي: القواعد الفقهية من خالل كتاب اإلشــراف 
للقاضي عبد الوهاب البغدادي. نشــر دار البحوث للدراســات. ُدبي، 2003، ص 157 ـ 171. وقــارن بالدكتور محمد الزحيلي: 

القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، جامعة الكويت، 1999، ص 18 ـ 20.
المقّــري: القواعد. تحقيق أحمد بن عبد اهللا بــن حميد. جامعة أم القرى بمكة، م212/1 ـ 213. وقارن بالباحســين: القواعد   (2)
الفقهية، مصدر سابق، ص 40 ـ 41. وانظر نشرة محمد بن محمد الدردابي لكتاب المقري بعنوان: قواعد الفقه، م53/1 ـ 54.

قارن ببرهاني: ســـد الذرائع في الشــريعة اإلســالمية، بيروت 1985، ص 156 ـ 159، حيث شــرح بالتفصيل تفرقة القرافي   (3)
فــي الفروق. وانظر تقديــم ابن ُحميد على قواعد المقّري، مصدر ســابق، ص 107/1 ـ 108. وقارن بمحمد األمين ولد محمد 
سالم بن الشيخ: مراعاة الخالف في المذهب المالكي وعالقتها ببعض أصول المذهب وقواعده، دار البحوث والدراسات بدبي، 

2002، ص 125 ـ 131.
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ــُس للمقاصد الشــرعية؛ مع أنها ليســت لُغويًة وال تندرُج تحت ما سبق ذكُرُه من  أو فتحاً، كما تؤس
حجية القياس وخبر الواحد(1). واألمر نفُسهُ يمكن قوله عن القاعدة الكلية القائلة: «اليقين ال يزول 

بالشك». إذ هي قاعدةٌ شاملٌة دون أن تكون لها عالقٌة باللغة.
ويبــدو أنّ األصوليين وضعوا قاعدة: «مــآالت األفعال» والقواعد المشــابهة إلى جانب القواعد 
اللغوية، ضمن ســياٍق واحٍد هو: «القواعُد األصولية»، بجامع كليتها أو شمولها، والعتبار التشاُبه في 
الوظيفـة، رغم االختالف النوعي. فالقاعدة اللغويُة التي تنص على أنّ األمر بالشــيء يقتضي النهي 
ُصهُ؛ كلتاهما ذات  عن ضّده، والقاعــدة القائلة إنّ العامّ يبقى علــى عمومه إلى أن يرد دليــٌل يخص
طبيعــٍة كليٍة، وتدخل تحتهما أحكاٌم كثيرة؛ لكنّ المميَزين الرئيســيَين لهمــا أنّ كليتهما ثابتٌة بنفس 
األمــر؛ إْذ إنهما ناجمتان عن خطــاٍب قرآني. وتختلف حجية القياس، وحجيــة خبر الواحد من وجٍه 
حجية خبــر الواحد هي من لوازم  إنّ  المســألتين ليســتا لُغوّيتين. وفي حين يمكن القولُ  مؤّداه أنّ 
أو مســتتبعات حجية الســنة؛ ال يمكن قولُ ذلك أيضاً عن القياس. فهو ليس قاعــدًة لغويًة، كما أنّ 
حّجيته لم تْثُبْت بالنّص نفِسه. وهكذا األمُر مع قاعدة: «اعتبار مآالت األفعال»؛ أو: «اليقين ال يزول 

بالشك»(2).
القواعد اللغويــة ثبتت بالوضع أو االصطالح  َل إليه مــن وراء ذلك كله؛ أنّ  والذي أُريُد التوص
المتّصل اتصاالً مباشــرًا بمنطــوق النّص أو الزمه، في حيــن ثبتـت قاعدتا القيــاس واعتبار مآالت 
األفعـال باالستقراء لجزئيات الشـريعة، وافتراض جوامـع لها، األولى: «القياس» لجهة ِعلَل األحكام، 

والثانية: «اعتبار مآالت األفعال» لجهة نهاياتها.
القواعد اللغوية ذات طبيعة منهاجية؛ أي تتّصل بطرائق قراءة النصوص وتفســيرها  وهكذا فإنّ 
وتأويلها، ومرتكزات ذلك كله؛ في حين يتّســم القياس، وتتّسم قاعدتا: «اعتبار مآالت األفعال»، أو: 
«اليقين ال يزول بالشــك»، بطبيعٍة تأصيلية؛ ولذلك أرى التمييز بينهما بتسمية األولى قواعد لغوية، 
القواعــد اللغوية تتعلّق بمادة الشــرع، بينما تتعلق  ذلك أنّ  وتســمية الثانية قواعد أصولية. وفائدةُ 

الثانية بعقل الشرع أو حكمته.

قارن عن الفروق بين القواعـد األصولية والقواعد الفقهيـة: باحسين، ص 137 ـ 142؛ والندوي، ص 67 ـ 71؛ ومحمد الزحيلي،   (1)
ص 2 ـ 22؛ والشــنتوف: القواعد األصولية، مرجع سابق، ص 46 ـ 54. ويقّسم الدكتور جمال الدين عطية، في كتابه: التنظير 
الفقهي، 1987، ص 77 ـ 80 القواعَد إلى أربعة أقســام: القواعد األصولية، والقواعد الكالميــة، والقواعد اللغوية، والقواعد 
الفقهية. وفيما يتصل بالشمول والتركيز على الفقه هناك بحسب وجهة نظره ثالثة أنواع من القواعد: القواعد الكلية األصلية، 
واحٍد كالعبادات أو  مختلفة، والقواعد المشــتركة بين أبواب الفقه من قسمٍ  والقواعد المشــتركة بين أبواٍب فقهيٍة من أقســامٍ 

المعامالت.
القرافي: الفروق، م1/ص 2. وقارن بمحمد بن المدني الشــنتوف: القواعد األصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي، نشر   (2)

دار البحوث والدراسات بُدبي، 2003م، ص 46.
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في التمييز بين القواعد األصوليــة، والقواعد الفقهية،  ج ـ القواعد الفقهية: يحـتار الفقهــاءُ 
فيرّكزون على أنّ بينهما تشاُبهاً من حيث إنّ كًال منهما قائٌم على االستقراء من جانب الفقهاء. لكن 
ـ بحسب هؤالء ـ هناك عموٌم وخصوص. فالقواعد األصولية كليٌة شاملٌة تنطبُق على سائر الجزئيات؛ 
بينما حكــم القواعد الفقهيــة حكٌم أغلبي ينطبــُق على معظــم جزئياته. فقواعــد التعليل والمآالت 
والمقاصد والمصالح، كليٌة وشــاملٌة وال تتخلُف؛ في حين ترتبط القواعد الفقهية بجزئياتها ارتباطاً 

مباشرًا ولذلك تعرُض لها االستثناءاُت، وتتفـاوُت تفاُوتاً شديدًا من حيـث العموم والخصوص(1).
ويورُد الباحثون فروقاً أُخرى بين القواعد األصولية واللغوية من جهة، والقواعد الفقهية من جهٍة 
أُخرى؛ مثل االختالف في النشــوء والظهور، واالختالف في الوظيفة، والســبق الزمني، والموضوع، 

والعالقة باألحكام(2).
والواقــُع أنّ قواعد اللســان والتعليل والغائية هي قضايــا كليّة نظرّية تأسيســيّة، وهي وإن قام 
بعضها كالتعليل على االســتقراء في األصل؛ لكنّها آلت إلى نوع من الثبات والتجريد. وبذلك صارت 
مســلماٍت ُيْحكَُم بها على ما دونهـا من قواعــد متصلة باألحكام، وضوابط متعلقــًة بالجـزئيات تعلقاً 
تامــاً. فالتعليُل َمَثًال هو قاعدة كلية ثابتة؛ أّما األقيســُة بأنواعها وتشــكل عللهــا واختالفها فهي من 
القواعد الفقهية. ومســألة أن األمر للوجوب قاعدةٌ كليٌة ثابتة؛ أّما أنــواع الوجوب فتدخل مرًة أخرى 
في القواعد الفقهية. وكذا القولُ بأن للشــريعة مآالت ومقاصد هي مصالُح العباد الضرورية؛ قاعدةٌ 

كليٌة، أما بياُن المقصد أو استنباطه في جزئيات األحكام؛ فيدخل في باب القواعد الفقهية.
والحــقّ أن المؤلفين في القواعد والفــروق والمقاصد كانوا على وعٍي بذلــك كله عندما ميزوا 
بين القواعد األصولية واألخرى الفقهية؛ بجعل األولى موضوع علم أصول الفقه، وجعل الثانية ضمن 
مجال عمل الفقهــاء في اســتيعاب الجزئيات ضمن قاعدٍة وســطى. وأضافوا لذلك ضــرورة معرفة 

المجتهد بالقواعد األصولية، وضرورة الثانية «القواعد الفقهية» للمفتين والقضاة والمدرسين.
د ـ الضوابـــط الفقهية: يذكر تاج الدين الســبكي أنّ الفرق بين القاعــدة الفقهية والضابط 

الفقهي أنّ:
القاعدة ال تختّص بباٍب كقولنا: «اليقين ال يزول بالشك»؛ فهي تتّسع لتشمل فروعاً وجزئياٍت  –

من ســائر أبواب الفقه، من العبادات والعادات والمعامالت، مثل: «المشقة تجلب التيسير»، 
و: «الضرر ُيزال»...

قــارن بنقد محمد الروكي للتداخل في المصطلحات والتعاريف؛ في: نظرية التقعيد الفقهي، مرجع ســابق، ص 57 ـ 59؛ ونقد   (1)
الباحسين: القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص 100 ـ 106.

قــارن بالفروق للقرافي 2/1 لجهــة التفريق الواضح بيــن القواعد األصولية والقواعــد الفقهـية. وانظـر النــدوي: القواعـد   (2)
الفقهية، مرجع سابق، ص 68. وانظر القواعد الفقهية للباحسين، مرجع سابق، ص 118 ـ 123.
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بينما ال تتّســع دائرة الضابط ألكثر من الجزئيات والفروع التي تنــدرُج في باٍب واحد؛ من  –
مثل: «كلّ كفّارٍة سبُبها معصيٌة فهي على الفور»(1).

ون الضابط قاعدًة أو العكس. ويالحظ الدارسون أنّ الفقهاء كثيرًا ما يسم
والواقع أنّ ما ُيعــرف بالضابط حالٌة خاصٌة تقترُب من أن تكوَن ُحكماً في نازلٍة أو نوازل قليلة. 
أّمــا الضوابُط الحقيقيُة فهي القواعــد األصولية التي تضبُط مادة الشــريعة وعقلها أو حكمتها؛ في 

حين تضم القواعُد الفقهيُة الشوارَد والمتناثرات جمعاً وتفرقًة وتصنيفاً.

»¡≤ØdG Qƒ£àdG »a :kÉ«fÉK
ُتعنـــى القواعد األصولية والفقهية إًذا وعلى حٍد ســواء بالشــريعة، التي هــي ِخطاب اهللا 8 

المتعلق بأفعال العباد.
أّمــا األولى فتُعنى بماّدته ألفاظاً وأســلـوباً، حقيقــًة ومجازًا واصطالحاً (القواعــد اللغوية)، أو 

عقـًال (القواعد األصولية المتعلقة بالتعليل) أو حكمًة (القواعد األصـولية المتعلقة بالمقاصد).
أّما القواعُد الفقهية فتُعنى بنْظم األحكام الجزئية المتعلقة بالفروع في األبواب المختلفة بحيث 
تظهُر قواعُد وسطى، يمكن االســتناد إليها في توليد المزيد من األحكام في النوازل والمستجدات. 
وهكــذا فإنّ االجتهاد والتجديد ـ إذا صــح التعبير ـ إنّما جرى في الحقبــة الثانية من ِحقَب تدوين 
الفقه فيما بين القرنين الثالث والســادس للهجرة؛ من خالل القواعد الفقهية والفروع أو الجزئيات 
أو الوقائــع غير المتناهية، بحســب تعبير اإلمام الغزالــي (505هـ/ 1111م) المقــّرر لتلك العبارة 

الهائلة أنّ النصوص تتناهى والوقائع ال تتناهي!
وقد ترّتبــت على ذلك التطوّر لدى ســائر المدارس الفقهية طرائق فــي التفكير والعمل يمكن 

تلخيُصها على النحو التالي:
1 ـ التركيــز على التنظيم في التدوين الفقهي بطرائق غريبة بعض الشــيء؛ بمعنى أنّ مؤلفات 
األجيال الثالثة األولى، ما كانت ُتشــرُح وُيضاُف إليهــا؛ بل كان يجري إيجازُهــا أو اختصارُها ثم 
شــرح ذلك المختصر أو تلك المختصرات. وهذا ينطبُق على سائر مؤلفات المدارس الفقهـية. ففي 

قارن عن الفروق التي يذكرهــا الفقهاء بين القاعدة الفقهية والضابط؛ بمحمد الروكـي: قواعد الفقـه اإلســالمي من خـالل   (1)
كتاب اإلشــراف للقاضي عبد الوهاب المالكي، دار القلم بدمشق ومجمع الفقه اإلســالمي بجدة، 1998، ص 112 ـ 113 (وهو 
شــبيٌه بكتابه الســالف الذكر عن القاضي عبد الوهــاب والمطبوع بدبي)؛ ومحمــد الزحيلي: القواعد الفقهية، مرجع ســابق، 
القاعدة تضّم  الفرق واحد، ينحصر في أنّ  ص 19 ـ 20؛ والندوي: القواعد الفقهـية، مرجع ســابق، ص 46 ـ 52. والواقــع أنّ 

مسائل شتى من أبواٍب شتّى؛ في حين يضّم الضابط مسائل محدودة من باٍب فقهٍي واحد.
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المدرسة الحنفية التي لم يترك شيـُخها أبو حنيفة كتباً، جرى جمُع كتب محمد بن الحسن الشيباني 
َرْخسي  الســتة (المعروفة بكتب ظاهر الرواية) من جانب الحاكم الشــهيد، واختصارُها، ثم قام الس
بشــرح المختصر، إلى أن ظهر مختصـرا الطحــاوي والقدوري فقام آخرون بشــرحهما وهكذا. وفي 
أ مالك؛ لكنّ العمَل والجهَد انصبّا على مختصر  المدرسة المالكية جرى التمســك طويًال بحفظ موط
ابن أبي زيد وشــرحه مــرارًا وتكرارًا إلى أن ظهــرت عبر العصور مختصراٌت أُخــرى. وفي المذهب 
الشــافعي، ما شــرح أحٌد أو أضاف على كتاب األم للشــافعـي؛ بل اختصره الُمزنــي وانصب الَجهُد 
على شــرح مختصر الُمزني. ولدى الحنابلة ظهر مختصر الِخَرقي، ثم توالت الشروُح على الِخَرقي؛ 

وأشهُرها كما هو معروف كتاب الُمغني البن ُقدامة(1).
2 ـ يقول جوزيف شــاخت J. Schacht وغيره(2) إنّ التدوين الفقهي فــي مرحلته المبكّرة، والتي 
أفضت إلى المؤلفات الواسعة فيما بعد؛ كان نتيجَة التناُفس بين القُضاة من جهٍة والفقهاء من جهٍة 
أخرى (والذين عملوا مدرّســين وُمفتين، وبقوا خارج وظائف الدولة إّما ألسباٍب زُهديٍة أو سياسية). 
وهو يســتدل على ذلك بالردود المعروفة ألبي حنيفــة على األَوزاعي وعثمان الَبتّــي وابن أبي ليلى. 
ورّد الليث بن ســعد على مالك أو رســالته إليه، وجوابات جابر بن زيد. بيــد أنّ األمر يتجاوزُ ذلك 
ليُطاولَ التقاليد الفقهية المختلفة في األمصار والمناهج؛ من مثل اختالف الشــافعي مع مالك، ومع 

هناك ثالثة أنواع من الدراســات لتاريخ الفقه اإلســالمي: العروض الوصفية لكتب كل مذهب في مختلف العصور، والعروض   (1)
المقارنــة للموضوعات واألبواب والكتب في المذاهــب المختلفة، والتتبع األكاديمي لموضوٍع واحد (مثــل القواعد الفقهية) في 
سائر الفقه الكالسيكي. وفي العقود االخيرة ازداد االهتمام بأمرين: بعض الشخصيات الكبرى في الفقه، والسياقات السياسية 
الدراسات حول طرائق عمل الفقيه ال تزال نادرة. قارن على سبيل المثال بالدراسة  والثقافية لظهور المذاهب وتطورها. بيد أنّ 
الوصفية الممتازة لمحمد إبراهيم علي: اصطالح المذهب عند المالكية، دار البحوث والدراســات بدبي، 2002. وقارن بكتاٍب 

هو التنظير الفقهي لجمال الدين عطية (1987). قديم نسبياً 
Joseph Schacht، An Introduction to Islamic Law (Oxford, 1964). قارن: ـ   (2)
Norman Calder: Studies in Early Muslim Jurisprudence (Oxford 1993).

حول ظهور الفقه وتطوراته األولى: مختلفاً  وانظر رأياً 
Harald Motzki: The Origins of Islamic Jurisprudence. Leiden 2002.

؛ د. رضوان السيد: التدوين والفقه والدولة، نظرات في نشوء الفقه اإلسالمي؛ بمجلة  رة دراستيوقارن عن هذه المرحلة المبك
االجتهاد عدد 2، شــتاء العام 1989، ص 5 ـ 38، ود. رضوان السيد: كتب الِســيَر، وظهور مسألة الدارَين؛ في أعمال مؤتمر: 

تراث العرب والمسلمين في العالقات الخارجية. إصدار معهد المخطوطات العربية. القاهرة 2003، ص 415 ـ 435.
تأخر ظهور القواعــد الفقهية عن أصول الفقــه أمر عادي. ولذلك يكتفون بتعديد أســماء  يعتبــر مؤرّخو الفقه اإلســالمي أنّ 
بين القواعد  بعضهم الحظ وجوَد انفصامٍ  ـ 340هـ) ومــا بعد. مع أنّ  وعناويــن كتب القواعد والفروق والضوابط منذ الكرخي (
األصولية، والقواعد الفقهية المتعلقة بالمسائل العملية؛ قارن بجمـال الدين عطية: التنظير الفقهي، مرجع سابق، ص 68 ـ 72، 
والشنتوف: القواعد األصولية عند القاضي عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 32 ـ 36؛ ومحمد الروقي: القواعد الفقهية من خالل 
كتاب اإلشراف، مرجع ســابق، ص 193 ـ 209؛ والباحسين: القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص 297 ـ 390؛ والندوي: القواعد 
المجّددين الكبار في القواعد والمصالح، اعتُبروا منشــقّين لمخالفتهم  الفقهية، مرجع ســابق، ص 57 ـ 157. والمعــروف أنّ 

أصول المذهب؛ من مثل الحنابلة: ابن عقيل والطوفي وابن تيمية.
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ى: «الحجة على أهل المدينة». ومن مثل رسالة أبي بكر  الشيباني. ومن مثل كتاب الشيباني المســم
ابن أبي شــيبة في نهاية مصنفه في الرّد على أبي حنيفة في مخالفته الُسنّة. ثّم ما لبث االختالُف 
أن صار فنّاً مســتقّرًا منذ كتابْي محمِد بن نصر المروزي (294هـ/ 906م) المعروف باسم: اختالف 
العلماء، ومحمِد بن جرير الطبري (310هـ/ 922م) المعروف باســم: اختالف الفقهاء. وقد ارتقى 
هذا الفن كما هو معروٌف إلى مصــاّف الفقه المقارن بين المدارس الفقهيــة المختلفة، وداخل كلّ 

مدرسٍة سعياً لتقرير الرأي الراجح في المذهب.
3 ـ التركيز على التقعيد؛ وهذا مفهوٌم باعتباره نوعاً مــن التنظيم لمبادئ العمل في المذهب. 
لكْن كان هناك حــرٌص على تقليل تلك القواعد، والتناُفس في ذلــك؛ بحيث يقتصر األمر على أربع 
قواعد أو خمس، وتعديد المسائل الداخلة تحتها. بدأ ذلك الكرخي الحنفي ومعاصره ابن بركة لدى 
اإلباضية، وتبعهما اآلخرون. وقصُة ابي طاهر الدّباس الحنفي مشهورة؛ إذ يقال إنه رد جميع مذهب 
أبي حنيفة إلى ســبع عشرة قاعدة؛ لكنّ ســبعاً منها ُعرفت فقط، وقلّلها الشافعية إلى أربع أو خمس 
كما هو معروف وهي: «اليقين ال يزول بالشّك»، و: «المشقة تجلب التيسير»، و: «الضرر ُيزال»، و: 

«العادة محكّمة»، و: «األمور بمقاصدها».
4 ـ االنقطاع بين علم أصول الفقه بقواعده الكبرى السالفة الذكر، واالجتهاد الفقهي المتمركز 
حول شــرح المختصرات، والتفريع على القواعــد الفقهية، ونُصرة هذا المذهــب أو ذاك في نطاق 
التناُفس بين المدارس، والتنافس بين كبار الفقهاء. وليس معنى ذلك أنّ مقاصد التشــريع وفلسفته 
الكبــرى، كانت واضحًة منــذ البداية؛ لكنّ ما قرره الشــافعي في الرســالة أواخَر القــرن الثانـي 
الهجري؛ وبخاصٍة في اعتباره القياَس دليًال، وقصر االجتهاد على إدراك العلّة أو اكتشافها؛ ما جرت 
النظر فيه حتى فــي حقبة االزدهار المعتزلية فــي القرنين الثالث والرابــع للهجرة. وبذلك  إعادةُ 
انفصلــت القواعد األصولية التي اعتُبــرت اللغويُة منها على الخصوص ثابتــًة ومطلقة، انفصلت عن 
القواعد الفقهية التي كان من المفروض أن تعبر هي عن فلســفتها من طريق االجتهاد في استنباط 

األحكام على أساٍس منها.
ويبدو لي أنّ هذا التطور في طرائق التأليف والتقعيد، الرامي إلى صنع «تقليد» مذهبٍيّ صلب، 
والذي يحد من إمكانيات التجديد إّال باالنشــقاق؛ كان وراء تلك الفورة في القرنين السابع والثامن 
للهجرة في فقــه المصالح والمقاصد، وفي كتب الفروق والقواعد(1). فقــد أراد ُكتّاُب المقاصد منذ 
ابن عقيل (513هـ/ 1119م) في مطلع القرن الســادس إعادة وصل األصــول بالفـروع إلطالق حركٍة 

كان أستاذنا علي سامي النشار قد نشــر أواخر االربعينات أطروحتَهُ عن مناهج البحث عند المسلمين ونقد المنطق األرسطي.   (1)
كتاب ابن  ثم ظهرت رســائل السيوطي وابن الوزير في نقض المنطق األرســطي، وهي تتضمن نقوالً واقتباساٍت قديمة. بيد أنّ 

تيمية: الرد على المنطقيين، يبقى أهم ما صدر لهذه الناحية.
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اجتهاديٍة كبرى، ما تراجعت طبعاً ألســباٍب تقنيٍة فقط. كما أراد ُكتّــاُب القواعد من طريق إيصالها 
إلى مئاٍت منذ القرن الســابع، الخروَج من إلزامات وتضييقات مباحث العلّة في القياس، وسط نقٍد 

عارمٍ لسيطرة المنطق اليونانّي على القياس الفقهّي(1).

Ö«côàdGh π«∏ëàdG »a :kÉãdÉK

ُبوســي (430هـ/ 1038) في «تقويــم األدلة »: بلغَنا عن أبــي حنيفة (150هـ/  قال أبو زيد الد
767م) أنه قال ليوســف بن خالد الســمتـي (190هـ/ 805م): «كل مجتهٍد ُمصيب، والحق عند اهللا 
واحد. فبيــنَ أنّ الذي أخطأَ ما عند اهللا ُمصيٌب فــي حقّ عمِله»(2). والمعروف أنّ هذا القولَ نفَســهُ 
مروي عن معاصر أبي حنيفة عبيد اهللا بن الحســن العنبــري (168هـ/ 784م) قاضي البصرة، وعن 
المفكّــر المعتزلي هشــام الفُوَطــي (220هـ/ 835م)، وعــن الوليد بن أبان الكرابيســي (226هـ/ 
أبا حنيفة  840م)، وعن عمرو بن بحر الجاحــظ (255هـ/ 868م)(3). وفي حين تذكــر المصادر أنّ 
والعنبري كانا من الُمرجئة؛ فإنّ الكرابيسي كان قريباً من أهل الحديث؛ في حين كان الفُوَطي، كما 
الثالثة (العنبري والفوطي والكرابيسي)  الواضح أنّ  سبق القول، معتزليّاً، وكذلك الجاحظ. على أنّ 
أو اعتقادّيــاً، أرادوا بها االبتعاَد عن التكفير الذي شــاع  كانوا يعتبرون هذه المقولــة أصًال كالميّاً 
بين الِفَرق اإلســالمية في القرن الثاني؛ في حين كان أبو حنيفة يؤّيد إطالق حرّية االجتهاد في فقه 

الفروع، إضافًة ـ طبعاً ـ إلى تجنّب آثار االختالف في األصول.
ومــع أنّ الجميع في القرن الثاني ما كانــوا ُيِقّرون االختالَف االجتهادي فــي العقائد؛ فقد كان 
الواقع أنّ التجاذُب كان شــديدًا حول تكييف أحداث القرن األول بين الصحابة، كما كان واقعاً فيما 
ال مدَخَل مباشــرًا لتلك األحداث فيه وهما: قضيتا اإليمان والقََدر. ويمكنُ القولُ هنا إنّ مقولة: «كل 
مجتهٍد ُمصيب» كانت بداية االفتراق بين الفقهاء والمتكلّمين باّتجاه إقرار االختالف أو االجتهاد في 
الفقه، ومنعه أو إنكاره في االعتقادات. وقد ظهر االقتناعُ بمقولة االجتهاد الفقهي من تلك الرســائل 
المتباَدلة في االختالف بين فقهاء التابعين وتابعيهم، والتي ســبق ذكُرها. لكْن في الوقت نفِسه بدأ 
البحُث عن ضوابَط ومقاييــس يمكنُ االحتكاُم إليها في أحوال االختالِف في الفروع. لذلك ُســرعان 

أبو زيد الدبوسي: تقويم األدلة في أصول الفقه. قدم له وحققه الشيخ خليل المـيس. منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب   (1)
العلمية، 2001، ص 406.

قــارن عن ذلك اآلمدي في اإلحكام، م154/4 ـ 157؛ والحاصل من المحصول لألرموي. دراســة وتحقيق عبد الســالم محمود   (2)
أبو ناجي. دار المدار اإلســالمي، 2002، 272/3 ـ 284. وانظر يوســف فان إيس: بدايات الفكر اإلسالمي، األنساق واألبعاد. 
وليس  نشــر الفنك. الدار البيضاء 2000، ص 104 ـ 107. ولفان إيس دراســٌة مســتقلٌة عن العنبري، وهو فيمــا يبدو ُمرجئٌ 

كما يقول ُكتّاب أُصول الفقه. وما ذكر فان إيس الجاحظ في هذا السياق. معتزلياً 
قارن بابن الشيخ: مراعاة الخالف في المذهب المالكي، مرجع سابق، ص 217 ـ 219.  (3)
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ما بدأت الردوُد على «المصوبة» هؤالء باّتجــاه الذهاب إلى أن «الحق في واحد» ليس عند اهللا 8 
فقط؛ بل وعند الناس، والُمضي من أجل تأكيــد ذلك لتقرير أصول قراءة خطاب اهللا تعالى، وأدلّة 

ذلك الخطاب أو مصادره وُحججها وحّجيتها(1).
ومن هنا انصب َجهُد اإلمام الشافعي (204هـ/ 819م) في الرسالة واألُّم على تقرير األصول أو 

األدلّة الشـرعية في األولى، وعلى تطبيق ذلك المنهج (االختالف المنضبط) في الكتاب الثاني(2).
ــرًة حتى لجهة تقرير األصول الشــرعية أو األدلة. فقد  وما كانت مهمُة الشــافعّي وأقرانه ميس
ســادت وقتَها مقولة واصل بن عطاء (131هـ/ 748م) الذي ُينَســُب إليه تأسيس االعتزال، والقائلة: 
«الحق ُيعرف مــن وجوٍه أربعة: كتــاب ناطق، وخبر مجتمع عليــه، وحجة عقل، وإجمــاع»(3). لذلك 
ترّكز َجهُد صاحب الرســـالة على نقد مفهــوم الخبر المجتمع عليه، الذي كان ُيقارُن الســـنة لدى 
فقهاء التابعـين وتابعيهم (بما في ذلك أبو حنيفة ومالك). فقد رأى الشــافعي وأصحاُب الحديث أنّ 
الســنة تملُك الحجيَة، ال الجتماع الناِس عليها؛ بل للوثــوق بصدورها عن النبي ‰ الذي ال ينطق 
عن الهوى، بنّص القرآن. وهكــذا ينحصُر األمر بضبط طرائق ورود الحديــث (أو أخبار اآلحاد عن 
قــول النبي 0 وفعله وتقريره)، الذي يصير ســنًة متّبعــًة عند َغلَبة الظنّ حول صّحة نســبته إلى 
الرســول 0 . أما الدليُل الثالــُث أو األصُل الثالــث: اإلجماع؛ فقد قال الشــافعي بحجيته بضمان 

القرآن أيضاً «اّتباع سبيل المؤمنين»(4).
وإذا كان سائُر فقهاء النصف الثاني من القرن الثاني الهجري قد واجهوا مشكلتي إثبات حجية 
خبر الواحد، وحجية اإلجماع، باعتبارهما مصدرًا تشــريعياً؛ فإنّ المشــكلة األعقَــد كانت االحتجاَج 
لالجتهاد، أو لحّجة العقل، بحســب تعبير واصل بن عطاء. وقد اختصر الشــافعي الطريق أو قطعه 

مختلفين في بعض أمورهم فهل يسُعهُم  وحديثاً  جاء في الرسالة للشافعي (560 وما بعدها): «قال: فإني أجد أهل العلم قديماً   (1)
م؟ قلت: كل  ذلك في اآلَخر. قال: مــا االختالف المحر م وال أقولُ  ذلــك؟ قال؛ فقلُت له: االختالف مــن وجهين، أحدهما محر
بيننا، لم يحلّ االختالف فيه عن علمه... وأّما ما ُكلّفوا فيه من  ما أقام اهللا به الحجة في كتابه أو على لســان نبيه منصوصاً 
االجتهاد فقد مثلْتُهُ لك بالقبلة والشــهادة وغيرها..». وقارن عن مسألة االختالف؛ الروكي: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في 

اختالف الفقهاء، مرجع سابق، ص 207 ـ 251.
للمسألة في كتابي: األمة والجماعة  أبو هالل العســكري: األوائل، تحقيق محمد المصري. دمشق، 124/2. وقارن بتحليٍل واسعٍ   (2)

والسلطة، بيروت 1985، ص 147 ـ 150.
هناك تقويماٌت مخلتفٌة لدى غير المتخصصين في الفقه لتجربة الشــافعي، أشــهرها في السنوات األخيرة كتابات حسن حنفي   (3)
ومحمد عابد الجابري ونصر حامد أبو زيد. بيد أن كتاب أســتاذنا الشيخ محمد أبو زهرة عن الشافعي ال يزال األفضل لقراءة 

نظام الشافعي الفقهي من الناحية التقنية. 
انظر تقويم األدلة للدبوســي، مصدر ســابق، ص 407 ـ 416. انظر: االجتهاد للجويني (مســتلّ من كتاب: البرهان في أصول   (4)
الفقه) ط. دار الفكر، 1414هـ ، ص 36 ـ 45؛ وابن قيم الجوزية: إعالم الموقعين. نشــرة مصر، 78/1 ـ 89. وانظر عن هذه 

المشكلة؛ ابن الشيخ: مراعاة الخالف، مرجع سابق، ص 221 ـ 242.
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على المتكلّمين أو أنّه ســار على المنهج نفِســـه كما فــي حالتـي األخبار واإلجمـــاع؛ عندما ذهـب 
ل العقلّي أو  ٌد من أشــكال التأم دليــٌل أيضاً هو الرابع؛ لكنه شــكٌل محد ( إلــى أنّ االجتهاد (العقلي
االســتنتاجّي هو القياس (على األصل الثابت: القرآن والســنة). وهذا سر انزعاج الشافعي وأصحاب 
الحديث من مقولة: «كل مجتهٍد ُمصيب»؛ إذ معنى ذلك أنّ المتكلم يســتطيع إنشاءَ األحكام؛ أي أنّه 
يمكن أن يكوَن شــارعاً، والحق أنه ال شــارعَ إّال اهللا 8 . والقرآن في نظر الشافعّي، وبحسب فهمه 
لبعض آياته، جامٌع وشامٌل ومتضّمنٌ كل شيء أو أنّه متضّمنٌ لكلّ األحكام ولكلّ عِللها. ولهذا يقتصر 
ة، وما  عمل الفقيه على اكتشــاف الحكم من طريق اكتشــاف العلّــِة الجامعة بين الوقائع المســتجد
انطوى عليه واحتضنه النص والخبــر النبوي الصحيح(1). وإذا كان الحادث ينضبُط بعلّته؛ فإنّ حكمه 
ينكشــُف للفقيه المتمّرس (المجتهد) بالقراءة المتفهّمة للنّص من بيانه المتعقل من أُصوله اللغوية 

التي تدورُ بين حقيقٍة ومجاز، وعامٍّ وخاّص، وناسخٍ ومنسوخ، ومجَمٍل ومقيد... الخ(2).
تحت وطأة الصراع مع المعتزلة والفالســفة إًذا، والتناُفس مع الســلطة السياسية وعليها، ساد 
منهج الشــافعي التأصيلي والتعليلي. فصارت األصول الشــرعية أصوالً لغوية، أّما ما ُيعرُف بالقواعد 
األصولية فاقتصر على «اكتشــاف» الِعلَل، وهو العمُل الرئيسّي المطلوب من الفقيه بحسب الشافعي. 
أّما «مقاصُد الشــريعة» فقد جــرى إهمالُها أو إيكالُ أمِرهــا إلى المتكلميــن باعتبارها من مباحث 
العقيدة، وليس من مباحث الفقه. واضطر األحناُف إلنقاذ مذهبهم إلى اكتساب المعرفة بالحديث، 
ثين. أّما االستحســان عندهــم، والذي ال يخضُع  وضبــط آراء ِجيلَْيِهم األّول والثاني بمروّيات المحد
. واحتار المالكيــة في «عمل أهل  لضوابط الشــافعي في القياس، فقد ذهبــوا إلى أنه قياٌس خفــي
المدينة» وفي «المصالح المرَســلة»، وهي من موروثات ما قبل مرحلة الشــافعي وأصحاب الحديث؛ 
فضبطوا األصل األّول بالسنة عموماً، وجعلوا الثاني بدايًة من لواحق تحقيق المناط في مباحث العلة 

في القياس.
أّما الذين رفضــوا اإلذعاَن للفقــه الجديد فقد تضاءلــت مذاهبهم وزالــت أو تحوّلت إلى 

مدارس قلّة.
والواقع أنّ القواعَد الفقهية هي ثمرةٌ ُمباشــرةٌ غير مقصودة ألمرين قاَم بهما صاحُب الرسالة 

وِجماع العلم وجيله.

قارن بالرسالة لإلمام الشافعي. تحقيق أحمد شاكر، 1940 ص 486 ـ 512.  (1)
«األصــول التــي عليها مدار كتب أصحابنــا من جهة اإلمــام العالم العالمة أبي الحســن الكرخـي وذكر أمثلـتهــا ونظائرهـا   (2)
وشــواهدها لإلمام نجم الدين أبي حفص عمر بن أحمد النســفي»؛ والرســالة على ص 80 ـ 87 من الكتــاب الذي ُبدئ فيه 
بتأســيس النظر للدبوسي. نشر مكتبة الخانجي؛ وهي نشــرة مصورة عن الطبعة القديمة. وعلى النشرة أنها تمت عام 1994. 

وانظر: التنظير الفقهي لجمال الدين عطية، مرجع سابق، ص 81.
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األمر األول: الفصل بين األصول المقاصدية والفقه.
األمر الثاني: بناء األصول الشرعية بناءً شكليّاً ُمْحكَماً.

يذكر مؤرّخـو الفقـه أن أّولَ مـن دون القواعَد الفقهية لمذهـٍب معين هو أبو الحسن الكرخي 
(340هـ/ 951م) الذي كتـب رســالـًة خاصًة فــي األصول التي عليهـا مدارُ فــروع الحنفية. وقد 
ُعني بهــا فيما بعد أبو حفص عمر بن أحمد النََســفي (537هـ/ 1142م) فذكــر أمثلتها ونظائرها 
توضيحاً لما حوْتهُ من األصول والقواعد. ويقال إنّ الكرخــي أخذ قواعَد أبي طاهر الدّباس، كما 
ســبق ذكره، وأضاف عليها فجاءت مجموعًة في تســعٍ وثالثين قاعدة (وهي مطبوعٌة مع تأســيس 
النظر للدبوســي كما هو معروف)(1). وطريقتُه في العمل أنّه يعمُد إلى جمع النظائر واألشباه في 
جزئيات الفقه فــي أبوابه المختلفة ويوجزها أو يجّردها تجريدًا نســبياً فــي قاعدة. ومن األمثلة 
على ذلك القاعدة القائلة عنده أن: «أمور المســلمين محمولٌة على الصالح والســداد حتى يظهر 
رة أنّ: «السؤال  رة أنّ: «للحالة من الداللة كما للمقالة». والقاعدة المقر غيره». والقاعدة المقر
والخطاَب يمضي على ما عم وغلـب ال على ما شــذ ونََدر». والقاعدة القائلــة إنّ: «االحتياَط في 
حقوق اهللا جائز، وفي حقوق العباد ال يجوز». والقاعدة القائلة إنه: «إذا مضى (الحكم) باالجتهاد 

ال ُيفسخ باجتهاد مثله، وُيفسخ بالنص»(2).
واألمُر نفُســهُ الذي يفعلُهُ الكرخي والنََســفي من جمع األشــباه والنظائر الجزئيــة تحت قاعدة، 
يقوُم به ابن بركة (362هـ/ 972م) في «الجامع». ونســتطيع مراقبة هــذه العملية الجارية من طريق 
االستقراء عند ابن بركة، أفضل مما نستطيع ذلك لدى الكرخي؛ ألنّ كتاب ابن بركة «الجامع» وصلنا 

كامًال(3). فقد ذكر َمَثًال أنه استنبط قاعدة: «الضرورات ُتبيُح المحظورات» من الجزئيات التالية:
أنّ للمجاهد، وكذلك المطلوب من ِقبل عدٍو يخاُفهُ أن يصلَّي كل منهما بحسب قدرته. –
وأن المريض الذي ال يجد السبيل إلى االنتقال والتحوّل إلى جهة القبلة يصلّي حسب وجهته  –

التي هو عليها.
وجواز صالة الفريضة على ظهور الدواب عند االضطرار. –
وجواز تغطية المحرم رأسه إذا اضُطّر إلى ذلك. –
وجواز األكل من أموال الناس لمن اضُطـر إلى ذلك. –

أصول الكرخي، مصدر سابق، ص 85 ـ 86.  (1)
قارن عن ابن بركة وفقهه وقواعده؛ زهران بن خميس بن محمد المسعودي: اإلمام ابن بركة الُسليمي البهلوي ودوره الفقهي في   (2)

المدرسة اإلباضية من خالل كتابه الجامع. ط1، 2000م؛ ص 66 ـ 130.
كتاب الجامع 578/1، 498، 75/2، 421 ـ 422، 543. وانظر كتاب المسعودي: ابن بركة، مرجع سابق، ص 144 ـ 145.  (3)
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وفعل ابن بركة الشيءَ نفَسهُ مع قواعد فقهية أُخرى من مثل: –
«المشقة تجلب التيسير». –
«كل تصرٍف صدر من غير أهله فنفاذه متوقٌف على إجازة من له حق اإلذن به». –
«المعصيـة ال تكون إال من قاصٍد إليها». –
«األموال ال ُتدفع إّال بالبينـة». –
«وإذا وقع اإلذن زال المنـع». –
«إذا كان الفرض وجب بوصـٍف سقط بزواله».. الخ(1). –

ويعتذر هؤالء المؤرّخون لمستنبطي القواعد من الجزئيات؛ بأنّ فقهاءَ المذاهب األوائل، باستثناء 
الشــافعي، ما دونوا األصول الشــرعية التي اعتمدوا عليها وضبطوها؛ ولذلك جاءت األجيالُ التاليُة 
لتعتمد على منهج االستناد إلى نهج اســتقراء الجزئيات لوضع قواعد تمكّنُهُم من استعمالها اّطرادًا 

في الوقائع المستَجّدة!؛ ولذلك زعموا أنّ هناك طريقتين أو نهجين فقهيين:
نهج الشافعي والمتكلمين. –
ونهج الفقهاء اآلخرين. –

أما نهُج الشــافعي فيبدأ من الكليات إلى الجزئيات، وأّما نهــُج الفقهاء األحناف وغيرهم فيبدأُ 
من الجزئيات إلى الكليات(2)؛ الفتقارهم في البداية إلى تقعيد األصول، كما فعل الشافعي!

والحق أنّ هــذا كله ال يصّح. فالشــافعي الذي كان مهجوســاً باختراق منهــج المعتزلة العقلي 
بقصد الفصل والضبط، من طريقي التأصيل والتعليل،  ُمناقضاً  شكليّاً  للقضايا التشريعية، أقام بناءً 
د األصول؛ إلخراجها من عقالنية المعتزلة الُمسرفة، وبذلك قلدُهم من دون أن يقصد بمحاولة  فجر
بناء منظومة نصيّة، فأضعف تأثير األصول في استنباط الفروع أو متابعة الوقائع من طريق االجتهاد. 

والدليُل على ذلك أمران اثنان:
أنّ الفقهاء الشــافعية هم أكثــر المدارس الفقهية اســتعماالً للقيـاس األرســطي؛ ألنّ منهجهم 
تجريدي وتعليلي؛ فنتائجه متضّمنة في مقدماته. وهاتان هما الِســمتان الرئيســيتان لمنطق أرسطو، 

أَلَْم يقل الغزالي الشافعي: «إنّ َمْن لم يعرف المنطق ال يوثَُق بعلمه»؟!

يتحدث كتّاب أصول الفقه عن طريقتين في كتابة األصول: طريقة الشافعية والمتكلمين، وطريقة الفقهاء بعاّمة بدءًا باألحناف.   (1)
قارن بمحمد أبو زهرة: أصول الفقه، ص 10 ـ 15، وعبد الوهاب أبو سليمان: الفكر األصولي، نشر مكة المكرمة، ص 60 ـ 72، 

وجمال الدين عطية، التنظير الفقهي، مرجع سابق، ص 25 ـ 40.
قــارن بأنور خالــد الزعبــي: ظاهرية ابن حزم األندلســي، نظريــة المعرفــة ومناهج البحث، دار البشــير بعّمــان، 1996،   (2)

ص 120 ـ 126، 140 ـ 152.
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وا للتقعيــد الفقهي، لجأوا  أما األمر الثاني فهو أنّ الفقهاء الشــافعية أنفَســهُم عندمــا اضُطر
لالستقراء، والعتبار الجزئيات. وبعد أن مضوا بعيدًا في ذلك، عادوا للتأليف في تخريج الفروع على 
األصول، ليعيدوا ربط قواعدهم المســتنبطة باالســتقراء بالنهج التعليلي والتأصيلي. والغزالي الذي 
يرى ما ســبق ذكره في عصمة المنطق أو علميته وضرورته لالجتهاد الفقهــي، يعوُد للقول ُمناقضاً 

نفَسه: «إنّ النصوَص تتناهى، والوقائع والنوازل ال تتناهى»!
ح وكتب باســتقالل التدبر العقلي في االشتراع، ربما باستثناء  أحدًا ما صر بيد أنّ المشــكلة أن
الظاهريــة وابن حــزم (456هـ/ 1063م) وبطريقــٍة مواربة، ومــن منطلٍق مدخول يقول باســتحالة 
االختالف. فقد نفى ابنُ حزمٍ أن يكوَن القياُس دليًال، ولجأ لالستنباط المباشر من الكتاب والسنة. 
أّما ما لم يســتطع أن يجد له حكماً في القرآن أو الســنة صراحًة أو تأويًال؛ حقيقًة أو مجازًا، فقد 

.(1)﴾ U   T   S   R   Q   P ﴿ :قال بإطالق النظر فيه، غير متأثٍر بتفسير الشافعي لقوله تعالى

èFÉàfh láªJÉN :kÉ©HGQ

حاول الشــافعية الدخول إلى «فقه القواعد» من باب إعادة صياغــة بعض اآليات واألحاديث أو 
دالالتها في قواعد، مثلما فعلوا في القواعد األربع أو الخمس المعروفة:

«اليقين ال يزول بالشــك»، و: «المشقة تجلُب التيسير»، و: «الضرر ُيزال»، و: «العادة محكمة»، 
و: «األمور بمقاصدها».

لكنهم ما اســتطاعوا متابعة هذه العملية لتعّذرها فلجأوا مثل االحناف واإلباضيّة والمالكية إلى 
االستقراء(2).

وهكــذا كانــت القواعد الفقهية وكتب الفــروق بدايًة فــي الخروج على مســألة فصل األصول 
الشرعية (باستثناء اللغوي منها) عن فروع الفقه وجزئياته.

رت تماماً مــع ظهور فقه المصالح الذي تجلّْت طرافتُهُ في أن بداياته كانت  لكنّ المنظومة تفج
على يد الفقيه الحنبلي ابن عقيل (513هـ/ 1119م) الذي قال: «قال الشافعي: ال سياسة إّال ما وافق 
الشرع. والحق أن السياسة ما كان فعًال يكوُن معه الناُس أقرب إلى الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن 

يقول القرافي في «الفروق»: 115/2: «القواعد الفقهية قواعد كلية جليلة القدر... مشــتملة على أســرار الشــرع وحكمه؛ لكل   (1)
في أصول الفقه أصًال». قاعدٍة من الفروع في الشريعة ما ال ُيحصى، ولم ُيذكر منها شيءٌ 

ـ 422هـ/ 1030م)؛  بدأ التأليف في الفروق الفقهية مبكرًا أيضاً؛ قارن بكتاب الفروق للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (  (2)
وآخر لمعاصره األصغر منه مســلم الدمشــقي؛ انظر: الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب وعالقتها بفروق الدمشقي لمحمود 

سالمة الغرياني. دبي، 2003.
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 لم يضْعهُ الرســول، وال نزل به وحي... وإن ظهرت أماراُت العدل، وأسفر وْجهُهُ بأي طريٍق كان، َفَثم
شرعُ اهللا ودينُه»(1).

وكان الكرخي الحنفي ال يزال يرى أنه «ُيفرُق بين علة الحكم وحكمته فإنّ علته موجبة وحكمته 
غير موجبة»(2)، فجاء الفقيه الشــافعي عز الديــن بن عبد الســالم (660هـ/ 1261م) ليكتب كتاباً 
ضخماً هو «قواعــد األحكام في إصالح األنام»، يذهب فيه إلى أنّ الشــريعة كلهــا مبنيٌة على جلب 
المصالح للعباد ودرء المفاســد عنهم(3). وفــي الوقت الذي كان فيه ابن تيميــة (728هـ/ 1327م) 
يكتب في نقد المنطق األرســطي وبناء القياس الفقهي عليه، ويرى أنّ مشــكلَة المشــاكل فيه قياُمهُ 
على الكليات، بينما يقوم فقه الفروع على الجزئي(4)؛ كان تلميذه ابن القيم (751هـ/ 1350م) يضُع 
رسالته «الُطُرق الحكمية» في بناء األحكام على المصـالح. وبلغ األمر الذروة مع القرافي (684هـ/ 

ـ 790هـ/ 1388م) 1285م) في الفروق، والشاطبي (
في «الموافقات»؛ حيــث أصبحت حكمة الشــريعة أو عقلُها أو مقاصُدها (يعنــي مصالح العباد 
الضرورية) هي الحاضنُة لكلّ ما عداها، وليس في شــريعتنا فقط؛ بل كما قال الشاطبي: «وقد قيل 

إنها (أي مصالح العباد) ُمراعاةٌ في كل ِملّة»(5).
كانت للقواعد الفقهية وظيفتان رئيسيتان (باإلضافة إلى تبسيط فقه المذاهب وتنظيمه):

األولى: إعادة الربط بين الواقع واألصول الشرعية لتجديد حركية االجتهاد والتجديد، وتمكين 
الفقيه من ممارسة مهمته في متابعة «الوقائع التي ال تتناهى».

الثانية: خدمة القضاة والمفتين في عملية تعقل الشــريعة، وتطبيقها في حياة الناس، وفي حلّ 
ُمشكالتهم.

ابن عقيل ذكر ذلك في كتابه: الفنون، الذي ضاع أكثره. والنقُل هنا اقتباٌس منه أورده ابن قيم الجوزية في الطرق  يبــدو أنّ   (1)
الحكمية في السياســة الشــرعية. دار الكتب العلمية. بيروت 1995، ص 10 ـ 11. وكان الفقهاء قد اعتبروا المصلحة بأشكاٍل 
مختلفٍة، كما ســبق ذكره، ومــن ضمن ذلك القاعدة الفقهية القائلــة: «تصرف اإلمام علـى الرعية منــوٌط بالمصلحة»؛ قارن 

بمحمـد الروكي: التقعـيد الفقهي، مرجع سابق، ص 61 (نقًال عن األشباه والنظائر للسيوطي).
أصول الكرخي، مصدر سابق، ص 85 (من تحت) (المراجع: عبارة غامضة).  (2)

عز الدين بن عبد الســالم: كتاب القواعد الكبرى الموســوم بقواعد االحــكام في مصالح األنام. تحقيــق نزيه حّماد وعثمان   (3)
ضميرية. دار القلم بدمشــق، 2000، م1، ص 39: «الشــريعة كلّها مشــتملٌة على جلب المصالح كلّها، دّقها وجلّها، وعلى درء 

هللا إّال وهو جلٌب لمصلحٍة عاجلٍة أو آجلٍة، أو درء مفسدٍة عاجلٍة أو آجلة». المفاسد بأْسرها دّقها وجلّها. فال تجد حكماً 
ذكر ابن تيمية ذلك في الرد على المنطقيين، وفي المقاالت المجموعـة في «نقض المنطق». وقارن بعالء الدين حسين رّحال:   (4)

معالم وضوابط االجتهاد عند شيخ اإلسالم ابن تيمـية. دار النفائس باألردن. 2002. ص 132 ـ 147، 189 ـ 193.
الشــاطبي: الموافقات، مطبعة المنار بمصر، 1914، 38/1، 10/2. وعن عالقة القواعد الفقهية بالمقاصد؛ انظر جمال الدين   (5)

عطية: نحو تفعيل مقاصد الشريعة. نشر المعهد العالمي للفكر اإلسالمي. ط. دار الفكر بدمشق. 2001. ص 206 ـ 209.
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أذكر أنّ طالباً أميركياً من أصٍل عربي كتب قبل ســنواٍت أُطروحــًة عنوانها التقريبي: «هل كان 
يمكن للمتخاصمين والشــهود العــدول توقُع الحكم الذي ســيُصدرُُه القاضي المالكــي في خصومٍة 
معينٍة أمامه في فاس في القرن الثامن الهجري؟؟»، حاول الطالب اإلجابة عن هذا الســؤال الكبير 
من خالل كتب الفتاوى والنوازل، ثــم مختصرات المذهب. ثّم أفضى بــه البحث إلى كتب القواعد 
الفقهية، وكان جواُبهُ باإليجاب. والمعروف أنّ واضعي مجلة األحكام العدلية العثمانية، اســتخرجوا 
حوالى المائــة قاعدة من كتب المذهــب الحنفي (اعتمدوا فــي األكثر على األشــباه والنظاِئر البن 
نُجيم الذي ينقل كثيرًا عن الســيوطي الشافعي!) ووضعوها في مقدمة المجلة باعتبارها مواد قانونيًة 

جاهزة(1).
الفقه اإلســالمي من طبيعٍة مختلفــٍة عن أصول وتكوينــات القوانين المدنية  أنّ  ونعرُف جميعاً 
الحديثــة. بيد أنّ بعــض قواعده وضوابطــه وتقريراته دخلت في عــدٍد من القوانيــن، وفي الدرس 
األكاديمي العامّ. ونحن محتاجون إلى قراءة هذا الفقه ليس لجهة فائدته في الحاضر وحْســب؛ بل 
وألنه تاريٌخ لم ُيكتْب بعد. وال شّك أنّ أصول الفقه محتاجٌة أكثر من علومه األخرى لقراءاٍت نقدية. 

وهللا األمر من قبل ومن بعد.

جمال الدين عطية: التنظير الفقهي، مرجع ســابق، ص 74؛ ومحمد صدقي بن أحمد البورنو: موسوعة القواعد الفقهية، نشرة   (1)
خاصة، 1416هـ ، م1، ص 44 ـ 49.
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أستاذ الدراسات اإلسالمية في كندا،
وعضو في مجمع الفقه اإلسالمي بجدة
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تتألف هذه الدراسة من قسمين وملحق.
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قال الشــيخ زرّوق المالكي في قواعده: «ماهيُة الشــيء؛ حقيقته، وحقيقتُه ما دلّت عليه ُجملتُه. 

، وهو أجمع، أو برسمٍ، وهو أوضح، أو تفسير وهو أتـم لبيانه وسرعة فهمه»(1). وتعريف ذلك بحد
والقاعدة في اللغة: األســاُس، وُتجمع على: قواعد، وهي أُُسس الشيء وأصولُه، ِحسيّاً كان ذلك 

الشيء ـ كقواعد البيت ـ أو معنوًيا ـ كقواعد الدين ـ ؛ أي دعائُمه(2).
أّما من الناحية االصطالحية فهي كما قال الشريف الجرجاني: «قضيٌة كليّة منطبقة على جميع 

جزئياتها»(3).
وقال الفيومي: «وهي األمر الكُلّي المنطبق على جميع جزئياته»(4).

وقال التفتازاني: «وهي حكم كلّي ينطبق على جزئياته، ِلتُعرف أحكامها منه»(5).
وفي الكشــاف للتهانوي: «وهي في اصطالح العلماء ُتطلق على معــاٍن ُترادف األصَل، والقانوَن، 

والضابَط، والمقصَد. وُعّرفت بأنها: أمٌر كلي منطبق على جميع جزئياته، ُتعَرف أحكامها منه»(6).

قواعد التصوف لزرّوق، ص 3.  (1)
المفردات للراغب، ص 679؛ اإلعالم بحدود قواعد اإلسالم للقاضي عياض، ص 1.  (2)

التعريفات للجرجاني، ص 171.  (3)
التلويح على التوضيح، 20/1.  (4)

المصباح المنير، 616/2.  (5)
كشاف اصطالح الفنون، 1176/5.  (6)
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هذا هو معنى القاعدة فــي اصطالحات العلوم والفنون بصورة عاّمة، مثــُل قول النحاة: الفاعل 
مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور. وقول األصوليين: األمر للوجوب، والنهي للتحريم. 
فمثل هذه القواعد تنطبق علــى جميع الجزئيات؛ بحيث ال َيِند عنها فرع من الفروع، وإذا كان هناك 

شاذ فإنه يخرج عن نطاق القاعدة؛ حيث إن الشاذّ أو النادر ال حكم له، وال َينْقُض القاعدة.
للفقهــاء اصطالًحا آخر فــي مفهوم القاعــدة ومدلولها؛ إذ هي عندهــم منطبقة على  غير أنّ 
جزئيات كثيــرة، وليس على جميع الجزئيــات، وعلى ذلك عّرفها التاج الســبكّي بقوله: «وهي األمر 

الكلّي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة، ُتفهم أحكامها منه»(1).
وقال الحموي في شــرحه على األشــباه والنظائــر: «إن القاعدة هي عند الفقهــاء غيرها عند 
، ينطبق على أكثــر جزئياته، لتُعرف  ال كلّـي النحــاة واألصوليين؛ إذ هي عند الفقهاء حكــٌم أكثري

أحكامها منه»(2).
وبناءً على ما تقّدم ذكــر بعض الفقهاء المعاصرين أنّ القاعــدة الفقهية يمكن أن ُتعرف بأحد 

التعريفين اآلتيين:
أ ـ حكٌم شرعي في قضية أغلبية، ُيتعّرف منها أحكاُم ما دخل تحتها.

ة في أبواب متعّددة، في القضايا التي تدخل تحت  يتضّمن أحكاًما تشريعية عام ب ـ أصٌل فقهي
موضوعه(3).

ومن جهة أخرى يختلف مفهوم القواعد الفقهية عن الضوابط الفقهية في االصطالح الشــرعي 
ا هو بالنســبة للقاعدة الفقهية،  أضيُق مم مجالَ الضابِط الفقهي من حيث العموُم والشــمولُ؛ إذ إن

حيث إن نطاَقه ال يتعّدى في الغالب الموضوع الفقهي الواحد.
وقد نبّـه إلى ذلك ابن نجيم في األشــباه والنظائر، فقال: «الفــرق بين الضابط والقاعدة: أنّ 
القاعــدة تجمع فروًعا من أبواب شــتّى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هــو األصل»(4). ومثُل 

ذلك قال السيوطي(5) وغيره.
غير أن كثيرًا من الفقهاء المتقّدمين لم يراعوا في مصنّفاتهم الفرق بين المصطلحين للقاعدة 
والضابط، فأطلقوا اسم القاعدة على الضابط، وبالعكس. وأطلق بعضهم على ما ُجمع من أحكامِ باٍب 

األشباه والنظائر البن السبكي، 11/1.  (1)
غمز عيون البصائر للحموي، 22/1.  (2)

انظر: القواعد الفقهية للدكتور على الندوي، ص 39 ـ 40.  (3)
األشباه والنظائر البن نجيم، ص 192.  (4)

األشباه والنظائر في النحو للسيوطي، 7/1.  (5)
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واحد أو أبواٍب مختلفة اسَم القاعدة، وأحياناً «الكليات» أو «األصول»…، إذ لم يتميّز الفرق بينهما 
تماًما إال في العصور المتأخرة، كما جاء في كالم ابن نجيم والســيوطي وأبي البقاء وابن الســبكي 

والبناني(1).
كذلك يختلف مفهوم القواعد الفقهية عن القواعد األصولية في االصطالح الشــرعّي؛ حيث إنّ 
علَم أصوِل الفقه بالنسبة للفقه؛ ميزاٌن وضابٌط لالستنباط الصحيح من غيره، وقواعُده كليٌّة تنطبق 
على جميع جزئياتها وموضوعاتها. أّمــا القاعدة الفقهية فهي قضية أغلبية أو أكثرية، جزئيّاتها بعض 
مســائل الفقه، وموضوعها دائًما هو فعل المكلف، والحكم فيها يكــون على معظم الجزئيات، وتكون 

لها المستثنيات.
وهناك بعض القواعد قد تجدها متداخلة أو متراوحة بين القسمين، وذلك نتيجة اختالف النظر 
إلى القاعدة، حيث إنّه ُينَظر إليها من ناحيتين، وذلك كســّد الذرائــع، والمصلحة، والُعرف.. فإذا 
نُظر إليها باعتبار أن موضوَعها دليٌل شرعي كانت قاعدًة أصولية، وإذا نُظر إليها باعتبار كونها فعًال 

للمكلّف كانت قاعدة فقهية(2).
هذا وقد أوضح ابن الســبكي أهمية قواعد األحكام الشــرعية بقوله: «حق على طالب التحقيق، 
ومن يتشــوّق إلى المقام األعلى في التصور والتصديق، أن ُيحِكــم قواعد األحكام، ليرجع إليها عند 
الغموض، وينهض بعبء االجتهاد أتّم نهوض… أّما استخراج القوَى وبذل المجهود في االقتصار على 
حفظ الفروع من غير معرفة أصولها، ونظم الجزئيات من دون فهم مآخذها، فال يرضاه لنفسه ذو 

نفس أبية، وال حامله من أهل العلم بالكلية»(3).
أّما المصالح فهي جمع مصلحة، والمصلحة لغًة مأخوذة من الصالح، وهو ضّد الفســاد، يقال: 

في األمر مصلحٌة، أي خيٌر(4).
وقال الطوفي: «أما لفظها فهو مفَعلٌة من الصالح، وهو كون الشــيء على هيئة كاملة بحسب ما 
يراد ذلك الشــيء له، كالقلم يكون على هيئته الصالحة للكتابة به، والســيف على هيئته الصالحة 
للضرب به، وأما حّدها بحســب الُعرف فهي الســبب المؤّدي إلى الصالح والنفع، كالتجارة المؤّدية 

إلى الربح، وبحسب الشرع: هي السبب المؤّدي إلى مقصود الشارع؛ عبادًة أو عادًة»(5).

انظــر: المصباح المنير للفيومي، 616/2؛ حاشــية البناني على شــرح الجــالل المحلي على جمع الجوامع، 290/2. األشــباه   (1)
والنظائر البن السبكي، 11/1؛ األشباه والنظائر البن نجيم، ص 192؛ األشباه والنظائر في النحو، 7/1.

القواعد الفقهية للندوي، ص 58 ـ 62.  (2)

األشباه والنظائر البن السبكي، 10/1.  (3)
المصباح المنير، 408/1؛ المفردات للراغب، ص 419.  (4)

التعيين في شرح األربعين للطوفي، ص 239.  (5)
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وجاء في «شــفاء الغليل» للغزالي: «والمصلحــة في األصل عبارة عن جلــب منفعة أو دفع 
مضّرة»(1).

وَترد كلمة «المصلحة» على ألسنة الفقهاء بمعنى اللّذة وأسبابها، والفرح وأسبابه، ضّد المفسدِة 
.(2)« وأخروي ودنيوي ، وبدني ، وأسبابه. قالوا: «وكالهما نفسي التي تعني األلم وأسبابه، والغم

وقال صاحب «المســتصفى»: «إنّنا نعني بالمصلحة المحافظَة على مقصود الشــرع من الخلق، 
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكلّ ما يتضمن حفظ هذه األصول فهو 

مصلحة، وكل ما ُيفَوّت هذه األصول فهو مفسدة، وَدْفُعه مصلحٌة»(3).
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «والمصلحة هي كلّ معًنى قام به قانون الشريعة، وحصلْت به 

المنفعة العاّمة في الخليقة»(4).
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قال ابن السبكي: «أرجَع شيُخ اإلسالم عّز الدين بن عبد السالم الفقهَ كله إلى اعتبار المصالح 
ودرء المفاســد، ولو ضايقه مضايق لقال: أُرجع الكلّ إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاســد من 

جملتها»(5).
اهللا تعالى إنّما بعَث الرسَل عليهم الصالة والسالم لتحصيل مصالح العباد  وقال القرافي: «إنّ 

عمًال باالستقراء، فمهما وجدنا مصلحة؛ غلب على الظنّ أنّها مطلوبة للشرع»(6).
وقد قّسم األصوليون والفقهاء المصالَح تقسيمات متعّددة باعتبارات وإضافات مختلفة، فأّما من 

حيث قوُتها في ذاتها فهي على ثالثة أقسام: ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات.
فأّما المصالح الضرورية: فهي ما ال بّد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا ُفقدت 
لم َتْجِر مصالح الدنيا على اســتقامة، بل على فســاد وتهارج وَفوِْت حياة، وفــي اآلخرة فوت النجاة 

والنعيم، والرجوع بالخسران المبين(7).

شفاء الغليل للغزالي، ص 159.  (1)
القواعد الكبرى، للعز بن عبد السالم، 10/1، 12.  (2)

المستصفى، 286/1.  (3)
القبس، شرح الموطأ، البن العربي، 779/2.  (4)

األشباه والنظائر، البن السبكي، 12/1.  (5)

شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص 446.  (6)
الموافقات للشاطبي، 8/2.  (7)
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وقال الطاهر بن عاشــور: «المصالح الضرورية هــي التي تكون األّمــة بمجموعها وآحادها في 
ضرورة إلى تحصيلها، بحيث ال يســتقيم النظام بإخاللها، بحيث إذا انخرمت تؤول حالة األّمة إلى 

فساد وتالٍش»(1).
وهي ترجع في الجملة إلى حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

وأّما المصالح الحاجية: فهي ما افتُقر إليه من حيث التوسعُة ورفُع الحرج، فلو لم تراعَ؛ لدخل 
على الناس الحرُج والمشقُّة؛ وألنّه ال يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في فوت المصالح الضرورية(2).

وأّما المصالح التحســـينية: فقد ُعّرفت بأنها: «األخُذ بما يليق من محاســن العادات، وتجنُب 
األحوال المدنسات، التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسُم مكارمِ األخالق»(3).

ة  ة هــي عندي ما كان بها كمــالُ حاِل األموقال الطاهر بن عاشــور: «المصالح التحســيني
ـى تعيَش آمنًة مطمئنًة، ولهــا بهجُة المجتمع في مرأى بقيــة األمم، حتى تكوَن  في نظامها، حتـ
ِب منها، فإن لمحاســن العادات مدخًال في  ُة اإلســالميُّة مرغوًبا في االندماج فيها، أو التقر األم

ذلك»(4).
وتنقسم المصالح باعتبار عمومِ نفِعها وخصوِصه إلى قسمين: عاّمٌة، وخاّصٌة(5).

ـــُة (أو الكلّية): فهي كل ما فيه جلُب نْفعٍ أو دفُع فســاٍد يعود على جميع  ا المصلحُة العام ـ فأم
األّمة، أو على جماعة كبيرة، أو ُقْطر أو نحو ذلك منها.

ُة (أو الجزئية): فهي كل ما فيه جلُْب منفعٍة أو دْرءُ َمفســدٍة َتُعوُد على  ـ وأّما المصلحة الخاص
فرٍد معين أو أفراد قليلين. وقد ذكر الِعز بن عبِد الســالم في قواعده أنّ اعتناء الشــرع بالمصالح 
العاّمــة أوفُر وأكمُل مــن اعتنائه بالمصالــح الخاّصة(6). وعلى ذلــك جاء في القواعــد الفقهية أنّ 
ة  مٌة علــى المصالح الخاّصــة»(7)؛ أي عند تعارضهمــا، وأنّ «المصلحة العام المصالــح العامة مقد»

كالضرورة الخاّصة»؛ أي في إباحة المحظورات(8).

مقاصد الشريعة اإلسالمية، البن عاشور، ص 79.  (1)
الموافقات، 10/2.  (2)
الموافقات، 11/2.   (3)

مقاصد الشريعة اإلسالمية، البن عاشور، ص 82.  (4)
شفاء الغليل للغزالي، ص 210؛ مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 78، 86.  (5)

القواعد الكبرى للعز بن عبد السالم، 158/2.  (6)
الموافقات للشاطبي، 350/2، 376.  (7)

القواعد الكبرى، للعز، 314/2.  (8)
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وتنقسم المصالح باعتبار تحقيِق الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيق بها إلى ثالثة 
أقسام: قطعيٌّة، وظنيٌّة، ووهميٌّة.

ـ فالمصلحة القطعية: هي التي دلّت عليها أدلٌّة من ُقبيل النــص الذي ال يحتمل تأويًال، وما 
الشريعة، مثل الكليات الضرورية المتقدمة، وما  تضافرت األدلة الكثيرة عليها ِمّما ُمْستَنَُده استقراءُ 

ه ضر عظيٌم على األّمة. دلّ العقُل على أنّ في تحصيله صالحاً عظيًما، أو في حصول ضد
ـ وأّما المصلحة الظنية: فهي ما اقتضى العقُل ظنه منها، أو دلّ عليه دليل ظني في الشرع.

؛ إّما لخفاء  ل فيها صالح وخير، وهو عند التأمل ضرـ وأما المصلحة الوهمية: فهي التي ُيتخي
ضّره، وإّما ِلكَوْن الصالح َمْغموًرا بفساٍد(1).

كذلك تنقسم المصالح باإلضافة إلى شهادة الشرع لها باالعتبار إلى ثالثة أقسام:
ـ ما شهد الشرع باعتباره: وهو القياس؛ ألنّ الشــرَط في القيــاس أن يوَجد األصل الذي َيعتبر 

الشارعُ فيه َعْينَ المصلحِة أو ِجنَسها.
ـ وما شهد الشرع بعدم اعتباره: أي إلغائه، نحو المنع من زراعة العنب لئال ُيعصر خمرًا.

 ـ وما لم يشـــهد له الشـــرع باعتبار وال إلغاء: وهو المصلحة المرســلة؛ أي إنه ال يوجد نص
يشهد باالعتبار لنوع هذه المصلحة وال لجنسها، كما أنه ال يوجد نص يشهد لها بالبطالن(2).

بهــا في جميع المذاهب عنــد التحقيق؛ ألنهم  : «معمولٌ  والمصلحة المرســلة كما قال القرافي
يقيســون ويفّرعــون بالمناســبات، وال يطلبون شــاهًدا باالعتبار، وهم عنــد التفريــع يعلّلون بمطلق 
المصلحة، وال يطالبون أنفســهم عند الفروع والجوامع بإبداء الشــاهد باالعتبــار، بل يعتمدون على 

مجّرد المناسبة، وتلك هي المصلحة المرسلة»(3).
ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أنّ ما ُيبنى من األحكام الشــرعية على المصالِح المرسلة 
يتبّدل ويتغيّر عند تغيّــر تلك المصالح بتغير الزمــان أو المكان، أو األشــخاص. يقول ابن برهان: 
«وليــس كل ما كان مصلحًة في زمان يكون مصلحًة في زمان آخر، ويجوز أْن يكُون الفعُل مصلحًة في 

زمان، ومفسدًة في غيره، وليست األزمنة متساويًة»(4).

مقاصد الشريعة البن عاشور، ص 86، 87.  (1)
شرح تنقيح الفصول، ص 446.  (2)

المصدر السابق، ص 448.  (3)
الوصول إلى األصول، البن برهان، 158/1، 175.  (4)
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وَتَبعاً لهــذا التغيّر؛ فإن األحكاَم تتغيّــر جلباً لمصالح الناس، ودرءًا للمفاســد عنهم، وتخفيفاً 
ورفعاً للحرج عنهــم، ولو بقيت تلك األحكام كما هــي النخرمت مصاِلحهم، واعترى الناَس مشــقٌة 
وحرٌج، واختلطت مقاصد الشريعة. قال اآلمدي في اإلحكام: «تغير المصالح واختالفها يقتضي تغير 
األحكام واختالفها»(1). وقال ابــن القيم: «إنّ اهللا يأمر باألمر في الوقت الذي يعلم أنّه مصلحة فيه، 
ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفســدة، على نحو ما يأمــر الطبيُب بالدواء والحمية 
في وقت هو مصلحة ذلك المريض، وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناُولُه َمفسدة له، واهللا أولى 

بمراعاة مصالح عباده، ومفاِسدهم في األوقات واألحوال واألشخاص»(2).
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لقــد ذكر الفقهــاء واألصوليون أنّ الشــريعة مبناها وأساُســها على الِحكم ومصالــح العباد في 
المعاش والمعاد، وأنّ المفاســد يجب نَْفيها ُمْطلَقاً، في جميع األزمان من جميع األشخاص واألعيان(3). 
م أرجُحهما(4). قال القرافي: «أجمعت األمة على أنّ المفسدة  وأنّ المصلحَة إذا تعارضت مع المفسدة ُقد
المرجوَحة ُمْغتَفََرةٌ مع المصلحة الراجحة»(5). وقال ابن تيمية: «وِسر الشريعة أن الفعَل إذا اشتمل على 
مفسدة ُمِنـع، إال إذا عارضتها مصلحة راجحة، كما في إباحة الميتة للمضطر… ُيدفع أعظُم الفسادين 
باحتمال أدناُهما»(6). «فالشــريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاســد وتقليلها، 

والورعُ ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شّر الشرين، وإن حصل أدناهما»(7).
وجاء فــي «التعيين» للطوفي: «إنّ المصالَح والمفاســَد قــد تتعارض، فتحتاج إلــى ضابط َيدفُع 
ــض مصلحتُه أو مفســدُته، أو يجتمع فيه  محــذورَ تعارُِضها، فنقــول: كلّ حكم تفرضه، إمــا أن تتمح
لت، وإن تعّددت  ضت مصلحتُه؛ فإن اّتحدت مصلحته بأن كان فيه مصلحة واحدةٌ ُحصاألمران، فإن تمح
ل الممكن،  ل، وإن لــم يمكن حص بــأْن كان فيه مصلحتان أو مصالُح، فــإن أمكن تحصيل جميعها ُحص
ل األهم  ر تحصيل ما زاد على المصلحة الواحدة، فإن تفاوتت المصالح في االهتمام بها، ُحصفإن تعذ

لت واحدةٌ منها باالختيار، إال أَْن يقع ههنا تهمٌة، فبالقرعة»(8). منها، وإن تساوت في ذلك ُحص

اإلحكام في أصول األحكام، 380/2.  (1)
مفتاح دار السعادة، البن القيم، 416/2.  (2)

شرح الروضة للطوفي، 379/3.  (3)
المأمول للسعدي، ص 142.  (4)
الذخيرة للقرافي، 332/13.  (5)

مختصر الفتاوى المصرية، البن تيمية، ص 338.  (6)
مجموع الفتاوى البن تيمية، 193/3.  (7)

التعيين في شرح األربعين، للطوفي، ص 278.  (8)
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هناك عالقًة وثيقًة بيــن هذه القواعد  لتاريِخ نشــأِة القواعد األصولية يجد أنّ  المســتقرئَ  إنّ 
األصولية وبين القواعد النحوية أو اللغوية.

وذلك؛ ألنّ القواعد األصولية إنّما ُوضعت الستنباط األحكام الشرعية من أدلّتها. وأدلُّة األحكام 
األصليــة التي ترجع إليها ســائر األدلة التبعيــة األخرى إنما هي نصــوُص الكتاِب والســنِّة، وتلك 
النصوُص عربيٌة يتوّقــف العلم بها على العلم بقواعــد اللغة العربية. فمن لم يكــن عربياً فليس له 
ا كان الكتاُب والسنُّة عربيين؛  ة رسوله ‰. يقول الشــاطبي 5 : «ولَمالنظر في كتاب اهللا وُســن

ا أعجمي الطبع فليس له أن ينظر فيهما»(1). أم ، أن ينظر فيهما إال عربي ال َيصح

ــا كان أصولُ الفقه هــو معرفة «دالئل الفقــه اإلجمالية وكيفية االســتفادة منها وحال  ولَم
المستفيد»؛ فإنّ ذلك يتوّقف في جزء كبير منه على معرفة اللغة؛ ألنها السبيُل الوحيُد الستثمار 
األدلّة الشــرعية تعتريهــا عوارُض كثيرةٌ،  هذه األدلّة وبياِن كيفية االســتفادِة منها؛ وذلك ألنّ 
فيعتريها العمــوم والخصوص، واإلطــالق والتقييد، والحقيقــة والمجاز، والصريــح والكناية، 
والتأصيل والزيادة، والتأسيس والتوكيد، والحذف، واإلضمار، واالشتراك، والترادف…، ونحو 
ذلك؛ ألنّ تلك األدلَة الجزئيَة إنما ِصيغْت من النصوص العربية التي يعتريها كل هذه العوارض، 
وكل هذه العوارض مباحُث لغويٌة أُدخلت في ُصلب علم أصول الفقه وهي مباحُث أصليٌة وليســت 
عارية كما قال الشاطبي 5 ؛ فإنّه قد اعتبر «أنّ كل مسألة مرسومٍة في أصول الفقه ال يترّتب 
عليها فروع فقهية فليســت منه»(2). وإنا إذ نوافقه على هذه القاعدة فإنا ال نوافق على أن كثيرًا 

الموافقات للشاطبي، ج3 /22، دار الكتب العلمية، ط1، 1991م.  (1)
المرجع السابق، ج29/1.  (2)
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من المباحث اللغوية التي اســتبعدها الشاطبي من ســاحة األصول كمباحث المشترك، وحروف 
المعاني، وكون اللغة توقيفيــة أو إصالحية، بل هي من لب األصول بنفس التأصيل الذي ســار 
عليه الشــاطبي 5 في أنّ هــذه القواعَد اللغويَة قــد انبثق عنها فروعٌ فقهيــٌة ال تدخل تحت 

الحصر كما سيأتي بيانُه.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنّ القواعد األصولية إنما ُتعنى بتصرفات المكلفين؛ ونصف 
تصرفات المكلفين إنما هي تصرفاٌت قولية، والتصرفاُت القولية فيها العموم والخصوص، واإلطالق 
والتقييد، والحقيقة والمجاز، والتأســيس والتوكيد، والمشتَرك، واإلشــارة والعبارة، وغيُر ذلك مما 

ُيعنى به في قواعد أصول الفقه.
ولما كان الخطاب الشرعي قد ورد بلغة العرب وكان فهمه واجباً ومتوقفاً على معرفة اللغة؛ كان 
ذلــك دليًال على وجوب معرفة اللغة من باب: «ما ال َيتم الواجب إال به فهو واجب»، وهو ما يســّمى 

ـ : مقدمة الواجب. في أصول الفقه ب

:∫ qhC’G Ö∏£ªdG
á s«dƒ°UC’G óYGƒ≤dGh ájƒ¨t∏dG óYGƒ≤dG ø«H ¬Ñ°ûdG ¬ oLhCG

إنّ من ينظر في مباحث هذين الفنين ُيالحظ أنّ هناك تشــابهاً بين القواعد اللغوية واألصولية 
من أوجه متعددة:

أ ـ من حيـــث المصادُر: فإنّ كتب اللغة ككتاب ســيبويه، كان مصدرًا لكتاب الرســالة لإلمام 
الشــافعي 5. فكتاب ســيبويه هو األســاس في علم النحو، وكتاب الرســالة هو األساس في علم 
أصول الفقه؛ وقد صنفه الشــافعي 5 على أُُســٍس متينٍة اعتمد فيها على األسلوب اللغوي الواضح، 
والفصاحِة في التعبير، وقد بقي قرابة عشرين سنة في دراسة العربية في معاقلها األولى، ولما ُسئل 

عن ذلك قال: «ما أردت بهذا إال االستعانة على الفقه»(1).
كما أنّنا نجد كبارَ أئّمة األصول كالفخر الرازي، والشــيرازي، والزركشي، واألسنوي، ومن قبله 
البيضاوي وغيرهم؛ قد أخذوا ونقلوا المباحث اللغوية عن أئمة اللغة كســيبويه، ونفطويه، وأبي علي 
الفارسي، وابِن ِجني، وثعلب، وقطرب، وابن خالويه، والزجاج، واألخفش، وابِن األنباري، وغيِر هؤالء 

من كبار أئمة اللغة.

انظر: مقدمة غرر المقالة في شــرح غريب الرسالة، ص 60؛ ومقدمة زينة العرائس من الطرف والنفائس، د. رضوان مختار،   (1)
ص 46.
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ب ـ من حيث المباحُث: فقد اشــتركت كتب األصــول مع كثير من مباحــث اللغة، مثل مباحث 
األمر والنهي، ومباحث الحقيقة والمجاز، ومباحث المشــترك اللفظــي، ومباحث الترادف والتوكيد، 
ومباحث االشــتقاق والدالالت ومباحث التعارض والترجيح، وغيِر ذلك من المســائل المرســوَمِة في 

كتب األصول، وِللبحر المحيط القسُط األوفى في ذلك.
ج ـ من حيث المصطلحاتُ: فإنّ هناك تطابقاً تاّماً في المصطلحات العلمية بين هذين العلمين. 
مثال ذلك: أنّ علماءَ اللغِة قّسموا األحكام اللغوية إلى توفيقيٍّة، واجتهاديٍة، ونْقليٍة، وقياسيٍة؛ وكذلك 
م اللغوّيون الحكَم اللغوي إلى واجٍب،  إلى متواتٍر وآحاٍد؛ كذلك قس َفَعَل األصوليون. وقّسموا المنقولَ 
وممنوٍع، وَحَســٍن، وَقِبيٍح، وِخَالَف األولى؛ وكذلك فعل األصوليون؛ حيث قّسموا الحكَم الشرعي إلى 

هذه األقسام.
د ـ ومن حيث المصادر: فعلماءُ اللغِة اعتمدوا القرآَن مصدرًا للغة، وكذلك الســنَة، واإلجماعَ، 
واالستصحاَب، واالستحساَن، واالســتقراءَ كما فعل السيوطي في االقتراح، وابنُ جنّي في الخصائص، 
وابنُ األنباري وســيبويه في الكتاب وكثيٌر غيرهم. وســوف أعرض لهذه األدلّة بشــيء من التعريف 

والتمثيل مع المقارنة بمنهج األصوليّين في هذه المصادر.
 في االقتراِح أنّ كل السيوطي وإليكم بياَن هذه المصطلحات: ففي مجال الدليل الســمعّي، نص
ما ُقرئَ به؛ جاز االحتجاُج به في العربية، ســواء كان متواترًا، أو آحادًا، أو شــاذًا، قال: «وقد أَْطبَق 
الناُس على االحتجاج بالقراءة الشــاذّة في العربية ولو خالفت القيــاس». وهذا مذهُب األصوليين، 
ٌة، وهو مذهُب أبي حنيفَة وأصحاِبه،  الشــافعي وجمهورُ أصحابه على أنّ القراءةَ الشاذّةَ حج فقد نص
وهو مذهب الحنابلة. ودليلُهم: أنّ هذا المنقولَ ال يخلو إّما أن يكون قرآناً أو ســنة وعلى التقديرين 

يجب العمل به(1).
وا على ذلك. قال الســيوطي 5 : «وأّما  وأّما االحتجاج بالســنة عند علماء اللغة فإنّهم قد نص
كالُمه ‰ فيُستَدل بما ثبت أنّه قاله على اللفظ المروّي وذلك نادر جدًا»، ويقصد السيوطي 5 
أنّه ال ُيحتج بما رُوي في المعنى؛ ألنّ بعض رواتها أعاجم، وهذا ما ذكره األصوليون؛ فإنّهم اشترطوا 
لصّحــة الرواية بالمعنى أن يكــون الراوي فقيهاً بلغة العرب يعرف أســاليَبها وأســرارَها، فمن كان 

أعجمي الطبِع لم يقبلوا منه الرواية بالمعنى.
قال أبو الحســن بن الضائــع(2): «تجويــُز الرواية بالمعنى هو الســبب عندي فــي ترك األئمة 
كسيبويه وغيِره االستشهاَد على إثبات اللغات بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن. وقد استشهد 

انظر: االقتراح، للسيوطي، ص 24. وأثر االختالف للخن، ص 389.  (1)
هو علي بن محمد المعروف بابن الضائع، توفي سنة 680هـ.  (2)
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ابنُ مالك على لغة «أكلوني البراغيث» بحديث الصحيحيــن: «يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة 
بالنهار(1)»، وقد أَولَ بعُض العلماء الحديَث بلفٍظ ُيْخِرُجه عــن االحتجاج بهذه اللغة، إال أن هذه لغٌة 

صحيحٌة جاء القرآن بها في قوله تعالى: ﴿  8  9  :  ; ﴾ [األنبياء: 3].
أّما استداللهم باإلجماع فقد نص ابن جنّي في الخصائص(2) على حجية إجماع البصرة والكوفة، 
قال: «وإنما يكــون حّجًة إذا لم يخالــف المنصوَص وال المقيــَس وإال فال؛ ألنّه لــم يرد في قرآن 
وال ســنة أنّهم ُيجِمعون على الخطأ»(3). وهذا بخالف اإلجماع في المسائل الشرعية فقد ورد الدليل 

بعصمة األمة فيما أجمعت عليه.
وقد مثل ابن جني لالســتدالل بإجماع أهــل اللغة بإنكار أبي العباس جــوازَ تقديم خبر «ليس» 
عليها، فقد ُيحتَج عليه بأن يقال: هذا أجازه ســيبويه وكافة أصحابنا والكوفيون أيضاً، فإذا كان هذا 

مذهب البلدين؛ وجب أن َينفَر عن خالفه.
ٌة ولكن أنى لنا بالوقوف عليه»(4). وقال السيوطي: «إجماع العرب أيضاً حج

ة اجتمعت،  األم وهذا ما قاله اإلمام أحمد في إجماع األمة على حكم شرعي؛ قال: «ما يدريه أن
ولكن ليقل ال نعلم فيه اختالفاً»(5) وقال أيضاً: «من ادعى اإلجمــاع فهو كاذب، ولكن ليقل: ال نَْعلَُم 

الناَس اختلَفوا»(6).
واإلمــام أحمد ال ينكر حّجية اإلجماع، ولكن يتشــّدد فــي طريقة نقله؛ ألنــه كالنص من حيث 
الشــرُف، فال بد من التوقي في نقله. وتكلم اللغويون عن اإلجماع السكوتي على طريقة األصوليين، 
وتكلموا عن جواز إحداث قول ثالث كما فعل األصوليون تماماً. قال الســيوطي في االقتراح: «إن أهَل 
العصر الواحد إذا اختلفــوا على قولين؛ جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالــث، وهذا معلوم من أصول 

الشريعة؛ وأصول اللغة محمولة على أصول الشريعة»(7).
وهذا النص من السيوطي يوزن بماء الذهب لكونه يكشف عن عالقة اللغة بأصول الشريعة.

وأما اســتداللهم بالقياس فإنهم بحثوا في باب القياس على نفس النمــط الذي بحثه علماء 
األصول. فقد تكلــم كل من ابن األنباري في كتابــه اللمع في أصول النحو الــذي بدا فيه متأثرًا 

أخرجه البخاري في مواقيت الصالة 41/2 حديث (210) 632؛ وانظر االقتراح.  (1)
189/1 ـ 190.  (2)

المرجع السابق.  (3)
االقتراح، ص 56.  (4)

مسودة آل تيمية، ص 316؛ والعدة ألبي يعلى (مخطوط).  (5)
أصول اإلمام أحمد، د. عبد اهللا التركي، ص 320.  (6)

االقتراح، ص 58.  (7)
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بكتاب اللمع في أصول الفقه لإلمام الشــيرازي وكذلك اإلمام السيوطي في كتاب االقتراح الذي 
ســار فيه على غرار ابن األنباري وابن جني في الخصائص وغيرهــم، تكلموا على القياس فعّرفوه 
وذكــروا أنواعه وأركانــه؛ وهي األصل والفــرع والعلة، ثم تكلموا على شــروط العلة ومســالكها 
فوها بالتعريفات  وقوادحها، فذكروا المسالَك والقوادَح نفَسها التي ذكرها علماء أصول الفقه، وعر
نفِسها التي ذكرها علماء أصول الفقه، حتى إنه ليُخيل للقارئ وهو يتصفح هذه العناوين أنه يقرأ 

في كتب أصول الفقه.
وإليكم األمثلة على ذلك:

أوًال: فقــد عّرفوا القياس بأنّــه حْمل غيِر المنقول علــى المنقول إذا كان فــي معناه. قاله ابن 
األنباري؛ قال: «وهو معظم أدلة النحو والمعول عليه في غالب مســائله»(1). وهذا تعريف األصوليين 

فوه بأنه حْمل غيِر المنصوص على المنصوص إذا كان مشتِركاً معه في العلة. للقياس؛ فإنهم عر
ثانياً: فإنّهم ذَكــروا أركان القياس في اللغة وهي عندهم أربعة أركان: أصٌل وهو المقيس عليه، 

فرعٌ وهو المقيس، حكٌم، وعلٌة جامعٌة(2).
ووضعوا شــروطاً لهذه األركان تشبه كثيرًا شــروط األصوليين له، كما أنّهم قّسموا القياس في 
اللغة إلى قياس األولى والمســاوي وقياس األدون، ومثلوا لألول بإعالل الجمع قياســاً على المفرد، 
من ذلك قولهم ِقيٌَم وِدَيــٌم في قيمة وديمة، ومثلوا للثاني بإعالل المصــدر إلعالل فعله، وتصحيُحه 
وقاوْمت قواماً، ومثلوا للثالث بأفعل التفضيل وأفعل التعجب، فإنّهم منعوا أفعل  ته، كقُْمت قياماً  لصح
التفضيل أن يرفع الظاهر؛ لشــبهه بأفعل التعجب وزناً وأصًال وإفادة للمبالغة، وأجازوا تصغير أفعل 

في التعجب؛ لشبهه بأفعل التفضيل في ذلك.
بَة  ة البســيطة وهي التي يقع التعليل بها من وجه واحد، والمركوذكروا أنواع العلل، فذكروا العل
ة أوجه، وذكروا العلــة القاصرة واختلفوا فــي التعليل بها. وهذه  وهي التي يقع التعليل بهــا من عد
األنواع من العلة وكذا الخالف في التعليل بالقاصرة ذكرها األصوليون على النمط نفِســه(3). مثاله: 
هؤالء مسلمّي فإن األصل: مســلِموي فقلبت الواو ياءً ألمرين كل منهما موجب للقلب: أحدهما اجتماع 
المتكلم أبدًا َيكسر الحرف الذي قبلها؛  الواو والياء، وسبق األولى منهما بالســكون، واآلخر أن ياءَ 

فوجب قلُْب الواو ياءً وإدغاُمها ليمكن كسر ما تاله.
وذكروا أن مسالك العلة عندهم اإلجماع: أي إجماع أهل العربية على أنّ علّة هذا الحكم كذا.

الخصائص، البن جني 122/1.  (1)
االقتراح، ص 60.  (2)

انظر: الخصائص، 173/1؛ واالقتراح، ص 70 ـ 75.  (3)
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الثاني ـ النص: بــأْن َينُص العربي على العلة. قال أبو عمرو: «ســمعت يمنيناً يقول فالن لغوب 
جاءته كتابي فاحتقرها، فقال له: أتقول جاءته كتابي؟! فقال: نعم أليس بصحيفة؟».

الثالث ـ اإليماء: كمــا أن قوماً قالوا للنبي ژ : نحن بنو غيان، فقال: أنتم بنو رشــدان. فقد 
أشــار إلى أنّ األلف والنون زائدتان وإن لم يتفوّهوا بذلك، غير أنّ اشــتقاقه إياه من الغي بمنزلة 

قولنا نحن: إنّ األلف والنون زائدتان(1).

ْبُر والتقســـيُم: بأن يذكر الوجوه المحتملة، ثم يختبر مــا يصلح للعلية، وهو نفس  الرابع ـ الس
تعريف األصوليين للســبر والتقســيم. مثاله: كما قال ابن جني: إذا سئلت عن وزن مروان فال يخلو 
إمــا أن يكون «فعالن»، أو «فعواالً»، أو مفعاالً»، ثم ُيْفِســُد كونَهُ مفعاالً أو فعــواالً بأنهما مثاالن لم 

يجيئا فلم يبق إال فعالن. على نفس طريقة األصوليين.

الخامس ـ المناسبة: وهي أن ُيحمل الفرع على األصل بالعلة التي علق عليها الحكم في األصل، 
كحمل ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع بعلة اإلسناد.

السادس ـ الشبه: قال ابن األنباري: هو أن ُيحمل الفرعُ على األصل بضرب من الشبه غير العلة 
التي علق عليها الحكم في األصل. ومثّل له بتعليل إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه، كما أنّ 
اإلسالم يتخصص بعد شــياعه فكان معرباً كاالسم، والعلة الصحيحة هي إزالة اللّبس. قال: «وقياس 

الشبه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة».

وهو قريب من تعريف األصوليين للشبه الذي هو أحد مسالك العلة فهو قريب من المناِسب من 
ْرد من وجه آخر؛ لذلك ُسّمي بالشبه لشبهه باألمرين. وجٍه ومن الط

: هو الذي يوجد معه الحكم وتتخلّف المناسبة، وهذا قريب  الســـابع ـ الطرد: قال ابن األنباري
جدًا مــن تعريف علمــاء األصول. قال ابن الســبكي: «الطرد هــو مقارنة الحكــم للوصف من غير 
مناسبة»(2). واختلف علماء اللغة في حّجية الطرد، فقال قوم: ليس بحجة؛ ألنّ مجرد الطرد ال يوِجب 

غلبة الظنّ. وهذا قول األصوليين فيه.

ارََس قواعَد  قال ابن الســبكي في اإلبهاج: «قال القاضي أبو بكر واألســتاذ االســفرايني: من َمَ
الشرع واستجاز الطرد فهو هازئ بالشريعة مستِخف بضبطها»(3).

17) انظر: الخصائص، البن جني 248/1؛ واالقتراح، ص 83.  (1)
االقتراح، ص 87؛ واإلبهاج شرح المنهاج 56/3.  (2)

المراجع السابقة.  (3)
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أّما قوادح العلة عند النحاة فهي نفسها عند األصوليين، وال يختلفون بشيء إال باألمثلة، فالنحاة 
يمثلون بأمثلة من اإلعراب، واألصوليون يمثلون بالفروع الفقهية.

من هذه القوادح: «النْقُض»، وعّرفه ابن األنباري بأنه: «وجود العلة دون الحكم».
وهكذا عرف األصوليون «النقض» فقالوا: «والنقُض هو وجوُد الوصِف المعلل به دون الحكم»(1).

والنقُض عند النحاة ُيتصور على مذهب من ال يرى تخصيــَص العلة، وهذا ما ذهب إليه علماءُ 
األصول؛ فإنهم قالوا: «إنما ُيتصورُ النقُض على مذهب من ال يرى تخصيص العلة»(2).
ومن القوادح «عدم التأثير»، وعّرفه النحاة بأنه: «الوصف الذي ال تأثير فيه».

قال ابن األنبــاري: «األكثر على أنّه ال يجوز إلحــاق الوصف بالعلة مع عــدم اإلخالة؛ أي 
المناســبة، بل هو حشــوٌ في العلّة». ومثّلوا له بعد صرف «حبلى»؛ ألن في آخــره ألف التأنيث 
المقصورة، فذكر المقصورة حشوٌ؛ ألنّه ال أثر له في العلة؛ ألن ألف التأنيث ال تستحق أن تكون 
ســبباً مانعاً من الصرف لكونها مقصورة، بل لكونها للتأنيث فقط. أال ترى أنّ الممدودة ســبب 

مانع أيضاً.
وقد ذكر األصوليــون أنّ من عدم التأثير: أن يكون الوصف طردّياً ال مناســبَة فيه، مثاله: قول 
م أذانُها على الوقت كالمغرب، فعدم القصر  الحنفي في صالة الصبح مثًال صالةٌ ال ُتْقَصر، فال يقد

طردي في تقديم األذان ال مناسبة فيه(3).
فه النحاة بتعريف األصوليين نفِســه؛ حيث عّرفوه بأنّه:  ومن القوادح «القول بالموجب»، وقد عر
«تسليم الخصم للمســتدلّ ما اّتخذه موجباً للعلة مع قيام الخالف». وعّرفه األصوليون بأنه: «تسليم 

المعترض دليَل الخصم مع بقاء النـزاع في الحكم»(4).
ومن المباحث األصولية التي تعرض لها علماء اللغة مســائل في «التعارض والترجيح»، وذكروا 
من مســائل هذا الباب الترجيح بطريق اإلســناد، والترجيح بطريق المتن، والتراجيح بين األقيسة، 
وأشــهُر من تكلم بهــذه المباحث هو ابــن األنباري وابن جني فــي الخصائص، وكذلــك تكلّموا في 

التعارض والترجيح فيما يعود إلى الداللة على نفس نمط علماء أصول الفقه.
ومن األدلّة التي أثبتوا بها اللغة: االستحساُن، واالستصحاُب، واالستقراء.

غاية المأمول، ص 379.  (1)
المرجع السابق، ص 379.  (2)
المرجع السابق، ص 382.  (3)

االقتراح، 91؛ وغاية المأمول، ص 383.  (4)
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ومثّلوا لالستحســان بترك األَخف إلى األثقــِل من غير ضرورة، وفيه إشــارة إلى العمل بنقيض 
القياس الذي هو العدول بالمســألة عن نظائرها، الذي هو بعينه مصطلــح األصوليين. حيث عّرفوا 
 ام، فإن االستحسان بأنه: «العدول بالمســألة عن نظائرها لداٍع يقتضي ذلك العدول»، كدخول الحم
القياس أال يصح ذلك لجهل الوقت الذي يســتغرقه اإلنســان فيه؛ وللجهل بكّمية الماء الذي ينفقه 

على نفسه، ولكن جوّزوا ذلك استحساناً.
ومن األدلة التي أثبتوا بها اللغة «االســتصحاب»، وعّرفه ابن االنبــاري بأنه: «إبقاء حال اللفظ 
على ما يســتحقّه في األصل عند عدم دليل النقل عن األصل، وهو من األدلة المعتبرة كاســتصحاب 
حال األصل في األســماء وهو اإلعراب حتى يوجد دليل البناء، وحال األصــل في األفعال وهو البناء 

حتى يوجد دليل اإلعراب»(1).
ى في أصول الفقه باســتصحاب البراءة األصلية حتى يوجد الناقل عن أصل  قلُت: وهذا ما يسم

اإلباحة، فاألصل في األشياء اإلباحة حتى يرد الدليل الناقل عنها إلى الوجوب أو الحرمة(2).
قال األنباري في اإلنصاف: «واستصحاب الحال أحد األدلّة المعتَبرة»(3).

ٌة». وقال الرازي في المحصول «المختار عندنا أنّ االستصحاب حج
ة عند مالك 5»(4). وقال القرافي: «إنّ االستصحاب حج

وبهذا يظهر اّتفاق النحاة واألصوليين على االحتجاج باالستصحاب؛ وبالتالي تظهر آصرة القربى 
بين هذين الِعلمين العظيمين.

ومن األدلّــة التي أثبتوا بها اللغَة دليُل «االســتقراء»، وأبرز ما اســتدلوا بــه هو حصر الكالم 
العربّي في االسم والفعل والحرف، ودليلهم االســتقراءُ التامّ؛ فإنّهم تصفّحوا ما أُِثَر عن العرب من 

الكالم فوجدوا أنّه ال يزيد على ثالثة أصول هي: االسم، والفعل، والحرف.
واالستقراءُ من األدلّة المعتَبرة عند األصوليين أيضاً، وقد عّرفوه بأنه: «تتبع الحكم في جزئياته 
على حاله يغلب علــى الظنّ أنه في صورة النـزاع على تلك الحالة، كاســتقراء الفرض في جزئياته 
بأنّــه ال يؤّدى على الراحلة؛ فيغلب على الظــن أن الوتر لو كان فرضاً لمــا أُّدي على الراحلة». قال 

ٌة عندنا وعند الفقهاء»(5).. حج القرافي: «وهذا الظن

االقتراح، ص 101.  (1)
غاية المأمول، ص 442.  (2)
انظر: اإلنصاف 300/1.  (3)

شرح تنقيح الفصول، ص 444.  (4)
المرجع السابق، ص 494.  (5)
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هذه أوجه التشابه بين علم النحو وعلم أصول الفقه من حيث المصادرُ والمصطلحاُت.
وأخيرًا هناك تشــابه في بعض أســماء الكتب والعناوين، فهناك كتب األشباه والنظائر في 
ْت بنفس االســم في شــرح القواعد الفقهية التي أُلحقت بعلم األصول، مثل  النحو، وكتب تســم
كتاب األشباه والنظائر البن الوكيل الشافعي، واألشــباه والنظائر للسيوطي، واألشباه والنظائر 

البن نجيم الحنفي.
وهناك عنوان ذكره ابن هشــام في مغني اللبيب وقد ترجم له بقولــه: «ذكر أمور كلية يتخّرج 

عليها ما ال ينحصُر من الصور الجزئية»(1).
وقال الســيوطي في األشــباه: «الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخّرج عليها مــا ال ينَْحِصُر من 

الصور الجزئية».

:»fÉãdG Ö∏£ªdG

á«¡≤ØdG ´hôØdÉH ájƒ¨∏dG óYGƒ≤dG ábÓY

ولما كانــت قواعد األصول إنّما ُوجــدت لضبط الفروع، وكان من المســلم فيــه أنّ كل قاعدٍة 
مرســومة في أصول الفقــه ال ينبني عليها فروع في الفقه فليســت من األصول في شــيء، ولما قام 
َت عالقٌة بيــن القواعد العربية  الدليل على عالقــة النحو باألصول؛ فإنّ هذا يلــزم عنه أن تكون ثَم
باعتبارها صارت قواعَد أصوليًة، وبيــن الفروع الفقهية. وهذا أمر بدهي وهو من باب عالقة األصول 

بالفروع.
وقد تنبّه كثيٌر من علمائنا إلى صلة القربى الحاصلة بين هذين الِعلمين.

يقول الدكتور رضوان بن مختار بن غربية في مقدمته على كتاب زينة العرائس(2):
«والناظر في كتب الفروع على مستوى المذاهب، يدرك دون معاناة مسائَل كثيرًة تقوم أحكامها 
على القواعد النحوية. خاّصــة منها كتب النووّي كالمجموع، والروضة، وكتــب ابن قدامة كالمغني، 
والمقنع، والكافــي وغيرها، ومصادر المالكية منها الذخيرة للقرافــي، والجواهر الثمينة في مذهب 
عالم المدينة البن شــاس، وكتاُب الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، وهو عمدة المصادر 

على اإلطالق في موضوع تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية» اهـ .

انظر: األشباه للسيوطي، ص 101، دار الكتب العليا في لبنان.  (1)
ص 49.  (2)
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:á«¡≤ØdG ´hôØdÉH ƒëædG  ábÓY ¿É«ÑH ≈æàYG øe RôHCG

مــن مهّــد لهذا العلم هــو اإلمــام اللغوي ثــم األصولــي الفقيه: محمد بن الحســن  أّولَ  إنّ 
الشــيباني 5 ، صاحُب أبي حنيفة من خالل كتاب «األَيمان» من الجامع الكبير؛ حيث أدار مباحَث 
فقهيًة كثيرًة على أُســس نحوّية ولغوّية أشــاد بها الزمخشــري في كتابه المفّصل، قال 5 : «وهل 

سفّهوا رأَي محمد بن الحسن الشيباني 5 فيما أودع كتاَب األيمان؟»(1).
الـفــّراء عاِلَم النحو  ما ذكره ياقوت فــي معجم األدباء(2) أنّ  ومن الذين نبغوا في هــذا الفنّ 
كان يوماً عند محمد بن الحســن فتذاكروا في الفقه والنحو ففّضل الفراء النحو على الفقه، وفّضل 
محمد بن الحســن الفقه على النحو فقال الفّراء: «قل رجٌل أنعم النظر في العربية وأراد علماً آخَر 
إال ســهل عليه»، قال محمد بن الحســن: «يا أبا زكريا، قد أنعمَت النظر في العربية وأســألك من 
بــاب الفقه»، فقال: «هاِت علــى بركِة اهللا»، فقال لــه: «ما تقول في رَجل صلى فَســها في صالته، 
وسجد سجدتي السهو فسها فيهما؟»، فتفكّر الـفّراء ساعة ثم قال: «ال شيء عليه»، فقال له محمد: 
«ِلَم؟»، فقال: «ألنّ التصغير عندنا ليس له تصغير، وإنّما ســجدةُ السهِو تمام الصالة وليس للتمام 

تماٌم»، فقال محمد بن الحسن: «ما ظننُت أنّ آدمياً يلد مثلَك».
، وبين  ْت بين إمام النحو الكســائي في طبقات النحويين واللغويين(3) مناظرًة َتم ويروي الزبيدي
الفقيه أبي يوسف 5. قال: «دخل أبو يوسف على الرشيد والكســائي يمازحه فقال له أبو يوسف: 
يشتمل عليها قلبي.  هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك. فقال: يا أبا يوســف، إنه ليأتيني بأشياءَ 
فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال: يا أبا يوســف، هل لك في مسألة؟ قال: نحو أو فقه؟ قال: بل 
فقه. فضحك الرشــيد حتى فحص برجله، ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقهاً! قال: نعم، قال: يا أبا 
يوسف، ما تقول في رجل قال المرأته: أنت طالق أْن دخلت الدار؟ قال: إن َدَخلَِت الدارَ ُطلقَْت. قال: 
أخطأت يا أبا يوسف. فضحك الرشــيد فقال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال: «إْن» فلم يجب ولم يقع 
» فقد وجب الفعل ووقع الطالق، قال: فكان أبو يوســف بعدها ال يدع أن يأتي  الطالق، وإن قال: «أْنْ

.«... الكسائي
وقد ذكر ابن هشام 5 في كتابه مغني اللبيب(4) ما يشــبه ذلك، وهو: «أنّ الرشيد كتب ليلًة 

إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول الشاعر:

المرجع السابق، ص 50.  (1)
.15/1  (2)

ص 127 بواسطة كتاب زينة العرائس، ص 52.  (3)
كتاب مغني اللبيب، تأليف: ابن هشام، تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا، دار الفكر، ط2، سنة 1969م.  (4)
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أيمن فالرفق  هنـــد  يا  ترفقي  أشـــأُمفإن  فالخرق  هند  يا  تخرقي  وإن 
وأظلُمفأنـــت طـــالق، والطـــالق عزيمة  أعـــق يخـــرق  ومـــن  ثالث 
فقال: ما يلزمه إذا رفع الثالث، ونصبها؟!

فقال أبو يوســف: فقلت: هذه مســألة نحوية فقهية، وال آمن فيها الخطأ إن قلــُت فيها برأيي، 
فأتيُت الكسائي وهو في فراشــه فقال: إن رفع «ثالث» ُطلّقْت واحدة؛ ألنّه قال: أنت طالق، ثم أخبر 
أن الطالق التــام ثالث، وإن نصبها طلقــْت ثالثاً؛ ألنّ معناهــا أنت طالٌق ثالثاً ومــا بينهما جملة 

معترضة، فكتبُت بذلك إلى الرشيد، فأرسل بجوائز فوجهت بها إلى الكسائي».
ثم توالى العلماء في تصنيف كتب مستقلّة لبيان الترابط بين القواعد النحوية والفروع الفقهية.

من كتــب في هذا الفن اإلمــاُم جمال الدين عبد الرحيم األســنوي الشــافعي كتابه  فكان أّولَ 
«الكواكب الدرية في تنـزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية».

ع عليها من الفروع  حًة، ثم ُيتبعها بذكر جملة ما يتفرفهو يذكر أوالً المسألة النحوية مهّذَبًة منق
الفقهية.

ثم جاء ابن عبد الهادي فوضع كتابه المسمى: «زينة العرائس من الطرف والنفائس» في تخريج 
ص لهــذا الغرض وإنما ُصنفَت في تخريج  الفــروع الفقهية على القواعد اللغوية، مع كونها لم تخص

ًة في القواعد اللغوية. صْت مباحَث خاص أنها خص الفروع الفقهية على األصول، إال
ومن هذه الكتب كتاب: «تخريــج الفروع على األصول» لإلمام شــهاب الدين محمود بن أحمد 

الزنجاني المتوفى سنة 656هـ .
فقهيــًة، كمباحث األمــر والنهي، والمطلق  ج عليها فروعاً  ن كتاَبــه مباحَث لغوّيًة خــر فقد ضم
والمقيد، وعموم المقتضى، ومباحث العموم، والمشترك، وجريان القياس في اللغة، ومباحث الحقيقة 

والمجاز وغير ذلك.
ومنها كتــاب: «مفتاح الوصول إلى بنــاء الفروع على األصول»(1)، تأليف العالمة الشــريف أبي 

عبد اهللا محمد بن أحمد التلمساني المالكي المتوفى سنة 771هـ .
ج عليها بعَض الفروِع الفقهية مثل: مباحث التوكيد والتأسيس،  ًة خر فُه مباحَث لغوين مؤل وقد ضم

ومباحث الحقيقة والمجاز، وغيرها من المباحث.

حققه، د. محمد علي فركوس، ونال به درجة الدكتوراه في كلية أصول الدين بجامعة الجزائر.  (1)
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ومنها كتاب: «التمهيد في تخريج الفروع على األصول» لإلمام جمال الدين األســنوي، المتوفى 
سنة 772هـ. حققه وعلق عليه د. محمد حسن هيتو.

في اللغات، فذكر مســألة الوضع وكــوَن اللغات  صاً  مخص ذكر المؤلّف في هــذا الكتاب بابــاً 
توقيفيــة أو اصطالحية، ثــم تكلم على الفعل، ثم ذكر المشــتقات والترادف والمشــترك، ومباحث 
الحقيقة والمجاز، ومســألة التأســيس والتوكيد، وتكلم على حروف المعاني، وأقسام الداللة، وغير 
ذلك من مباحث اللغــة، وفي كل هذه المباحث كان يبني عليها الكثير مــن الفروع الفقهية بطريقة 

رائعة لم ُيسبق بمثلها.
ومنها كتاب: «القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بها من األحكام الفرعية»(1) للعالمة الحنبلي 
عالء الدين علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام، المتوفى سنة 803هـ. وقد سلك مؤلفه على 
غرار األســنوي في «التمهيد»؛ حيث ذكر فيه مباحث لغويًة، ثم فّرع عليها فروعاً فقهية. وهناك كتٌب 

معاصرة أُلفت مؤّخرًا قد تأثّرت بهذه الطريقة؛ حيث ذَكرْت مباحَث لغويًة ُبني عليها فروع فقهية.
من هذه الكتب ـ فيما أعلم ـ كتاب: «أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء» 
لألستاذ الجليل مصطفى ســعيد الخن، وهو كتاب جليل القْدر، ذكر فيه مؤلفه مباحَث لغويًة، مثل: 

مباحث األمر والنهي، والعموم، والدالالت، ثّم فّرع عليها فروعاً فقهية كثيرة.
ومن هذه الكتب كتاب: «أثــر اللغة في اختالف المجتهدين» للدكتور عبد الوهاب عبد الســالم 
طويلــة(2)، ذكر فيه مباحث الحقيقــة والمجاز، والمشــترك اللفظي، ومباحث العمــوم والخصوص، 
وحروف المعاني، ومباحث الدالالت، ثم ذَكر عليها مسائل فقهية، وأمثلة تطبيقية من السنة النبوية 

بطريقة رائعة.
وللعبد الفقير كتابان كبيران في هذا المجال، فأما الكتاب األول فهو كتاب: «القاعدة الكلية: 
إعمــال الكالم أولى من إهماله وأثرها في األصول»، فقد ذَكــرُت فيه مباحث لغويًة مثل: مباحث 
الحقيقة والمجاز، والمشتِرك اللفظي، ومباحث الدالالت، والكتاب مطبوع ومتداول(3). وأما الكتاب 
الثاني فهو: «كتــاب غاية المأمول فــي توضيح الفروع لألصــول»(4)، وقد ذكرت فيــه كثيرًا من 
المباحــث اللغوية كمباحث األمر والنهي، وكــون اللغة توقيفية أو اصطالحيــة، ومباحث الحقيقة 
والمجاز، وحروف المعاني، واألمر والنهي، ومباحث العمــوم، والفعل المضارع المثبت والمنفي، 

مطبوع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية: بيروت، سنة 1403هـ.  (1)
هذا الكتاب مطبوع، طبعته دار السالم في القاهرة، سنة 2000م.  (2)

طبعته مؤسسة مجد، المؤسسة العلمية للدراسات والنشر والتوزيع، سنة 1987.  (3)
وهو سفر كبير طبعته مؤسسة البحوث الثقافية في طرابلس سنة 1994م.  (4)
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ر على طالب  والترادف والتوكيد، ومباحث الدالالت، وذكرت لها فروعاً فقهية كثيرة. والكتاب مقر
الجامعات اإلسالمية في لبنان.

وبعــد هذا العرض لبيــان عالقة اللغــة باألصول وعالقة األصــول بالفروع، ال بّد من اإلشــارة 
السريعة إلى بيان أمثلة ونماذج تطبيقية تبرز وشيجة القربى وآصرة الصلة بين القواعد اللغوية من 
جهة، وبين القواعــد األصولية والفروع الفقهية من جهة أخرى، وهي فــي األصول كثيرة جّدًا يضيق 
عن ذكرهــا المقام، لكن نقتصر على بعض القواعد التي تؤّدي إلى بيان المقصود من مباحث الفعل 
المضارع المثبت والمنفي، وفعــل األمر، ومباحث الترادف واالشــتراك، ومباحث الحقيقة والمجاز، 
بشــرح بعض القواعــد المتعلّقة بــكلّ مبحث من هذه  ومباحث الداللــة، ومباحث الحروف، مكتفياً 

المباحث بما ُيلقي الضوءَ على هذه العالقة على سبيل اإليجاز.
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وتحته قاعدتان:
األولى: في الفعل المضارع المثبت

مثل: زيٌد يقوم، مشترك بين الحال واالستقبال، وهو ظاهر كالم سيبويه(1)، قال ابن مالك: 
إال أنّ الحالَ يترّجح عند التجّرد.

والثاني: حقيقة في الحال مجازٌ في االستقبال.
والثالث: عكُسه.

والرابع: أنّه في الحال حقيقة، وال يستعمل في االستقبال أصًال ال حقيقة وال مجازًا.
والخامس: عكُسه.

هذه قاعدةٌ لغويٌة وقد أُدخلــت في أصول الفقه باعتبار أنّ التصرفات القولية للمكلفين كثيرًا ما 
تقع باســتعمال المضارع المثبت، فهل ُيحمل كالمه على الحال أو االســتقبال؟ ومتى يكون حقيقة في 

أحدهما مجازًا في اآلخر؟
وفّرعوا على هذه القاعدة فروعاً فقهية كثيرة.

هو عمر بن قنبر، أعلم الناس بالنحو بعد الخليل، توفي ســنة 161هـ ، له كتاب في النحو اســمه «الكتاب» سماه العلماء:   (1)
قرآن النحو.
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من هذه الفروع:
إذا قال لزوجته: طلقي نفســك، فقالت: أطلُق نفسي، فال يقع في الحال شــيء؛ ألن ُمْطلَقَُة  –

لالستقبال. فإن قالت المرأة: أردت اإلنشاء؛ وقع في الحال.
إذا قال: أُقسم باهللا ألفعلن، وأطلّق، فاألصح أنه يكون يميناً وال ُيحَمل على الوعد. –
إذا قيل للكافر: آمْن باهللا، أو أَْســلْم هللا، فأتى الكافُر بصيغة المضارع فقال: أُوِمنُ أو أسلُم؛  –

فإنــه يكون مؤمنــاً، وال نحمله أيضاً على الوعد قياســاً على ما ســبق في أقســم كذا، نقله 
الرافعي عن المنهاج للحليمي وأقّره.

عى عليه: أنا أُِقر بما يّدعيه، فإن قلنا: إنّ المضارع حقيقة في الحال فقط؛ كان  – إذا قال المد
إقرارًا، وإن قلنا: في المستقبل فقط؛ فال؛ ألنّه وعٌد، فإن قلنا: إنّه مشتَرك وحَملنا المشتَرك 
على جميع معانيه إذا لم تقْم قرينة؛ كان إقرارًا، وإن قلنا: ال ُيحمل، فإْن جوزْنا االســتعمال؛ 

سئل عن المراد وُعمل به.
وقد ذكر األسنوي(1) هذه الوجوه كلها تأثرًا بما ذهب إليه علماء اللغة في أصل القاعدة عندهم.

الثانية: في فعل المضارع المنفي
الفعل المضارع المنفي «بال» يتخلّص لالســتقبال عند ســيبويه، وقال األخفش(2): إنّه باق على 
صالحيته لألمرين، واختاره ابن مالك في التســهيل، فإن دخلت عليه «الُم» االبتداء، أو حصل النفي 

َح ابنُ مالك خالَفه. بليس»، أو «ما»؛ ففي تعيينه للحال مذهبان؛ األكثرون على أنّه يتعيّن، ثم َصح»
ا كان ذلك داخًال في تصرفات  بال»، ولَم» هذه قاعدة لغوية نحوية تبيّن داللة المضارع المنفي

عوا عليها فروعاً كثيرة. ف القولية، ادخلوها في األصول وفرالمكل

تفريع العلماء على هذه القاعدة:
منهــا إذا أَِذن المرتِهن للراِهــن في عتق المرهــون ورد الراهنُ اِإلذَن وقــال: ال أعتقه، ثّم  –

أَْعتَقَهُ؛ احتمل الوجهين.
: ال أقبل هــذه الوصية؛ فإنه يكون رّدًا لها كما جــزم به الرافعي في  – ومنهــا إذا قال الوِصي

نظيره من الوكالة.

انظر: التمهيد لألسنوي، ص 145، مؤسسة الرسالة، 1980، ط4.  (1)
التمهيد، ص 149.  (2)
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ومنها إذا قال له: أَْقِسْم، فقال: ال أُقسُم؛ فإنّه يكون ناكًال عن اليمين. –
عيه؛ فإنّه يكون إقرارًا. قال األســنوي: ألنّ الفعل نكرةٌ وقع في  – ومنهــا إذا قال: ال أنكر ما تد

سياق النفي فيُفيد العموَم فيكون إقرارًا(1).
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وتحته خمس قواعد:
األمر وما تصرف منه كأََمْرُت زيدًا بكذا، وقول الصحابي: أََمرنَا رســول اهللا ژ ،  األولى: «إنّ 

ال بالوضع على طلب الفعل»(2) حقيقٌة في القول الد
فقولهم: «الدال بالوضع» يشــير إلى وضع أهــل اللغة؛ ألن الواضع ثالثــة: أهل اللغة، وهم 
األسبق، وأهُل الشــرع عن طريق نقِلهم الحقائَق اللغويَة إلى حقائَق شــرعيٍة جديدٍة قد ال يعرفها 

أهُل اللغة، وأهُل الُعْرف عن طريق االستعماِل وتخصيِص الحقائِق اللغوية ببعض أفرادها.
عوا عليها  ف القوليــة، وفرفــات المكل قها بتصروقد أخــذ األصوليون هذه القاعــدةَ باعتبار تعل

فروعاً:
منها إذا قال لزوجته: أمُرِك بيدك، أو: فوضت إليك أمَرِك؛ فإنه يكون كنايًة عن الطالق؛  –

كما جزم به الرافعي؛ ألننا إذا قلنا: إنه مشــترك أو للقدر المشترك؛ فال بد من نيٍّة تميز 
المراَد. وإن قلنا: حقيقة في القول الطالب للفعل خاّصًة؛ فيكون استعماله في غيره مجازًا، 

والمجاز ال بد فيه من القصد.
ومنها بطالن االســتدالل بقوله ژ : «أُِمْرُت أن أســجد على ســبعة أعظم» على وجوب وضع  –

اليدين، والركبتين والقدمين في السجود(3).

د عن قرينٍة؛ يفيُد الوجوب»، وهو مذهب الجمهور، نص عليه أحمد، وهو  الثانية: «األمر المجــر
. مذهب المالكية والشافعية واألشعري

ثّم اختَلــف العلماء في األمر: هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشــرع؟ فيه مذهبان: 
األول وهــو كونه بالوضع؛ نقلــه في البرهان عن الشــافعي ثّم اختار أنّه بالشــرع. وهناك قول 

التمهيد، ص 149.  (1)
التمهيد، ص 264؛ ونهاية السول، 4/2. واإلبهاج، 2/2.  (2)

التمهيد، ص 265.  (3)
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للقيرواني أنّه يدل بالعقل(1). وفي هذه المســألة مذاهُب أَوصلها األصوليون إلى خمســَة عشــَر 
َمذهباً(2).

فهذه قاعــدة لغوية وأن داللتها جاءت مــن طريق الوضع كما ذهب إليه بعــض األصوليين، ثّم 
، فإن الخطاَب الشــرعي قد  اســتعملها األصوليون لكون األمر صفــًة من صفات الخطاب الشــرعي
يكون أمرًا، أو نهيــاً، فإن كان أمرًا وجب امتثاله لقوله تعالى إلبليس: ﴿ "   #   $   %   &  ' ﴾ 
مة صغرى،  [طه: 93]. فأخذوا من هذه اآلية مقد ﴾c  b  ﴿ :[األعــراف: 12]. وقول موسى لهارون

لقوله تعالى: ﴿ ¡  ¢    £  ¤   فقالوا: تاِرك األمِر عاٍص، ثم قالوا: وكل عاٍص يســتحق النارَ 
¥  ¦  §      ¨﴾ [الجن: 23]. فصارت النتيجة: تارُك األمر يستحق النار، وال يستحق النار أحد على 

ترك األمر إال إذا كان األمر للوجوب.
عوا عليها فروعاً منها: فر ثم

وجوب اإلشهاد على الرجعة؛ لقوله تعالى: ﴿ Z  Y  X  ] ﴾ [الطالق: 2]. –
ومنها تكبيرة اإلحــرام؛ لقوله ژ لألعرابــي: «إذا قمَت إلى الصالة فكبــر»(3)، فهذا أمٌر،  –

واألمُر للوجوب.

الجمهور(4)، وقيل: لالســتحباب، ذََكره  الثالثة: «األمر بعد الحظر يفيــد اإلباحة»، وهو قــولُ 
مه َحْظــٌر. وهو األصح عند  القاضي حســين من الشــافعية. وقيل: يقتضي الوجوَب كمــا لو لم يتقد

اإلمام فخر الدين وأتباعه، ونقله ابنُ برهان عن الباقالني واآلمدي عن المعتزلة.
وقد فّرع األصوليون على هذه القاعدة فروعاً منها:

إباحــة زيارة القبور لكونها جاء مأمــورًا بها بعد الحظر، وهو قولــه ژ : «كنت قد نهيتكم  –
عن زيارة القبور أال فزوروها»، وقال البعض: إنّه يدل على الندب؛ لقوله ژ : «فإّنها تذكر 

باآلخرة»(5).
األمر بالنظر إلى المخطوبة، هــو أمٌر بعد حْظر؛ فيقتضي اإلباحَة بنــاءً على القاعدة، وقال  –

البعض: بل يدل على االستحباب؛ لقوله ژ : «فإّنه أحرى أن ُيْؤَدم بينكما»(6).

قواعد ابن اللحام، ص 159.  (1)
المراجع السابقة؛ والنظر المستصفى 164/1؛ واإلبهاج 15/2.  (2)

رواه مسلم.  (3)
انظر: المحصول 129/2؛ والكاشف 292/1؛ واإلبهاج 26/2 والتبصرة، ص 38؛ ومختصر ابن الحاجب 91/2.  (4)

أخرجه مسلم في صحيحه، 1517، كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور.  (5)
رواه مسلم في باب النكاح، 74 و75؛ وابن ماجه في النكاح، 9.  (6)
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– .(1) الكتابة بيُع ماِل الشخص بماله وهو ممتِنع بال شك األمُر بالكتابة جاءت بعد التحريم؛ حيث إن

الرابعة: «األمر المطلَق ال يفيد فورًا، وال تراخياً»(2).
األمُر المطلَق ال يفيد الفور وال التراخي؛ ألنه تارة يتقيّد بالفور، وتارة بالتراخي.

ومن فروع هذه القاعدة:
اختالفهم في وجــوب الكفارة هل هــي على الفور أو التراخــي؟ وكذا الوفــاءُ بالنذر. وكذا  –

اختالُف أبي حنيفة والشــافعي رحمهما اهللا في فريضة الحّج هل هي على الفور أو التراخي؟ 
فذهب أبو حنيفــة إلى القول: بأنها على الفور، وقال الشــافعي: إنها على التراخي، ومنشــأ 

اختالفهم في ُموِجب األمر هل هو الفور أو التراخي؟
قضاءُ ديون اآلدميين عند المطالبة هل هي على الفور أو التراخي؟ في المســألة وجهان عند  –

أصحاب أحمد.
اختالفهم في قضاء الصلوات المفروضات، هل هو على الفور أو التراخي؟ بناءً على هذه القاعدة. –

الخامسة: «هل األمر بالشيء نهي عن ضده؟ وبالعكس؟».
هذا مذهب الجمهور وقيل: إن األمر بالشيء ليس نفس النهي عن الضد، ولكن يستلزمه عقًال. 
ه لغة وال عقًال؛ ألنّ المأمور قد يكون غافًال عن الضد حينما  وقيل: األمر بالشيء ليس نهياً عن ضد

يوجه إليه األمر، وال يكون حين الغفلة عن الشيء مأمورًا به.
فمــن فروعها: المكلف لما كان مأمورًا باســتدامة النــكاح؛ كان منهياً عن إرســال الطلقات  –

الثالث؛ ألنّ ذلك ضّد االستدامِة، فكان منهيّاً عنه.
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وتحته قاعدة: «النهي المطلق يفيد التحريم وقيل الكراهة».
النهي من مباحث اللغة، وقد أخذ األصوليون منه هذه القاعدة؛ لكون الخطاب الشرعي قد يرد 
بالنهي، فإذا ورد بالنهي فهل ُيفيــد التحريَم أو الكراهَة؟ فالراجح الذي عليه الجمهور أنّه للتحريم 

إذا تجّرد عن القرائن. نّص عليه الشافعي في الرسالة في باب العلل في األحاديث(3).

قواعد ابن اللحام، ص 165؛ والتمهيد لألسنوي، ص 272.  (1)
المراجع السابقة.  (2)

انظر: التمهيد لألسنوي، ص 290؛ والرسالة للشافعي، ص 211، بتحقيق: أحمد شاكر.  (3)
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عوا عليها فروعاً منها: وقد فر
تحريم بيع الغرر، وكذلك النجش، وتحريم البيع على بيع أخيه، وكذلك النكاح على نكاحه.  –

وغير ذلك من الفروع التي ال تنحصر.
إال أن األصوليين قد زادوا أمورًا على أهل اللغة.

فقالوا: إنّ النهي إّما أن َيِرَد على ذات المنهي عنــه أو على جزئه، وإّما أن يرد على َوْصٍف من 
أوصافه.

فإذا ورد على العقد مثــًال؛ أفاد البطالن وكذلك إذا ورد على جزئه. مثال األول: النهي عن بيع 
هاتها. ة في بطون أمالنجش، ومثال الثاني: النهُي عن بيع المالقيِح وهي األجن

وإذا ورد على وصف فقد يكون هذا الوصف مقارَناً للعقــد كالنهي عن بيع درهم بدرهمين، أو يكون 
ُمنْفَكّاً عنــه كالنهي عن البيع وقَت النداء، فهذا يفيد الفســاد. وهذا تفصيل الحنفيــة؛ فإنّهم فرقوا بين 
البطالن والفساد فقالوا الباطل ما لم يشرع بأصله وال وصفه، والفاسد ما شرع بأصله من دون وصفه(1).
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وتحتها ست قواعد:
ومما يعرض للخطاب الشــرعي الحقيقة. والمجاز فقد تكون الداللــة على المعنى حقيقية وقد 

تكون مجازية.
وقد تعرض علماءُ اللغة والبيــان وعلماءُ األصول لتعريف الحقيقة وأتــوا بأمور غيِر َمْرضيٍة في 

تعريفها(2).
وأحسن ما قيل فيها هي: «اللفظ المســتعَمل فيما ُوضع له أوالً في اصطالح التخاطب»، وقولُه: 
«في اصطالح التخاطب» أدخل الحقائق الثالث: اللغوية، والعرفية، والشرعية؛ فحيث حَصَل التخاطُب 
حصل نوعٌ من الحقيقة بذلك التخاطب، فإْن كان باصطالح أهل اللغة فهي اللغوية، كاألسد للحيوان 
المفترس، وإن كان باصطالح أهل العــرف فهي العرفية، كالدابة للحيوان المخصوص، والشــرعية 

كلفظ الصالة والحّج.

ينظر كتاب غاية المأمول في توضيح الفروع لألصول، ص 210.  (1)
انظر: الخصائص، البن جني حيث قال في تعريفها: «إن الحقيقة ما أُقر في االستعمال على أصل وضعه في اللغة». الخصائص،   (2)
442/2 دار الكتــب المصريــة؛ وعرفها الجرجاني فقــال: «هي كل كلمة أريَد بهــا نفس ما وقعت له في وضــع واضع وقوعاً 

ال يستند فيه إلى غيره كاألسد للبهيمة المخصوصة». انظر: أسرار البالغة، 398/1، ط1.
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وأّما المجاز فهو مفعل من الجواز بمعنى: العبور، تقول: ُجْزُت من مكان كذا؛ إذا عبرت، وأصله 
«مْجوَز»، فنُقلت حركة الواو إلى الجيم الســاكنة فتحركت الــواو وانفتح قبلها فصارت «مجاز»؛ ألن 

الكلمة إذا استُعملت في غير موضعها األصلي فقد جاوزت موضعها فصارت مجازًا(1).
هذا تعريفه لغة.

وأما في االصطالح؛ فقد عّرفه عبد القاهــر الجرجاني وقال: «هو كلمة أريد بها غيُر ما ُوضعت 
له في وْضِع واِضِعها لمالحظٍة بين األّول والثاني»(2).

وعّرفه ابن األثير بقوله: «المجاز هو ما أريد به غير المعنى الموضوِع له في أصل اللغة».
ومن أهّم القواعد اللغوية التي أُدخلت إلى علم أصول الفقه:

قاعدة: «األصل في الكالم الحقيقة».
وقاعدة: «إذا تعذرت الحقيقة ُيصار إلى المجاز».

وقاعدة: «إذا تعذر إعمال الكالم ُيهَمل».
مت الشرعية». وقاعدة: «إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية ُقد

وقاعدة: «إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية ُقدمت العرفية».
وهناك قواعُد أخرى كقاعدة: «عموم المجاز»، وقاعدة: «تعارض الحقيقة المرجوجة مع المجاز 

الراجح».
وسوف أتناول هذه القواعد بشيء من الشرح وبيان تفريع العلماء عليها على سبيل اإليجاز.

القاعدة األولى: «األصل في الكالم الحقيقة»
؛  ف عند اإلطالق أن ُيحَمــَل على معناه الحقيقيالراجح مــن كالم المكل معنى القاعدة هو: أنّ 
ألنّه المتباَدر إلى الذهن عند اإلطــالق. وال ُيحمل على المجاز؛ ألنّ الحقيقَة هي األصُل في الكالم، 
المكلف عليه. والمجاز خلف عن الحقيقة، فال ُيحمل عليه كالم  واألســاُس الذي ينبغي تنزيل كالمِ 

المكلف إال إذا تعذرت الحقيقُة(3).
أّما تفريــع العلماء عليها؛ فهذه قاعدة لها من الفروع الشــيءُ الكثير، وهــي موضع اتفاق عند 

ة، ولها فروعٌ في مختلف األبواب. جميع األئم

انظر: القاموس للفيروزأبادي؛ ولسان العرب البن منظور؛ وتاج العروس للزبيدي مادة (َجوَز).  (1)
أسرار البالغة ص 398، ط1؛ والطراز للعلوي، 67/1.  (2)

ينظر شرح هذه القاعدة في كتاب القاعدة الكلية إعمال الكالم أولى من إهماله وأثرها في األصول، ص 105.  (3)
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فمن فروعها:
لو وقف على ولده أو أوصى له، فهل يدخل ولُد ولِده في الوقف أو الوصية؟ –

ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشــافعية، ومن الحنابلة القاضي وأصحاُبه إلى أنّ ولَد الولِد 
ال يدخل في هذا الوقف أو الوصية(1).

إذا أوصى ألرامل بني فالٍن؛ فالوصية للنساء الالتي َفقدن أزواَجهنّ، وإلى هذا ذهب الجمهور. –
لكن هل يدخل الرجال الذين فقدوا زوجاتهم في المسألة؟ وجهان:

األّول: ال يدخلون؛ ألنّ األرملة حقيقة في المرأة، وإطالق األرمل على الرجال مجاز، واألصل في 
ى من َفقََد زوجتَه أرمًال كما في قول جرير. الكالم الحقيقة. والثاني: يدخلون؛ ألنّه قد ُيسم

حاجَتها يـــت  قض قد  األرامـــل   الذكِركل األرمـــِل  هذا  لحاجـــة  فمن 
ومن هنا ظهرت عالقة اللغة باألصول، وكيف أن علماء الفقه واألصول يستندون إلى أقوال أهل اللغة.
وقد أنكر ابــنُ األنباري هذا القولَ وخّطأهم فيه، والشــْعر الذي اســتدلوا به هــو حّجة عليهم 
ال لهم، فإنّه لو كان لفظ «األرامل» يشــمل الذكــر واألنثى لقال: حاجتهــم؛ إذ ال خالف بين أهل 
اللســان في أنّ اللفظ متى كان للذكر واألنثى ثم رُد عليه ضمير؛ غلب عليه لفظ التذكير وضميُره، 
فلّما رُد الضميُر على اإلناث؛ ُعلم أنّه موضوع لهن على االنفراد، وَسّمى «أرمًال» تجوزًا؛ تشبيهاً بهنّ؛ 

ولذلك وصف نفسه بأنه ذكر(2).
ٌر في قواعد اللغة. وهكذا َيحتكم علماء الفقه واألصول إلى ما هو مقر

إذا أوصى ألبكار بني فالن؛ فال َتدخل المصابة بالفجور، وهل َيدخل الرجال غيُر المتزوجين  –
ة إطالق البكــر عليهم؟؛ كقوله ژ : «البكـــُر بالبكر جلُد مئٍة  فــي الوصية بناءً علــى صح
وتغريُب ســـنة»(3). وإذا دخلوا؛ فهل من باب الحقيقة أو المجاز؟ والراجح أنّهم يدخلون من 

باب المجاز، واألصل في الكالم الحقيقة.
قال في البدائع: «وإطالق البكر على الذكر من باب المجاز»(4).

القاعدة الثانية: «إذا تعّذرت الحقيقة يصار إلى المجاز»
المعنى العام للقاعدة هو: إن الحقيقة إذا تعّذرت أو ُهجرت؛ تعيّن المصير إلى المجاز.

انظر: أشباه ابن نجيم، ص 7؛ والمدونة 344/4؛ وشرح المهذب للمطيعي 222/14، مطبعة عاطف؛ والمغني البن قدامة، 618/5.  (1)
المغني 55/54/6؛ والمجموع 376/14.  (2)

رواه مسلم.  (3)
بدائع الصنائع للكاساني، 4877/10 والتي بعدها.  (4)
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ر ثالثُة أنواٍع: والتعذ
أوًال: التعّذر العقلي، كأن يقول لمن هو أكبر منه ســناً: أنت ولدي، فيحمل مجازًا على العتق إن 

كان عبدًا.
ثانياً: التعّذر العادي أو العرفي وإن صّح عقًال، كمن حلف ال يأكل من هذه الشجرة فينعقد على 

ثمارها.
ثالثاً: التعّذر الشــرعي، مثل النكاح فإنّه حقيقة في الوطء مجاز فــي العقد، فلو قال ألجنبية: 
إنّي نكحتك بكذا، فينصرف إلى المجاز وهو العقد لتعّذر الحقيقة شــرعاً؛ وهو نكاح األجنبية بمعنى 

وطئها.
والسبب الثاني من أســـباب ترك الحقيقة: أن تكون مهجورًة، وهي التي ُيتصور الوصول إليها 

عقًال إال أن الناس هجروها(1)، وهي نوعان.
األول: أن تكــون مهجورة ُعرفاً، كمن حلف ال يأكل من هذا الدقيــق، فيحنث بأكل خبزه وكعكه 

وفطيره.
الثاني: أن تكون مهجورة شــرعاً، كالتوكيل في الخصومة، والخصومــُة حقيقتها المنازعة، وهي 
ممنوعة شــرعاً لقوله تعالى: ﴿ $ % ﴾، فتنصرف الوكالة مجازًا إلى الجواب مطلقاً إنكارًا أو 

إقرارًا.
وهناك أســباٌب لترك الحقيقــة والمصير إلى المجــاز، وهي الداللة، وهي أربعة أقســام: 
داللة في نفس الكالم، وداللة في سياق الكالم، وداللة العرف، وداللة َتُعود إلى قصد المتكلم 

ونيته(2).

تفريع العلماء على هذه القاعدة:
فمن فروعها:

إذا أوصى أو وقف على أوالده وليس له إال أوالد أوالد فإنّه يصّح وصية أو وقفاً عليهم(3). –

فواتح الرحموت 221/1؛ وأصول الثاني 34؛ والنسفي على المنار مع حاشية الرهاوي، ص 410.  (1)
انظر: كتاب القاعدة الكلية إعمال الكالم أولى من إهماله للعبد الفقير، ص 201 و211.  (2)

انظر: شرح المجلة لعلي حيدر 45/1؛ واألشباه البن نجيم، ص 136؛ والتمهيد لألسنوي / 230؛ والبهجة شرح التحفة، 312/2؛   (3)
والمعنى 608/5؛ وشرح المهذب للمطيعي، 342/19؛ والبدائع للكاساني، 1708/4.
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لو حلف ال يأكل من هذه الشــجرة فأكل من ثمرهــا أو ثمنها؛ فإنّ يمينَــه تنصرف إلى ما  –
يخرج منها إن كان مأكوالً أو إلى ثمنها إن لم ُيخرْج منها ما يؤكل؛ لتعّذر الحقيقة وهي أكُل 

عيِن الشجرة(1).
وقد مّر كثير من فروع هذه القاعدة أثناء ذكِر أســباِب ترك الحقيقة، مثل التعّذر العقلي، كأن 

يقول لمن هو أكبر منه سناً: أنت ابني.
ومثل التعذر العرفي: كمن حلف ال يأكل من هذا القدر، انعقد اليمين لما يحل فيه.

ومثل التعذر الشــرعي: مثل لفظ النــكاح إذا أطلق على األجنبية وانصرف مجــازًا إلى العقد، 
ونحو ذلك كثير.

القاعدة الثالثة: «وهي إذا تعّذر إعمال الكالم ُيهَمل»:
إذا لم يستطع المجتهد أن َيحمل كالَم المكلف على حقيقته وال على مجازه؛ فإنه ُيهمله وُيصبح 

لغوًا ال فائدة منه.
أسباب إهمال اللفظ:

واللفظ قد ُيهمل بسببين رئيسين:
األول: تعذرُ إعماِله في حقيقته وفي مجازه بأحد أنواع التعذر السابقة.

والثاني: بأن يكون اللفظ مشتَركاً بين معنيين وال يوجد ما يرجح أحَدهما على اآلخر، وهذا عند 
الحنفية والمختار عند الرازي وأتباعه.

ا عند الشــافعي وأبي بكر الباقالني فال ُيعتبر المشتَرك مهَمًال؛ لجواز حمل اللفظ المشترك  أم
على جميع معانيه عندهم.

تفريع العلماء على هذه القاعدة:
فمن فروع هذه القاعدة:

لو اّدعى أحٌد في حقّ من هو أكبُر منه ســناً ومعروُف النسب من غيره أنه ابنه فهو لغوٌ؛ لظهور 
كذِبه عقًال وشــرعاً، فال يمكن إعماله حقيقة في إثبات نســبه وال مجازًا عــن إعتاقه، وهذا مذهب 
جمهور األئمة المالكية والشــافعية والحنابلة، وخالف في ذلك أبو حنيفة 5؛ فأعمَل كالَمه مجازًا 

انظر: حاشية الرهاوي على شرح المنار، ص 410؛ وشرح المجلة لالتاسي، 73/1؛ وأصول الشاشي، 185/1؛ والمدونة الكبرى،   (1)
127/2؛ واألشباه للسيوطي، ص 70؛ وقواعد ابن رجب الحنبلي، ص 277.
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عن الحرية؛ ألن أبا حنيفة يعتبر المجــازَ خلفاً عن الحقيقة باعتبار التكلم، وغيره يعتبره خلفاً عنها 
باعتبار الُحكم؛ يعني إذا تعذر انعقــاُد الكالم للحكم األصلي؛ تعذر انعقــاده للحكم الخلفي، وُبنُوةُ 

األكبر لألصغر متعذرةٌ؛ لذلك ال تصلُح مجازًا عن الحرية(1).
لو قال لزوجته وهي معروفة النسب من غيره: هذه ابنتي، ال تقع الفرقة بينهما، وموجب هذا  –

الكالم إثبات النســب وقد صار مكذباً به شــرعاً، فيقع كالمه لغوًا عند جميع الفقهاء، بمن 
فيهم أبو حنيفة 5. فأما إلغاؤه عند الجمهور فظاهٌر وهو تكذيب الشرع والحس له، وأما 
عند أبي حنيفة؛ فألنه ليس بكالم موِجب بطريق اإلقرار في ملكه، إنما موِجُبه إثباُت النسب 

وقد كذبه الشرع فيقع لغوًا.
إذا قال: هذه الوصية لموالي، وله مولى ِمْن أعلى وهو الســيد، ومولى من أسفل وهو العبد،  –

والوصية تصح لالثنين؛ ألنها إذا كانت للســيد فهي بمثابة الشكر على أياديه البيضاء، وإذا 
كانت للعبد فهي بمثابة الشفقة والرحمة، فتلغو الوصية لتعّذر الحقيقة والمجاز.

القاعدة الرابعة: «إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية ُقّدمت الشرعية»
من فروع هذه القاعدة:

حمُل قــول النبي ژ : «الطواف بالبيت صالة»(2) على الشــرعية حتى يشــترط في الطواف  –
الطهارة، وليس على الصالة اللغوية التي هي مطلق الدعاء.

حمُل كالم الرســول ژ : «إني إذاً أصوم»(3) حينما كان يدخــل على زوجاته فيقول لهن: هل  –
عندكــن طعام؟ فإن قلن لــه: ال، قال: «إني إذًا أصــوم»، ُيحمل على الصوم الشــرعّي دون 

اللغوي وهو مطلق اإلمساك.
حمُل كالم الرســول ژ : «االثنان فما فوق جماعـــة»(4) على المعنى الشــرعي، وهو حكم  –

الجماعة شــرعاً من حيث التأمير في الســفر، والصالة يوم الجمعة؛ حيث تنعقد بهم صالة 
الجمعة، وليس على الحقيقة اللغوية، وهي جواز تسمية الثالثة جماعة من حيث اللغة؛ لكون 

النبي ژ قد ُبعث لبيان الشرعيات(5).

انظر: أصول الرخمســي (المراجع: لعله: السرخســي) 162/1؛ والشــرح الكبير للدردير على هامش حاشية الدسوقي 412/3.   (1)
وشرح الجمل على المنهج، 447/3؛ وشرح المهذب للمطيعي 306/2. والمغني 332/9.

أخرجه النســائي عن طاووس عن رجل أدرك النبي، في كتاب: المناســك، باب: إباحة الكالم في الطواف، ص 136، تصوير:   (2)
اسطنبول.

أخرجه النسائي من طرق متعددة وكلها عن عائشة في كتاب: الصوم، باب، 67، ج193/4، تصوير: اسطنبول.  (3)
رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب األذان، باب /35/، ج160/1، تصوير اسطنبول.  (4)

بدائع الصنائع 1695/4؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 128/2، دار الفكر.  (5)
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مت الحقيقُة الشــرعية على اللغوية؛ لكون النبي ژ ُبعث لبيان الشرعيات وليس لبيان  فهنا ُقد
الحقائق اللغوية.

م عرف االستعمال» القاعدة الخامسة: «إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية ُقد
ومن فروعها:

إذا قال لزوجته: إن جلست على البساط تحت السقف في ضوء السراج فأنت طالق، فجلست  –
على األرض تحت السماء في ضوء الشمس، ال تطلق مع أن اهللا سمى األرض بساطاً، والسماء 
سقفاً محفوظاً، والشمس ســراجاً وّهاجاً؛ وذلك بســبب تقديم الحقيقة العرفية؛ ألن الناس 

إنما يتخاطبون بالمشهور من ُعرفهم، وليس في العرف أنّ األرَض بساٌط والسماءَ سقٌف.
إذا قــال: ال آكل اللحم، فأكل الســمك، ال يحنث، وإن ســّماه اهللا لحمــاً؛ ألن أهل العرف  –

ال ُيسّمونه لحماً(1).
لو قــال: واهللا ال أدخل بيتاً، فدخل حماماً ال يحنث، وإن ســماه الرســول بيتاً في قوله ژ :  –

«بئس البيت الحمام»؛ وذلك لتقديم العرف على اللغة(2).
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ما قيل من تعريفه بأنه:  األصول المشــتَرك بتعريفات كثيرة، وأحســنُ  عّرف أئمة اللغة وعلماءُ 
«اللفظ الموضوع لحقيقتين، أو أكثر وضعا أوالً من حيث هما كذلك».

قوله: «لحقيقتين» احترز به عن األسماء المفردة.
» أخــرج ما دلّ على حقيقتين فأكثر، لكن على بعضها بالحقيقة وعلى البعض  وقوله: «وضعا أوالً

اآلخر بالمجاز؛ لذلك قال وضعا أوالً ليخرج المجاز.
ومن القواعد التي لها أثر في الفروع الفقهية قاعدة: «إعمال المشترك في جميع معانيه».

وقد حدث في هذه القاعدة خالف بين األصوليين.
فذهب الحنفية وأبو هاشم وأبو الحسين البصري من المعتزلة والكرخي واإلمام في المحصول إلى 

القول بعدم جواز العمل بالمشترك، بل هو مجَمٌل َيتوقف العمل به على ورود قرينة مبينٍة من الشارع(3).

المحصول، جـ 1، ق1، ص 479؛ والفتوحي في شرح الكوكب، 153/1؛ والبدائع، 1650/4؛ وحاشية الدسوقي، 129/2.  (1)
الحديث أخرجه وذكره النبهاني في الفتح الكبير وعزاه للبيهقي في شعب اإليمان، الفتح الكبير، 9/2.  (2)

المحصول للرازي، ج1، ق1، ص 372.  (3)



أ. د. محمود مصطفى عبود هرموش 81عالقة القواعد اللغوية بالقواعد األصولية

قال العيني من الحنفية «وال عموم له»؛ أي ال ُيستعمل المشترك في أكثَر من معنى.
وذهب الشافعي 5 والقاضي أبو بكر الباقالني إلى جواز استعمال المشتَرك في جميع معانيه. 

وهو قول الجبائي وعبد الجبار من المعتزلة.
اســتدلّ الفريق األول بأنّ واضع اللغة إذا وضع لفظاً لمفهوميــن على االنفراد فإّما أن يكون قد 
َوَضعه مع ذلــك لمجموعهما، أو ما وضعه لهما، فإن قلنا إنّه ما وضعه للمجموع؛ فاســتعماله إلفادة 

المجموع استعمالٌ للفظ في غير ما ُوضع له وأنّه غير جائز.
وإن قلنا إنّه ُوضع للمجموع فال يخلو إّما أن ُيستعمل إلفادة المجموع وحده، أو إلفادته مع إفادة 

األفراد، فإن كان األول لم يكن اللفظ ألحد مفهوماته.
وإن قلنا إنه يســتعمل في إفادة المجمــوع واألفراد على الجمع فهو محــال؛ ألنّ إفادته للمجموع 
معناه أنّ االكتفاءَ ال يحصل إال بهما، وإفادُته للمفرد معناه أنّ االكتفاءَ يحصل بكلّ واحد وذلك جمع 
بين النقيضين، وهو محال(1)، فثبت أنّ المشــترك من حيُث هو مشــترك ال يمكن استعماله في إفادة 

مفهوماته على سبيل الجمع(2).

حّجة الشافعي 5 :
  O  N  M  L  K  J  I   H    G   F  E  D  C ﴿ :اســتدل الشــافعي بقوله تعالــى
  C  B﴿ :ً[الحــج، آيــة 18]. وبقولــه أيضــا ﴾ W  V  U  T   S  R  Q    P

G  F   E  D ﴾ [األحزاب: 56].
فقد أراد اهللاُ جميَع معاني الســجود التي هي الخضوع؛ ألنه هو المقصود من الجبال والشــجر 
الصالةَ  . وأراد به وضَع الجبهة على األرض؛ ألنه هو المقصود من الناس. كما أنّ  والنجوم والدواب
من اهللا الرحمة، ومن المالئكة االستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، وقد أراد اهللاُ هذه المعاني جميعاً 

من لفظ الصالة.

تفريع العلماء على هذه القاعدة:
. فرأى الجاريَة أو الباصرةَ أو الجاسوَس فقد ُعتق؛  – فمن قال لعبده: إن رأيَت عيناً؛ فأنت حر

وذلك إعمالٌ للمشتَرك في جميع معانيه.

المحصول للرازي، ج1، ق1، ص 373.  (1)
المرجع السابق.  (2)
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إذا قــال لزوجتــه: ترّبصي بنفســك ثالثة أقــراء ـ فإنّ لفــظ القُْرء مشــتَرك بين الحيض  –
ـ ، فمن حمل المشترك على جميع معانيه؛ أجاز لها أن تعتّد بأحدهما؛ أي بالحيضات  والطهر 
أو األطهار على ســبيل البدل، فإن كانت المرأة من أهل االجتهــاد فإن اهللا تعالى يقبل منها 

االعتداد بكلّ منهما بدالً عن اآلخر.
قال ســيبويه: «قول اآلخر لغيره: الويل لــك؛ دعاءٌ وخبٌر»، فجعله مفيدًا لــكال األمرين، فثبتت 

بذلك أنّ أصل هذه القاعدة من قواعد اللغة العربية.
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ومن المباحث اللغوية التــي لها عالقة بعلم أصــول الفقه؛ مبحث التــرادف والتوكيد. وذلك؛ 
ألنهما من العوارض التي تعرض للكالم العربي الذي ورد فيه الخطاب الشرعي. وهو من التصرفات 

القولية عند األصوليين؛ ولذلك أدخلوه إلى علم أصول الفقه.

معنى الترادف في اللغة:
الترادف في اللغة مأخوذ من الرديف، وهو ركوب اثنين على دابة.

وفي االصطالح قــال البيضاوي: هو توالي األلفــاظ المفردة الدالة على مســمى واحد باعتبار 
واحد، كاإلنسان والبشر. وقد يكون الترادف لغوياً. كاإلنسان والبشر، أو شرعياً كالفرض والواجب، 

أو عرفياً كاألسد والسبع، أو بحسب لغتين كاهللا/ وخداي/ بالفارسية.
رة في هذا الباب، هل يلــزم إمامة كلّ من المترادفين مقام اآلخر بحيث إن  ومن القواعد المقر

صّح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصّح النطق به في تركيب آخر؟
مذهُب الكثيريــن من أهل اللغة أنــه ال يلزم؛ ألنّ التركيــب الخاص قد يقع فيــه ما َيمنع من 

استعمال اآلخر، وبيانُه من وجوه، منها:
يصح أن تقــول: مررُت بصاحب زيــٍد، وال يصّح أن تقــول: مررت بذي زيــد، وإن كانت ذو  –

مرادفة لصاحب.
ومنها اســم الفعل للغائب كهيهات: بمعنى َبُعد، ال يقع فاعله ضميرًا منفصًال وال ظاهرًا بعد  –

إال، فال تقول: ما هيهات إال زيد، وال ما هيهات إال هو، ويصح ذلك مع (َبُعَد).
؛ ألن المقصود من التركيب  وذهب بعض األصوليين كابــن الحاجب إلى أنّه يلزم ذلك ويصــح

إنما هو المعنى دون اللفظ.
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وذهب البيضاوي إلى صّحة ذلــك إذا كان المترادفان من لغٍة واحدة، أّما من لغتين فال يصّح؛ 
ألن إحدى اللغتين بالنسبة لألخرى مهَملة، فاختالط اللغتين يلزم منه ضم مهَمٍل إلى مستعَمل، وهذا 

. ال يصح

تفريع العلماء على هذه القاعدة:
ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة:

تكبيرة اإلحرام ال تصح بغير العربية لمن يحسن العربية، وتصح لمن ال يحسنها. أما الترجمة 
ها في األولين الصحة مطلقاً، وفي السالم  في النكاح، والرجعة، والســالم ففيها ثالثة أوجه، أصح

التفصيل بين من يحسن العربية ومن ال يحسنها.
ومنها ما قاله الرافعي في كتاب الدعاوى: إنّه إذا قال القاضي: ُقْل واهللا، فقال: والرحمن، كان 

ناكًال عن اليمين.
رواية الحديث بالمعنى فيه مذاهب، يتخّرج بعضها على الخالف المذكور في القاعدة.
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التوكيد فــي اللغة: تقوية مدلوِل ما ذُِكر بلفظ آخر، وهو إّما معنــوّي، كقولك: جاء القوم كلّهم 
أجمعون، وإّما لفظّي؛ أي بإعادة اللفظ بعينه، كقولك: جاء القوم جاء القوم.

ومــن القواعد اللغوية ذات الصلة بعلم األصول قاعدة: «التأســيس أولى من التوكيد»(1)، ومعنى 
هذه القاعدة: أن كالَم الشــاِرع أو كالَم المكلّف إذا دار بين حمله على معنى جديٍد مفيٍد؛ فهو أولى 

من حمله على اإلعادة، ولذلك قالوا: «اإلفادة أولى من اإلعادة».

فروع هذه القاعدة:
فمن فروعها:

إذا قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثالَث مرات، ُحمل كالمه على التأسيس؛  –
ق ِديانًَة ال قضاءً؛  فيقع الطالق ثالثاً بائناً؛ حمًال على التأسيس. فإن قال أردت التوكيد ُصد
ألن القاضي مأمور باّتباع الظاهر عند أبي حنيفة ومالك(2). وقال الشافعي وأحمد ال يلزمه 

إال واحدة(3).

األشباه للسيوطي، ص 135؛ وابن نجيم، ص 149؛ والتمهيد لألسنوي، ص 287؛ ومجلة االحكام لعلي حيدر افندي، 53/1.  (1)
تبيين الحقائق للزيلعي، 218/2؛ والشرح الصغير للدردير 386/3.  (2)

األشباه للسيوطي، 135؛ والمهذب للشيرازي، 58/2، واإلنصاف للمرداوي، 22/9.  (3)
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ومن فروعها:
إذا حلف على أمٍر ال يفعلــه، ثم حلف بعد ذلك المجلس أو في مجلــس واحد ال يفعله أبدًا،  –

ثم فعله فهل ُتحمل يميناه الثانية والثالثة على التأسيس حتى تجب لكل يمين كفارة، أو على 
التوكيد حتى تجب عليه كفارة واحدة؟ حصل خالف بين الفقهاء.

فبعضهم يحمل اليمينين الثانية والثالثة على التأسيس مطلقاً َقَصَد التوكيد أم لم يقصده، وهم 
في المذهب الشافعي(2)،  الحنفية(1)، وبعضهم يحملهما على التأسيس إال أن يقصد التأكيد، وهو قولٌ 
والمرجوُح في المذهب المالكي(3)، وبعضهم يحملهما على التوكيد ديانة ال قضاءً وهو مذهب الكرخي 

من الحنفية، وبعضهم يحملهما على التوكيد وهم الحنابلة.
لكن ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وبعض المالكية هو األقرب إلى القاعدة.

وفروعُ القاعدة كثيرة استوَعْبتها في كتاب: شرح القاعدة الكلية إعمال الكالم أولى من إهماله، 
ص 290.
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العموم في اللغة: شمولُ أمٍر آلخر.
وفي االصطالح: هو اللفظ المستغِرُق جميَع ما َيصلُح له دفعًة بوضع واحد من غير حصر.

ى بصيغ العموم، أو ألفاظ العموم، مثل لفظ: كلّ، وجميع،  على العموم تســم وهناك ألفاٌظ تدل
وسائر، وقاطبة، وعامة، ومعشر ومعاشر، وكافّة.

أسماء الموصول مثل: من، وما، وأخواتهما، وأسماء الشرط، والُمَحلّى  ومن ألفاظ العموم أيضاً 
بـ «أل»، ســواء كان اســماً مفردًا كقوله تعالى: ﴿ 7  8  9  :  ; ﴾ [البقرة: 275]، أو اســَم 
جنٍس مثل: «اإلنســان» في قولــه تعالــى: ﴿  !  ❁   # $  % &﴾ [العصــر: 1، 2]، وكذلك 
النكرة في ســياق النفي، والنكرةُ في ســياق الشــرط. وكل صيغة من هذه الصيغ هي قاعدة، ولها 
من الفروع الشــيءُ الكثير بينتُها في كتابي «غاية المأمول في توضيح الفروع لألصول»، وكثيٌر منها 

مذكوٌر في كتب تخريج الفروع على األصول.

انظر: بدائع الصنائع، 10/3.  (1)
الروضة للنووي، 16/11.  (2)

أسهل المدارك، 30/2 و31.  (3)
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وهذه الصيغ وضعها علماء اللغة إلفادة العموم والشمول، وقد أخذها األصوليون عن أهل اللغة. 
روا أثنــاء كالمهم عن داللة العامّ أنّ داللتــه من طريق اللغة، وأنّ أهَل اللغــة إنما وضعوا هذه  وقر
ر الحنفيُة أنّ داللَة العامّ على أفراده داللٌة  األلفاظ للداللة على العموم االستغراقي اليقيني، حتى قر

قطعية، وهو ما نريد توضيحه في القاعدة التالية.
من قواعد العموم أنّ العام داللته على أفراده قطعية عند الحنفية، وعند الجمهور ظنيٌة.

اســتدل الجمهور بأنه ما من عــامّ إال دخلَه التخصيص، أّمــا الحنفية فقد اســتدلّوا بالحقيقة 
اللغوية، فإنّ أهَل اللغة لما وضعوا هذه األلفاَظ إنما وضعوها للعموم االستغراقي الذي يفيد القطَع، 

فلو كان مفيدًا للظن لكان مستعَمًال في غير ما ُوضع له(1).
وهكذا نرى أثر اللغة على القواعد األصولية وِصلََة القربى بين النوعين من القواعد.

ع عن هذه القاعدة مسائُل أصوليٌة منها: وقد تفر
»؛ لعدم المكافــأة بين العام  َم الخــاص المســألة األولى: «إذا تعــارض العامّ مع الخــاّص ُقد
م الخاص على العام، هذا عند الجمهور، وعند الحنفية يقدم  والخاص، فال تعارض بينهمــا، بل ُيقد

العام على الخاص؛ ألنّ داللَة العام عندهم قطعيٌة.
المســألة الثانية: «العام إذا كان قطعي الداللة فال يصح تخصيصه بالقياس وال بخبر الواحد، 

وأما إذا كانت داللته ظنية فيجوز تخصيصه بالقياس وبخبر الواحد».
ولهذه القاعدة من الفروع ما ال ُيحصى.

:ô°ûY …OÉëdG Ö∏£ªdG

ø«ª∏μàªdG á≤jôW ≈∏Y á«¶Ø∏dG ád’ódÉH ¢üàîJ »àdG óYGƒ≤dG »a

الداللة اللفظية تنقسم إلى منطوق، ومفهوم.
عليه اللفُظ في محلّ النطق، مثل قوله تعالى: ﴿ 7  8  9  :  ; ﴾  فالمنطوق: ما دلّ 

[البقرة: 275].

 ﴾z   y  x  w ﴿ :عليه اللفــظ ال في محلّ النطــق، كداللة قوله تعالــى والمفهوم: ما دلّ 
[اإلسراء: 23] على تحريم الضرب من باب أولى.

موا المنطوَق إلى: منطوٍق صريح، ومنطوق غير صريح. ثم َقس

راجع التلويح على التوضيح، 38/1؛ وفواتح الرحموت، 266/1؛ والمناهج األصولية للدريني، ص 303.  (1)



الـقـواعــد الشـرعيـة86 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ناً. فالصريح: ما دلّ عليه اللفظ مطابقًة، أو تضم
وعّرفوا داللــة المطابقة: بأنّها داللُة اللفظ علــى تمام المعنى، كداللة اإلنســان على الحيوان 

الناطق.
وأّما داللة التضمن: فهي داللة اللفظ على جزِء معناه، كداللة اإلنســان على الحيوان فقط، أو 

الناطق فقط.
وأّما المنطوُق غيُر الصريح: فهو داللة اللفظ على المعنى بطريق االلتزام.

وقّسموه إلى ثالثة أقسام:
غير مقصــوٍد للمتكلم، كداللــة قوله تعالى:  ـ  1 داللة إشـــارة: وهي داللُة اللفظ علــى الزمٍ 

 ﴾ P   O   N ﴿ تعالــى:  قولــه  مــع  [األحقــاف: 15]،   ﴾ /   .   -   , ﴿
[لقمان: 14]؛ على أن أقل مّدة الحْمل ستّة أشــهر، وذلك بطرح أربعة وعشرين شهرًا للرضاع 

ِة الحْمل. مد فيبقى ستُّة أشهٍر ألقل
مقصوٍد للمتكلم لــواله لما صح الكالم  ـ  2 داللة اقتضاء: وهــي داللة اللفظ علــى الزمٍ 

عقًال وال شــرعاً. ومثلوا لها بقوله تعالــى: ﴿k  j ﴾ [يوســف: 82]، ولتصحيحه 
روا كلمــَة «أهل». وبقوله ژ : «ُرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسُتكرهوا  عقًال قد
عليه»(1). ولتصحيحه شرعاً قّدروا «رفع اإلثم»، أي إثم الخطأ والنسيان، وذلك لوقوعه 

في األمة.
ـم ال يتوقف عليه صدق  ـ  3 داللة تنبيه وإيماء: وهــي داللة اللفظ علــى الزم مقصود للمتكلـ

الكالم أو صحته عقًال أو شرعاً، وإنّما تتوقف عليه بالغُة الكالم.
وأكثر ما يكون بســبب اقتران حكمٍ بوصٍف أو شــرٍط، لو لم يكن الوصُف والشرُط علًة للحكم؛ 

لكان اقترانه ُمِخال في عرف أهل اللغة.
وقّسموا المفهوَم إلى: مفهوم مواَفقة، ومفهوم مخالَفة.

وعرفوا مفهوم الموافقة بأنه: «داللة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه وموافقِته له 
نفياً وإثباتاً»(2).

وقّسموه إلى: مفهوم مساٍو، ومفهوم أولى.

شرح العضد، 172/2.  (1)
شرح العضد على ابن الحاجب، 172/1.  (2)
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فإن كان الحكم في المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به؛ فهو مفهوم المساوي.
وإن كان الحكم في المسكوت عنه أولى من الحكم في المنطوق؛ فهو مفهوم أولى.

مثال األول: تحريُم حرِق ماِل اليتيم، فإنّه مساٍو لتحريم أكله.
. ومثال الثاني: تحريم ضرب الوالدين، فإنّه أولى من تحريم التأفيف؛ ألن اإليذاءَ فيه أشد

وأّما مفهوم المخالفة فقد عرفوه بأنه: داللة اللفظ على حكم في المســكوت مخاِلٍف للمنطوق، 
وهو أنواع: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، ومفهوم 

اللقب عند البعض(1).
وقالوا إنّ تعليَق الحكم بأَحد هذه القيود؛ يُدل على انتفاِء الحكم عند انتفاء قيٍد منها.

رة في هذا الموضوع: «أنّ تقيد الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على انتفاء  ومن القواعد المقر
الحكم عند انتفاء الصفة».

ومآل هذه القاعدة هي إثباُت حجيِة مفهوم المخالفة، وهو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية 
والحنابلة.

وذهب الحنفية إلى اعتبار مفهوم المخالفة من األدلّة الفاسدة.
ة اللغة قــد عملوا بالمفهــوم واعتبروه حّجــًة، منهم اإلمــام أبو عبيد  أئم الجمهور بــأن احتــج

القاسم بن سالم، واإلمام الشافعي، وهما من كبار أئمة اللغة من غير منازع.
  T   S  ﴿ :واحتّج الحنفية بأنّ االحتجاَج بالمفهوم أّدى إلى الزم باطل، من ذلك قوله تعالى
Z  Y  X  W  V  U ﴾ [النــور: 33]. فمفهــوم اآلية أنّ الفتيات إن لم يــردن التحصنَ، يجوز 

إكراههن، وهو الزٌم باطل، فما أّدى إليه ـ وهو العمل بالمفهوم ـ يكون باطًال.
وأيضاً قوله تعالى: ﴿ i   h   g   f ﴾ [النساء: 23]، قالوا: لو كانت الربيبة 

خارج الِحْجر؛ فإنه َيلَْزُم جواز نكاحها، وهو باطٌل.
وأوردوا عليهم أمثلة كثيرة ال يقول الجمهــور بالمفهوم فيها؛ لكون المفهوم موضع ضرورة، فإذا 
الح للمجتهــد أي معنى؛ غير المفهوم من كــوِْن القيِد خَرج مخَرج الغاِلــب، أو بياَن الواقع، أو خرج 
مخرج تهويــل الُحكم، أو تفخيم أمره، أو عارَضه منطوٌق، فإن المفهــوم عند الجمهور يتعّطُل العمل 

ر في كتب األصول. به، كما هو مقر

كابن الدقاق من الشافعية.  (1)
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ة اللغِة؛ فإنهم لما ســمعوا  ره أئم وهكذا ظهر لنا كيــف احتكم جمهــور األصوليين إلى ما قــر
قول الرســول ژ : «مْطُل الغني ظلم»(1)؛ قالوا إنّ هذا يدل على أن مطــَل المقِتر ليس بظلم، وهم 
أئمــة اللغة، فلو كان ِذْكــُر القيد لغوًا؛ لكان ذلــك ُمِخال بالبيان والفصاحــة؛ ألن كالم اهللا وكالم 

رسول اهللا ژ ُيصاُن عن اللغو والعبث.

تفريع العلماء على هذه القاعدة:
من أهّم الفروع على هذه القاعدة:

1 ـ اختالف العلماء في زواِج األَمة الكتابية عند فقدان َطوْل الحّرة.
   W   V   U   T   S   R ﴿ :فقد ذهــب الجمهور إلى عدم جواز ذلك أخذًا من قوله تعالى
a   `     _   ^   ]   \   [   Z   Y      X ﴾ [النساء: 25]، فمفهوم 

اآلية يشير إلى تحريم األمة الكتابية لواجِد طوْل الحّرة.
وذهب الحنفية إلى جواز نكاح األمة الكتابية عمًال بالعموم الوارد في قوله تعالى: ﴿ .   /   

0   1   2 ﴾ [النساء: 24].

2 ـ اختالفهم في زواج األَمة مع َطوِْل الحّرة.
وقد اختلف فيها الجمهور مع الحنفية على غرار الخالف السابق.

3 ـ إثبات البدعة الحسنة لمفهوم قول الرســول ژ : «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو 
»(2). فلو أُحدث في الدين ما هو منه ومندرٌج تحت أصٍل من أصوله أو كلي من كلّياته؛ فليس برد؛  رد

ألن للمفهوم اعتباره في الشرع؛ ألنه دليل من األدلة المعتبرة.
وهنــاك فروع كثيرة ُتثبــت حجيّة المفهــوم المخاِلف، وقــد اضُطر الحنفيــة إلثباته في كالم 

الفقهاء، لكن ليس من طريق اللغة كالجمهور، بل من طريق الُعرف.

الحديث جزء من حديث طويل رواه البخاري عن أبي بكر الصديق، كتاب: وجوب الزكاة، باب: زكاة الغنم، م1، ج2، ص 146،   (1)
تصوير: اسطنبول.

الحديث رواه البخاري برقم (2697)؛ ومسلم برقم (1718).  (2)
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إنّ من أهم ما َيرســم عالقة اللغة بعلم أصــول الفقه؛ حروُف المعاني التــي ذكرها أئمة اللغة 
مثل: ابن الســراج في األصول، والزمخشــري في األنموذج، وأبو حيان في البحر المحيط، والغزني 
في البديع، وابن مالك في البرهان وغيره، والفارســي في الحــروف، والمالقي في رصف المباني، 

والحسن بن قاسم المرادي في الجنى الداني، وغيرِهم من أئمة النحو واللغة.
وحروف المعاني كثيرة، نكتفي بإيراد بعض األمثلة التي يتّضح بها المقصود وَتظهر من خاللها 

عالقة اللغة بأصول الفقه.

وأبدأ بحرف «الفاء»:
قال المرادي في الجنــى الداني: «وأصول أقســام الفاء ثالثة: عاطفة، وجوابيــة، وزائدة. أما 
العاطفة فهي من الحروف التي تشــِرك في اإلعراب والحكم، ومعناها التعقيب، فإذا قلت: قام زيد 
فعمرو؛ دلّت على أنّ قيام عمرو بعد زيد بال مهلة، فتشــارك «ثم» في إفــادة الترتيب، وتفارقها في 

أنها تفيد االتصال، و«ثم» تفيد االنفصال، وهذا مذهب البصريين»(1).
وذهب قوٌم منهم ابن مالك إلى أنّ «الفاء» قد تكون للمهلــة بمعنى «ثم» وجعل من ذلك قوله 
تعالــى: ﴿  »   ¬  ®  ¯  °  ±  º     ¹  ¸¶       μ  ´  ³   ²  «  ¼ ﴾ [الحــج: 63]، 

ورّد بأنها للتعقيب وتعقيُب كلّ شيء بحسبه.
وذهب الفَّراء إلى أنّ ما بعد «الفاء» قد يكون ســابقاً إذا كان في الكالم ما يدل عليه كقوله تعالى: 
﴿  J   I  H   G    F   E    D   C   B    A ﴾ [األعراف: 4]. والبأُس في الوجود واقٌع قبل اإلهالك. 

وأجيب بأن معنى اآلية: وكم من قرية أردنا إهالكها، كقولهم: «إذا أكلت فسّم اهللا» وقيل غيُر ذلك.
وذهب بعضهم إلى أن «الفاء» قد تأتي لمطلق الجمع كـ «الواو»، وقال به الجرمي في األماكن 
النـزول  والمطر خاّصة، تقول نزلــُت نجدًا فِتهاَمة، ونزل المطــُر نجدًا فتهامــة، وإن كان ابتداءُ 

بتهامة أوالً.
قال المرادي(2): «وقد اّتضح بما ذكرته من هذه األقوال أن ما نقله بعضهم من اإلجماع على أنّ 

الفاءَ للتعقيب غير صحيح»، وللفاء العاطفة أحكام يضيق عن ذكرها المقاُم.

الجنى الداني، ص 61 وما بعدها.  (1)
الجنى الداني، ص 63.  (2)
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أّما «الفاء» الجوابية فمعناها الربط وتالزمها الســببية، وقال بعضهــم والترتيب أيضاً كما في 
العاطفة ثم إنّ هذه الفاءَ قد تكون جواباً ألمرين: أحدهما الشــرط «بإن» وأخواتها، والثاني ما فيه 

معنى الشرط نحو «أّما».
وأما «الفاء» الزائدة فضربان: أحدهما الفاء الداخلة على خبر المتبدأ إذا تضمن معنى الشرط، 
نحو: الــذي يأتي فله درهم، فهذه «الفاء» شــبيهة بـ «فاء» جواب الشــرط، وإنمــا جعلوها زائدة مع 
كونها تتضمن معنى الشرط؛ أنّ الخبر مستغٍن عن رابط يربطه بالمبتدأ، ولكن المبتدأ لما شابه اسم 

الشرط؛ دخلت الفاء في خبره تشبيهاً له بالجواب، وإفادُتها هذا المعنى ال يمنع من تسميتها زائدة.
م معمولُه في األمــر والنهي، مثل: زيدًا فاضربه وعمروًا  الثانية الفاء الداخلة على الفعل المقد
ال ُتِهْن، فذهب قوٌم  ـ منهم الفارســي ـ إلى زيادتها، وذهب قوم إلى أنّها عاطفٌة، وقالوا األصل في 
زيــدًا فاضرب؛ تنبّه فاضرب زيدًا، فالفــاء عاطفة على تنبّه، ثّم حذف الفعــل المعطوف عليه فلزم 

تأخير الفاء لئال تقع صدرًا؛ فلذلك ُقّدم المعمول عليها.
وذكــر النحاة معانَي أخــرى للفاء، أحدها الناصبــة للفعل في جواب الطلــب، نحو: ال تختلفوا 

فتختلَف قلوبكم.
ومذهب البصريين أنّ هذه الفاء عاطفة، والفعل منصوب بأْن مضمرة بعد الفاء، ويسّمونها «فاء 

َد عليكم». السببية» نحو قوله ژ : «ال تشّددوا فُيشد
، حتى حكى  ًة، وإنما الذي جّر هو رُبولكنّ النحاةَ ضّعفوا كونَها جار ، ًة وهي فاء رُبوتأتي جار

ابن عصفور وابن مالك إجماعَ النحويين على أنّ الجر في ذلك بُرب المحذوفة ال بالفاء.
 ﴾ q    p  o   nm      l    k   j  ﴿ :وتأتي لالســتئناف، نحــو قولــه تعالــى

[األنبياء: 108]، وهي عند التحقيق فاءُ العطف.

وتأتي بمعنى حتى، كقوله تعالى: ﴿  N   M   L﴾ [األنعام: 139]. والتحقيق أنها فاءُ العطف.
وتأتي بمعنــى إلى، ذكره بعض الكوفيين ومثّلوا له بقول القائل: هو أحســنُ الناس ما بين قرن 

فقدم، أي إلى قدمٍ وقد ُضعف ذلك.

الفاء عند األصوليين:
أما عند األصوليين فأكثر ما تأتي أوالً للترتيب مع التعقيب، وممن ذهب إلى هذا المذهب: 
ابن النجار في شــرح الكوكب المنير(1)؛ ألن األصــل في الفاء أن تكون للترتيــب مع التعقيب، 

شرح الكوكب، 34/1.  (1)
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واســتدل على ذلك بإجماع أهل اللغة. قال اإلمام الرازي: «وإنما قلنا إنّها للتعقيب؛ إلجماع أهل 
اللغة»(1).

(قلت) نقُل اإلجماع غير مسلّم، فقد نفى المرادّي في الجنى الداني نقل اإلجماع عن أهل اللغة 
حيث قال: «وقــد اّتضح بما ذكرته من هذه األقــوال أنّ ما نقله بعضهم من اإلجمــاع على أنّ الفاء 

للتعقيب غيُر صحيح»(2).
وتأتي عندهم للجــزاء، وقد حدث خالف بين األصوليين في أنّ «فاء» الجــزاء هل تفيد التعقيب أْو 
ال، فذهب أبو إسحاق اإلسفرائيني إلى القول بأنها تفيد التعقيب، أما الباجي فقال: إنها ال تفيد التعقيب.

ثم اختلفوا في الفاء إذا وقعت فــي جواب األمر والنهي هل تفيــد التعقيب؟ فذهب الرازي 
إلى أنّها ال تفيد التعقيب(3)، وأما المعتزلة فقالوا إنها تفيد التعقيب واستدلّوا عليه بقوله تعالى: 

﴿   ½        ¾ ﴾ [مريم: 35].
وتأتــي عندهــم للســببية، كقولــه تعالــى: ﴿ 9  :  ;  >  =<  ?   @  

A﴾ [البقرة: 197].
وبعد عــْرض األقوال بهذا اإليجــاز؛ يمكن أن نالحظ أنّــه ال خالَف بين النحــاة واللغويين في 
اســتعماالت الفاء، إال أنّ اســتعمالَ اللغويين لها أوسُع من اســتعمال األصوليين، وأنّ األصوليين لم 
رٍة في علم الفقــه واألصول وهي أن: «إعمــال الكالم أولى من  يســتعملوها زائدًة بســبب قاعدة مقر
إهماله»، والحــرف إذا كان زائدًا فمعنى ذلك أنه ُمْهَمٌل ال معنى لــه وال فائدة فيه، وهذا ما ُيصان 
عنه كالم الشــارع الحكيم، كما ُيصان عنه كالم العاقل اعتبارًا لعقله. كما نُالحظ ســلطاَن اإلجماع 
واشــتراَك اللغويين مع األصوليين فــي االحتجاج به والنظر في طريقة نقله. وهذا يكشــف عن صلة 

القربى بين هذين النوعين من القواعد.

أهم الفروع الفقهية التي تفرعت على هذه القاعدة:
فمن هذه الفروع:

إذا قال لزوجتــه: إن َدَخلِْت الــدار فكلْمِت زيدًا؛ فأنت طالق، فيشــترط فــي الوقوع حصول  –
الدخول أوالً ثم تكليم زيد، كما جزم به الرافعي في باب الطالق(4).

المرجع السابق.  (1)
الجنى الداني، ص 63.  (2)

شرح الكوكب المنير، 234/1.  (3)
التمهيد لألسنوي، ص 214.  (4)
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إذا قال لزوجته قبل الدخــول: أنت طالق فطالق؛ فإنها تطلق باألولــى وال يلحقها ما بعدها  –
سواء في ذلك التعليق والتنجيز(1).

:« الكالم على «ُثم
المشــهور أنّ «ثّم» تفيد الترتيــب عند أكثر اللغوييــن، وهي عندهم من العواطــف التي تفيد 

الترتيب مع التراخي.
بقوله  ــكاً  وذهب األخفش، وأبو عاصم العبادي من الشــافعية إلــى أنها ال تفيد الترتيب؛ َتَمس

  }     |  {      z ﴿ :تعالى: ﴿ !  "  #  $   %  &  '  ) ﴾ [الزمــر: 6]، وبقوله تعالى
  μ  ´  ³  ²  ±°   ¯    ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £       ¢  ¡  ❁  ~

¶¸  º   ¹  « ﴾ [السجدة: 7 ـ 9].
وقد أجيب عن اآليات بأجوبة ال مجال لذكرها هنا(2).

وقالوا إنها تأتي زائدًة؛ لذا قال ابن هشــام في المغني(3): «وأجرى الكوفيون «ثم» مجرى الفاء 
والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط»(4).

وذهب األصوليون إلى أنّ «ثم» تفيــد العطَف مع الترتيب والتراخي، قــال إمام الحرمين: 
«فأما «ثم» فمن العواطــف ولكنه للترتيب مع التراخــي»(5)، وقال اإلمام فخــر الدين الرازي: 
«والترتيب على ســبيل التراخي وضعوا له «ثــم»»، وقال ابن اللحام الحنبلــي: «ثم من حروف 
العطــف وهي تفيد الترتيب لكن بمهلة»(6)، وذكر الطوفــي الحنبلي أنّ هذا مذهب أكثر أصحاب 

اإلمام أحمد 3 (7).
األصوليين قد حصروا اســتعمال «ثم» في كونها عاطفــة، وأنها تفيد الترتيب  وهنا نالحظ أنّ 
مع التراخي، وهي ليســت عندهم زائدًة؛ ألن الزيادة تفضي إلى اإلهمــال، وإعمال الكالم أولى من 

إهماله.

قواعد ابن اللحام، ص 138.  (1)
المصدر السابق، ص 140.  (2)

.199/1  (3)
زينة العرائس البن عبد الهادي، ص 293.  (4)

البرهان، 184/1.  (5)
قواعد ابن اللحام، ص 138.  (6)

انظر: قواعد ابن اللحام / 138؛ وشرح الكوكب المنير، 237/1.  (7)
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تفريع العلماء على هذه القاعدة:
من فروع هذه القاعدة:

لــو قال لوكيله: خذ مالي من زوجتي، ثم خاِلعها، كان أخــُذ المال قبل الخلع بخالف ما لو  –
كان بالواو؛ فإنه ال ُيشترط تقديم أخذ المال على الخلع.

إذا وقف علــى أوالده، ثم أوالد أوالده ثم على المســاكين، فينتقل الموقــوف إلى الموقوف  –
عليهم على هذا الترتيب.

الكالم على «الباء»:
الباء لإللصاق سواءٌ دخلت على فعل الزم أو متعٍدّ عند جمهور أهل اللغة، وذهب األصوليون إلى 
أنّ الباء إذا اّتصل بالكالم مع االستغناء عنه أفاد تبعيضاً ومنه قوله تعالى: ﴿ -   . ﴾ 
[المائدة: 6]، وأنكره ابنُ جني كما في البرهان للجويني(1). وقال الشافعي 5 تأتي الباءُ بمعنى عال، 

كما في قوله تعالى: ﴿ z    y   x   w   v   u   }   |﴾ [آل عمران: 75]؛ أي: على دينار(2).
وتأتي الباء لالستعانة، نحو: كتبُت بالقلم وضربُت بالسيف.

وتأتي بمعنى المصاحبة، نحو قولهم: اشتريُت الفرَس بِسْرجه؛ أي مع ِسْرجه.
وبمعنى الظرف، نحو: جلسُت بالسوق.

وللتعدية، مثل: مررُت بزيد.

الباء عند األصوليين:
أّما األصوليون فأكثر ما يســتعملون الباءَ للتبعيض والتعدية، وهو اختيار الرازي في المحصول، 

والبيضاوي، ونُسب إلى الشافعي.
واختار بعضهم أن تكون للسببية والظرفية، وهو اختيار ابن عبد الهادي من الحنابلة، وأنكَر ابن 
جني من اللغويين مجيئها للتبعيض، وقال: لم يذكره أحٌد، قال في البحر المحيط: قلُت أثبته جماعة 

منهم ابن مالك وقال ذكره الفارسي في التذكرة.
ة األصوليين قد أثبتوا كونَها للتبعيض، منهم: ابن السمعاني والماوردي والغزالي كما  إال أنّ عام

في البحر المحيط للزركشي، واستدلّوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ -   . ﴾.

البرهان، 81/1.  (1)
نفس المرجع.  (2)
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قلُت: وما ذهب إليه األصوليون هــو األقرُب إلى ظاهر الكتاب لقولــه تعالى: ﴿  !  "  #  
$  % ﴾؛ أي: يشرب منها، فلما حلّت محل «من» التبعيضية دلّت على التبعيض.

تفريع العلماء على القاعدة:
إذا قال لزوجته: إن عصيِت بســفِرك؛ فأنت طالٌق، فإن قصد بالباء الســببية؛ ُطلقت بســب  –

الســفر، وإن لم يقصد الســفر بل قصد معصيتها؛ لم ُتطلق بسبب الســفر بل بالمعصية إن 
حصلت، وإن قصد الظرفية؛ ال ُتطلق إال إذا َعَصْت وهي في السفر ال قبله وال بعده(1).

لو قال: اعتقُت هذا بهذا، أو طلقُت هذه بهذه، فإن أراد الســببية لم ُيعتق الثاني ولم تطلق  –
الثانية، وإن أراد الظرفية بمعنى «في» ُعِتَق وُطلقَْت.

لو قال لزوجتــه: أنت طالق طلقة بطلقتين، فإن أراد الظرفيــة؛ ُطلّقت ثالثاً، وإن أراد تعدل  –
طلقتين ُطلّقت طلقتين، وإن أراد االستصحاب؛ أي مع طلقتين؛ طلقت ثالثاً واهللا أعلم.

٭ ٭ ٭

من زينة العرائس البن عبد الهادي (بتصرف)، ص 243.  (1)
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مدرٌس في جامعة الفاتح، طرابلس ـ لبيبا
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إنّ أفضل ما يقضيه اإلنســان من وقته، هو ذلك الذي يصرفه في االشتغال بالعلم النافع، وأشرُف 
العلِم العلُم بشــرع اهللا تعالى، وثمرةُ علوم الشــرع الفقه؛ إذ قــال ژ : «من يرد اهللا به خيًرا يفقهه 
في الدين»(1). وثمرةُ الفقه قواعُده وكلياُته، ومن هنا كانت قواعُد الفقه أهّم ما يجب االشــتغال به في 
الفقه اإلسالمي؛ ألنها الوسيلة التي تكفل لنا ضبَط فروعه وجزئياته، وتخريِجها على أصولها، وإلحاِقها 

بكلياتها، وقد أدرك الفقهاء هذه األهمية، ونوّهوا بفروعها، ونبّهوا عليها في كتبهم منذ أمد بعيد.
فاإلمام القرافي اعتبرها أصًال ثابًتا من أصول الشــريعة، وأنها األســلوب الوحيد لجمع شتات 
الفقه، ومن دونها ال نســتطيع ضبط النوازل والتحكّم فيها لكثرتها وتشــعبها وتعقدها. قال 5 : 
ـ ، اشتملت على أصول وفروع،  «فإن الشريعة المعظمة المحمدية ـ زاد اهللا تعالى منارها شرًفا وعلوًّا 
ى أصول الفقه، والقسم الثاني قواعُد كليٌة فقهية جليلة، كثيرةُ العدد  وأصولها قسمان: أحدهما يســم
عظيمُة المدد، مشتملٌة على أسرار الشرع وِحكمه، لكلّ قاعدة من الفروع في الشريعة ما ال ُيحصى، 
ولم ُيذكر منها شــيء في أصول الفقه، وإن اّتفقت اإلشــارة إليه هناك على ســبيل اإلجمال. وهذه 
القواعــد مهمة في الفقه، عظيمــة النفع، وبقدر اإلحاطــة بها يعظم قدر الفقيه ويشــرف…، فيها 
تنافس العلماء، وتفاضل الفضالء، وبرز القارح على الَجَذع، وحاز قصب الســبق َمن فيها برع، ومن 
بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية؛ تناقضت عليه الفروع واختلفت… ومن  ُج الفروعَ  جعل ُيَخر

ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات الندراجها في الكليات»(2).

حديث شريف.  (1)
الفروق للقرافي، 312/1.  (2)
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واإلمام الزركشــي يعتبر القواعد الفقهية هي الســبيُل إلى حفظ فروع الفقه وجمع شتاته، وأنّ 
القواعد بالنسبة للفروع كإجمال الشيء بالنسبة لتفصيله؛ حيث قال: «… فإنّ ضبَط األمور المنتشرة 
المتعددة في القوانين المتِّحدة هو أدعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي إحدى ِحكم العدد التي ُوضع 
ألجلها… ولقد بلغت عن الشــيخ قطب الدين الســنباطي 5 أنّه يقول: الفقــه معرفة النظائر(1). 

وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب، وُتْطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب»(2).
واإلمام الســبكي اعتبر الرجوعَ إلى قواعد الفقه؛ رجوًعا إلى رأس الفقه ومقامه األعلى، واعتبر 
القواعد الفقهية من ركائز االجتهاد وأُسســه، ويرى أنّ االشــتغال بها ضــرورةٌ فقهيٌة ال غنى للفقيه 
عنها؛ حيث يقول: «حق على طالب التحقيق، ومن يتشــوق إلى المقام األعلى في التصور والتصديق، 

أن ُيْحِكم قواعد األحكام؛ ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء االجتهاد أتّم نهوض»(3).
وقال إمــام الحرمين في كتــاب المــدارك: «إنّ لدى الراهــن الصحيح؛ االقتصــار على حفظ 

القواعد، وفهم المآخذ»(4).
وعلى هذا فالقواعد الفقهية كانت أســلوًبا علمًيا رائًعا لجمع شتات الفقه؛ ومسائله المبثوثة في 
ًطا في الفقه، غيَر  أبوابه وفصوله، وقد أّكد الفقهــاء عليها، واعتبروا الذي ال يعتني بتحصيلهــا مفر

ضابط له، مغلوباً على أمره فيه.
ولســت مبالًغا إذا قلت: إنّ القواعد الفقهية تمثل قمة الفقه اإلســالمي وزبدته وعصارته، وفي 
صياغة هــذه القواعد وعرِضها وتحليِلها تظهُر العقلية الفقهية اإلســالمية الواســعة العميقة، وتبُرز 

طاقتها الفلسفية التنظيرية، وقدرتها على التجميع والتنظير.
إنّ موضوع هذا البحث: «الفروع بين القواعد والضوابط الفقهية» يجمع في عنوانه بين القواعد 
والضوابط والفروع، وكل مصطلح يحتاج إلى بحث مســتقل وال يفي بحقه، ولكن أخًذا بقول القائل: 
«مــا ال يدرك كله ال يتــرك كله»؛ ننطلق فيــه وال نزعم أنّ هــذا الموضوع كان َقْفــرًا من االهتمام 
والبحث العلمي، بــل أَعلم أَن ثمة مــن الباحثين من تناولــه على وجه من الوجــوه، وفي جزء من 
مها  ه ال يعــدو أن يكون جهوًدا متفّرقــة ال تجمعها وحدة المشــروع، وال ُينظذلك كل أجزائــه، ولكن
ويؤلف بينها بناءٌ واحٌد ومنهٌج واحد، ثّم هي لم َتصدر عن نفس البواعث العميقة التي أشرت إليها 

فيما سبق.

كلمة «النظائر» وكذا «األشباه» هما من أسماء القواعد الفقهية.  (1)
نظرية التقعيد الفقهي، للروكي، 16،  (2)
األشباه والنظائر، للسيوطي، 10/2.  (3)

المصدر السابق.  (4)
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وال يفوتنا أن تناول مثل هذا الموضوع في بحث ُحّدد مســبًقا في حجمه وعدد صفحاته يقتضي 
اإليجازَ المقتضَب. وسوف أتناول في هذا البحث القواعَد والضوابَط الفقهية، وما يتبعها من فروع.
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إذا كان الفقه هو ثمرة العلوم الشرعية؛ فإنّ القواعد الفقهية هي لب الفقه وزبدُته، منها تتبلورُ 
العقلية الفقهية اإلســالمية الناضجة، القادرة على التجميع والتأصيل للمسائل الفقهية المتناثرة في 

مصادره، والمتشعبة هنا وهناك. وهذه القواعد لها ضوابط وتعريفاٌت ال بد من توضيحها.

تعريف القاعدة:
التعريف اللغوي: تحوم القاعدة حول معنى واحد، هو: األصل واألساس. جاء في لسان العرب: 

«والقاعدة: أصل الرأس، والقواعد: األساس، وقواعد البيت: أساســه»(1). وفي التنـزيل: ﴿ !  "  
#   $  %  &  ' ﴾ [البقرة: 127].

والقواعد من النساء: جمع قاعدة، وهي المرأة الكبيرة المسنة(2).
وقواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق السماء، ُشبهت بقواعد البناء(3).

وهكذا، فالمعنــى العام الــذي تدور حوله االســتعماالت اللغويــة لكلمة «قاعــدة» هو: األصُل 
واألساس، سواء كان ذلك في الحسيات كما مّر، أو في المعنويات كقواعد اإلسالم.

وفي اصطالح النحاة: هي الضابط بمعنى الُحكم المنطبق على جميع جزئياته، كقولهم: الفاعل 
مرفوع، والمفعول به منصوب(4).

التعريف االصطالحي للقاعدة:
ُجعــل للقاعدة في االصطــالح العام عــّدة تعريفات، فهي كمــا عّرفها الفيومــي: «األمر الكلي 

المنطبق على جميع جزئياته»(5).
وعرفها الشريف الجرجاني بأنها: «قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها»(6).

لسان العرب البن منظور، مادة: قعد.  (1)
النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، 36/4.  (2)

لسان العرب، مادة: قعد.  (3)
المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، 946/2.  (4)

المصباح المنير، 72/2.  (5)
التعريفات للجرجاني، 72/2.  (6)
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وعرفها الشيخ مصطفى الزرقاء بأنها: «أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية، تتضّمن 
أحكاًما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل ضمن موضوعها»(1).

وما نجده في تعريف الســبكي للقاعدة، وتخلّصه من لفظة «جميــع» حيث قال: «القاعدة األمر 
الكلــي الذي ينطبق عليه جزئيــات كثيرة يفهم أحكامهــا»، كما نالحظ الحموي في الحاشــية التي 
جعلها على األشــباه والنظائر البن نجيم، أنّه اســتغنى عن لفظة «كلي» بلفظة «أغلبي»، وعن لفظة 
«جميع» بلفظة «معظم»، إذ عــّرف القاعدة بأنها: «حكم أغلبي ينطبق علــى معظم جزئياته لتعرف 

أحكامها منه»(2).
وقد عرفها األســتاذ الروكي بتعريف آخر، مما استشــفه من مقدمة ُفروق القرافي عن القاعدة 
ج عليها فروعٌ وجزئياٌت فقهية  الفقهية، وهو: «األصل الفقهي أو الكلية الفقهية التي تندرج فيها وُتَخر

كثيرة من جنس تلك الكلية أو ذلك األصل»(3).
ويفهم من خالل التعريفات السابقة أن المعنى االصطالحي العام للقاعدة هو: اندراج مجموعة 
من الجزئيات المتجانســة أو المتشــابهة في حكم ما، في أصل وأســاس واحد يجمعها وُيطلق عليه 

اسم: «الكلي» أو «الكلية»(4).
وخالصة القول في هذا أنّ الفقهاء قد عّرفوها بتعريفات متقاربة وعامة.

وقد نأخذ بتعريف أبي عبد اهللا المقّري؛ ألنه وكما ذكر األستاذ الروكي، هو من أدّق التعريفات 
وألصقها بموضوع القاعدة الفقهية، حيث عّرف القاعدة بأنها: «كل كلّي هو أخص من األصول(5)، أو 

سائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة»(6).
الكلي، أو الكلية هو الحكم العام الذي ينطبق على مجموعة من األفراد المتجانســة المندرجة 

فيه والمتأصلة به.

المدخل الفقهي العام، 947/2.  (1)
حاشية الحموي، 51/1؛ قواعد الفقه اإلسالمي للروكي، 108.  (2)

قواعد الفقه اإلسالمي للروكي، 109.  (3)
بهذه اللفظة، كقول الَمناِطقة: «كل متغير  رُ  الكلي، أو الكلية ســمي بذلك نســبة إلى لفظة «كل»؛ ألن القاعدة غالًبا ما ُتَصد  (4)
حادث»، وقول النحاة: «كلّ ما ال يعقل ال ُيَذكر وال يؤنث»، وقول األصوليين: «كل صيغة أمٍر عريت عن القرائن فهي للوجوب»، 

معناها يتضمنها. وقول الفقهاء: «كل سلف جر نفًعا فهو حرام» وهكذا… وحتى إذا لم تتصدر القاعدة بلفظة «كل»، فإنّ 
قواعد الفقه اإلسالمي للروكي، 108.

ل إليها بواسطة استقراء النصوص، أو بواسطة تتبع مقاصد الشريعة.  المراد باألصول أصول الشــرع وقواعده العامة التي ُيتوص  (5)
فاألصل أعم من النص، وقد يكون أقوى منه، ومن ثم كانت األصول أوسع نطاًقا وأقوى مدلوالً من القواعد الفقهية.

قواعد الفقه اإلسالمي للروكي، 108.
المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها.  (6)
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وعليه فالقواعد تمتاز بمزيد من اإليجاز في صياغتها، فتُصاغ القاعدة بكلمتين، أو ببضع كلمات 
محكَمة من ألفاظ العموم(1). والذي نعنيه مما ســبق أنّ هذه القواعَد إنّما هي مبادئُ وضوابُط فقهيٌة 

يتضّمن كل منها ُحكًما عاّماً، وهذه القواعد الفقهية هي أحكاٌم أغلبية غيُر مّطردة.
ولذلك كانت تلك القواعد قلّما تخلو إحداها من مســتثنيات في فروع األحكام التطبيقية خارجٍة 
عنه، وكوُن هذه القواعــد أغلبيًة ال يغض من قيمتها العلمية، وعظيــم موقعها في الفقه، وقوة أثرها 
في التفقيه؛ حيث نجد في هــذه القواعد تصويرًا بارعاً، وتنويرًا رائعــاً للمبادئ والمقّررات الفقهية 
آلفاقها ومســالكها، وضبًطا لفروع األحكام العملية بضوابط تبيّن في كلّ زمرة من  العامة، وكشــفاً 
هذه الفروع وحــدةَ المناط، وجهَة االرتباط برابطة تجمعها وإن اختلفــت موضوعاتها وأبوابها، ولوال 
هذه القواعد لبقيت األحكام الفقهية فروًعا مشتّتة، قد تتعارض ظواهرها من دون أصول تمسك بها 

في األفكار(2).
ونســتخلص مما ذكر في التعريف بالقاعدة الفقهية مع ما أورده الشيخ مصطفى الزرقاء في 
ذلك، من أنّ القواعد الفقهية عبــارة عن مفاهيَم ومبادئ فقهية كبــرى ضابطٌة لموضوعاتها، قد 
رة  بــدأت حركة تقعيدها وتدوينها أواخر القــرن الثالث الهجري، وأنّ معانيهــا الفقهية كانت مقر
لدى األئمة المجتهدين، تعتبر أصوالً علمية لهم يقيمون بهــا ويبنون عليها ويعللون بها، وإن كانت 
لم ُتفَرد بالتدوين قبل ذلك، ولم تأخذ الصياغة التي انتهت إليها فيما بعد، إال الصقل والتحوير. 
وهــي غير «أصــول الفقه» التي هــي علم يقــرر الطريقة العلمية في تفســير النصــوص وفهمها 

واالستنباط منها(3).
ويضيف الشــيخ الزرقاء في حديثه عن القواعد الفقهية قولــه: «إن المذهب الحنفي هو أقدم 
المذاهب األربعة الكبرى قد كانت الطبقات العليا من فقهائه أسبَق إلى صياغة تلك المبادئ الفقهية 

الكلية في صيغ قواعد، واالحتجاج بها… عنهم نقَل رجال المذاهب األخرى ما شاؤوا منها»(4).
وممن أيده في ذلك األستاذ الروكي في قوله: «فمذهب أبي حنيفة هو أسبق ظهوًرا وتأسيًسا من 
غيره من المذاهب الفقهية األخرى»، إال أن عبارته فيما يخص كتب القواعد الفقهية واألسبقية كانت 
أدق وألطف مما ذكره الشــيخ الزرقاء في ذلك، حيث جاء قوله: «أقدم ما وصلنا من كتب القواعد 
الفقهية ـ فيما نعلم ـ هو كراســة صغيرة للفقيه الحنفي أبي الحسن الكرخي المتوفى سنة 340هـ ، 

ألفــاظ العموم في اصطالح علم أصول الفقه هــي األلفاظ الموضوعة لغة للداللة بصيغتهــا أو بمعناها على أفراد كثيرة غير   (1)
محصورة على سبيل االستغراق. المدخل الفقهي العام، 947/2.

المدخل الفقهي العام، 948/2 ـ 948.  (2)
المصدر السابق نفسه، 955/2.  (3)
المصدر السابق نفسه، 952/2.  (4)
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وهي تضم مجموعة من القواعد الفقهية العامة على مذهب اإلمام أبي حنيفة 5 »، وأضاف قوله: 
«وال نستطيع أن نذهب أكثر من هذا؛ ألنّ ذلك يحتاج إلى التوثيق والُحجج العلمية»(1).

وما ذكره الشــيخ الزرقاء في ذلك شــبيه بما جاء به الدكتور عجيل جاسم النشمي في مقاله 
الوارد في مجلة الشــريعة والدراسات اإلســالمية الصادرة عن جامعة الكويت سنة 1405هـ الموافق 
1984م، بـ «مقدمات في علم أصول الفقه»، ومما جاء فيه: «لعلّ أولَ من حّرر القواعد وذكر الفروع 
هو اإلمام: معين الدين أبو حامد محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي المتوفى سنة 617هـ ، ولقد 
اهتّم األصوليون والفقهاء مع مطلع القرن الســابع الهجري بفقه جديد وعلم دقيق يخدم علم الفقه 
خاصة في جانبه التطبيقي في الفروع، سميت بـالقواعد الفقهية أو األشباه والنظائر، فأخذ العلماء 
بتحرير القواعد وجمع الفروع التي تحكمها تلك القواعد، وإدراجها تحتها، وجمع الفروع المتشــابهة 

والمتناظرة أيضاً، وإدراجها تحت تلك القواعد، ثم ذْكِر الفروع المستثناة من تلك القواعد(2).
وقد قام بالرد عليه الدكتــور الروكي بما فيه الكفاية، ومما جاء فــي رده عليه: «ومع هذا كله 
فإن ادعــاء أن الكتابة في علم القواعد الفقهية لم تكن إال في مطلع القرن الســابع الهجري يحتاج 

إلى شواهد وتوثيقات»(3).
ورجوًعا إلى ما قاله الشــيخ الزرقا من أن المذهب الحنفي له األسبقية من الناحية التاريخية 
بالنسبة لظهور المذاهب الفقهية، وكذلك علماؤه كان لهم السبق في ما كتب عن القواعد الفقهية.

فدراستنا هذه تنصب على القواعد الفقهية من دون النظر إلى أسبقية المذاهب وتاريخ ظهورها؛ 
ألن ذلك واضح، وله شأن نحن لسنا بصدده.

أما فيما يخص أن المذهب الحنفي هو أقدم المذاهب األربعة الكبرى، قد كانت الطبقات العليا 
من فقهائه أســبق إلى صياغة تلك المبــادئ الفقهية الكلية في صيغ قواعــد لالحتجاج بها، وعنهم 
نقل رجال المذاهب األخرى ما شاؤوا منها، ففيه نظر، وليس من السهل التسليم له فيما ذهب إليه 
في ذلك؛ ألنه وكما ذكرنا من حيث ما نقلناه عن األســتاذ الروكي فــي قوله: «إنّ ذلك يحتاج إلى 

التوثيق والُحجج العلمية».
هناك محاوالت ســابقة وإن لم تصل إلى أيدي الباحثين؛ ألن تلك الفترة  ويغلب على الظن أنّ 
ُتعتبر جد دقيقة بســبب ُشــّح المصادر، حتى يتمكّن الباحثون من االطالع عليهــا، ثّم بعد ذلك تتّم 

اإلشارة إليها أو اإلشادة بأصحابها، وبذلك تظهر الحقيقة.

قواعد الفقه اإلسالمي، 140.  (1)
المصدر السابق نفسه، 136 ـ 137.  (2)

المصدر السابق نفسه والصفحتان ذاتهما.  (3)
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وقد يفيدنا في هذا أيضاً ما قاله األستاذ الروكي في ذلك، بقوله: «وقبل استعراض ما أسفرت 
عنه حركة التأليــف في القواعد الفقهية من كتــب ومؤلفات ودواوين فقهية تقنينية، أشــيُر إلى أنّ 

هناك صنفين كبيرين من هذه الكتب:
الصنف األول: كتب الخالف، أو الفقه المقــارن؛ ذلك ألنّ التأليف في الخالف يتطلب التضلع 
في نماذج االســتدالل، والتمكن من ملكة االحتجاج والتنظير، وكلّ ذلك يحتاج إلى اإلحاطة بقواعد 
الفقه وأصوله التي تنبثق عنها فروعه وجزئياته؛ لذلك جاء هذا الصنف من الكتب يســتدعي ماّدة 
غزيــرة من القواعد الفقهيــة وخاّصة تلك التي ألفهــا أصحابها لتأييد مذهبهــم الفقهي وتصديقه 

والتنظير له، والرّد على مخالفيهم من فقهاء المذاهب األخرى.
وأبرز هذه الكتب وأغزرها مــاّدة هي تلك التي تهتّم بالتخريج والتفريع؛ حيث يبســط الفقهاء 
بذكر مــا ينبني عليها مــن الفروع والجزئيــات، وقد يتّخذون طريقة عكســية فيســتعرضون الفروع 

والجزئيات، ثّم ُيرجعونها إلى أصولها وقواعدها»(1).
وهو بقوله هذا وكأنّه ســبق له االطالع على ما كتبه ابن بركــة في مقدمة كتابه «الجامع» التي 
جاء فيها: «وهذا خبر له تأويل وشــرح طويل، ولــن يخفى على خواّص أصحابنا إن شــاء اهللا؛ ألن 

الكتاب لهم جمعناه، وإياهم قصدنا به؛ ألن الرجوع إليهم، والمعول عليهم»(2).
فذانك مما جاء وكتبه في مقدمة كتابه الجامع، التي منها:

«ثم نبدأ بذكر األخبار المروية عن النبّي ژ التي تتعلق بها أحكام الشريعة، وإن كان الفقهاء 
قــد اختلفوا في تأويلها وتنازعــوا في صحة الحكم بهــا، ألنها قواعد الفقه وأصول دين الشــريعة، 
لحاجة المتفقّه إلى ذلك، وقلّة استغنائه عن النظر فيه واالعتبار في معانيه، فالواجب عليه إذا أراد 
علم الفقــه أن يتعرف أصول الفقه وأمهاتــه، ليكون بناؤه على أصول صحيحــة ليجعل كل حكم في 
على معرفة ذلك باألدلة الصحيحة، واالحتاجاجات الواضحة،  موضعه، ويحرص على سنّته، ويستدلّ 
وأن ال يسمي العلة دليًال، وال الدليل علة، والحجة علّة، وليفرق بين معاني ذلك، ليعلم افتراق حكم 

المفترق واتفاق المتفق»(3).
فــإذا كان هذا مما جــاء في كتاب ابــن بركة الذي اهتــم بتأصيل الفقه وتقريــر قواعده، 
واهتّم كذلك بمقارنة الفقه اإلباضي بالمذاهب األخرى، مّما زاده ذلك ســعة في الفكر وقوّة في 

المناظرة.

قواعد الفقه اإلسالمي، 140 ـ 141.  (1)
كتاب الجامع البن بركة، 258/1.  (2)

المصدر السابق، 14/1.  (3)
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وإدراًكا منه بأهمية دراســة أصول الفقه والنظــر في الروايات، وكيفية االســتنباط من اآليات 
القرآنية، وإعادة فروع الفقه إلى القواعد التي يســّميها أحياًنا أمهات الفقه، واستطاع في كتابه أن 
ينص علــى القواعد الخمس الكبرى إما بألفاظها أو بإشــارة إليها، كما نجــد الكثير من القواعد 
الفقهية األخرى، ومن تلك القواعد التي اعتنى بها وعالجها هي قاعدة: «اليقين ال يزول بالشك»، 
وقاعدة: «العادة محكمة». وقد ألف كتابه المسمى «التعارف» لتوضيح العالقة بين القاعدتين، ومن 
ح إلى القاعدة مــع كثير من الفروع التي يراها تنــدرج تحتها؛ ليؤكد على  ه يلممنهجه في ذلــك أن

أصله الذي سار عليه في الحكم على الفرع.
كقوله في قاعدة اليقين ال يزول الشك: «من شــّك في تكبيرة االفتتاح فلم يدر أكبّرها أم لم 

يكبرها، فاألصل أنه لم يأت بها، فال يخرج من فرضها إال بيقين»(1).
وما جاء فــي هذا المؤلف لن نأتي عليه فــي صفحات هذا البحث ولكــن كان ذلك مثاالً ورّدًا 
مة ابن بركة كان من الســابقين إلى القواعد الفقهية، وإن لم تتم اإلشــارة إليه  وتوضيًحا بأنّ العال
عند الشــيخ الزرقاء، أمثــال: الكرخي الذي أخذ عــن أبي طاهر الدباس الذي هــو بدوره أخذ عن 
أبي زيد عبد اهللا بن عمر بن عيســى الدبوســي المتوفى 430هـ من أئمة الحنفية في كتابه «تأسيس 

النظر».
وفي اعتقادي وبحسب ما أشرت إليه في الســابق فيما ذكره الشيخ الزرقاء، وما حدده األستاذ 
الروكــي بقوله فيما مضى، فالكتــب أو المؤلفات التي تعنينا في هذا الصدد وحســب ما تمكنا من 

الوقوف عليه فهي:
كتاب «الجامع» لإلمام أبي محمد بن عبد اهللا بن بركة، المتوفى 342هـ(2). ـ  1
كتاب «القواعد» لإلمام أبي الحسن الكرخي، المتوفى 340هـ(3). ـ  2
كتاب «عيون األدلة في مســائل الخالف بيــن فقهاء األمصار» ألبي الحســن بن القصار  ـ  3

المالكي، المتوفى 398هـ.
كتاب «اختالف العلماء» ألبي جعفر الطحاوي الحنفي، المتوفى 321هـ. ـ  4
كتاب «تأسيس النظر» ألبي زيد عبد اهللا بن عمر الدبوسي الحنفي، المتوفى 430هـ. ـ  5
كتاب «اإلشراف على مسائل الخالف» للقاضي عبد الوهاب المالكي، المتوفى 422هـ. ـ  6
كتاب «تخريج الفروع على األصول» لإلمام الزنجاني الشافعي، المتوفى 656هـ. ـ  7

كتاب الجامع البن بركة، 432/2.  (1)
أجوبة ابن خلفون، 113.  (2)

المدخل الفقهي العام، 954/2.  (3)
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«الدرة المعنية فيما وقع فيه الخالف بين الشافعية والحنفية» إلمام الحرمين عبد الملك  ـ  8
الجويني، المتوفى 478هـ.

كتاب «المغني» البن قدامة المقدسي، المتوفى 620هـ ، وهو في الفقه المقارن. ـ  9
كتاب «القواعد» في فقه الشيعة اإلمامية الجعفرية، للعالمة الحلي، المتوفى 726هـ. ـ  10
كتاب «الفرائــد البهية في الفوائــد والقواعد الفقهية» للشــيخ محمد حمزة الدمشــقي  ـ  11

الحنفــي، وتم تأليفه بعد مجلة األحكام العدلية، وهو آخر وأوســع مــا ُجمع في القواعد 
واألصول الفقهية على مذهب األحناف(1).

باإلضافة للكتب الثالثة التي أشار إليها الشيخ الزرقاء، وهي:
كتاب «قواعــد األحكام في مصالــح األنام» لإلمام الشــافعي عز الديــن عبد العزيز بن  ـ  1

عبد السالم، المتوفى 660هـ.
وكتاب «الفروق الفقهية» لإلمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، المتوفى 684هـ. ـ  2
وكتاب «القواعد» للفقيه الحنبلي عبد الرحٰمن بن رجب، المتوفى 790هـ. ـ  3

وهي كما ذكر أنّ هذه الكتــب على عظم قيمتها، ال تتضّمن القواعــد بالمعنى الذي حّددناه 
لكلمة «القاعدة»(2). ومــن هنا فإن التأليف في القواعد الفقهية واألســبقية فيهــا أمٌر جد دقيق 
وحّساس، وال يمكن الفصل فيه بتلك الســهولة؛ وعليه يجب أن ُيترك ذلك ألصحاب الشأن ودون 

مشاّحة.
وما ذكرناه عن مؤلّفي ومؤلفات القواعد الفقهية يفرض علينا ـ وقبل االنتقال من هذه القضية 

إلى غيرها ـ أن نأتي ولو بمثال ألحد الكتب المذكورة لتكون دليًال وشاهدًا على ما نقول:
وليكن مّمن جعلناه علــى رأس القائمة في ذلك، وهو أبو محمد بن بركــة الُعماني المولود في 
النصف الثاني من القــرن الثالث الهجري، وهو مــن العلماء الذين اهتّموا بتأصيــل الفقه وتقرير 
قواعده، واهتّم كذلك بمقارنة الفقه اإلباضي بالمذاهب األخــرى، وعمل على إعادة فروع الفقه إلى 

القواعد التي يسّميها أحياًنا أّمهات الفقه.
كما كانــت له مؤلفات عديدة منها كتــاب «الجامع»، وهو في ثالثة أجــزاء، إّال أنه َعَدت عليه 
عوادي الزمــن ولم َيِصل منه إلينا إال الجــزءان األول والثاني، وقد تّم تحقيــق وطبع الجزأين في 
1254 صحيفة، ومّما جاء فــي مقّدمته: «فالواجب عليه إذا أراد علم الفقــه أن يتعّرف أصولَ الفقه 

المدخل الفقهي العام، 958/2.  (1)
المصدر السابق نفسه، 959/2.  (2)
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وأّمهاته؛ ليكون بناؤه على أصول صحيحة، ليجعل كلّ حكم في موضعه ويجرَيه على ســننه، ويستدلّ 
على معرفة ذلك باألدلّة الصحيحة ليعلم افتراق حكم المفترق واتفاَق المتّفق...»(1).

وإذا تتبّعنا ما قاله في كتابه الجامع وهو يســتدلّ فيه لقاعدة: «اليقين ال يزول بالشك» وذكره 
للحديث النبوي: «ال وضوء إال من صوت أو ريح»(2)؛ نجده يقول: «وهذا خبٌر له تأويٌل وشرٌح طويل، 

ولن يخفى على خواّص أصحابنا إن شاء اهللا؛ ألنّ الكتاب لهم جمعناه، وإياهم قصدنا»(3).
كما ألّف رســالة مســتقلّة في قاعدة واحدة من القواعــد الكبرى المتفق عليهــا وهي: «العادة 
محكمة»، ســماه كتاب: «التعارف»، ومما جــاء في هذا الكتاب: «فالواجب علــى من أنعم اهللا عليه 
باإلسالم وخّصه بشريعة اإليمان، أن يبدأ بتعليم األصول قبل الفروع، وأن ُيثبت قواعَد البنيان قبل أن 
يرفع شواهق األركان، ومن عرف معانَي األصول عرَف كيف يبني عليه الفروع، ومن لم يعرف حقيقة 

األصول كان حرّياً أن تخفى عليه أحكام الفروع»(4).
وهكذا، وبعــد تعريف القواعــد الفقهية وتناول ما لــه عالقة بذلك، وقبــل الدخول في طريق 

استخراج واستنباط القواعد الفقهية نعرج قليًال على الضوابط.
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أو الضابط الفقهي، وهــو أضيق نطاًقا من القاعــدة الفقهية؛ ألنّه محصــور في موضوع فقهي 
واحد، يجمع فروع باب فقهي واحد. قال السيوطي: «القاعدة تجمع فروًعا من أبواب شتّى، والضابط 
يجمع فروًعا من باب واحــد»(5). وهو ما أّكد عليه الكُدمي في تعريفــه للضابط: «والضابط يجمعها 

فروًعا من باب واحد»(6).
وذلك بعينــه ما ذكره ابن نجيم في قوله: «إن القاعدة تجمع فروًعا من أبواب شــتى والضابط 

يجمعها من باب واحد»(7).
هذا إذا اعتبرنا المعنــى االصطالحي الخاّص للضابط، أّما إذا لــم نعتبر ذلك وانصرفنا إلى 
المعنى االصطالحــي العام، فال يكون هناك فرق بيــن القواعد والضوابط. وهو مــا ذكره الفيومي 

كتاب الجامع البن بركة، 14/1.  (1)
حديث مشهور.  (2)

كتاب الجامع البن بركة، 258/1. ولنا عودة لهذا المصدر عند التمثيل للقواعد الفقهية.  (3)
التعارف، البن بركة، 4.   (4)

األشباه والنظائر في النحو، 9/1.  (5)
كليات أبي البقاء، 48/4.  (6)

األشباه والنظائر في النحو، 9/1.  (7)
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عندما فّســر القاعدة بالضابط، وهو ما فعله كذلك عبد الغني النابلسي حينما اعتبر القاعدة بمعنى 
الضابط، وعّرفها بتعريف واحد وهو: «األمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته»(1)، وهو ما ُيرى عند 
اإلمام النووي في شــرحه لجملة من القواعد الفقهية، فقد قّدم لها بتقديم واحد ولم يفّرق فيه بين 

القواعد والضوابط، بل رادف فيه بين القاعدة والضابط(2).

وعليه فالقواعــد والضوابط اعتَِبُرهما وجهيــن لعملة واحدة؛ ألنّ المختّصين لــم يميّزوا بينها، 
أو يفّرقوا في شــيء، ســوى أنّ القواعد أوســُع من الضوابط من حيث األبواُب التــي تأويها والفروع 
التي تتبعها، وهو مــا نجده في قول الدكتور وهبــة الزحيلي في قوله الذي يفــّرق فيه بين القواعد 
والنظريــات الفقهية، حيث يقــول: «القواعد تختلف عــن النظريات الفقهية، فهــي مبادئ وضوابط 
فقهية يتضمن كل منها حكًمــا عاًما أو أغلبًيا في العبادات أو المعامــالت، أّما النظريات فهي نظام 

موضوعي في الفقه يشمل عدة أبواب فقهية»(3).

وبهذا لم يبق لي ما أقوله في الضوابط، وعليــه ننتقل إلى عناصر القاعدة الفقهية وما تحويه 
من أمور االستيعاب واّطراد وأغلبية، وتجريد وإحكام، وكذلك العلّة وما يتبعها.
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المقصود بعناصر القاعدة الفقهية هي تلك المقوّمات العلميّة األساسية التي تتكوّن منها حقيقة 
القاعدة وتكتسب منها ماهيتَها، وتلك هي الضوابط الذاتية للقاعدة الفقهية التي منها:

أوًال: االستيعاب: وهو كون القاعدة تشــتمل على ُحْكم جامع لكثير من الفروع، وهو ما ُعبر عنه 
في التعاريف الســابقة باالنطباق واالندراج واالشــتمال، وال تكتمل حقيقة التقعيــد إال إذا كان هذا 

االستيعاب من القوّة وشّدة السريان بحيث تنتظم به فروع كثيرة، ومسائُل فقهيٌة من أبواب شتى.
وهكذا فاستيعاب الفروع عنصر من عناصر القاعدة الفقهية(4).

ثانيـــاً: االّطراد أو األغلبيـــة: َورََد االّطــراُد في اللغــة بمعنى التتابــع واالســتمرار والجريان 
واالستقامة(5)، وفي االصطالح: «هو ما يوِجب الُحْكَم لوجود العلة، وهو التالزم في الثبوت»(6).

نظرية التقعيد، 58.  (1)
األصول والضوابط للنووي، 22؛ نظرية التقعيد، 58.  (2)

المصدر السابق، 174.  (3)
المصدر السابق، 68 ـ 70.  (4)
لسان العرب، مادة: طرد.  (5)

التعريفات للجرجاني، 141.  (6)
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وبيــن المعنيين اللغوي واالصطالحي تناســب ملحوظ؛ ألنه إذا كان وجــود الحكم وثيًقا بوجود 
العلة ارتباَط تالزم؛ أي أنه كلما ُوجدت العلة ُوجد الحكم؛ فهذا هو عين التتابع واالستمرار والجريان 
واالســتقامة، واألصُل في حقيقة القاعدة أن تكون مّطردة؛ أي أنها تنطبق على كل جزئياتها من دون 
تخلّف أّي جزئية منهــا، فتكون بذلك متتابعة يتبع بعُض فروِعها بعًضــا في الحكم الجامع، وهذا هو 
راد فتنتقُل إلى مرتبة األغلبية؛ أي أنّها تنطبق  األصل في القاعدة، لكنّها قد َيْختَِلف فيها عنصر االط

على أغلب جزئياتها ال على كلها.
واالّطراد أو األغلبية مرتبٌط باالستيعاب ارتباَط تكميٍل وتفسيٍر، فإذا لم يكن في القاعدة اّطراد 

؛ فإنها ال تستحقّ حينئذ أن تكون قاعدة بالمعنى العلمي(1). وال ُحْكٌم أغلبي
د عن االرتباط  ثالثاً: التجريد: معنى التجريد في القاعدة أن تكون مشــتِملًة على ُحكــم مجر
بجزئية يصفهــا من غير أن يكــون خاًصا ببعضهــا دون بعض، ألنّــه إذا كان خاًصــا بعين لجزئية 

ال بموضوعها وعلتها؛ لم تضم له حينئذ قاعدة.
فالتجريد في اللغة معنــاه التعرية، والتعرية معنــى خاص فيما ذكرنــاه؛ ألن القاعدة الفقهية 

ال يكون فيها عنصر التجريد إال إذا كان حكمها وثيًقا بموضوع جزئياتها ال بذواتها.
وفقدان القاعدة لعنصر التجريد؛ يجعلها تفتقد عنصر االســتيعاب أيضــاً، وإذا فقدت القاعدة 

عنصر االستيعاب؛ جّر ذلك إلى فقدان عنصر االّطراد أو األغلبية لتالزمها كما تقّدم(2).
رابعاً: إحكام الصياغة: وأعني بهذا اإلحكام أن ُتصاغ القاعدة الفقهية في أوجز العبارات 
وأدقهــا، وأقواها داللــًة على الحكم الذي تشــتمل عليه القاعــدة، وينبغي أن تكــون األلفاظ 
ُمْمِعنًَة في الشمول والعموم واالســتغراق؛ حتى ال تنـزل القاعدة إلى مرتبة الضوابط والحدود 

والتعريفات.
وانعدام هذا اإلحكام في القاعدة يفقدها حقيقَة التقعيد وماهيته؛ ذلك أنّ القاعدة الفقهية إذا 
صيغت فــي جمٍل أو فقرة أو أكثر من ذلــك؛ لم تؤد وظيفتها التي هي جمــع الفروع والجزئيات في 

حكم واحد(3).
ولم يبــق لنا قبَل الدخول في طرق اســتخراج واســتنباط القواعد إال توضيَح المشــقة والعلّة؛ 

الحتياجنا لهما أحياًنا في عالقة األحكام، فنقف عليهما بإيجاز غير مخلّ.

نظرية التقعيد، 71.  (1)
المصدر السابق والصفحة ذاتها.  (2)

المصدر السابق، 76 ـ 77.  (3)
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المشقة ـ بالتحريك وتشديد القاف ـ الُعســُر والعناءُ الخارجان عن حّد العادة في االحتمال(1). 
والمشقة مثًال تختلف في الســفر باختالف وســائل النقل والمواصالت، كما تختلف من مصدر إلى 
المشــقة التــي تلحق راكب  مصدر آخر لما يجده المســافر من تعب وعنــاء متباِين ومتفاِوت؛ فإنّ 
الحافالت الوثيرة المجهزة بالمكيفات الهوائية، ووســائل التدفئة أو القطارات الســريعة التي تسبق 
الصوت، أو الطائرات الواســعة المريحة، أخف بكثير من المشــقة التي تلحق المســافر العادي أو 
المســافَر الضارَب على أكباد اإلبل في الصحراء، كما أنّ األفراد المترفين ال ينالهم من المشقّة ما 

ينال غيرهم من المسافرين.
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معنى العلة لغة واصطالًحا: اســم لما يتغيّر الشيءُ بحصوله، أخذًا من العلة التي هي المرض؛ 
ألن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض(2).

وأّما العلة الشرعية فقد اختلف في تعريفها األصوليون من السنة والمعتزلة، على أقوال كثيرة أهمها:
 ر في الحكم ذاِته؛ أي الموجب له، وهو مبنياألول: قول المعتزلــة: إنّ العلة هي الوصف المؤث

على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين.
الثاني: وهو قــول الغزالي: إنّ العلة هي الوصف المؤثر في الحكــم بجعل اهللا إياه مؤثًرا فيه، 
أراد الغزالي بتعريفه هذا أنّ الوصَف يوجب الحكم ويستلزمه عقًال بعد جعل اهللا له مؤثًرا فيه، فهو 

عين تعريف المعتزلة، فيكون باطًال.
الثالث: وهو قول اآلمــدي وابن الحاجب: أنّ العلة هي الوصف الباعث على الحكم، وقد فســر 
الباعث بأنّه الوصف المشتمل على حْكمة تصلح أن تكون مقصودًة من الشارع من شرع الحكم، فليس 

معناه أنّه قد بعث الشارع وحمله على تشريع الحكم.
الرابع: أنّ العلة هي الوصف المعّرف للحكم، وهو قول اإلمام الرازي وارتضاه األرموي واختاره 
البيضاوي وأبو زيد الدبوسي من الحنفية، وانتقده صدرُ الشريعة في توضيحه بأنّه غير مانع لشموله 
العالمة، وهي: ما يعرف بــه وجود الحكم من غير أن يتعلّق به وجوده وال وجوبه مع أنّ بينهما فرًقا، 

وهو أن األحكام بالنسبة إلينا مضافٌة إلى العلل، كالُملْك إلى الشراء والقصاص إلى القتل(3).

معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، 401.  (1)
الحاصل من المحصول لألرموي، 863/2؛ األدلة االجتهادية، إلبراهيم الكندي، 118.  (2)

الحاصل من المحصول لألرموي، 863/2.  (3)
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من شروط العلة:
الوصفيــة: أن تكون وصًفا، فال يصح أن يكون اســم الجنس علّــًة؛ ألن األحكام تبنى على  ـ  1

األوصاف ال على الذوات.
ُيشترط في الوصف الجامع بين األصل والفرع استطاعُة العقل إدراَكه. ـ  2
أن يكون هذا الوصف ظاهــًرا، فال يجوز التعليل بالخفي، وهو الذي ال يدرَك بحاّســة من  ـ  3

. فٌة للحكم الشرعي الذي هو خفي الحواس الظاهرة؛ ألن العلة معر
أن يكون هذا الوصف منضبطاً؛ أي يستوي بالنســبة له جميع األفراد، وذلك كالسفر فإنّه  ـ  4

علّة في قصر الصالة، والســفر وصٌف منضبط؛ ألن له حقيقــة ال تختلف باختالف األفراد 
واألحوال.

أن يكون هذا الوصف مناسباً للحكم، كالقتل العمد بالنسبة إليجاب القصاص. ـ  5
أال تكون العلة مثبتًة ُحْكماًً في نوٍع يخالف النص أو اإلجماع(1). ـ  6

وهناك فرق بين العلة والحكمة والسبب.

الفرق بين العلة والحكمة:
فالعلّة هي: الوصف الظاهــر المنضِبط الذي ُبني الحكم عليه ورُبط بــه وجوًدا وعدًما، فيوَجد 

الحكُم بوجوده وينعدم بعدمه.
أّما الحكمــة فهي: الباعث على تشــريع الحكم، والغاية المقصودة منــه، وهي المصلحة التي 
قصد الشارع بتشــريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أو المفســدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم 

درأَها أو تقليلَها(2).

وأما الفرق بين العلة والسبب:
فهو أنّهما عند بعض األصوليين متباينان، فالســبب يختص بما ليس بينَه وبين الحكم مناسبٌة، 
وأّما العلة فهي الوصف المناسب لتشريع الحكم، فالسفر على هذا الرأي علة لجواز القصر، وليس 

ى علًّة لها(3). سبباً له، وزوالُ الشمس سبٌب لصالة الظهر وال ُيسم

األدلة االجتهادية، إلبراهيم الكندي، 110 ـ 115.   (1)
المصدر السابق والصفحات ذاتها.  (2)

المصدر السابق، 118.  (3)
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 ســبب علٌّة، وليس كل في مدلوله من العلّة، فكل وأّما عند جمهور األصوليين فالســبب أعم
علٍة سبباً.

طرق استخراج واستنباط القواعد:
بعد تجوالنا في القواعد الفقهية والتعريف لها وما تّم ِذكــره من الضوابط والفروع؛ يصُل بنا 
البحث إلى كيفية اســتخراج هذه القواعد من منابعها األساسية وهي: الكتاب، والسنة، وغيُرهما من 

الت أُسس هذا الشرع القويم. مكم
وذلك يعني عملية التواصل التي يتبعهــا الفقيه إلى تقعيد القاعدة الفقهية والطرق المتّبعة في 
ســه من خالل التعريف االصطالحي الســابق، وهو عبارة عن: «حكم  ه يمكن أن نتلمذلك، وهذا كل
كلي مســتِند إلى دليل شــرعي، مصوٍغ صياغة تجريدية محكَمــة، منطبٍق على جزئياته على ســبيل 

راد أو األغلبية». االط
وأّول ما ُيالحظ على هــذا التعريف بعد إمعان النظر فيه؛ أن نَفهــم أن القاعدةَ الفقهيَة ُيبحث 
عنها في مظانها، وُتستخرج من األدلّة الشرعية باعتبارها ُحكًما شرعًيا كلًيا؛ ألن المحل الذي ُينتزع 
منه الحكُم الشرعي وُيستقى منه هو الدليُل الشرعي المتمثل في: الكتاب، والسنة، والقياس، وغيِر 

ذلك.
ومما ُيالحظ في التعريف الســابق؛ أن القاعدةَ الفقهيَة باعتبارها ُحكًما شــرعًيا ُمســتنَبًطا من 
راًدا أو غالًبا، وال سبيَل إلى معرفة  ؛ هي موضوعٌة بالكمالية واالنطباق على الجزئيات اط دليل شرعي

ذلك إال بواسطة االستقراء.
فعن طريق االســتقراء نســتطيع الِعلَْم بكلية الُحْكِم والتحقَق من انطباقه على الجزئيات، وعن 
ُد من أن انطباَق الحكِم الكلي على جزئياته هو على جهة االّطراد أو على جهة  طريق االســتقراء نتأك
األغلبية؛ ألن االســتقراءَ فيه يكــون تاّماً؛ فيكون االنطبــاق حينئذ مّطِرًدا، وقد يكــون ناقًصا؛ فيكون 

االنطباُق حينئذ أغلبيّاً(1).
وبهذا يتضح لنا بأن ُطَرَق التقعيد الفقهي وما له من مســالك؛ يتبعها في الوصول إلى القاعدة 

الفقهية عن طريق االستنباط واالستقراء.
، وما يحويه من جزئيات مندِرجة؛  ألنّ القاعدة تتكوّن من شيئين أساســيين، هما: الحكُم الكلي
وعليه فالســبيل إلى العلم بالحكم الكلّي هو االستنباط، وباالســتقراء يتم العلم بما في الحكم من 

قواعد الفقه اإلسالمي، 78.  (1)
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جزئيات مندرجــٍة ومنتظمٍة فيه، ولكي تتّضح لنــا الصورة ويتم الفهم؛ فال بــّد من توضيح كل من 
االستنباط واالستقراء باعتبارهما مسلكين للتقعيد.

:•ÉÑæà°S’G : k’hCG

ـ ، وهو الماء الذي يخرج من  االستنباط لغة: يعني االســتخراج، وأصله من النَبط ـ بالتحريك 
البئر أّول ما ُتحفر(1)، ثم اســتُعمل في اســتخراج الشيء من مأخذه، ســواءٌ كان ذلك في الحسيات 

كاستخراج الماء من البئر، أو في المعنويات كاستخراج المعاني من النصوص.
غير أنّ االستنباط حينما ُيستعمل في المعنويات يكوُن مجازًا من ِقَبِل االستعارة، فصار االستنباُط 

بمعنى: التفسير والتبيين(2).
االســـتنباط اصطالًحا: أّما في االصطالح فهو كذلك ال يبعُد كثيرًا عــن دائرة المعنى اللغوي، 

فقد عّرفه الجرجاني بأنه: «استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوّة القريحة»(3).
، وعليه  نا هي محدودةٌ في االستنباط الفقهي دائرةَ االستنباط التي تهم من التنبيه إلى أن وال بد
ُد عمليَة  فهو عبارة عن استخراٍج لألحكام الشرعية من مصادرها بواسطة القواعد األصولية التي ُتقَع

تفسيِر النصوص الشرعية تفسيًرا فقهًيا.
ل  وأصُل االستنباط في حدود دائرته هذه أْن يكون من النّص، فإذا كان الحكم الشرعي قد توص
إليه الفقيه عن طريق القياس أو االســتصحاب أو االســتصالح، أو غير ذلك من األدلّة؛ سمي ذلك 

اجتهاًدا(4).
، إال أنّ هذا  فاالســتنباط إًذا مصــدره األّول الذي ينتهــي إليه األخذ واالســتخراج هو النــص

االستخراَج أو األخَذ قد يكون بطريقة مباشرة، وقد يكون بطريقة غير مباشرة.
وهكذا فالمسلك األّول إليجاد القاعدة الفقهية هو االستنباط الذي وضع له الفقهاء واألصوليون 
قواعَد لغويــًة وقواعَد في األدلة، كقولنا: «األمر يفيد الوجــوب»، و«النهي يفيد التحريم»، و«مفهوم 

ٌة» و«النكرة في سياق النفي تفيد العموم». المخالفة حج
ةُ الفقيه في تقعيد القواعد الفقهية واســتنباط  هــا، هي ُعدفهــذه القواعد األصولية بأنواعها كل

أحكامها الكلية.

لسان العرب مادة: نبط.  (1)
التحرير والتنوير البن عاشور، 141/5.  (2)

التعريفات للجرجاني، 22.  (3)
نظرية التقعيد الفقهي، 80.  (4)
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االستقراء في اللغة: هو التتبُع، من َقَرْيُت البالَد واستْقَريتها إذا تتبعتها، وخرجت من أرض إلى 
أرض(1).

وفي االصطالح: عرفه الغزالــي بأنه: «عبارة عن تصفح أموٍر جزئية لتحكُــَم ِبُحْكِمها على أمٍر 
يشمُل تلك الجزئيات»(2).

، حتى  ح جزئياٍت كثيرًة داخلًة تحت معنى كليوجاء في تعريف آخر له: «االستقراء هو أن تتصف
إذا وجدَت ُحْكًما في تلك الجزئيات؛ حكَمَت على ذلك الكلي به»(3).

والمالَحظ من خالل هذه التعريفات أن االستقراءَ ال يمكن إجراؤه إال إذا كان عندنا حكٌم واحد 
ـ ، وجملٌة من الجزئيات نريد اختبارها من جهة اندراجها فيه  ـ سواء كان شرعيّاًً، أو عقلياً، أو عادياً 

وانطباقه عليها.
ولالستقراء مرتبتان: مرتبة يكون فيها تاّماً، ومرتبة يكون فيها ناقصاً.

، وهذا النوع ال يكون  ـ  1 من جزئيات الكلي فاالستقراء التام: هو أن َيْثُبَت الحكُم في كلّ جزئي
إال في العقليات، ويسّمى: االستقراء المنطقي، ويفيد القطع.

االســـتقراء الناقص: معناه أن يثبت الحكُم في الكلّي لثبوته في أكثــر جزئياته، وهذا هو  ـ  2
المقصود عند الفقهاء(4).

وهكــذا ننتهي إلــى أنّ التقعيــد الفقهي لــه مســلكان يعتمدهما الفقيــه، وهما: االســتنباط، 
واالستقراء، االستنباط أوالً، واالســتقراء ثانياً. فاالستنباط يتم به الكشف عن الحكم والعلُم به من 
، واالســتقراءُ يتم به العلم بكلية ذلك الحكم وقاعديتــه(5). وهذا يوصلنا إلى  ّحيث هو حكٌم شــرعي

أنواع من التقعيد الفقهي.

:á«¡≤ØdG óYGƒ≤dG  hCG  ó«©≤àdG  ∫ƒ°UCG

التقعيد الفقهي هو عمٌل علمي يقوم به الفقيه قصد تجميع شــتات فروع الفقه ومســائله، وهذا 
العمل ال يأخذ حّجيتَه وشرعيّته إال إذا استند إلى األصول والمصادر الشرعية، واستمد منها قوَّته.

لسان العرب، مادة: قرأ.  (1)
المستصفى، 51/1.  (2)
معيار العلم، 160.  (3)

نهاية السول لألسنوي، 114/3.  (4)
نظرية التقعيد الفقهي، 86.  (5)
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دوا  فــوا فيها بوجه من الوجوه، لم يجرمون الذين اهتّموا بالقواعد الفقهية وأل المتقد والفقهاءُ 
روا له باباً أو فصًال لبْسط األُسس النظرية التي ُيَحلُل في  الحديَث عن مصادره الشــرعية، ولم يقر
ضوئها استمداُد القواعد الفقهية شــرعيّتَها وحجيتَها من أصولها، وكيفيُة ذلك، ولكنهم كعادتهم في 
قبل تحليلها  تناول مثل هذه المسائل تناوالً مباشرًا وبطريقة علمية تطبيقية، كانوا َيعِرضون القاعدةَ 
وذكِر فروعها الفقهية، وما فيها من شذوذ واستثناء، وُيرجعونها إلى أصلها الشرعي من كتاب وسنة 

وإجماع وقياس.
وهــذه القواعد لم توضع في الفقه اإلســالمي هكذا اعتباطاً أو من دون دليــل، بل لكل قاعدة 

دليلها ومصدرُ ثبوتها من الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو المعقول(1).
وْلنَعرض لــكلّ نوع من هــذه المصادر وما أُخــذ منه من قواعــد، وبهذا نقف علــى ما ُيعرف 

بالقواعد التي استُِمّدت بالنص، أو بالقياس، أو باالستدالل، أو بالترجيح، وهي:

أوًال: القواعد المستمدة بالنص:
والمراُد بالنص عند الفقهاء واألصوليين هو القرآن والسنة، وهذا النوع من القواعد له صورتان:

؛ فيكوُن ذلك بالنسبة للفقهاء كليًة  ـ  1 أن َترد اآليُة أو الحديث في تعبير موَجٍز جامع دســتوري
تشريعيًة جاهزًة للصياغة، كاملَة الحبك، ناطقًة بشرعيتها؛ لكوْنها نّصاً شرعًيا.

أن يرَد النص القرآني أو الحديُث حامًال حكًما عاّماً صالًحا لكثير من الفروع والجزئيات،  ـ  2
فيعمد الفقهاء إليه ويستنبطون منه قاعدًة أو قواعَد كليًة.

فقوله تعالى: ﴿K   J   I   H    G  F   E﴾ [األعراف: 99].
هذه اآلية الكريمة على وجازتها وقلة كلماتها؛ تتضمن كلية تشريعية كبرى، بل إنك تستطيع أن 

تجعَل كل كلمة منها كلية قائمة بذاتها.
نت قواعَد الشريعة في المأمورات  قال القرطبي في تفسيرها: «هذه اآلية من ثالث كلمات تضم
والمنهيات، فدخل في قوله: ﴿ F   E ﴾؛ صلُة القاطعين، والعفوُ عن المذنبين، والرفُق بالمؤمنين، 
وغيُر ذلك من أخــالق المطيعين، ودخل في قوله: ﴿  H    G ﴾؛ صلــُة األرحام، وتقوى اهللا من 
 ﴾K   J   I ﴿ :األبصار، واالســتعداُد لدار القرار. وفي قولــه الحــالل والحرام، وغض
الحض على التعلّق بالعلم، واإلعراُض عن أصل الظلم، والتنـّزُه عن منازعة السفهاء ومساواِة الجهلِة 

األغبياِء، وغيُر ذلك من األخالق الحميدة واألفعال الرشيدة»(2).

نظرية التقعيد الفقهي، 89.  (1)
الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، 344/7.  (2)
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فمثال قاعدة: «المشـــقة تجلب التيســـير» مصدرها قوله تعالى: ﴿ z  }   |   {  ~   ے  
¡ ﴾ [الحج: 78].

ة من السنة فمنها قوله ژ : «ال ضرر وال ضرار»(1). ا القواعُد المستمد أم
وقوله ژ : «دع ما يريبك إلى ما ال يريبك»(2).

ا اإلجماع فقد ُمثّل له بقاعدة: «االجتهاد ال ُينَقُض بمثله»(3). أم

ثانياً: القواعد المبنية على القياس:
والقيــاُس هو أخصب وأوســع مصــدٍر َيرجع إليــه الفقيهُ في المصــادر العقلية، بــل إن عملية 
التقعيد أو القواعِد الفقهية هي بذاتها عمليٌة قياســيٌة، ما دامت قائمًة في أساســها على الجمع بين 
المتشاِبه والمتناِظر من الفروع والمسائل الفقهية؛ ومن ثَم كان الفقهاءُ يرادفون أحياًنا بين القواعد 

والقياس(4).
ومن أمثلة القواعد الفقهية بالقياس: «ما َحُرمَ استعماُله َحُرمَ اتخاُذه»(5).

كذلك قاعدة: «ما َحُرمَ أخذه َحُرمَ إعطاؤه»(6).
ومن فروع هذه القاعدة:

ال يجوز للمسلم أن يستأجر النائحة؛ ألنّ أخذ األجرة على النوَاح ال يجوز شرًعا، فيقاس عليه  –
إعطاؤه(7).

ال يجوز للمسلم أن يســتأجر المغنين؛ ألن أُجرة المغني ال تحل له، فكان إعطاؤه له حراًما  –
أيضاً.

ومثله الزامر أيضاً(8). –
ى البينات؛ أي أن ما  حها الشيُخ الزرقاء بقوله: «المراد بالبرهان؛ األدلُة المثبتة التي تسم ووض
ثبت لدى القاضي في مجلس القضاء بالبينة، من الحوادث أو نتائجها الشــرعية؛ ُيعتَبر أمرًا واقعاً، 

رواه ابن ماجه في األحكام.  (1)
رواه النسائي.  (2)

األشباه والنظائر، للسيوطي، 71.  (3)
المصدر السابق، 102.  (4)

المصدر السابق والصفحة ذاتها.  (5)

المصدر السابق والصفحة ذاتها.  (6)

المصدر السابق والصفحة ذاتها.  (7)

المصدر السابق والصفحة ذاتها.  (8)
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كأنه محسوٌس مشاَهٌد بالعيان، فيُقضى به اعتماًدا على هذا الثبوت، وإن كان هناك احتمالٌ أو خالُفه 
بسبب من األسباب(1).

ومــن فروع هذه القاعــدة: جوازُ الحكــم بقرائن األحوال إذا أفــادت علًما أو ظنّــاً غالًبا، ولم 
تخالف نّصاً(2). كإثبات حد الشرب بطريقة الرائحة.

والحكم بقرائن األحوال يمكن أن يكــون في األموال والحدود واألبدان وغيرها من حقوق اهللا أو 
حقوق العباد(3).

وقاعدةُ: «الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان»(4).

:∫’óà°S’G ≈∏Y oá s«æÑªdG  á«¡≤ØdG  óYGƒ≤dG

االستدالل في اللغة: هو طلب الدليل. أو: هو الذي يدل على الطريق(5).

وفي االصطالح يطلق على أربعة أنواع:
االستداللُ بمعنى إيراد الدليل من قرآن وسنٍة وقياٍس وغيِر ذلك(6). ـ  1
االستداللُ بمعنى إيراد الدليل الذي ليس نّصاً وال إجماًعا وال قياًسا(7). ـ  2
االســتدالل بمعنى االســتصالح(8). وهذا اإلطالق قــد ورَد على ألســنة كثير مــن الفقهاء  ـ  3

واألصوليين(9).
االســتدالل بمعنى األقيسة التي ليســت من قبيل قياس التمثيل. وقياس التمثيل هو القياس  ـ  4

، أو هو: إلحاق فــرع بأصل في  يه علماءُ األصــول بالقياس الشــرعي األصولي الذي يســم
الحكم الشرعي، بمساواتهما في الِعلة.

المدخل الفقهي العام، 1055/2.  (1)
مثــال ذلك أن يوجد رجل مع امرأة أجنبية في لحاف واحد، وهما يتحركان ويضطربان، فهذه القرينة ال يثبت بها الزنا، رغم   (2)

قوتها إلفادة العلم، إال أن يقر الفاعل أو يشهد عليه أربعة عدول بأنّهم رأوا ذلك منه في ذلك فيها.
نظرية التقعيد الفقهي، ص 141.
نظرية التقعيد الفقهي، ص 141.  (3)

ورد في مجلة األحكام العدلية، في المادة 75.  (4)
مختار الصحاح، ص 229.  (5)
اإلحكام لآلمدي، 175/3.  (6)

المصدر السابق والصفحة ذاتها.  (7)
سيتم توضيحه فيما بعد.  (8)

نظرية التقعيد الفقهي، 150.  (9)
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والقياس باالســتدالل له صور عديدة منها: قياس العكس، وقياس الداللة، والقياس االقتراني، 
ويسمى أيضاً القياس الحملي، والقياس االستثنائي، ويسمى أيضاً القياس الشرطي(1).

واالستدالل بهذا المعنى تتسع دائرته وتضيق، وبحسب مذاهب األصوليين في توسيعه وتضييقه، 
عين؛ فهو يشَمل العديَد من األدلة العقلية التي منها: وذهاًبا مع رأي الموس

االستصحاب. ـ  1
شرع من قبلنا. ـ  2
قول الصحابي. ـ  3
االستصالح. ـ  4
االستقراء. ـ  5
قياس العكس. ـ  6
قياس الداللة. ـ  7
القياس المنطقي بصورتيه. ـ  8

واالســتداللُ بجميع صــوره هذه ـ ما عدا قــول الصحابي ـ ؛ راجٌع إلــى القياس، إذا نحن 
ــعنا دائرَته، ونظرنا إليه نظًرا بعيًدا من دون التقيد بالمعاني الحقيقية التي يفرضها الفقه  وس

التقليدي.
فاالســتصحاُب هو الُحْكُم على الشــيء في الزمان الحاضــر بنفس الحكم الــذي ثبت له في 

.(2) الزمان الماضي، وهذا عمٌل قياسي
َد منها باالستصحاب  ع إلى ما ُقع والقواعُد الفقهية التي ُبنيت على االســتدالل كثيرةٌ، وهي تتفر

وما ُقعد منها بباقي أنواع األقيسة التي سبق ذكرها. وهي كاآلتي:

(3)ÜÉë°üà°S’ÉH âfÉc »àdG  á«¡≤ØdG óYGƒ≤dG  : k’hCG

والمراُد بكون االســتصحاِب مصدرًا للتقعيد الفقهّي؛ أي أن الفقيهَ قد يعمــد في عملية التقعيد 
أو اســتخراج القاعدة إلى فكرة االســتصحاب ومنهِجه، فيكوُن بذلك قد حكم على ُجْملٍَة من الفروع 

والجزئيات بحكم شرعي واحٍد، ومرجُعه في ذلك االستصحاُب.

من أراد التوسع فلتنظر نظرية التعقيد الفقهي، صفحات 151 وما بعدها.  (1)
المصدر السابق، 153. ليس المقصود هنا بالقياس قياس التمثيل.  (2)

المصدر السابق، 157.  (3)
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رة إليها، واّدعى الزوج  عت الزوجُة على زوجها عدَم وصول النفقة المقدومثالنا في ذلك: لو اد
ته، حتى يقوَم على خالفه  األصل بقاؤها بعد أن كانت ثابتة بذم اإليصالَ، فالقول قولُها بيمينهــا؛ ألن

دليٌل من بينٍة أو نُكُوٍل(1).
ومن القواعد التي أصلها االستصحاب:

ة البراءةُ»(2). األصل في الذم»
ومن فروع هذه القاعدة:

َعى عليه إال بإقراره أو  المد ذلك ال يثبت في حــق له على آخَر ديناً؛ فإن عى شــخٌص أنإذا اد
َعى عليه البراءةُ من كل دين، فيَْســتَْصِحُب هذا األصَل إلى أن  ة المد عي؛ ألن األصَل في ذم نة المدبي

َيِرَد دليٌل بخالفه(3).

:ìÓ°üà°S’G ≈∏Y á«æÑªdG  á«¡≤ØdG  óYGƒ≤dG  :kÉ«fÉK

االســتصالُح عند األصوليين والفقهاِء هوَ بناءُ األحكامِ الفقهيِة على مقتضى المصالح المرسلة، 
والمراُد بالمصالح المرسلة: المصالح المطلقة التي لم َيِرْد في الشرع نص باعتبارها وال بإلغائها(4).
ل الفقيه إلى أحكامٍ كليٍة عن طريق االستصالح، َتندرج  والمراد بالتقعيد باالســتصالح أن يتوص
ُل بــه الفقيه إلى معرفة األحكام  االســتصالَح كما يتوص واحٍد منها فروع كثيرة؛ وذلك ألن تحت كل
ــل به إلى معرفة كليات  الجزئية لإلفتاء بها في الوقائع والحوادث كاألمثلة الســابقة؛ فكذلك يتوص

األحكام، وتلك هي القواعد(5).
ومن القواعد الفقهية التي بناها الفقهاء على االستصالح:

ـ «سّد الذريعة وفتحها منوط بالمصلحة»:
الذريعة في اللغة: هي الوسيلة.

ل بها إلى مفســدة فتكــون ممنوعة، أو إلى  والمراد بها عنــد الفقهاء واألصوليين هي: ما ُتوُص
ُل بها إلى األحكام الشرعية. مصلحة فتكون مطلوبة، وبعبارة أخرى: هي ما ُيتَوَص

األشباه والنظائر للسيوطي، 39؛ األشباه والنظائر البن نجيم، 64؛ مجلة األحكام العدلية، المادة 8.  (1)
نظرية التقعيد الفقهي، 150.  (2)

المصدر السابق، 167.  (3)

المصدر السابق، 168.  (4)

المصدر السابق، 169.  (5)
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ها واجباً. م أو المكروه؛ فيكوُن سد فمن الوسائل ما ُتفضي بفاعلها إلى المحر
ومن الوسائل ما تفضي بفاعلها إلى الواجب أو المندوب؛ فيكوُن فتُحها واجباً أو مندوباً(1).

وهذه القاعدة تتفّرع عنها قواعد فقهية عديدة، منها:
«ما يفضي إلى الحرام حرام».

«ما يفضي إلى المكروه مكروه».
«ما يتوقف الواجب على فعله فهو واجب».

وهذه القاعدة هي بمعنى قولهم: «ما ال َيِتم الواجب إال به فهو واجب».
ومن فروع هذه القاعدة:

ر إليه المسلمون؛ فإنه يصير في حق البائع واجباً. – ق بأمر اضطأصل البيع اإلباحُة، لكن إذا تعل
النكاح مباٌح، وقيل مندوٌب، لكن الذي ال ينفك عن الزنا إال به وكان قادًرا عليه؛ فهو واجٌب  –

عليه.
تحصيل العلوم الشــرعية واجٌب على المســلمين على الكفاية؛ ألنها وسيلٌة إلى الحفاظ على  –

الشريعة(2).

:∫’óà°S’G ¢SÉ«b ≈∏Y á«æÑªdG  óYGƒ≤dG  :kÉãdÉK

ت اإلشارة إلى أنّ قياَس االستدالل يشمل األقيسَة التي ليست من قبيل قياس التمثيل، كقياس  َتم
العكس، وقياس الداللة وغيرها.

والفقهاء قد نَشــطوا كثيًرا في التقعيد بهذه األقيســة، حتــى إن جزءًا مهّماً مــن القواعد التي 
دونوها هو من قبيل القواعد التي بنيت على قياس االستدالل، وهو يكشف عن مدى عمق وَسَعة العقلية 

الفقهية اإلسالمية، وما وصلَْت إليه من نضج واكتمال في إطار تعميق البحث الفقهي وتأصيله.
لون إلــى أحكام، لكن عن  الفقهاءَ قد يتوص والقواعُد المبنيُة على قياس االســتدالل معنــاه أن

طريق إجراء قياس العكس، أو قياس الداللة، أو غيرهما من صور قياس االستدالل.
ومن القواعد المبنية على ذلك:

أ. – صياَم اليوم ال يتجز ه؛ ألنف صياَم نصف يوم لزمه صيام يوم كلإذا نذر المكل
إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف تطليقة لزمه الطالق؛ ألن الطالق ال يتجزأ. –

نظرية التقعيد الفقهي، 174.  (1)
الفروق للقرافي، 33/2.  (2)
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وقاعدة: «سقوط المقصد يستلزم سقوط الوسيلة»(1).
هذه القاعدة واسعة تشمل ما ال ُيحصى من فروع الشريعة؛ ألن أحكاَم الشرع متعلقة بأفعال المكلفين.
ومن فروع هذه القاعدة: أن الســعي إلى الجمعة واجب؛ ألنه وســيلة إلى الواجب وهو الجمعة، 

لكن المسافر والمريض تسقط عنهما الجمعة، فلزم سقوط السعي إليها.
ومن فروعها كذلك: أن الكذَب حراٌم؛ إلفضائه إلى مفاســد جســيمة، لكــن إذا كان فيه إنقاذ 
نفس من الهالك، فإن المقصد األول يســقط اعتبارُه، ويســقط به اعتبار الوسيلة؛ ألنها تنقلب إلى 

وسيلة تفضي إلى مصلحة(2).

:í«LôàdG É¡«a πª©j »àdG  á«¡≤ØdG  óYGƒ≤dG  :kÉ©HGQ

الترجيح: هو تغليب أحد الدليلين وتقويته، والعمل به من دون اآلخر، وهو كاآلتي:
لْتُه وقوْيتُه(3). حت الشيءَ إذا فضالترجيح لغة: التمكين والتغليب والتفضيل، يقال: رج

وفي االصطالح: هو تقويُة أحد الدليلين المتعارضين على اآلخر للعمل به(4).
والترجيُح سَبُبهُ التعارُض بين دليلين.

:¢VQÉ©àdG  á≤«≤M

التعارض فــي اللغة تفاعل مــن الُعرض ـ بضــم العين ـ وهــو الناحية والجهــة، كأن الكالم 
والتعارض يقف بعضه في عرض بعض، فيمنعه من النفاذ إلى حيث ُوّجه(5).
وفي االصطالح: هو اقتضاء أحد الدليلين خالف ما يقتضيه اآلخر(6).

وبين المعنى االصطالحي والمعنى اللغوي عالقــة واضحة، فتعارض الدليلين يقتضي اختالفهما 
في الظاهر، وال يكون اآلخــر كذلك إال إذا اعتــرض أحدهما طريَق اآلخر بحيــث ال يتجهان وجهة 
واحدة، وإضافــُة التعارض األول إنما هي من باب المجاز؛ ألن األولــى في حد ذاتها غير متعارضة، 

وإنما ينشأ التعارض بينهما في عقل الفقيه الناطق بها.

نظرية التقعيد، ص 183.  (1)
المصدر السابق والصفحة ذاتها.  (2)

مختار الصحاح، 254.  (3)
نظرية التقعيد، ص 572.  (4)

المصدر السابق والصفحة ذاتها.  (5)

المصدر السابق والصفحة ذاتها.  (6)
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والقول بتعــارض األدلة ذاِتها َيلَزم منه القولُ بتناقض الشــريعة واختالفهــا، وهذا يفضي إلى 
د مصادرها، وهو محالٌ؛ ألن مصدرَها واحٌد هو اهللا تعالى. القول بتعد

وقد اتفــق الفقهاءُ على أن ال اختالَف فيهــا وال تناقَض وال تعارَض، وإذا ُوِجَد شــيءٌ من ذلك 
في نصوصها، فإنما منشــأه يرجع إلى َفْهم الفقهاء وإدراِك المجتهدين لها، َفهُم في ذلك متفاوتون 

تفاوَت مداركهم وقدراِتهم العقلية.

:¢VQÉ©àdG  ÜÉÑ°SCG

سبق وأْن ذكرنا أنه ال تعارض في الشريعة، وإن ظهر ألحد فأسباُبه َترجع إلى أمور ثالثٍة:
األول: ما يرجع إلى جهة النقل:

وذلك أنّ الدليليــن المتعارضين قد يكوُن تعارُُضهما بســبب أن في أحدهما اختالالً في ســنده 
ا يجعلُه أضعَف، وال يدرك ذلك الفقيه المجتهد، فيعتقد أنهما متعارضان كذلك. اته ِممورو

الثاني: ما يَرجع إلى جهة الداللة:
 اللة، وهذا ال مجال فيه للتعارض، وقد يكون ظني الد قد يكون قطعي الشرعي النص وذلك أن
اللة وهذا َمَجالٌ واســٌع الختالف الفقهاء من جهة، ولنشوء تعارِض األدلة في عقولهم واهتمامهم  الد

من جهة ثانية.
الثالث: ما يرجع إلى النسخ:

وذلك أن الدليلين المتعارضين في الظاهر قد يكون تعارُضهما بسبب أن أحَدهما ناسٌخ لآلخر؛ 
ٌر عنه ُوروًدا، فيكوُن من لم يعلم ذلك من الفقهاء معتِقًدا أنّهما متعارضان. ه متأخألن

وقد جمع ابن القيم هذه األســباب الثالثة في تعقيبه على حديثين متعارضين في الظاهر فقال: 
ا أن يكوَن أحُد  ونحن نقول ال تعارَض بحمد اهللا بيــن أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعــارض؛ فإم»
الحديثين ليــس كالَمه ژ ، وقد غلط فيه بعض الــرواة مع كونه ثقة ثَْبتاً، فالثقــة يغلط. أو يكوُن 
 ــا حديثان صحيحان صريحــان متناقضان من كل التعارض في فهم الســامع، ال في كالمه ژ . أم

وجه، وليس أحدهما بناسخ لآلخر، فهذا ال يوجد أصًال»(1).
ذلك ما كان فيما يخص التعارَض، وبهذا يعود بنا الحديث إلى الترجيح.

يهرعون إليه في األحكام  فالترجيح كما يكون رجوًعا إليه فــي األحكام الجزئية؛ فإن الفقهــاءَ 
الكلية أيضاً، وهذا هو المراُد بكونه مصَدًرا من مصادر القواعد الفقهية.

زاد المعاد، 112/3.  (1)
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ولتوضيح ذلك نسوق السؤال الذي ســئل به عثمان بن عفان ƒ عن الجمع بين األختين بملك 
  A  @  ?   >  ﴿ :متهما آية»(1). ويقصد بذلك قولــه تعالى تهما آيــة وحراليمين فأجاب: «أحل
متهما قوله تعالــى: ﴿ |   {   ~    [المؤمنــون: 6]. ويريد باآليــة التي حر ﴾D  C  B

ے       ¡   ¢   £   ¤﴾ [النساء: 23].

فقد تعــارض حكمان هما الِحل والِحْرمــة ـ بتعارض دليليهما ـ في جزئيــة واحدة، وهي الجمع 
 ها األحوط؛ وألن؛ ألنحون هنا آيــة الِحرمة على آية الِحلبين األختين بملك اليمين(2). والفقهاء يرج

الصحابة والسلَف الصالَح كانوا على عدم الجمع.
والسؤال الذي قد يطرح نفسه فيما يخص الترجيح هو: إن الترجيح ليس دليًال شرعًيا لألحكام 

الجزئية، وال لألحكام الكلية، فكيف يكون مصدًرا للقواعد الفقهية؟
والجــواب عن ذلك: إن الترجيَح لم يكن دليًال بذاته على األحكام الشــرعية الجزئية، وكليها، 

فإن العمل به واجب، ووجوُب العمل به دليل على شرعيته وحجيته.
والدليل على وجوِب العمل به هو إجماعُ الصحابة والسلف على أنهم إذا تعارض عندهم دليالن 
في مسألة واحدة رجحوا أغلَبهما على الظن، وعِملوا به دون اآلخر، ولم ُينقَل عن أحدهم أنه خالف 

هذا، فكان عملهم بالراجح من الدليلين المتعارضين إجماًعا منهم(3).
ا جاء عنهم في الترجيح: ومم

ترجيحهم خبَر عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين، على خبر أبي هريرة الذي جاء  –
فيه: «إنّما الماء من الماء».

ترجيحهم ما روت عائشــة مــن أن النبــّي ژ كان يصبح ُجنًبــا وهو صائم، علــى ما رواه  –
أبو هريرة من قوله ژ : «من أصبح جنًبا فال صومَ له»(4).

وما نذكره في هذا الترجيح:
هو أنّ ترجيَحهم للرأي األول؛ وهو يوِجب الغســَل بالتقاء الختانين، وال يشترط وجوَد الماء كما 
، فهو ِنعم الترجيح والرأي؛ ألنه أخــَذ فيه باألحوط، وهو ما يريح ضمير المرء المْخِلِص  ورد بالنص

لربه ودينه.

اإلحكام البن حزم، 845/5.  (1)
المقصود بذلك الجمع بينهما للوطء.  (2)

نظرية التقعيد، ص 193.  (3)
المصدر السابق، ص 194.  (4)
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ا األمر الثانــي: وهو التخلي عما رواه أبو هريرة من قولــه ژ : «من أصبح جنًبا فال صيام  أم
له»، وترجيُح ما رُوي عن عائشــَة من أن النبي ژ كان يصبح جنًبا وهو صائم. فهذا فيه شيء من 
اللبس عند البعض، فالشــخص ربما يشتغل مع زوجته حتى يطلع عليه الفجر وهو ال يدري، فهنا أمٌر 

مقبول، ويغتسل في حينه وينظر في أمره.
ا في المعنى أو غيره. وهذا يعود في النهاية إلى شيء من اللبس إم

إن الصيغة التي وردت في هذا وحسَب ما جاء في صحيح مسلم بشرح النووي(1)، عن عائشة # 
أن رجًال جاءَ إلى النبي ژ يســتفتيه وهي تســمع مــن وراء الباب، فقال: يا رســول اهللا، تدركني 
الصالة وأنا جنٌُب، أفأصوم؟ فقال له رسول اهللا ژ : وأنا تدركني الصالة وأنا جنب فأصوم. فقال: 
م من ذنبك وما تأخر. فقال: «واهللا إني ألرجو أن  لست مثلنا يا رسول اهللا، قد غفر اهللا لك ما تقد

أكوَن أخشاكم هللا وأَْعَلَمُكم بما أتقي».
والذي ُيفهم من هذا الحديث أن النبي ژ قد ســبق له وأن أصبح جنًبا، وقام لحينه واغتسل 
د اإلصباح جنًبا وتمضي عليه صالة الصبح.  رســول اهللا ژ كان تعم وصام، وال يمكن أن نفهم بأن
فهذا بحســب اعتقادي وبحســب الظاهر من النص غيــُر وارد، وهو الخطأ الذي وقــع فيه كثير من 

الناس بأن الرسول ژ كان يصبح جنًبا وال شيء في ذلك.
ًة فيجامع أهله مــن أول الليل، وال يقوم إال في النهار حيث يغتســل ويصلي،  وأخــذه الكثير حج
ومعظمهم يفعل ذلك إلى قبيل الظهر، فحاشا وكال أن يكون هذا مبدأ الرسوِل ژ ، وهو الذي جاء 
في قوله: «واهللا إني ألرجو أن أكوَن أخشـــاكم هللا وأعلَمكم بما أتقي». وهو الــذي ينبه ويؤكد على 
صالة الصبح في وقتها وفي الجماعة، ويقــول: إنها خيٌر من الدنيا وما فيها، فكيف يفرط فيها وهو 
ة أن هذا الحديث وهو على صورته التي ورد عليها يصعب أن نتخذه أو نسلم به  هذه األمة وخاص أس

قاعدًة من القواعد الفقهية التي نعتمد عليها في ترجيح كثير من الفروع والجزئيات واألحكام.
ومما يرفض هذا الترجيح واإلصباح جنًبا، ما جــاء في الجامع الصحيح للربيع بن حبيب قوله: 
وعن أبــي عبيدة عن عروة بــن الزبير والحســن البصري، وإبراهيــم النخعي وجملــة من أصحاب 

رسول اهللا ژ يقولون: «من أصبح جنًبا أصبح مفطًرا، ويدرأون عنه الكفارة»(2).
ومما جاء في ذلك ما أخرجه البخاري بلفظه: «كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 
ويصوم»(3). وما أراه في هذا بحسب ما جاء في مســند الربيع، وكذلك ما جاء في هذه القاعدة إذا 

ج4، ص 224.  (1)
مسند الربيع بن حبيب، 83.  (2)

مبارك الراشدي، أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقهه، 483.  (3)



الـقـواعــد الشـرعيـة126 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

مت العزيمــة على الرخصة، فتقديم العزيمة على الرخصة أحوُط من  تعارضت العزيمة والرخصة ُقد
الرخصة في هذا، عمًال باالحتياط الشرعي.

فكذلك تقديم الغسل على اإلصباح جنًبا، هو أفضل وأحوط.
ا اختلف فيه الفقهاء، ولكل رأيه وحجته(1). وقد يكون هذا مم

مت العزيمة»: قاعدة إذا تعارضت العزيمة والرخصة ُقد»
ة. فين في األحوال العامفالعزيمة: ما ُشرع ابتداء على وجه يعّم المكل

ٍة كاســتباحة فعــِل المحّرمِ عنــد الضرورة،  والرخصة: ما ُشــرع من األحــكام في أحوال خاص
واستباحِة ترك الواجب عند المشقة والحَرِج(2).

ومعنى القاعدة: أن المكلف إذا اجتمعت عليه في حالة واحدة عزيمة ورخصة، فإنه يرّجح العمل 
بالعزيمة على الرخصة عند بعض الفقهاء، ويرّجح العمل بالرخصة عند البعض اآلخر.

واختالُفهم هذا في أصل القاعدة يثبت عليه اختالفهم فيما يندرج فيها من الفروع(3).
وهذه القاعدة ترادف قولَ الفقهاء: «إذا اجتمــع الحظر واإلباحة كان الحكم للحظر». ومعناها 
أن الشــيءَ إذا كان حالالً باعتبار، وحراًما باعتبــار آخر، فإنه ُيغَلُب فيه جانــُب الحرمة على جانب 
الحلّيــة، عمًال باالحتياط الشــرعي؛ ألن تــرك المحرم أولى مــن فعل المباح الذي يجــر إلى فعل 

المحرم.
ونختتم هذا البحث بذكر القواعد الفقهية الخمس التي ســبق وأن أشــرنا إليها في بداية هذا 

الموضوع، والتمثيل لها ببعض الفروع.

z u∂°ûdÉH ∫hõj ’ ø«≤«dG{ IóYÉb : k’hCG

فهذه القاعدة أصٌل شــرعي عظيم، يندرج تحتهــا ما ال ُيحصى من الفــروع الفقهية في أبوابه 
المختلفة، من عبادات ومعامالت وأحوال شخصية وعقوبات وأقضية.

وما جــاء في هــذه القاعدة عن الســيوطي أنهــا: «تدخل في جميــع أبواب الفقه، والمســائل 
المستخرجة عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه وأكثر»(4).

وهذه القضية يطول الحديث فيها، وقد نأتي بها في حديث مستقلّ عن هذا البحث إن شاء اهللا.  (1)
نظرية التقعيد الفقهي، 625.   (2)

المصدر السابق والصفحة ذاتها.  (3)
األشباه والنظائر للسيوطي، 108.  (4)
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وأســاس هذه القاعدة الحديث النبوي: «إّن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصالة فينفخ في 
إليتيه، فال ينصرف حتى يسمع صوًتا أو يجد ريًحا»(1).

، فلم َيْدر أَحَدَث أو لم ُيحدث، فهو  ن طهارًة ثم شكجاء في كتاب الجامع البن بركة: «ومن تيق
على طهارته، والدليُل على ذلك أن اليقين ال يرتفع بالشك؛ ألنه تيقن بعلمه»(2).

ومن الفروع التي أوردها ابن بركة عن القاعدة السابقة:
«من نام متكًئا فال ينتقض وضوؤه ما لم يكن مضطجًعا»(3). –

ته أن الطهارةَ على يقين، والحديُث الذي يوجب إعادةَ الطهارِة هو: «إنما الوضوء على من  وحج
نام مضطجعاً»، وقد صح عنه ژ أنّه اّتكأ على يده نائًما حتى نفخ فقام فصلى(4).

إذا ولدت المرأة وبقي في بطنها آخُر، فليســت بنفساءَ، وال تدع الصالة. قال أبو محمد: «ما  –
لم تضع ما في بطنها فهي حامل، وغير جائز أن تكون نفســاء، وهي حامل في ذلك الوقت؛ 

ألن الحامَل عليها صالةٌ، والنفاس اسم لوضع الحمل»(5).
وواقع الحال في مثل هذه الحالة، وبحسب ما أراه في هذا، فالنفاس واقع بسبب وضعها ولدها 
األول، ويترتب عليها ما يجب على النفساء، أما أنها حامل بما تبقى في بطنها فهو ال يلغي ما ولدت، 
وما ترتب عليه من نفاس وما يتبعه من أحكام، حيث تقطع الصالة بحســب حكم النفساء، وبعد أن 

تطهر تعود إلى صالتها حتى تضع ما تبقى في بطنها من حمل، واهللا أعلم.
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المراد بالعادة في هذه القاعدة هو العرف بنوعيه اللفظي والعملي.
فهي ُتَعبر عن مكانِة العرف واعتباره في الشريعة اإلسالمية(6).

واستدلوا لهذه القاعدة بقول الرسول ژ : «ما رآه المسلمون حسًنا فهو عند اهللا حسن».
ولو رجعنا إلى كتاب «التعارف» البن بركة؛ لوجدنا فيــه الكثيَر لمثل هذه الفروع مما جاء فيه 

عن العرف والعادة، وما يسكن إليه القلب مما يحُدُث بين الناس من التعامل.

الجامع الصحيح، للربيع بن حبيب، 106.  (1)
كتاب الجامع البن بركة، 322/1.  (2)

المصدر السابق، 326/1.  (3)
المصدر السابق والصفحة ذاتها.  (4)
كتاب الجامع البن بركة، 219/2.  (5)

المدخل الفقهي العام، 999/2.  (6)
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وهذه القاعدة ُتعتبر من أُســس الشــريعة في جميع المذاهب(1)، بما تمثله من ســماحة اإلسالم 
وُيسره.

 ﴾ ̄    ® ¬  «   ª  ©  ¨  §  ﴿ :به لهذه القاعدة قولــه تعالــى ومما اســتُِدل
[البقرة: 185] وقولُه: ﴿  z  }   |   {  ~   ے  ¡ ﴾ [الحج: 78]، وقول الرسول ژ : «إن اهللا تعالى 

وضع عن أمتي الخطأ والنسياَن وما اسُتْكِرهوا عليه»(2).
والمراُد بالمشــقة المنفيِة بالنصوص والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة؛ إنما 
ا المشــقة الطبيعيُة في الحدود العادية التي تســتلزمها  ُة المتجاِوزَة للحدود العادية، أمهي المشــق

عادةُ أداء الواجبات، والقيامِ بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة؛ فال مانع فيها(3).
 ف في كلردة وال تتخل قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» ليســت مط ومن هنا يجــب أْن ُيعلم أن
ت عليه األدلة الشــرعية، الكتاُب والســنة واإلجماع  التيســير منوٌط بما نص ة، بل إنحاالت المشــق
 والقياس، وغيُرها من األدلة المعتَبرة شــرًعا، وما لم ُيعتبر في األدلة الشــرعية ســبًبا؛ فال يصح
الترخص به، فليس كل مشــقة تجلُب التيسير، وال كل تيسير سبُبه المشقة، إنما القاعدةُ تجري على 

الغالب.
وحصر بعض الفقهاء أســباب التخفيف في ســبعة أســباب، وهو مجَملة في: السفر، والمرض، 

واإلكراه، والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى، والنقص الطبيعي.
ومما يندرج تحت هذه القاعدة:

«الضرورة تقدر بقدرها»، وهي كالتخصيص للقاعدة األم؛ ألن الذي يباح من المحظورات يكون 
بقدر الحاجة، وال يزيد. كما جاء في قول ابن بركة: «ليس للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع؛ 
ألن اإلباحَة وردت له بســبب الخوف، فإذا زال الخــوف ارتفعت الحاجة»(4). ومــن اضُطر إلى ماِل 

غيره؛ أكل منه قدرَ ما يزولُ عنه الخوف، وعليه ضمان ما أكل(5).

المدخل الفقهي العام، 991/2.  (1)
حديث مشــهور؛ وألهمية هذا الحديث في نظرية اإلكراه وأحكامه، تمت دراســته من حيث قبولــه ورده وداللته وترجيحه، في   (2)
موضوع رســالتنا فــي الدكتوراه، والتي كانــت بعنوان «أحكام اإلكراه في الفقه اإلســالمي والقانون الوضعــي»، جامعة محمد 

الخامس، في المغرب. ولمن أراد الوقف على ذلك الرجوع إلى الجزء الثاني ما بين ص 53 و64.
المدخل الفقهي العام، 992/2.  (3)
كتاب الجامع البن بركة، 77/2.  (4)

المصدر السابق، 84/2.  (5)
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فقاعــدة األمور بمقاصدها تفيــد أصًال من أصول الشــريعة، حيث يتوقف عليهــا قبول األعمال 
وردها، وصحتها وفسادها، ألن النية والقصد هما األساس في عمل الفرد.

   m  l  k  j  i  h ﴿ :ومن اآليات التي يستند إليها في هذه القاعدة قوله تعالى
 ﴾ <    ;   :   9    ❁     7   6    5   4   3    2   1 ﴿ وقولــه:   .[5 [البينــة:   ﴾ o   n

[اإلنسان: 8، 9].

وكذلك قوله ژ : «إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(1).
قــد يعتبر كثير من العلمــاء أن هذا الحديث هو األصــل في تلك القاعدة، وجعلــوه ثلث العلم 

ومنهم من قال ربعه(2).
ومن الفروع التي تعبر عن هذه القاعدة بحسب ما جاء في جامع ابن بركة «وجوب إحضار النية 

للطهارة وسائر العبادات بظواهر األدلة التي ذكرناها»(3).

z∫Gõj Qô°†dG{ IóYÉb :kÉ°ùeÉN

وهذه القاعدة أساُسها الحديث النبوي: «ال ضرر وال ضرار في اإلسالم»(4).
الضرر: إلحاُق َمفسدة بالغير، والضرار: مقابلة الضرر بالضرر.

ا يشــهد لهذه القاعدِة قولُه تعالــى: ﴿ , -  .  /﴾ [البقــرة: 231]، وقولُه:  وِمم
﴿ ¾    ¿  Â  Á   À ﴾ [البقــرة: 282]. وهي أســاٌس لمنع الفعل الضــار، وترتيب نتائجه في 

التعويض المالي والعقوبة.
. والعام نّصها ينفي الضرر نفًيا، فيوجب منَعه مطلًَقا، ويشَمل الضررَ الخاص

والمقصوُد بمنع الضرر نفُي فكرِة الثأر المحض، الذي يزيد في الضرر وال يفيد سوى توسيع دائرته(5).
 وإلى هنا نكتفي بهذا القدر من هذا الموضوع الذي كان عن القواعد الفقهية التي تجوب خضم
الفقه اإلسالمّي من شــرقه إلى غربه، وأنا أعترف بأنني لم أعطه حقه بسبب ضيق الوعاءين، وهذا 

د شكرنا وامتنانَنا في النهاية إلى من كان السبب في تلك المشاركة. ال َيمنع أن نجد
فلهم منا جميعاً جزيُل الشكر وهللا الفضل على نعمائه، والحمد هللا رب العالمين.

الجامع الصحيح للربيع بن حبيب.  (1)
األشباه والنظائر للسيوطي.  (2)

كتاب الجامع البن بركة، 266/1.  (3)
رواه الحاكم والدارقطني.  (4)

المدخل الفقهي العام، 978/2.  (5)
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المعجم المفهــرس أللفاظ القرآن الكريم، محمد فــؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  ـ  1
العربي، بيروت.

الفروق لشهاب الدين القرافي، عالم الكتب، بيروت. ـ  2
نظرية التقعيد الفقهي، د. محمد الروكي، ط1، دار الصفاء، دار ابن حزم، بيروت. ـ  3
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إنّ علَم قواعد الفقه له مكانته الراســخُة بين غيره من ســائر العلوم الشرعية، وتتّضح أهميته 
من خالل معرفة مزايا وسمات هذه القواعد وما يمكن أن ينتج من دراساتها من الفوائد؛ ولهذا فان 

ما نذكره من فوائد هذا العلم سيكشف لنا عن هذا األمر، فمن تلك الفوائد:
أنها َضبطــت األمورَ المنتشــرة المتعّددة ونّظمتها في ســلك واحد؛ ممــا يمكن من إدراك  ـ  1

الروابط بين الجزئيــات المتفّرقة، ويزّود المطلع عليها بتصور ســليم يــدرك به الصفات 
الجامعة بين هذه الجزئيات، فهي كما قال ابن رجب: (ت 597هـ): «نظم له منثور المسائل 

في سلك واحد، وتقيّد له الشوارد وتقّرب عليه كل متباعد»(1).
كما أنهــا تمتاز بأنّ كال منها ضابــٌط يضبط فروع األحكام العمليــة، ويربط بينها برابطة  ـ  2

تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها، وبذلك تســهل على الفقيه حفظ الفروع، وتغنيه 
عن حفظ أكثر الجزئيات كما قال القرافي (ت 684هـ): «ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى 

عن حفظ أكثر الجزئيات الندراجها في الكليات»(2).
ألنّ حفَظ جزئيات الفقه وفروعه يســتحيل أن يقدرَ عليه إنســاٌن، لكن حفَظ القواعِد مهما كُثرت 
يدخل تحت اإلمكاِن، وإلى هذا المعنى أشارَ الزرقاء بقوله: «لوَال هذه القواعِد لبقيت األحكاُم الفقهية 

فروعاً مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصوٍل ُتمسك بها، وَتبرز من خاللها العلُل الجامعُة»(3).

القواعد: ابن رجب، ص 3.  (1)
القرافي: الفروق، ج3/1.  (2)

المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقا، فقرة 559 بتصرف.  (3)
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إنّ فهم هذه القواعد وحفَظها يســاعدان الفقيــهَ على فهم مناهج الفتــوى، ويطلعانه على  ـ  3
حقائق الفقيه ومآخذه، ويعيناه على اكتســاب ملكة فقهية قوّية تنير أمامه الطريَق لدراسة 
أبواب الفقه الواسعة والمتعّددة، ومعرفة األحكام الشرعية، وتساعدانه على إلحاق أي فرع 
أو حادثة بالقاعدة التي تناسبها عن طريق اإللحاق والتخريج، وتمكّنانه من تخريج الفروع 
بطريقة سليمة، واســتنباط الحلول للوقائع المتجّددة، وبه يكون الفقه اإلسالمي جامًعا لما 

يحدُث وسيحدث مستقبًال من الحوادث والمسائل على ممّر األزمان والعصور(1).
قال الســيوطي (ت911هـ): «إنّ فن األشــباه والنظائر (ويقصد به القواعد الفقهية) فن عظيم، 
ُيطلع علــى حقائق الفقه ومداركــه ومآخذه، وأســراره، ويتمهّر في فهمه واســتحضاره، ويقتدر على 
اإللحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي ال تنقضي 

على ممّر الزمان»(2).
ولذلك قال بعضهم: إن حكَم دراسة القواعد الفقهية واإللمامِ بها على القضاة والمفتين؛ فرُض 

عيٍن، وعلى غيرهم فرُض كفايٍة.
إن تخريَج الفروع اســتنادًا إلى القواعد الكلية يجنب الفقيهَ من التناقض الذي قد يترتب  ـ  4

على التخريج من المناسبات الجزئية، وقد نبه القرافي إلى هذا، وذكر أن تخريَج الفروع 
علــى المناســبات الجزئية، دوَن القواعــد الكلية ســيؤدي إلى أن تتناقض أحــكام الفروع 

وتختلف(3).
وقد نقل اإلمــام تاج الدين الســبكي (ت 771هـ) عن والده قولَه: «وكم من آخٍذ مســتكِثر في 
الفروع ومداركها قد أفرغَ جمام ذهنه فيها؛ غفل عن قاعدة كلية فتخبّطْت عليه تلك المدارك، وصار 

حيران، ومن وفّقه اهللا بمزيد من العناية؛ جَمَع بين األمرين فيرى رأي العين».
ومن فوائد هذه القواعد أيضاً ما ذكره الشــيخ الطاهر بن عاشور؛ أنّها تساعد على إدراك  ـ  5

مقاصــد الشــريعة؛ ألن القواعَد األصوليَة ترّكــز على جانب االســتنباط، وُتالِحظ جوانَب 
التعارض والترجيح، وما شابه ذلك من القواعد التي ليس فيها شيء من مالحظة مقاصد 
الشــارع، أّما القواعد الفقهية فهي مشتقة من الفروع والجزئيات المتعّددة بمعرفة الترابط 

بينها، ومعرفِة المقاصد الشرعية التي دعت إليها(4).

قواعد الفقه اإلسالمي: عبد العزيز محمد عزام، ص 3.  (1)
األشباه والنظائر: السيوطي، ص 6.  (2)

الفروق: القرافي، 3/1.  (3)
مقاصد الشريعة: محمد الطاهر بن عاشور، ص 6.  (4)
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ونظًرا لتوســع موضوع القواعد الفقهية وتشــعب فروعه وكثرة مســائله؛ فقد حــّددت لنا إدارة 
الملتقى الموقرة دراســَة جانٍب من جوانبه؛ لبيان أثر هذه القواعد على فقــه المقاصد؛ حتى تكُون 
دة في قواعد معينة تشــتمل على مقاصد الشــريعة دون غيرها؛ ولتكوَن  زة ومحدهذه الدراســة مرك
 الدراســة مجديًة ومفيدًة، وال يمكن الوصول إلى آثار هذه القواعد في فقه المقاصد الشــرعية إال
بتحديــد بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع؛ ولذلك ارتأيت أن أســلك المنهج التالي 

لبلوغ الغاية المرجوة من هذا البحث:
أوًال: تعريف القواعد الفقهية.

ثانياً: تعريف مقاصد الشريعة.
ثالثاً: عالقة القواعد الفقهية بمقاصد الشريعة.

رابعاً: القواعد الفقهية المشتملة على المقاصد ـ ويطلق عليها: قواعد المقاصد ـ .
خامساً: أثــر القواعد الفقهية علــى فقه المقاصد، وذلــك بتطبيق تلك القواعــد على الفروع 

والمسائل المختلفة.
سادساً: خاتمة البحث.
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أ ـ المعني اللغوي للقواعد:
القاعدة: األســاُس، وكل ما َيرتكز عليه الشــيء؛ فهو قاعدة، وُتجمع على: قواعَد، وهي أُُســُس 

ًيا كان ذلك كقواعد البيت، أو معنوًيا كقواعد الدين ودعائمه(1). الشيِء وأصوله، حس
ومنه قوله تعالى: ﴿ !  "  #     $  %  &﴾ [البقرة: 127].
ومنه قوله تعالى: ﴿ È  Ç Æ  Å  Ä﴾ [النحل: 26].

ب ـ مدلوُل القاعدة اصطالحاً:
عــّرف الفقهــاء القاعــدة بتعريفــات اصطالحية تعطي صــورًة واضحــة للقارئ، وُيــدِرك من 
خاللها دقة أنظارهم وَســَعِة أفقهم في التدقيق والتفريق بين هذه القواعــد، وما قد يلتبس بها من 

االصطالحات األخرى كـ : الضابط، والنظرية الفقهية، ونحو ذلك.

المفردات في غريب القرآن: لألصفهاني، ص 409.  (1)
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فعّرفها بعضهم بأنها: «قضيٌة كلية منطِبقة على جميع جزئياتها»(1).
وعّرفها بعضهم بأنها: «األمُر الكلي الذي ينطبق علية جزئيات كثيرة ُتفهم أحكاُمها منه»(2).

وعّرفها الزرقاء بتعريف دقيق وشــامل بأنها: «أصولٌ فقهية كلية، في نصوص موَجزة دســتورية، 
ة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها»(3). ن أحكاًما تشريعية عام تتضم

ـق عليها فقال: «... وفي ضوء تلك  الندوي بعد ذكر التعريفات االصطالحية للقاعدة؛ علـ ولكــن
التعريفــات والمالحظات حولها يمكــن أن نُعرف القاعــدةَ الفقهية بأنها: «حكٌم شــرعي في قضية 
ُف منها أحكاُم ما دخل تحتَها»؛ ذلك أن القواعــد الفقهية هي قواعد تحتوي على زمرة  أغلبيــة، ُيتََعر
من األحكام الشرعية من أبواب مختلفة، ويربطها جانب فقهي مشتَرٌك، فالقيد المذكور في التعريف: 
«شــرعي»؛ ُيخرج القواعد غير الشــرعية، والقيد الثاني: «أغلبية»؛ يفيد بأن هذه القواعد متســمة 
بصفة األغلبية، وقد َيِند عن معظــم القواعد بعُض الفروع، وإن كان خروج تلك الفروع ال ُيغَيُر صفَة 

العموم للقواعد، وال يحط من قيمتها»(4).
وهذه التعريفــات كلّها متقاربة تــؤّدي معنى متِّحــًدا وان اختلفت عباراتها؛ حيــث تفيد جميُعها 
أنّ القاعدة: هي حكــم أو أمٌر كلي أو قضية كليــة، ُتفهم منها أحكام الجزئيــات التي تندرج تحت 

موضوعها وتنطبق عليها.
ولعل التعريف الذي أورده الندوي وعلله هو التعريف االصطالحي المختار للقاعدة الفقهية.
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أ ـ المعنى اللغوي لمقاصد الشريعة:
ٌب إضافي يتكون من كلمة: (مقاصد)، وكلمة: (الشريعة) منسوبًة إلى اإلسالم. هو مرك

فالمقاصُد لغًة: جمع مقصد، مصدر ميمي مأخوذ من الفعل (قصد)، فالقصد والمقصد بمعنى 
واحد، فقد ذَكر علماءُ اللغة أن القصد يأتي في اللغة لمعاٍن(5):

أحدها: االعتماد، واألَم، وإتياُن الشيء، والتوّجه.

تعريفات الجرجاني: علي بن محمد الشريف الجرجاني، ص 177.  (1)
األشباه والنظائر: ابن السبكي، 16/1.  (2)

المدخل الفقهي العام: االستاذ مصطفى أحمد الزرقا، فقرة 556.  (3)
القواعد الفقهية: للندوي، ص 43 ـ 45، طبع دار القلم ـ دمشق، 1406هـ.  (4)

انظر: كتاب العين، 54/5؛ ومقاييس اللغة: البن فارس، 95/5؛ والصحاح: للزجاج، 524/5 وما بعدها.  (5)
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والثاني: استقامُة الطريق، يقال: طريق قاصٌد سهٌل مستقيٌم، وسفٌر قاصٌد سهٌل قريٌب.
ط وعدُم اإلفراط. والثالث: العدل، والتوس

الرابع: الكسر في أي وجه، َكأَْن تقولَ: قصدت العوَد قصًدا؛ كسرته.
ولعل أقرب المعاني المناســبة للمعنى االصطالحــي هو األول؛ إْذ فيــه األَم، واالعتماُد، وإتياُن 

الشيء، والتوجهُ، وكلها حولَ إرادة الشيء والعزمِ عليه.
نُة(1). أّما الشريعة في اللغة: الدين، والملّة، والمنهاج، والطريقة، والس

وفي االصطالح: قال ابن تيمية: «اســم الشريعة والشرع والشــرعة؛ فإنه ينتظم كل ما شرعه 
اهللا مــن العقائد واألعمــال»(2)، وقال بعضهم: ما ســنه اهللا لعباده من األحكام عــن طريق نبي من 

أنبيائه 1 (3).

ب ـ تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها َعَلماً على ِعْلمٍ معيٍن:
مين من األصوليين، حتى عند من  لم أعثر على تعريف للمقاصد بهذا االعتبار فــي كتب المتقد
له اهتمام بالمقاصد كالغزالي (ت 505 هـ)، والشاطبي (ت 790 هـ)، وإنما يكتفون بالتنصيص على 

بعض مقاصد الشريعة، أو التقسيم ألنواعها.
فنجُد الغزالي مثًال يذُكر مقاصد الشــريعة بقوله: «ومقصوُد الشــرع من الخلق خمســة: وهو 
ــنُ حفَظ هذه األصول  أن يحفظ عليهم دينهم، ونفســهم، وعقلهم، ونســلهم، ومالهم، فكلّ ما يتضم

الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة..»(4).
ومن الواضح أن الغزالي هنا لم ُيِرْد بكالمه أن يعطَي تعريًفا دقيًقا للمقاصد، وإنما أراد حصَر 

المقاصد في األمور المذكورة.
وأّما الشاطبي فلم يذكر تعريفاً للمقاصد مع كثرة عنايته بها، ودقيِق فهِمه لها(5).

فإذَا ُعِلَم ذلك؛ فإنه يبقى البحُث في تعريٍف للمقاصد في كتِب المتأخرين الذين كتبوا في هذا 
الموضوع، أو في أصول الفقه عموًما. وفيما يلي ذكر ذلك:

انظر: النهاية في غريب الحديث، 460/2؛ والصحاح، 1236/3.  (1)
مجموع الفتاوى، 306/19.  (2)

مقاصد الشريعة اإلسالمية: محمد سعد أحمد اليوبي، ص 31.  (3)
المستصفى من علم األصول: ألبي حامد الغزالي، ص 251.  (4)

انظر: الموفقات: للشاطبي، 56/1 وما بعدها.  (5)
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ة هي: المعاني والِحكَِم الملحوظة للشارع في جميع  ـ  1 قال ابن عاشور: «مقاصد التشريع العام
أحوال التشــريع، أو معظمها؛ بحيث ال تختص مالحظتها بالكــون في نوع خاص من أحكام 

الشريعة»(1).
فها عالل الفاسي بقوله: «المراُد بمقاصِد الشريعة؛ الغايُة منها، واألسرار التي وضعها  ـ  2 وعر

الشارع عند كل ُحْكمٍ من أحكامها»(2)
وهذا التعريف جامٌع للمقاصد بنوعيها العاّمة والخاّصة.

وعرفها الريسوني بقوله: «الغايات التي ُوضعت الشريعة ألجل تحقيقها لمصلحة العباد»(3). ـ  3
والتعريف المختار يمكن أن ُيستخلََص من التعريفات السابقة للمقاصد، وهو أن المقاصَد هي: 
المعاني والحكُم ونحوُهما اللتان راعاهما الشــارع في التشــريع عموًمــا وخصوًصا من أجل تحقيق 

مصالح العباد.

á«Yô°ûdG  ó°UÉ≤ªdG  óYGƒ≤H á«¡≤ØdG  óYGƒ≤dG  ábÓY :kÉãdÉK

كنت قد بينــت فيما تقّدم أنّ القاعــدة الفقهية قضيٌة كليــة، َتعبر عن حْكم عــامّ، ُيتعرف بها 
ــَمُة الكلية التي تتصف بها  وهذه الس ،أحكاُم الجزئيــات التي َيتحقّق فيها مناُط هــذا الحكم العام
القاعدة الفقهية؛ نجدها متحققة في القاعدة المقصدية، بل هي إحدى أهم خصائصها، وال َغْرَو في 
ذلك؛ ألن من ســمات القاعدِة أن تكوَن كليًة في تناولها للجزئيات الداخلة تحت موضوعها، وإال لم 
تســتحق وصفَها بالقاعدة، وُيقصد بالكلية أنها ال تختص بشــخص دون شخص، وال بحال دون حال، 

ة(4). وال بموضوع دون موضوع؛ أي عام
واألمــر اآلخر الذي يجمع بيــن القاعدة الفقهيــة والقاعــدة المقصدية؛ أن غايتَهمــا النهائيِة 
واحدةٌ، وهى الوقوف على ُحْكم الشــارع في الوقائع والمستجّدات وفق ما أراده الشارع وابتغاه، فِكَال 
القاعدتين في النهاية وســائُل تســعف المجتهد؛ ِلتََبيِن الحكِم الشــرعي الذي خاطب به اهللا تعالى 

المكلفين فيما ال نص فيه بعينه.
فالغايــة النهائية من القاعدة الفقهية التالية: «المشــقة تجلب التيســير»(5) مثــًال متِفقٌة مع 

مقاصد الشريعة: ابن عاشور، ص 51.  (1)
مقاصد الشريعة ومكارمها: عالل الفاسي، ص 3.  (2)

فلسفة مقاصد الشريعة، ص 7.  (3)
قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، ص 67.  (4)

173/3، والسبكي: األشباه والنظائر، 48/1؛ والسيوطي: األشباه والنظائر، 76؛ وابن نجيم: األشباه والنظائر، 75؛ الزركشي:   (5)
من القواعد. المنثورُ 
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القاعدة المقصدية: «ال َيقصُد الشــارعُ التكليَف بالشــاق من األعمال»(1)؛ ذلك أنّ كال من هاتين 
القاعدتين تؤوالن في منتهاهما إلى إعانة المجتهد أو الفقيه لمعرفة الحكم الشــرعي فيما يتحقّق 
فيه مناطها، والكشف عنه. هذا هو وجه الصلة بين القاعدة المقصدية من جهة، والقاعدة الفقهية 

من جهة أخرى.

á«Yô°ûdG  ó°UÉ≤ªdG  ≈∏Y á∏ªà°ûªdG  á«¡≤ØdG óYGƒ≤dG  :kÉ©HGQ

 موضوعاتها مختلفــٌة ومتنوّعٌة، فمنها مــا هو مختص ــع للقواعد الفقهيــة َيلحــظ أنالمتتب إنّ 
بمقاصد الشريعة، ومنها ما هو عام، ومنها ما يتعلُق بمســائل فقهية فرعية، وقد تتبع بعض الفقهاء 
واألصوليين هذه القواعد وصنفوها بحســب موضوعها كما فعل الشــاطبي وغيره، فميز بين القواعد 

الفقهية وقواعد المقاصد، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

أ ـ قواعد تتعلق بموضوع المصلحة والمفسدة:
من حيــث إن هذه القواعــَد تتحد في تناولها لموضــوع المصلحة والمفســدة، إال أنها تختلف في 
كيفية تناولها لهذا الموضوع، فبعُضها يبين األساَس العام الذي قامت عليه الشريعة كلها في جزئياتها 

وكلياتها، المتمثل في جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن هذه القواعد على سبيل المثال ال الحصر:
«َوْضُع الشرائع إنما هي لمصالح العباد في العاجل واآلجل معاً»(2).
ِرٌد ُمْطلَقاً في كليات الشريعة وجزئياتها»(3). األمر في المصالح مط»

ا لدرء المفاسد أو لجلب المصالح أو كالهما معاً»(4). ه إمالتكليف كل»
«األسباب الممنوعة أســباب للمفاســد ال للمصالح، كما األسباب المشروعة أســباٌب للمصالح 

ال للمفاسد»(5).
«المفهوم من وضع الشــارع، أنّ الطاعة أو المعصية َتْعُظُم بحســب ِعَظِم المصلحة أو المفسدة 

الناشئة عنها»(6).
فهذه القواعد وغيرها؛ تبين األساَس الذي قامت عليه أحكام الشريعة.

الشاطبي: الموافقات، 107/2.  (1)
المصدر السابق نفسه، 6/2.  (2)

المصدر السابق نفسه، 54/2.  (3)
المصدر السابق نفسه، 199/1.  (4)
المصدر السابق نفسه، 237/1.  (5)
المصدر السابق نفسه، 244/2.  (6)



الـقـواعــد الشـرعيـة140 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وقواعد أخرى تحّدد ضوابط المصلحة حتى تكون مصلحة معتبرة منها:
«المراُد بالمصلحة ما يعتد بها الشارع، ويرتب عليها مقتضياتها»(1).

ُه،  الذي َحد ما بحســب أمر الشــارع وعلى الحدوضُع الشــريعة وإن كان لمصالح العباد، فإن»
ال على ِوفق أهوائهم وشهواتهم»(2).

ُد  المصالح ليســت على درجة واحدة من حيث تأك ن أقســاَم المصلحة؛ إذ إنوقواعد أخرى تبي
ـِم وجوِدها؛ ولذا ُتظهر هذه القواعُد درجاِت المصالــِح، وأن منها ما هو ضروري وآخر  طلِبها، وَتحتـ

، وتضع حّدًا لكل مرتبة من هذه المراتب الثالث، ومن هذه القواعد: وثالُث تحسيني ، حاجي
«الضروريات: هي التي ال بــد منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيــث إذا ُفقدت لم َتْجِر 

مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساٍد وتهارٍج وَفوِْت حياٍة»(3).
«الحاجيات: هي المفتقَُر إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج، دون أْن يبلغ فقدانُها مبلغَ الفساد 

العام والضرر الفادح»(4).
«التحسينات: هي األخُذ بما يليق من محاســن العادات، وتجنُب األحوال المدنسات التي تأنفُها 

العقولُ الراجحات»(5).
وهنــاك قواعُد ُتظِهر دورَ المجتهد فــي االلتفات إلى المعنى المصلحي الذي ســيق الحكم من 

أجله، وإلى وظيفته في تفهم معاني األحكام وِحكَِمها، مثل:
ِده»(6). من االلتفات إلى معاني األمر ال إلى مجر ال بد»

«العمل بالظواهر على َتتَبعٍ وَتغَاٍل؛ بعيٌد عن مقصود الشارع، كما أن إهمالها إسراٌف أيضاً»(7).

ب ـ قواعُد تتناول موضوع رفع الحرج:
وهناك قواعُد مقاصديٌة تدور في فلك موضوع رفع الحرج، وما ينبثق عنه من قضايا وتفريعات، 
والكشف عن معايير المشــقة التي تستوجب التسهيل والتخفيف والتيســير، والروابط بين مبدأ رفع 

الحرج وبين قصود المكلفين، ونجد هذه المعالم واضحة حين نمعن النظر في القواعد التالية:

الشاطبي: الموافقات، 244/1.  (1)
المصدر السابق نفسه، 172/2.  (2)

المصدر السابق نفسه، 8/2.  (3)
المصدر السابق نفسه، 11/2.  (4)
المصدر السابق نفسه، 8/2.  (5)

المصدر السابق نفسه، 149/3.  (6)

المصدر السابق نفسه، 154/3.  (7)
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«المشقّة تجلب التيسير»(1).
«الشارع لم يقصد التكليف بالشاق واإلعنات فيه»(2).

«الشــريعة جاريٌة في التكليف بمقتضياتها على الطريق الوســط األعــدل، اآلخذ من الطرفين 
بِقسط ال ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقٍة عليه وال انحالٍل»(3).

فهذه القواعد، وغيُرها كثيٌر تبين أن قصَد الشــارع ال يتوجــه إلى خطاب المكلفين بما ال قدرة 
لهم عليه، أو ما ال يملكون القيام به إال بمشقة بالغة غير معتادة.

وهناك قواعد تتعلق بضوابط المشقة وحدودها التي تستوجب التيسير، من ذلك مثًال:
؛ فمقصوُد  أو دنيوي ف بها فساٌد دينية خارجًة عن المعتاد؛ بحيث يحصل للمكلإذا كانت المشق»

الشارع فيها الرفُع على الجملة».
«مشقُة مخالفَِة الهوى ليست من المشاق المعتَبَرِة، وال رُْخَصَة فيها اَْلَبتَة»(4).

«القصُد إلى المشــقة باطٌل؛ ألنّه مخالٌف لقصد الشــارع؛ وألن اهللا لم يجعــل تعذيَب النفوس 
سبًبا للتقرب إليه، وال لنيل ما عنده»(5).

«ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجره، لكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم 
مشقته؛ من حيُث هو عمٌل»(6).

ج ـ قواعد تتعلق بمآالت األفعال ومقاِصد المكلفين:
فاتهم، والقواعُد في هذا  فين، ومــآالُت تصرمهــا موضوعُ مقاصِد المكل وتوجد قواعُد أخرى ينظ

الموضوع كثيرةٌ:
«النظر في المآل معتَبٌر مقصوٌد شرًعا»(7).

«ينبغي على المجتهدين أن ينظروا إلى مســببات األحكام وأســبابها؛ لما يترتب على ذلك من 
األحكام الشرعية»(8).

الزركشي: المنثور من القواعد، 173/3؛ السبكي: األشباه والنظائر 48/1.  (1)
الموافقات: الشاطبي، 123/2.  (2)

المصدر السابق نفسه، 163/2.  (3)
المصدر السابق نفسه، 337/1، 153/2.  (4)

المصدر السابق نفسه، 139/2، 134.  (5)
المصدر السابق نفسه، 128/2.  (6)
المصدر السابق نفسه، 235/1.  (7)
المصدر السابق نفسه، 128/2.  (8)
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وقواعد أخرى تتعلق بتوجيه مقاصد المكلفين؛ بحيث تكون متوافقًة مع قصد الشارع مثل:
«قصُد الشــارع من المكلف أن يكون قصُده في العمل مواِفقاً لقصده في التشــريع، وأال يقصد 

خالف ما قصد»(1).
فات»(2). المقاصُد معتَبَرةٌ في التصر»

«إذا كان االلتفات إلى المسبب من شأنه التقوية للسبب والتكملَِة له، والتحريِض على المبالغة 
في إكماله؛ فيجب االلتفات إليه»(3).

«كل من ابتغى في التكاليف الشرعية غيَر ما ُشرعت له؛ فقد ناقض الشريعة».
«إن كان فعل الشرط أو تركه قصًدا إلســقاط حكم االقتضاء في السبب، أال يترتب عليه أثره؛ 

فهذا عمل غير صحيح وسعٌي باطل»(4).
«من سلك إلى مصلحة غيَر طريقها المشروع؛ فهو ساٍع في ضد تلك المصلحة»(5).

«كل فعل مشروع يصبح غيَر مشــروع إذا أّدى إلى مآل ممنوع، قصد المكلف ذلك المآلَ أم لم 
يقصد»(6).

قاعدة: األمور بمقاصدها(7)
هذه قاعدة فقهية أساســية كلية، تندرج تحتها قواعد كثيرة تتعلق بالمقاصد والنيات في العقود 

والتصرفات، من ذلك:
قاعدة: «إنما األعمال بالنيات، والمقاصُد معتَبرة في العبادات والمعامالت»(8). ـ  1
ا أن يكون  ـ  2 من العمل إّما أن يكون عبادًة محضة ال يلتبس بالعادات، وإم المنوي قاعدة: «إن

جنسه مما يشبه العادات».
قاعدة: «القربات التي ال لُبس فيها ال تحتاج إلى نيِة اإلضافة إلى اهللا تعالى». ـ  3

الموافقات: الشاطبي، 223/2.  (1)
المصدر السابق نفسه، 235/1.  (2)
المصدر السابق نفسه، 333/2.  (3)
المصدر السابق نفسه، 275/1.  (4)
المصدر السابق نفسه، 249/2.  (5)
المصدر السابق نفسه، 248/2.  (6)

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: صالح السدالن.  (7)
اإليضاح: للشماخي، 424/3، 436.  (8)
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قاعــدةُ: «األلفاُظ إذا كانــت نصوًصا في شــيء غيِر متردد؛ لــم يحتج إلى نيــة تعييِن  ـ  4
المدلول؛ النصرافها بصراحتها لمدلول».

قاعــدة: «المقاصُد من منافــع األعيان المعقــوِد عليهــا إذا كانت متعينة؛ اســتغنْت عن  ـ  5
التعيين».

قاعدة: «النقود إذا كان نوعها غالًبا لم يحتج إلى بيانها في العقد». ـ  6
قاعدة: «الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالحق المنفرد؛ فإنه يتعين لربه بغير نية». ـ  7
قاعدة: «ال بد في النية أن تكوَن مستِنَدة إلى علم جازم أو ظن راجح». ـ  8
فات إذا كانت دائرًة بين جهات شتى؛ ال تنصرف ألحدها إال بنية». ـ  9 قاعدة: «التصر

قاعدة: «الخطأ فيما ال يشترط التعيين له ال يؤثر». ـ  10
قاعدة: «من استعجل شيئاً قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه». ـ  11
قاعدة: «ُيغتفَر في الوسائل ما ال ُيغتفَر في المقاصد». ـ  12
قاعدة: «هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟». ـ  13
قاعدة: «ال ثواب وال عقاب إال بنية». ـ  14
قاعدة: «مقاصد اللفظ على نية الالفظ إال في موضع واحــد، وهو الحلف؛ فإنه على نية  ـ  15

المستحِلف».
قاعدة: «صالُح العمِل بصالح النية، وفساُده بفساِدها». ـ  16
قاعدة: «النية داخلٌة تحت االختيار». ـ  17
قاعدة: «ما ال َتْدُخلُهُ النية من األعمال: أفعالُ التروك». ـ  18
قاعدة: «المتعين من العبادات والحقوق ال يحتاج إلى نية التعيين، وأداءُ الحقوق ال يحتاج  ـ  19

إلى نية»(1).

د ـ قواعد تتعلق بإزالة الضرر(2):
«الضرر يزول».

«ال ضرر وال ضرار».
«الضرر ُيدفع بقْدر اإلمكان».

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: صالح السدالن، ص 52، 53.  (1)
المرجع السابق نفسه، ص 494 وغيرها.  (2)
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.« الضرر ال يزال بمثله أو بالضرر األشد»
«درءُ المفاسد أولى من جلب المصالح».

.« يزال بالضرر األخف الضرر األشد»
ين أو أخف الضررين». يختار أهوَن الشر»

«إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما».
.« لدفع ضرر عام ُل الضررُ الخاص ُيتََحم»

:á«¡≤ØdG ´hôØdG ≈∏Y Ég oôKCGh ,ó°UÉ≤ªdG ≈∏Y á∏ pªà°ûªdG  á«¡≤ØdG  óYGƒ≤dG  p¢†©H o¢VôY :kÉ°ùeÉN

القاعدة األولى: األمور بمقاصدها:
1 ـ أهمية القاعدة:

«إنّ مقاصد العباد ونياتهم محلّ نظر الشــارع الحكيم العالم بما يترّتب على ما أمر به عباده، 
فقد ُعني القرآن بمقاصد المكلفين ونياتهم عنايًة فائقًة تفوق االهتماَم بأي مسألة أخرى، كما عنيت 
بذلك ســنُة المصطفى ژ ؛ ذلك ألن األعمالَ لها تأثيٌر في القلب، فــإذا أنيطت بالقصد الصحيح 
والنية الخالصة؛ أْحيت القلب وأيقظته، وإذا لم تقترن األعمال بالمقاصد الشرعية والنيات الطيبة؛ 
ال يظفر صاحبها بغاية  خادعاً  منثورًا، وســراباً  ْت في ميزان األعمال هباءً  أماتت القلَب وأعَمتْهُ، َوُعد

وال َيُروُح رائحَة نعيمٍ؛ فميزان األعمال القصُد والنيُة، ومن وراء ذلك العمُل»(1).

2 ـ مفهوم القاعدة ودليلها:
إنّ الكالم علــى تقدير مقتضى؛ أي: أنّ أحكام األمور بمقاصدها؛ ألنّ علم الفقه إنما يبحث عن 
ــرت المجلة العدليُة القاعدةَ بقولها: «يعني أن الحكَم الذي  أحكام األشــياء ال عن ذواتها؛ ولذا فس

يترتب على أمٍر؛ يكوُن على مقتضى ما هو المقصود من ذلك األمر»(2).
إن قاعدة: «األمور بمقاصدهــا» على وجازة لفظها وقلة كلماتها؛ ُتعتبــر من جوامع الكلم؛ فهي 
ذاُت معنى عام متِســع يشــمل كل ما يصُدرُ عن اإلنســان من قول أو فعل؛ إذ إن لفَظ (األمور) عام؛ 

بدليل دخول «أل» الجنسية عليه، ولفَظ المقاصد كذلك؛ إلضافته إلى ضمير لفظ عام(3).

النية وأثرها في األحكام الشرعية: د. صالح غانم السدالن، 2/1.  (1)
شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقاء، ص 47.  (2)

المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا، 965/2، فقرة 752.  (3)
مطابع الفرزدق، نشر وتوزيع مكتبة الخريجين للرياض، 1403.

المجلة العدلية التي أصدرتها الدولة العثمانية تشتمل على القواعد الفقهية.
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ـف وتصرفاِته من قوليــة أو فعلية، تختلــف نتائُجها  أعمــال المكلـ ومغــزى هذه القاعــدة: «إن
وأحكاُمها الشرعية التي تترتب عليها باختالف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك األعمال 
 ــب على أمر ما يكون علــى مقتضى المقصود من ذلــك األمر، وكلوالتصرفــات؛ إذ الحكم المترت
فاتــه الدنيوية أو األخروية،  ف يحكمها دافٌع منَبعٌث من القلب، ســواء في ذلك تصرفات المكل تصر
ولما كانت الفعال متنوعة إلى فعل وقول، وحركٍة وســكوٍن، وجلٍب ودفعٍ، وفكٍر وذكٍر، وعادٍة وعبادٍة؛ 
كان اعتبارُ القصــِد بترتيب األحكام عليه، فمن عمــل عمًال ولم ينِْوه ولم يقصده لعارٍض كنســيان 

ونحوه؛ فإن هذا العمل ال يترتب عليه من اآلثار واألحكام ما يترتب على من قصد العمل وأراده»(1).
ومن أدّلة هذه القاعدة:

أ ـ يرجع أصُل هــذه القاعدة إلى الحديث المشــهور الذي رواه البخاري ومســلم عن عمر بن 
 الخطاب 3 قال: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: «إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل

امرئ نوى...»(2).
ب ـ وما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة 3 وجابر بن عبد اهللا ^ أن النبي ژ قال: 

«إنما ُيبَعُث الناس على نياتهم»(3).
ن داللًة واضحًة على أن ميزاَن األعمال إنما هو النية  فهذان الحديثان النبوّيان ـ وغيرهما ـ يدال

والقصد، ومن وراء ذلك العمُل.

3 ـ  فروع قاعدة (األمور بمقاصدهـــا)، وبعُض القواعد المندرجة تحتهـــا، وأثُرها على فقه 
المقاصد:

ال يمكــن أن نلمس أثــَر هذه القاعدة فــي فقه المقاصــد إال بتطبيقها علــى فروعها، وتخريج 
المسائل الفرعية عليها، وبعد التطبيق تظهر هذه اآلثار.

فهذه القاعدةُ تجري في كثير من األبواب الفقهية كـ: العبادات، والمعامالت، والمعاوضات، 
والتمليكات الماليــة، واإلبراء، وتجري كذلك فــي: الوكاالت، وإحراز المباحــات، والضمانات، 
واألمانات، والعقوبات...، ونظرًا لكثرة الموضوعات التي َتعتبر النيَة والقصد شرطين في الحكم 
ع عنها من بــاب التمثيل  نا ســنقصر علــى بعض القواعد ومــا تفرعلــى تصرفات المكلفين؛ فإن

ال الحصر:

ابــن قيم الجوزية: إعالم الموقعين عن رب العالمين، يعرف (المراجع: لعلــه: بتصرف) 123/3. ط الثانية، 1374هـ ، مطابع   (1)
السعادة بمصر. 

متفَق عليه واللفظ للبخاري، 9/1؛ ومسلم، 1515/3.  (2)
رواه البخاري 56؛ ومسلم، 1628.  (3)
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ا أن يكون  ا أن يكون عبــادًة محضًة ال يلتبس بالعــادات، وإم من العمل إم أ ـ قاعدة: «المنــوي
جنسه مما ُيْشِبه العادات».

فالنوع األول: كالصــالة، والصوم، والحج، وســائُر العبادات ال تشــتبه بالعادات؛ ألن جنَســه 
ال يكون إال هللا.

وأما النوع الثاني: وهو ما يلتبس بالعادات؛ فإنه يحتاج إلى نية اإلضافة هللا تعالى، وذلك كدفع 
المــال فإنه قد يكون نفقــًة واجبة، أو هدية، أو صلــة، وقد يكون زكاًة مفروضــة، أو صدقَة تطوع، 
وكذلك الذبح فإنّه يكــون هللا تعالى كاألضحية، والهــدي، ودم الجيران، وقد يكــون بقصد األكِل، 

وإكرامِ الضيف، ونحو ذلك، وهذا النوع من العمل يحتاج إلى نية اإلضافة هللا تعالى(1).

ب ـ قاعدة: «القربات التي ال لُبس فيها؛ ال تحتاُج إلى نيِة اإلضافة هللا تعالى».
وذلك كاإليمان باهللا تعالى، وتعظيمــه، وإجالله، ومحبته، والرجاء لثوابه، والخوف من عقابه، 
والحياء من جالله والمهابة من سلطانه، والتسبيح له، والتهليل له، وقراءة القرآن، وسائر األذكار؛ 

فإنها متميزةٌ هللا 4 (2).
فال تحتاج هــذه األعمال إلى نية اإلضافــة أو نية التخصيص؛ فإن هــذه األعمالَ بطبيعتها 
منصرفٌة إلى اهللا تعالى ال يســتحقها ســواه، فال يلزم العامل أن ينوي أن يسبح اهللا أو يذكره، 
أو يعبده، لكن هذه األعمال تحتاج إلى نية القصــد، وإرادِة وجه اهللا 4 بهذه األعمال، فيؤدي 
العبُد هذه األعمالَ بنيِة اإلخالص والمحبــِة والتعظيِم هللا، والرجاِء لثواِبه، والخوِف من عقابه، 
فهذه النية الزمٌة متعينٌَة؛ فلو اشــتغل بشــيء من هذه العبادات وهو ذاهٌل، أو جرت على لسانه 
وهو نائم، أو جرت على لســان مجنون، أو ســكران؛ فــال تكون عبادة، وكذلك لــو كان مرائًيا 
بعمله، أو طالًبا ممدوحة أو ثناءً؛ فإن ثواَبه ينقُص بقدر نقص إخالصه، وبهذا يتضح معنى هذه 

القاعدة(3).
ولو قلنا باشــتراط نية اإلضافة للزم أن تحتاج النيُة إلى نيٍة أخرى؛ ألنّ نية النية عبادة تحتاج 
إلى نيــة، فيلزم على ذلك التسلســل؛ ألن المقصــود من النية تمييــُز العمل وتمييــُز المعمول له، 
والقربات الخاصة هللا المســتحقة له التي ال تلتبس بالعادات؛ ال تحتاج إلى نية مميزة؛ لعدم اللبس 

واالشتباه(4).

األشباه والنظائر: للسيوطي، ص 14؛ وانظر فتاوى ابن تيمية، 23/26. اإليضاح في األحكام: للشماخي، 561/2.  (1)
األمنية في إدراك النية: للقرافي، ص 5.  (2)

قواعد األحكام: للعّز بن عبد السالم، 210/1.  (3)
المرجع السابق نفسه، 210/1؛ وانظر القواعد الفقهية الكبرى: السدالن، ص 55.  (4)
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ج ـ قاعدة: «األلفاُظ إذا كانت نصوًصا في شــيء غير متردٍد لم تحتج إلى نية تعيين المدلول؛ 
التصافها بوضوح داللتها عن مدلولها».

وذلك كاأللفــاظ الصريحة فــي المعامالت، كلفــظ البيع، والشــراء، واإلجــارة، والمزارعة، 
 ــلم، والســبق، والجعالة، والتزويج، والطــالق، والعتاق، والهبــة، والعطية؛ فإن والمغارســة، والس
هذه األلفاظ تدل على مدلولهــا بالمطابقة والتعيين؛ حيث تعينت هــذه األلفاظ لهذه العقود؛ فلزم 

مدلولها.
ومثل هذه األلفاظ اللغوية التي أصبحت باالســتعمال الشــرعي حقيقًة شــرعيًة كلفظ الصالة، 
د إطالقها تنصرف إلى هذه العبادات الشــرعية، وال تنصرف  ؛ فإنها بمجروالزكاة، والصوم، والحج
ة، أو مدلــوٍل معيّن، فاأللفاظ الصريحة التي تتردد بين شــيئين  ة خاصإلى معانيهــا اللغوية إال بني
وكان تعينها: إما من ِقبل الشــارع، أو من ِقبل االســتعمال اللغوي، أو االستعمال العادي، ال تنصرف 
د اإلطالق، فال تحتاج إلى نية  على ما ُوضعت له بمجر عن مدلولها إال بنية أو قرينة ظاهــرة، وتدل
التعيين، وإنما تحتاج إلى نية القصِد، فلو صدرت هذه األلفــاظ ممن ال يعرف معانيها، أو من غيِر 

مكلف؛ فال يلزم بمدلولها على الصحيح(1).

د ـ قاعدة: «المقاصد من منافع األعيان المعقود عليها إذا كانت متعينة؛ استغنت عن التعيين».
فالعين المعقــوُد عليها عقَد إجارة أو إعارة أو نحو ذلك؛ ال تحتــاج إلى تحديد االنتفاع بها 
في العقد إذا كانت المنفعة متعيّنة عادة، كمن اســتأجر فأســاً أو معــوالً، أو ثوباً أو عمامة، لم 
يحتج إلى تعيين المنفعة في العقد النصراف هذه األشــياء بصورتهــا إلى مقاصدها، وإن كانت 
العين مترددة بين منفعتين أو أكثــر كالدابة للحمل والركوب، واألرض للبناء والزراعة والغرس، 
فيفتقر إلى التعييــن؛ لئال يحصل اللّبــس؛ فإن النزاع عند اســتيفاء المنافع فــي بعض أحواله 
يكون ســبُبه عدَم تحديد المنفعة؛ وألن من ال ورع عنده قد يتخذ األمورَ الملتبسة مدخًال لطمعه 
د منافعها، فينص على  ن تحديــُد المنفعة عند العقد على العين التي تتعــدوأغراضه، لهذا يتعي
ا  فَق عليه، دْفًعا للبس وســّدًا لباب النزاع. وأمالمنافع التي يراد اســتيفاؤها بموجب العقــد المت
المنفعة؛  دان نوعَ  يحد إذا كانت العين المعقود عليها لهــا منافع متعددة، ولكن العرَف والعــادةَ 
فيُكتفى بما يتعارف عليه عند اإلطالق، وال عبرة بالنية هنا، فال يعتمد عليها في استيفاء الحقوق 
والمنافع؛ ألن المنافَع أمــوٌر ظاهرةٌ، فال بد من بنائها على أمر ظاهر كذلك، هذا كله ُيلجأ إليه 

عند المشاحة والتنازع.

األشــباه والنظائر: ابن نجيم، ص 166؛ ابن قيم الجوزية: إعــالم الموقعين، 4/2؛ فتاوى ابن تيمية، 102/23؛ وانظر: األمنية   (1)
في إدراك النية: للقرافي، ص 6.
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أما لو قال المستوفي للمنفعة: أنا قصدت منفعة كذا، وإال لم أستأجر هذه العين، وقبل المالك 
أو دائنه، فله ذلك؛ ألن الحق له ال يعدوه(1).

هـ ـ قاعدة: «من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه»(2).

من فروع هذه القاعدة:
أن من احتال علــى تحليل الحرام، أو تحريم الحالل؛ فإنه ُيعامــل بنقيض قصده عقوبًة له،  –

م على اليهود الصيد يوم الســبت، وضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم  فإنّ اهللا تعالى لما حر
ى اهللا تعالى هذا العمَل اعتداءً وجازاهم بنقيض قصدهم بأْن عاقَبهم(3). األحد، فسم

 باعوه، ثم لوه، ثم م عليهم شـــحومَ الميتة فجم اهللا حر وقال النبي ژ : «لعَن اهللا اليهود إن
أكلوا ثمنه»(4).

اه بالتيس المســتعار، ومــا ذاك إال أنه نوى بقصد  ل له وســمل والمحلژ المحل ولعن النبي
النكاِح التحليَل، فاحتــال على تحليل الحرام(5)؛ ولذلك اســتحق اللعنَة من رســول اهللا ژ ومثله 

المحلل له.
ؤًا على اهللا، وإبطاالً ألحكام القرآن والسنة. وها تجر ر أهُل العلم تحريَم الحيِل، وعد وقر

وذُكر لإلمــام أحمد أن امرأًة كانت تريــد أن تفارق زوجها فيأبى عليها فقــال لها بعض أرباب 
الحيل: لو ارتددت عن اإلســالم ِبنِْت، ففعلْت، فغضب اإلمام أحمد وقــال: من أفتى بهذا أو علمه أو 
رضي به؛ فهو كافر، َوَوْجهُهُ أنه أَْمٌر باســتحالل الكفِر، وذلك كفٌر، نعوذ باهللا من ذلك، كذلك قال 

عبد اهللا بن المبارك ثم قال: ما أرى الشيطاَن ُيْحِسنُ مثل هذا، حتى جاء هؤالء فتعلمه منهم(6).
ل الشــريعَة ورزق فيها فقه نفس، رآها قد أبطلت على أصحاب  وقال ابن قيم الجوزية: «من تأم
ت عليهم الطُرَق التي فتحوها للتحايل الباطل، فمن ذلك:  الحيل مقاصَدهم، وقابلتهم بنقيضها، وسد
ا احتالَ عليه  ـ ، وميراثه نقله إلى غيره دونه لَم أن الشــارع منع المتحيل من الميراث ـ بقتل مورثه 

بالباطل.
ومن ذلك: بطالن وصية الموصى له بماٍل إذا َقتََل الموصي.

انظر: األمنية في إدراك النية، ص 5؛ وقواعد األحكام: للعز بن عبد السالم، 210/1.  (1)
اإليضاح في األحكام، عامر الشماخي، 401/4.  (2)

الجامع ألحكام القرآن: للقرطبي، 306/7.  (3)
رواه البخاري، 2223 و3460؛ ومسلم، 1583.  (4)

رواه أبو داود، 2076، 2077؛ والترمذي، 1119؛ والنسائي، 149/6، وهو حديث صحيح.  (5)
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن قيم، 286/1.  (6)
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ومن ذلك: ما لو احتــال المريض على منع امرأته من الميراث بطالقهــا، فإنها ترثه ما دامت في 
تها ما لم تتزوج، وعند طائفة ترث وإن تزوجت»(1). ة عند طائفة، وعند آخرين ترثه وإن انقضت عد العد
   T ﴿ :ومن ذلك: من احتال على أكل أموال النــاس بالربا، يمحق اهللا َمالَهُ كما قال تعالى

X  W  V  U ﴾ [البقرة: 276].
ومن ذلك أن اهللا تعالى جعل عقوبــَة الكاذب إهدارَ كالمه ورده عليــه، وجعل عقوبَة الغاِل من 
ـ ؛ حرمانَه ســهَمه وإحراَق متاِعه(2)، وجعل عقوبة من اصطاد  الغنيمة ـ لما قصد تكثير ماله بالغُلول 

في الحرم أو اإلحرام؛ تحريَم أكِل ما اصطاد، وتغريَمه نظيَره.
فات تدل على فساد النية وسوء القصد؛ مما جعله يرتكب أنواًعا  هذه التصر ه: أنووجه ذلك كل
من الحيــل قد تكون معصية أو كفًرا يترتب على ارتكابها مفاســُد ماليٌة أو بدنيــٌة، خاّصٌة أو عاّمٌة؛ 

ولذلك فإن جزاءه أن ُيعكَس عليه مراُده، فيعاَمُل بنقيض قصده بنيته(3).
و ـ قاعدة: «ُيغتَفر في الوسائل ما ال ُيغتفر في المقاصد»:

معنى هــذه القاعدة: أنّ حكم الوســيلة إلى الشــيء يختلف عن حكم غايتــه ومقصوده. ولهذه 
القاعدة أمثلة منها:

ٌم(4). – جواز الكذب إلصالح ذات البين؛ لتحقيق المصلحة مع أنّ الكذب في أصله محر
ومنها جوازُ إحراق أموال العدو في حالة الحرب؛ ألنه وسيلة للتهيب واإلخافة(5). –
ي  – واألصــُل منع التعد ،ل إلــى معرفة الحق هم بما يــراه القاضي؛ للتوصوجواز تعزيــر المت

واألذى إال بعد ثبوت اإلدانة(6).
ويرى بعــض الفقهاء أنه ال بــد للمفتي والقاضــي من اعتبار األحــكام التي تتعلق بالوســائل، 
واألحكامِ التي تتعلق بالمقاصــد، فال بد من التفريق عند الفتوى أو الحكم في الخصومة من اعتبار 
الوسائل والمقاصد؛ حيث إن العتبارهما تأثيًرا في الحكم، فإذا التزم المفتي والقاضي هذه القاعدةَ 

ل إلى الحق الذي ينبغي بذلُ الجهد من أجل إصابته(7). أفادتهما كثيًرا في التوص

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، 371/1.  (1)
المبدع في شرح المقنع: البن مفلح، 375/2.  (2)

القواعد الفقهية الكبرى: صالح السدالن، ص 66.  (3)
جامــع البيان في تأويل آي القرآن: للطبري، 8/18؛ وانظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد: البن رشــد، 7/1، 16؛ والتفســير   (4)

الكبير: للرازي، 124/8.
تفسير القرطبي، 25/7، 301/11، 29/15.  (5)

االعتصام: للشاطبي، 102/2 مطابع السعادة ـ مصر.  (6)
القواعد الفقهية الكبرى: صالح السدالن، ص 67.  (7)
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القاعدة الثانية: «المشقة تجلب التيسير»:
ُتعتَبر هذه القاعدة من إحدى القواعد الخمس الكبرى التي ينبني عليها َصْرُح الفقه اإلســالمي 
وأصولُه، ولها عالقــٌة بمقاصد الشــريعة؛ حيث إنها تدعو إلــى رفع الحرج والمشــقة، وتدعو إلى 

التيسير.
ة بلغت مبلغ القطع»(1). يقول الشاطبي في هذا الصدد: «إنّ األدلة على رفع الحرج في هذه األم

اءَ في أصولها وفروعها؛ يجد ذلك واضًحا جليّاً في العبادات، والحقوق،  ع الشريعَة الغرومن تتب
ا يتصل بعالقة الخلق بخالقهم، وعالقة بعضهم ببعض؛  والقضاء، واألحوال الشخصية، وغير ذلك مم

بما يضمن سعادَتهم في الدنيا واآلخرة.
1 ـ مفهوم القاعدة:

والمعنى اللغوي اإلجمالي للقاعدة: إن الصعوبَة والعناءَ ُتصبحان سبًبا للتسهيل.
ا المفهوم الشرعي للقاعدة: إن األحكاَم التي ينشأ عن تطبيقها حرٌج على المكلف ومشقٌة في  أم

نفسه أو ماله؛ فالشريعة تخففهما بما يقع تحت قدرة المكلف من دون ُعْسٍر أو إحراج(2).
 ف في تنفيذ الحكم الشــرعي؛ بســَبٍب شرعيوُيفهم منها: «إنّ المشــقَّة التي قد يجدها المكل
صحيح للتخفيف منه بوجه ما»(3)؛ ألن في المشــقاِت إحراجاً، والحــرُج مرفوعٌ عن المكلف بنصوص 

الشريعة(4).
2 ـ أدّلة هذه القاعدة:

دلت على هذه القاعــدة وعلى بعض القواعد الفرعية األخرى ـ التي هــي امتداد لهذه القاعدة 
الجليلــة ـ نصوٌص من الذكــر الحكيم، وأحاديث النبــي ژ ، وعموميات الشــريعة النافية للحرج، 

ومشروعية الرخص، واإلجماع على عدم التكليف بالشاق، واإلعناِت فيه.
فقد دلت هذه النصوص على مبدأ رفع الحرج وعلى أن التيســيَر والتخفيَف من أســمى مقاصد 

الشرع الحنيف.
أ ـ من القرآن الكريم:

قال اهللا تعالى: ﴿  §  ¨  ©  ª   »  ¬  ®   ¯﴾ [البقرة: 185].

الموافقات في أصول األحكام: الشاطبي، 231/1.  (1)
الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية: محمد صدقي البورنو، ص 130.  (2)

ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية: د. محمد سعيد البوطي، ص 277، ط الرابعة، 1402هـ.  (3)
المدخل الفقهي العام: لمصطفى الزرقا، 911/2، فقرة 598.  (4)
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   ]   \  [ Z   Y X W   V   U    T   S   R ﴿ :وقــال تعالــى
̀ ﴾ [المائدة: 6].    _   ^

وقال أيضاً: ﴿ /   0   1   2   43  5   6   7﴾ [النساء: 28].

ب ـ أّما في مجال السنة المطهرة:
فليس أدل على ذلك من أن الرســول ژ وصَف هذا الدين بالحنفية الســمحة، فهناك رواياٌت 
وردْت بهذه الصيغة أجودها: أنه ژ سئل: أي األديان أحب إلى اهللا؟ قال: «الحنفية السمحة». رواه 

البخاري في صحيحه تعليًقا(1).
ي ـ أي الدين الحنفية ـ ِلَما فيها من التيسير والتسهيل»(2). قال الشاطبي: «وُسم

روا  روا وال تعس ژ قال: «يس وروى البخاري أيضاً في صحيحه عن أنس بن مالك 3 عن النبي
روا»(3). روا وال تنف وبش

3 ـ أسباُب التخفيِف:
وقد حصَر الفقهاءُ أسباَب التخفيف والتيسير في سبعة أسباب رئيسية، وهي مجملة في: السفر، 

والمرض، واإلكراه، والنسيان، والجهل، والُعسر وُعُموم البلوى، والنقُص الطبيعي (العجز).
عة عنها:(4) جة عليها والمتفر4 ـ القواعد المخر

الفروع وعميقــُة الجذور في الفقه اإلســالمي،  – ة تجلب التيســـير» كثيرةُ  قاعدة: «المشـــق
عة عنها كما يلي: والقواعُد المتفر

قاعدةُ: إذا ضاق األمر اتسع. –
قاعدة: إذا اتسع األمُر ضاَق. –
قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. –
ر بقدرها. – قاعدة: ما أبيح للضرورة يتقد
قاعدة: ما جاز لُعْذٍر َبَطَل بزواله. –
ًة كانت أو خاّصًة. – ل منزلة الضرورة، عامقاعدة: الحاجة ُتنَز

فتح الباري، 93/1، ووصله في األدب المفرد، 287 وحسنه ابن حجر.  (1)
الشاطبي: الموافقات، 232/1.  (2)

صحيح البخاري، 6/25؛ وصحيح مسلم، 1732.  (3)
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: السدالن، ص 245.  (4)
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قاعدة: االضطرار ال ُيبطل حق الغير. –
قاعدة: الميسور ال يسقُط بالمعسور. –

5 ـ أثر االضطرار في األحكام الشرعية:
أو: ُحْكم الضرورة التي تبيح المحظور.

من مقاصد الشريعة اإلســالمية حفظ النفوس وحمايتُها من األضرار، ولتحقيق ذلك فقد يباح 
م، ولحم الخنزير،  في تناول الميتة، والد ًتا دفًعا للضرر عن النفس، فيُــؤذَن للمضطرالمحظور موق
مه اهللا تعالى من المطعومات والمشروبات؛ لقوله تعالى: ﴿  0 1   2   3 ﴾  ا حر ونحِو ذلك مم
ة الحاجة ألَْكِلها واالســتثناء من التحريم إباحــة، وقد يرخص في الفعِل  [األنعام: 119]؛ أي دعتكم شــد
ال تحتمل السقوط أبًدا، وقد ُيَرخُص في الفعل ولكن حرمته تحتمل السقوط في  ولكن حرَمتَهُ مؤبدةٌ 

الجملة، وقد يباح وال يرخص فيه إطالًقا، فذلك أربعة أحوال هي كما يلي:
م بأكل الميتة، ولحم الخنزير، وتناول الخمر والدم، وذلك  الحالة األولى: يباح الفعــل المحر
في حالة اإلكراه الملجئ فقط؛ ألن ِحْرَمَة هذه األشــياء تبينت بالنص عند االختيار واالســتثناء من 

الحرمة إباحة(1).
 المضطــر وهــو قولــه تعالــى: ﴿ *   +     ,   -   .   /   0  1   2   3 ﴾، حتــى إن
والمســتكَره ـ بالقياس عليه لما قد يلحقه من ضرر في النفس أو العضو ـ فلو امتنََع المشــرف على 
الهالك عن األكل من الميتة ونحوها حتى هلك؛ كان آثًما إن كان عالًما بســقوط الِحرمة في حالته 
تلك؛ ألنه باالمتناع صارَ ملقًيا بنفســه إلى التهلكة، وقد نهي عن ذلــك، والضرورة في هذه الحالة 

ترفع حكم الفعل من المؤاخذة واإلثم، ولكن ال َترفع الضمان لو اضُطر ألكل مال الغير(2).
الحالـــة الثانية: ُيَرخص في الفعــل ولكن حرمته مؤبــدة ال تحتمل الســقوط: أي يبقى الفعل 
حراًمــا، لكن رُخَص في اإلقدام عليه لحالة الضرورة فقط، ولكــن يمنع اإلثم والمؤاخذة األخروية، 
مثل إجراِء كلمة الكفر على اللســان مع اطمئنــان القلب باإليمان، فإن ذلك يبــاح باإلكراه الملجئ 
فقط، وإن صبر الشخص على كما أكره عليه حتى ُقتل؛ كان مأجوًرا، واألفضُل عند الحنفية والحنابلة 
عدم التلفظ بالكفر؛ إظهاًرا لعزة اإلســالم، وإعالءً لكلمة الحق، وقــال بعض أهل العلم: األولى أن 

يقال: إن ذلك يختلف بحسب الظروف واألحوال(3).

أحكام القرآن: البن العربي، 52/1، 53.  (1)
الجامع: البن بركة البهلوي، 543/2؛ الفقه اإلسالمي وأدلته: وهبة الزحيلي؛ اإليضاح في األحكام: أبو العباس عامر الشماخي،   (2)

ج274/2 ـ 282.
القواعد الفقهية الكبرى: السدالن، ص 261.  (3)



مصطفى بن حمو أرشوم 153القواعد الفقهية وأثرها في فقه المقاصد

الحالة الثالثة: ال يباح الفعُل ولكن يَرخُص فيه في الجملة، وهي حقوق العباد: كإتالف مال الغير، 
ِف. ذلك حراٌم، ولكن هذه الحرمة قد تزول بإذن صاحب المال بالتصر مالَ غيِره، فإن وتناوِل المضَطر

والحقيقة أن هذه الحالََة كســابقتها من حيث النتيجُة وأثُر اإلكراه فيها، إال أن النوعَ الســابَق 
ال تحتمل ِحرمتُه الســقوَط أبدًا في أي حالٍة من الحاالت، وهذا النوع قد سقطت ِحرمته في الجملة 
بإرادة صاحبه. ومما َيدخل تحت هذا النوع؛ حقوُق اهللا التي تحتمل الســقوط في الدنيا كالعبادات؛ 

فإنه يجوز تركها باإلكراه الملجئ.
الحالة الرابعة: ال يباح الفعُل وال ُيَرخُص فيه أصًال، كالقتل بغير حق، واالعتداء على عضٍو من 
األعضاء، والزنا، وضرب الوالدين أو أحِدهمــا، فالفعل هنا ال يباح اإلقدام عليه وال ُترفع المؤاخذةُ 
وال اإلثُم لو فعل، وإنما يعتبر اإلكراه التام على الفعل شــبهًة ُتْدرَأُ بها الحدود؛ ألن الحدود للزجر، 
وال حاجة للزجر عند اإلكــراه؛ وذلك يظهر أن المباح هنا غيُر مرخص فيــه؛ فالضرورةُ إًذا أباحت 
ا إذا كان أثرها هــو الترخيص بالفعل؛ فإن الِحرمة تظل قائمًة، ويقتصر  ِفْعًال ُتْرَفُع الِحرمة عنه، أم

أثر الضرورة على رفع اإلثم فقط(1).

ج عليها من فروع: صل بالقاعدة من مسائل وما يتخر6 ـ ما يت
وللقاعدة أمثلة أخرى زيادة على ما سبق:

ذكــر اإلمام ابنُ بركة فروًعا فقهية تدخل تحت قاعدة: «المشــقة تجلب التيســير »، ومن هذه 
الفروع ما يلي:

ُيتســامح في إزالة أثر النجاســة من الثوب إذا بولغ في تطهيره ولم َيــُزْل، إذا زال طعمها  –
ورائحتها(2).

كما أن الراعف إذا لم ينقطع دمه؛ صلى كما أمكنه، ولو مع سيالن دمه(3). –
جواز الجمع للمبطون ألجل المشقة، ويجوز الجمع في اليوم المطير ألجل المشقة. –

وذكر اإلمــام ابن بركة فروًعا فقهية أخــرى تدخل تحت القاعدة المعروفــة: «الضرورات تبيح 
المحظورات»، ومن هذه الفروع:

إن للمجاهد وكذلك المطلوب من ِقَبِل عدو يخافه أن يصلَّي كل منهما بحسب قدرته(4). –

الفقه اإلسالمي وأدلته: وهبة الزحيلي، 517/3؛ وانظر: القواعد الفقهية الكبرى، ص 261.  (1)
الجامع: ابن بركة، 421/1، 422.  (2)

المرجع السابق نفسه، 417/1.  (3)
الجامع: البن بركة، ص 261.  (4)
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إنّ المريــض الذي ال يجد الســبيل إلى االنتقال والتحــول إلى جهة القبلة، يصلي بحســب  –
وجهته التي هو عليها(1).

جواز صالة الفريضة على ظهور الدواب عند االضطرار(2). –
جواز تغطية الُمْحِرم رأسه إذا اْضُطر إلى ذلك(3). –
جواز أكل الميتة لمن اضُطر إلى ذلك(4). –
جواز شرب الخمر لمن اضُطر إلى ذلك(5). –
جواز األكل من أموال الناس اليتامى والبالغين لمن اضُطر إلى ذلك(6). –

كما ذكر العلماء أمثلة أخرى تطبيقية لهذه القاعدة، من ذلك:
ْين بغيــر إذنه، إذا ظفر بجنس  – الدين من مال المديــن الممتِنع من أداء الد جــوازُ أخِذ رب

حقه.
–  دخول المنــازل بغير إًذن أصحابها، في حــاالت الضرورة كالدخــول لقتال العدو جوازُ 

منها، أو ألخذ متاٍع ساقٍط فيها، أو إلصالح مجرى ماٍء له حق في إمراره منها، أو إللقاء 
القبض على المفســدين أو المجرمين المختفين فيها؛ وذلك إذا لم تكن هناك ُســلَطٌة 

منصفة.
–  خاذ وسائل تنظيم النسل عند بعض العلماء؛ وذلك من أجل المحافظة على حياة األمجوازُ ات

تها، أو  عدمِ إهمال تربية األوالد وعدمِ العناية بهم، ويكون بعد الرجوع إلى أهل العلم  وصح
الشرعي، واستشارة ذوي االختصاص من األطباء، ورضا الزوجين بذلك(7).

م من األمثلة، يتبيــنُ أن المضطر يتناول من المحظور بقدر مــا َيْدَفُع الهالَك  مــا تقد ففي كل
عن نفسه، وال ُيشتََرُط تحقيُق الهالك باالمتناع عن المحظور، بل يكفي أن يكون االمتناعُ مفضياً إلى 

َوَهٍن ال ُيْحتََمُل، أو آفٍة صحية.

المرجع السابق نفسه.  (1)
المرجع السابق نفسه، 578/1.  (2)

المرجع السابق نفسه، 65/2 لكن عليه فدية ألجل ذلك.  (3)
الجامع: ابن بركة، 543/2.  (4)

المرجع السابق والصفحة ذاتها.  (5)
المرجع السابق نفسه والصفحة ذاتها، لكن عليه ُغْرُم مقداِر ما أكل.  (6)

راجع هذه األمثلة في: حاشــية ابن عابدبن، 140/5. وشــرح القواعد الفقهية: للزرقا، 131؛ والموافقات، 352/2؛ وإحياء علوم   (7)
الدين: للغزالي، 47/2.



مصطفى بن حمو أرشوم 155القواعد الفقهية وأثرها في فقه المقاصد

والميــزان في ذلك كله: أْن يكوَن مــا يترّتب على االمتناع أعظُم محظــوًرا من إتيان المحظور، 
ُحه: أن صيانــَة النفس عن الهالك في الشــرع، أولى من االمتناع عــن أكل الميتة والخنزير،  يوض

وصيانِة مال الغير واحترامِ حقه(1).

القاعدة الثالثة: «الضرر يزال»، أو قاعدة: «ال ضرر وال ضرار»:
1 ـ أهمية هذه القاعدة:

مــن القواعد الفقهية المشــتملَة على فقه القاصد ولهــا أثٌر باِلغ في الفــروع الفقهية؛ قاعدةُ: 
«الضرُر يزال» أو: «ال ضرر وال ِضرار».

وترجُع أهمية هذه القاعدة إلى أن المجتمع اإلنســاني في محيطــه الكبير، تختلف فيه نوعيات 
األفراد، وســلوكاتهم، ونزعاُتهم، وقد خلق اهللا 4 اإلنساَن وأودعَ فيه قوَتي الخير والشر، ومكنه أن 

يتصرف بإحداهما كما يشاء.
والنفس اإلنســانية كثيًرا مــا تغفل عن روح الشــريعة، َفتَِعيُث في األرض فســاًدا بدافعٍ من 
ي على اآلخرين، فلــو ُتركت هذه النفس من غيــر مانع يمنعها، أو  الــذات والتعد األنانية وحب
ها؛ ألدى ذلك إلى انتشــار  هــا، أو رادع يبطش بهــا ليقي المجتمع شــر حاجــز يعيقها عند حد
ِع بناء المجتمع، ولهذا  المخاوف، وزعزعة األمن، وذيوِع الشــحناء والبغضاء بين األفراد، وتصد
كان ما ُيَحقُق المنفعَة، وينُشــُر المحبة، ويمنُع الضرر؛ ُيعتَبر رُْكناً من أركان الشــريعة، وأساساً 

. من أُُسس التشريع اإلسالمي
فهذه القاعدة ُتعتَبر من أهم القواعد وأشمِلها فروًعا، ولها تطبيقاٌت واسعة في الفقه اإلسالمي، 
وهي أســاٌس لمنع الفعل الضــار، وميزاٌن عند القاضي فــي تقرير القضايا والحكــم عليها بالعدل 
ة الفقهاء،  واإلنصاف، كما أنها تســتند لمبدأ االستصالح في جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي ُعد

وعمدُتهم، وميزانهم في تقرير أحكام الشريعة للحوادث.
إًذا فالضررُ منفي شــرًعا، وال َيِحل لمسلم أن َيُضر أخاُه المســلَم بقوٍل، أو فعٍل، أو بسبب بغير 
حق، وســواءٌ كان له في ذلك نوعُ منفعــة أوالً، وهذا عام في كل حال علــى كل أحد، وفي األعراف 
الجارية بيــن الناس في معامالتهــم، وعاداتهم االجتماعية، وممارســتهم السياســية، التي تتطلبها 

حاجات العصر بما ُيَحقق المصلحَة، وَيْدفُع الضرر(2)

القواعد الفقهية الكبرى، ص 264؛ وانظر: اإليضاح: للشماخي، 3 /377.  (1)
القواعد الفقهية الكبرى، ص 494.  (2)
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2 ـ أدلة هذه القاعدة:
توجد نصوٌص كثيرة في القرآن والســنة تشــهُد لهــذه القاعدة، وقد اعتمد عليهــا الفقهاء في 

استنباطها، من ذلك:
أ ـ من القرآن الكريم:

قال اهللا تعالى: ﴿  , -  .  /﴾ [البقرة: 231]. –
وقال أيضاً: ﴿  '     )  (     * ﴾ [الطالق: 6]. –
وقال كذلك: ﴿  μ  ¶  ¸  ¹﴾ [البقرة: 233]. –

فكل هذه اآليات تفيد ُحْكماً واحدًا؛ وهو نفي الضرر عن المرأة، سواء كانت مطلقة أو مرضًعا.

ب ـ ومن السنة النبوية:
وا به، ولعل أجود الطرق  نقله جماهير العلماء واحتج يرجع أصل هذه القاعدة إلى حديث نبــوي
له ما رواه الحاكم وغيره عن أبي ســعيد الخدري 3 أن رسول اهللا ژ قال: «ال ضرَر وال ِضراَر، 

من ضار ضاره اُهللا، ومن شاق شاق اُهللا عليه»(1).
وقد علق الشاطبي على هذا الحديث فقال: ««ال ضرر وال ضرار» رغم كوِنه من األدلة الظنية؛ 
رار ثابٌت َمنُْعه في الشريعة اإلسالمية  الضررَ والض في هذا المعنى؛ حيث إن داخٌل تحت أصل قطعي

كلها، في وقائع جزئيات وقواعد كليات...».
ي على النفوس، واألموال، واألعراض، وعن الغضب، والظلم، وكل ما هو في  وقال: «ومنه التعد
المعنى إضراٌر أو ضراٌر، وَيْدُخل تحته الجناية على النفس، أو العقل، أو النسل، فهو معنًى في غاية 

، وإذا اعتبرت أخبار اآلحاد وجدتها كذلك»(2). العموم في الشريعة، ال ِمراء فيه، وال شك

3 ـ بياُن مفهوم القاعدة:
الضرر بالضم والفتح: ما ُيؤِْلُم الظاهَر من الجســم، وما يتصل بمحسوســه فــي مقابلة األذى وهو 
ة بأنه عن َقْهٍر وُعلُو ، والفتحُة بأن ما يكون من مماثل أو نحوه. صل بها. وُتشعر الضمإيالم النفس وما يت

رار: مقابلة الضرر بالضرر(3). والضرر: إلحاق مفسدة بالغير مطلًقا، والض

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيســابوري، 57/1؛ ورواه أبو داود في سننه من طريق أبي صرمة. انظر: عون المعبود،   (1)
10 /64، ط الثانية، 1388هـ ـ 1696، المكتبة السفلية بالمدينة المنورة.

الموافقات في أصول األحكام: للشاطبي، 9/3 ـ 10.  (2)
المصباح المنير: للفيومي، 425/2.  (3)
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ةٌ، وقيل: الضــرر: أن تضر من  وقيل: الضرر: هــو الذي لك فيه منفعٌة وعلــى غيرك فيه مضر
.(1) بك من غير جهة االعتداء بالمثل، واالنتصار بالحق من أضر ك، أو الضرار: أن تضر ال يضر

أما المعنى اإلجمالي للقاعدة:
نص هذه القاعدة ينفي الضرر مطلقاً، فيوِجب منعه، سواءٌ كان الضررُ عاّماً أو خاّصاً ، ويوجب 
وقفه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، ويشمل أيضاً رفَعه بعد وقوعه بما يمكن من إنزال العقوبات 

المشروعة بالمجرمين ال ينافي هذه القاعدة، وإن ترتب على معاقبتهم ضرٌر أعم وأعظم(2).
والمقصود بنفي الضرر: نفــي فكرة الثأر لمجرد االنتقام؛ ألن هــذا يزيد في الضرر، مثل: أن 
يقاتل بإتالف ماله؛ ألن في ذلك توســعًة للضرر بال منفعة، وذلك بخــالف الجناية على النفس أو 

البدن مما ُشرع فيه القصاص؛ ألن الجنايات ال تقمعها إال عقوبة من جنسها(3).
وعلى كل حال فإن في هذه القاعدة: «تحريُم سائر أنواع الضرر إال بدليل؛ ألن النكرة في سياق 

.(4)« فال يجوز شرعاً إال لموجب خاص ،النفي َتُعم

ما ينبني على هذه القاعدة من أبواب الفقه:
ينبني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، من ذلك:

األول: الرد بالعيب إلزالة الضرر.
الثاني: جميع أنواع الخيار، من اختالف الوصف المشروط، والتغرير، وإفالس المشتري...إلخ(5).

الثالث: الَحْجُر بأنواعه؛ للمحافظة على مال غير القادر على التصرف السليم(6).
ْفَعُة؛ ُشِرعت للشريك لدفع َضَرر الِقسمة، وللجاِر لدفع ضرر الجار السوء. الرابع: الش

الخامس: القصاص؛ لدفع الضرر عن أولياء القتيل.
السادس: الحدود؛ لدفع الضرر عن المجتمع وعمن لحق به.

السابع: الكفارات؛ إلزالة سبب المعصية.
الثامن: ضمان التلف؛ إلزالة الضرر الالحق بمن أُتلف له.

غمز عيون البصائر: للحموي، 188/1.  (1)
الوجيز في قواعد الفقه الكلية: محمد صدقي البورنو، ص 79.  (2)

المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقاء، 978/2 ـ 980، بتصرف.  (3)
فيض القدير: للمناوي: 431/6.  (4)

اإليضاح: للشماخي، 213/3 ـ 218، 254 ـ 256.  (5)
اإليضاح: للشماخي، 163،157،110/3.  (6)
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التاسع: القسمة، لدفع الضرر عن أحد الشريكين، أو كليهما.
ة اإلسالمية؛ وحيث بوجودهم ُتقام الحدود،  رر عن األم العاشر: نَْصُب األئمة والقضاة؛ لمنع الض

وُتمنع الجرائم، وُتستأصل شأفة الفساد.
الحادي عشر: دفُع الصائل(1)؛ إلبعاد ضرره عن النفس.

هم عن طريق الدعوة  الثاني عشر: قتالُ المشركين؛ إلظهار نور الحق، ودحِر فتنة الباطل، وصد
اإلسالمية.

الثالث عشر: فسخ النكاح بالعيوب، أو اإلعسار؛ إلزالة الضرر عن الزوج أو الزوجة.
وينبني عليها من الفقه ما ال ُيحصر أبواباً، مما في حكمة مشــروعيته دفٌع للضرر واإلضرار عن 

العباد(2). ومن أحكام هذه القاعدة وتطبيقاتها وأثرها على فقه المقاصد:
ة إجارة األرض الزراعية قبل أن ُيســتحَصد الزرع، تبقى في يد المستأِجر بقلع  – لو انتهت مد»

الزرع قبل أوانه»(3).
لو باع شيئاً مما ُيســرع إليه الفساد كالفواكه مثًال، وغاَب المشــتري قبل نقد الثمن وقبض  –

المبيع وخيف فساده؛ فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع له من غيره؛ دفًعا للضرر(4).
يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم، ولو لم يثُبت عليهم ُجْرٌم معينٌ  –

؛ دفعاً لشرهم(5). بطريق قضائي
أوجَب الفقهاءُ احتراَم الحقوق القديمة من منافَع، ومرافَق، وتصرفاٍت، ولو لم يكن في أيدي  –

أصحابها وثائُق مثِبتة؛ ألن في إزالتها إضرارًا بهم، ما لم يثبت إحداثها بطريق غير مشروع، 
أو لم يكن فيها ضرٌر بحقوق العامة(6).

لو احتاج الملك المشــترك إلى العمارة (الترميِم)، فطلب أحد الشــريكين عمارته (ترميَمه)  –
 وأبى اآلخر؛ فإنه ال ُيجبر عليه، بل إذا كان الملك المشترك قابًال للقسمة ُيقَسم، وَيفعُل كل
منهما بنصيبه ما يريد، وإن لم يكن قابًال القســمة يأذن الحاكم لطالب العمارة بالتعمير، 

ويحبس العين إلى أن يستوفَي من شريكه قْدرَ ما أصاب حّصتَه من النفقة(7).

الصائل: أي الواثب، انظر: القاموس المحيط. والمقصود به: المندفع إلى قتل غيره.  (1)
القواعد الفقهية الكبرى: صالح السدالن، ص 503،502.  (2)

المدخل الفقهي العام، 979/2 فقره (586).  (3)
المصدر السابق، 979/2 فقره (586).  (4)

رد المحتار على الدر المختار: البن عابدين الحنفي، 42/4.  (5)
معين األحكام، القسم الثالث، ص 215 ـ 218.  (6)

شرح مجلة األحكام العدلية: لسليم رستم، ص 70، مادة 1313.   (7)
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هم من أخشاب، أو أحجار،  – أن يجعل في طرق المســلمين وأســواقهم ما يضر وكذلك ال يحل
أو ُحفر، أو نحِو ذلك، إال ما كان فيه نفع ومصلحة(1)، فلو ســلط إنساٌن ميزابه على الطريق 
ى على الطريــق أو مجرى الوادي  ين؛ فإنه ُيــزال، وكذلك إذا تعدبالمار بحيث يضــر العام

ببناء، أو حفِر بالوعة، أو غيِر ذلك.
ويدخل في ذلك التدليــس والغش في المعامالت، وكتــُم العيوب فيها، والمكــُر، والخداعُ،  –

كبان، وبيُع المســلم على بيع أخيــه، وكل معاملة من هذا النوع؛ فإن اهللا  ي الرَجُش، وَتلَقوالن
ال يبارك فيها؛ ألنه من ضار مسلماً ضارُه اهللا، ومن ضاره اهللا ترحَل عنه الخير، وتوجه إليه 

، وذلك بما كسبت يداه(2). الشر
ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه، والجاِر لجاره، بقوٍل، أو فعٍل، حتى إنه ال يحل له  –

أن ُيْحِدَث بملكه ما يضر بجاره فضًال عن مباشرة اإلضرار به(3).
–    z   y   x       w   v   u   t   s ﴿ :وكذلــك الضرار في الوصايــا، كمــا قــال تعالــى

} ﴾ [النســاء: 12]، بأن يخص أحد ورثته بأكثَر مما له، أو ُينِْقَص الوارث، أو يوصي لغير 
وارثه بقصد اإلضرار بالورثة.

ومن هذه السخرية بالخلق، واالستهزاءُ بهم، والوقيعُة في أعراضهم، والتحريُش بينهم، فكله  –
داخٌل في المضارة والمشاقة الموِجَبة للعقوبة(4).

ا في  ة، أم ـق بالحقوق العام هذه األمثلة وغيرهــا تطبيقاٌت للقاعدة: «ال ضرر وال ضرار»، وتتعلـ
رر الذي أحدثه(5)، إلى غير  المعتدي يضمن التلَف ِعوََض ما أتلف؛ للض مجال الحقوق الخاصة؛ فإن

ذلك من الفروع واألحكام الفقهية الكثيرة.

القاعدة الرابعة: «درُء المفاسد أولى من جلب المصالح»:
1 ـ رعاية المصلحة ودرء المفسدة من مقاصد الشريعة اإلسالمية:

ُيعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، والنفع والضر، والحسنات والسيئات؛ ألنّ المصالح 
ات ســيئاٌت، وقد غلب في القرآن استعمال  ها خيوٌر نافعات حسنات، والمفاسد بأسرها ُشرور ُمضركل

الحســنات في المصالح، والســيئات في المفاســد، قال تعالى: ﴿  ¢    £   ¤   ¥¦   §   

القواعد واألصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: للسعدي، ص 25.  (1)
اإليضاح: للشماخي، 254/3 ـ 256.  (2)

المرجع السابق نفسه، 64/4.  (3)
المصدر السابق، 293/43.  (4)

المصدر السابق نفسه.  (5)
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¨   © ﴾ [هود: 114]، ومعظم مقاصد القرآن باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب 
المفاســد وأســبابها؛ فكل مأموٍر به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهما، وكل منهي عنه ففيه مفســدة 
ًال ألحســن المصالح؛ فهو أفضل األعمال، وما  فيهما أو في إحداهما، فما كان من االكتســاب محص
كان منها محّصًال ألقبح المفاســد؛ فهو أرذل األعمال. فال سعادةَ أصلُح من العرفان واإليمان وطاعة 

الرحٰمن، وال شقاوةَ أقبُح من الجهل بالديان، والكفِر، والفسوِق، والعصياِن(1).
وتنطلق هذه القاعدة من مبدأ ســد الذرائع الذي يقضي بتحريم كل الوســائل التي تؤدي إلى 
ل إليها إال بأسباب وطرق تفضي إليها؛  الفساد. قال ابن قيم الجوزية: «لما كانت المقاصد ال ُيتوص
مات والمعاصي في كراهيتها والمنع منها  دة بها، فوسائُل المحركانت ُطرقها وأســبابها تابعًة لها مقي
بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها، ووسائُل الطاعات والقربات في محبتها، واإلذن بها بحسب 
إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكالها مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، 

وهي مقصودة قصد الوسائل...»(2).

2 ـ األساس المعتَمد في تحصيل المصالح ودرء المفاسد:
ن  دة درأناها، وإن تضم ن مفسدة مجر لناها، وإن تضم دة حص إنّ الفعل إذا تضّمن مصلحًة مجر»
مصلحًة من وجه ومفســدًة من وجه، فإن اســتوى في نظرنا تحصيُل المصلحة ودفع المفسدة توّقفنا 
علــى المرّجح، وإن لم يســتو ذلك بل ترجح أحد األمريــن ـ تحصيل المصلحة أو دفع المفســدة ـ 
ج جميع األحكام عند تعارض المصالح  نٌ شــرًعا، وعلى هذا تتخــرفعلناُه؛ إذ إن العمَل بالراجح متعي

والمفاسد فيها، أو عند تجريدها»(3).
يقول العز بن عبد السالم: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد؛ 
فعلنا ذلك امتثــاالً ألمر اهللا تعالى فيهما لقوله z  y  x    w ﴿ : 4 ﴾ [التغابــن: 16]. وإْن تعذر الدرء 

والتحصيل، فإْن كانت المفسدةُ أعظَم من المصلحة؛ درأنا المفسدةَ وال نبالي بفوات المصلحة...»(4).

3 ـ معيار إدراك المصلحة والمفسدة في اإلسالم:
الصحيح إلدراك المصالح ودرء المفاسد في اإلســالم هو القرآن الكريم وما صح عن  المعيارُ 
النبي ژ ، وإن كان ِمن أفضل نعــم اهللا تعالى على عباده العقُل الراجــح والبصيرةُ النافذة؛ لهذا 
فهو يدرك المصالح ويدرك حســن الشــريعة، وُقْبَح ما خالفها، وبه ُتعرف األمور على ما هي عليه، 

انظر: قواعد األحكام في مصالح األنام: للعز بن عبد السالم، 5/1.  (1)
إعالم الموقعين: ابن قيم الجوزية، 147/3.  (2)

شرح مختصر الروضة: للطوفي، 214/3، 215، تحقيق: د. عبد اهللا التركي، مؤسسة الرسالة لبنان، ط األولى، 1410هـ .   (3)
قواعد األحكام: للعز بن عبد السالم، 98/1.  (4)
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وُيميز الحق مــن الباطل، فإن قدر المكلف علــى اتباع النصوص؛ ال يعدل عنهــا، وإال اجتهد برأيه 
لمعرفة األشباه والنظائر.

يقول ابن تيمية: «... معيار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر اإلنسان 
على اتبــاع النصوص لم يعــدل عنها، وإال اجتهــد برأيه لمعرفة األشــباه والنظائر، وقــل أن ُتْعِوزَ 

النصوُص من يكون خبيًرا بها وبداللتها على األحكام»(1).
«فسواء أكان طريق معرفة الحكم هو النص الصريح المباشر في القرآن الكريم، أو السنة، أو 
اجتهاد المجتهدين؛ فإن اهللا 4 هو مصدر الشــرائع واألحــكام؛ ألن دورَ المجتهد ينحصر في إبراز 
ة،  حكم اهللا والكشــِف عنه بطريق االستنباط العقلي، ضمن مقاصد الشــريعة، وبحسب روحها العام
مه فهو ضار خبيث،  ًقا للمصلحة، فما أباحه فهو نافع، وما حرما يكون متّفًقا مع الحكمة ومحق إال أن
وقد تأكدت هذه الحكمة باســتقراء األحكام الشــرعية وفهمها؛ فإنها كلها ُشــِرعت لتحقيق مصلحة 
ا لجلب النفع له، أو لدفع الضرر عنه، فما جعله الشارع مباحاً مأذوناً أو واجباً مفروضاً  اإلنسان، إم
ا نافٌع له نفًعا َمْحضاً، أو أن نفَعه أكبُر من ضرره، أو أنه محقٌق للمنفعة ألكبر  على اإلنســان؛ فهو إم
مجموعة من الناس، وما جعله الشرع حراًما أو مكروًها؛ فهو ألنه شر محٌض، أو ألن ضَرره أكبُر من 

نفعه، أو ألنه ضار بمصلحِة أكبِر مجموعة من الناس»(2).
لهذه المعاني كلها وجــب أن يكون مقياس اعتبار المصلحة والمفســدة، ومعيارُ النفع والضرر؛ 
ـ ؛ لما في ذلك من ثباٍت، وخلوٍد، وضماٍن أكيٍد لمصلحة الفرد  تقديَم الشرع الحكيم ـ وهو اهللا 4 

والجماعة، وتهيئِة اإلنسان في الحياة األخرى(3).
ــا إن ارتبط تقديُر النفع والضرر بإرادة بشــرية؛ فإن األنظمة تكــون غالباً ُعرضة للعبث،  أم
ـر باألهواء  له الناس نفًعــا أو ضرًرا، يتأثـمــا يتخي والتالعــب، واإلخالل بالمصلحــة العامة؛ ألن
واألغراض الخاصــة، أو محصورًا في دائرة ضيقة، أو منظوًرا إليه من زاوية معينة، أو قاصرًا غير 

شامل ﴿ ´  º  ¹  ¸  ¶  μ   «  ¼  ½ ﴾ [المؤمنون: 71](4).
مه الشــارع أو نهى عنه، قبــل أن يفعل ما أُمر  ب ما حرولهذا كان لزاماً على المســلم أن يتجن
م على جلب المصالح؛ وذلك لتجنب الناس الوقوعَ في الضرر والمفاســد  درء المفاســد مقد به؛ ألن

القبيحة، التي تؤذيهم في أموالهم، وأنفسهم، وأعراضهم، وعقولهم.

مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، 129/28.  (1)
الموافقات: للشاطبي، 25/2؛ وإعالم الموقعين: البن القيم، 388/1؛ والضرورة الشرعية: لوهبة الزحيلي، ص 13، 14.  (2)

الموافقات: للشاطبي، 37/2.  (3)
وانظر: الضرورة الشرعية: للزحيلي، ص 16 ـ 17.  (4)
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ه ويغني عنه،  مسد خيًرا منه مما يسد م شــيئاً على الناس إال أحل اإلســالم لم يحر ّ ومعلوم أن
مما يدل على ســماحة هذا الديــن، وإرادته للخير والهدايــة للعالمين، قال العز بن عبد الســالم: 
«الضابط فيما يخفى من المصالح والمفاســد من غير تعبد أنه مهما ظهــرت المصالح الخلية عن 
المفاسد؛ ُيســعى في تحصيلها، ومهما ظهرت المفاســد الخلية عن المصالح؛ ُيسعى في درئها، وإن 

التبس الحال؛ احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها»(1).

4 ـ أدلة هذه القاعدة:
ُد مضمون هذه القاعدة: وردت في القران الكريم والسنة النبوية آياٌت وأحاديُث تؤك

أ ـ من القرآن الكريم:
   À   ¿   ¾   ½    ¼   »   º   ¹¸    ¶   μ   ´ ﴿ تعالــى:  اهللا  قــال 

Ã  Â   Á...﴾ [البقرة: 219].

وجه االستدالل:
ال شــك أن منفعَة الخمر في االتجار بها واالنتفاع بثمنها، ومنفعَة الميســر فيما يأخذه المقامر 
ة، وإحداِث الشــقاق بين الناس المؤدي إلى  من المال، وإثمهما في إفســاد العقل واإلضرار بالصح
تفريق كلمة المســلمين، وال شــك أن هذا اإلثم أكبر من ذلك النفع؛ فوجب درء مفسدة اإلثم على 

جلب مصلحة النفع(2).
   Á   À ﴿ :قال رشــيد رضا في تفســيره «المنار» تعليقاً على هذه اآلية: «قولــه تعالى
Ã  Â﴾ في هذا القول إرشــاد للمؤمنين إلى طريق االســتدالل، فكان عليهم أن يهتدوا منه إلى 
م على جلب المصالح» وقاعدة:  رتا بعـُد في اإلسالم قاعدة: «درء المفاسد مقد القاعدتين اللتين َتقر

«ترجيح ارتكاب أخف الضررين إذا كان ال بد من أحدهما»...»(3).

ب ـ ومن أدلة القاعدة من السنة النبوية:
كما يســتدل لهذه القاعدة بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هـريرة 3 عن النبي ژ : 
«دعوني مـــا تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرُة ســـؤالهم واختالُفهم علـــى أنبيائهم، فإذا 

نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»(4).

قواعد األحكام: للعّز بن عبد السالم، 83/1 ـ 84.  (1)
قواعد األحكام في مصالح األنام، 98/1؛ ومقاصد الشريعة اإلسالمية: الطاهر بن عاشور، ص 178.  (2)

تفسير القرآن الحكيم: محمد رشيد رضا، 232/2.  (3)
صحيح البخاري 7288؛ وصحيح مسلم، 1337.  (4)
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نقل الحافظ ابن حجر عــن النووي قوله: «هذا من جوامع الكلم وقواعد اإلســالم، ويدخل فيه 
كثير من األحكام، واســتُدل به على أن اعتناء الشــرع بالمنهيات فوَق اعتنائه بالمأمورات؛ ألنه أطلق 

االجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة»(1).
ــًعا كالوباء والحريق، فمن الحكمة والحــزم القضاءُ عليها  المفاســد ســرياًنا وتوس وألن»
فــي مهدها، ولو ترتــب على ذلك حرماٌن مــن منافــَع أو تأَخُرها، فإذا كان الشــيء أو العمل 
ٌم على جلب  محاذير، تســتلزم منعه، ودوافع تقتضي تسويغه، يرّجح منعه؛ ألنّ درء المفاسد مقد

المصالح»(2).

5 ـ من فروع هذه القاعدة، وأثرها على فقه المقاصد:
ع عن هذه القاعدة من فروع: ومما تفر

أنه يجب شــرًعا منُع التجارة بالمحرمات من خمــر ومخدرات، ولو أن فيهــا أرباًحا ومنافع  –
اقتصادية كبيرة.

وُيمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نســاء جاره ولــو كان له فيها منفعة، وهذا  –
يتماشى مع مقاصد التشريع في حفظ العرض، ومن صميم الهندسة اإلسالمية.

ًفا يضر بجيرانه، كاتخاذ معصرة أو فرن يؤذيان  – جار يتصرف في ملكه تصر وُيمنع أيضاً كل
الجيران بالرائحة أو الدخان(3).

وكذا لو اتخذ بجانــب دار جاره كنيًفــا أو بالوعة أو ملقى قمامات يضــر بالجار، فلصاحب  –
الجار أن يكلفه إزالَة الضرر، وإن كان ِلُمْحِدثه منفعٌة في إبقائه؛ ألن درءَ المفاسد أولى من 

جلب المصالح(4).
أنه ُيتســامح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة، كالقيام في الصالة، والفطر، والطهارة،  –

ولم ُيتسامح في اإلقدام على المنهيات وخصوًصا الكبائر، فمن لم يجد سترًة ترك االستنجاء 
ولو على شط نهر؛ ألن النهي عن كشف العورة راجح على األمر بإزالة النجاسة.

ومنها المبالغة في المضمضة واالستنشاق مسنونة، وُتكره لصائمٍ تقديًما لدرِء مفسدِة إفساِد  –
الصيامِ على جلب مصلحة سنية المضمضة واالستنشاق.

فتح الباري: ابن حجر العسقالني، 262/13.  (1)
المدخل الفقهي العام: للزرقا، 985/2، 986.  (2)
شرح القواعد الفقهية، ص 151، القاعدة 29.  (3)

المرجع السابق نفسه، ص 151.  (4)
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«إذا وجب على المرأة الغسل، ولم تجد سترة من الرجال تؤّخر الغسل؛ ألن في كشف المرأة  –
على الرجال مفسدة وأي مفسدة».

«ولو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات لم يحل الزواج بإحداهن». –

ومن فروعها أيضاً:
تخليل الشــعر ســنة في الطهارة وُيكَره للمْحرم، وكقطــع اليد المتآكلة حفًظــا للروح إذا كان 

الغالب السالمة ِبقَْطِعهَا.
م  م درؤها بناءً على ما تقد هذه األمثلة ـ ونحوها ـ ترّجحت المفاسد على المصالح؛ فقُد ففي كل

من أن العمل بالراجح معتَبٌر شرًعا.

:å`ëÑdG  áªJÉN

بعد عرض جانب من القواعد الفقهية، وبيان معانيها، وأدلّتها، وبعض فروعها، وأثِرها على فقه 
المقاصد الشرعية؛ ظهر لنا أنّ بين القواعد الفقهية وقواعد المقاصد الشرعية صلًة قويًة، وارتباًطا 
وثيًقا، رغم أنهما يختلفان في بعض الجوانب، فكل منهما يهدف إلى رعاية المصالح ودفع المفاسد، 

ورفع الحرج والمشقّة، ومراعاة أحوال المكلفين ومقاصِدهم.
ولعل الفرَق بيــن القاعدة الفقهيــة والقاعدة المقصدية؛ يظهــر من حيث األهميــُة والمكانُة في 
التشــريع اإلســالمي؛ فمرتبة القاعدة المقصدية أعلى من مرتبة القاعدة الفقهية، وســبُب ذلك راجع 
 ، كلي ر عن حكم شرعيا كانت القاعدة الفقهية تعب من القاعدتين، فلم إلى الموضوع الذي تتناوله كل
وكانت القاعدة المقصدية تعبر عن غاية تشــريعيٍّة عاّمٍة، وكانت األحكام هي وســائُل إلقامة المقاصد 
مًة على القاعدة الفقهية؛ ألن الغاياِت  َب عن ذلك: أن تكون القاعدة المقصدية مقدوطرق تحقيقها؛ ترت
 ر عن غايٍة، وأنة تعبر عادًة عن ُحْكمٍ، والقاعدةُ المقصديمقدمٌة على الوســائل، والقاعدةُ الفقهية تعب

: «مراعاة المقاصد مقدمة على غاية الوسائل أبًدا»(1). بصراحة على أن القواعد الفقهية ذاَتها لَتَنُص
َمــٌة على مراعاة القواعد  ــُد المقاصَد والغاياِت، مقد مراعاة القواعد التي ُتَجس وعلى هذا: فإن
مة على الوســيلة؛ وما الوسيلة إال خاِدٌم  الغاية مقد ــد وسائَل إقامة المقاصد؛ ألن الفقهية التي ُتجس

للمقصد والغاية(2).
ورغم ما يظهــر من فروق بين القاعدتيــن، إال أن غايتَهما النهائيَة واحــدةٌ؛ وهي الوقوف على 

المقري: القواعد، 330/1؛ والقرافي: الفروق، 33/2.  (1)
قواعد المقاصد: عبد الرحٰمن إبراهيم الكيالني، ص 72.  (2)
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ات ِوْفَق ما أراده الشــارعُ وابتغاه، فِكَال القاعدتين في النهاية  ُحْكِم الشــارع في الوقائع والمســتَجد
ة التي يتحتم عليه مراعاُتها واإلحاطُة بها عند بيانه لألحكام،  وسائُل إسعاِف المجتِهد بالقواعد العام
وتقف هذه القواعــد َجنًبا إلى جنٍب إلثــراء المجتِهد بمجموعــٍة كبيرة من األدلة التــي تعينه عند 

النظر، واالستدالل، والتعليل، والترجيح بين المصالح واألحكام في حال تعارضها.
الزلل في بعض االجتهادات المعاصرة، يعود إلى عدم مراعاة الكليات التشــريعية  ولعل منشــأَ 
المتمثلة في القواعد الفقهية والمقصدّية عند دراسة النصوص، واالكتفاِء بتحكيم القواعد األصولية 
ة التي هي من صميم  الســتفادة الحكم من دون أن يقترن بذلك نظٌر إلى المعاني التشــريعية العام
مقاصد الشــريعة اإلســالمية، فال يصح إًذا دراســُة الجزئيات بمعزٍل عن الكليات التــي ُتوَجه تلك 

الجزئيات، وال دراسَة للفروع بعيًدا عن القواعد(1).
وال يفوتني أن أشــير إلــى أهمية هذه القواعــد في إثراء الفقه اإلســالمي؛ ذلــك أنها ُتظهر 
مدى اســتيعاب الفقه اإلسالمي لألحكام الشــرعية، ومراعاتها للحقوق والواجبات، وتسهل على غير 
المختّصيــن بالفقه وأصوله االطالعَ على محاســن هذا الديــن، وُتبطل دعوى مــن ينتقصون الفقهَ 
، ويتّهمونه بأنه يشــتمل على حلول جزئية، وليس قواعَد كليٍة. وما على الفقهاء المجتهدين  اإلسالمي
لــوا هذه القواعد ويعتمدوا عليها، مع مراعاة مقاصد الشــريعة؛ إليجاد الحلول المناســبة  إال أن ُيفع

دة، والمسائِل المبتكَرة. للوقائع المتجد
ونحن على يقين من أن أحكام هذه الشــريعة الربانية الخالدة لم َتضق يوًما عن تلبية حاجات 
الناس كافّة، وال وقفْت عقبًة في ســبيل تحقيق مصلحة أو عدالة، بل إن نصوَصها قد َوِســَعْت جميع 
الناس على اختالف أممهم، وألوانهم، ومذاهبهم، وبيئاتهم، وأعراقهم، حينما اســتظلت أمٌم شــتى 
براياتها إباَن عصورها الذهبية، وعلى مدى قرون عديدة أَوجَد فقهاء المســلمين الحلول لكل مشكلة 
وا إلى االســتعانة بتشــريع آخر غير التشــريع  المســلمين اضُطر أن ثَنا التاريخ َقط ونازلة، وما حد
اإلســالمي الحنيف، بل كانوا كلما فتح اهللا لهم أرًضا فتح الفقهاء أبواًبا من االجتهاد واالســتنباط، 
وما وقفوا عاجزين عن تقديم الحلول الفقهية على ضوء قواعد الشــريعة الغّراء، ومقاصدها العامة، 

وروحها السمحة، وقيمها العادلة الرشيدة.
وفي الختام ال يســعني إال أن أشــكَر القائمين بتنظيم هــذه الندوة الفقهيــة الكريمة، والذين 
مين والحاضرين  أتاحوا لنا هذه الفرصة للمشاركة، والشــكر موصولٌ إلى جميع المشاركين والمنظ

في مساهمتهم لنجاح هذه الندوة، نسأل اهللا أن يتقبل من الجميع صالَح األعمال إنه سميٌع مجيٌب.
والحمد هللا رب العالمين.

قواعد المقاصد: عبد الرحٰمن الكيالني، ص 463.  (1)
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تتناول هذه الدراسُة مقاصَد الشريعة من خالل القواعد األصولية، وذلك في مبحثين:
األول: حول أساس األحكام الشرعية، وعالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه.

والثاني: حول مقاصد الشريعة والقواعد األصولية، ثم مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية.

:∫hC’G º°ù≤dG

أ ـ أساس األحكام الشرعية:
إن األحكام الشرعية أساُســها القرآُن الكريم، وقد بينه رسول اهللا ژ بسنّته قوالً وفعًال يعّضد 
كل منهــا اآلخَر، فصار كل من الكتاب والُســنة أصًال في الدين َتْثبت به األحكام الشــرعية، وإليها 
َيرجع المجتهدون في االســتنباط. ولما ثبت عند أئمة المسلمين أنّ األحكام الشرعية التي قضى بها 
ع عن الكتاب والُســنة أصٌل ثالث هو القياس،  لٌة بأوصاف ترجع إلى مصالح األمة؛ تفرالشــارع معل
 عليه بما نُص ة، أو اســتُنبطت تلك العلة باالجتهاد؛ ألحقوا ما لم ُينَصل الشــارعُ حْكًما بعلفإذا عل
ة  ثبت عندهم أنّ المجتهدين من األم ة؛ ألنهم اعتبروها مناط الحكم، ثــممتى ُوجدت فيه تلك العل
معصمون من الخطأ إذا اّتفقت كلمتهم على حكم مســتفاٍد من كتاب، أو ُســنة، أو قياس، فثبت لهم 
أصل رابع وهــو اإلجماع، فصارت أدلة األحكام أربعة: الكتاب، والُســنة، والقيــاس، واإلجماع، وهي 

نة(1). ترجع عند التحقيق إلى أصلين هما: الكتاب والس

أصول الفقه للخضري بتصرف، ص 3.  (1)
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قال صاحب أنوار العقول:
إجمـــــاٌع بعـــَد ســـنِة المختـــــاراألصـــل للفقــــه كتــــاُب البـــاري
منعـــا هـــذي  ِعنـــــد  مبدعـااالجتهـــاد  فيـــه  كان  مـــن  وهـالـــك 

ى األجوز(1). والرأي في غيـر األصول جوزًا وواجب أن يتحر
في ذلك الوقت بدأت محاوالت عمليــة لبيان هذه المفاهيم الفكرية، فنشــأ على أثَر هذا علُم 
أصــول الفقه، َبْيَد أنه بقي مّدًة طويلة على صورته التي اســتقّرت بعد نشــأته مــن دون النظر إلى 
مقاصد التشــريع. قال العالمة الخضري: «ومن الغريب أنه ـ على كثــرة ما ُكتب في أصول الفقه ـ 
لدليل  لم ُيعن أحد بالكتابة في األصول التي اعتبرها الشارع في التشــريع، وهي التي تكُون أساساً 
القياس؛ ألن هذا الدليَل روُحه الِعلَُل المعتَبرة شرعاً، وهذه العلل منها ما نص الشارع على اعتباره، 
ومنها ما ثبت عنه اعتباره في تشــريعه، مع أن هــذه القواعد ينبغي أن ُيبــَذلَ الجهد في توضيحها 
بها خير من قتل الوقت في الخالف والجدل  وتقريرها؛ حتى تكون نبراًسا للمجتهدين، واالســتداللُ 
، ولعلهم تركوا ذلك  ب عليها وال على الخالف فيها حكٌم شــرعيفي كثير من المســائل التي ال يترت

للفقهاء مع أن هذه القواعد بعلم أصول الفقه أليُق»(2).

ب ـ عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه:
دة،  رات المختلفة في العصــور المتعدمقاصد الشــريعة باعتبار التطــو يرى بعض الباحثين أنّ 
، لها أركاٌن مشهورة، ومعالُم مخصوصٌة. والحق أنّ العلوم تتمايز بموضوعاتها،  أصبحْت ِعلًما مستقال
فموضوع علِم أصول الفقه الدليُل الســمعي من حيث يوصُل العلــُم بأحواله إلى قدرة إثبات األحكام 

ألفعال المكلفين، وقد أشار إلى هذا العالمة نور الدين السالمي فقال:
أثبتــــا الدليـــل  حيـــث  ثبتا(3)وبحثـــه  منـــه  الحكم  وحيـــث  حكماً 

وهذا هو موضوع مقاصد التشريع، بْيد أن فيها شموليًة للِحكم المختلفة، والعلل المتعددة، ومن 
ثَم ازدادْت هذه المقاصُد قوًة في الثبوت، وداللًة في االســتنباط، وبهذا يتبين أن مقاصَد التشــريع 
ال َتخُرج عن علم أصول الفقه، بل هي جزءٌ فيــه، وُملَحقة به، وإن كان لها فضل تميٍز. قال العالمة 
الخضري: «وِمن قواعد هذا الفن ـ يعني علم أصول الفقه ـ ؛ ما يرجع إلى التشريع من حيث وضُع 
المكلف تحت أعباء التكليف، وأن الغايَة من ذلك؛ المحافظُة على النفس، والنسل، والعقل، والمال، 

انظر: شرح مشارق أنوار العقول، ج1، ص 178 ـ 181.  (1)
أصول الفقه للخضري، ص 10.  (2)

شرح طلعة الشمس على األلفية، للسالمي، ج1، 23.  (3)
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والدين، وهذه هي األصول األولى، ثم ما يرجع إلى أنواع المصالح التي راعها الشارع في التشريع، 
واعتبَرها ُموَصًال إلى تلك المحافظة. وهذه اســتمداُدها من الكتاب، والسنة، واستقراء أوامر الشرع 
في الموضوعات المختلفة، فيكوُن من هذا االستقراء قواعَد يقينيًة ال شك فيها. وهذا النوعُ هو الذي 
قال فيه اإلمام الشاطبي: َيلزم أن تكون قواعُده قطعيًة، وأن قطعيّتَه ال ُتستفاد من آحاد األدلة، وإنما 
ُتســتفاد من اســتقراِء جملِة أدلٍة تضافرت على معنى واحد، حتى أفادْت فيــه القطَع، فإن لالجتماع 
من القوة ما ليس لالفتراِق، ومن أجله أفاد التواتُر القطَع، وهذا نوعٌ منه. فإذا حصل من اســتقراء 
أدلة المســألة مجموعٌ يفيد العلَم؛ فهــو الدليُل المطلوب، مثال ذلك قاعــدةُ: «ال حرج في الدين»، 
 ے  ¡﴾ [الحــج: 78]. وإن كان قطعي   ~  }   |   {  z ﴿ :د قوله تعالــى لم َتثُبت قطعــاً بمجر
ل المناقشة في داللته على المعنى المطلوب، ولكنهم تتبعوا أوامَر الشارع  ذلك قد يتحم الورود؛ ألن
في ذلك الصالة، والصوم، والزكاة،  في جميع األبواب؛ فوجدوُه يباعد اإلنســان من الحرج، ســواءٌ 
والحج، وجميُع المعامالت، فثبت لهم قطعاً أن هذه القاعدةَ صحيحٌة، وأنها ُتعتَبر أساســاً من أُسس 
التشريع اإلســالمي من كل فعل يريد الفقيه معرفة حكمه. وبنى الشــاطبي على ما قال أن كل أصل 
فات الشارع، ومأخوًذا معناه من أدلته؛ فهو صحيٌح ُيبنى  نٌ، وكان مالئًما لتصرمعي لم يشهد له نص
عليــه وُيرجع إليه، إذا كان ذلك األصُل قد صار بمجموِع أدلته مقطوًعا به؛ ألنه ال َيلْزُم أْن يدل على 

القطع بانفرادها دون انضمام غيرها إليها»(1).

ج ـ معنى مقاصد الشريعة:
ل كالَم العلماء في مقاصد الشريعة؛ يجد أن لها معنيين؛ معنى عاّماً، ومعنى خاّصاً: من تأم

دة التي تتعلق  1 ـ المعنى العام لمقاصد الشـــريعة: هــو الِحكم المختلفــة، والمعاني المتعــد
باألحكام التي شرعها اهللا لعباده، ســواءٌ تعلقت باألحكام العلمية وهي العقدية، أم باألحكام العملية 

فقهيًّة كانت أم أخالقيًة. وليس هذا محل بحثنا.
2 ـ المعنى الخاص لمقاصد الشـــريعة: عرف بعض الباحثين المعاصرين مقاصَد الشــريعة 
دة(2)، وتنبيهــات متباينة. والذي أميــل إليه أن يكون  تعريفــاٍت مختلفًة، وال تخلو من إيــرادات متعد
ر عند علماء المعقول(3). وعليه فأقول: «إن مقاصد الشريعة  زًا لها عن غيرها كمــا تقرالتعريف ممي
َدة الملحوَظُة في استنباط  التشــريع المنضبَطُة، أو هي: المعاني المختلفة، والعلُل المتعد هي أسرارُ 

أصول الفقه، للخضري، ص 15 ـ 16. وانظر الموافقات، للشاطبي، ج1، ص 23 ـ 27.  (1)
انظر: مقاصد الشــريعة اإلسالمية، البن عاشــور، ص 171؛ ومقاصد الشريعة اإلســالمية ومكارمها، للفاسي، ص 7؛ ومقاصد   (2)
الشــريعة اإلســالمية، لليعربي، ص 37؛ ومقاصد الشــريعة عند العز بن عبد الســالم، عمر بن صالح بن عمر، ص 79 ـ 88؛ 

والمقاصد في المذهب المالكي، الخادمي، ص 29 ـ 32؛ ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية، البدوي، ص 46 ـ 51.
انظر: تحفة المسؤول، ج1، ص 203. رسالة اآلداب، ص 54.  (3)
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األحكام، والعمُل بها». وأردت بالمعاني الِحكم المنضبَطــة؛ كالِعلَِل الظاهرة التي يمكن رد األحكام 
ٍة، حتى تستقر األحكاُم المستنَبطُة. إليها بطريقة شموليٍة، وصورة عام

قال العالمة الخضري: «يطلَق لفُظ العلة بإزاِء مفهومين:
األول: الحكمة الباعثة على تشــريع الحكم، وهي مصلحٌة ُيطلب بها جلبها أو تكميلها، ومفسدةٌ 
ـة تعريَف الِحكم، والمعرف ال بــد أن يكون ظاهًرا  ُيطلب درؤهــا أو تقليلها، ولما كان المراُد بالعلـ
منضبًطا، وكثيٌر من هذه الحكــم قد يكوُن خفيّاً، وقد ال يكون منضِبطاً فــال يصلح أن يكون معّرًفا؛ 
ت الضرورةُ إلى اعتبار شيٍء آخَر للتعريف يكون وجوُده مظنًة لوجود تلك الحكمة، وهي المفهوم  مس

الثاني لكلمة علّة، فتكوُن الوصُف الظاهُر المنضِبُط الذي يكون مظنة وجود الحكمة.

وهذه أمثلة توّضُح ذلك:
ُشــِرعَ قصر الصالة للمســافر لحكمٍة هي رَد مفسدة المشقة، ولكن المشــقة أمٌر اعتباري  ـ  1

ا كان الســفُر مظنة  يختلــف باإلضافات، فلَْم ُيمكن جعلُه مناًطا للحكم وهو الترخيص، ولَم
وجوِدها؛ اعتُِبَر أنه العلة المثِبتة للرخصة.

ُشِرعت المعاوضات لحكمة هي درءُ مفسدة الحاجة، فُجعل الرضا بالمبادلة علًة لها، ولكن  ـ  2
الرضا أمٌر خفــي ال يمكن أن ُيْجَعَل عالمًة للحكم. وقولُ العاقدين: ِبْعُت، واشــرْيُت؛ مظنٌة 

لحصول الرضا؛ فُجعل مناَط الحكم، وهو انتقالُ الملك في البدلين.
ُشرع القصاص لمصلحٍة يراد جلبها وهي حفظ الحياة بزجر ذوي النفوس الميالة إلى الشر عن  ـ  3

العدوان، والقصاُص مظنة لحصول تلك المصلحة؛ فُجعل القتُل العمُد العدواُن مناطاً له.
وهذا اإلطالق هو مراد األصوليين، فالوصُف الــذي ُجعل مناطاً ألنه مظنُة تحصيِل الحكمة؛ هو 
المعتَبُر دون سواه، حتى إن تخلَف الحكمة في بعض األحيان عن مظنتها، ال يمنع تأثير المظنّة ـ كما 
ر ـ من أجل اســتقرار األحكام، وَكوَْن الوصــِف مظنًة لحصول الحكمة، وقد ُشــِرعَ الُحْكُم عنده  َتقر

لتحصيل تلك الحكمة.
ُبوســي بأنه لو ُعِرض علــى العقول؛ لتلقته  ومعنى كونه مناســباً وقد عرفه القاضي أبو زيد الد

بالقَبول، ولكون الشارع قضى بالحكم عنده ألجل الحكمة؛ معنى اعتباره له»(1).
م علماءُ أصوِل الفقه العلَة بحسب المقاصد إلى ثالثة. قال العالمة خلفان بن جميّل  قس ومن ثَم

السيابي: «ينقسم الوصف من حيث مشروعيُة الحكم له إلى: ضروري، وحاجي، وتحسيني»(2).

أصول الفقه، للخضري، ص 290 ـ 291.  (1)
فصول األصول، للسيابي، ص 314.  (2)
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م للمقاصد،  وهذا هو أســاس الكالم عن مقاصد الشــريعة؛ ولذلك اخترنــا التعريف المتقــد
ورجحنا تعلقه بعلم األصول، وسيأتي إن شاء اهللا تعالى التفصيُل بعد قليل.

د ـ إشكال وجوابه:
ـة، بل خلََق  لة بعلـر عند أهل الحقّ فــي علم أصول الديــن أن أفعال اهللا وأحكامــه غيُر معل َتقــر
المخلوقات وأمر المأمــورات ال لعلة وال باعٍث، بل فعل ذلك بمحض المشــيئة وِصــْرف اإلرادة، قال 
ٌه  ة أو استجالب منفعة، واهللاُ 8 منـز رُ فيمن يروم دفع مضرما ُتتَصوة إنالعل صاحب كتاب النور: «إن
عن ذلك، فال ضرر يلحقه وال نفــع يجِلبه، فال ُتتصورُ في أفعاله ِعلٌَل. والواحُد منا يفعل كل ما يفعل 
ة، بخالف أوصاف الباري 8 »(1). استْشكل  ا يســتجلب به منفعة إلى نفســه، أو يروُم به دفع مضر إم
بعضهم هــذا، وزعم أن ثمــة تناقضاً بينه وبيــن ما ثبت عن الفقهــاء من التعليل الذي هو أســاس 
المقاصد الشرعية! قال اإلمام الســبكي: «ال تناقَض بين الكالمين؛ ألن المراد أن العلة الباعثة على 
فعل المكلف مثالُه حفُظ النفوس؛ فإنه علّة باعثة على القصاص الذي هو فعُل المكلف محكوٌم به من 

جهة الشرع، فُحكم الشرع ال علة له وال باعَث عليه؛ ألنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك»(2).

:»fÉãdG  ÜÉÑdG

أ ـ مقاصد الشريعة والقواعد األصولية
إن القواعد األصولية التشــريعية التي ُتطبق في فهم األحكام من نصوصها، وفي االستنباط فيما 
ال نص فيه؛ هي لب علم أصول الفقه وروحه، وســداه ولحمته، وفيه يتجلى مقصد الشــارع العام من 
تشــريع األحكام، وما أنعم اهللا به على عباده من رعاية مصالحهم، وتدبيِر شــؤونهم، وحفظ أمورهم 

   \   [   Z   ❁   X   W   V    U   T    S   R     Q       P     O   NM   L   K ﴿ :قال تعالى
   po   n   m   l   k   j    i   h   g f   e   d   cb   a `   _      ^    ]
y   x   w      v   u   t   s    r   q ﴾ [النســاء: 82، 83]. قال العالمة عبد الوهاب 
ها علماء أصول الفقه من استقراء األحكام التشريعية، ومن  ف: «وهذه القواعد التشــريعية استمد َخال
رت مبادئ شرعيًة عاّمًة، وأصوالً تشــريعيًة كليًة، وكما تجب مراعاتها في استنباط  النصوص التي قر
األحكام من النصوص؛ تجب مراعاتها في اســتنباط األحكام فيما ال نص فيه ليكون التشريع محققاً 
 ما َقَصَد بــه، ُموِصًال إلى تحقيــق مصالح الناس، والعــدل بينهم»(3). وقال العالمــة الخضري: «إن

كتاب النور، ألبي عبد اهللا عثمان األصم، ص 26.  (1)
انظر: شرح المحلى على حاشية العطار، ج2، ص 274.  (2)
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وْضَع الشــرائع إنما هو لمصلحة العباد في العاجل واآلجل مًعا، فقد ثبت باســتقراء أحكام الشريعة 
ـ :  ـ اســتقراءً ال نزاع فيه ـ أنها ُوضعت لمصالــح العباد، قال تعالى في بعثه الرســل ـ وهو األصل 
﴿ X   W   V   U   T   S    R   Q   P O   N ﴾ [النســاء: 165]. وقال سبحانه في 
تعليل أصل الخلقة: ﴿  /   0   1    2 ﴾ [الملك: 2]. وإذا دل االســتقراء على هذا، وكان في مثل 
هذه القضيــة مفيدًا للعلم؛ فنحــن نقطع بأن األمَر مســتِمر في جميع تفاصيل الشــريعة، ومن هذه 
الجملة ثبت القياس واالجتهاد(1). فالقاعدة في هذا أن المقصَد العام للشــارع من تشريعه األحكام 
هو تحقيُق مصالح النــاس بكفالة ضرورياتهم، وتوفير حاجتهم، وتحســينهم، فــكل واحد من هذه 
الثالثة التي تتكون منها مصالح الناس ُمَرتٌب في درجته، فال يراعى تحســيني إذا كان في مراعاته 
إخــاللٌ بحاجي، وال يراعى حاجي وال تحســيني إذا كان فــي مراعاة أحدهما إخــاللٌ باآلخر، وهذه 
القاعدة بينت المقصد العام للشــارع من تشــريع األحكام، ســواء أكانت تكليفية أم وضعية، وبينْت 
مراتَب األحكام باعتبار مقاصدها، ومعرفُة المقصد العام للتشــريع من أهم ما ُيستعان به على فهم 
نصوصه حق فهمها، وتطبيقها على الوقائع، واســتنباط الحكم فيما ال نــص فيه، وألن داللة اللفظ 
ة وجوه، والــذي يرجح واحدًا من هذه الوجــوه؛ هو الوقوُف  والعبــارات على المعاني قــد تحتمل عد
 كثيرًا من الوقائع التي تحدث ربمــا ال تتناولها عبارات النصوص، وتمس على مقصد الشــارع، وألن
الحاجة إلــى معرفة أحكامه بأي دليٍل من األدلة الشــرعية، والهادي في هذا االســتدالل هو معرفُة 

مقصد الشارع.
على أن مصالح النــاس ال تعدو هذه األنواعُ الثالثة الحس والمشــاهدةَ؛ ألن كل فرد أو مجتمع 

تتكون مصلحتهم من أمور ضرورية، وأمور حاجية، وأمور تحسينية (كمالية).
فالضروري كسكنى اإلنسان مأوًى يقيه من الشمس وزمهرير البرد، ولو كان مغارًة في جبل.

والحاجي أن يكون المســكن مما َيْســهُل فيه الســكن، بأن تكون له نوافذ تفتح وتغلق بحســب 
الحاجة.

ل ويؤثث، وتوفر فيه وسائل الراحة. والتحسيني أن ُيَجم
فإذا توافر له ذلك فقد تحققت مصلحته في ســكناه، وهكذا طعاُم اإلنسان، ولباسه، وكل شأن 
من شــؤون حياته تتحقق مصلحته بتوفير هذه األنواع الثالثة له، ومثل الفــرِد المجتَمُع؛ فإذا توافر 
ألفــراده ما َيكفل إيجاَد وحفــَظ ضرورياتهم، وحاجياتهم، وتحســيناتهم؛ فقد تحقــق ما يكفل لهم 

مصلحتهم(2).

أصول الفقه للخضري، ص 292.  (1)
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وال يغيبــنّ عــن الفقيه أن هــذه المقاصد فرعٌ عن تقســيم علّــِة القياس مع مراعــاة المعاني 
دة، فــإن اعتبارَ ذلك يحفُظ مقاصَد الشــريعة عــن المصالح الموهومة  المختلفــة، والِحكَم المتعد

والدعاوى المسمومة.
قال العّالمة نور الدين السالمي:

ِ ــدم ــع ــال ِوجــــــــوزوا تــعــلــيــلــنــا ب ــم ــل ــاع ــــوجــــود ف لِــــَعــــَدم ال ل
ــْه ــل ــِم ــت ــش ــة م ــم ــك ــح والحكمـــة المصلحـــة المحصلـــْهوأنــــهــــا ل
من جلـــب مصلحة والكل انقســـْمأو دفـــع ما يفســـد والثانـــي أهْم
والنســـِلإلـــى ضـــروري كحفــــظ العقـــِل مًعا  والنفـــس  والديـــن 
وإلـــى الحاجـــي ـــــــرة لــلــصــبــيوالمـــال أيضـــاً  ــع واألج ــي ــب ــال ك
ــاِنومـــا بنـــي منه علـــى استحســـاِن ــم ــس ق ذا  وأصـــــل  ــا  ــه ــث ــال ث
القيـــاسِ موافـــق  يجـــي  قـــد  ــاسِإذ  ــج ــن األن مــثــل الــنــظــافــات م

فمقاصد الشريعة ال تعدو ثالثَة أقسام:
لها: الضرورية. أو
ثانيها: الحاجية.

ثالثها: التحسينية، أو الكمالية.
فأولــى المقاصد الضروريــة، وهي ما ال بد منها في قيــام مصالح الديــن والدنيا؛ بحيث إذا 
ُفقدت لم َتْجر مصالُح الدنيا على استقامة، بل َتفُوت الحياة بفواتها، ويفوُت في اآلخرة الفوزُ برضا 

اهللا سبحانه؛ وهو النعيم السرَمدي الذي ال يزول.

دة بما يدرأ عنها  وحفظ الضروريات بمــا يقيم أركانها، وذلــك بمراعاتها من جوانبها المتعــد
االختالل الواقع أو المتوقع(1). وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء اهللا.

وهذه األمور الضرورية ترجع كما أشــار العّالمة الســالمي إلى خمسة أشياء وهي: الدين، 
والنفس، والعقل، النســل (أو النســب بتجــوز)، والمال. وقـــال العالمـة اللقافـــي في جوهرة 

التوحيد:
وحفظ ِدين ثم نفس ومال ونسب ومثلها عقل وِعرض قد وجب(2).

أصول الفقه للخضري، ص 292 ـ 293.  (1)
جوهرة التوحيد، البيت رقم: 127.  (2)
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وقد شــَرعَ اإلســالم لكل واحد من هذه الخمســة أحكاًما َتكفل إيجاده وتكوينه، وأحكاًما تكفل 
حفظه وصيانته. بهذين النوعين من األحكام حقق اهللا للناس ضرورياتهم(1).

أوال: الدين: هو مجموعة العقائد، والعبادات، واألحكام، والقوانين التي شــَرعها اهللا ســبحانه 
لتنظيم عالقة الناس بربهم، وعالقاتهم بعِضهم ببعض، وقد ُشــرع اإلسالم إليجاده وإقامته؛ إيجاُب 
اإليمان وأحكام القواعد الخمس التي بني عليها اإلسالم، وهي: شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا 
رســول اهللا، وإقاُم الصــالة، وإيتاءُ الزكاة، وصــوُم رمضان، وحــج البيت، وســائر العقائد وأصول 
العبادات التي َقصد الشارعُ بتشــريعها إقامَة الدين وتثبيته في القلوب باتباع األحكام التي ال يصلُح 
الدعوة إليه مــن االعتداء عليها وعلى القائمين بها من  إليه، وتأمينَ  الناس إال بها، وأوجب الدعوةَ 
وضع عقبات أمامها، وَشــَرع لحفظه وكفالة بقائه وحمايته من العدوان عليه الدفاعَ عنه، وعقوبَة من 

يشق عصا الجماعة، وُيحدث في الدين ما ليس منه، أو يحرف أحكاَمه عن مواضعها.
ثانياً: النفس: شــرع اإلســالم إليجادها الزواَج للتوالد والنســل، وكمال النوع على أكمل وجوه 

  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿ :البقاء، قال تعالــى
m    l  k  j  i  h   gf﴾ [الــروم: 21]. وشــرع لحفظها وكفالة حياتهــا إيجاَب تناول ما 
يِقيمها من ضروري الطعام، والشــراب، واللباس، والســكن، وإيجاَب القصاص، والدية، والكفارة، 
على من يعتدى عليها، وتحريَم اإللقاء بها إلى التهلكة، وإيجاَب دفع الضرر عنها(2). بل جعل العالمة 
ابن عاشــور حفَظ النفس أهّمه حفظها عن التلف قبل وقوعه، مثل: مقاومة األمراض الســارية. وقد 

منع عمر بن الخطاب الجيَش من دخول الشام؛ ألجل طاعون عمواس.
ثالثاً: العقل: شــَرع اإلســالم ما يحفظ عقولَ الناس من أْن يدخل عليها خلل؛ ألن دخول الخلل 
ف، فدخول الخلــل على العقل ُمْفٍض إلى  إلى فســاٍد عظيمٍ من عدم انضباط التصر على العقل ُمؤَد
ــة أعظم؛ ولذلك يجب منُع الشــخص من  ودخولُه على عقــول الجماعات وعمومِ األم ، فســاد جزئي
ــْكر بين أفرادها، وكذلك نشــِر سائر المفســدات العقلية، مثل:  ة من نشــر الس ــْكر، ومنُع األم الس
الحشــيش، واألفيون، والمورفين، والكوكايين، والهيرويين، التي عم إثمها العالم، وانتشــر تعاطيها 

بين الناس؛ ولذا جاء حد السكر.
ل يؤول تعطيله إلــى اْضمحالل النوع وانتقاِصه،  ه ِخلْفَُة أفراِد النوع، فلو تعطرابعاً: النســـل: ألن
راد العزوبة ونحِو ذلك،  ة من االختصاء، ومن ترِك مباشــرة النســاء باط فيجب أن ُيحفَظ ذكورُ األم

ة من قطع أعضاء األرحام التي بها الوالدة(3). وأن ُتحفَظ إناث األم

أصول الفقه، خالف، ص 188.  (1)
المصدر السابق، ص 189.  (2)

مقاصد الشريعة عند ابن عاشور، ص 212 ـ 213.  (3)
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م الزنا وُشرع حد الزاني،  ر عنه بعضهم بحفظ األنساب، وألجله ُحرقال العالمة السالمي: «وعب
م ذلك؛ لما ُعرف نســٌل، فالعلة في ذلك الزنا، والحكــُم فيه التحريم ووجوُب إقامة  إْذ لو لم ُيحر

، والحكمُة حفُظ النسل»(1). الحد

خامساً: المال: َشــرع اإلســالم لتحصيله وكســبه إيجاَب الســعي للرزق، وإباحــَة المعامالت، 
والمبادالِت التجارية، والمضاربِة، وشــرعَ لحفظه وحمايته تحريَم الســرقة، وحد السارق والسارقة، 
من ُيتِْلُف مالَ  وتحريَم الغش والخيانة، وأكل أمــوال الناس بالباطل، وإتالف مال الغيــر، وتضمينَ 
غيره، والحجَر على السفيه وذي الغفلة، ودفَع الضرر، وتحريَم الربا، وَكفََل حفَظ الضرورياِت كلها؛ 

بأْن أباح المحظورات للضرورات(2).

 جاء في شــرح طلعة الشمس: «وزاد بعضهم نوًعا سادســـاً وهو: حفظ العرض؛ وألجله ُشِرع حد
 القــذف، وحكُم اللعان، فالوقوعُ في عــرض الغير على الوجه المخصوص علّــٌة، ووجوُب إقامة الحد
حكٌم، وحفــُظ العرض هو الحكمُة، ورمــُي الرجل امرأَته بالزنى حيُث ال شــهوَد معــه؛ علُة اللعان، 

والُحكم المالعنُة، والحكمُة حفُظ عرض المرأة»(3).

قال العالمة الدكتور القرضــاوي: «وقد أضاف القرافي وغيره إلى هذه الخمســة عنصرًا 
مت الشــريعة  وهو حفظ العرض، والِعرض بتعبيرنا هو: الكرامُة والســمعُة؛ ولهذا َحر سادســاً 
القذَف، والغيبَة ونحوها، وَشــرعت الحد في القذف بالزنا، والتعزيــر فيما عداه، وهي إضافة 

صحيحة»(4).

 أو تعزيٌر، اللهم وما في تقويته حد قلت: والصحيح عدم اإلضافة؛ إْذ ال مالزمــَة بين الضروري
مة الشيخ خالف(5). الِعرض بدلُ النسل كما يوِمئُ إليه صنيع العال إذا اعتبرنا أن إال

 ــعة، واحتماِل مشاق وثاني مقاصد الشــريعة الحاجيُة، وهي ما يحتاج إليه الناس لليســر والس
التكاليف، وأعباِء الحياة، وإذا ُفقدت ال َيختل نظام حياتهم، وال تعم فيهم الفوضى، كما إذا ُفقدت 
الضرورية، ولكن ينالهم الحرُج والضيُق. واألمورُ الحاجية للناس بهذا المعنى َترجع إلى رفع الحرج 
َر لهم طرُق التعامل والتبادل، وسبُل العيش  التكليف، وُتيس لوا مشــاق عنهم، والتخفيِف عليهم؛ ليتحم

والسعي.

شرح طلعة الشمس، ج2، ص 120.  (1)
أصول الفقه، خالف، ص 189.  (2)
طلعة الشمس، ج2، ص 120.  (3)

مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، ص 55.  (4)
أصول الفقه، خالف، ص 188 ـ 189.  (5)
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وقد َشَرع اإلســالم في مختلف أبواب العبادات، والمعامالت، والعقوبات، والعادات، جملَة أحكامٍ 
المقصوُد منها رفُع الحرِج، واليسُر على الناس.

ففي العبادات: ُشــرع الرخص ترفيًها وتخفيًفا عن المكلفين، إذا كان في العزيمِة مشقٌّة عليهم، 
فأباح الفطر في رمضان إن كان مريضاً أو على ســفر، وقْصَر الصالة الرباعية للمســافر، والصالةَ 
َم لمن لم يجد المــاءَ، والصالةَ في الطائرة ولو من قعود  قاعًدا لمــن عجز عن القيام، وأباَح التيم

إذا لم ُيْمِكنه القيام حّساً أو شرعاً.
وفي المعامالت: شــرع كثيرًا من أنواع العقود والتصرفات التي تقضيها حاجات الناس؛ كأنواع 
ــلَم،  ص في عقود ال تنطبق على القياس، كالسالبيوع، واإلجارات، والشــركات، والمضاربــات، ورخ
ا جرى عليه ُعْرف الناس ودعت  واالســتصناع، والمزارعة، والمساقاة، وبيوِع المعاطاة، وغيِر ذلك مم
إليه حاجتهم، وتضمين الصناع، وُشــرع الطــالُق والخلُع؛ للخالص من الزوجيــة عند الحاجة، وما 
أشــبهَ ذلك، بل جعل الحاجات مثَل الضروريــات في إباحة المحظورات، وفــي العقوبات جعل الدية 
علــى العاِقلَِة تخفيفاً عن القاتل خطأ، ورد الحدوَد بالشــبهات، وجعَل لولــي المقتول حق العفِو عن 

القصاص من القاتل، ومنه حفُظ العرض؛ فهو بهذا أليق وفيه أدَخل(1).
وفي العادات: شــرع ما يلبي حاجــات الناس، كإباحة الصيــد، والتمتع بالطيبــات(2). وقد بيّن 

    T S   R ﴿ :ســبحانه ما أراد من رفع الحرج بمــا قَرنَه ببعضها مــن العلل والحكِم التشــريعية
X W  V U ﴾ [المائدة: 6].

وثالث مقاصد الشريعة التحسينية (الكمالية)؛ وهي ما تقتضيه المروءةُ، واآلداب، وسيُر األمور 
على أقوم منهاٍج، وإذَا ُفقدت ال يختل نظام حياة الناس كما إذا ُفقدت األمور الضرورية، وال ينالهم 
حرٌج كما إذا ُفقــدت األمور الحاجية، ولكــن تكُوُن حياُتهم مســتنكَرًة في تقدير العقــول الراجحِة 
 والِفَطِر السليمة، واألمورُ التحســينية للناس بهذا ترِجع إلى مكارم األخالق، ومحاسِن العادات، وكل

ما ُيقَصد به سيُر الناس في حياتهم على أحسن منهاج.
وقد شرع اإلســالم في مختلف أبواب العبادات، والمعامالت، والعقوبات، أحكاماً َتقصد إلى هذا 

التحسين والتجميل، وتعوُد الناَس أحسنَ العادات، وُتْرشدهم إلى أحسن المناهج وأقوِمها.
عن النجاسات،  للبدن، والثوب، والمكان، وستَر العورة، واالحترازَ  الطهارةَ  ففي العبادات: َشَرعَ 

واالستنـزاَه من البول.

مقاصد الشريعة، ابن عاشور، ص 214.  (1)
أصول الفقه، الخضري، ص 293.  (2)
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م التعامَل في كل نَِجس  والتدليَس، والتغريَر، واإلســراَف، وحــر ، م الغش وفي المعامالت: حر
وضار، ونهى عن بيع اإلنســاِن على بيع أخيه، وعن تلقي الركبان، وغيــِر ذلك مما يجعُل المعامالِت 

على أحسن منهاج.

م في الجهاد قتَل الرهبان، والصبيان، والنســاء، ونهى عن الُمْثلَِة، والغْدِر،  وفي العقوبات: يحر
. ت أو حيوإحراِق مي

ر اإلســالم ما يهذب الفرَد والمجتمع، وَيِسيُر بالناس  وفي أبواب األخالق وأمهات الفضائل: قر
في أقومِ السبل(1).

وقد دل ســبحانه على إرادة التحســين والتجميل؛ بالعلل والِحكَم التي قَرنهــا ببعض أحكامــه، 
كقوله تعالى: ﴿ Z   Y  ]   \   [  ^ ﴾ [المائدة: 6]. وقوِل الرسول ژ : «ُبعثُت 

َم مكارم األخالق»(2). ألُتم
ا  إليها ما هــو كالتتمة والتكملة مم مرتبة من هذه المراتب ينضم قال اإلمام الشــاطبي: «وكل
لو فرضنا فقَده لم ُيِخل بحكمتها األصلية، ففي الضروريات لما شَرع إيجاَب الصالة لحفظ الدين؛ 
شــرعَ أداءَها جماعــًة وإعالنها باألذان لتكــون إقامُة الديــن وحفُظه على أتم حال بإظهار شــعائره 

واالجتماع عليها.

ولما أوجَب القصاَص لحفظ النفوس، وشــَرع التماثل فيه ليؤدَي إلــى الغرض منه من غير أن 
يثير العــداوة والبغضاء؛ ألن قتَْل القاتل بصــورة أفظع مما فعل؛ قد تؤدي إلى ســفك الدماء، وإلى 

نقيض المقصود من القصاص.

ولما حّرم الزنا لحفظ النســل؛ حّرم الخلوة باألجنبية ســدًا للذريعة، ولما حّرم الخمر حفظاً 
م القليل منه ولو لم ُيســكر، وجعل كل ما ال يتم الواجب إال به واجباً، وكل ما يؤدي إلى  للعقل؛ حر
ص كثيرًا من  ر من كثير من المباحــات، وقيّد كثيرًا من المْطلَقــات، وخصالمحظور محظــورًا، وحذ
ُتحقق هذا  لها بتشريع أحكامٍ  العموميات؛ سّدًا للذرائع، فاألحكام التي شرَعها لحفظ الضروريات كم

المقصد على أكمل وجوهه.

أصول الفقه، خالف، ص 91.  (1)
قال العراقي: رواه أحمد والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال الزبيدي: رواه   (2)
مالك في الموطأ بالًغا بلفــظ: «إنما ُبعثُت». وقال ابن عبد البر: هو متصل من وجوه عن أبي هريرة مرفوًعا، منها ما أخرجه 
أحمد في مســنده والخرائطي في أول مكارم األخالق بلفظ: «صالح األخالق»، ورجاله رجال الصحيح. انظر: إتحاف الســادة 

المتقين، ج7، ص 93.
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لها  ا شــَرع أنواع المعامالت مــن بيوع، وإيجارات، وشــركات، ومضاربات؛ كم وفي الحاجيات لم
 ، اقتران العقد به من شروط، وما ال يصح بالنهي عن الغرر، والجهالة، وبيِع المعدوم، وبياِن ما يصح

ا ُيقصد به أن تكوَن المعامالت فيها سد حاجة الناس، من غير أن تثير الخصومات. وغيِر ذلك مم
ا ندب اإلنفاَق؛ ندَب أن يكوَن  لها، ولم ة أشياء ُتكم ا شــَرط الطهارةَ؛ ندَب عد وفي التحسينات لم
 المقصوَد من كل ن أنق النظَر في أحكام الشريعة اإلسالمية؛ يتبيِب الكسب، فمن حقاإلنفاُق من طي
ل لما حفظ واحدًا منها»(1).  أو مكم ، لهم، أو تحسيني للناس، أو حاجي حكمٍ شرع فيه حفُظ ضروري
لٌة للضروريات، والتحسينيات  لًة لما هو أقوى منها، فالحاجيات مكم من هذه المراتب ُتعتبر مكم وُكل

لٌة للحاجيات. مكم
له؛ ألنه إذا  الْعِتَبار التكملة في الشــريعة شرطاً؛ وهو أال تعود مراعاُتها بإبطال ما تكم واْعلم أن
ل كالصفة مع الموصوف، وال يمكن اعتبارُ الصفة مع  التكملَة مع المكم ْكملة معــه؛ ألنبَطل بَطلت الت
لَة تبقى  المصلحة المكم اعتبارها يؤّدي إلــى عَدم اعتبارها، ولو ُفــرض أن إلغــاء الموصوف، إذ إن
له؛ لكانت مراعاةُ األصل أولى. ومثال ذلك أن حفــظ النفس مهم ضروري، وحفَظ  مع فوات مــا تكم
مت النجاســات حفًظا على الضرورات، فإن َدعت ضرورة حفِظ النفس إلى  المروءات تحسيني، فحر
ٌل، فلو  ومنُع الغرر والجهالــة مكم ، تنــاول النجس؛ كان تناولُه أولــى. وكذلك أصُل البيع ضــروري
ضروريٌة أو حاجية، واشتراُط حضور  اشــتُرط نفُي الغرر جملًة النحســم باب البيع. وكذلك اإلجارةُ 
ٌل، ولمــا كان ذلك ممِكًنا بغير ُعْســر في بيع األعيــان، ُمنع من بيع  العوضين فــي المعاوضات مكم
لم، وذلك في اإلجارات ممتنع، فاشتراُط وجود المنافع فيها وحضوِرها يُسد باَب  في الس المعدوم إال
المعاملة بها، واإلجاراُت محتــاٌج إليها، فجازت وإن لم يحضر العوُض أو لــم يوجد. ومثله جار في 

ع على العوْرات للمداواة. االطال
وما جاء من الصالة خلــف أئمة الجور؛ فإن في ترك ذلك ترَك ســنّة الجماعة، والجماعُة من 

لة لذلك المطلوب، وال يبُطل األصُل بالتكِملة. شعائر الدين المطلوبة. والعدالُة مكم
ــٌل لضرورياتها، فإذا أدى طلُبه إلــى أن المكلف ال يصلي  ومنه إتمــاُم األركان في الصالة مكم
ل وصلى  ن لم يكم ل، أو كان في إتمامها حرٌج؛ ارتفَع الحرُج عم كالمريض غير القادر؛ ســقط المكم

ا ال يدرك الحصر من أمثلة الشريعة. على حسب ما أوسعته الرخصة، إلى غير ذلك مم
 والمقاصد الضرورية في الشــريعة أصــٌل للحاجية والكمالية، فلو فــرض اختالل الضروري
الضروري  بإطالق؛ الختــل الحاجي والكمالــي بإطالق، وال يلزم مــن اختاللها بإطالق اختــاللُ 

انظر: الموافقات، للشاطبي، ج2، ص 10 ـ 11؛ أصول الفقه، خالف، ص 192 ـ 193؛ وأصول الفقه، أبو زهرة، ص 370 ـ 373؛   (1)
وانظر لباب المحصول، ج2، ص 456.
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الحاجي بوجه مــا، وقد يلزم من  بإطالق، نعم.. قد يلزم مــن اختالل الكمالي بإطــالق اختاللُ 
 بوجــه ما؛ لذلك يلــَزم للمحافظة علــى الضروري الضروري اختالل الحاجــّي بإطالق اختــاللُ 
المحافظُة على الحاجــي، وللمحافظة على الحاجــي المحافظُة على الكمالــي؛ ألن كال من هذه 

المراتب يخُدم ما فوَقه.
ا كوُن الضروري هو األصُل؛ فألن مصالح الدين والدنيــا مْبنيٌة على المحافظة على األمور  أم
الخمسة، حتى إذا انحرفْت لم يبَق للدنيا وجوٌد. والمراد بالدنيا ما هو خاص بالمكلفين والتكليف، 
ــُة ال قياَم لها إال بذلك، فلو ُعِدَم الدين؛ عدم ترتب الجزاِء المرتجى، ولو  وكذلك األمورُ األخروي
عدم المكلف؛ عدم من يتدين، ولو عدم العقل؛ الرتفَع التدين، ولو عدم النسل؛ لم يكن في العادة 
بقاءٌ، ولو عدم المال؛ لــم يبَق عينٌ، وهذا كله واضح ال يحتاج إلــى إقامة برهان عليه، وإذا كان 
لها؛  د على الضروريات فتكمكذلك؛ فاألمور الحاجية إنما هي حائمٌة حول هذا الِحمى، إذ هي تترد
ــط واالعتدال، فاألمورُ  فين فيها إلى التوسبحيــث ترتفع عن القيام بها المشــقّات، وَتميــُل بالمكل
نُ  ها تحسالحاجية فروعٌ دائرةٌ حول األمور الضرورية، وكذلك األمُر في التحسينية أو الكمالية؛ ألن
، وال يخفى أن اختالل الضرورّي ينشأ عنه اختاللُ ما بعَده؛ ألن األصَل إذا  أو ضروري ما هو حاجي
اختل اختل الفرعُ تبعاً له، فلو فرضنا ارتفاعَ البيِع من الشريعة؛ لم يمكن اعتبارُ الغرر والجهالة، 
ولو ارتفَع أصُل القصاص لم يمِكن اعتبــارُ المماثلة فيه؛ فإن ذلك من أوصاف القصاص، ومحالٌ 
أن يثُبت الوصُف مع انتفاء الموصوف، وال يخفى أيضاً أن الضروري ال يختل باختالل ما بعده؛ ألنه 
كالموصوف، وبعَده كالّصفة. ومن المعلوم أن الموصوَف ال يرتفع بارتفاع بعض أوصافه، فلو فرض 
ارتفاعُ اعتبار الجهالة والغرر؛ لــم يبُطل أصل البيع، ولو فرض ارتفاع المماثلة في القصاص؛ لم 
يرتفع القصاص، اللهم إال إن كانت الصفة ذاتية بحيث صــارت كالجزء من الموصوف؛ فإنها إذ 
ذاك تكوُن ركناً من أركان الماهية ترتفع بارتفاع أحد أجزائها، والصفة التي هذا شأنها ليست من 
الحاجيات، وال الكماليات للشيء، بل هي من مقوماته ال يوجد من دونها، على أن كل رتبة ينالها 
اختاللٌ ما باختالِل مــا دونها؛ ألن هذه المراتب مرتبطٌة بعضها فوق بعــض في التأّكد، فاالجتراء 
علــى اإلخالِل باألخف تمهيــٌد ِلتَْرك ما هو أْوكــُد، ومدخٌل لإلخالل به، فصار األخــف كأنه ِحًمى 
ل من هذا  بالمكم ٌل كالمخل بما هــو مكم لآلكد، والراتع حولَ الحمى يوشــك أن يقَع فيه، والمخل
 المخل الت وهي ما ســوى أركانها وشــروطها، ومعلوٌم أن الوجه، مثال ذلك الصالة؛ فإنّ لها مكم
ٌق لإلخالل باألركان والشروط، وما يــدل على ذلك حديث النعمان بن بشير  الت متطر بهذه المكم
أن رســول اهللا ژ قــال: «الحالُل بّيٌن والحرام بين، وبينهما أمور مْشتِبهات ال يْعلُمها كثير من 
الناس، فمن اتقى الشبهات؛ فقد اســـتبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات؛ فقد وقع في 
الحرام، كراٍع يرعى حول الحمى يوشـــك أن يقع فيه، أال وإن لـــكّل ِملك حمى، أال وإّن حَمى 
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الت بإطالق؛ بحيث ال يأتي  بالمكم الذي نريده هو اإلخــاللُ  اهللا في أرضه محارُمه»(1). واإلخاللُ 
بشيء منها، وإن أتى بشيء كان نذًرا، ولذلك لو اقتصر المصلّي على فرائض الصالة؛ لم يكُن في 

صالته ما ُيستحسن، وكانت إلى اللعب أقرُب.
راعى في أحكامــه حفَظ الضروريــات الخمس، وأضــاف إلى ذلك ما  الشــارعَ  والخالصة: أنّ 
لها؛ لتكون أعمال المكلفين جاريًة على أحسن المناهج وأعدلها، وليكونوا متمتعين  ما يكم ُيْصلحها، ثم
بالسعادة التي هي اطمئنان أنفسهم، وراحُة ضمائِرهم، ولم يرعَ الحاجياِت والكمالياِت إال حيُث ال تعود 
على أصل الضرورات باإلبطــال، وهذا من أهم ما يجب على المجتهد أن يعرفه؛ ليكون تعليله لألحكام 

موَجهاً نحو هذا الغَرض، بعد أن َيْسِبَر ما اعتبَره الشارع من العلل الموِصلة إلى هذه الغايات(2).
منها،  بحكمٍ  اإلخاللُ  مة خالف: «وأّما األحكام الضرورية فتجب مراعاتهــا، وال يجوزُ  قال العال
إال إذا كانــت مراعاةُ ضروري تــؤدي إلى اإلخالل بضــروري أهم منه؛ ولهذا وجــب الجهاُد حفاًظا 
للدين وإن كانت فيــه تضحية بالنفس؛ ألن حفَظ الدين أهم من حفظ النفس، وأبيَح ُشــرب الخمر 
ر إليها في ظمأ شديد؛ ألنّ حفظ النفس  إذا أُكره على شــربها بإتالف نفســه أو عضو منه، أو اضط
أهم من حفظ العقــل، وإذا أُكره على إتالف مال غيره؛ أبيَح له أن يقَي نفســه من الهالك بإتالِف 

مال غيره. فهذه األحكام فيها إهمال ضرورّي مراعاًة لحكم ضروري أهّم منه»(3).

تتمة: تقسيم العلة بحسب اقتران المفسدة بالمصلحة:
ثبت أن جميــع األحكام التي وضعها الشــارع بإزاء األفعــال معللة بمصالح العبــاد الضرورية، 
والحاجية، والتحســينية (الكمالية)، َبْيَد أن من هذه العلل ما أمكن الوصولُ إليه فظهرت مصلحتها، 
ًة، وقد وضعها اهللا لمصلحٍة لم يأذَْن بمعرفتها،  ديى العلماء أحكاَمه تعب ومنها لم نصل إليه بعد، وسم

وكالهما في غاية الحكمة.
ا أن يكون الشــارع بين  في فعل من األفعال، فإم ه إذا ورد على المجتهد حكم شــرعيواعلــم أن
ــم الحكم في جميع محال العلة،  أن ُيَعم ته صراحــًة أو كنايًة، وال عمَل للمجتهد في هذا النوع إالعل

ى هذا القياس قياساً في معنى األصل، وقد قال به كثيٌر من نُفاة القياس. ويسم
ا أن يجد المجتهد الحكَم بإزاء الفعل، فيجتهُد في بيــان علته ليُلِحق به ما يماثله في ذلك  وإم
ُد مناســبِة الوصف لشــرعية الحكم، بل  ه مناطاً للحكم، وال يكفيه في ذلك مجرالوصــف الذي ظن
ال بد أن تقوم البينة من النصوص األخرى على أن الشــارع اعتبر هذا الوصــَف اعتبارًا ما، وهو ما 

انظر: فتح الباري، ج1، ص 126.  (1)
أصول الفقه، الخضري، ص 296 ـ 297.  (2)

المصدر السابق، ص 194.  (3)
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فات الشارع، وأمثلتُه  ه مالئٌم لتصرمون من األصوليين: الوصَف المناِســَب المالئَم؛ ألناه المتكل ســم
في مكانها ال يحتملها هذا المختصر(1).

فات الشــارع ما يــدل على اعتباره،  وقــد ال يجد إال الحكَم مقروناً بالوصف، وال يجد في تصر
مثال ذلك أن َيِرد عن الشارع: «وال يرث القاتل»، فيرى باالجتهاد أن الوصَف هو فعٌل محّرٌم لغرض 
فاســد، والحكُم المترتب عليه المعاملــُة بنقيض القصد، ثم يقيَس عليه مــن طلق زوجتَه في مرض 
موته فراًرا من إرثها، فيعاَمُل بنقيض مقصوده فيحكم بإرثها. فهذا الوصف مناسب لشرعيّة الحكم، 
فات الشــارع ما يدل علــى اعتباره بأي نوع من االعتبارات المقّررة، ويســّمى  ولكن لم يرد في تصر

عندهم: بالمناسب الغريب. وهذا القسُم من أقسامِ العلِل التي اختُلف في َقبولها.
وقد يجد المجتهد فعًال من األفعال ورد عن الشــارع فيه ُحكٌم، ويرى فيه وصًفا يناســب حكماً 
آخر مــن َحْظٍر، أو طلب، أو إباحة، أو لــم يرد عنه حكٌم في ذلك الفعل، والوصُف يناســب حكماً، 
وهذا الوصُف قام الدليُل على اعتباره بأْن ورَد عن الشــارع ما يــؤذن باعتبار َعْيِنِه في جنس الُحْكم 
المراِد إعطاؤُه له، أو اعتبار جنســه في عين ذلك الحكم أو جنســه كما هو معــروف، وهذا النوع 
يه المالكية: «المصالح المرسلة»،  ين: «المناِســب المرَسل المالئم»، ويســميسّميه متكلّمو األصولي
؛ فال نزاع في جواز  لضروري ا أْن يكوَن مناِســباً  ويســّميه الغزالي: «االســتصالح»، هذا الوصف إم
ُس الكفار  ًنا، مثالــه: َتتَرمعي التعامل به وترتيب الحكم مــن المجتهد على وفقه، وإْن خالــف نّصاً 
بجماعة من أُسارى المسلمين، فلو كففنا عنهم؛ لصَدمونا وغلبونا على ديارنا وقتلوا جميَع المسلمين، 
ولــو رمينا الترس؛ لقتلنا مســِلًما معصوًما لم ُيذنب ذنبــاً، وهذا ال عهَد به في الشــرع، ولو كففنا 
لســلطنا الكفارَ على جميع المســلمين فيقتلونَهم، ثم يقتلون األســارى أيضاً، فيجــوزُ أْن نرمَي هذا 
الترس؛ حفظاً لسائر المسلمين، وتحصيُل هذا المقصود بهذا الطريق ـ وهو قتل من لم يذِنب ـ لم 
يشــهد له أصٌل معينٌ، وهذه مصلحٌة غيُر مأخوذة بطريق القياس على طريق مبين، وانقدح اعتبارُها 
باعتبار ثالثة أوصاف: ضرورية، قطعية، كلية. فإْن ُفقــد وصٌف من هذه األوصاف بأْن كان الوصف 
مناســباً حاجيّــاً، أو ضرورّياً ظنيّــاً، أو ضرورّياً قطعًيا جزئيّــاً؛ لم َيُجِز اإلقداُم علــى ما ُعرف عن 
الشــارع تحريُمه في الجملة. ومثال ذلك: إذا تترس الكفار في قلعة بمسلم، ال يحل رمُي الترس؛ إذ 

ال ضرورةَ إلى فتح القلعة.
والخالصة أن القــول بالمصالح المرســلة عند معارضتها لحكم شــرعي مســتفاٍد من نص أو 
إجماٍع؛ محل نظٍر وتردٍد، وتكون صالحًة لالعتبار متى كانت ضروريًة، قطعيًة، كليًة، وفيما عدا ذلك 
ــة فضًال على إلغائها، والمراُد بالقطعية ـ كما بين  ال ُتعتَبر، فال يمكن بها تخصيُص النصوص العام

أصول الفقه، للخضري.  (1)
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اإلمام الغزالي ـ ما يشــَمل الظنيَة القريبَة من القطع إذا صارت كلية، وعظم الخطر فيها؛ فتحتقر 
األشخاص الجزئية باإلضافة إليها(1).

ــم  هذه وجهة من قس ويمكن بهــذا االعتبار أن تلحق هــذه المصالح بمقاصد التشــريع، ولعل
المقاصَد إلى: قطعية، وظنية واهللاُ اعلم.

وال يخفى أن جمهور األصوليين وإن كانوا ينفون القولَ بالمصالح المرســلة؛ فإنّ معظم الفقهاء 
في اســتنباطهم كثيرًا ما يعولون عليها، وســلفهم في ذلك عمُر بن الخطــاب ƒ، فإنّه اعتبر هذه 
هم من  القرآن عد فة قلوبهم، مع أنالمصالَح في كثير من اجتهاداته، فهو الذي أسقَط ســهَم المؤل
المســتحقين، وأســقط الحد عن الســارق عام المجاعة، وترَك التغريَب في الزنا بعد أن لحق أحَد 
ر، وجعل الطالق ثالًثا بعد أن كان واحدًا على عهد رسول اهللا ژ وعهد أبي  بين بالروم وتنص المغر
بكر، وصدر مــن إمارته كما جاء في صحيح مســلم(2). وقد وافقه في بعض هــذه االجتهادات جميُع 

الفقهاء، ووافقه بعضهم في شيٍء منها.
بْيد أن االسترســال في هذا الباب ربما أوقَع فــي الحرج، فالمصالُح المرســلة ُتعتبر ما دامت 
صــت؛ فال ُتعتبر إال عند الضــرورات الكلية المتيقنة،  باإلبطال، وإن أبطلت وخص ال تعود علــى نص
ا إذا كان الوصف ال يشــهد له أصٌل معين بأي اعتبار وال إلغاء؛ فال ُيعتبر قوالً واحًدا، وهو الذي  أم

يسمونه: «المناِسب المرَسل الغريب»(3).

ب ـ مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية:
إن مراعاةَ مقاصِد الشــريعة عند استنباط األحكام الشرعية؛ أنتج مجموعًة من الفروع الفقهية، 
انتشــرْت في مختلف األبواب، وشــتى الفصول، نَظمها المحققون من العلماء فــي قواعَد كليٍة عرفت 
باســم: «القواعد الفقهيــة»، فالمقاصد الشــرعية أصٌل للفــروع الفقهية، والفروعُ الفقهية أســاس 
ــة للفروع الفقهية، ومن ثــم إذا وقع تعارٌض بين  للقواعد الفقهية، والقواعــُد الفقهية ضوابُط عام
ره شيخنا  م مقتضى القاعدة األصولية على القاعدة الفقهية، كما قر قاعدة أصولية وقاعدة فقهية؛ ُقد

العالمة جاد الرّب رمضان رحمه اهللا في درسه لألشباه والنظائر(4).

قــال العالمة الخضري: «ال يريد الغزالي بالقطع ما يفيده في ظاهر اللفظ مــن أنه ال يتصور خالفه، بل ما غلب على الظنّ   (1)
بدليل أمثلته». أصول الفقه، ص 307.

صحيح مسلم بشرح النووي، ج10، ص 69 ـ 72.  (2)
انظر: أصول الفقه، للخضري، ص 299 ـ 308، بتصرف واختصار. وانظر: المستصفى للغزالي، فقد أفاض وأجاد.  (3)

انظر: مقدمة األشباه والنظائر، ص 4، وانظر: ضرورة لتعرف الفرق بين األشباه والنظائر، «نفائس العقول»، ص 300 ـ 302.   (4)
لشيخنا العالمة النظارة محمد عبد الرحٰمن مندور 5.
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قال العالمة خالف: «وعلى هذه القاعدة األصولية التشــريعية ـ وهي مقاصد الشريعة ـ ؛ ُوضعت 
ة برفع الحرج، وعلى كلّ مبدأ من  الشــرعية الخاص الشرعية الخاّصة بدفع الضرر، والمبادئُ  المبادئُ 

ة أحكامٍ ذاِت صلة واضحة بمقاصد الشريعة الثابتة»(1). ة فروٍع، واستُنبطت عد عت عد هذه المبادئ تفر

ة بدفع الضرر: «الضرر يزال»: ًال: المبادُئ الخاص أو
من فروعه:

ثبوت حقّ الشفعة للشريك أو الجار. –
وثبوت الخيار للمشتري في رد المبيع بالعيب، وسائر أنواع الخيارات. –
والجبر على الِقسمة إذا امتنع الشريك. –
ووجوب الوقاية والتداوي من األمراض. –
وقتل الضار من الحيوان. –
وتشريع العقوبات على الجرائم من حدود، وتعازيَر، وكفاراٍت. –

«الضرر ال يزال بالضرر»:
فال يجوز أن يدفع اإلنساُن الغرَق عن نفسه بإغراق أرض غيره. –
وال أْن َيحفَظ ماله بإتالِف ماِل غيره. –
وال يجوز للمضطر أن يتناول طعاَم مضطر آخر. –
ولو التقت دابتان على شــاهق ولم يكــن تخليص واحدٍة إال بإتالف األخــرى فمن ألقى دابة  –

صاحبه وخلص داّبتَه؛ َضمن.

:«لدفع الضرر العام ل الضرُر الخاصُيَتحم»
من فروعه:

ُيقتَل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم. –
وُتقطع اليُد لتأمين الناس على أموالهم. –
وُيحجر على الطبيب الجاهل، والَمكَاري المفلس. –
ار األقمشة. – اد بين تج خاذ حانوِت حدوُيمنع ات

علم أصول الفقه، ص 194. وانظر: قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم في مظانه المختلفة؛ فإنه أبدع وأمتع. وكذلك: األشباه   (1)
والنظائر؛ فإنه جمع فأوعى.
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هما»: قاء أشدالضررين الت يرتكب أخف»
من فروعه:

تطلق الزوجة للضرر ولإلعسار. –
وإذا عجز ُمريُد الصالة عن ســتر العورة أو اســتقبال القبلة صلى كما قــدر؛ ألن ترك هذه  –

الشروط أخف من ترك الصالة.

م على جلب المنفعة»: دفع المفسدة مقد»
ولذا جــاء في الحديث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما اســـتطعتم»، 

ومن فروعه:
فه يضر بغيره. – ف المالُك في ملكه إذا كان تصرُيمنع أن يتصر
وُيكره للصائم أن يبالغ في المضمضة أو االستنشاق. –

«الضرورات تبيح المحظورات»:
م؛ فال إثم عليه في تناوله. – محر في مخمصة إلى ميتة، أو دمٍ، أو أي فمن اضُطر
ومن لم يستطع الدفاع عن نفسه إال باإلضرار بغيره؛ فال إثم عليه في الدفاع به. –
ين من ماله بغير إذنه. – ومن امتنع من أداء َدينه؛ ُيؤخذ الد

«الضرورات تقدر بقدرها»:
من فروعها:

م إال قدر ما يسد الرمق. – أن يتناول من المحر ليس للمضَطر
وال يعفى من النجاسة إال القْدرُ الذي ال يمكنُ االحتراز عنه. –
ــر التطهر بالماء، والفطُر  – وأحكام الرخص تبطل إذا زالت أســبابها، فالتيمم يبطل إذا تيس

يحرم في رمضان إذا أقام المسافُر الصحيُح، وكل ما جاز لعذر يبطل بزواله.

ثانياً: المبادئ الخاصة برفع الحرج: «المشقة تجلب التيسير»:
ج على هذه القاعدة جميُع رَُخص الشرع وتخفيفاته. يتخر

واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعٌة:
السفر: ومن أجله أبيح الفطر في رمضان، وقْصُر الصالة الرباعية، وسقوط الجمعة، وإسقاط  –

الفرض بالتيمم، وصالة النفل على الراحلة.
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المرض: ومن أجله أبيح الفطر في رمضان، والتيمم، والصالة قاعدًا، والتخلف عن الجماعة  –
والجمعة مع حصول الفضيلة، والتداوي بالنجاسات.

اإلكراه: ومن أجله أبيح للمكَره التلفظ بكلمة الكفر، وترُك الواجب، وأكُل الميتة، وشرُب الخمر. –
النســـيان: ومن أجله رُفع اإلثم عّمن ارتكَب معصيًة ناسياً، ولم يبطل صوم من أكل في نهار  –

رمضان أو شرب ناسياً.
الجهل: ومن أجله ساغَ رد المبيع لمن اشــتراه جاهًال بعيبه، وساغ فسخ الزواج بالعيب لمن  –

تزوج جاهًال به.
عموم البلوى: كالصالة مع النجاســة المعفو عنها، ورشاش ونجاســات طين الشوارع وغيره  –

ا يشقّ االحترازُ عنه، وأثر نجاسة َعُسَر زوالُه. مم
النقص: ومــن فروعه: رفُع التكليف عن فاقد األهلية؛ كالطفــل والمجنون، ورفُع بعض الواجبات  –

مات على الرجال مثل لبس الحلي والحرير. عن النساء كالجمعة والجهاد، وإباحُة بعض المحر

«الحرج شرعاً مرفوع»:
لع عليه الرجال من عيوب النساء وشؤونهن. – فيما ال يط مثل قبول شهادة النساء وحدهن
واالكتفاءُ بغلبة الظن دون القطع في استقبال القبلة. –
وطهارةُ المكان، والماء، والقضاء، والشهادة –
ومن فروعه ما قّرروه من أنّه: «إذا ضاق األمر اتسع». –

«الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات»:
ــلم، واالســتصناع، وغيِر ذلك مما فيه العقُد أو التصرف على مجهول أو  – ص في السكالترخ

معدوم، ولكن قَضت به حاجة الناس.
ف على هذا المبــدأ ُحكَم كثيٍر مــن عقود المعامــالت، وضروب  ع العالمة الشــيخ خــال وفر
 ه إذا قام البرهــان الصحيح، ودلالشــركات التي تحُدُث بين النــاس، وتقضيها تجاراتهــم، فإن
فات صارَ حاجياً للنــاس؛ بحيث ينالهم  نوعــاً من هذه العقــود أو التصر على أن االســتقراء التام
م عليهم هــذا النوع من التعامل؛ أبيح لهم قدر مــا ُيرفع الحرُج منه، ولو  الحرُج والضيق إذا ُحر

كان محظوًرا بناءً على ذلك.
دت قضاياه ـ أحوج ما نكون لفهم أســرار  نا في العصر ـ الذي كُثرت مســائله، وتعــدأجل.. إن
الشــريعة وقواعدها؛ حتى تحقق مقاصدها وغاياتها. والحمد هللا الذي هدانــا لهذا وما كنا لنهدى 

لوال أن هدانا اهللا.
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قاٍض في محكمة االستئناف بمسقط، ومستشار بوزارة 
العدل

ácôH øHG ΩÉeE’G óæY á«¡≤ØdG óYGƒ≤dG

تتناول هذه الدراســة إســهاَم ابِن بركة في علم القواعد تأصيًال وتطبيقاً، وقد ذكرُت القواعَد 
التــي وجدتها في الجامع، وإذا وجدت اســتدالالً منه أوردُته كما هو، مع إضافة شــيٍء من الشــرح 

والتوضيح المختصر، وُسقت الفروع بعبارِة اإلمامِ نفِسه في غالب عمِلي.
وجاءْت هذه الدراسُة في ثالثة فصول:

كاَن األول فصًال تعريفيّاً بابن بركَة ومكانته، واهتمامه بالتأصيل والتقعيد، ومنهجه في القواعد.
والفصل الثاني: في القواعد الخمس الكبرى.

ا الفصل الثالث: فذكرُت فيه القواعَد األخرى مع شيء من الضوابط. أم

á«¡≤ØdG óYGƒ≤dÉH ácôH øHG ΩÉªàgG :∫ qhC’G π°üØdG
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مــة أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن بركة، ينتهي نســُبه إلى ســِلمة بن مالك بن فهم،  هو العال
ُولــد في مدينــة بهال مــن داخلية ُعمان فــي النصف الثانــي من القــرن الثالث الهجــري، ما بين 
ر وقت وفاته ما بيــن 342 ـ 355هـ. كما  296 ـ 300هـ ، وعــاش في القــرن الرابع الهجري، ويقــد

استظهره بعض الباحثين(1).

زهران المسعودي: ابن بركة، 39 ـ 42.  (1)
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وقد عاصر اإلماَم الرضي ســعيَد بنَ عبد اهللا بن محمد بن محبوب الرحيلي، واستفاد منه علًما، 
ل أعبــاءَ الحكم في أرض ُعمان  ويمكن أن ُيعتبر هذا اإلمام واحدًا من مشــايخه؛ ألنه مع كونه تحم
بالبيعة له باإلمامة العظمى في ســنة 320هـ؛ فقد ُعرف عنه بأنه أعلم أهل زمانه. يقول عنه الشيخ 

محمد بن روح: «كان أعلَم الجماعة الذين معه»(1).
ومن أْشــهَر علمائه الذين يعتــز بهم كثيًرا، ويذكرهــم بصفات اإلجالل واإلكبــار هو العالمة: 
ني، المقيِم في منطقة صحار، والمنســوب إلى إحدى  ال ــان بن محمد بن الخضر الص أبو مالك غس

قراها التي تسّمى َصّالن(2).
مُة:  بتراثه، وكان خليفَته على مدرســته؛ العال ومن أشــهر تالميذه الذي ســار على نهجه واهتم
ب العلم، من أهل ُعمان  أبو الحســن علي بن محمد الَبْســيَوي، من مدينة بهال، وغيره كثير من طال

وأهل المغرب اإلسالمي، الذين وفدوا إليه ابتغاءَ العلم.
د من العلماء القالئل الذين جمعوا بين العلم والغنى، فكان ثرّياً ُينفق على المتعلمين  وأبو محم
عنده، وانضم إلى رَْكب التعليم في مدرسته جملٌة من أهل عَمان وأهل المغرب، وهو ال يناصر أولئك 
الذين يرّوجون للزهد والتقشــف وذم الدنيا. ففي تعليقه على حديث رهن النبي ژ درعه لليهودي 
ة الخبر؛ ألن النبي ژ مات عن سعة، وكان الضيق قبل ذلك، وفي هذا الخبر  قال: «اهللا أعلم بصح
أنه اشــترى ژ من اليهــودي المرتهن درَعه بثالثين صاعــاً من طعام، فاقتاتــه ثالثين يوًما، وفي 
حبســه الطعام أكثَر من يومٍ في منـزله ما يــدل على ضعف مذهب من ادعى التقشــف والزهد في 
الدنيا، وزعم أنه ال ينبغي للمســلم أن يحبس قوت يومٍ إلى غد، والنبي ژ هو الغاية في التقشــف 

والزهد في الدنيا»(3).
مة أبي محمد بن بركة قد ضاعت، ولم يبق منها إال النـزر القليل،  آثارَ العال ومما يؤَسف له أن
وربما يرجع ســبُب ذلك إلى أن العلماءَ الذين جــاؤوا من بعده مالوا بقوٍة إلى أبي ســعيد الكدمي 
ة مســائل الوَالية والبراءة فيما يخــص األحداث الواقعة بين  المعاِصر لــه، وراقْت لهم آراؤه، خاَصّ
موسى بن موسى وراشــد بن النضر، زماَن اإلمام الصلت بن مالك، في القرن الثاني الهجري. وكان 
ست  الموقفين تأس مة أبو محمد بن بركة يقف موقًفا مغايًرا للعّالمة أبي سعيد الكدمي، حتى إن العال

عليهما فرقتان، وصارتا مدرستين تعرف لكَال العالمين.
يقول الشــيخ السالمي: «ثم ظهرت أناٌس بعد مضّي ما شاء اهللا من الزمان، وبعد انقراض تلك 

السالمي: تحفة األعيان، 190/1.  (1)
المسعودي: ابن بركة، ص 47؛ البطاشي، إتحاف األعيان، 432/2.  (2)

الجامع: البن بركة، 335/2 ـ 336.  (3)
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العصور، فغلوا في أمر موسى وراشد، وأوجبوا البراءة منهما على الناس، وقالوا: ال يسُع َجهل الحكم 
بحَدِثهما؛ ألنهمــا خرجا على اإلمام العــادل وهو إماٌم باإلجمــاع، والخارُج على اإلمــام بإجماع باٍغ 
باإلجماع، والبراءةُ من الباغي باإلجماع واجبٌة باإلجماع. ورأس هذه الفرقة وعميدها الذي اشتهر بها 
أبو محمد عبد اهللا بن بركة ومن أخذ عنه من أهل ُعمان، منهم أبو الحسن علي بن محمد البسياني، 
ْســتاقية، ونقض عليهم أهل الحق مقالَتهم وردوا عليهم  وتبعهم على ذلك خلٌق، وسميت فرقتهم بالر
ن اشــتهر في الرد عليهم أبو عبد اهللا محمد بن روح بن عربي، وأبو سعيد الكدمي، وفي  هم، وممغلو
يت فرقتهم  عليهم ألّف كتاب االستقامة بأَْسره، وتبعهم على ذلك أناس، وقفوا إلى الهدى، وسم الرد

بالنـزوانية»(1).
هذه عبارة الشــيخ الســالمي، وُيتبين منها االنصراُف عــن أبي محّمد بســبب مواقفه من تلك 
الفتنة، ومع ذلك فأقواله الفقهيــة بقيت محفوظًة تتناقلها الكتب، وتتزين بها المناقشــات، وينقلها 

الخلف عن السلف.
ومنذ ســنّ الصبا وأنا أحّس بجاذبية تجاه مــا ُينقل عن العالمة أبــي محمد بن بركة من 
أقوال فقهية ترتاح لها نفســي، وتتجاوب معها مشاعري، ويحلو لي النقاش والحوار الفقهي إذا 
مه الدليل، وقد ارتســمت شــخصيٌة  مع، تبُرز فيه الفصاحُة ويدع كان منقوالً عن هذا الَعلَم الال
مثاليٌّة في قلبي لهذا اإلمام، وتولدت لدّي شبهُ قناعة أن من جاء بعده فهو عالٌة عليه في الفقه 

وأصوله.
مة، ويأنسون كثيًرا إذا ما اختاروا  نون أقوالهم بذكر هذا العالوأتصفَّح كتب الفقهاء فأراهم يزي
رأياً في كفته أبو محّمٍد، وأصبَح اســمه المعاً على مســتوى ســلف اإلباضية، وكأنه بدٌر بين النجوم، 
وجامُعه الذي ألفه صارَ ُينعت على لســان الفقهــاء، وعلى مرور الزمان باســم «الكتاب»، وكم من 
ـى بأبي محمد، لكنه غلب بــال منازعة، وباعتراف الجميــع إذا أُطلقَت هذه  علمائنــا األوائل من يكنـ

الكُنية في كتب الفقه؛ فال تذهُب إال إليه.
مة أبا محمد لم  العال ر أن الذي يجب أن ُيقــر الحــق ومن دون المســاس بمكانة غيره فإن
يوجــد من العلماء من أّصل للفقه اإلباضي مثله، بل وقد امتاز مع الدراية في العلم والضبط في 
الرواية بالشــجاعة والجرأة عند مناقشة األقوال، ويلتزم بقدر كبير من اإلجالل والتقدير لعلماء 
َة والدليَل في قوٍل آخر، مع  ه ال يجد حرجاً في الخروج عن رأيهم إذا ما وجد الحجمذهبه، لكن
بذل الوُسع في محاولة فهم رأيهم واالحتجاج لهم، وكثيًرا ما يختم المسألة بقوله: «ونحن نطلب 

َة». لهم الحج

السالمي: تحفة األعيان، 1 ـ 145.  (1)
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مة أبا محّمد بنَ بركة عاش في بداية القرن الرابع الهجري، وهناك  العال كما سبقت اإلشارةُ أن
من يرى أنه عاش في القرن الثالث الهجري.

ولقد اهتــم بتأصيل الفقه وتقريــر قواعده، واهتم كذلــك بمقارنة الفقه اإلباضــي بالمذاهب 
ا زاده ذلك سعًة في الفكرة، وقوًة في المناظرة. األخرى، مم

وإدراكاً منه بأهمية دراســة أصول الفقــه، والنظِر في الروايات، وكيفية االســتنباط من اآليات 
يها أحياًنا أّمهات الفقه؛ وضع كتابه المســمى:  القرآنية، وإعادة فروِع الفقه إلى القواعد التي يســم

«الجامع»، والذي انتشر ِصيتُه وأصبَح ُينعت عند علماء اإلباضية بـ: «الكتاب».
ـق بها أحكاُم  ة عن النبــي ژ ، التي تتعلـنبدأ بذكر األخبــار المروي مته: «ثــم يقول فــي مقد
ة الحكم بها؛ ألنها قواعُد الفقه  الشريعة، وإْن كان الفقهاءُ قد اختلفوا في تأويلها، وتنازعوا في صح
وأصولُ دين الشريعة، لحاجِة المتفقه إلى ذلك، وقلة استغنائه عن النظر فيه، واالعتباِر في معانيه، 
هاته، ليكون بناؤه على أصول صحيحة  ف أصولَ الفقه وأمفالواجُب عليه إذا أراد علَم الفقه؛ أن يتعر
ليجعــَل كل ُحكمٍ في موضعه، ويجرَيه على ســننه، ويســتدل علــى معرفة ذلك باألدلــة الصحيحة، 
َق بين معاني  َة علًة، وِليُفَر ة دليًال وال الدليَل علًّة، والحجَي العل واالحتجاجات الواضحة، وأن ال يســم
ذلك، ليعلَم افتراَق ُحكِم المفتِرق، واتفاَق المتفق؛ ألني رأيت العوام من متفقهي أصحابنا ربما ذهب 
عليهم الكثيُر من معرفِة مــا ذََكْرنا، وتكلم عند النظر وُمَحاجة الخصــوم بما ُينكره الخواص منهم 

وأهُل المعرفة بذلك»(1).
وكان الباعُث على تأليفه هذا الجامَع هو وضُع قواعَد وأســٍس لفقــه مذهِبه اإلباضي. يقول في 
بعض المواضع حينما كان يســتدل لقاعدة «اليقين ال يزول بالشك»، وذكر الحديث: «ال وضوءَ إال 
من صوت أو ريح» قال: «وهذا خبٌر له تأويٌل وشرٌح طويٌل، ولن يخفى على خواص أصحابنا إن شاء 

اهللا؛ ألن الكتاب لهم جمعناه، وإياهم قصدنا به؛ ألن المرجوعَ إليهم والمعول عليهم»(2).
ص البــاَب األول من كتابه لمســائَل أصوِل الفقه، وشــغلت حيًزا كبيــًرا بلغت مائتين  وقد خص
ا بإعادة الفروع  وأربعين صحيفة تقريباً، وتنــاولَ الفروعَ الفقهية فيما بقي من أبواب الكتــاب؛ مهتم
مته  هــات الفقه وقواعِده، وَيظهــر ذلك جليّاً عندما يقــول في مقد إلى قواعدها، وهــو ما َيعنيه بأم

السابقة: «ليعلَم افتراق حكم المفتِرق، واتفاق المتِفق».

الجامع، 14/1.  (1)
الجامع، 258/1.  (2)
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وهذا المعنى هو الذي عبر عنه العلماء بعد ذلك بقولهم: «األشباه والنظائر»، يقول السيوطي: 
«الفقه معرفُة األشباه والنظائر»(1).

مة أبا محّمد بن بركة من أوائل علماء اإلسالم الذين وجهوا االهتمام  العال ر هنا أن أن نقر وال بد
إلى قواعد الفقه، ونَظروا في افتــراق حكم المفتِرق واتفاق حكم المتِفــق، أو كما ُعرفت أخيًرا بـ: 
 هذا الشيَخ قد سبق الجميع حتى من علماء المذاهب األخرى؛ ألن األشباه والنظائر»، إن لم نقُْل إن»
الدالئل تشــير إلى أن اإلمام أبا طاهر الدباس قد جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في سبَع عشرةَ 
، بينما ُينســب أولُ تأليٍف في القواعد إلى القرن  قاعدًة، وكان ذلك في مطلع القرن الرابع الهجري
الخامس الهجري، حين كتب القاضي أبو زيد عبد اهللا بن عمر بن عيســى الدبوســي المتوفى ســنة 
430هـ من أئمة الحنفية، أول تأليٍف في علم االختالف وفقه التخريج في كتاب: «تأسيس النظر»(2).

مة ابِن بركة ســابٌق على غيره لصياغة القواعد الفقهية، وإلحاِق  تأليَف العال ن أنومن هنا يتبي
الفروع المالئمة لها، واستثناِء الفروع الخارجة عنها.

بل إنه ألف رســالًة مســتقلًة في قاعدة واحدة من القواعد الكبرى المتفق عليها وهي: «العادة 
اه: «كتاب التعارف»، يقول في هذا الكتاب: «فالواجُب على من أنعم اهللا عليه باإلسالم،  محكّمة»، سم
ه بشــريعة اإليمان؛ أن يبدأَ بتعليم األصول قبل الفروع، وأن يثبت قواعــَد البنيان قبل أن يْرفع  وخص
شــواهق األركان، ومن عرف معانَي األصول؛ عرف كيف يبني عليها الفــروع، ومن لم َيْعرف حقيقَة 

األصول؛ كان حرّياً أن تخفى عليه أحكام الفروع»(3).

مة على َملَكة علم الفقه بفضل ما منّ اهللا عليه من علم األصول والقواعد  ل هذا العال وقد تحص
الفقهية، فصارَ يتعامُل مع المســائل الفقهية ببصيــرٍة جامعٍة، ومبادئَ ثابتٍة، ونظرٍة واســعٍة، وفكرٍة 
ناضجٍة، فانطلَق انطالقَة القائد الهمام، والشــجاِع المقدام، يناقُش كل مسألة ُتنقَل إليه، وَيستعمل 
اجح، وتفنيِد المرجوح، وقلما يتجاوزُ مسألًة إال ويقولُ فيها: «وهذا القول أشيُق  قدرَته في ترجيح الر
إلى قلبي»(4)، أو: «هــذا عندي أنظُر القولين»(5)، أو: «هذا عندي هو القول»(6). وأمثالُ ذلك مع بيان 

األدلة في الغالب.

السيوطي: األشباه والنظائر، ص 31.  (1)
مقدمة األشــباه والنظائر، محمد المعتصم باهللا، 21. وانظــر: أبو عبد الرحٰمن الجزائري: القواعد الفقهية المســتخرجة من   (2)

كتاب «أعالم الموقعين»، ص 179.
التعارف، ص 4.  (3)

الجامع، 231/2.  (4)
المرجع السابق، 262/2.   (5)
المرجع السابق، 507/2.  (6)
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من النصوص التي تحتمل التأويَل، ويندرُج تحَت  القواعُد الفقهيُّة هي التي يســتنبطها الفقهاءُ 
القاعدة الواحدة جملــٌة كبيرةٌ من الفروع من مختلَف أبواب الفقه، وهــي غالبية، يكوُن الحكُم فيها 

على معظم جزئياتها، وتكوُن لها مستثنياٌت.
وقد اهتم العلماءُ المجيُدون بهذه القواعد؛ ألنها خيُر عوٍن على ضبط المسائل الكثيرة المختِلفة 
في أبوابها، المتناظرِة في أحكامها؛ بحيث تكون القاعدةُ وســيلًة الستحضار األحكام، وحاجُة القضاِء 

واإلفتاِء إليها ملّحٌة.
والتــزَم أبو محّمــٍد في كتابه الجامــع بالعمِل علــى تْبِييِن هــذه القواعد الفقهية مــع القواعد 
األصولية، وقد سبقت اإلشــارةُ إلى الوقت المبكر الذي عاش فيه أبو محّمٍد، والذي شِهد ِوالدةَ هذا 
الفن الجليــل فن القواعد الفقهية، فقد ُوفق أبو محّمٍد في تلــك اآلونة إلى صياغة القواعد الفقهية 

صياغًة تتفق في غالبها وما تعارَف عليه أهُل الفن بعد ذلك.
ووجدنــا القواعَد الخمَس الكبرى وقد نــص عليها بألفاظها، أو بإشــارة واضحة إليها، وكذلك 
الكثيَر من القواعد األخرى، ومن بين تلك القواعد التي اعتنى بها وعالجها، قاعدة: «اليقين ال يزول 
»، وقاعدة: «العادة محكمٌة»، وقد ألف كتابه المسمى كتاب: «التعارف»؛ لتوضيح العالقة بين  بالشك
القاعدتين؛ حيث إنه أثبت أن شــرع اهللا تعالى قد اعتبر قاعدة: «اليقيــن ال يزول إال بيقين مثله»، 

وصلحت هذه القاعدة أن تكون أصًال َيرجع إليها كثيٌر من أحكام اإلسالم.
ولكن بين باالســتدالل والتمثيِل على أنه من الخطأ أن ُيعتبر هذا اليقينُ الذي ال ُيخرج المكلَف 
من الواجب إال به، وال ُيقِدم على األمور إال به، إنه هو اليقين الذي عند اهللا، والحقيقُة التي يعلَُمها 

اهللاُ، بل الواجُب االعتبارُ باليقين الذي هو عندنا.
ومــن عباراته في هذا المعنــى قوله: «وأن اليقين الــذي ُتُعبْدنَا به هو ما عندنــا؛ ألن ما عند 
ا نعلُم والظاهَر  دنا بما هو يقينٌ عندنــا مماهللا تعب اِهللا مــن اليقين ال يبلُغه علُمنا، الدليُل علــى أن
من األمور، ونســتدلّ على معرفتها، ونخرج من العبادة من دون أن نعلَم حقيقتَه عند اهللا؛ ما تعبدنا 
د عليها بأليِم العقاب؛ بالعدول من البينة  بإباحة الفروج، والدماء، واألموال، التي عظم حرمتها وتوع
ــاق، فعلينا طلُب العدالة بظاهر أموِرهم، وما هو يقينٌ عندنا بما تسكُن إليهم  دوَن غيرهم من الفس
نفوسنا، وتطمئن به قلوبنا، ألن اهللا جل ِذكره ال يجوزُ أن يفترَض علينا الُحْكَم بالبينة العادلِة عنده؛ 
 أن َينِْصــَب لنا علماءَ يعرفون به كالســماء بين أعينهم، ولعل ذلك عالٌم بســّرهم وباطنهم، إال ألن
جميَع ما تعبد اهللاُ بــه عباده من طريق الشــريعة؛ أن ما أخذ عليهم أن يخرجوا منــه بما هو يقينٌ 

عندهم، بما يستدلون على معرفته بالعادة الجارية واألحوال الظاهرة»(1).

التعارف، ص 7.  (1)
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العادة واألخُذ بها أمرًا مشروعاً، وتكوُن محكمة في الخروج  فبهذا الشرح الوافي يكوُن استعمالُ 
من األحكام التي ثبتْت باليقين.

َد  ح إلى القاعدة مع كثير مــن الفروع التي يراَها تندرُج تحت قاعدته؛ ليؤك ه يلَمومن منهجه أن
 على أصله الذي سارَ عليه في الُحْكم على الفرع، كقوله في قاعدة اليقين ال يزول بالشك: «من شك
في تكبيرِة االفتتاِح فلم يْدِر أَكبرها أم لم يكبّرها؛ فاألصــُل أنه لم يأت بها، فال يخرج من فرضها 

إال بيقين»(1).
ويقول في الحائض ترى الكُْدرَةَ عِقب حيضها: «فهو من حيضها؛ ألنها دخلْت بيقين وال تخُرج إال 

بيقين وترى النقاءَ البينَ»(2).
وفي قاعدة العادة محكمة، في مسألة من َحلف ال يأكل البيض وأكَل بيض السمك؛ أنّه ال يحنث، 

يقول: «ألن ُعْرَف الناس وعاداِتهم ومقاصِدهم على بْيِض الدجاج»(3).
وفي قاعدة المشقّة تجلب التيســير يقول: «إن المْبُطوَن يجمع الصالتين للمشقة، وقالوا بجواِز 

الَجمع في اليوم المطير للمشقة»(4).
ومــن منهجه أنه التــزم في كثيٍر من القواعد باالســتدالل لهــا من دالئِل النقــل والعقل، وقد 
أوضْحنا ذلك مع نمــاذج القواعِد التي ذَكرناها فــي هذا البحث، وكثيرًا ما نــراُه يخالُف أصحاب 

رها. مذهبه التزاماً مع القاعدة التي قر
وفــي كثيٍر من األحيان َيعيب على من يخالفُه الرأَي في المســألة الواحــدة من أصحابه وغيِرهم 
عدَم السير على أصلهم الذي بنوا عليه آراءهم، فهو َينُظر إلى فروع أصحابه ويجمعها في أصٍل واحد، 
وُيبدي الَعَجب عندما يراُهم خَرجوا في شيء من الفروع عن أصِلهم، فمثًال يرى القاعدةَ أن من أوصى 
ٍد ومتردٍد بين أمرين؛ أن يعطَي الوســَط منهما. يقول: «قال بعُض أصحابنا: إذا أوَصى  بشيء غيِر محد
رجــٌل لرجٍل بنصيِب أحِد ورثته؛ كان له ِمْثُل نصيِب إحدى بناته، أو نصيب أقلهم، بهذا يقول محّمد بن 
محبوب 5 ، والنظُر يوجب عنــدي أن ُيعطى ـ على ما أّصلوا ـ كنصيب الخنثى، وقولهم فيمن أوصى 
له بنخلٍة أن له الوســَط من النخل، وكذلك قالوا فيمن أوصى له بسيٍف من سيوفه أو ثوٍب من ثيابه، 
أْن يدفَع إليه الوســَط من ذلك لإلشــكال، ولم أعلْم ما وجهُ الفرق لهم بْينَ ذلك، والنظُر يوجب أن 

يدفَع إليه الوسط من ذلك لمحاسبِته الورثَة؛ ألنه أشبهُ بأصولهم، واهللا أعلم»(5).

الجامع، 452/1.  (1)
المصدر السابق، 231/2.  (2)
المصدر السابق، 89/2.  (3)

المصدر السابق، 418/1.  (4)

المصدر السابق، 571/2.  (5)
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ويقــول: «إذا جرح رجل رجــًال فعفَا المجروُح عن الجــارح؛ جاز العفوُ عنــد أصحابنا، والنظُر 
يوجب عندي أن العفــو باطٌل؛ ألن الحق ألولياء المقتول، وهذا أشــبه بأصولهــم؛ ألنهم أبطلوا هبَة 
المريض، وإبراءَ الغريم وحله له، ولم يجيزوا في مرضه إزالَة شيء من ماله، إال فيما ال بد له منه 
لتعلّق حق الورثة في ماله حالَ مرضه، وهــو عندهم كالمحجور عليه، فهذا حق واجٌب عليه، فإبراؤه 

، واهللا أعلم»(1). له منه في مرضه ال يصح
وفي بعض المواضــع يقول: «وُينَظر في هذا الجــواب؛ فإني لم أحفظ ألصحابنــا فيه قوالً، بل 

يتُه على أصولهم»(2). تحر
ويتتبع اإلماَم الشــافعي في مخالفته أصلَه، يقول: «وقد وافقَنا الشافعي في هذا، وقال: من ثبَت 
له حكم يقين بشــيء؛ لم َيُزِل الحكُم عنه إال بيقين ثاٍن. ثم لم يمض على قوله واستقاَمته في هذا 
الباب حتى قال في رَُجٍل وجَد رجًال ملفوفاً في ثوٍب فضربه بالسيف فقطعه على نصفين، أنه ال شيء 
مت بيقين؛ فال يجب أن يزيَل ما تيقنه  الملفوف كان حيّاً، والحياةُ قد تقد على القاطع، حتى يعلم أن

من ُحكم الحياِة للشك المعترض»(3).
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بياُن القاعدة:
هذه القاعدة أصٌل شرعي عظيٌم، يندرج تحتها ما ال ُيحصى من الفروع الفقهية في أبوابه المختلفة 
مة السيوطي: «هذه القاعدة  من عبادات، ومعامالت، وأحوال شخصية، وعقوبات، وأقضية، حتى قال العال

تدُخل في جميع أبواب الفقه، والمسائُل المستخرجُة عليها تبلغ ثالثَة أرباع الفقه وأكثَر»(4).
مة أبو محمد لهذه القاعدة بحديث رســول اهللا ژ : «إن الشـــيطان ليأتي  العال وقد اســتدل
أو يََشم ريحاً»(5). قال:  أحَدكم وهو في الصالة فينُفخ في إليتيه، فال ينصرُف حتى يسمع صوتاً 
م من الطهارة(6)؛ ألن اليقين  عن النبيء ژ بالثبات على اليقين المتقد الخبَر الصحيَح قد صح إن»

الجامع، 499/2.  (1)
المصدر السابق، 532/2.  (2)

المصدر السابق، 157/1. وانظر: مسألة األخ والجد، 595/2.  (3)
السيوطي: األشباه والنظائر، 119.  (4)

رواه الربيع، ما يجب منه الوضوء، 106.  (5)
الجامع، 257/1.  (6)
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؛ وألنه تيقن بعلمٍ وشــك فيه بغير معلومٍ، والمعلوُم ال يرتفع بغير معلومٍ. ووجٌه آخَر  ال يرتفع بالشك
هو أن اهللا 8 قد أوجب علينا إتياَن الطهارة، وال يجوزُ أن يرفع ما َتيقنا وجوَبه بالتجويز، والواجُب 
عليه أْن يأتَي ما يكوُن به على اليقين من أداء ما افتَرض اهللاُ عليه، فإذا كان هذا هكذا؛ فشكه فيما 

أُمر به ـ أَْوَقعه أو لم ُيوِقعه ـ ال يزيُل عنه ما تيقن وجوبه»(1).
 .(2)« ة صيغ، منها: «اليقينُ ال َيْرَتِفُع بالشــك مة أبو محمد على هذه القاعدة بعد العال وقد نــص

.(4)« وربما أوردها بصيغِة: «اليقينُ ال ُيزيُل حكَمه إال يقينٌ مثلُه»(3). و: «اإلجماع ال يزولُ بالشك
.(5)« بعد ذلك بعبارة: «اليقينُ ال يزولُ بالشك ت هذه القاعدةُ عند أهل هذا الفن وقد استقر

الفروع الفقهية:
، هل تطهر أم لم يتطهر؛ كان على حَدثه، ومن تيقن  شــك ن حدثاً ثمد: «من تيق قال أبو محم

طهارَته ثم شك فلم يْدِر هْل أحدَث أم لم ُيحِدث؛ فهو على طهارِته»(6).
ته  – كئاً فــال ينتِقُض وضوؤُه ما لم يكن مضطجعاً(7). هذا هــو رأُي أبي محّمد، وحجمن نام مت

الطهارة على يقيٍن، والحديُث الذي يوجب إعادة الطهارة هو: «إنما الوضوء على من نام  أنّ 
مضطجًعا»، وقد صح عنده أنه ژ اتكأَ على يده نائماً حتى نفَخ فقام فصلى(8).

إذا رأت المرأةُ دماً أشــكَل عليها؛ فال تَدعُ فرَض الصالة لــه(9). قال أبو محمد: «ألنا أوجبنا  –
هر، وال يســقُط عنها ذلك إال في حالة الحيض، فإذَا  المفروضَة في حال الط عليهَا الصالةَ 
لم تعلَْم حيَضها؛ كاَن الواجُب عليها أن ال تدعَ الفرَض إال بيقيٍن»(10). وقال: «ال َتَدعُ الصالةَ؛ 
ِلِعلِْمها بفرِض الصالة عليها لشــّك على غير اليقين». وهو يرى أن الواجَب أن تعتبَر المرأةُ 

حيَضها بالعالماِت واألوصاف دون التقيد باأليام(11).

الجامع، 322/1.  (1)
المصدر السابق، 223/1.  (2)

التعارف، 3، 33.  (3)
الجامع، 215/2 ـ 216، وانظر: 231/2.  (4)

ابن نجيم، األشباه والنظائر، 56، السيوطي: األشباه والنظائر، 118؛ الجزائري: القواعد الفقهية، ص 179.  (5)
الجامع، 321/1.  (6)

المصدر السابق، 326/1.  (7)

المصدر السابق، 326/1.  (8)

المصدر السابق، 218/2.  (9)

المصدر السابق، 218/2.  (10)
المصدر السابق، 223/2 ـ 224.  (11)
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إذا َولدْت ولدًا وبقَي في بطنها آخُر؛ فليسْت بنفساءَ وال تَدعُ الصالة، قال أبو محمد: «ما لم  –
 وهي حامٌل في ذلَك الوقت؛ ألن تضْع ما في بطنها فهي حامٌل، وغيُر جائٍز أن تكوَن نفســاءَ 

الحامَل عليها صالةٌ، والنفاُس اسٌم لوضِع الحمل»(1).
فرةُ والكدرةُ ليســت من  – م، قال: «الص صلــت بالدإذا ات الصفرةُ والكدرةُ ليســت بحيض إال

ألوان دمِ الحيض، فإذا حاضْت فاتصلت بدمِ حيضهــا صفرةٌ أو ُكدرةٌ فهو من حيضها؛ ألنها 
دخلْت بيقيٍن وال تخُرج منه إال بيقيٍن، وتَرى النقاءَ البين»(2).

ُيمتنَــُع الوطءُ بعد الحيض وقبل الغســل، قال: «أجمــَع أصحاُبنا مــع مخالفيهم على تحريم  –
وطئها ألجل الحيض، ثم اختلفوا في إباحة وطئها بعد انقطاع دمها، واتفقوا على إباحتها بعد 

التطهر بالماِء، فهم على الحظر حتى يجِمعوا على ارتفاعه وإباحته»(3).
عــه؛ فحكُمه أنه قاتٌل، قالَ: «ألن األصــَل في ذلك الحياةُ،  – من وجــد رجًال ملفوفاً في ثوب فقط

 المعتِرض». وذَكر أن نه من ُحكم الحياة للشكمت بيقيٍن فال يجب أن ُيزيل ما تيق والحياةُ تقد
الشافعي خالَف أصلَه وتقعيَده في هذه المسألة؛ فحكَم بأن األصَل في ذلك الملفوِف الموُت(4).

عي قطَع  – العصمَة باقيٌة بعد الموت، والمد منهما اآلخَر ُغســل الموت؛ ألن للزوجين أن يغســل كل
العصمــة بينهما محتاٌج إلى دليل، وأكّد ما ذهب إليــه بقوله تعالى: ﴿ ;  >  =  
<  ? ﴾ [البقرة: 240]، وقوله تعالى: ﴿ "   #   $   %   & ﴾ [النساء: 12](5).

إذا وجد الماء متغيرًا ولم يعلْم ســبَبه؛ فهو محكوٌم له بالطهارة، قال: «كل ماٍء ُوجد متغيرًا  –
ولم ُيعلم أن تغيَره من نجاســٍة؛ فهو محكوٌم له بحكم الطهــارة؛ ألنا على يقين من أنه كان 
طاهرًا، ولســنا على يقين أنه صارَ نجساً، وليس شــكنا في زوال الطهارِة عنه بموِجٍب ثبوَت 

النجاسة فيه»(6).
«الشهادةُ على خروِج شــهِر الصيامِ ال تقل عن عدلين؛ ألنه إذا ُقبل العدلُ الواحُد في دخول  –

ا إذا وجب فرُض الصيام؛  د؛ ألَنّ خبَر العدل واجٌب َقبوله، أمالشــهر، وذلك من طريق التعب
فال يجوزُ الخروُج من الفرض المتيقن إال بيقين، فال بد من عدلين فيه»(7).

المصدر السابق، 219/2.  (1)

المصدر السابق، 231/2.  (2)

المصدر السابق، 374/1.  (3)

المصدر السابق، 356/1.  (4)

المصدر السابق، 363/1.  (5)
المصدر السابق، 257/1 ـ 258.  (6)

المصدر السابق، 21/2.  (7)
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بيان القاعدة:
لقد راعى الشارعُ الشريُف عاداِت الناس وأعرافهم فاعتبرها في كثير من األحكام، والرسولُ ژ 
ها األخالقياُت الســائدةُ والمحمودةُ، فقد  في فترة التشــريع أبقَى على كثيٍر من العادات، ومــن أهم

ماً لمكارمِ األخالِق». قال 0: «جئُت متم
ومنها المعامالُت، ومنها األنكحُة، وأصبحت هذه القاعدة معتَمدًة عند الفقهاء، وُيرجع إليها في 

كثيٍر من أبواب الفقه.
وقد أطلَق القــرآُن الكريُم األحكاَم في بعــض المواضع، وترَكها للعاِدة والعــرِف كتقدير طعامِ 
ن خالَفنــا، ِلـَم أوجبتم األُكلتين  المســاكيِن في الكفارة. قال أبو محمد في ذلك: «فإْن قالَ قائٌل مم
ًة واحدًة، إال أن تقوَم داللٌة  وليس في اآلية َتْكَرار الطعامِ، واألمُر إذا َورََد مطلقاً وجَب اســتعمالُه مر

   μ   ´ ﴿ :ا من الكتاب فيقول اهللا توجُب التكرارَ؟ قيل له: قامت الداللُة من الكتاب والسنة، فأم
¶   ¸    ¹ ﴾ [المائــدة: 89]. والمعتاُد من طعامِ الناس ألهليِهم كل يــوم أُْكلتان؛ ألن النادرَ من 
ا ما فعله الناس من عاداتهم من إطعام ألهليهم أكلتين [كذا](1).  فعلهم إطعاُم أكلٍة وثالِث أُكالٍت، وأم

واستدلوا أيضاً لهذه القاعدة بقول الرسول ژ : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اهللا حسٌن».
»؛  مة ابن بركة هذه القاعدة تخصيصاً للقاعدة السابقة: «اليقين ال يزول بالشك وقد جعل العال
فــإن المكلف إذا توجه إليه الحْكم بيقيــٍن فإنه يرَتِفُع بمثله من اليقين، أو بعلمٍ يســكنُ إليه القلب 

والعادةُ الجارية؛ ليقوَم مقاَم اليقيِن(2).
واحتج بمثل قوله تعالى: ﴿ z  y  x  w   }  |       {  ~ے  ¡  ¢  £¤  

¥  ¦  §   ¨  ©  ª   » ﴾ [الممتحنة: 10].
ة يقينٌ، بدليل قوله: ﴿  ¡  ¢  £ ﴾. وقد سّمى اهللا ما ُيحكَم به علماً، وليس ثم

واســتدل على ذلك من الســنة في أمر اللقطة أنها ُتدفع بعَالمة يأتي بهــا المّدِعي لها، وليس 
هناك يقينٌ(3).

ونقل اإلجماعَ على َقبول الهدية وانتقالها إلى ِملك من أُهديت إليه بواســطِة رســوٍل، وربما كان 
صبيّاً، فزوالُ ُملكها من صاحبها المتيقن حصَل بما يسكُن إلِيه القلب، وجَرت عليه العادةُ(4).

التعارف، 13؛ الجامع، 98/2.   (1)
المصدر السابق، 9.  (2)

المصدر السابق، 14.  (3)

المصدر السابق، 16.  (4)
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وكذلك الرجل يتزوج المــرأةَ من وليها وهو غيُر عارٍف بها، ثم تســلم إليــه المرأةُ على أنها 
زوجتُه، وليس إال سكوُن القلِب والعادةُ الجارية.

وُيحكَُم على الغائب بالموِت بعد ُمِضي مائة وعشرين ســنة؛ بموجب الُعرف والعادة الجارية أنه 
ال يعيُش أكثَر من هذا القدر، وليس ُمرورها يوجب موَته بيقيٍن(1).

يقول: «ولعل جميَع ما تعبَد اهللاُ به عباده من طريق الشــريعة ما أُخذ عليهم أن يخرجوا منه بما هو 
يقينٌ عندهم، بما يستدلون على معرفته بالعادة الجارية واألحوال الظاهرة، ال بما ُيعلم حقيقتُه»(2).

وقد ألف رســالًة كاملًة في الُعرف والعادة وما يســكن إليه القلب مما يجــري بين الناس من 
اها: «كتاب التعارف». التعامل، سم

الفروع الفقهية:
األيماُن ُتَرد إلى العادات إذا ُعِدم القصُد من الحالف، قال: «فلو حلف إنساٌن ال يأكل البيض  –

وال نية له؛ إنه ال يحنُث إن أكل بيَض الســمك؛ ألن ُعرف الناس وعاداتهم ومقاصدهم على 
بيض الدجاج»(3).

ولو حلف ال يســكُن بيتاً؛ فكل بيٍت من حجر أو مدٍر يسكن فيه حنَث، وإْن سكنَ بيتاً من َشعر  –
أو نحِو ذلك لم يحنث؛ ألن البيَت المعروف والمقصود إليه هو ما ذكرنا(4).

م الذي يأتيها في أيام عادتها؛ إنه حيٌض بالعادة  – ُيحكَم على المرأة بترك الصالة بســبب الد
.(5)وغلَبة الظن

إذا أرادت المرأةُ الكبيرة أن تعتد من الطالق وقد انقَطع حيُضها وبلغت ســتين ســنة؛ حكم  –
عليها باإلياس، واعتبرت عدتها باألشــهر(6). وإنما ُحكم عليها في هذا العمر باإلياس بموجب 

العادة والعرف.
يلزم المطعَم للمساكين في كفارة اليمين وغيرها بأُكلتين مأدومتين على حسب المتوّسط من  –

عادة الناس في إطعام أهاليهم(7).

التعارف، ص 39، 19.  (1)
المصدر السابق، 7.  (2)

المصدر السابق، 89/2.  (3)

المصدر السابق، 89/2.  (4)
المصدر السابق، ص 38.  (5)
المصدر السابق، ص 38.  (6)

المصدر السابق، 13.  (7)
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لو أعتق اإلنســان عبَده وله عبٌد وأَمٌة؛ انصرف إلى الذكر. قــال: «فإن حضرْت رجًال الوفاةُ  –
وله عبدان ذكر وأنثى، وقال: أَْعِتقوا عني عبِدي، أو قــال: عبدي حر بعد وفاتي، بأّيهما تقع 
الحريــة؟ قيل له: إن اإلنســان ُيخاطب بعادته وعرفــه، والعبد في ظاهر اللغــة وغالِبها هو 

ِة»(1). الذكر دون األنثى، وعلى هذا ُعْرف العام
–  ٌت حنث، قــال: «والنظر يوجب أنإذا قال: أنت طالق إن لم أضــرب فالناً، فضربه وهو مي

ضرب األموات من بنــي آدم وغيرهم ليس بضرب، وأن حكم البشــرية قد زال عنه بالموت؛ 
ألن أيماَن الناس على ُعرفهم وعاداتهم»(2). وقد ذكر الرأَي عن أصحابه أنه ال يحنَُث.

البيُع يجوزُ في الغبن القليل المتعارَف عليــه، وال يجوزُ إذا تفاحش الغبنُ، وخرَج عن مقدار  –
ما يتغابن الناس في مثله(3).

إذا باع أرضاً بما فيها؛ دخَل في البيع الخشب، والشــجر، والنبات، وما يعرف بها؛ ألنه َتَبٌع  –
للبيع(4).

إذا وكل رجٌل رجًال في شــراء عبٍد، فوافق عبــدًا في يد وكيل األمر له، فاشــتراه ولم يعلم  –
له؛ فإن الشــراءَ باطٌل؛ ألن عرَف الناس وعاداتهم أال َيأْمروا بشــراء ما دخل في  ه لمن وكأن

ملكهم(5).
جوازُ الدخول بال اســتئذان في البيوت التي جــرت العادةُ دخولها كبيــِت المأتِم، والعرس،  –

ومجالس الحكام، والبيت الذي فيه حريق، وما كان في هذا المعنى(6).
ُيحكَم بموت المفقود إذا مضى أجُل الفقد وهو أربُع سنين استدالالً بالعادة(7). والغائُب يحكم  –

بموته إذا مضى له مائة وعشرون سنة اعتبارًا بالحال الذي عليه الناس(8).
إذا كانت ســنة البلد بمبايعة الصبيان والعجــم جائزًة بينهم؛ فالتعــارف يوجب اإلجازة  –

لذلك(9).

الجامع، 242/2 ـ 243.  (1)
المصدر السابق، 169/2.  (2)

المصدر السابق، 250/2 ـ 350.  (3)
المصدر السابق، 350/2.  (4)
المصدر السابق، 292/2.  (5)

التعارف، ص 34.  (6)
المصدر السابق، ص 36.  (7)
المصدر السابق، ص 39.  (8)
المصدر السابق، ص 46.  (9)
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بيان القاعدة:
َة  ف بها األمهذه القاعدةُ تعني سماحَة الشريعِة وُيْســَرها، فقد جعَل اهللا تعالى األحكاَم التي كل
َة سهلًة ميســورًة، ومهما بدت أسباُب المشــقة يأتي التخفيُف والتيسيُر، وُيالَحظ في أحكام  المحمدي
التخفيُف في األحكام، منها رفُع اإلثم عن الناســي، والنائم، والمكَره، والمجنوِن،  الشريعة واضحاً 
ومنها تخفيُف الصالِة في حال الخوِف، واستعماِل التراب بدل الماء، عند خوف الضرر وعند فقده، 
ومنها مشــروعية الفطر للمريض والمســافر في رمضان، ومنها عدُم تكليِف الحائِض بَدل صالتها؛ 

ر ذلك كل شهر بخالف بدل الصوم، وأمثالُ هذا كثير ال يحصى. لتكر
يقــول اهللا تعالــى: ﴿ z  }   |   {  ~   ے  ¡ ﴾ [الحج: 78]، ويعلمنــا اهللاُ جل وعَال دعاءً 

    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å   Ä  Ã   Â   Á  À  ¿ ﴿ :ــه بــه إليــهنتوج
Ò  Ñ  Ð ﴾ [البقرة: 286].

د مســتدال لهــذه القاعدة: «إن اهللا جل ِذكره يّســر هذا الديــنَ، وخفف المحنَة  يقول أبو محم
 ﴾ ̄    ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ﴿ كتابــه:  محكــم  فــي  اهللا  قــال  كذلــَك  عليهــم، 
[البقرة: 185](1). وقال اهللا 8 : ﴿ /   0   1   2     43   5  6   7﴾ [النســاء: 28](2). وقال: 

ة السفر»(3). فاٍق لمشقوالجمُع للمسافر وجَب بات»
ردًة ال تتخلف في كلّ حاالت المشقة،  ة تجلب التيسيَر ليست مطقاعدة المشق ويجب أن ُيعلم أن
نة، واإلجماع، والقياس، وغيرها  ة الشرعية، الكتاب، والست عليه األدل التيســير منوٌط بما نص بل إن
من األدلة المعتَبرة شــرعاً، وما لم يعتبر في األدلة الشــرعية ســبباً؛ فال يصح الترخيُص به، وقد 
ينّص على ُحكم مخفف في الشــريعة ولو لم تتحقق المشــقة في الواقع(4). فليس كل مشــقة تجلب 

التيسير، وال كل تيسير سببه المشقة، وإنما القاعدة تجري على الغالب.
وحصر بعض الفقهاء أســباَب التخفيف في ســبعة أســباب رئيســية وهي مجَملة في: الســفر، 

والمرض، واإلكراه، والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى، والنقص الطبيعي(5).

التعارف، ص 37.  (1)

التعارف، ص 40.  (2)
الجامع، 237/2.  (3)

صالح السدالن، القواعد الفقهية الكبرى، ص 237.  (4)
السدالن، القواعد الفقهية، 237.  (5)
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الفروع الفقهية:
–  المســتحاضَة تغتسل لكل صالةُ المســتحاضة وطهارتها: قال أبو محمد: «أجمَع أصحابنا أن

صالتين غســًال واحدًا، وتصلي به صالتين فــي مقامٍ واحٍد، وللصبح غســًال...، وقال بعُض 
مخالفينا على المســتحاضة أْن تغتســَل لكل صالة غســًال وال تجمع، وهذا فيــه ضرٌب من 
االحتياط، والذي ذهب إليه أصحابنا أنظر من قول مخالفينا، ألنه بالســنة أشــبه، على أنا 
إذا سلمنا الطعنَ في خبر عائشة من طريق النظر، فإن الجمع للمسافر وجب باّتفاق لمشقّة 

السفر، والمستحاضة أولى بذلك؛ ألن المشقة عليها في حاِل استحاضتها أعظُم»(1).
المرعوَف ومن لم يرقأ  – المرعوُف ومن ال يرقأ دمه: قال أبو محمد: «النظُر يوجُب عندي أنّ 

 الجمع للصالتين يجزيه قياســاً على المستحاضة، وهذا أشبهُ بأصول أصحابنا؛ ألن دمه، أن
المستحاَضة جازَ لها الجمع للمشقة، وكان الجمع من اهللا لها تخفيفاً عليها ورخصة»(2).

جمع الصالتيــن للمبطون: يقــول أبو محمد: «قال أصحابنــا إن المبطوَن يجمــُع الصالتين  –
للمشقة عليه في الطهارة عند كل صالٍة، والتعب الذي يلحقه، وقالوا بجواز الجمع في اليوم 

المطير للمشقة»(3).
طهارةُ ســؤْر الســنور لعموم البلوى: قال: «كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع؛ ُسؤْرُه نجٌس،  –

بخالف الســنور؛ ألن الســباعَ ال بلوى علينا بها، وال نــكاُد نبتلى بها كالســنور الذي خفّفت 
المحنة عنا به ألجل البلوى»(4).

طهارة البئر من النجاســة: قال: «اختلَف الســلف في الفأرة ونحوها إذا ماتت في البئر كم  –
ُينـزح منها؟ ومع اختالفهم في ذلك أجمعوا أن تنـــزح بعضها ويطهّر الباقي منها، والقياس 
أنّ الماء قد فســد كله كما لو كان في األواني، ولكن رأوا أن ذلك يؤول إلى مشقة في باب 

العبادة»(5).
وتندرج تحَت هذه القاعدة قاعدةٌ أخرى، هي:

«الضرورات تبيح المحجـــورات»: فاهللا تعالــى قد يبيح مــا هو حراٌم في األصل بســبب 
ــد بقوله: «قد أباح اهللا أكَل  ة والحرج، يذُكُر من ذلك أبو محمالضرورة التي هي عينُ المشــق

الجامع، 237/2.  (1)
المصدر السابق، 418/2.  (2)
المصدر السابق، 418/2.  (3)
المصدر السابق، 401/2.  (4)
المصدر السابق، 410/1.  (5)
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، وكذلك ُشــْرب الخمر حراٌم، وجائٌز للمضطر ُشــربه ليُحيَي به نفَسه، وكذلك  الميتة للمضطر
َحُرَم على النــاس أموالُ األيتام والبالغيــن، ويجوزُ أكلُه في حال االضطــرار، وكذلك يجوز أن 
يكون الرســولُ ژ أجاز لوفد عبد القيس النبيَذ الضطرارهم إليه، وليحيوا أنفســهم من سوء 

الحال التي بهم»(1).
«الضرورة تقدر بقدرها»: وهي كالتخصيص للقاعدة األم؛ ألن الذي يباُح من المحجورات يكون 
بقدر الحاجة وال يزيد. قال أبو محمد: «ليس للمضطر أن يأكَل من الميتة حتى يشــبع؛ ألن اإلباحة 
وردت له بسبب الخوف، فإذا زال الخوف ارتفعت الحاجة»(2). قال: «ومن اضُطر إلى مال غيره؛ أكل 

منه قدرَ ما يزول عنه الخوف به، وعليه ضمان ما أكل»(3).

Égó°UÉ≤ªH QƒeC’G :á©HGôdG  IóYÉ≤dG

بيان القاعدة:
هذه القاعدة أصٌل من أصول الشــريعة يتوقف عليها َقبول األعمال ورّدها، وصّحتها، وفســادها، 
مــة أبو محمد احتج لهذه  ر عليها النيــة والقصد، والعالفكلّ أعمــال العباد من قوليــة أو فعلية تؤث

القاعدة بأدلة منها:

قال اهللا تعالى: ﴿ o  n   m  l  k  j  i  h ﴾ [البينة: 5](4). فاآلية تدل على إخالص  –
العبادة بالقصد والنية هللا وحده، ذلك ما أمر اهللا به عباده.

قال اهللا تعالى: ﴿ 1  2   3  4  5   6  7   ❁  9  :  ;  > ﴾ [اإلنســان: 8، 9].  –
وقال: ﴿ !   "   # $   % ﴾ [النســاء: 38]. قال أبو محمد عن اآلية األولى: 
«مدحهم اهللا تعالــى بإنفاقهــم ألموالهم إذا كانــت المقاصُد هللا 8 ، وفــي الثانية ذّمهم 
باإلنفــاق؛ ألنهم لم يقصــدوا اهللا جل ذكُره بها، وقد اســتوى اإلنفاقان فــي الظاهر، وهذا 
ُمنفٌق وذاك منِفٌق، جعل أحدهما طائعاً باإلخالص والقصِد إلى اهللا جلّ وعَال، واآلخَر عاصياً 

لتعّريه من هذه الحال، مع تساويهما في اإلنفاق»(5).

الجامع، 543/2.  (1)
المصدر السابق، 77/2.  (2)
المصدر السابق، 84/2.  (3)

المصدر السابق، 251/1، 264.  (4)
المصدر السابق، 265/1.  (5)
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بقول الرســول ژ : «إنما األعمال بالنيات، وإنما لكّل امرگ ما نوى»(1).  – واحتج أيضاً 
والحديث يعتبره كثيــٌر من العلماء أصًال لهذه القاعدة، وجعلــوُه ثُلث العلم، ومنهم من 

قال: رُبعه(2).
ة صيغ على هذه القاعدة: وقد أطلق عد

اهللا 8 ال يقبل الطاعَة ممن أطاعه إال على النية(3). –
إذا لم يعمل ما أُمر به بقصد واختيار؛ لم يسم مطيعاً(4). –
كل فعٍل أوجبه اهللا على أحد من عباده، فليس بمؤد له من لم يقصده إلى أداء فرضه(5). –
يصيُر الفعل طاعة أو معصية إذا أضيفت إليه النية(6). –
الفريضة ال تؤّدى إال باإلرادات(7). –

الفروع الفقهية:
قال: «وجب إحضارُ النية للطهارة وســائر العبادات بظواهر األدلّة التي ذكرناها»(8). من  –

 ،ذلك: الغســل للجنابة، والوضوءُ، والتيمُم، وكذلك الصالة، والصوم، والزكاة، والحج
وغيُرها.

يقول في الطهارات: «والذي نختاره نحن أنّه ال يكون متطهرًا لوضوِء الصالة أو لغســِل الجنابة 
ة العزائم»(9). ى إال باإلرادات وصحالوضوء فريضٌة ال تؤد إال بنيٍّة وقصٍد؛ ألن

وقال في الصيــام: «إن اإلنســان إذا أصبح غيــر ناٍو للصوم، واشــتغل عن األكل، والشــرب، 
ى عن اإلمساك  ى مطيعاً؛ ألنه معر اسم صائم، وال يســم والمنكح، حتى غروب الشــمس، لم يستحق
 م هذا اإلمساُك بنية من الليل؛ لسّمي مطيًعا، واستحق مع النية، وما أتاه فهو صورة الصوم، ولو تقد

اسم الصوم».

رواه الربيع في النية 1. انظر: الجامع: 264/1.  (1)
السيوطي: األشباه والنظائر، 40.  (2)

الجامع، 256/1.  (3)
المصدر السابق، 266/1.  (4)
المصدر السابق، 256/1.  (5)
المصدر السابق، 164/1.  (6)
المصدر السابق، 255/1.  (7)
المصدر السابق، 266/1.  (8)
المصدر السابق، 255/1.  (9)
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قال: «الواجب على اإلنســان اســتصحاب النية للعبادات إذا أراد فعلها، واستصحاُبه لها هو أن 
ال ينقلها من عمٍل هو فيه إلى غيِرها»(1).

قال: «المرأة يأتيها خبر وفــاة زوجها أو طالقها بعد انقضاء العدة التي تعتد في مثلها، فقد  –
اختُلف فيهــا، والذي يذهب إليه خالفاً ألصحابه أنها ال َتعتبــر بما مضى من وقت، بل تأتي 

ة عبادةٌ ال تؤدى إال بقصٍد وإرادٍة ونيٍة»(2). العد َدت به؛ ألنبفعِل ما ُتُعب
طالق الســكران الفاقِد للقصد ال يقع. يقول: «والذي يوجب عندي أن الســكران الذي عنده  –

ا  ه يفعُل ما يفعله بقصٍد لما عنده من التمييز، وأماألحكام تلَزمه في كلّ شــيء؛ ألن تمييز أن
الســكران الذي ال تمييز معه كالمجنون الملقى في قارعة الطريق، والســاقط على المزبلة، 

اًة من المقاصد»(3). فسبيلُه عندي سبيُل المجنون الذي تقع أفعاله معر

االستثناء:
ما أوجَب الوضوء فهو على العمد والسهِو سواء(4). –
اختُلَف فيه، قــال أبو محمد: «والنظُر يوجــُب عندي إعادةَ  – الفرَج ناســياً  إذا مس المتوضئُ 

الطهر على من مّس متعّمًدا أو ناســياً؛ ألنه ليس من ِقبل المعصية، ولكن ألنّ الدليل أوجب 
نقــض الطهارة فاســتوى الخطأ والعمــد، الّتفاقنا علــى أن خروج الريح مــن الدبر تنقض 

الطهارة بالعمد والقصد، وكذلك خروج الجنابة»(5).

∫Gõj Qô°†dG :á°ùeÉîdG IóYÉ≤dG

بيان القاعدة:
ر دفُع الضرر  هذه القاعدة جاءت مبنيًّة على الحديث: «ال ضرر وال ِضرار في اإلسالم»(6). وتقر
عن الناس ســواء كان ضرًرا خاّصاً أو عاّماً، وقد جاءت الشــريعة اإلســالمية تنهــى عن اإلضرار. 
يقــول اهللا تعالــى: ﴿ , -  .  /﴾ [البقرة: 231]. وقــال: ﴿ '    )  (     * ﴾ 

[الطالق: 6]. وقال: ﴿ ¾   ¿    Â  Á À﴾ [البقرة: 282].

الجامع، 167/1.  (1)
المصدر السابق، 192/2.  (2)
المصدر السابق، 179/2.  (3)
المصدر السابق، 356/1.  (4)
المصدر السابق، 355/1.  (5)

رواه البخاري، والدارقطني وابن ماجه.  (6)
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اءُ في أحكامها بأمــور تدفع الضررَ فيها ابتداءً، كمشــروعية القصاص  بل جاءت الشــريعة الغر
لرفع الضرر عن أولياء المقتول، ومشــروعية الحدود لرفع الضرر عن المجتمع، ومشروعيّة الشفعة 
رر عن الشريك القديم من الشــريك الحادث، وتحريِم الربا لرفع الضرر الذي يقع على  لرفع الض

المحتاجين، وضماِن المتلف لرفع الضرر الالحق بمن أُتِلَف مالُه، وغيِر ذلك(1).

الفروع الفقهية:
–  رفُع الضرر الناتج عن الغرر في البيوع. يرى أبو محّمد الخيارَ للمشــتري في البيوع المنهي

ـي األجالب، وبيع اللبن  عنها، والتي يلَحق بمشــتريها ضرٌر، مثل: بيع الحاضر للبادي، وتلقـ
في أخالف الناقة وضرع الشــاة، وأمثاِل ذلك، فقد قال: «ذهَب أصحابنا إلى أن البيع ثابٌت 
والبائع عاص. ويعجبني أن يكون الخيار للمشتري إن شاء قبل البيع وإن شاء نَقََض»(2). قال: 
«ويعجبني أن يكون كل غرر يذهب له مال هذا طريقتُه؛ ألن النبي ژ نهى عن الغرر وقال: 

مة». خديعة المسلم محر
ويروى أن رجًال قال للنبيء ژ : يا رســول اهللا، إنني رجل أُخَدع فــي البيع، فقال النبي ژ : 

«إذا بايعت فقل ال ِخَالَبَة...»»(3).
رد المبيِع بســبب العيب الموجود فيه للضرر، فعندما يشتري اإلنســاُن سلعًة ويكوُن بها عيٌب  –

يعلمه البائع ولم يبيّنه للمشتري، ويقع للمشتري الضرر منه؛ فإن البيَع يرد. قال أبو محمد: 
«إن اشترى رجٌل عبدًا بثمٍن معلوم، واستعَمله واستغله ثم وجد به عيًبا رده بالعيب الذي كان 

فيه، إذا كتمه إياه ولم يعلم المشتري به»(4).
رد المبيــع بالغبن في الثمن رفعاً للضرر، فإذا تم البيــُع وتبين بعد ذلك حصول غبن وكان  –

ذلك الغبن فاحشاً؛ فإن هذا الضررَ ال بد من رفعه إذا طلب المغبون ذلك(5).
اإلماُم يسعر البضائَع في حال الضرورة، قال أبو محمد: «وليس لإلمامِ أن يسعر على الناس  –

الضرورة مــن الحاجة إلى الطعــام، وغرم الطعام ما  الناُس حالَ  أموالهم، ولكن إذا بلــغَ 
ة؛ جازَ لإلمام أن يأخَذ أصحاَب الطعام ببيع ما في  في أيديهم مع ســوء حال الناس والشــد

أيديهم بالثمن الذي يكون عدالً من قيمته، ويجبرهم على ذلك»(6).

أبو عبد الرحٰمن الجزائري، القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعالم الموقعين، ص 503.  (1)
الجامع، 324/2.  (2)

المصدر السابق، 323/2.  (3)

المصدر السابق، 324/2.  (4)

المصدر السابق، 250/2.  (5)

المصدر السابق، 604/2.  (6)
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وتندرج تحت هذه القاعدة قاعدة أخرى، هــي: «الضرر ال يزال بالضرر»، وتفهم هذه القاعدة 
مت ُيالحظ أن رد العيب يجب  من قوله ژ في الحديث السابق: «وال ضرار»، ففي األمثلة التي تقد
ر أبو محمد، وأن ال يكوَن المشــتري  أن يكون ذلك العيب موجودًا غير حادٍث، يعلم البائع به، كما قر
عالماً به؛ ألن مجرد علم المشتري به قبل البيع أو علمه بعد البيع وسكت، ولو في وقت قصير؛ َبَطَل 

حقه، لئال يلزم إضرار آخر بالبائع.
وكذلك يراعى في الغبن أن يكون خارجــاً عن الحِدّ الذي جرت العادة من التغابن بين الناس، 
يقول أبو محمد: «إذا تفاحش الغبن وخرج عن مقــدار ما يتغابن الناس فيه»، ومثل ذلك يراعى في 

التسعير الحاجُة القصوى الشديدةُ؛ حتى ال ُيزالَ الضررُ بضرر مثله.
.« لدفع الضرر العام ل الضررُ الخاص وهذا المثال األخير يدخل تحت قاعدة أخرى هي: «ُيتحم

á«¡≤ØdG §HGƒ°†dGh óYGƒ≤dG :ådÉãdG π°üØdG

Qƒ°ù©ªdÉH § o≤°ù nj ’ Qƒ°ù«ªdG  :IóYÉb

تعني هذه القاعدة أن اهللا تعالى إذا كلف العبد عمًال فعجز عن بعضه كان عليه القيام بالبعض 
الباقي، كذلك إذا كلف في العبادة بأمرين واســتطاع على أحدهما كان عليه فعله، فما ال يدرك كله 

ال يترك كله.
ويدل على هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ z  y  x  w   }  |﴾ [التغابن: 16]، ويقول 
تعالى: ﴿ §  ¨   ©  ª  »  ¬﴾ [البقرة: 286]، وفي الحديث عن الرســول ژ : «إذا أمرتكم 

بشيء فأتوا منه ما استطعتم»(1).
مة أبو محمد عن القاعدة بقوله: «من أُمر بفعل شــيئين فعجز عن فعل أحدهما؛  ــر العالوقد عب

م(2). لها بالحديث المتقد لم يسقط عنه فعل ما قدر عليه»، واحتَج

الفروع الفقهية:
قال أبو محمد: «إذا خوطب اإلنساُن بفعل الصالة وقد حضر وقتها فلم يجد الماء وال الصعيَد؛  –

فإن عليه الصالة، وليس عجُزه عن وجوِد ما يتطهر به لها ُيسقط عنه فرضها»(3).

رواه ابن حبان وابن ماجه.  (1)
الجامع، 347/1.  (2)

المصدر السابق، 346/1.  (3)
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قال: «وإذا كان محِدًثا وال نجاســَة في بدنه وعنده من الماء ما ال يكفيه لغسل أعضائه  –
المأمور بغســلها إذا أراد الصــالة؛ كان المأمور به اســتعمال الماء على مــا يكفيه من 
م لما بقي. واحتج على هذا بقوله: «ذلك أن اهللا جل ذكره أوجَب الغسَل  أعضائه، ويتيم
على كل عضٍو على انفراٍد، ولم يقل: إذا عجزتم عن غسل بعض أعضائكم فال تستعملوا 
الماء، فالواجب أن يستعمل ما قدر على استعماله، والدليل قول النبي ژ : «إذا نهيتكم 
عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»، ودليل آخر: أنه ال يجوزُ 
 ﴾ ¼    »   º   ¹ ﴿ :له العدولُ إلــى التراِب وهو واجٌد للمــاء قول اهللا تعالــى

[النساء: 43](1).

قــال: «وإذا قطعت يد المتعبّد من المرفق؛ وجب عليه أن يغســل موضــَع القطع؛ ألنّه ظاهٌر  –
موضع الوضوء»(2). وقال في موضع آخر: «ومن كان أقطَع اليِد أو ممتنعة لعذر؛ كان الفرض 

عليه فيما بقي، وسقط فرض ما عدم إذا امتنع لعذر، فال يجُب عليه التيّمم مع ذلك»(3).
قال: «من كانت به جراحات ال ترقأ وال ينقطع منها الدم؛ أن فرض الســترة على هؤالء ولو  –

امتألت بالدم والنجاســة، ولم يسقط اهللا تعالى فرض الســترة من أجل النجاسة إن كانوا 
ال يجدون إلى غيرها سبيًال»(4).

قال «ومن رعف فلم يرقأ دمه ولم ينقطع؛ فإنه يصلّــي قاعدًا ويتوقى ثيابه أن يصيبها الدم  –
ولتكن صالُته جلوســاً في رمــٍل، أو رماد، وحيث ال يســري به الدم فيحفر بيــن يديه خبة 
[حفرة] يقطُر الــدم فيها ويصلّي كما أمكنه بطهارة المــاء، إال موضع الحدث إذا لم يمكنه 

سّده. وجاز لـه أن يجمع بين الصالتين قياساً على المستحاضة»(5).
قال: «والمريض يصلي على حســب طاقته، والعريان يصلي قائمــاً لقوله تعالى: ﴿ &  '    –

ة، فالفرُض  فرَض الصالة على من قدر على القيــام بإجماع األم [البقــرة: 238]؛ ألن ﴾ (
إذا وجب على وجه ال يسقُط إال بالعجز عنه. قال أصحابنا: يصلي العراة قعوًدا»(6).

«ولإلنسان أن يصلَّي إلى غير القبلة إن خشي التوجه إليها»(7). –

الجامع، 281/1 ـ 282.  (1)
المصدر السابق، 349/1.  (2)
المصدر السابق، 263/1.  (3)

المصدر السابق، 480/1. التعارف، 41.  (4)
المصدر السابق، 417/1.  (5)
المصدر السابق، 503/1.  (6)
المصدر السابق، 578/1.  (7)
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االستثناء:
«من لزمه عتُق رقبة ولم يجد إال نصفاً؛ ســقط عنه وكان عليه الصوم، وعلل ذلك بأنّ  –

أ بخــالف أعضاء الوضوء فإذا قطع بعضهَا كان الفــرُض باقياً في الباقي  العتق ال يتجز
منها»(1).

«إذا بلغَ في بعِض النهاِر لم يلزمه صوُم ذلَك اليوم من رمضان وال يجب عليه القضاء، وإن  –
قال بالقضاء كثيٌر من أصحابنا..؛ ألن صوَم بعِض اليوم ال يجوزُ»(2).

¬fÉeôëH ÖbƒY ¬fGhCG  πÑb kÉÄ«°T πé©à°SG  øe :IóYÉb

معنى القاعدة:
إذا لجأَ المكلف إلى عمِل شــيٍء من األمور التي ربط الشــارع بها حكماً، فاستعجَل لينالَ ذلك 
الحكم قبل حضور وقت ذلك الحكم، أو قبَل تحقق الشروِط المشروعة فإنه يعاَمل بنقيض مقصوده؛ 

ا َيطمع في نيله. بحيث ُيحَرُم مم
ن يرثُه؛ لطَمعــه بتعجيل ما كان  يــه اإلرَث عم القاتَل ُحِرَم بتعد د: «أال تــَرى أن يقــول أبو محم
يســتحق بغير معصية، فكانت المعصيُة عقوبًة لـه وحرماناً لما كان يستحقه، لركوبه نهَي اهللا تبارك 

وتعالى»(3).
  l     k   ji   h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ :ة هذه القاعدة قوله تعالىومن أدل
n  m ﴾ [الحجرات: 1]، وقد ذَكر اإلماُم البخاري في ســبب نزول هــذه اآلية الكريمة أنها نزلت في 
قوم ذبحوا أضحيتهم قبل أن يصلَّي رســولُ اهللا ژ ، فأمَرهم أن يعيدوا الذبَح حيث إنهم اســتعجلوا 

د شرعاً؛ فكان لغوًا(4). الذبَح قبَل وقته المحد
ًة توفي عنها زوجها  د بما نقَل عن عمر بن الخطاب 3 في رجل خطــب معتد أبو محم واســتدل
وتزوجها؛ فحكم بالتفريق بينهما، قال: «ولعله جعله عقوبًة لهمــا لئال ينتهَك الناُس مثَل هذا الفعِل 

ويركبون نهي اهللا تعالى»(5).

الجامع، 351/1.  (1)
المصدر السابق، 354/1.  (2)

المصدر السابق، 139/2 ـ 140.  (3)
انظر: عبد العزيز عزام: القواعد الفقهية، ص 316.  (4)

الجامع، 139/2.  (5)
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الفروع الفقهية:
ة فمن فعــل ذلك كان عاصياً  – قال: «وال يجــوزُ أن يخطَب إلى المميتة نفســها وهي في العد

لنهِي اهللا تعالى له عن ذلك لقوله جل وعــال: ﴿ R Q  P O﴾ [البقرة: 235]، فإن 
ة للمواعدة التي كانت بينهما؛  ة؛ أو بعَد انقضاء العد جها وهي في العدتوافقا على ذلــك فتزو
لم يجز لهما اإلقامة على نكاحهما، وُفــّرق بينهما، وحرمت عليه أبدًا في قول أصحابنا، ولم 

أعلم بينهم في ذلك اختالفاً»(1).

قــال: «ومن طلق زوجتَه طلقًة أو طلقتيــن ثم وطئها قبل أن يراجعها باإلشــهاد بالبينة فإنها  –
تحــرم عليه في قــوِل أصحابنا، ولم نعلــم بينهم في ذلــك اختالفاً، وهو مــا رُوَي عن ابن 

.(2)« ̂ عباٍس 

إذا قتل أحد قرابته الذين يرثهم فإنّه ُيحرم من الميراث، وكان يستحق الميراَث لو لم يلجأ  –
إلى القتل، فحصولُ القتِل منه استعجاالً للميراِث قبل أوانه(3).

إذا زنا الرجُل بامرأٍة؛ فــَال يجوزُ لـه أن يتزوج بها بعَد ذلك؛ ألنه اســتعجَل على وطِئها من  –
دون عقد شرعي يبيُحها لـه، فيعاَقب بتحريمها عليه(4).

sóëdG o§≤°ù oJ  á¡Ñ°ûdG  :IóYÉb

معنى القاعدة:
الحدوُد عقوبٌة فرضتها الشريعة اإلسالمية على بعض المخالفات الكبيرة التي تقع من المكلفين 
في المجتمِع المســلم الذي يحكمه نظام الشــريعة؛ ألجل قطع دابر الفســاد، وحماية المجتمع من 
 اإلنسان؛ فإن الرذيلة والظلم. ولكن هذه العقوبات سرعاَن ما تســقُط مع وجوِد الشبهة حمايًة لحق

العفوَ والسماحَة هو األصُل والمبدأُ في اإلسالم.
د لهذه القاعدة بقوله ژ : «ادرأوا الحدوَد بالشبهاِت ما استطعتم»، وعبر عن  أبو محم واستدل

القاعدة بقوله: «والحد متى اعترضت فيه الشبهة سقَط»(5).

الجامع، 139/2.  (1)
المصدر السابق، 181/2.  (2)
المصدر السابق، 139/2.  (3)
المصدر السابق، 133/2.  (4)
المصدر السابق، 531/2.  (5)
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اها:  شبهٍة تســقُط الحّد. يقول أبو محمد في مســألة من وطئَ أمة ولده التي تسر وليســت كل
«والشــبهُة التي ُيدرأ الحد بها هي التي تقع بالواطئ في محظوٍر ال يعلَُمه فيوافقه من طريق الجهل، 

ا من أقدَم على محظوٍر مع العلِم بحظرِه فَال شبهَة هناك(1). فأم

الفروع الفقهية:
قال: «في األَمة تكوُن بين الرجلين فيطآنها جميًعا فتأتي بولد، أنه يلحقهما نســُب الولد ويكون 
ولَدهما؛ ألن الولد يلحق من النكاح الفاســد كما يلحق من النكاح الصحيح، والحد يســقط عنهما 

بشبهة الملك التي حصلت لهما في األَمة، قال: وإلى هذا ذهب أصحابنا وأبو حنيفة»(2).
قال: «وإن قال رجــٌل لرجٍل يا لوطّي لم يكن قاذًفا له؛ ألنه أضافه إلى لوط 0، وهو بالمدح 
أشبهُ عندي، وال يجب الحد بذلك؛ ألن نسبه ذلك احتمل أن يكون نسباً إلى الفعل، واحتمل أن يكون 

نسباً إلى لوط 0 ، فإذا اعترضت الشبهة؛ سقَط الحد عندها، وإلى هذا ذهب أصحابنا»(3).
؛ ألنه يمكن أن يكــون مكروهاً ويمكن أن  قــال: «ومن وجَد منهُ رائحــَة الخمر لم يلزمه الحــد
يكون قــد وضعه في فيه ثم تركه، والموجــُب عليه الحد من أصحابنا محتــاٌج إلى دليل مع احتمال 

الشبهة»(4).

ôNB’G ô«Z Éª¡æe óMGh qπc ¢Vôa q¿EÉa ;¿É°Vôa ™ªàLG GPEG  :IóYÉb

معنى القاعدة:
إن األمر إذا توجه إلى العبد بأداء فريضة مــن الفرائض وتوجه إليه أمٌر آخر بأداء فرٍض غير 
ته  بأداء األمرين وال يغني أداء فرض عن فرض، وال تبرأ ذم الفرض األول؛ فإن العبَد يكون مخاطباً 

منه، وال يكوُن خارجاً من واجِب ما أُمر به إال بفعل كل أمٍر بحالِه.
ر أبو محمد هــذه القاعدة ناّصاً عليها بنفس الصياغــة: «إذا اجتمع فرضان فإن فرَض كلّ  ويقر
واحٍد منهما غير اآلخر»(5). وكما ســيالَحظ من الفروع الفقهية أنه يخالف في غالبها أصحاُبه لهذا 

األصَل الذي سار عليه.

الجامع، 362/2 ـ 364.  (1)
المصدر السابق، 165/2.  (2)
المصدر السابق، 476/2.  (3)
المصدر السابق، 550/2.  (4)
المصدر السابق، 374/1.  (5)
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الفروع الفقهية:
قال: «واختلَف أصحاُبنا فــي المرأة تجاِمع ثم تحيَض قبَل االغتســاِل فقالَ بعضهم: إذا  –

طهُرت اغتسلت غسًال واحدًا للجميع، وهو قول أكثرهم، وقال بعضهم: عليها ُغسالن، وهو 
ـر بقوله جل ذكره: ﴿ 3   4  اهللا تعالى أوجَب على الجنب التطهـ الذي نختــارُه؛ ألن
5   6 ﴾ [المائدة: 6]. فهذه لفظٌة مشتملٌة على الذكور واإلناث فعليها االغتسال من 
الجنابة بأمر اهللا تعالى لها بذلك، وقد أمرها الرسول ژ عند إدبار حيضها باالغتسال؛ 
لقوله ژ : «إذا أدبرت الحيضة فاغتســـلي وصلي»، فعليها أن تغتســل بالسنة والكتاب 

غسلين»(1)».

قال: «واختلف أصحابنا في الجنب يغتســل للجمعة فقال بعضهم: يجزيه ذلك للجنابة ويكون  –
متطهًرا، وقال بعضهــم: ال يجزيه ذلك عن طهارتــه للصالة من الجنابــة، وهذا هو القول 

عندي، والنظُر يوجبه، والسنة تؤّيده»(2).

قال: «والواجُب على الجنب أن يتطهر للصالِة قبل االغتســال ثم يغتســل؛ ألنه مخاَطٌب عند  –
قيامه للصــالة بالطهارتين جميًعــا إذا كان جنًبا بظاهــر اآلية واهللا أعلــم، وقد قال بعض 
أصحابنا أن عليه إحدى الطهارتين: غســَل األعضاء إذا كان محِدًثا من غير جنابة، وغســَل 

سائر البدن إذا كان ُجنًبا»(3).

قال: «واختلَــف أصحاُبنا في الحدود إذا اجتمعت على رجل وكانت مختلفة، قال بعضهم: يبدأ  –
باألخّف ثم األشــّد، حتى يأتَي اإلمام عليها كلها. وقال محمد بن محبــوب: يبدأ بالقتل فإنه 
يأتي على الجميع، والنظُر يوجب عندي أن ُتقام على من استحق منه إقامة الحّد عليها، يبدأ 

باألول ثم الثاني واهللا أعلم»(4).

االستثناء:
«إن توضــأ لنافلة أو لقــراءة مصحف أو لجنازة أو ســجود قراءة قرآن أجــزأه أن يصلي به  –

الفرائض؛ ألن الفرض رفع الحدث»(5).

الجامع، 331/1 و375.  (1)
المصدر السابق، 318/1.  (2)
المصدر السابق، 312/1.  (3)
المصدر السابق، 529/2.  (4)
المصدر السابق، 318/2.  (5)
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قال: «إذا ماتت المرأة وقد طهرت من الحيض أو من الجنب؛ أجزأها غسل واحد؛ ألنّ غسل  –
الميت فرٌض على األحياء، وغســل الحائض والجنب هو المتعبد به في حال حياته فال ينتقل 

إلى غيره»(1).

πÑ≤ oj ºd ô«¨dG  ≈∏Y É kªμM ø sª°†J ≈àe QGôbE’G :IóYÉb

معنى القاعدة:
اإلقرارُ هو من أقوى طُرق اإلثبات، فعندما يقر اإلنســاُن وهو صاحب أهليٍة بشيء؛ يؤخذ بإقراره 
فينتقُل المالُ الــذي أقر به للغير، ويقام عليــه الحد بموجب إقراره، حتى إنه يخــرج من الملة إذا 
ا إذا أقر بإقراٍر  به. أم بالشــرك، فاإلقرارُ طريٌق من الطرق التي يثبت بها الحكم عليه بما أقر أقر
د إقراِره بشيء من األحكام  وال يحكُم بمجر ، ن ُحْكًما على الغير فهو من قبيل الشهادة ليس إال يتضم
ة نفســه وما يلزم الغير أخذ عليه ما يلزمه بنفسه  على الغير، وإن كان في إقراره ما يلزمه في خاص

ولم يقبل ما يلزم الغير.
: «اإلقرار متى  مة أبو محمد في أكثر من موضــع على القاعدة بهذا التعبيــر أن العال وقد نــص
تضمــن ُحكًما على الغير؛ لــم ُيقبل»(2). ويقول: «واتفــق أصحابنا فيما تناهى إلينــا عنهم أن إقرارَ 
العبيد فيما يخّصهم في أنفســهم، أو في مال في أيديهم، أو فيما يوِجب حكًما على ســاداتهم؛ غيُر 

مقبوٍل منهم»(3).

الفروع الفقهية:
قال: «إذا أقــر العبُد بالزنا لم ُيقبــل قوله؛ ألنه حكٌم علــى الغير: «وذلَك أنه ملك لســيده، 
فإقراره ال يؤثر على ملك الســيد»(4)». قال: «وفي إقراِر العبد على نفسه إتالُف مال سيده، فاإلقرار 
 بالســرقة وغيرها غيُر مقبول منه، فإن ثبت عند اإلمام سرقته بشاهدي عْدٍل؛ وجَب قطُعه لقوله جل

ذكره: ﴿ /   0   1    2 ﴾» [المائدة: 38](5).
«وإذا وجد صبّي منبوذ فأقر له رجل بنســب منه أنه ولد له وعنــد المنبوذ مالٌ فطلب الرجل 

أخذ المال؛ لم ُيدفع إليه»(6).

الجامع، 363/2.  (1)
المصدر السابق، 374/2 ـ 276.  (2)

المصدر السابق، 276.  (3)
المصدر السابق، 527/2.  (4)
المصدر السابق، 276/2.  (5)
المصدر السابق، 447/2.  (6)
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ه من ميراثه، وال ُيقبل فيما  إقــرارَه يثُبت عليه فيما يخص وارٌث بوارث معه، فإن قال: «وإذا أقر
ُيثِبت النســب، ووافق أصحاَبنا علــى هذه المقالة أبو حنيفــة ومالٌك فألزموه ما يلزمه في نفســه، 

وأسقطوا من إقراره ما يكوُن فيه حكٌم على الغير»(1).
ته، قال بعــض أصحابنا: عليه فيما  أحــُد الورثة بدْيٍن على الميــت يحيُط بحص قال: «وإذا أقر
ا أقر به على الميت. وقال بعضهم: عليه إخراُج ما أقر به على الميت من َدْين  ه من الميراث مم يخص
ته من الميراث فهذا القولُ عندي؛ ألنه أقر بأنه ال ميراَث لهُ بعد  ْين حص ته وإن اســتفرغ الد في حص

الدين واهللا أعلم»(2).
ت األَمة بولد لغير سيدها لم ُيقبل منها؛ ألن النسَب حق للولد، فإقرارُها ال يزيُل  قال: «وإن أقر

ما يثبت للولد من حقه»(3).
ا وضعت عند المشــتري  قال: «وإذا بــاعَ الرجل األَمة ولم يقّر بوطئهــا وال ُيعلم ذلك منه، فلم
ادعــى أن الحمَل منه؛ لم ُيقبــل إقرارُه، ولو قبل وجــَب الحكم برد الجارية والولــد، واإلقرارُ متى 

ن ُحْكماً على الغير لم ُيقبل»(4). تضم

É¡æe ∫ nóÑªdG  pOƒLƒH É¡ªμM ™ØJôj ∫GóHC’G :IóYÉb

معنى القاعدة:
رت في بعض األحكامِ اســتعمالَ البدِل المعيّن للفعل الواجب عند  الشريعَة اإلســالميَة قد قر إن
عدمِ القُدرة علــى فعل المبَدل منه، أو عند عــدم وجوِده، فإذا تمكن المكلف مــن فعل المبدِل منه 
ال يحق له األخُذ بالبدل، وكذلك إذا كاَن المبَدل منه معدوماً ثم وجد. وقد ُيباح اللجوءُ إلى البدل 
تخفيفاً للمشــقة، أو بسبِب الخوف، فإذا زالت األسباب المبيحة الســتعمال البدِل وجَب الرجوع إلى 

األصِل.
د هذه القاعدة وصاغها بقوله: «جميُع األبداِل كلّها المتّفق عليها يرتفع حكمها  ر أبو محم وقد قر

بوجود المبَدل منها»(5).

الجامع، 602/2.  (1)
المصدر السابق، 603/2.  (2)
المصدر السابق، 373/2.  (3)
المصدر السابق، 374/2.  (4)
المصدر السابق، 115/2.  (5)
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الفروع الفقهية:
ة اآليســُة من الحيض باأليام ثم ترى الحيض؛ فإنهــا َترجع بعد أن دخلت في  – قال: «المعتد

ة باأليام ترجُع إلى الحيض  به»(1). وكذلك ُحْكم الصغيرة المعتــد البدل إلى الحيــض فتعتد
تها. إذا رأت الدم في أثناء عد

قال: «كذلك يجُب أن يكون المكفر بالصيام إذا وجد الرقبة قبل أن يتم الفرض الذي دخل  –
فيه من الكفارة بالصيام الذي هو بدل من الرقبة؛ أن يرجع إلى الرقبة»(2).

م إذَا وجَد الماءَ قبل أن يتم الفرض الذي دخل فيه أن يرجَع إلى الماء»(3). – قال: «وكذلك المتيم
وعلى قاعدته هذه يرى أن من صلى بالتيّمم ناســياً للماِء فــي رحله، أو كفّر بالصيام وهو ناٍس 

أنّه يملك الرقبة، وقد فرغ من العمل أن اإلعادة تلزمه؛ ألنه جاءَ بالبَدل مع وجوِد المبدل منه(4).

االستثناء:
   S   R ﴿ :يرى جوازُ نكاِح األَمة ولو أمن العنت وتمكّن من زواج الحرة، وُيحَمل قول اهللا تعالى
V   U   T﴾ [النساء: 25] على التأديب ال على اإليجاب، وقد احتج على العالمة موسى بن علي 

ة وأطالَ النقاش(5). األَمة بدلٌ من الحر الذي يرى أن
م وهو ناٍس للماِء في رحله وقد فرغَ من الصالة؛ أنه ال بدلَ عليه بسبب  ى بالتيمالمسافُر إذا صل

م(6). عدمِ القدرة على استعماِل الماء بالنسيان، ولوجوِد عذٍر آخَر وهو السفر المبيح للتيم

¬u∏c QÉ«àNÉc ¬°†©H QÉ«àNÉa n¢†«©ÑàdG  πÑ≤ nj ’ Ée :IóYÉb

معنى القاعدة:
ا أن يستعمل كلّه أو يتركه كلّه، فلو اختار المكلف  الشيءَ إذا كان ال يقبل التجزئة من األحكام، فأم إن
البعَض منه ثبَت الحكم عليه كلّه كان هذا االختيار اســتعماالً أو إسقاطاً، فإن بعَض الفقهاء يجعُل القاعدةَ 

ذات شقّين فيقولون: ما ال يقبل التبعيَض فاختيارُ بعِضه كاختيار كله، وإسقاُط بعضه كإسقاط كله.

الجامع، 115/2.  (1)
المصدر السابق، 115/2.  (2)
المصدر السابق، 115/2.  (3)

المصدر السابق، 346/1 ـ 350.  (4)
المصدر السابق، 112/2.  (5)
المصدر السابق، 350/1.  (6)
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 ر أبو محمد عن القاعدة في معرض احتجاجه على مســائل الطالق قائًال: «من قبيل أنوعب
ــض فذكر البعض مع اإلضافة إلى عدد يوجب ذلــك العدد الصحيح»(1). وقريٌب  الطالق ال يتبع
أ كذكر  في صيغة القاعدة بقوله: «ذكــر بعض ما ال يتجز من هذا ما ذكره ابــن نُجْيم الحنفي

كلّه»(2).

الفروع الفقهية:
قال: «وإن قــال: أنت طالق نصفي تطليقــة؛ فإنها ُتطلق واحدًة، وإن قــال أنت طالٌق نصفي  –

تطليقتين؛ فإنها تطلق اثنتين»(3).
ةُ، فطالُقها  – ة إال الحامل، فإنها تستوي معها المد ة الحر ة األَمة على النصف من عد قال: «وعد

تها بالحيض حيضتان؛ لعدم معرفة النصف من ذلك»(4). اثنتان وعد
له في عبد أن الِعتق يسري فيه، والحريُة  – قال: «واتفق أصحاُبنا في أن الرجل يعتق ِشــْقصاً 

بذلك قد حصلت للمعتَق»(5).

É¡μdÉe ôeCG  ô«¨H â©bh GPEG  É¡μ∏ªj øe IRÉLEG  ≈∏Y láaƒbƒe Oƒ≤©dG  :IóYÉb

معنى القاعدة:
األصُل أن تقع العقود من مالكها في عقود المعامالت وعقود النكاح، فيكوُن اإليجاب من المالك 
، ومع هذا فقد تقع مثُل هذه العقود من األجنبي أو  لألمر، أو وكيله والقائم مقامه بتفويض شــرعي
الفضولــي الذي ال ملك لــه وال تفويَض، فال تكــوُن باطلًة بل هــي موقوفٌة على رضــا مالكها، فإن 

أمضاها مضْت صحيحًة نافذًة، وإْن أبطلها بَطلَْت.
واســتدل أبو محمد بأن النبي ژ دفع إلى حكيم بن حزام أو ُعــروة البارقي دينارًا وأمره 
أن يشــتري له به أضحية، فاشــترى به شــاة فباعها بدينارين، ثم اشترى شــاًة بدينار، وأتى 
ق بالدينار، دل على رضاه 0 ببيع  النبي ژ بشاة ودينار؛ فدعا لـه بالبركة، وأمَره أن يتصد
حكيم الشــاة األولى، وقد باعها بغيــر أمره ولم نجد عن النبي ژ أنه أنكر بيع الشــاة التي 
كان اشــتراها له، ولو لم يكن ذلك جائًزا؛ لقال له: رُّد الدينارين على مشتري الشاة األولى 

الجامع، 170/2.  (1)
انظر: عبد العزيز عزام: القواعد الفقهية، ص 377.  (2)

الجامع، 170/2.  (3)
المصدر السابق، 154/2.  (4)
المصدر السابق، 241/2.  (5)
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 هذا سبيل البيع الفاسد، فثبوت هذا الخبر واستفاضته في أهل النقل يدل واسترجعها منه؛ ألن
على ما قلنا(1).

الفروع الفقهية:
قال: «عقُد زواِج الصبية في حال ال رأَي لها أنها إذا ملكت أمرها وصارَ لها رأي؛ أن الخيَار  –

لها»(2).
قال: «إن األمة إذا زوجها ســيدها وهي ال تملك أمرها ثُم أُعتقت فملَكْت أمرها؛ أن لها  –

الخيــار إذا أُعتقت، والنــكاُح موقوٌف على رضاهــا بعد العتق إلى أن تختــار اإلقامَة أو 
الفسخ»(3).

قال: «الرجل يأكل من مال غيره بغير أمره ثم يبيحه له المالك فيبرأُ بإجازته»(4). –
–  على أن قال: «لو باع ماالً لغيــره بغيِر أمِر مالكه فأجاز المالك؛ جاز بيعــه. قال: فهذا يدل

البيع كان واقعاً، وهو موقوٌف على إجازة المالك»(5).
قال: «المرأةُ إذا ُعقــد عليها بغير أمرها صغيرًة كانت أو كبيــرًة؛ كان موقوفا على إجازتها،  –

فإن أجازت جازَ، وإن أنكرت انْفَسَخ»(6).

ΩGôëdG Ö∏Z ΩGôëdGh ∫ÓëdG ™ªàLG GPEG  :IóYÉb

معنى القاعدة:
إذا كان هناك أمٌر حــاللٌ وخالَطه ما يقتضــي الِحرمة؛ فإن االبتعاد عن الحــرام مرجٌح، فقد 
جاء النهُي من السنة عن الدخول في المشتبه به خشية الوقوع في الحرام، قال ژ : «الحالُل بين 
والحرام بيٌن وبينهما أموٌر مْشـــَتبهات ال يعلمها كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع 
في الحرام». ويروى حديث: «ما اجتمع الحالل والحرام إال غلب الحراُم الحالَل». لكن أهل العلم 

بالحديث قالوا: ال أصَل له(7).

الجامع، 125/2.  (1)
المصدر السابق، 124/2.  (2)
المصدر السابق، 124/2.  (3)
المصدر السابق، 125/2.  (4)
المصدر السابق، 125/2.  (5)
المصدر السابق، 125/2.  (6)

عبد العزيز عزام: القواعد الفقهية، ص 240.  (7)
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وقد عبــر أبو محمد عن هذه القاعدة بقولــه: «إن الحرام من الطعام وغيــره إذا خلط بحالل 
استُهلك به، حراٌم أكله واستعمالُه في غير األكل»(1).

الفروع الفقهية:
قال: «اللبن إذا اختلط بغيره واســتُهلك فيه فإن كانت أمارته ظاهرًة فيمــا خالطه؛ فالتحريُم به  –

واقع، وُحْكُمه حكُم الرضاِع إذا تناول الصبي منه في حال الرضاع، هذا على أصول أصحابنا»(2).
الماءُ يختلُط بالبول فتذهُب عين البول فيه أنه يكون نجساً. –
النصرانية واليهودية إذا ماتت وفي بطنها حمٌل من مســلم، ُدفنت مع أهل ملتها؛ ألن الحمل  –

الذي في بطنها ال ُتعلم حقيقته أحي أو ميٌت(3).
لو حلف رجل بطالق زوجته ثالثاً إْن وطئها، فوِطئهــا وطئاً جاوز بوطئه التقاء الختانين أنها  –

تحُرم عليه أبدًا، ويلزمه لها مهر ثاٍن، قال: وإنما الحد ســاقٌط بالشــبهة البينة؛ الشــتراك 
الحالل بالحرام(4).

لو أن رجًال وطئ امرأَته في شــهر رمضان في الليل فطلَع الصبــُح عليه فلم ينـزع حين علم  –
وإْن كان أقل القليل؛ أنه عاٍص لربه  بطلوع الصبح، وتشاغل فلم ينـزع من وقته، وبقي ماكثاً 

دًا(5). في فعله، وعليه ما على من وطئ في نهار رمضان متعم
–  ومن هذا القبيل إذا اجتمعت الطاعــة والمعصية غلبت المعصيــة، فالمغتِصب للماء ال يحل

لـه استعماله للطهارة، فان استعمله كان عاصياً لربه؛ ألن الطهارة عبادةٌ ويستحق على فعلها 
الثواب، واستعمالُ الماء المغتَصب معصيٌة، فال يكون فعُل الطاعة أولى من ترك المعصية(6).

االستثناء:
ويستثنى من المســألتين األوليين إذا اســتهلك اللبن في الماء ولم تكن للبن أمارةٌ فال يعطى 
حكَم التحريم في الرضاع، وكذلك إذا اســتهلكت النجاســة في الماء ولم يظهــْر لها لوٌن وال طعٌم 

د(7). ه طاهٌر. هذا هو رأُي أبي محموال ريٌح فإن

الجامع، 454/2 ـ 455.  (1)
المصدر السابق، 454/2.  (2)
المصدر السابق، 427/1.  (3)
المصدر السابق، 183/2.  (4)
المصدر السابق، 184/2.  (5)
المصدر السابق، 276/1.  (6)

المصدر السابق، 292/1 ـ 294.  (7)
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ضابـط: الهبة ال تثُبت إال بالقبض(1)
اختلَف الناس في الهبة هل هي متوقفة على القَبول والقبــض أو تصح بدونهما، واحتج العالمة 
ا  ــد للقول األول بأَنّ أبا بكر الصديق وهَب لعائشــَة ابنته # نخًال كانــت له بالمدينة، فلم أبو محم
حضرته الوفاة جعله ميراثاً، فتكلمت عائشــة في ذلك، فقال لها أبوها: يــا بنيتي إنِك لم تقبضيه، 

وإنه اآلن مالُ الوارث. فلم ينقل أن أحدًا عابه بذلك وال أنكَر عليه(2).

من فروعها:
ال تجوز هبة الدين؛ ألن ما في الذمة معدوم غير موجود فال يصح فيه القبض(3). –

ة القبض لها، ولتعذر قبض  – اختلَف أصحاُبنا في هبة المشــاع فلم يجزها أكثرهم لعدم صح
ة من المشاع(4). الحص

اختلَف أصحاُبنا فــي الهبة يقبضها الموهوب له ثم يردها بعد ذلك إلى من كان وهبها لـه،  –
فقال أكثرهم: ليَس على األول قبٌض فيها؛ ألن األصَل من عنده، وقال بعضهم منهم سعيد بن 
ة توجبه؛ ألن الملك قد  له إال بالقبض، وهذا القول أشيُق إلى النفس والحج محرز: ال يصح

انتقل إلى الحال الثانية كما انتقل في الحال األولى(5).

ضابط: التيمم ال يصح إال لصالة واحدة:
م واحٍد إال في حالة جمِعهما، فإنهما  أن يصلّي المصلي صالتين فريضتين بتيم قال: ال يجوزُ 
م  التيم م واحٍد؛ ألن دة بتيم ع المتعدفي الحكِم في الصالة كصالة واحدة. وإنما جازت صالةُ التطو
م للتطوّع جائٌز في كل وقــت إذا أراد المصلي  ال يجــوزُ للفريضتين إال بعَد دخوِل وقتهمــا، والتيم
التطوع، وليس للمتطوع وقت معلوم، والفرُض له وقــت معلوم. ووجه آخر هو ما اجتمعوا عليه من 
أن تكبيــرة اإلحرام ال يجوزُ للمصلي بها فريضتان، ويجوزُ أن يصلي بها للتطوّع ما شــاء المصلي 

في مقامه(6).

الجامع، 417/2.  (1)
المصدر السابق، 415/2.  (2)
المصدر السابق، 418/2.  (3)
المصدر السابق، 419/2.  (4)
المصدر السابق، 418/2.  (5)
المصدر السابق، 334/1.  (6)
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ضابط: إذا وجد الماء لالستنجاء لم يكن له االستعاضُة بغيره(1)
ا  اإلنســاَن يمكنُ أن يســتنجي باألحجار وما شــابهها مع عــدم الماء ويكتفــي بذلك، أم أي أن
 ر بــه. وال مانع من الجمع بينه وبين الحجر. واســتدلمن اســتعماله والتطه إذا وجد الماءَ فال بد
أُبــو محّمد على ذلك بأن العلماءَ اتفقوا أن المراد باالســتنجاء التنظيــُف، لذلك ذهب بعضهم إلى 
االجتــزاء بحجٍر واحٍد لــه ثالثة وجوٍه، وبعضهــم أطلَق االجتزاءَ بمــا ُينقيه، وقد أجمــع الكل على 

  a  `    _ ﴿ :التنظيَف بالماء هو األصُل؛ لقوله تعالى أن تصويبنا باستعمال الماء، وال شــك
c  b ﴾ [الفرقان: 48](2).

ضابط: النوم الذي ينقض الطهارَة هو مخصوٌص باالضطجاع(3).
د بالحديث: «إن الوضـــوء على من نام مضطجعاً»، ومــن طريق ابن عباس  أبو محم واســتدل
أن النبي اهللا ژ ســجد فنام حتى غــط فنفخ فقام فصلّى، فقلت: يا رســول اهللا نمت، فقال: «إنما 

الوضوء على من نام مضطجعاً»(4).
قــال: «وذهب أكثر أصحابنــا على أن من نام متكئاً وزالت مقعدته عن موضع اســتواء جلوســه 
انتقضْت طهارُته»، وقال بعض منهم: إن طهارته ال تنتقض حتى يضع جنبه نائماً، وهذا القولُ مع قلة 

استعمالهم لـه عندي أنظُر؛ ألن السنة تشهد لصحته(5).

ضابط: من أصبح جنباً أصبح مفطًرا.
د لتأخير الغســل وهو جنب في شــهر  من تعم قال وأجمَع أصحابنا على ما تناهى إلينا منهم أن
رمضــان؛ أنه ُيصبح مفطــرًا، لما روى أبو هريرة عــن النبي ژ أنه قــال: «من أصبح جنباً أصبح 

مفطًرا»(6).

ضابط: كل قرض جّر منفعة لم يجز.
واألصُل في هذا أن النبي ژ نهى عن قرض جر منفعة(7).

الجامع، 284/1.  (1)
المصدر السابق، 285/1.  (2)
المصدر السابق، 286/1.  (3)
المصدر السابق، 286/1.  (4)
المصدر السابق، 326/1.  (5)
المصدر السابق، 314/1.  (6)
المصدر السابق، 413/2.  (7)
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قــال: «فمن أقرَض قرضاً لنفع صارَ إليــه، كان عليه رده، وهو أن يســكنَ الرجل رجًال بيتاً له 
البيــت لصاحبه وله  شــهرًا على أن يقرضه ديناًرا أو درهمــا؛ فهذا ال يجوز، وعلى الســاكن كراءُ 
اســترجاع دينــاره، وكذلك لو أقرض دراهم مكســرة ليدفع إليــه بدلها دراهم صحاحــاً؛ كان على 

المقترض رد ما أخَذ أو مثلَه مع التوبة»(1).

ضابط: الماُء طاهٌر إذا لم تكن فيه شيٌء من إمارة النجاسة(2).
ا إذا كان الماءُ قليًال ووقعت فيه  لم يختلف المسلمون في هذا الضابط إذا كان الماء كثيرًا، وأم
د أن هذا الضابط يسري في قليل  النجاســة فالخالف واقع بين العلماء، والذي يذهب إليه أبو محم

الماء وكثيره، واستدل بقوله تعالى: ﴿ _    `  c  b  a ﴾ [الفرقان: 48].
وفي مســألة مخالَطة الماِء لقليل مــن البول قال: قد ورَد فــي القرآن أن المــاء طهوٌر، فهذا 
قد طهــر بغلبة الماء عليه، مــع ارتفاع أعالم النجاســة وهي اللون  الظاهر يوجُب أن يكــوَن البولُ 
ـه جل وعال يجعل الماء بوالً والبــولَ ماءً. قال: وأجمع  اهللا 8 قلب عينه؛ ألنـ والطعــم والريح، فإن
المسلمون أن الماءَ قد يحكم له بالطهارة، وإن حلّت النجاسة ما لم يتغير لـه لون أو طعم أو ريح، 
ة أن يضع حّدًا يوجب  ما اختلفوا في الحدود والنهايات. والحدود هللا تعالى وليــس ألحد من األموإن
بوضعه في الشــريعة حكما إال أن يتولى وضُع ذلك كتاٌب ناطٌق، أو سنٌة ينقلها صادٌق عن صادٍق، أو 
سه شيٌء إال ما غير لونه أو  بقول النبــي ژ : «الماُء ال ينج ة. واســتدل يتّفق على ذلك علماء األم

طعمه أو ريحه»، وليس للعقول مجالٌ عند ورود الشرع(3).

الجامع، 413/2.  (1)
المصدر السابق، 292/1.  (2)

المصدر السابق، 292/1 ـ 294.  (3)
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 فاته، ومنهجــه األصولي، ثمباإلمــام الكدمي وتراثه وخصائــص مؤل تتناول الدراســة تعريفاً 
القواعــد الفقهية وتطبيقاتها عنــد الكدمي، وتتركز على كتــاب المعتبر أنموذجــاً. وتأخذ القواعد 

ع عنها من قواعد جزئية، وتطبيقاتها على المسائل الفقهية. الكبرى المعروفة وما تفر
وذلك وفق العناصر اآلتية:

ع عنها: 1 ـ قاعدة: األمور بمقاصدها. وما يتفر
ة. – ل النية في ظروف خاصتحو
التراضي ال يبيح الحرام، وكل شرط يخالُف أصول الشريعة باطٌل. –
الفرق بين العمد والخطأ في األحكام. –

: 2 ـ قاعدة: اليقين ال يزول بالشك
استصحاب األصل، واألصُل بقاء ما كان على ما كان. –
الطهارة أصٌل والنجاسة عارٌض. –
الحكم في المسائل المْشتبهات. –
البناءُ على األحوِط. –
اعتماد األصول أولى من االحتياط. –
االحتياُط جائٌز في مواضع السعة. –
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الموازنة بين قاعدتي اليقين واالحتياط. –
تطبيق مبدأ االستصحاب في الوَالية والبراءة. –

3 ـ المشقة تجلب التيسير. وما يتفرع عنها:
ر بقدرها وَترتبط بموجبها. – الضرورة تقد
ُيغتفر في البقاِء ما ال ُيغتفر في االبتداء. –
األصُل والبدل ال يجتمعان، والبدلُ يقوم مقام األصل. –
قاعدة: ال ضرر وال ضرار، والضرر يزال. –
الخطأ والضمان. –
الموازنة بين الرَخص الشرعية عند الضرورة. –
ال يضيُع مالٌ في اإلسالم. –

4 ـ قاعدة: العادة محّكمة:
الُعرف وأثره على األحكام. –
بناء األحكام على األسماء. –
تتغير األحكام بتغير األسماء واألحوال. –
الحكُم لألغلب من األحوال. –
الِعبرة للغالب الشائع ال للنادر. والحكم بالنظر إلى الغالب. –

قٌة: 5 ـ قواعُد متفر
ما ال يتم الواجب إال به فهو واجٌب. –
ما حُرم أخذه حرم إعطاؤه. –
ما حُرم فعله حُرم طلبه. –
ال ينبني على الفاسد حكٌم. –
التعليل وقياُس الشبه في النجاسات. –
الشبه ال يستلزم تساوَي األحكامِ ضرورة. –
ٌة ظاهرةٌ. – الشهادةُ حج

الخاتمة.
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يشــكو الدارســون للتراث الُعماني وتاريــِخ أعالمه من نُــدرة المعلومات المتوفــرة حول هؤالء 
الرجال، رغَم ما ُيشاع عنهم من إسهامٍ محمود في المسيرة العلمية لهذا البلد المعطاء.

لذلك ال أزعُم اإلحاطــة بالجوانب التاريخية لإلمام الكدمي؛ نظرًا لشــح المصادر التي كتبت 
عنه، كعادتها فيما حفظت من شــذرات مشــتتة ال تعطي صورًة وافيًة لهؤالء العلماء، بْيَد أنها ُتجِمع 

على أن أبا سعيٍد الكدمي كان عالماً من مشاهير علماء ُعَماَن.
فهو أبو ســعيد محمد بن ســعيد بن محمد بن ســعيد الناعبّي الكدمّي. الناعبّي نسبًة إلى قبيلة 
النعب من قبائل ُقضاعة بن مالك بن ِحْميٍَر، والكُدمّي نســبًة إلــى ُكَدم، إحدى قرى منطقة بهال في 

ُعمان، وإن كان موطنه تحديًدا بلدة العارض من قرى ُكدم(1). فيها كانت حياته ووفاته.
، حوالى ســنَة خمــٍس وثالثمائة  مولــَده كان أوائَل القــرِن الرابع الهجري ــح الدراســات أنوُترج
ة حراسة السجن لإلمام سعيد بن  اإلمام الكدمي تولّى مهم للهجرة(2). مستشهدة بحادثة تاريخية وهي أن

عبد اهللا بن محمد بن محبوب  (تولّى اإلمامة سنة 320هـ). وعمُره آنذاك يناهز الخامسَة عشرة.
ا دراســتُه فكانت بنَـْزوى بيضة اإلســالم على شــيوخ أجالءَ، منهم: محّمد بن روح بن عربي  أم

الكندي(3)، ورمشقي بن راشد(4)، وأبو الحسن محّمد بن الحسن النـزوّي(5).

البطاشي، سيف بن حمود، إتحاف األعيان بسيرة أهل ُعمان، ج1، ص 282.  (1)
المصدر السابق نفسه.  (2)

محمد بن روح بن عربي (أبو عبد اهللا) (ق: 3 و 4هـ).  (3)
هو الشيخ أبو عبد اهللا محمد بن روح بن عربي الكندي النزوي، هو من أهل سمد نزوى وعلمائها الكبار، وزعيم النزوانية.

عاش زمن اســتيالء العباســيين لعمان أّول مرة، وشــهد أحداث القرامطة بها. من شــيوخه: أبو الحواري محمد بن الحواري، 
والشيخ مالك بن غسان بن خليد، وغيرهما من مشايخ نزوى ونواحيها. ومن تالميذه: الشيخ أبو سعيد الكدمي.

من معاصريه محمد بن ســعيد بن أبي بكر، وأبو الحســن محمد بن الحســن، وعمر بن محمد بن عمر الــذي كان يكاتبه في 
قضايا العصر وشؤونه. وقف عن موسى بن موسى وراشد بن النظر، في خروجهما على اإلمام الصلت بن مالك.

من آثاره رسالة في ذكر األئمة المنصوبين في ُعمان بعد خلع اإلمام الصلت. وله أقوال فقهية كثيرة أثبتها من جاء بعده من العلماء.
ينظر ترجمته في: معجم أعالم اإلباضية، (قســم المشرق) ترجمة رقم: 1163. (نســخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: ـ 
بيان الشــرع، 363/4. 144/21. 114/37. ـ اإلهداء، مقدمة، 10. ـ ســيرة ابن مداد، 15. ـ الشــعاع الشــائع، 62. ـ إتحاف 
األعيان، 210/1 ـ 213. ـ أصدق المناهج، 55. ـ الجامع، 402/1. ـ دليل أعالم ُعمان، 145، 146. ـ فواكه العلوم، 246/1. 

رمشقي بن راشد (أبو عثمان)، من علماء القرن الرابع الهجري، ذكره الشيخ السيابي في الطبقة الخامسة.  (4)
كان واحًدا من أهل الحلّ والعقد في زمانه. شارك في تنصيب اإلمام راشد بن الوليد على الدفاع.

كان معاصًرا ألبي عبد اهللا محمد بن روح، وأبي الحسن محمد بن الحسن وأبي محمد عبد اهللا بن بركة.
ينظر ترجمته في: معجم أعالم اإلباضية، (قسم المشرق) ترجمة رقم: 369. (نسخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: ـ بيان 

الشرع، 295/2؛ 212/4. ـ منهج الطالبين، 625/1. ـ أصدق المناهج، 55. ـ دليل أعالم ُعمان، 67. 
محمد بــن أبي الحســن النزواني (ق: 4هـ) من علماء القــرن الرابع الهجري: عاصر ابن بركة وأبا ســعيد الكدمي، وأبا عبد اهللا   (5)=
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ًة في الدين، وســادًة للمتقيــن. فهو ينتمي إلى  وهؤالء الشــيوُخ كانوا كما تصفهم المصادرُ أئم
الطبقِة الخامسة من علماِء عماَن.

كان واحدًا من كبار علماء ُعَمان المحققين، إلى درجة أنه إذا أُطلق اســُم «أبو سعيد»؛ ُقِصد به 
هو دوَن غيره.

د بن أبي المؤثر …،  عاصَر من العلماِء أبا إبراهيم محمد بن سعيد اإلزكوي، وعبد اهللا بن محم
، وراشد بن الوليد الكندّي السمدّي النزوّي. وعاصَر اإلمامين العادلين سعيد بن عبد اهللا القرشي

وقــد ذكر الكدمي من عاَصــره من األئمة وهو اإلمام ســعيد بن عبــد اهللا(1) بخيٍر، وأثنى 
عليه ثناء حســناً، وحفظ لنا ســيرَته وما جرى في إمامته من أحداث، وذكــر حميَد خصاِله، 
عن عوراتهم، ُمِقيًال لعثراتهم،  رفيقاً، بارًّا بهم شــفيقاً، غضيضاً  وأنه «كان 5 لرعيته هيّناً 
بعيَد الغضب عن ُمسيئهم، قريَب الرضا عن محِسنهم، مساوياً في الحق بين شريفهم ودِنيهم، 
وفقيرهم وغنيهــم، وبعيِدهم وعشــيرِهم، ُمنـزالً لهــم منازلهم، متفقدًا ألمورهــم وأحوالهم، 
ومشــاورًا لمن هو دونَــه…»(2). إلى آخِر ما وصف مــن محامده التي اســتوجبت رضا الناس 

بإمامته(3).
نشأ فقيرًا من زخرف الحياة يقتات من نخلة واحدة يأكل تمرها، وَكرَمة واحدٍة يبيُع ثمرَتها لما 

يلزمه من كسوته.
غ للعلم،  واغتنى بالقناعة وتفــر .ج نســاءً موســراٍت رِغبن في علمــه وزَهد في مالهــنوقد تزو

تحصيًال، ثم تدريساً وتأليفاً.

محمد بن روح، وغيرهم من المشايخ. يبدو أنه كان رستاقي االتجاه في مسألة الصلت وراشد. تتلمذ على يديه أبو الحسن علي بن 
محمد البسيوي. يقول الشيخ أحمد السيابي: إنه المحشي على جامع أبي جعفر... ينظر ترجمته في: معجم أعالم اإلباضية، (قسم 

المشرق) ترجمة رقم: 1089. (نسخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: ـ سيرة ابن مداد، 24. ـ كشف الغمة، 475. 
ســعيد بن عبد اهللا الرحيلي أبو القاسم (ت: 328هـ): هو اإلمام ســعيد بن عبد اهللا بن محمد بن محبوب  بن الرحيل القرشي،   (1)
عالم من عائلة العلم والفقه فقد كان جّده محبوب من حملة العلم من البصرة إلى ُعمان، وكان أبوه وجده من أشــهر العلماء 
في القرن الثالث الهجري، وكان منزلهم بصحار من باطنة ُعمان. بويع اإلمام سعيد على الدفاع سنة 320هـ ، بعد سنين طويلة 
من الحكم العباســي، وقد بايعه الشــيخ الحواري بن عثمان، وعبد اهللا محمد بن أبي المؤثر وغيرهما. وسار في الرعية سيرة 
والعدل حتى قال عنه الشــيخ أبو محمد بن أبي المؤثر إنّه ال يعلم أحٌد أفضل وأعدل في ُعمان من سعيد بن عبد اهللا إال  الحقّ 
أن يكون الجلندى بن مسعود. توفي قتيًال بمعركة مناتي سنة 328هـ. تنظر ترجمته في: معجم أعالم اإلباضية، (قسم المشرق) 
ترجمــة رقم: 513. (نســخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: ـ كشــف الغمة، 477 ـ 478. ـ الفتــح المبين، 211. ـ تحفة 

األعيان، 192/1 ـ 195. اللمعة المرضية، 19. ـ منهج الطالبين، 631/1. ـ دليل أعالم ُعمان، 80.
االستقامة، ج2، ص 98.  (2)
المصدر السابق نفسه.  (3)

=
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وفي هذه المعاني نظم السالمي أبياتاً فقال:
وكـرمـــــة نخلــــة  ســـعيـد  للنعمـــــةأبـــو  يملـــك كـــــان شـــاكراً 
ثيابـــه ال مــــن غنــــى زوجتـــــهمنهـــــا طعامـــــه ومـــن كرمتـــه

ونظرًا لمكانته العلمية فقد تولى الردوَد على األسئلة التي كانت ترُد إلى اإلمام حفص بن راشد 
في قضايا اإلفتاء، وأصبَح مرجَع اإلمامة في هذا الميدان(1).

محمد(2). بينمــا كان معاصُره  تالمذِته، إال ولَده ســعيَد بــنَ  لنا أســماءَ  ولم تحفظ المصادرُ 
ا مكنه من إنشاء مدرسة ومســكٍن آوى إليه طلبَة العلم وكفاُهم ُمؤََن الحياة،  ابنُ بركة ميســورًا، مم

.(3) البلدان حتى من المغرب اإلسالمي فتوافدوا إليه من كل
ة. وهــو المرجُع في الفتوى  ة وجمهوِر األم لقيــْت أقوالُه وكتُبه القَبول والرضا مــن جمهرة األئم

ا جعَل العلماءَ في ُعَمان يطلقون عليه: «إمام المذهب». واألحكامِ عند اإلباضية، مم
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ته يمينُه من مؤلفات تجلت فيها مكانتُه العلمية ورئاســتُه  ا تــراُث الكدمي الخالِد فهو ما خط أم
ألهل االجتهــاد، حتى ُعد إماَم المذهب، واصطلح اإلمام الســالمي على تســميته «اإلمام» في كتابه 

مشارق أنوار العقول(4).
فكره، وشاهدًا على منـزلته العلمية ومنهجه في الفتوى  ونشيُر إلى أبرز مؤلفاته التي ُتَعد مرآةَ 

والتأليف.

الشيخ أحمد السيابي، المرجع السابق، ص 18.  (1)
لعــل من تالمذته: عبد اهللا بن محمد أبو محمود (ق: 4هـ): هو أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن زنباع، من علماء القرن الرابع   (2)
الهجري. يبدو أنه تعلم على يد الشــيخ أبي ســعيد الكدمي، إذ كان يقيّد عنه العلم ويسأله في شؤون الفقه والمعرفة. ينظر 
ترجمته في: معجم أعالم اإلباضية، (قسم المشرق) ترجمة رقم: 815. (نسخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: بيان الشرع، 

223/36، 95/37، 430/40، 444. ـ سيرة ابن مداد، 14. ـ إتحاف األعيان، 435/1. 
ينظر ترجمة الكدمي مفّصلة في البحوث المقدمة لندوة: قراءة في فكر اإلمام الكدمي، المنتدى األدبي، وزارة التراث القومي   (3)
والثقافــة، أيام 11 ـ 12 صفر 1421هـــ 15 ـ 16 مايو 2000م. الطبعــة األولى، 1422هـ/ 2001م. وبخاصة بحث: الشــيخ 
أحمد بن ســعود السيابي، اإلمام أبو ســعيد الكدمي، حياته وفكره. ـ وبحث الشيخ ناصر بن سليمان السابعي، كتاب االستقامة 
لإلمام أبي سعيد الكدمي، تحليل ودراسة. ـ وبحث الدكتور الطاهر محمد الدردير، كتاب الزيادة على كتاب اإلشراف للعّالمة 
أبي ســعيد الكدمي. دراســة مقارنة. كما وردت ترجمته وافية في: معجم أعالم اإلباضية، (قسم المشرق) ترجمة رقم: 1178. 
(نســخة إلكترونية). واعتمد هذه المصادر: الجامع، 71/1، 156، 194. ـ المنهــج، 224/1. ـ اللمعة المرضية، 21. ـ أصدق 
المناهــج، 54. ـ المصنــف، 189/3، 268، 411. ـ اإلباضية فــي مصر، 69، 55، 172. ـ تحفة األعيــان، 194/1. ـ إتحاف 

األعيان، 219/1. ـ دليل أعالم ُعمان، 146. 
السالمي، نورالدين عبد اهللا بن حميد، مشارق أنوار العقول، ج1، ص 15.  (4)
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كما تنم هذه المؤلفات عن شــخصيٍة موســوعيٍة كتبْت فــي مجاالِت العقيدِة والفقــِه والتاريِخ، 
بأســلوٍب متميز ِســَمتُه الدقة والتأصيل، والموضوعية واإلنصاف، والتزاُم الحقيقة العلمية واالستناِد 

إلى الدليل.
 ، م، واألصوليالمتكل ويصُف الشيُخ أحمد السيابي فكَر الكدمي بالشمولية والسعة، «فهو العقدي

والفقيهُ، والمؤرُخ، والناظُم للشعر، تدل لذلك مؤلفاته القيمة المفيدة»(1).
وتتجلى هذه الحقيقة في كتبه المحفوظة: االستقامة، والمعتَبر، والجامُع المفيد، والزيادة على 

كتاب اإلشراف للنيسابوري.
ويقول الشيخ أحمد الخليلي إنه «كَما كاَن عالًما جليًال وكان شجاعاً ِمقداماً، وبذلك كانت آراؤه 
ع بعلمه كمن تورع به». وهو بعيٌد كل البعد عن  فق مع شــجاعِته، ومما ُيروى عنه قوله: «من تشــجتت
ع والجبن، وقد قال بنفســه: ليــس العالُم من حمل الناس على ورعــه، وإنما العالم من أفتى  التنط

الناس بما يسُعهم في الدين»(2).
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كتاب االستقامة:
عاصر الكدمي الفتنَة التي ثارت بُعمان بســبب َعزل موســى بن موســى لإلمامِ الصلت بن 
مالك، وتوليته راشــد بن النضــر(3)، وما نجم عن هذا الســطو واالنقالب من جــَدٍل حاد بين 
العلماء، بيــن واقٍف ومتول ومتبرئ من موســى وراشــد، لخروجهما على إمامٍ شــرعي. فذهبت 
 المدرسة الرستاقية بزعامة ابن بركة إلى التشــديد والبراءة من موسى وراشد، وتولى الكدمي
الرد على المدرســة الرســتاقية، وتبنّى موقف االعتدال بالوقوف وعدمِ البراءة. وكتَب في ذلك 
كتابه الشــهير «االســـتقامة في الوالية والبراءة واإلمامة»، أّصل فيه لقضية الوالية والبراءة 
ل أحكامهما وحللها تحليًال دقيقاً، كما ُيعتبر هذا الكتاب فلســفًة  وموجباتهما وشــرائطهما، وفص

الشيخ أحمد السيابي، مرجع سابق، ص 19.  (1)
الشيخ أحمد الخليلي، التأصيل الفقهي عند أبي سعيد الكدمي، ضمن بحوث ندوة «قراءة في فكر اإلمام الكدمي»، ص 51.  (2)

راشد بن النضر الفجحي اليحمدي (ت: 285هـ).  (3)
سار مع موســى بن موسى في عزل الصلت بن مالك بعدما كبر وضعف، فعزله موســى بن موسى وولى راشد بن النضر إماًما 
ســنة 273هـ. مما أثار افتراق أهل ُعمان إلى فرقتين رستاقية بقيادة ابن بركة ونزوانية بقيادة أبي سعيد الكدمي. إلى أن جاء 

ا لهذه التفرقة ووحد القلوب. وعرفت ُعمان في عهده كثيًرا من الفتن والقالقل. اإلمام ناصر بن مرشد فوضع حد
وردت ترجمتــه مفصلة في: معجم أعالم اإلباضية، (قســم المشــرق) ترجمة رقم: 335. (نســخة إلكترونيــة). واعتمدت هذه 
المصادر: ـ تحفة األعيان، 204/1، فما بعدها. ـ الشعاع الشائع، 36، 52. ـ غرس الصواب. ُعمان عبر التاريخ، 199/2، 210، 

213. ـ كشف الغمة، 264. الفتح المبين، 232. ـ دليل أعالم ُعمان، 68.
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لنظام الحكم وشــرعيته في اإلســالم، بما جعله معتَمد كل الكتابات اإلباضية الالحقة في هذا 
الميدان.

وقد أشــار بنفســه إلى ســبب تأليف كتاب االســتقامة، بقوله: «فإنه لما امتُحن الضعفاء من 
المســلمين لفَْقد علمائهــم في الدين، عُظمت عنــد ذلك المحنَــُة، وانفَتحْت عليهم أبــواُب الفتنة، 
كانت مســتورًة، ... وكُثر المّدعون للعلم بعد  وانطلقْت عليهم ألسنٌة كانت محجوزًة، وظهرت ضغائنُ 
أن كان العلــم قليًال...، غير أنا نُكَني عن ذكر كثيٍر من تلك األســباب التي يكثر بذكرها الخطاب، 

ويطول بوصفها الكتاب، ويورث بيننا اإلحن واألعتاب، وال يبلغ بنا إلى فائدة وال شفاء»(1).
فقد بيّن ســبب وْضِع الكتاب والظــروَف المحيطِة بــه، والغايَة منه، وهــو رَأُْب الصدع وإطفاءُ 

الفتنة التي عم بها االبتالء، وتلك هي الفائدة والشفاء.
ويصف الشــيخ أحمد الخليلي حال الناس إثــر خلع اإلمام الصلت بن مالــك، إذ تأججت فتنٌة 
 ،بإعطاء القضية فوَق ما تســتحق عميــاءُ، «فنتج عن ذلك اختــالُف اآلراء وكثرة التعصبــات والغلو
وقد ضاق ضعفاءُ العلم ذرعاً من ذلك، ولم يدروا أّي مســلك يســلكوَن، وبمــن يقتدون حتى انبرى 
صه لذلك وهو كتاب  اإلماُم أبو ســعيد فجلّى الموضوع أتّم تجلية، وشرحه أوسَع شرٍح، في كتاب خص
«االســـتقامة» الذي شــرَح فيه أحكاَم الوالية والبراءة وفّصل ما أَْجَملَهُ َمْن َقبلَه من العلماء، فأزاح 

ستارَ اللبس عن الحقيقة، فكان جديرًا بأن يكون لمن بعد إماماً»(2).
وإلى جانب األهمية العقدية للكتاب؛ فإنه يعد مصدرًا تاريخًيا مهًما لتلك الحقبة التي عاشــتها 
 ق بالجانب السياســي والديني واالجتماعــي، وهو منبٌع ثريُعمان، وما توالــى فيها من أحداث تتعل
اســة التي تركت بصماتها بــارزًة في التراث العلمــي لعلماء ُعمان حتى  لدراســة لتلك الفترة الحس

القرِن العشرين.

كتاب المعتبر:
ُيذَكــر أن هذا الكتــاَب كان شــرحاً لجامع ابن جعفر األزكــوي، وهذا الجامُع مــن كتب الفقه 
المعتَمدة فــي الفتوى والقضاء بُعمان، تعقبــه اإلمام الكدمي باإليضاح فكان حجم «المعتبر» تســَع 
مجلدات، ولكنهــا فقدت ولم َينُج منها ســوى جزأين، ُطبعا فــي أربعة أجزاء، ويشــهد لهذا القول 
الجــزءان األوالن منه قضايا العقيدة كالوالية والبراءة، بإســهاب، نظرًا  مضموُن الكتاب؛ إذ تناولَ 
لحضورها القوي على الســاحة الفكرية في عصر الكدمي، ثم بدأ فــي الجزء الثالث في الطهارات 

الكدمي، االستقامة، ج1، ص 12.  (1)
الكدمي، المعتبر، مقدمة الشيخ أحمد الخليلي، ج1، ص 5.  (2)
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بدءًا بأحكام الحيض، واالستحاضة، واالستنجاء، وأسآر الحيوانات، وحكم طهارتها، وختَمه بالوضوء 
وأحكامه، وهو ما اتصل تناُولُه في الجزء الرابع مع مســائل االغتسال من الجنابة، وأحكام الجنب، 

والحائض، ثم شَرع في موضوع الصالة في آخر الكتاب وانقطع.
نه من تخريجات وتفصيل لمســائل  ولو ُحفــظ الكتاب كامًال؛ لكان ذخيرًة فقهية ثرية لما تضم
عديدة ال يزال كثيــر منها مما تَمــس الحاجُة إليــه اليوم في واقعنــا المعاصر من النــوازل التي 
تحدث للمكلفين في شــؤون الطهارات والعبادات. وال ريب أن المنهج نفسه يشمل أبواب المعامالت، 

واألنكحة، والجنايات، والعقوبات.

كتاب زيادات اإلشراف:
ال يزال هذا الكتاب مخطوطاً، وهو زياداٌت على كتاب اإلشراف على مسائل الخالف ألبي بكر بن 

المنذر النيسابوري الشافعي. أضاف إليه آراء فقهاء اإلباضية في المسائل الفقهية المعروضة(1).
يقول الشيخ السالمي: «كتاب زيادات اإلشراف ألبي سعيد أيضاً، وذلك أنه تعقّب كتاب اإلشراف 
ألبي بكر محمد بن إبراهيم المشــهور بابن المنذر النيســابوري المتوفى في سنة 317هـ ، جمع فيه 
د»(2). واستفاَد منه  مسألٍة ذكرها، فصّحح وضّعف، وقّرب وبع به أبو ســعيد في كلة، وتعق مذاهب األم
الشــيخ محمد بن إبراهيم الكندي في فصوٍل طويلٍة من كتابه «المصنف». ويذكر الشــيخ أحمد بن 
ســعود الســيابي أن صاحَب المصنف نقل معظم هذا الكتاب(3). فيكاُد يكون نســخًة ثانية من أصله 

المخطوط.

الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد:
وللكدمي فتاوى عديدة في مختلف أبواب الفقه اإلسالمي ُجمعت في كتاب كبير بعنوان «الجامع 
المفيد من أحكام أبي ســـعيد»، وقد َطبعتْهُ وزارةُ التراث القومي والثقافِة بُعمان في أربعة مجلدات. 
تصور منهجه في االجتهاد وأســلوبه في حل المشــكالت التي تواجه الناس في حياتهم العملية، وفي 
ر  هذه الفتاوى صورةٌ عن الكدمي الذي عايش هموَم الناس ونزل إلى واقعهم مرشــدًا وموجهاً، يبص
الناَس بأحكام دينهم حتــى يعبدوا اهللا عن علمٍ وبصيرة، كما أن فيها صــورًة عن المجتمع وما كان 

لم نتمكن من االطالع على أصل المخطوط، وقد أخبرني الدكتور ســليم آل ثاني أنه ســيتناوله ضمن بحثه «مقاصد الشريعة   (1)
عنــد الكدمي من خالل كتابه زيادات اإلشــراف». كما قدم الدكتور محمد الطاهر الدرديري بحًثــا إلى ندوة «قراءة في فكر 
اإلمام أبي سعيد الكدمي»، بعنوان كتاب الزيادة على كتاب اإلشراف للعّالمة أبي سعيد الكدمي. دراسة مقارنة. تناول مضمون 

الكتاب بإيجاز. 
السالمي، اللمعة المرضية من أشعة اإلباضية، ص 21.  (2)

الشيخ أحمد السيابي، مرجع سابق، ص 31.  (3)
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يشغله من قضايا ومشكالت، وهي مصدٌر وثيٌق لمن أراد دراســَة الحياة االجتماعية في عصر اإلمام 
. الكدمي

التاريخ والشعر:
ُيْذكــر ألبي ســعيد الكدمي كتاٌب فــي التاريخ يدعــى «التاريخيات»، لكن لم تحفظــهُ األياُم، 

د عنوانه. وال يمكن الحديُث عنه لمجر
من شــعر الكدمي نونيته التي صاغ فيها أحــداَث عصره، وهي صورةٌ  كما حِفظت لنا المصادرُ 

تاريخيٌة أيضاً لتلك الوقائع المهمة، ورؤيٌة شخصية لها بمنظور اإلمام أبي سعيد.
كما توجد منظومٌة كتبها جواباً لوالده سعيد(1).

:¬Ø«dBÉJ »a u»eóμdG ¢üFÉ°üN

اعتماُد الدليل:
ـى ذلك في بنــاِء اجتهاداته علــى مقتضيات أدلة الشــريعة، وعدمِ تقديــس الرجال رغم  يتجلـ
تقديرهم واالســتئناس بآرائهم. ومن ذلك قوله: «وقولُنا قول المسلمين، وإنما نراعي مذاهبهم ونَِرُد 

مشاربهم، وباهللا التوفيق. وُينَظر في هذا وال يؤخذ من قولنا إال بما وافق الحق والصواب»(2).
وفــي معرض الحديث عن نجاســة ميتة الحيــوان الذي ال دَم فيه واســتناد بعــض الفقهاء في 
مة من الهوام مثــل الحيات واألماحي  ما شــابه المحر ذلك إلى الذوق والعــرف، قال: «وعندي أن
وما أشــبهها؛ ألنه تأُكل اللحم وتعدو كالســباع، وما شــابه الحالل؛ فهو منه، مثل: الحشرات التي 
تســتخبثها النفوس. وموضع الشــبه إنما هو في األكثِر فــي مأَكِلها، والدليُل علــى ذلك القول قوله 
مه  الحرام ما حر [األعــراف: 157]. وعندنا أن ﴾ Z    Y   X   W   V   U ﴿ :تعالى

الشرع، وليس بالنظر إلى استقذاره»(3).

االستقالل الفكري والتواضع:
يتميُز الكدمي باســتقالله الفكري مع التواضــع في عرض آرائه، ومن ذلــك اعتماُده عبارة: 
«ومعي»، وأحياناً يقول: «وعنــدي»، أو: «وفيما معي»، أو: «وفيما عنــدي». وهي عباراٌت دالٌة على 

الشيخ أحمد السيابي، مرجع سابق، 31 ـ 32.  (1)
الكدمي، المعتبر، ج3، ص 155.  (2)
المصدر السابق، ج3، ص 181.  (3)
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اســتقاللية في الفكر، وتواضعٍ فــي الموقف، وإعماٍل للــرأي في فهم األدلة والنصــوص، أو آراِء 
الفقهاء السابقين.

األدُب مع المخالِف واحتماُل العذر له:
لقد كاَن الكدمي رئيَس المدرسة النـزوانية المعتدلة في موقفها من موسى بن موسى وراشد بن 
النضر. عند عزلهم الصلت بن مالك، فلم يتبرأ من موســى وراشــد، بل احتمــَل لهَما عذرًا، خالفاً 
د الذي اعتبر القضية ديناً، وألزَم الناس فيها باعتقاد البراءة. وهو تضييٌق  لموقف ابن بركة المتشد

ألمٍر كانت للناس فيه َسعٌة.

اعتماُده العدل من األقوال واآلراء:
«وال يعتمُد قول قومنا وال يقبل منه إال ما وافق العــدل، وال فرق بين قول القائلين من الجميع. 
فمن وافق قولَه العدل فهو العدل، وإياه نعتمد وبه نأخذ، وإليه نســتند، ومن خالف قوله العدل فال 
يجوز قبول غير العدل فيه...، وال نقول إن أحدًا من المسلمين من العلماء المهتدين يقول في الدين 
بغير ما وافَق العدل، وال ما يخالف العدل، إال أْن يكوَن منه ذلك على وجه الغَلط أو زلة يتوُب منها 

ن نقل عنه ذلك، أو في األثر الذي جاء عنه في ذلك. تحريف(1) معنى ما قيل عنه مم
وقد يكوُن من علماِء قومنَا الصحيح من القول، وما يوافقون فيه أصحابنا في معنى الدين والرأي.

وال يــرد على أحٍد من الخليقة شــيئاً [كذا] من العــدل، وال يجوزُ ذلــك وال ُيقبل من أحد من 
الخليقة ما يخالف العدل، وال يجوز ذلك من الدين فيما يجوز أحكامه أحكام البدع وبتحليل الحرام 
وتحريم الحالل، وما يكون حكمه حكَم الدعاوى. فكل ذلك غيُر جائٍز َقبول الباطل منه، وال رّد حقّ 

مما يخالف حكم العدل بعلم بباطل ذلك أو بجهل»(2).

منهج الكدمي األصولي:
مع الدليل، عميق  كما يؤكد الشــيخ أحمد الخليلي أن الكدمي كان في ما دونه من الفقه يدورُ 
النظر دقيــق الفكر، يرجع إلــى األصول المجَمــع عليها، وإلى جانــٍب من األصــول المختلف فيها 
كالقياس، واالستحسان، والمصالح المرسلة، واستصحاب األصل(3). وإن لم يكن شغوفاً بالمصطلحاِت 

التي درَج عليها علماء األصول.

ورد في األصل: تخوف، والصواب: تحريف.  (1)
الكدمي، المعتبر، ج3، ص 210.  (2)

الشيخ أحمد الخليلي، مرجع سابق، ص 51 ـ 52.  (3)
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وكان َيعتمُد القرآَن بالدرجة األولى في اجتهاداته، ثم الســنَة النبويــَة ال يتجاوزُهما إلى آراِء 
الرجال ولو كانت آراء جمهور العلماء، ومن ذلك رأُيه في من دخَل المسجَد واإلماُم يخطب للجمعة، 
فقد اعتمد الســنة الصحيحة في ذلك وأنّ عليه أْن يركع ركعتين، وأن ال َمْعِدلَ عن سنة النبي إلى 

قول غيره من الناس.

ويتجه إلى القرآن يستنبط منه الحكم ويرجح به عند اختالف اآلراء، فقد قال بلزوم الغسل 
من الجنابة للمرأة، ســواء كانت جنابتها في يقظة أو منام؛ لثبوت اسم الجنابة عليها، ولداللة 
النص القرآنــي: ﴿ A   @  ?  >  =   ❁    ;   :  9  8  ❁  6  5  4  3 ﴾ [الطارق: 5 ـ 7]. 
وفي آية أخرى قــال: ﴿ Ã   Â Á  À  ¿ ¾ ½  ¼ »    º ﴾ [اإلنســان: 2]. 
ــر األمشــاج بالمختلط، «وهو في معنى اختالط نطفة الرجل ونطفة المرأة، وهما األبوان،  وفس
اه اهللا كله َخلْقَهُ، وسّماه اهللا كله ماءً دافقاً... ولما أَطلق اسَم الجنابة بهذا المعنى كان  وقد سم
كالهما ُجنباً، بهذا المعنى المتّفَق عليه، وهو متفق في االســم والمعنى من الرجل والمرأة على 

سواء»(1).

كما يرى وجوَب صالة الجماعة على األعيان، وأنها ليســت فرضاً كفائيّاً كما يذهُب إليه جمهور 
العلماء، واســتدل بقولــه ژ : «َوالِذي نَْفِســـي بَِيِدِه َلَقْد َهَمْمُت أَْن آُمَر بَِحَطـــٍب فَُيْحَطَب ُثم آُمَر 
َق َعَلْيِهْم ُبُيوَتُهْم»(2). وقال  أَُخالَِف ِإَلى رَِجاٍل فَأَُحر اَس ُثمالن آُمَر َرُجًال فََيُؤم َن َلَها ُثمَالِة فَُيَؤذ بِالص
بــأن هذا التهديد دليٌل على وجوب الجماعة على األفــراد، وأن إقامة النبي لها مع أصحابه لم يكن 

رافعاً للوجوب عنهم، رغم قلة المتخلفين عنها على عهد رسول اهللا ژ .

كما ُعني بدليل القيــاس واعتمده في ترجيح بعض االجتهادات، كقوله بوجوب غســٍل واحٍد على 
دت جنابته، وعلى  المرأة التي اجتمع عليها أكثر من حدٍث؛ قياساً على وجوب غسٍل واحٍد على من تعد

دت وتنوعت(3). األحداث التي سبقته، مهما تعد الوضوءَ يرفُع كل اإلجماع أن

آخَر ينص الكدمي علــى التمييز بين الفرائض المختِلفة، فمــن َوجب عليه الوضوءُ  وفي موضعٍ 
أ على  ال يجزيه عنه االغتســالُ للجنابة «ولو اعتقد الوضوءَ في الغســل لم يجِزئْه، وعليــه أن يتوض
االنفــراد؛ ألن الفريضة ال تدخل في الفريضــة، على بعض ما قيل، وذلك علــى قول من يقول: عن 

غسل الحيض ال يدخل في غسل الجنابة، وأن عليها غسلين، غسٌل للجنابة وغسٌل للحيض»(4).

الكدمي، المعتبر، ج4، ص 46.  (1)
أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة، كتاب األذان، باب وجوب صالة الجماعة، حديث 618.  (2)

ينظر تفصيل المسألة واألقوال: الكدمي، المعتبر، ج4، ص 66 ـ 67.  (3)
الكدمي، المعتبر، ج4، ص 31.  (4)
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ويذكر الشــيخ الخليلي أَنّ الكدمي يرى االستداللَ باألصل المختلَف فيه، خالًفا البن بركة الذي 
يقول: «إن القياس ال يكون إال على أصل متّفَق عليه».

كما أن له اجتهاداٍت قامت على القياس الخفي في مسائل عديدة(1).
كما كان ُيعنى كثيرًا بوزن االستدالالت عندما يســتدل بالقواعد األصولية المتعارَف عليها. من 
م الخاص على العام، ودخول  مثل تقديم اآليات ذات الداللة القطعية على ذات الداللة الظنية، ويقد
النساء في عموم خطابات القرآن الواردة بصيغة الذكور، كخطاب المؤمنين وأشباه ذلك إال ما قام 
الدليل على اختصاصه بالرجال، كما قد تختص النساء بخطاٍب ال َيدخل فيه الرجال. ومن توظيف 
رًة بلفــظ «الذين آمنوا» في  هذه القاعدة لزوم غســل الجنابة للرجال والنســاء، لورود اآلية مصد

قول الحق تبارك وتعالى: ﴿  !   " #   $   %   &   '   )    (   *   
 0   21 3   4 5 6 ﴾ [المائــدة: 6]. «إن   /    .   -   , +
الخطاب عام يشــَمل الرجال كما يشمل النساء؛ وألن خطاب الشــارع الذي ُيلِزم الرجالَ بأمٍر من 
أمور الشــريعة يلزمهن أيضاً، مــا لم َيرْد دليٌل علــى خصوصيته للرجال دون النســاء»(2). وضرب 

لذلَك أمثلًة من آي القرآن(3).
ه، ففي باب االستبراء قال: «إذا كان االستبراء مأمورًا به،  األمر بالشــيء نهٌي عن ضد ويرى أن
وألنه من األمور المطلوبة الســتكمال الطهارة، فيكوُن عدُم االســتبراء منهيّاً عنه؛ ألن األمر بالشيء 

ه»(4). نهٌي عن ضد
وفي بــاب األدلة االجتهادية نجــد الكدمي ُيعنى عنايــًة واضحًة بالمصالح المرســلة، وبقاعدة 
االســتصحاب عنايًة بالغة، وتجلت في كثير مــن آرائه الفقهية، التي ُتعد فــي الحقيقة قاعدًة فقهية 

أكثر منها قاعدًة أصولية. وسنعرض لبعض نماذجها التطبيقية قريًبا.

:»eóμdG äÉéjôîJ

ــا تخريجاته الفقهية فيقول عنها الشــيخ أحمد الســيابي: «وقد  هذا عن منهجــه األصولي، أم
اعتُبرت تخريجاته من حلقات تطور التشــريع اإلســالمي اإلباضي، وتلــك التخريجات هي من باب 
تخريج الفروع على الفروع، فهو بعد أن يذكَر آراءَ الســابقين؛ يظهَر لــه من ذلك رأٌي آخر، وذلك 

الشيخ أحمد الخليلي، مرجع سابق، ص 65.  (1)
الكدمي، المعتبر، ج4، ص 48.  (2)
المصدر السابق، ج4، ص 48.  (3)
المصدر السابق، ج4، ص 6.  (4)
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معنى التخريج عند أبي سعيد… ويدخل هذا في مســألة جواِز إحداث قول ثالث بعد االختالِف فيها 
على قولين»(1). وهي مسألٌة أصوليٌة خالفيٌة.

وقد قام جــدلٌ طويٌل بين األصوليين حولَ هــذه القضية، بناءً على أن اختالَف الســابقين على 
قولين مانٌع من إحداث قول ثالث، وهو رأٌي غير ســديد؛ ألن حجيــة اإلجماِع قائمٌة في حال االّتفاق، 
ا االختالُف فــال َيحمُل داللًة ملِزمة تمنــع الالحقين من إحداث قوٍل آخر، بــل إن هذا االختالَف  أم

مسوغٌ إلحداث هذا القول ال مانٌع منه.
ولذا فــإن الراجح جوازُ ذلــك؛ ألن الخالَف األولَ ليــس إجماعاً على منع إحــداث قوٍل ثالث، 

وال َيحِمل مفهوَم اإلجماِع وال حجيّتَه(2).

:»eóμdG óæY á«¡≤ØdG óYGƒ≤dG

بعد إيضاح منهج الكدمي األصولي وتخريجاته الفقهية، نعرُج على القواعد الفقهية وتطبيقاِتها، 
الرئيُس لهــذا البحث. ومن المناِســب أن نمهد له ببيان موَجز لمفهــوم هذه القواعد  وهو المجالُ 
وأهميتها، ولمحٍة عن تطورها؛ حتى يتجلى دورُ اإلمــام الكدمي في هذا الميدان، وتكتَِمل صورةُ هذا 

اإلسهام في األذهان.

:ÉgQ tƒ£Jh ,É¡à«ªgCGh ,É¡eƒ¡Øe ,á«¡≤ØdG  óYGƒ≤dG

القاعدة في االصطالح: «قضيٌة كلية منطِبقٌَة على جميع جزئياتهــا»(3). أو هي: «قضيٌة كليٌة من 
حيث اشتمالُها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها»(4).

والقواعــُد الفقهيُة هي قضايا كليٌة منســوبٌة إلى الفقــه؛ لتناُولها أحكاماً فقهيــًة، َبْيَد أن هذه 
القواعَد الفقهيَة لم تكُن محل اتفاٍق في تعريفها رُغم وضوح معناها، ونكتفي بتعريفين لها:

أّولها أنها: «حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته»(5).
ن  فقهيٌة كليٌة في نصوص موَجزة دستوريٍة، تتضم وعّرفها الشيخ مصطفى الزرقاء بأنها: «أصولٌ 

ة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها»(6). أحكاماً تشريعية عام

الشيخ أحمد السيابي، مرجع سابق، ص 20.  (1)
ينظر تفصيل المسألة في كتب األصول في مباحث اإلجماع.  (2)

الجرجاني، التعريفات، ص 219.   (3)
د. محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية، ص 12. نقًال عن: الكليات للكفوي، 48/4.  (4)

هو تعريف الحموي على كتاب األشباه والنظائر. ينظر: مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج2، ص 965.  (5)
مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج2، ص 965.  (6)
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فِميزتها إيجازُ عبارتها وغزارةُ داللِتها، إذ تشمُل أحكاماً كثيرًة قد تتوزعها أبواٌب فقهية عديدة. 
وقد ُتصاغ في كلمتين أو ثالث، من مثل قاعدة: «الضرر ُيزال»، وقاعدة: «األمورُ بمقاصدها».

والمالَحظ أن هذه القواعَد ليســت مطلَقــًة، بل َتِرُد عليها االســتثناءات؛ ولذلك اعتُبرت قواعَد 
أغلبيًة، إذ ُيعَدل عنها حين تقتضي المصلحة وتحقيــُق العدالة هذا الُعدولَ، ونظيُر ذلك ما يقتضيه 

االستحساُن الذي يخاِلف األصولَ أو القياَس.
وأهمية القواعِد تتجلى في كونها ُتصور المبادئ الفقهيَة وَتكشــف عن مســالكها، وَتضِبط فروعَ 
ٌه لعمل  الفقِه الكثيــرِة بضوابَط وتجعلُهــا صالحًة للحفظ، وميســورًة للتطبيق، وهي بعَد ذلــك موج

دة في حياة الناس. الفقيه والقاضي في معالجة النوازل المتعد
يقول الشــيخ مصطفى الزرقاء: «ولوَال هذه القواعُد لبقيت األحكاُم الفقهية فروعاً مشــتتًة، قد 
تتعارُض ظواهُرها دون أصوٍل تمســك بها في األفكار، وُتبرز فيها العلــُل الجامعة، وُتعين اتجاهاتها 

التشريعية، وتمهد بينها طرَق المقاَيسة والمجانَسة»(1).
دًة دون مراعاِة ما يرُد عليها من استثناءات، فإنها  ولكن ال يمكن االعتماُد على هذه القواعِد مجر
أحكاٌم أغلبيٌة كما َسلَفَت اإلشارةُ؛ ولذلك تقّرر أنه: «ال يجوزُ الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ 

ألنها ليست كليًة بل أغلبيّة»(2).
وجاء في شرح مجلة األحكام العدلية: «فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح؛ ال يحكُمون 

د االستناِد إلى قاعدٍة واحدٍة من هذه القواعد»(3). بمجر
وباســتثناء بعض القواعد التي أساُسها نصوُص الوحي وأصولُ التشــريع؛ فإنه ال يصح االستناُد 
إلى هذه القواعد دوَن النظِر إلى ما يتناولُ القضيَة أو المســألَة من نصوٍص أو أدلة أخرى. ولذلك 

كانت هذه القواعُد دساتيَر للفقهاء ال نصوصاً للقضاء(4).
 ، ولم ُتوَضع هذه القواعُد جملًة واحدًة، بل تنامت الكتاباُت فيها َعْبَر مســيرِة الفقِه اإلســالمي
ٍة في عصور االزدهار، ونهضْت على أيدي كبار فقهــاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح،  وبخاص
رات  ة، ومبادک أصول الفقه، وعلَِل األحكام، والمقر اســتنباطاً من دالالت النصوص التشــريعية العام

العقلية(5).

مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج2، ص 967.  (1)
د. صالح بن غانم السدالن، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، ص 37.  (2)

المصدر السابق، ص 38.  (3)

المصدر السابق، ص 38.  (4)
مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج2، ص 969.  (5)
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 ، حديٍث نبوي قاعدٍة بعينها وَمْن َوضعها، ســوى ما كان منها نص وال ُيعرف بالتحديد تاريُخ كل
كقوله ژ : «َال َضـــَرَر َوَال ِضَراَر»(1). وأغلُب القواعد يجري استحســاُن عباراتها مــن ِقَبل الفقهاء، 
بعد أن تمر عبَر مراحــل التداول والصقِل والتحوير، ثــم ُتعتَمد قاعدًة وتدّون، وقد ُشــرع في جمع 
هذه القواعد في مؤلفات مســتقلٍة في مرحلَة الحقٍة، بعد أن كانت متناثرًة في مدونات فقه المذاهب 
االســتفادة  الفقهاءُ  الفقهُ الحنفي َقَصَب الســبق في تدوينها وتحريرها، وتبادلَ  المختِلفة. وإن حازَ 
 ، الحنفي نات رســالُة أبي الحســن الكرخيمنها بعد ذلك(2). وإن كان أقدَم ما وصل من تلك المدو
ة في القرن السابع، فكان كتاب: «قواعد  فات القواعد، وبخاصرت مؤل(المتوفى ســنة 340هـ). وتطو
األحكام في مصالح األنام» للعّز بن عبد الســالم (المتوفى سنة 660هـ) و: «الفروق» لشهاب الدين 

القرافي (المتوفى سنة 684هـ).
ثم بلغت حركُة التأليف ذروتها في القرنين الثامن والتاســع الهجريين. فرأينا كتب: «األشــباه 

والنظائر» لتاج الدين السبكي (توفي سنة 771هـ)، وجالل الدين السيوطي (توفي سنة 911هـ)(3).

رواه أبو داود، كتاب األحكام، باب من بنى في حقّه ما يضر بجاره، حديث 2341. عن طريق ابن عباس.  (1)
مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج2، ص 965. وينظر فيه تفصيل الحديث عن نشأة القواعد الفقهية وأقدم الروايات   (2)

الواردة في ذلك.
المصدر السابق، ج2، ص 971. وهذه أهم كتب القواعد الفقهية بحسب تسلسلها التاريخي:  (3)

أصول الكرخي، (340هـ) حنفي.
أصول الفتيا لمحمد بن الحارث الخشني، (361هـ) مالكي.

تأسيس النظر للدبوسي، (430هـ) حنفي.
قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم، (660هـ) شافعي.

الفروق للقرافي، (684هـ) مالكي.
األشباه والنظائر البن الوكيل، (716هـ) شافعي.

القواعد النورانية الفقهية، البن تيمية، (728هـ) حنبلي.
القواعد للمقّري التلمساني (758هـ) مالكي.

األشباه والنظائر البن السبكي، (771هـ) شافعي.
المنثور في القواعد للزركشي، (794هـ) شافعي.

القواعد البن رجب (795هـ) حنبلي.
القواعد الكلية والضوابط الفقهية، البن عبد الهادي، (909هـ) حنبلي.

األشباه والنظائر للسيوطي، (911هـ) شافعي.
إيضاح المسالك للونشريسي، (914هـ) مالكي.
األشباه والنظائر البن نجيم، (970هـ) حنفي.

قواعد مجلة األحكام العدلية (1292هـ) حنفي.
قواعد مجلة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أحمد، ألحمد القاري (1359هـ) حنبلي.

شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء. حنفي.
ينظر تفصيل الموضوع: القواعد الفقهية، مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، علي أحمد الندوي.
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ولقد أســهم علماءُ اإلســالم من مختلف المدارس الفقهية في إثراء القواعــد الفقهية تدويناً، 
وتحريرًا، وشرحاً، وتنقيحاً. بْيَد أن نصيَب اإلباضية منه كان شيئاً يسيرًا، وإسهامهم فيه كان مغمورًا، 
 ف مستِقلالعنا ـ على مؤل نوها، إذ لم نعُثر ـ بحسَب اطمقارنًة بالموسوعات الفقهية العديدة التي دو

في القواعد عندهم.

عنايًة من خالل تأصيله للمســائل الفقهية في كتابه الرائع:  بركَة الموضوعَ  وإْن أولى ابنُ 
مة  الجامع»، ولم يدِرك شــأَوه الالحقون في المشــرق، كما وجدنا االهتمـاَم نفَسه لدى عال»
جبل نفوسَة الشــيخ عامر الشــماخي في كتابه: «اإليضاح»، وبلغ توظيُف هــذه القواعِد درجًة 
ة  قطُب األئم عاليًة لدى الشــيخ عبد العزيــز الثميني في كتابــــه: «النيل»، وواصَل المســيرةَ 
د اطفيش في موسوعته: «شرح النيل»، كما أورَد اإلماُم السالمي القواعَد الفقهيَة الخمَس  امحم
الكبرى في: «شرح طلعة الشمس»، وذَكر بأنها أساُس الفقه لدى المدرسة اإلباضية؛ حيُثَ قال:

ُيزيُلـــُه ال  فْهـــَو  اليقيـــُن  ـــا  ــُهأم ــوُل ــص ح ــه  ــُل ــث م ــٌن  ــي ــق ي  إال
ــاصــِد ــق ــم ــال ـــا األمــــــور ب ـــم ــِدوإن ــانِ ـــوٌع بـــال مــع والـــضـــر مـــرف
ـِة بالمشـــق التـيســـيـُر  ــِةوُيـجـَلـــب  األّم ــذاب  ع الدين  في  ليس  إذ 
فــعــَلــى ــاً  ــم ــك ح لـــلـــعـــادة   األُلى(1)وإن الفقَه  ـــس  أس ذكرُت  قد  ما 

ا تقســيماُت هذه القواعد؛ فقــد تنوعت فيها مناهُج المؤلفين، واشــتهَر منها تقســيُمها إلى  أم
ــمها الشــاطبي إلى  ع عنها قواعُد جزئيٌة عديدةٌ. كما قس القواعِد الخمــِس الكبرى المذكورة، وتتفر

محورين رئيسين، أولهما قواعُد فقهيٌة، والثاني يتناولُ قواعَد المقاصد.

وتندِرج هذه القواعُد تحَت أقسامٍ أساسيٍة هي:
قواعُد تتعلق بالمصلحة والمفسدة بدرجاتها الثالث: الضرورية، والحاجية، والتحسينية. ـ  1
وقواعُد تتعلق برفع الحرج. ـ  2
وقواعُد تتعلق بمآالت األفعال، ومقاصِد المكلفين. ـ  3
وقواعُد تتعلق بمنع الضَرر وإزالِته عند وقوعه. ـ  4

نها كتاُب المعتبر بحسب التصنيف األول قْدرَ  ة التي تضموسوَف نحاول استجماعَ األمثلة التطبيقي

ينظر: السالمي، شرح طلعة الشمس.  (1)
ومن الباحثين من جمع القواعد الفقهية من كتاب اإليضاح، وتصلح موضوًعا لرسالة جامعية. نظًرا لحجمها المعتبر.

كما يقوم األســتاذ مصطفى حمو رشــوم بإعداد أطروحة دكتوراه في جامعة األمير عبد القادر بقســنطينة في الجزائر، بعنوان 
«القواعد الفقهية عند اإلباضية».
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اإلمكان، وهو إيراُد القاعدِة الكبــرى، ثم ما ينضوي تحتها أو يقُرب منهــا. وهذا التصنيُف اجتهاٌد 
شخصي قابٌل لإلثراء والتصويب.

: q»eóμdG óæY óYGƒ≤dG  äÉ≤«Ñ£J

لئن ثَبت وروُد بعض القواعد على لســان رسول اهللا ژ ِلَما آتاُه اهللا من جوامع الكلم، من مثل 
ر  من المقر عي واليميُن على المنكر»(2)؛ فإن َنة على المدقوله: «ال ضرر وال ضرار»(1). وقوله: «البي
َر تدويِن القواعد الفقهية باعتباِرها صياغــًة فنيًة دقيقًة ألحكامٍ أو مبادئَ فقهيٍة جامعٍة؛  تاريخيّاً تأخ
ولذلــك وجدنا الكدمي يتناولُ مفهوَم هــذه القواعِد في تطبيقاته الفقهية مــن كتابه المعتبر بصفٍة 
ا زياداته على كتاب األشراف  له، أم الوحيُد الذي ُيعتبر تأليفاً مستقال ه المجالُ الفقهيأساسيٍة؛ ألن

ٌم، وإن كان ذلك ال يقلل من أهميته العلمية. فهو عمٌل متم
وَتِرُد نصوُص بعِض هــذه القواعد عرضاً أثناءَ تحليِل الكدمي للمســائل الفقهية التي تناولها في: 

«المعتبر»؛ ولذلك كان استقراءُ مؤلفاته ُخطوًة ضرورية لرْصد هذه القواعد في خبايا تلك المؤلفات.
نته  في كتابه: «المعتبر»؛ لما تضم عند الكدمي التقعيدي الفقهــي وال يخفى على القارئ الحس
تحليالُته من َمْســَحٍة تأصيليٍة لألحكام، إّما بالرجوع إلى أدلتها النصيــة، أو إلى قواِعدها الفقهية 

ها أحياناً، وبمعناها غالباً. يورُدها بنص
وقد اســتطعُت على عجٍل رصَد بعِض هذه القواعد فــي جانبها التطبيقّي، أَْعــِرض معالمها في 

الفقرات اآلتية:

القاعدة األولى: األمور بمقاصدها(3).
ر القواعَد الخمَس الكبــرى، وُتعتبر أصًال لكثيــر من القواعــد الفرعية المتصلة  وهذه تتصــد
ٍة بالمقاصد، بل هي أم قواِعد المقاصد في الشــريعة اإلســالمية، وأساُســها الحديث النبوي  بخاص
الشريف: «إنما األعمال بالنيات»(4). وهو حديٌث جليُل القدر، عظيُم األثر في كل أفعال المكلفين(5)؛ 

سبق تخريجه.  (1)
الصواب أن النبي ژ قضى بأن البينة على المّدعي واليمين على المّدَعى عليه. أما رواية قولية عنه بذلك ففيها مقال. ينظر:   (2)
البخاري، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن وغيره. ـ ســنن الترمذي، كتاب األحكام عن رسول اهللا، باب ما جاء 

في أن البينة على المدعي واليمين على المدَعى عليه. حديث رقم1341.
وردت هذه القاعدة في المادة 2 من مجلة األحكام العدلية.  (3)

رواه الربيع بن حبيب في مســنده عن ابن عباس، باب في النية، حديث رقم 1.. وروته كتب السنة كلها عن عمر بن الخطاب،   (4)
ـ ينظر: صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، حديث رقم1. 

يقــول ابن حجــر في فتح الباري في شــرح حديث «إنما األعمــال بالنيات»: « وقد تواتــر النقل عن األئمة فــي تعظيم قدر هذا   (5)=
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ـُز العبادةَ عن العادة، وتميز بيــن درجاِت العبادة من فرٍض، وُســنة، ونافلة، فتختلف  النية تميـ ألن
أحكاُم التصرفات بناءً على المقاصد والنيات، وإن اتفقْت في المظاهر والتجليات.

وقد تجلى توظيُف الكدمي لهذه القاعدة في مسائل عديدٍة، نقتصر على نماذج لهذه المسائل:

تحديد نية االغتسال للجنابة:
ــة صالِة صاحبه، فمْن أصابتــه جنابٌة بالليل  إلجزائه وصح وتحديُد نيِة االغتســال أمٌر ضروي
ولم َيعلم بها حتى أصبَح، فقام فاغتســل من حر أراد به أن يتبّرد، أو غيِر ذلك من أســباٍب أخرى، 
ا كان  ى صــالةَ الفجِر، فلمصل ولم ينِو بذلك الغُســَل من الجنابة، ولم َيعلم بها حتى اغتســَل، ثم
النهارُ علَم بها. فهَذا ال يجِزئُه غسلُه األول، وعليه إعادةُ الغسل بالنية للجنابة، وإعادةُ الصالة؛ ألنه 
ق الكدمي بين ِعلم  ل. ثم فرال يصلح ذلك إال النية(1). وقد ذكر قوًال البن محبوٍب بإجزاء الغسل األو
هذا الرجل بالجنابة قبل االغتسال ولكنه نسيها، فهذا معذوٌر يترخص معه، فيجزيه االغتسالُ األول، 

ا إذا لم يعلم بها حتى اغتسل؛ فال يجزئه، وعليه غسٌل جديٌد(2). أم
ق بخمسة دراهم على الفقراء، ثم نظَر فإذا له مائتَا درهمٍ  رجًال تصد وفي باب الزكاة، «لو أن
قــد حالت حوالً، لم يكن ذلك يجزئه عــن الزكاة»(3)؛ لعَدم توفر القصِد إلــى أداء هذه الفريضة، 

رُغم حصول مؤداها ظاهرًا من إخراج قيمِة الزكاة المفروضة.

تحّوُل النية في ظروف خاصٍة:
إذا استحالَ تحقق النية التي قصدها المكلف؛ تحولت إلى ما يمكن في نظر الشرع، وذلك مثل 
نية الصيام، كمن أصبح صائماً يوماً من رمضان يعتقُد ذلك نافلًة، وهو عالٌم بأنه من شهر رمضان؛ 
فإن رأَي الكدمي أن نيته تســتحيُل مــن النافلة إلى الفريضة، وال َبَدلَ عليــه؛ ألنه صام ذلك اليوَم 
ة من يرى عليه البدلَ  ٌة عارضٌة ما داَم قد أتــى بواجِب الصيامِ. وثمله نيالوجوه. ولن تحو على أتم

الختالف النية، وهي ال تتحولُ تلقائيّاً، بل باعتقاِد اإلنسان(4).

الحديث: قال أبو عبد اهللا: ليس في أخبار النبي ژ شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واّتفق عبد الرحٰمن بن مهدي 
والشــافعي... على أنه ثلث اإلسالم، ومنهم من قال ربعه، واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضاً: يدخل في ثالثين باًبا 
من العلم، وقال الشــافعي: يدخل في سبعين باًبا، ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة. وقال عبد الرحٰمن بن مهدي أيضاً: ينبغي 
أن يجعــل هذا الحديــث رأَس كل باب. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كســب العبد يقع بقلبه ولســانه وجوارحه، فالنية أحد 

أقسامها الثالثة وأرجحها؛ ألنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله». 
الكدمي، المعتبر، ج4، ص 55.  (1)
المصدر السابق، ج4، ص 56.  (2)
المصدر السابق، ج4، ص 56.  (3)
المصدر السابق، ج4، ص 72.  (4)

=
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التراضي ال ُيبيح الحرام:
ـف موافقاً لقصد  فين. ومفاُدهــا أن يكون قصُد المكلـوهذا يندرج تحــت قواعد مقاصــد المكل
الشارع، وإال كان عملُه باطًال لبطالن قصده، ســواءٌ كان ذلك فعًال منفردًا، أو اتفاقاً أو شرطاً بين 

اثنين في عقٍد أو معاملٍة من المعامالت.
: «كّل شـــرط يخالف أصول الشـــريعة باطٌل». وهــو معنى الحديث  الكدمي أن ولذلك نــص

الشريف: «كل شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل»(1).
ت عليه مجلة  وهذا من القواعد التي اقترَح الشيخ مصطفى الزرقاء إضافتَها إلى مجموع ما نص

األحكام العدلية.
ر اإلماُم الكدمي أنه ال يجوزُ االنتفاعُ بالنجاســات بوجٍه من وجوه الحالل،  وفي هذا المعنى ُيقر
كما اليجوزُ بيُعها بحــال، «ولو تراضيا على ذلك [البائع والمشــتري] وَعِلما به؛ ألن في ذلك إدخالَ 
رر من المشتري على نفسه، وكل شيء من الضرر فهو غرر، وكل غرٍر فهو باطٌل، وال يجوز بيعه،  الض

حت»(2). وهو من الس

الفرق بين العمد والخطأ في األحكام:
«ومعي أنه لو ترك فــي موضع وضوِئه في الوضوء قليًال أو كثيرًا علــى العمد لتركه، ولو لم يترك 
الجارحــة كلها، ولو كان قد ترَك أقل مــن مقدار ُظفر؛ فإنه يكوُن بمنـزلة مــن ترك جارحًة من جوارح 
الوضوء، في معنى ما يختلف فيه. والتارُك لشيء من جارحٍة من جوارح الوضوء عندي كالتارك لجارحة، 
ولو ترك على النسيان جارحًة من جوارح الوضوء أقل من مقدار الظفر ناسًيا حتى صلى، فمعي أنه قيل: 
ال إعادةَ عليه فيمــا مضى من الصالة، وقيل عليه اإلعادةُ للصالة لتركه قليــًال أو كثيرًا... وأما إذا ذُكر 
ذلك قبَل الصالة فمعي أنه يخرج في معنى االتفاق أن عليه غســَل ذلك الــذي تركه كائناً ما كان هذا 

الذي تركه... وإْن صلى على ذلك قبل أن يغسل الذي كان عليه قد تركه فعليه إعادةُ الصالة»(3).
ة النجاسة من وجٍه لم يفســد من وجهين، وهكذا، وبثبوت هذا  وإذا لم يفســد الوضوء بمماس»
في موضع واحد من البدن ثبت أيضاً في أكثر من موضع، وإذا لم يثبت الكل لم يثُبت الجزءُ، وإذا 

أخرجه بهذا اللفظ النســائي وابن ماجه والترمذي وأحمد. وأخرجه البخاري ومســلم بلفظ: «ما كان من شرط ليس في كتاب   (1)
اهللا فهو باطل» وألفاظ متقاربة أخرى. ينظر: صحيح البخاري، كتاب الشــروط، باب الشــروط في الوالء، حديث رقم 2579. 
ـ ســنن الترمذي، كتاب الطالق، باب خيــار األََمة تعتق وزوجها مملوك، حديث رقم 3451. ـ ابــن ماجه، كتاب األحكام، باب 

المكاتب، حديث رقم 2521.
الكدمي، المعتبر، ج3، ص 101.  (2)

المصدر السابق، ج4، ص 23.  (3)
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لم يثبت في جارحٍة وضوءٌ لم يثُبت في غيرها، وإذا لم يثبت في شيٍء من ذلك، سواء غسلَه بنفسه 
أو غيره، فهذه األشياء كلها بعُضها من بعض»(1).

وفي فســاِد الصومِ بالغيبِة والكذب عامدًا، وباألكل والشــرب والجماع ناســياً، وكذلك تفُســد 
الصــالة إذا عمل فيهــا عمًال عمدًا خارجــاً عنها، وكذلك الحــج والعمرة والوضوء، «فإن الفســاد 
أ في شيء من ذلك دون شــيء، إذا كان فريضًة وكان كله فاسدًا بفساد بعضه، أّوله وآخره.  ال يتجز

أ فيه، وهو شيءٌ واحٌد»(2). وكلّ ما وقع عليه الفساد فهو فاسٌد، وال يتجز
القاعدة الثانية: اليقين ال يزول بالشك(3)

هذه من القواعد الفقهية الكبــرى، وقد تجلى تطبيقها مع قواعدهــا الفرعية لدى الكدمي في 
مسائل عديدة جًدا من كتاب المعتبر. واعتمدها في باب الطهارات وما يعرض للمرء فيها من شكوك 

ووساوس. ومن هذه المسائل:
«من وجد بلًال في ذكره أو انتشــاًرا فظنّ أنه قد أفســد ثوبــه، وكان إذا عناه ذلك فنظر وجد 
شيئاً قد خرج، وربما نظر فلم ير شيئاً، فعناه ذلك فلم يعلم أخرج منه شيء هذه المرة أو لم يخرج 
منه، فال بأس حتى يعلم أنه خرج عليه هذه المرة ما قد أفسد عليه. ذلك ألننا نبني في هذه األمور 

على اليقين، فإذا نظر ولم ير شيئاً، أو لم يخرج منه شيء فال يعتد بالشك في ذلك»(4).
وعرض المســألة نفســها في موضع آخر وعقب عليها أنــه «ليس عليه النظــر وال اللمس حتى 
يستيقن أنه خرج منه شــيء، ألن األصل أن الطهارة قائمة حتى يثبت لديه بالنظر أنه قد خرج منه 

شيء»(5).
وفي باب الطهارات دائماً ذكر عروض النجاســة على الطهارة، فتظل كذلك حتى يغيرها ســبٌب 
إلى مخرج الطهارة، ولــو كان ضعيفاً أو محتَمــًال، «فإذا احتمل ذلك فالطهــارة أْولى به في معنى 
الحكم، جرياً على اتباع الحكم أن األصَل الطهارةُ ما لم يدخل عليه من اإلشكال في معنى ذلك ما 
ُيخرُجه من معنى االطمئنان أن ذلك من الرطوبة التي تأتــي بطبيعتها من الطهارات؛ ألنها األصل، 

والنجاساُت عارضٌة»(6).

الكدمي، المعتبر، ج4، ص 144.  (1)
المصدر السابق، ج4، ص 180.  (2)

وردت هذه القاعدة في المادة 4 من مجلة األحكام العدلية.  (3)
الكدمي، المعتبر، ج3، ص 113.  (4)
المصدر السابق، ج3، ص 115.  (5)
المصدر السابق، ج3، ص 119.  (6)
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ة صلواٍت ثم هو  ى صالًة واحــدًة أو عدقام فصل وفي مســائل الجنابة، إذا كان الرجُل ُجنُباً ثم
لم يتيقن من غســله للجنابة، فالُحكم أنه مغتســل حتى يعلم يقيناً أنه لم يغتسل. إذا كان قد تعود 
الصلوات ويدينُ بوجوب غسل الجنابة، وال ُيعرف عنه عادًة ترُكه. ويخرج هذا على معنى االطمئنان، 
فالوضوء أمٌر معتاٌد ال يغفله اإلنســاُن في أكثر الحاالت، وليس ُغســل الجنابة كذلك عند الكدمي. 

.(1) اليقين ال يزول بالشك ه قد اغتسل؛ ألنفعلمه بالجنابة يقينٌ، وهو على يقينه حتى يعلم أن
وذكر االختالَف في أكل لحم الدجاج الذي يقتات على األقذار والنجاســات، وقضى بأن الحكم 
لًة كانت نجســًة وحرم أكُل لحمها، وإن لم تكن جّاللًة بقيت  قائٌم على االســم، فإذا اعتبرناها جال
علــى أصلها من ِحل أكل لحمها كســائِر الطيور الجائــز أكُل لحمها. «وإن كان من جهة االســترابة 

فاالسترابُة ال توجب تحويل األحكام»(2).
وفي باب الحقوق؛ إذا علم أنه قد وجب عليه شــيءٌ من حقوِق العباِد وأشباِهها، ثم لم يعلم بعد 
ذلك هل هو قام بأدائها أو لــم يقم بذلك، فحكُمه وجوُب أدائها لُثبوت هــذا الحكم في حقه، ولم 

يكن قد خرج منه بيقين واطمئنان. وكذلك الحج والزكاةُ من حقوق اهللا(3).
ر منها في اليوم أو  ة تفصيٌل دقيٌق وتفريــٌق بين أنواع الواجبات والحقوق، ما يتكــر وإن كان ثم
ر، وما ُيعَذر في تأخيره وما ال يعَذر، وأثُر ذلك على الشــك واليقين في أدائه.  الســنة، وما ال يتكر
 شــيٍء من األشــياء وأمٍر من األمور في دين اهللا تبارك وتعالى، وكل كل والضابُط فيها إجماالً: «أن
م، وكل حق من الحقوق المبينة في شــرع اهللا ســبحانه،  اهللا وِحرمة ما حر حكم في حــالل ما أحل
حة له من الكتاب  نة عليه الموضحكم من أحكام الشريعة، جميع هذا كلّه جاٍر على أصوله المبي وكل
ة. فإذا ثبتت هذه األحــكاُم فهي ثابتٌة حتى يزيلها أصــٌل مثلُها، فكل حكم منها  والســنة وإجماع األم
ثبت فيَظل ثابتــاً على أصوله وال يزول إال بحكم ثابــت مثِله يزيلُه. وإذا زال حكــٌم من أحكام هذه 

الحقوق فأصوله زائلٌة حتى ُيثبتها أصٌل مثلها»(4).

قاعدة االستصحاب:
هذه القاعدة حاضرةٌ فــي كتاب: «المعتبر» بصورة بارزٍة ال يكاُد يخلــو منها مبحٌث من مباحث 

الكتاب، وهي جلها في باِب الطهارات.

الكدمي، المعتبر، ج4، ص 77.  (1)
المصدر السابق، ج3، ص 154.  (2)

لها من حيث الشك واليقين واالطمئنان، والفرق بين أنواع  المصدر الســابق، ج4، ص 79. وضرب أمثلة واقعية وتفصيًال دقيقاً   (3)
الفرائض في هذه القضية العملية المهمة.

المصدر السابق، ج4، ص 82 ـ 83.  (4)
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ومســتنَُد هذه القاعدة حديُث النبي ژ فيمن شــك في خروج الريح أنه ال ينصرف حتى يسمع 
صوتاً أو يجد ريحاً(1).

ومن نماذجها:
قوله في الطهــارات: «ومعي أنه يخرج أنه لو علم صاحُب النجاســة بنجاســٍة في ثوبه أو بدنه 
كان على هذا َيخُرج معناه، وإْن لم يعلَْم فالنجاســة بحالها في الحكم، حتى يعلَم طهارتها بحكمٍ أو 
طمأنينة. وال يلحُق ذلك في الصبي بحاٍل؛ ألن الصبي غيُر متعبد بالطهارة من النجاسة، فال طهارةَ 

عليه. وما ثبت فيه من النجاسة فهو في الحكم نجٌس حتى يعلم طهارتها»(2).
وقال: «كلّ ما صح أنه نجٌس فاســٌد؛ فهو فاســٌد نجٌس في الحكم حتى تصــح طهارته بحكم أو 
 فيه بحكم االطمئنان، إذا غلب ُحكم االطمئنان على معاني الحكم من طهارة ذلك. وكل بما ال شــك
شــيء صحت طهارته وثبتت فيه؛ فهو في الحكم طاهٌر حتى تصح نجاسته بما ال يشك فيه من حكمٍ 

أو اطمئناٍن»(3).
وقال مؤكدًا هذا المعنى: «وعلى األصل المحكوم به على أن النجاسَة بحالها من حيُث ما كانت، 
فمتى مس موضَعها شيءٌ من الطهارة ما لم يعلم طهارتها فهو نجٌس حتى يعلَم طهارة ذلك بالحكم. 

فهذان هما األصالن اللذان عليهما العمل»(4).
وفي معــرض الخالف حول طهارة الدجاجة التي ترعى األقذار والنجاســات، أورَد قول البعض: 
إنها مســترابة؛ لرعيها األقذار، ولكــن «ال يتحول بذلك حكمه في روثه وال ســؤره حتى يكون جّالالً 
ال يخلط مع النجاســة غيَرها من الطهارات. وكل شــيٍء على أصله من الطهارة حتى تصح نجاسته، 
ومن النجاســة حتى تصح طهارُته، وما كان أصلُه نجساً فهو نجٌس إلى األبد»(5). وضرَب لذلك مثًال 
بالســبع والخنـزير، فلو ُحبســا عن النجس وأُطِعما الطاهَر فقط «لم يكن ذلــك محوّالً لحكمه عن 

التحريم إلى التحليل، وال إلى طهارِة َخَبِثِه»(6).

ْيءَ  هُ َيِجُد الشُل ِإلَْيِه أَنِذي ُيَخيُجُل ال هُ َشكَا ِإلَى رَُسوِل اِهللا ژ الرِه أَن َعْن َعم لفظ الحديث عند البخاري: «َعْن َعباِد ْبِن َتِميمٍ   (1)
أَْو َيِجَد ِريحاً» كتاب الوضوء، باب من ال يتوضأ من الشــك حتى  ال َينْفَِتْل أَْو ال َينَْصِرْف َحتى َيْســَمَع َصوْتاً  الِة َفقَالَ  ِفــي الص

يستيقن، حديث رقم137.
الكدمي، المعتبر، ج3، ص 87.  (2)
المصدر السابق، ج3، ص 88.  (3)
المصدر السابق، ج3، ص 88.  (4)
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ا الدجاُج فأصلُه طاهٌر بإجماع، وجائٌز أكُل لحمه، «فال نحب أن نعدلَ حكمه عن سائر الطير  أم
الطاهر إال بشــاهد ودليل، وإن لحقَه فســاُد خزِقه من طريق االســترابة على غير ما يشــبه معانَي 
األصول في حكمه معنَا، وما يشــِبهُه من معاني األصــوِل إثباُته في جملة الطيــر الطاهر لحُمه من 

الرواعي، ال من النواشر وال من النواهش، وَيلحق كال اسَمه وحكَمه»(1).

األصُل بقاُء ما كان على ما كان:
«وكل شــيٍء يكوُن على أصله فهو ثابٌت فيه حكمه، سواءٌ كان على أي وجٍه من الوجوه من طاهر 

أو من حالٍل، حتى يصح فساُده أو يصبح ليس حالالً بحاٍل من الحال»(2).
«فالحائض ُحكمها في جميِع األشــياء نفُس حكِم الحائض طوال فترة بقاء الحيض، حتى تغتسَل 

الغسَل الذي ُيبيُح لها الصالةَ، وحتى تكون طاهرًة بما يبيُح وطءَ زوِجها لها»(3).
«فقد ثبت أن المشــركين وغيَرهم ممن ورَد النص بمنعهم، وهم الحائُض حتى تزولَ حالة هذا 
الوصف، والتطهّر منه. وكذلك النفساء حتى تطهُر من النفاس، والجنُب حتى يزيَل الجنابَة بالغسل، 
واألقلَف من البالغيــن من الرجال حتى تزولَ عنه تلك الصفُة، كل أولئك ال يدُخل أحُدهم مســجدًا 
من المساجد إال بعَد الطهارة، وكذلك ال يدُخل المصلى المتَخذ للصالة؛ ألنه في حكم المسجد»(4).

الطهارُة أصٌل والنجاسُة عارٌض:
ٌة في قوله في  قولَ الواحِد الثقِة المأمون حج ة معاني قوِل أصحابنا أن ه يخرج في عامفمعي، أن»

ست ويمكن طهارتها، ونجاسُة طهارٍة يمكن نجاستُها. طهارة نجاسٍة قد تنج
 ًة في نجاســة الطهارة؛ ألن ة في طهارة نجاســٍة وال يكــون حج ـه يخرج أن يكون حج ومعي، أنـ
 أصَل األشــياء طاهرةٌ حتى تصح اإلســالَم أولى من الكفر؛ وألن الطهارةَ أولى من النجاســة؛ وألن

نجاستُها؛ وألن النجاسَة من الطهارات حادثٌَة والطهارةَ أصليٌة»(5).
ـق بأحكام الطمأنينة  ة خبِر الواحِد في نجاســة الطاهر أو طهارِة النجس يتعلـحجي ــن أنبي ثم

ال بأحكام القضاء التي ال يسُع اختالُفها(6).

الكدمي، المعتبر، ج3، ص 154 ـ 155.  (1)
المصدر السابق، ج4، ص 118.  (2)

المصدر السابق، ج4، ص 119 ـ 120.  (3)
المصدر السابق، ج4، ص 121.  (4)
المصدر السابق، ج3، ص 91.  (5)
المصدر السابق، ج3، ص 91.  (6)
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الُحْكُم في المسائل المْشتبهات:
ذَكر ِحرمة السباِع من الدواب والنواشــِر من الطير، وأن علته أكلُها النجاساِت في الغالب، إذ 
ا لِزمتْها الريبُة من هذا الوجه، ولو صح عليها  يكاُد على أكثر الحاِل أن يكوَن أكلُها النجاسات. فلم»
معنى أكُل النجاســة ال يخلط معها غيُرها للزمها حكُم الجّاللــة والتحريُم للحمها، والرجس لجميع 
ــها من رطوبات. وكلّ مستراب يلزمه حكم  ــت أو مس ما فيها من معانيها من رطوباتها وجميِع ما مس
اإلشــكال. وكل مشــكوٍل موقوف حتى ُيعلَم ما يخرجه عن حاِل اإلشــكال إلى طهارة ال شك فيها، أو 
نجاســٍة ال شــك فيها، فيثُبت له حكُم ما يصح فيه، فلزَم هذه الدواب وهذا الطيَر من الصنفين… 
ُحكُم اإلشــكال والوقوف والكراهية ألْكِل لحومهــا…، من غير أن ُيحكَم عليه بنجاســٍة وال تحريمٍ. 
مات النجســات  بعْينه وُوجد هذا المشــكل فــي هذه الحال والمحر فإذَا لم يوجــد الطاهُر الحاللُ 
بعينها؛ كان هذا الموقوف أولى من المحّرمات وأطيب وأولى أن تســتعمل في معانيه دون المحرمات 

والنجاسات»(1).

البناء على األحوط:
ســئل عن امرأٍة طلقها زوُجها فحاضت الحيضَة الثالثة، وكان حيُضها عشرةَ أيام، فرأت الطهر 
بعد خمســة أيام، هل لزوجها أن يراجعها؟ قــال: ال، وال أحب أن تتزوج حتــى تنقضَي أيام حيضها 

العشرة.
مت بعد دخول وقــت الصالة، فال  فتيم وكذا إن طهُرت مــن حيضتها الثالثــة ولم تجد المــاءَ 
م لكي يراجعهــا زوُجها فال أرى أن  رت الغســل أو التيميراجعها زوجها وهي أملك بنفســها. وإن أخ

ُيراجعها(2).

اعتماد األصول أولى من االحتياط:
«فمن نــالَ الحكَم فقــد أدرَك حكم األصول، ومن أخــَذ بحكم األصول واســتقام عليها كاَد أن 
يقدرَ به على أداء كثيٍر من أموره إن شــاء اهللا تعالى. وألن الدين ُيسٌر يعطيه الحق في إدراك حكم 

األصول، توسعًة ومساعدًة على أداء ما افترضه اهللا عليه»(3).

االحتياط جائز في مواضع السعة:
«فإن استعمل مســتعِمٌل معاني االحتياِط في مواضع ما ُترجى فيه الفُسحة في مواضع االختيار؛ 
فليس ذلك بضار، أن يســتعمَل االحتياَط عند االختيار، ما لم يخف تولد المضار التي من أكثرها 

الكدمي، المعتبر، ج3، ص 159.  (1)
المصدر السابق، ج3، ص 14.  (2)

المصدر السابق، ج3، ص 118.  (3)
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ضررًا ترُك الفرائــض أو تأخيُرها عن وقتهــا، وترُك حضور الجماعــات. والحكم عند االضطرار 
وخوِف تولد األضرار»(1).

الموازنة بين قاعدتي اليقين واالحتياط:
في مســائل الشــك في النجاســة واألحداث يقول: «ويعجُبني معنى الحكم في هــذا ما لم يقع 

هنالك ما يشبهُ اليقينَ بذلك ويصير المبتلى بذلك إلى معنى وحكم مدافعة اليقين.
وكذلك عندي يخرُج في مثل هذا إذا وَجد ِشْبه طعِم الدم في فيه أو عرفه في أنفه، وأشبه هذا 

أيضاً خروَج الريح من دبره، أو بمعنى سواٍك كان يستاك به أو غيره، ولم يستيقن.
وكذلك عندي أن هذا يشــِبه ما خرَج مــن الدبر أو من ُقبل الرجل أو المــرأة، فكل ذلك معي 
سواءٌ. وهو عندي يخرُج في معنى القولين، واألخُذ بمعنى الحكم أقوى في معارضة الشيطان، واألخُذ 

باألحوط ما لم يخف في ذلك دخولَ الشك والوسواس عليه...
ولكنه ربما كاَن َمْن ترك الحكَم وطلَب المبالغَة في الخروج من مثل هذا تولد عنده في نفســه 
الشك والوســواس الذي ُيخِرُج صاحَب ذلك إلى معاني مفارقة الحكم واالحتياط من ترك الفرائض 
فــي وقتها، وترِك حضور الجماعــات، فضًال عن المشــقة والحرِج فيما لو تتبع ذلــك في كل مرة، 
حتى تكونت عنــده عادةٌ ُعرف بها. وعندي أنه في هذه الحالة وحتى يقطَع الشــك عن نفســه فإنه 
يتبع الحكَم الذي يبنى على أســاِس اليقين واستبعاِد معارضة الشيطان؛ ألنه لو أطاعَ هذه الوساوس 
لضاعَ عليه حضورُ الجماعات مع أهلها، وفاته مع ذلــك لذة ما أدرَك غيَره ممن التزَم الحكَم وأََخَذ 

باألحكام واستقاَم عليه...
ـه على طهارتــه؛ ألن األصَل في  ذلــك على معنى الحكــِم في جميع ذلك أنـ فيخــرُج عندي كل
األحكام أن األشــياءَ على طهارتها، ما لم يثُبت بالنظر غيُر ذلــك. وعلى ذلك فإنه على معنى ُحكم 
الطهارة من وضوٍء أو غيره حتى يصح معه من ذلك ما ال يشك فيه. وليس عليه إذا أحس من ذلك 
 وأُِحب ، معارضَة الشيطان بمثل ذلك ولم يستيقن على شيء أن يشــغَل نفَسه في ذلك بنظٍر وال مس

أن يمضي على ما هو عليه حتى يستيقن»(2).

تطبيق مبدأ االستصحاِب في الَوالية والبراءة:
ــع إلــى موضوع العقيدة  بل توس ، بتطبيِق هذه القواعد على المجال الفقهي لم يكتف الكدمــي
، فــإن هذه القواعَد ُتعتَبُر مبدءًا عاّماً في االســتدالل،  وقضايا الوَاليــة والبراءة. وذلك أمٌر منطقي

الكدمي، المعتبر، ج3، ص 118.  (1)
المصدر السابق، ج3، ص 117 ـ 118.  (2)
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ـُره، إذ هي قائمٌة على  ومنها قاعدةُ االســتصحاب: أْي بقاءُ ما كان على ما كان حتى َيِرَد ســبٌب يغيـ
أسٍس عقلية مشتَركة بين الناس، يســتندون إليها في ِحجاجهم ومناظراتهم، ويْبنون عليها أحكامهم 

واستنتاجاتهم.
«فــإذا ثبت معه أو عليــه َوالية أحد بالرفيعة مــن جميع من قد ذكرنا، فلــن يتحول عن ذلك، 
وال يجوزُ له ترُك ما لزَمه من ذلك، حتى يصح معه ضد ما رفعا إليه من َوالية هذا الولي من حكم 
الحقيقة فيمن صحت فيه أحكام الحقيقة، أو في أحكام الظاهر بما ال يشــّك فيه. وما لم يصح معه 
صدق مــا يثبت له وعليه من والية وليّه. فكلّ هذا من برئ من وليّه هذا الذي قد صحت معه واليته 
بحــقّ الحكم، فإنه مباٌح له البراءة، ممن برئ من وليّه هذا مــن بعد أن يعلَم المبتّرئُ من وليّه أنه 

ه بغير الحقّ، واحتمل َواليته بوجه من وجوه الحق»(1). ه، وال يعلم أنّه توال يتوال
ة تجلب التيسير(2) القاعدة الثالثة: المشق

ث عن وجوب التبول بعد نزول المنّي من جماع أو احتالم، إلراقة ما في مجرى البول من بقية  تحد
المني، وإذا ترك البولَ لعذر، ثم خرج منه المني بعد ذلك؛ فيرى عدَم وجوِب الغســل عليه؛ «ألنه لم 
يفّرط في استبراء المنّي كما يســتبرئُ صاحُب البول في بوله؛ وألنه قد كان له الُعذر في أنه لم يجد 
 البولَ عند الغسل، والمعذورُ مقبولٌ عذرُه وال يلَزمه حكم التفريط على أّي وجٍه من الوجوه، وال في أي

معنى من المعاني؛ ألن غسله من الجنابة تم على قدر احتياطه دون تفريٍط منه»(3).

ر بقدرها وترَتبط بموجبها: الضرورة تقد
«ومعي أن الحاللَ الطاهَر في األصل بكل حال ما بقي له اسم غير مستهلك في النجاسة؛ ذلك 
ألنه أولى مــن المحّرمات في األصل، ويحيــي المضطر من ذلك نفَســه دون المحّرمات في األصل 
عندي. ما لم يغلب المحّرم على المحلّل فيســتهلكه. فيصير حكمه حكمه، وينتقل إليه معناه واسمه، 
فهنالك يكون عندي مثله، فإذا صارَ مثله فبأيهما شــاء أحيا نفســه إن كان مما يحيي ويعصم، وهو 
ا إذا كان مما ال يحيي وال يعصم وهو من النجاسات التي أجمعوا عليها وال يوجد  من النجاسات، وأم
م  ه إنما جاز االنتفاعُ بالمحرعندهم اختالف في نجاســتها؛ فال يجوزُ في حال اضطراٍر وال غيره؛ ألن
إلحياء النفس به، فإذا كان هــذا النجس ال يعصم وال يحيي فهو على حاله من التحريم، وال يجزيه 

أية رخصة»(4).

الكدمي، االستقامة، ج3، ص 26 ـ 27.  (1)
وردت هذه القاعدة في المادة 17 من مجلة األحكام العدلية.  (2)

الكدمي، المعتبر، ج4، ص 8.  (3)
المصدر السابق، ج3، ص 103.  (4)
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وفي أحــكام الجنب والحائض وأنهما ممنوعان من دخول المســاجد، ذكــر رخصة دخولهما إال 
 لعذٍر، ومن ذلك أن يكوَن ماءُ االغتســال في المســجد، أو يمّرا بالمسجد للحصول على الماء؛ «ألن
م بالصعيد لتصــل إلى غايتها من  ذلك شــيء يلزمها فيه الضرورة، ولكن ذلك ال يجــوز إال بالتيم

الحصول على الماء الموجود في داخل المسجد ليتم لها الغسل»(1).
وكذا الرجل تصيبه الجنابة وهو في المسجد فيجب عليه الخروج حالَ ِعلِمه بها، إال أن يكوَن له 
عذٌر من خوف على نفســه، أو توقع وقوِع ضرٍر على ماله، أو دينه، أو ضرٍر من برٍد أو حر أو مطٍر، 

أو أي وجٍه من وجوِه الضرورة(2).
م عند توفّر أســبابه، وهي عــدُم الماء أو عــدُم القدرة على  من أوجــه الضرورة كذلــك التيم
اســتعماله، «وإذا لم تكن الحاجة إلى اســتعماله من خــوف أو ضرر، ولكن يقوم عــذٌر آخر يبيح 
اســتعماله، كصالة العيد وصالة الجنــازة، إذا خيَف فواتهمــا، أو خوُف ضرٍر علــى الميت، بحيث 
ال َيستدرك من فاتته صالة العيد، أو رَغب في صالتها مع أهِل الفضل من المسلمين مع إمام عادل، 

وما أشبه ذلك»(3).

ُيغتَفر في البقاء ما ال ُيغتَفر في االبتداء(4):
أورَد مسألة حدوث النجاسة على المتوضئ، وهل يلزمه ُغســلها قبل الوضوء أو مع الوضوء، أو 
ئ  فاق اإلباضية على انتقاض الوضوء بها، سواءٌ خرجت من المتوضغســلها وال وضوء عليه؟ وذكر ات

أم المستهُ من غيره.
ث عــن مقدارها، وأن ثمة من يرى عدم نقضها إذا لم يكن الدم مســفوحاً، وكان  ثم تحد
أقل من ظفر، فال َيفســد به الوضوء عند بعض اإلباضية، والعلة «أن معارضَة النجاسة للوضوء 
م النجاســة قبل الوضوء الجديد. وذلك شيءٌ  المتقدم يدرك فيه معاني الترخيص أكثَر من تقد
مفهوٌم؛ ألن معاني النقض في عاّمة األشــياء أقرُب من بناِء األصول على الفاســد، وبناء األصل 
على الفاسد يلحق معاني اإلجماع بفساده أكثر من المعارضات الفاسدة له بعد ثبوته والعمل به 
على المســتقبل من أموره… وليس الماضي كالمستقَبل في كثير من أحكام اإلسالم مما يجري 

فيه االختالف»(5).

الكدمي، المعتبر، ج4، ص 122. و125.  (1)
المصدر السابق، ج4، ص 123.  (2)
المصدر السابق، ج4، ص 173.  (3)

وردت هذه القاعدة في المادة 55 من مجلة األحكام العدلية.  (4)
الكدمي، المعتبر، ج3، ص 219 ـ 220.  (5)
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األصل والبدل ال يجتمعان؛ ألن البدل يقومَ مقام األصل:
م كذلك، وجعلته للمريض والمســافر، وذكر أن «المريض  أورد آية الوضوء التي شــرعت التيم
بمنـزلة المسافر الذي لم يجد الماءَ، فالمريُض الواجُد للماء ولكنه غير قادر على استعماله بسبِب 
مرضه فإنه يكون بذلك بمنـزلة المســافر في ثبوت التيمم، وعليه في ذلك ما هو في معنى العذر، 
م، فإذا ثبت عليه معنى الغسل  ه يجب عليه التيمفاق أنفإذا استحال عن ُحكم الغسل، ففي معنى االت
على قول من يقول بذلك، وقدر على شــيء منه كان الغسل قائماً بحكمه في معنى االتفاق، فإذا ثبت 
في البدن شيءٌ ال يمكن غسلُه كان في معنى االعتبار والنظر أن ذلك عندي يخرُج في معاني أحكامه 

على معنين:
م، إذ ال يجتمع عليه في  وجٍه من الوجوه زالَ عنه حكم التيم أحدهما إذا ثبت عليه الغســل بأي

مقام التكليف باألمر الشرعي حكمان، وإنما هو مخاَطب بواحٍد... »(1).
م  فينتقل حكُمه من الغسل إلى التيم ،العذرَ إذا ثبَت في غالب جســِده، لحقه األقل ذكر أن ثم

ٌم معاً(2). وال يجتمع عليه غسٌل وتيم
مت لعدم الماء؛ ألن التيمم يقوم مقام الغســل عند  وقضى بجواز وطء الحائض إذا طهرت وتيم

عدم الماء(3).

القاعدة الرابعة: ال ضرر وال ِضرار، والضرر يزال(4)
م أو من الحالل المملوك للغير عند الضرورة لتنجية  ذكر االختالَف في األكل من الرجس المحر
النفس مــن الهالك، ورجح األول؛ ألنه ال ضمــان فيه، واإلثُم مرفوع عن صاحبــه، بخالف أكل أموال 
الناس ففيه الضمان. ثم زاد توضيَح القول الثاني الذي قضى أن ليس لهذا المضطر أن يأكَل الرجس 
م عندما يجد الطاهر الحــالل؛ ألنه لو وجد أربــاَب األموال فباعوا له مــن أموالهم ما يحيي  المحــر
به نفَســه ويتعوض به من الضرورة بعدل الســعر، أو بأكثر من عدل الســعر؛ لم يكن له أن يأكَل من 
مات الرجس، وكان عليه أن يشترَي بقْدر ما يحيي به نفَسه، وال يثُبت عليه في حال الضرورة إال  المحر
َعْدلُ السعر، ولو اشتط عليه البائع فباعه بأكثر من عْدل الســعر؛ كان ذلك مردوًدا إلى عْدل السعر؛ 

ألن االحتكارَ حراٌم، والمحتكَر ملعوٌن، واالحتكار داخٌل في الضرر، والقاعدة: أن ال ضرر وال ضرار(5).

الكدمي، المعتبر، ج4، ص 139 ـ 140.  (1)
المصدر السابق، ج4، ص 140.  (2)
المصدر السابق، ج3، ص 14.  (3)

وردت هذه القاعدة في المادة 20 من مجلة األحكام العدلية.  (4)
الكدمي، المعتبر، ج3، ص 104.  (5)
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الموازنُة بين الرخص الشرعية عند الضرورة:
مات مما يعصُم ويحيي، وشيئاً من  شيئاً من المحر ه إذا وجد المضطره قد قيل: إنومعي أن»
أموال النــاس الحرام الذي ال يحل له بوجٍه من الوجوه الحالل مــن بيع وال هبة، وال دليَل على 
م المباح من الميتة، والدم، ولحم الخنـزير، وما أشبهه، وال يأكل من  ه يحيي نفَسه من المحرأن
أموال النــاس؛ ألن هذا مباٌح وال يلزُمه الضمان، وهذا َيلزُمه فيــه الضمان. وجميعهُما محجوران 
إال عنَد الضــرورة، فهَذا عند الضرورة مبــاٌح، ال يتعلق عليه فيه حكٌم، وهــذا يتعلق فيه الحكُم 

والضماُن.
ومعي أنه قد قيل: إن شاء أحيا نفَسه من هذا، وال تبعَة عليه. وإن شاء أحيا نفَسه من هذا كله، 
وداَن بما يلزمه من الضمان. واألفضُل له أن يختار ما يتعلق عليه فيه حكم، حتى ال يقَع عليه الحكم 

والضمان معاً»(1).
 ه أقلاألفضل اجتناُب ما فيه ضمان الماِل؛ ألن حاً أن يوازن هنا بين الخيارين، موض الكدمي فإن
كلفًة على اإلنسان. بْيَد أنه في المقام السابق مالَ إلى ترجيح تنجية اإلنسان نفَسه من الهالِك بمال 
الغير قبل اللجوء إلى أكل الميتة والنجاســات. ثم قال غير ذلك هنا. والمسألُة بحاجة إلى تحقيق 

لمعرفة رأيه األخير في القضية.

الخطأ والضمان:
الخطأ يرفع اإلثَم والعقوبَة ال الضماَن. وشرطه:

المطلقة ثالثاً، ولكنه ال يوِجُب  يوِجب الغسل عمدًا كان أم خطأً، ويوجب إحاللَ  ذكر أن الوطءَ 
الحد في الزنا إذَا كان خطأً؛ «ألن الخطأ ال يوجب معانــي العقوبة، وإن كان يوجب معاني ما يثُبت 

به من األحكام في غير معاني العقوبة»(2).
ث عن الضمان في ثنايا بيان أحــكام الفتوى، وأن العاِلم إن أصــاَب أُِجَر، وإْن أخطأ لم  وتحد
ا إن كان جاهًال فخطأه غيــُر مرفوع، وهو ضامنٌ لما أحدثه خطــأه من ضرٍر في األبدان  َيأثــم، وأم

واألموال.
والحاكُم والعالُم في هذا سيان، فال هلكَة عليهما وال ضمان. ولكن إذا أحلّ حراماً مجَمعاً عليه، 

أو حّرم حالالً مجَمعاً عليه؛ فهو ضامنٌ(3).

الكدمي، المعتبر، ج3، ص 103 ـ 104.  (1)
المصدر السابق، ج4، ص 17.  (2)

الكدمي، االستقامة، ج3، ص 6 وما بعد.  (3)
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ال يَِضيُع ماٌل في اإلسالم:
إذا خالــف الحاكُم الحــق المجَمع عليه فهو ضامــنٌ، وللمحكومِ عليه الرجــوعُ على الحاكم أو 

المحكوم له القتضاء حقه وماِله.
ط، وأَتلف بذلك ماالً؛ فإنه  ولكن إذا كان خطأ الحاكم مرفوعاً، بأْن حكَم بحسب علمه، ولم ُيفر
في أحكام اإلســالم، ويكوُن خطأ ذلك الحاكــِم في بيت مال اهللا،  ال يضمنه، ولكن ال يضيع المالُ 
قه في ذلك وائتمنه على ذلك أن يؤدي عنه من بيت مال اهللا، فإن لم يكن بيت  وعلــى اإلمام إن صد
له العاقلة، بل له أن يأخَذ من الزكاة في ذلك ويغرم  المال، كان بمنـزلِة قتل الخطــأ ولكن ال تتحم

ولو كان غنيّاً(1).
وهذا نظٌر سديٌد في رعاية حقوق الناس والحفاظ على أموالهم أن تهَدر، ولو كان ذلك بمسوّغ 

شــرعّي؛ فإن المالَ مصوٌن ال يبيحه إال رضا صاحبه كما نص عليه القرآن: ﴿ 9   :   ;   
   N   M    LK   J   I   HG   F   E   D   C      B A   @   ? >   =   <

Q   P O﴾ [النساء: 29].

القاعدة الخامسة: العادة محكمٌة(2)
«وقد يخرج في معنى االطمئنان والتعارف وما تجري به العادات ما ُيشــبه معنى الحكم الثابت 
في األصــول، فتصبح بذلك العــاداُت والتعارُف في معنى مــا ُيثبت األحكام الثابتــة»(3). ومثل ذلك 
رجٌل وامرأتان ثبتت بينهما معاشــرةٌ ومســاكنة، وكان بينهما ما يشــبه التزويج والصلة القائمة بين 
. فعارض الزوَج شــك في  مع زوج شــرعي ه ال يقيم مثل تلك العالقة إالالزوجين، وكالهما موِقنٌ أن
ُحكم هذه الزوجية، ولم يعلم كيف كان التزويج، وال من أي وجٍه تم ذلك، وال من زوجه، وربما قام 
ه من الرضاع، أو من سائر ذوات محارمه،  بأَنّ تلك المرأةَ أختُه من الرضاع أو أم له عارٌض وشــك
بسبِب رحمٍ، أو نسٍب، أو صهٍر. فهذا الشك ال يلتفت إليه ويجري التعارف المعهوُد في معنى األصِل 
من كوْنها زوجته وال يستريب في ذلك. «فكان ُحكم األغلِب والتعارُف واالطمئنان فيما تجري به أمورُ 
ة الناس؛ ذلك ألن هذا هو األغلب والجائز والمعمول به، دون ثبوت األحكامِ عليهم في مثل هذا.  عام
وكذلك ما أشبهه ونُزل بمنـزلته من جميع األحكام والحقوق من األموال التي في يده إذا نص [كذا] 

نفسه إلى معرفتها من أين اكتسبها وأصابها بعد أن لم تكن في يده…»(4).

الكدمي، االستقامة، ج3، ص 9.  (1)
وردت هذه القاعدة في المادة 36من مجلة األحكام العدلية.  (2)

الكدمي، المعتبر، ج4، ص 83.  (3)
المصدر السابق، ج4، ص 83 ـ 84.  (4)
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ثم ضرب أمثلًة عديدًة، وشــَرحها، وختم ذلك بأن «كلّ ذلك معناه واحٌد؛ وهو أنه بمنـزلة الزوجة 
والجارية التي يطأها، والعبيد الذين يملكهم، فيســتخدمهم، فكل ذلك سواءٌ على معنى ما وصفُت لك، 
فانظــر في معاني هذه األحكام كيف تثبــت في معنى القضاء واالطمئنان بتحليــل الحالل، أو في معنى 
حكم االسترابة واإلشكال في معنى الحرام كيف حل الحرام في مواضع، وحرم الحالل في مواضع، على 
غير معنى ارتكاب الحرام، وال في معنى تحريم الحالل. وجواز ذلك في معنى أحكام اإلسالم، إذا أتى 
ذلك كله من وجه معنــاه، وليس كل األمور محمولٌة على هذا، فبعضها يعطــى معنى أحكامه على معاٍن 
أخرى، وجْهُل علم األصول ونســيانها أهوُن وأوســُع من جهل أحكامها إذا كان ذاكرًا أو عالماً بأصولها؛ 

ألن جهَل الحْكم أشد من جهل األصل الذي يوجب الحكم، فافهم معاني ذلك إن شاء اهللا»(1).
ة في مجال الفقه، إذ يلزم المكلف معرفُة الحكم والعمُل به، وأن هذا حْكم اهللا  وهذه قاعدة مهم
إلى  ا معرفُة أصوِل األحكام وأدلِّتها فليس ذلك في مقدور كل المكلفين. وهو أمٌر موْكولٌ  وشــْرعه، وأم
ين؛ ولذلك ُشرع سؤالُ أهل الذكر لمعرفة الحكم دوَن اإللزام بمعرفة أساسه ودليله. العلماء والمختص

العرف وأثره على األحكام:
ث عــن بيع العذرة والخــالف في ذلك، فمن أجازهــا نظَر إلى منفعتها لتســميد األرض،  تحد
مها نظَر إلى نجاسِتها. ثم حكم  واشــترط لذلك اختالطها بتراب األرض وما أشــبه ذلك، ومن حر
العــرف في أن النــاس يتملكونها وينتفعــون بها، «وهذا لم يــزل عليه النــاس أن يتخذوا ذلك من 
البواليع والكنف، وينتفعون بها، وال يخرج ذلك على معانــي اإلباحة لغير متخِذه وماِلكه، في معاني 

التعارف بينهم، حتى يخرج منه مخرج اإلباحة والترك»(2).
وميّز في المسألة بين الشيء الذي عرضت له النجاسة، فيقع فيه الخالف المذكور في الَعِذرة، 
وبين الشــيء المتنجس أصًال كالخنـزير والميتة التي ال يجوز تملكها وال االنتفاعُ بها إال على سبيل 

الضرورة للتنجية، فهذه ال يجوز بيعها اّتفاقاً(3).

بناُء األحكام على األسماء:
في موضوع الطهارات ذكَر االختالَف في الطاهرات التي خالَطها نََجٌس، «فكله يجري فيه معاني 
االختالف مــن جميع ما تدركه طهارتــه بحيلة، أو ال تــدرك طهارته ما لم يثبت نقلها عن االســم 

والحكم عن معنى الطهارة، إلى أن تستولَي عليه أحكاُم النجاسة فينتقل اسُمه وحكُمه»(4).

الكدمي، المعتبر، ج4، ص 86.  (1)
المصدر السابق، ج3، ص 102.  (2)
المصدر السابق، ج3، ص 102.  (3)
المصدر السابق، ج3، ص 107.  (4)
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وفي لزوم الغســل من الجماع، قال: «معي أن ثبوَت الغُسل بمعنى الجماع إذا غابت الحشفة في 
؛ ألن ما يوِجب الحد أولى  جميع ذوات األرواح، حالالً كان أو حراماً، ال مَع بني آدَم وال مــع الدواب
أن يوجَب الغســَل، وكذلك يجُب الغسُل بمباشرة إيالج الحشفة في أي نوٍع من البشر، أنثى أو ذكر، 

في ُقبل أو ُدبر، أو األطفال أو البالغين»(1).
«والزوجية ال تنعِقُد إال لَذَكٍر على أُنثى، فما لــم يصح أن الزوَج ذكٌر والزوجُة أنثى؛ لم ينعقد 
ُحْكُم الزوجية في الميراث؛ ألن ذلك عندي نقُل األموال عن مواضعها من ثبوت المواريث ألهلها على 
حكم الشبهة واإلشــكال، وال يجوزُ نْقُل األحكام عن مواضعها عندي إال على ثبوت حكم مثله، وليس 

فيه شبهٌة وال إشكالٌ»(2).
وأوضَح عدَم صّحِة زواِج الخنثى، ســواء بذكر، أو بأنثى، أو بخنثــى مثِله؛ «ألن في ذلك إطالَق 
الموقوف من األحكام؛ ألنه كل مشــكوٍك موقوٌف، وما كان حكُمه موقوفــاً فال ينبغي إطالُقه في فتيا 

وال ُحْكم»(3).
وفي موضع آخر بين ُحكم ميراث الزوجين إن كان أحدهمــا خنثى، بناءً على َمنْعه هذا الزواج، 
فإنه ال ميراَث بينهما، والميُت منهما «ليس له ميراٌث على حال، وعلى ميراث اإلشــكال يكون له رُْبُع 

ميراث الزوجة وربُع ميراث الزوج»(4).
فاته؛ ألنه يشــتبه  الخنثى يمكن أن نحتاَط في حكم تصر وقال: «يمكن تلخيص القول فيهــا أن
فات التي قد تضر في حالة ما إذا كانا  فيه بين الذكــورة واألنوثة، فحكمه الوقوف عن إجراء التصر
ــا إذا ظهرت من عالمات الذكــورة ما يجزم بأن الخنثى يقرب من أن يشــبه  ذكريــن أو أنثيين. أم
الذكــر؛ فيُعاَمل معاملَة الذكــر، وإن ظهر من عالمات األنوثة كالحيض مــا يجزم بأن يقرب من أن 

يشبه األنثى؛ فيعاَمل معاملة األنثى»(5).

تتغير األحكام بتغير األسماء واألحوال:
ل وصفُها تغير  ذكــَر عَدم جواِز االنتفاع بالنجاســات وِحرمة بيِعهــا وهبتها، ولكن إذا تبــد
ا إذا كان يخرج في معانيه أنه يصــح منه االنتفاعُ بما يجوزُ في األصل ويدرك في  ُحكمها، «وأم
بعض القول تطهيره، أو ينتفع به إلطعام دواب أو أطفاٍل، ويلحق االنتفاعُ به في أكٍل أو شرٍب في 

الكدمي، المعتبر، ج4، ص 12.  (1)
المصدر السابق، ج3، ص 79.  (2)
المصدر السابق، ج3، ص 79.  (3)

المصدر السابق، ج3، ص 84 ـ 85.  (4)
المصدر السابق، ج3، ص 85.  (5)
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بعض ما يجوزُ من قوِل أهل العلم، فالبيُع له جائٌز، والشــراءُ له جائٌز، والبائُع والمشــتري فيه 
سواءٌ»(1).

الحكم لألغلب من األحوال:
وفّرق بين الحكم وبين االحتياط في أمر النجاســات، فإذا شــك المرء في نجاسة ثوبه احتاَط 
ز والتوقي من النجس، ولكن ليس األمُر على  ه مطلوٌب منه شــرعاً التحربغســله لرفع اإلشــكال؛ ألن
َم األغلَب من أمره، فإن كان في أغلب أحواله يجد شيئاً،  على أن ُيقد هذا القول مبني» إطالِقه، فإن
فوجَب عليه النظُر للتأكد، وإن لم يكن غالُب أحواله كذلك؛ أي أنه ال يجُد شيئاً؛ فَال عليه. وما صّح 

على األصول فهو عندي أقوى وأولى، واالحتياُط يكوُن عند االختيار»(2).
وفي الحديث عن ذكاة الحيوانات البرمائية، قال: «فما كان األغلُب من أموره وعيشته الَبر كان 
، وكان دُمه دَم صيد البّر مســفوحاً، فإن صح له أنه يعيُش في الَبر والبحر أو  ُحْكمه حكَم صيد البر

الماء، كان على االحتياط أن دَمه فاسٌد»(3).
العبرُة للغالب الشائع ال للنادر:(4)

والحكم بالنظر إلى الغالب:
فيها، وتغلب  ا ما كان أصلُها طاهرًا فعارضته النجاســة، فلم يخرج مخرجه مســتهلَكاً  وأم»
عليه أحكامهــا حتى ال يكون له حكٌم فيهــا، فيخرج عندي معناه معنــى االختالف في بيع ذلك 
واالنتفاِع به، من إطعــام الدواب واألطفــال واالنتفاِع به فيما يجوز من جميــع ذلك، وال يجوز 
عندي أن يكون مثل ذلك من االختالف في مثل الخمر والميتة ولحم الخنـزير، وما أشــبهه أن 
ه  وال شيئاً من األطفال. وال ُيباع وال ُينتفَع به بحاٍل، إال في حال ما خص يطعم شــيئاً من الدواب

من الضرورات»(5).

: láb uôØàe oóYGƒb

ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب:
ذكَر الخالَف حول جواِز الوضوء عارياً، ورجح جوازه حيث يكون المرءُ مستورًا عن أعين الناس، 

الكدمي، المعتبر، ج3، ص 101.  (1)
المصدر السابق، ج3، ص 116.  (2)
المصدر السابق، ج3، ص 198.  (3)

وردت هذه القاعدة في المادة42 من مجلة األحكام العدلية.  (4)
الكدمي، المعتبر، ج3، ص 102 ـ 103.  (5)
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ويطمئن إلــى أنه يأخذ ثيابه وال يراه أحٌد، فمع مراعاة هذه الشــروط ينعقُد وضوؤُه، ولكن إذا رآه 
أحٌد كان آثماً وانتقض وضوؤه.

ــه ويأخذ ثيابه وَيْســلَم من انكشــافه ألحد.  وضــوءَه ال ينعقد حتى يتم بينما يرى البعــض أن
كالمجامع في رمضان، يجوزُ له ذلك حتى يضيَق الوقُت لالغتســال، فيحرُم الوطء حينئذ، بناءً على 
ة كافية لالغتســال قبل الفجر واجباً،  الواجب إال به فهو واجــٌب. فكان النـزع بمد قاعدة مــا ال يتم

حتى يتم به أداءُ الصيام الواجب بطهارة، وعدُم الدخول في الصيام بحدث الجنابة.
لبس الثياب،  ثم رجح عدم تشــابه هذه الحالة مع الوضوء، فإنه ينعقد دون اشــتراط إتمــامِ 
ئُ لغيره؛ انتقــَض وضوؤه المنعِقد، كما ينتِقض بســائر األحداث.  ولكن إذا حدث انكشــاُف المتوض

ولزمه وضوءٌ جديٌد(1).
ما َحُرم أخُذه َحُرم إعطاُؤه(2).

ما حُرم ِفعُله َحُرمَ طلُبه(3).
ورد في كالم الكدمي ما يدل على اعتمــاد هاتين القاعدتين في باب الطهارات ـ وهو غالب ما 
َســت ولم يوَجد وجٌه لتطهيرها؛ فإنها ُتدفن  نجا من كتاب المعتبر ـ إذ يقول: عن األشــياء إذا تنج
، وال أحدًا من الناس صغيــرًا وال كبيرًا، وال ُيبــاع، ولعله يخرُج في  وال ُيطعم شــيءٌ منها الــدواب»
ـه إذا ثبت أنه ال ينتفع بها بوجه بَطل بيعهــا َوِهَبتُها. وكانت ال تقع  ه ال يوَهب، إال أنـمعاني ذلك أن

عليها األمالك، وهي باطٌل متروكٌة»(4).
ُم  ٌم، وال ُيطَعم المحر ذلك إثٌم محر عليه قائــًال: «إن ورد ، ذكَر قوالً بجواز إطعامها الدواب ثم
مة؛ فإن اإلنساَن محجوٌر  ة ليست آثمًة، وال النجاسة عليها محره وإن كانت الدابأحدًا من الخلق، وأن

عليه اإلثُم والحراُم، أن ينتفع به أو أن ُيِعينَ على االنتفاع به»(5).
وذكر ثانيًة القولَ بجواز إطعامها الحيوان، أو األطفالَ الصغار، «ومن ال إثم عليه؛ ألن ذلك يقع 
ةٌ، وال إثٌم عليه، وال يبيُعه البالغ وال ينتفع بثمنه... وإذا  لهم موقَع النفع، وليَس معي عليهم فيه مضر
ة وال ألهل اإلســالم؛ ألن ذلــك مخالٌط للحرام، وال يجوزُ بيع  ه ال يبيعه فال يبيعه ألهل الذمثبت أن

الحرام والحالل بصفقة واحدة؛ وألن بيَع الحالل والحرام في صفقة واحدة كله حراٌم»(6).

الكدمي، المعتبر، ج3، ص 212.  (1)
وردت هذه القاعدة في المادة 34 من مجلة األحكام العدلية.  (2)
وردت هذه القاعدة في المادة 35 من مجلة األحكام العدلية.  (3)

الكدمي، المعتبر، ج3، ص 100.  (4)
المصدر السابق، ج3، ص 100.  (5)
المصدر السابق، ج3، ص 100.  (6)
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ال ينبني على الفاسد ُحْكٌم:
ها  ئ نجاســٌة، ولم يمس ذكر اختالَف األقوال في حكم الوضوء إذا بقيت على جســد المتوض
بيده، فيغســلها بواســطة أو يغســلها عنه غيره. فهل ينتقض وضوؤه في هذه الحــال؟ فمن قال 
َس في غير مواضــع وضوئه، وقال من قــال إن تجديد  ته قال بعــَدم نقِض وضوِء مــن تنج بصح
، وال يجوز الوضوء إال بعد طهارتها؛ «ألن الترخيَص في بقاء  الوضوء على النجاسة المتقّدمة أشد
الوضــوء إذا عرض له النّجس أكثُر من بناء الوضوء على نجاســة، وذلك حمًال على أن األصول 

ال تنبني على فاسٍد»(1).

َبِه في النجاسات: التعليُل وقياُس الش
  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ :َة من قال بنجاســة َفــْرِث الحيوان قولُه تعالــى حج ذكر أن

D﴾ [النحل: 66]. فكان الفرث والدم مشتبهين في هذا المعنى وهو النجاسُة.
ر اآليَة بأن اللبن يخرُج من بين شــيئين مختلفين، لكلّ واحٍد منهما لون،  ومن قال بطهارته فس

واللبن خاص مخالف لهما في اللون والطعم(2).

وفي موضع آخر ذكر نجاســة بوِل اإلنساِن وسائِر الحيوان، واستشــهد بقوله تعالى: ﴿ ©   
ª»  ¬  ®  ¯  °  ±  ² ﴾ [النحــل: 5] معقباً بقوله: «وال تكوُن المنافع مضارًّا، 
ولوال ما قد ســبق من قول أصحابنا في اّتفاق معاني قولهم على فســاد بول األنعام؛ ألشبه أن تكون 
كلها في حياتها وبعد ذكاتها منافــُع. وطاهرة في معاني ثبوت طهارتها، في معاني اإلجماع إال بكتاب 
اهللا في جميعها وهو الدم. ويشبه ما اتفقوا عليه بالطهارة منها بإذنهما جميًعا من غيرها، ولم يجد 
ْوَث في موضع ما يفسدون البول من  من قولهم ما يشبه هذا في غيرها. وإنما وجدناهم يفسدون الر
جميع الدواب البرية من ذوات الدماء األصلية، إال في هــذه الدواب التي تكون في الرياح، والبحر 
ذكية. فوجدناهم قد اتفقوا علــى التفريق بين أبوالها وأرواثها وأبعارهــا، فطهروا أبعارها وأرواثها، 

وأفسدوا أبوالها من األنعام وما أشبهها، والخيَل والبغالَ وما أشبهَها.

ا في القيــاس فقد يلزم أن يكون مثًال غيرها من الدواب مــن ذوات األرواح البرية والدماء  وأم
مات األصلية، كانت ذكيــًة أو غير ذكيٍة  األصلية من جميع ما يكــون بالذبح تذكية، ما عــدا المحر
في شــبه ما لحقها في اتفاقهم من فساد أبوالها وأرواثها ســواء، كما ال فْرَق بينها وبين غيرها من 

الدواب باالتفاق في فساد أبوالها وأرواثها، فتكوُن هذه كلها طاهرة.

الكدمي، المعتبر، ج4، ص 142.  (1)
المصدر السابق، ج3، ص 135.  (2)



الـقـواعــد الشـرعيـة262 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ين رأًيا وال الدين رأًيا، بوجه  فاقهم على االنقياد في إثبات الدبع معانَي اتا ندع القياس ونتولكن
من الوجوه جهل ذلك؛ ألن ذلك ما لم يأذن به اهللا»(1).

ــبه: وهو قرد البحر وخنـزيره، إذ يقــول فيهما: «ومعي أنه قد  كما نجد مثاالً آخَر لقياس الش
، لحقه  مــات من ذوات البر ِقْرَد البحر وخنـزيره وما أشــبه منه المحر قيل على معنى االشــتباه: إن

التحريُم بالشبه واالسم، وإن كان ذلك ليس بصيد.
وكذلك ما أشــبه المكروهات من ذوات البرية لحقَه معنى الكراهية، وما أشــبه المحلالت من 

ذوات البر كان محلًال.
وإذا ثبــت هذا القول في هــذه المعاني أنه إنما يلحقُه معاني الشــبه فــي التحريم والكراهية 
ــبه في الذكاة وفســاد الدم ومعاني الميتة؛ ألن ما تشاَبه  والتحليل؛ لحقه عند ذلك من معاني الش

بمعنى هذا تشاَبه في األحكام فيما سواه»(2).
الشبه ال يستلزم تساوَي األحكام ضرورة:

ــبه الصوري ال يقتضي القياَس بالضــرورة، الختالِف موجب الحكم  الش ثَمّ ذكر في مقام آخَر أن
بين الصور المتشابهة، ومثّل لذلك بالنطفة الميتة، فإنها ال تستلِزم الغسل مثل النطفة الحية الدافقة، 
وكذلك دُم االستحاضة ال يستلزم أحكاَم دم الحيض، رُْغم التشابه بينهما؛ إذ «ليس كل ما أشبه الشيء 
بمعنى أنه أَشَبهه في جميع المعاني، والنطفة الميتة أشبهت المنية في ثبوت االستنجاء ونقِض الوضوء، 
ولكنها ال تشبهه في ثبوت الغسل، وال في معاني لزومِ األحكام في البلوغ. كما أن دَم االستحاضة ُيْشِبهُ 
دَم الحيض في نَقض الوضوء، ويشِبهُه أيضاً في االســتنجاء منه. وكذلك ُيْشِبهُه في االغتسال عند قوِل 

بعض من قال بذلك، وَبعد ذلك ال يشبه دُم االستحاضة دَم الحيض في جميع األحكام»(3).

ٌة ظاهرٌة: الشهادة ُحج
ة من العدول بعــد قيامها لموضع ما قــد غاب عنه من  الحاكِم شــهادةَ الحج رد يقــول: «وإن
لين، وكان بذلك عند اهللا  من المعط ؛ كان بذلك للحقصدقها وكذبها، واحتمل عنده من ذلك بالحق
في دينه من المْبِطلين، ولو كان الشــاهدان عند اهللا في سريرتهما قد شهدا باطًال وكذباً؛ فال يجوز 
ة على المشهود عليه،  ة بعد قيامها عليه، وال يشهد بمثل ما شــهدت به الحج للحاكم أن يترك الحج

ٌة»(4). ة إذ هي في دين اهللا حج وال يعتقد صدق الشهود وال حقيقة ذلك، وإنما ُتقَبل الحج

الكدمي، المعتبر، ج3، ص 137.  (1)
المصدر السابق، ج3، ص 200.  (2)
المصدر السابق، ج4، ص 90.  (3)

الكدمي، االستقامة، ج3، ص 20.  (4)
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تجلي لنا هــذه الصفحات صورًة مــن منهج اإلمام الكدمــي في اجتهاده القائــم على األصول 
الشرعية وتوظيف القواعد الفقهية في شتى المســائل التي تناولها، وهي وإْن لم تكن شاملًة ألبواب 
الفقه، نظــرًا لفقدان معظم أجزاء الكتاب؛ فإن الجزء الناجي من َعــوادي الزمان ُيعبر بوضوٍح عن 

حضور القواعد وطريقة توظيفها عند هذا اإلمام الجليل.
فها بمفهومها  على كثير منها، كما وظ ولئن لم ُيعن بتحرير القواعد بصورتها الدقيقة؛ فقد نص
مة بالنسبة لتطور تدوين القواعد عند فقهاء المسلمين. بطريقة دقيقة، فضًال عن كوِنه في فترة متقد

ولعل األياَم تكشف عن ما ضاعَ من هذا التراث لتَِتم االستفادةُ منه وإنارةُ السبيل أماَم األجيال 
لتقدير جهوِد العلماء السالفين، واالسترشــاِد باجتهاداتهم لحل كثير من مشكالت المعاصرين، فقد 
كان لهم استشــراٌف وحْدٌس دقيٌق للوقائع الممكنة، فســَعوا إليجاد الحلول المناسبة لها بما يجعلها 
تستظل بظل الشريعة، وال تند عن أحكام اهللا. وتلك خالصُة دوِر المجتهدين، ورسالتُهم في صياغة 

المجتمع وفق دستور اإلسالم وما شَرعه اهللا للناس من أحكامٍ.

٭ ٭ ٭
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المعتبر، أبو ســعيد محمد بن ســعيد الكدمي، 4 أجزاء، طبع بمطابع دار جريدة ُعمان  ـ  1
للصحافة والنشر، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1405هـ/ 1985م.

االســتقامة، أبو سعيد محمد بن ســعيد الكدمي، 3 أجزاء، نشــر وزارة التراث القومي  ـ  2
والثقافة، سلطنة ُعمان، 1405هـ/ 1985م.

كتاب الجامع، أبو محمد عبد اهللا بن بركة البهلوي، دار الفتح، بيروت، لبنان، 1974. ـ  3
الجامع المفيد من أحكام أبي ســعيد، أبو سعيد محمد بن ســعيد الكدمي، 5 أجزاء، طبع  ـ  4

بمطابع ســجل العرب، نشــر وزارة التــراث القومي والثقافة، ســلطنة ُعمــان، 1405هـ/ 
1985م.

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية. د. محمد عثمان شبير، طبعة  ـ  5
أولى، دار الفرقان، عّمـان، األردن، 1420هـ/ 2000م.

القواعد الفقهية، مفهومها، نشــأتها، تطورها، دراســة مؤلفاتها، علــي أحمد الندوي،  ـ  6
الطبعة الثالثة، دار القلم، دمشق، 1414هـ/ 1994م

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، د. صالح بن غانم الســدالن، الطبعة األولى،  ـ  7
دار بلنسية ـ الرياض، المملكة العربية السعودية، 1420هـ/ 1999م.

قراءات في فكر أبي ســعيد الكدمي، حصاد الندوة التي أقيمت حــول الكدمي من قبل  ـ  8
المنتدى األدبي، وزارة التــراث القومي والثقافة، في 11 ـ 12 صفــر 1421هـ الموافق 

لـ 15 ـ 16 مايو 2001م، الطبعة األولى، 1422هـ/ 2001م.
معجم أعالم اإلباضية، قســم المشــارقة. أنجزه فريق من الباحثين بإشــراف الدكتور  ـ  9

محمد ناصر، نسخة إلكترونية، بحوزة الباحث.
المدخل الفقهي العام (إخــراج جديد)، مصطفى الزرقاء، الطبعــة األولى، دار القلم،  ـ  10

دمشق، 1418هـ/ 1998م.
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مدرس في كلية الشريعة والقانون، مسقط
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إنّ إدراك المقاصد الشرعية من األهميّة بمكاٍن في استنباط الحكم الشرعي، إذ ُيعد من األُسس 
التي يعتمــد عليها االجتهاُد، فالنظرة الســطحيّة لنصوص التشــريع دوَن الغوِص في ُكنِْه أســراِرها 
ع 4 ، فال بد من اعتبار ظواهر النصوص  ال َتضع الُحكم في مساره الصحيح المواِفق إلرادة المشر
ومعانيها، من دوَن ُطغيان أحِد الجانبين على اآلخر؛ فضًال عن إهدار أحدهما، بحيث يسيُر المجتِهد 
وهو يمارس عمليَة االجتهاِد في مسلك توافقي بينهما، فيعطي للنص ُبعَده المقصدي الذي هدف إليه 

الشاِرع، ليستخلَص الُحكم الشرعي من الدليل وهو مطمئن البال، ُمرتاُح الضمير.

ة، وهي  ل المقاصُد الشرعية الخطوَط العريضة للتشريع، والقواعَد الكلية، والضوابَط العاموتمث
الَمعينُ الــذي ال َينُضب، والراِفــُد الكبير الذي ُيِعين على االســتنباط الفقهّي فــي جميع مجاالته، 
ومختلِف قضاياه، فهي عنصٌر مهم ال يمكن االستغناء عنه في معالجة النوازل المستَجّدة، والحوادِث 

المعاصرة التي أفرزتها الحضارة الحديثة.

أ من الشريعة،  فمقاصد الشــريعة أمٌر ثابٌت وراسٌخ في نصوصها وأحكامها؛ إذ هي جزءٌ ال يتجز
ولــذا كان االلتفاُت إليها في وقــٍت مبكر، حيــث كانت مالزمًة للشــريعة منذ نزولها على ســيدنا 

محمد ژ .

ا فقه الصحابــة والتابعين وَمن بعدهم من األئمة فهو فقه مشــَبٌع بهذه المقاصد، ومن هؤالء  أم
قة، كما  5 ، فقد كان ذا نظــرٍة مقصدية معم ســعيٍد الكدمي أبو ســعيٍد محمٌد بنُ  ِة األعالمِ  األئم

يتضح ذلك جليّاً في كثير من الفروع الفقهية التي تناولها بحثاً وتحقيقاً.
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وُتحاِول هذه الورقة البحثية أن تسلط الضوءَ على تلك النظرة المقصدية لإلمام أبي سعيٍد من 
خالل تخريجاته في كتاب الزيادة على اإلشراف.

وَتشمل هذه الورقة البحثية ثالثة مباحث:
المبحث األول: التعريف بالمؤلف: اسمه، ونسبه، وكنيته، وشيوخه، وتالميذه، ومؤلفاته.

المبحث الثاني: التعريف بمقاصد الشريعة لغًة واصطالحاً، وبياُن أقسامها.
المبحث الثالث: مدى اعتماد اإلمام أبي ســعيد على المقاصد الشرعية من خالل زياداته على 

كتاب: «اإلشراف».
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اسمه ونسبه:
مة المحقق الشيخ أبو ســعيد محّمد بن سعيد بن محّمد بن ســعيد الكدمّي، نسبة إلى  هو العال
كدم من أعمال واليــة الحمراء بالمنطقــة الداخلية(1)، حيُث نُســب هذا العالــم الجليل إلى مكان 
مسكنه، ونسبُة العالم إلى البلد الذي ُولد أو عاش فيه مســتعَملة بكثرة كالزمخشرّي، والجرجانّي، 

والبخارّي، والقرطبّي، والخوارزمّي، ونحوها.
وأبو سعيد كنيتُه التي اشتهر بها لدى أصحاِب المذهب اإلباضّي، حتى أصبَح َعلَماً بالغَلبة، فإذا 

مة الجليل بحيث ال ُيتَباَدر إلى الذهن سواه. أُطلق هذا اللفُظ عندهم؛ أرادوا به هذا العال
وينتمــي إلى قبيلة النعب التي ترجع إلــى ُقضاعة بن مالك بِن ِحْميٍَر، ولــذا ُتعتبر من القبائل 

القحطانية اليمنية(2).
مة أبو نبهان جاعد بن  ري اإلباضية لقَب إمام المذهب، منهم العالوأَطلق عليه جماعٌة من متأخ
ح بمعنى هذا كله  مة ســعيد بن خلفان الخليلي(5)، عندما قال: «وقد صر خميس الخروصي(3)(4)، والعال

شيُخ المذهب وإمام أهل االستقامة الشيخ أبو سعيد 5 ...»(6).

البطاشي: إتحاف األعيان، 215/1؛ قراءات في فكر الكدمي، 127.  (1)
قراءات في فكر الكدمي، 12.  (2)

من كبــار العلماء، لُقب بالشــيخ الرئيس، من أعيان القرن الثاني عشــر الهجــري، من تصانيفه كتاب: الطهــارات، وكتاب:   (3)
الجهاالت، وكتاب: البيوع. توفي 1237هـ. دليل أعالم ُعمان، 45.

الخروصي، جاعد: إيضاح البيان فيما يحلّ ويحرم من الحيوان، 283.  (4)
من علماء القرن الثالث عشــر الهجري، من مؤلفاته: تمهيد قواعد اإليمان، ومقاليد التصريف، وكرســي األصول. توفي ســنة   (5)

1287هـ. (البطاشي: إتحاف األعيان، دليل أعالم ُعمان، 45).
الخليلي؛ سعيد: تمهيد قواعد اإليمان، 29/2.  (6)
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ونُور الدين السالمي حيث يقول: «مهما وجدت في هذا الكتاب ـ أي المشارق ـ من إطالِق لفِظ 
ـ »(1). اإلمام؛ فالمقصوُد به اإلمام أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمّي ـ رضوان اهللا عليه 

وقد بين كل من نور الدين الســالمي وسماحِة الشــيخ أحمد الخليلّي أن سبَب تلقيبه بذلك هو 
ما قام بــه من دوٍر بارز في لـم الشــمل وتوحيد الكلمة بين العلماء؛ إثــر اختالفهم في قضية عزل 
 موسى بن موسى ومن معه لإلمامِ الصلت بن ماِلٍك عن اإلمامة، فثارَ الخالف بين العلماء بين متول
گ منهم، وبين واقٍف. واســتمر األمُر إلى أن جاء  لموســى بن موسى ومن ســلَك مســلَكه، وبين متبر
ر المســألَة تحريرًا شافياً، وبحثها بحثاً مســتفيضاً في كتابه االستقامة، بين فيه  أبو سعيد 5 فحر

أحكاَم الوالية والبراءة بياناً ال لُبس فيه، فكان جديرًا بأن يكون لمن َبْعَده إماماً(2).

والدته ونشأته:
ا ســنة والدته فلم َينُــص عليها أحٌد من  ولد ببلدة العارض مــن ُكَدم بالمنطقــة الداخلية، أم
 العلماء. وقد استظهر بعض الباحثين المعاصرين سنَة والدته أنها كانت سنة 305هـ تقريباً، مستدال
على ذلك بأن أبا سعيد 5 عمل حارساً للسجن في عهد اإلمام سعيد بن محمد بن محبوب الرحيلي 
حين بلغ الحلُم، وكانت بداية اإلمام ســعيد سنة 320هـ(3) وقد أَخبر أبو سعيد 5 عن ذلك بقوله: 
«... قد جعلني اإلماُم ســعيٌد بن عبــد اهللا 5 وأنا حين َبلَْغُت على الســجن، فكنــُت إذا جاء أحٌد 

بطعام، فإنما يسلمه من خلل الباب، وربما كنت أَفتُح...»(4).
.(5) ه من علماء القرن الرابع الهجريالقْدرَ المتّفَق عليه هو أن ة حاٍل فإنوعلى أي

شيـوخه:
أخذ أبو سعيد 5 العلَم عن جماعة من العلماء، وأكثُر من أَخذ عنه:

العّالمة محّمد بن روح بن عربي الكندي النـزوّي. ـ  1
العّالمة أبو الحسن محّمد بن الحسن النـزوّي. ـ  2

ولذا يقول أبو سعيد نفُسه عنهما: «وأّما أبو عبد اهللا محّمد بن روح بن عربي، وأبو الحسن محّمد بن 
ة ديننا»(6). الحسن فشاهدناهما وصحبناهما الزماَن الطويَل والكثيَر، غيَر القليل، وعنهما أخْذنا عام

السالمي: المشارق، 1.  (1)
المصدر السابق، 83، الخليلي أحمد: تقديم لكتاب االستقامة.  (2)

البطاشي: إتحاف األعيان، 215/1.  (3)
أبو سعيد: الجامع المفيد، 142/2.  (4)

إتحاف األعيان، 215/1، قراءات في فكر الكدمي، 13، 119.  (5)
أبو سعيد: االستقامة، 223/1. الشقصي؛ هالل: اإلمام أبو سعيد حياته وآثاره، 3.   (6)
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وفي هذا النص داللٌة واضحٌة على تتلُمذه على يد هذين العالمين.
ه بعُض الباحثين من شيوخ  ـ  3 أبو محّمد عبد اهللا بن محمد بن أبي المؤثّر الخروصّي، فقد عد

أبي ســعيٍد حيث يقولُ: «وغير بعيد أن يكون أحُد شــيوخه ـ أيضاً ـ أبا محّمٍد عبَد اهللا بنَ 
محمد بنَ أبي المؤثر، فإنه بعَد أن ذكَر موقفَه من أصحاب األحداث الخارِجين على اإلمام 
الصلت يقول: ـ أبو ســعيد ـ: ونحنُ نتولى أبا محّمد على ِخبــرٍة ومعرفٍة بمذهبه»(1). فقولُه 

هذا دليٌل على مالزَمِته له وأخِذه عنه(2).
ا أخُذه العلَم عن رمشــقي بن راشد كما اســتنتج ذلك بعُض الباحثين مستدال على ذلك  ـ  4 أم

بقول أبي سعيد في نونيته:
روح ـــُن  اب داَن  ــذي  ــال ورمـــشـــقـــّي الــحــبــراِنب
ــخ ــي ــش ــــي أمـــــــور ال ــــىف ــــوس ـــــــــــــن م واب

ا: وجهَ االستدالل بالبيتين إم ففيه نظٌر؛ ذلك ألن
ألن أبا سعيد 5 أخذ بقول الشــيخين ابن روح ورمشقي في قضيّة عزل اإلمام الصلت بن 
مالك، فكان رأُي كل من العالميــن الجليلين الوقوَف في المســألة، وتابعهما على ذلك اإلماُم 
أبو ســعيد. لكنّ موافقَتَه لهذين الشــيخين في رأيهما ال يعني أنه تلميٌذ لهما، إذ ال وْجهَ يوِجب 

التالزم بين األمرين.
على ابن روح، ومن المعلوم أن محمد بن روح كان شيخاً ألبي سعيد 5  أو ألنه عطف رمشقيّاً 
م، فيكون رمشــقي شــيَخه كذلك؛ ألن الــواو العاطفة تقتضي التشــريك فــي الحكم بين  كمــا تقد
المعطوف والمعطوف عليه. لكن هذا االســتداللَ غيُر مجٍد كذلك؛ ألن الحْكَم الذي اشــتركا فيه هو 

موقفُهما من القضية حيُث رجحا جانَب الوقوِف فيها.
على أنّني تتبعت نونيَة أبي ســعيٍد إلى آخرها، فلم أجد تصريحاً أو إشــارًة من أبي سعيد 5 
تدل على أن رمشــقيّاً كان أســتاذًا له(3)، بل ربما يحتمــل عكَس ذلك، فقد وجــدت إجاباٍت للعالمة 
أبي سعيٍد على أسئلٍة وجهها إليه الشيخ رمشــقي كما في بيان الشرع، كقوله: «جواٌب من محمد بن 

سعيد 5 ـ إلى رمشقّي بن راشد...»(4).

السرحني: كشف الغمة، 279 وينظر قراءات في فكر الكدمي، 14.  (1)
السيابي؛ أحمد: اإلمام أبو سعيد حياته وأفكاره؛ قراءات في فكر الكدمي، 14.  (2)

بيان الشرع، 95/4.  (3)
المصدر السابق، 212/18، 159/31؛ اإلمام أبو سعيد: حياته وآثاره، 38.  (4)
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تالمـيذه:
رغم ُشــهرة اإلمامِ أبي سعيٍد الكدمي 5 لدى أوســاط اإلباضية، واعتداِدهم بآرائه؛ لم 
ن حَمـل العلَم  موثـوقٍة ذَكـرْت مـن َتتلمَذ عـلــى يدْيه مم لْعُت عليــه مـن مصـادرَ  أجْد فيمـا اط
ن لهم اهتمــاٌم بالكتابة عن هذا اإلمــام فمنهم من لم  ا الباحثــون المعاصرون مم عنه(1)، أم
ث عن تالميذه نفياً وال إثباتاً(2)، ومنهم من نص علــى أن له جملة من تالميَذ لكنه لم  يتحــد
يذُكر سوى ابِنه سعيٍد الذي ُكنَي به(3). ويعلُل بعُضهم عدَم ذكِر المصادر المترِجمة ألبي سعيٍد 

تالميَذه بأمرين:

األول: أن ُشهَرة الكدمي جاءت بعَد وفاته.
الثاني: أنه عاش فقيرًا؛ فقد كان ال يملُك ســوى اليســيَر مما يقوم به بدنُه، فلم يكن بمقداره 
مة ابن بركة، فقد كانت له أموالٌ  استقطاب عدٍد من طلبِته، بخالف ما كان عليه وضُع معاِصره العال

ج فيها جماعٌة من العلماء(4). نَته من إنشاء مدرسٍة تخرطائلٌة مك

ل بعُض الباحثين إلى أن من تالمذة اإلمام أبي سعيد: هذا فقد توص ومع كل

أبا علّي موســى بن مخلد، فقد كان كثيَر المالزمة له، حيث جاء في األثر: « أنه ـ أي موسى ـ 
ات، فإْن  كان يمشي عند أبي سعيد يريد أن يصَل أرحاماً له بنزوى وكان يستأذن على الباب ثالث مر

أذن له وإال انصرف، ولم يزْد على ثالث»(5)، وقد كان َيْصَحُب أبا سعيٍد في أسفاره(6).

أبا بكٍر أحمد بن محمد بن الحســن، وُيســتفاد ذلك من خالل ما وجــده هذا الباحُث من 
تقييداِت أبي بكر عن اإلمام الكدمي كقوله: «وأكثر ما عرفناه من الشــيخ أبي سعيد»(7) وقوله: 
د استنتاجات، فال داعي إلثارة النقاش والجدال حولها،  فقد عرفت عن أبي سعيد»(8). وهي مجر»
وإال فهي ليســت من القوة بحيث ُيعتد بها وُيعتمد عليها إلثبات َكوِْن الرجلين من تالمذة اإلمامِ 

أبي سعيٍد.

السالمي: تحفة األعيان 276/1؛ البطاشي: إتحاف األعيان، 215؛ دليل أعالم ُعمان، 146.   (1)
قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي، 127، 152.  (2)

المصدر السابق، 170؛ الصلتي؛ نبهان: إضافات الشيخ أبي سعيد على كتاب اإلشراف، دراسة وتحقيق، 8 مخطوط.  (3)
قراءات في فكر الكدمي، 170.  (4)

بيان الشرع، 253/5؛ قراءات في فكر الكدمي، 32. اإلمام أبو سعيد الكدمي: حياته وآثاره، 44.   (5)
مرجع سابق.  (6)

الجامع المفيد، 62/2؛ بيان الشرع، 293/25، 294.  (7)
اإلمام أبو سعيد الكدمي: حياته وآثاره، 44.  (8)
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وفـاته:
د زمنَ وفاتــه، وإنما َتْذكر المكاَن  لعت عليه من مراجَع ُتحد ا تاريُخ وفاته فلم أجْد فيمــا اط أم
الذي ُدفن فيه 5 وهو بلَدُته: العارض «إال أنه إلى سنة ثالث وخمسين وثالثمائة للهجرة على قيد 

الحياة؛ إذ توجُد شهادةٌ عنه يعود تاريخها إلى تلك السنة»(1).

مـؤلـفاته:
ترك اإلماُم أبو سعيد 5 ثروًة علميًة مميَزًة؛ بحيث أصبحت مؤلفاته محل اهتمامٍ واعتماٍد لدى 

العلماء المحققين. فال يكاُد يخلو كتاٌب من ِذكر آراِء هذا الَعلم الجليل، ومن أهم ما ألف:

(1) كتاب االستقامة:
ألفه اإلماُم أبو ســعيٍد للرد على ابِن بركة ومن تابعه فيما يتعلق بموقفهم في قضية عزِل اإلمام 
أ العالمُة ابنُ بركة من موسى بن موسى وراشد بن النضر؛ حيث اعتبرُهما  الصلت بن مالك، فقد تبر
ى للرد على هذا الرأي،  أن تصد باغيين بخروجهمــا على اإلمام الصلت، فما كان من أبي ســعيٍد إال
ــع في تأصيل  ه توسف كتاَب االســتقامة لهذا الغرض. لكنده على ذلــك جماعٌة من العلماء، فألوأي
النفَس في بياِن حقيقة هذين المبدأيــن حتى أصبَح معتَمدًا لمن جاء بعده؛  الوَالية والبراءة، وأطالَ 

حيث كان هذا الكتاُب محل إعجاِب وتقديِر العلماء. وفي هذا يقول نور الدين السالمي 5 :
ة ومنقذها من الظلمة أبي ســعيد محمد بن سعيد الكدمّي، ألفه  وكتاُب االســتقامة لمفتي األم»
الســلف في الُحكم على بعض الخارجين في زمان الصلت بن مالٍك،  في الرد على من خالَف سيرةَ 
وأوسَع فيه القول، حتى خرج عن المقصود وصارَ كتاباً مستِقال في أصول الدين، تحتارُ فيه األفكار، 
ة بأهل االستقامة، وقد أَْطَبَق المشايخ  ًة، ونعمًة خاص وَتقُصر عن َدْرك ُكنِهه األنظار، فصار بركًة عام
 تحَت ذلك الُطــول فوائُد، وتحت كل قديمــاً وحديثاً على الثنــاِء عليه مع ما فيه من ُطــوٍل، غيَر أن

حرف فرائُد...»(2).
وقد ُطبع الكتاُب بوزارة التراث والثقافة في ثالثة مجلداٍت.

(2) كتاب المعتبر:
هذا الكتاُب كذلك أحكاَم الوالية والبراءة، إضافًة إلى مســائِل الطهارة، وشيٍء من  تناولَ 
: «وكتاُب المعتَبر  أحكام الصالة، وهو شــرٌح وإيضاح لجامع ابن جعفر، يقول اإلمام الســالمي

البطاشي: إتحاف األعيان، 223/1.  (1)
السالمي: اللمعة المرضية، 22.   (2)
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ل المجَمالت، وأوضح  ب به جامَع ابن جعفــر، ففصألبي ســعيد ـ أيضاً ـ اعتَبر فيه اآلثار، وتعق
المشِكالت»(1).

وُطبع الكتاُب بوزارة التراث والثقافــة في أربعِة أجزاٍء. وأصُل الكتاب يقع في تســعة مجلدات، 
ولم يصل إلينا سوى مجلدين فحسب كما يقول نور الدين السالمي 5 (2) .

(3) الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد:
مة سرحان بن سعيد األزكوّي.  وهو عبارةٌ عن فتاوى ألبي سعيد 5 ، قام بجمعها وترتيبها العال

وُطبع هذا الكتاُب بوزارة التراث والثقافة في خمسة مجلدات.

(4) الزيادات على كتاب اإلشراف:
وهو عبارةٌ عن حاشيٍة على كتاب اإلشــراف البن المنذر محّمد بن إبراهيم النيسابورّي من أئّمة 
الشــافعية في القرن الثالث الهجري، وكتاُب اإلشــراف، كتاٌب في الفقه المقارَن جمــَع فيه مؤلفُه 
أقوالَ الصحابة والتابعين وعلماء المذاهب األربعة، فوضَع أبو ســعيٍد 5 بعد ذلك على هذا الكتاب 
ن آراءَ المذهب اإلباضي مع بيان رأيه المختاِر لديه، وال يزالُ الكتاب مخطوطاً، توجُد  تعليقاٍت تتضم
منه ثالُث نســخٍ بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوســعيدّي تحت رقم: 784، و 340، و 1353 ونسخ 

بمكتبة وزارة التراث والثقافة.

É¡eÉ°ùbCG ¿É«Hh á©jô°ûdG ó°UÉ≤ªH ∞jô©àdG :»fÉãdG åëÑªdG

تمهـيـد:
ا ال شك فيه أن األحكاَم الشرعيَة إنما ُشــرعت لتحقيق مقاصَد نبيلٍة، وأهداٍف سامية مراَدة  مم

عها الحكيم 4 ، فقد ثبت ذلك باألدلة القطعية، ومن تلك األدلة: لمشر
–  Ó  Ò  Ñ ﴿ :ه ال يفعُل شيئاً عبثاً؛ حيث يقولفي محكم كتابه أن اهللا سبحانه نص أن

à  ß  Þ Ý Ü   Û  Ú Ù     ❁    ×  Ö  Õ Ô ﴾ [الدخان: 38، 39].
ويقول: ﴿ ~  ے  ¡  ¢ £      ¤  ¥  ¦﴾ [المؤمنون: 115].

كما بين 8 أن المقصود من إرسال الرسل هو الرحمة بعباده، كما في قوله سبحانه: ﴿ `   –
d  c    b    a ﴾ [األنبياء: 107].

السالمي: اللمعة المرضية، 23.   (1)
مرجع سابق.  (2)
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وبين كذلك أن المقصــود من الصوم هو تحصيُل الوقاية مــن اآلثام في قوله 8 : ﴿  6        –
7  8  9    :  ;  >  =  <   ?  @ ﴾ [البقرة: 183]. إلى غير ذلك 

من اآليات.
ا من الســنة النبوية: فقد وردت أحاديُث كثيرةٌ تدل على المقاصِد والِحكم المرادة للشــارع،  أم

ومن تلك األحاديث:

قولُه ژ : «إنما ُجعل االستئذان من أجل البصر». –

ة: «إنها ليست بنَجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات». – وقوله ‰: في الهر

وقوله: «لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة». –

ج؛ فإنه أغض للبصر وأحصُن  – وقوله: «يا معشَر الشباب، من اســـتطاع منكم الباءة فليتزو
للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء».

وِلذا، فقد اعتمد الصحابة @ على المقاصد في كثيٍر من األحكام:

منها أنهم جَمعوا القرآن الكريم في ُمصَحف واحٍد مراعاًة لحفظ الدين؛ وذلك بِحْفظ دستور  –
ة وهو القرآن، فهو مصدرُ األحكام. هذه األم

ناعَ لحفِظ أموال الناس من الضياع. – نوا الص ومنها أنهم ضم
فاعتبارُ المقاصد الشرعية محل إجماٍع بين الصحابة.

مين من األصوليين  المتقد أن مقاصِد التشــريع؛ إال ع بها فنومع األهمية الكبرى التي يتمت
وتأصيًال، وإنما  وتحقيقاً  مســائله، وُتجلي جوانَبه بحثــاً  والفقهاِء لم ُيْفِردوا له مؤلفاٍت تتناولُ 
ًة مســلك  كانوا يتناولونه في مباحِث أصول الفقه كمباحث القياِس ضمنَ مســالِك التعليِل خاص
المناسبة، واالستحســاِن، والمصلحِة المرسلة، وســد الذرائع، والتعارض والتراجيح، حتى جاء 
الثاني من كتابه: «الموافقات»  ص الجزءَ  حيُث خص مســتقال مة الشاطبي فأفرد له مبحثاً  العال
لموضوع مقاصد الشــريعة بحثــاً وتحليًال، ثم جاءَ الطاهر بن عاشــور فألــف كتاَبه: «مقاصد 
ل الفاسّي؛ حيث ألف:  ن كتب في هذا الموضوع من المعاصرين عال الشريعة اإلســالمية»، ومم
«مقاصد الشريعة اإلســالمية ومكارمها»، والدكتور يوســف حامد العالم في كتابه: «المقاصد 
العاّمة للشريعة اإلسالمية»، والدكتور محمد سعد اليوبي في كتابه: «مقاصد الشريعة اإلسالمية 
دة ُتجلي جوانَبه  وعالقتها باألدلة الشــرعية». وال يزال هذا الموضوع بحاجة إلى دراســات متعد

المختلفَة، وُتظهر محّدداته وضوابطه، وتبين مزاياه.
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التعريف اللغوّي: يتكون هذا المصطلح من كلمتين هما: مقاصد، و: الشريعة.
، وفعلُه: َقَصَد َيْقِصُد  ا المقاصد: في اللغة فَجْمٌع مفــَرُده: مقََصد بفتح الصاد، مصدٌر ِميِمــي أم
، والمصَدر منه: َقْصــٌد، والقصد في اللغة يأتي لعــّدة معان منها: اســتقاَمُة الطريق، ومنها  ثالثــي

ط وعدم اإلفراط والتفريط، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿Ý  Ü  Û ﴾ [لقمان: 19](1). التوس
دة، منهــا: موِرد الماء الذي يشــرعه الناس  ا الشـــريعة: وفعلها: َشــَرعَ، فترد لمعاٍن متعد وأم

   m   l k  j ﴿ :فيشــربون منه وَيســقون، ومنها الطريق المســتقيُم ومن ذلك قوله تعالى
      l  k  j  i  h  g ﴿ : 8 اهللاُ من الدين وأََمَر به، ومنه قوله ومنها ما سن ،﴾ n

m ﴾ [الجاثية: 18](2).
التعريـــف االصطالحي: لم َيِرد عن العلمــاء األوائل أصوليّيــن وفقهاءَ تعريــٌف واضٌح ودقيٌق 
الة على التفاتهم  لمقاصد الشريعة بحيث يكون جامعاً مانعاً، وإنما اكتفَوا بالتعبير ببعض األلفاظ الد
لمراعاِة المقاصد الشــرعية في فهم النصوص واألحكام، كالمصلحة، والحكمة، والعلة، والمفَسدة، 
الة على ذلــك المفهوم، ومع أن اإلماَم الشــاطبي ُيَعد أكثَر  ونحوها من األلفــاظ والمصطلَحات الد
ين ببحث المقاصد، وأولَ من أفــرد له مؤلفاً تناول فيه مباحث هذا الفنّ المتعلقة به؛ إال أنه  المهتم

ه. لم َيِرْد عنه تعريٌف بحد
بالٍغ للعلمــاء والمفكرين المعاصرين،  ا في الوقت المعاصــر فقد كان ذلك موضَع اهتمــامٍ  أم
ه بحد يراه ـ بحسب اجتهاده ـ أقرَب إلى بيان الماهية، وأدق من حيث  منهم بتعريف، وحد فه كل فعر

الجمُع والمنُع، ومن تلك التعريفات ما يلي:
مة الطاهر بن عاشــور: «المعانــي والِحكم الملحوظة للشــارع في جميع أحوال  – تعريف العال

التشريع أو معظمها، بحيث ال تختص مالحظتُها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة»(3).
تعريف عالل الفاسّي: «هي الغايات التي ُوضعت الشريعة ألجل تحقيقها لمصلحة العباد»(4). –
الدكتور اليوبي: «المعاني والِحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً  –

من أجل تحقيق مصالح العباد»(5).

ابن منظور: لسان العرب، مادة: قصد.  (1)
ابن منظور: لسان العرب، مادة: شرع، 59/8.  (2)

الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، 251.  (3)
عالل الفاسي: مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، 3.  (4)

د. اليوبي؛ محمد بن سعيد: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة، 37.  (5)
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الخادمي؛ نور الديــن: «المعاني الملحوظة في األحكام الشــرعية، والمترتبة عليها، ســواء  –
ع ضمن  ًة، أم مصالَح كليًة، أم ســماٍت إجماليــًة، وهي تتجمجزئي أكانت تلك المعاني ِحكَماً 

هدٍف واحٍد هو تقريُر عبودية اهللا ومصلحِة اإلنسان في الدارين»(1).
وُيســتفاد من خالل هذه التعريفات وغيرها أن المراَد بمقاصد الشــريعة: هو ما أراده الشــارع 
الحكيم من مصالح ومنافَع تعوُد على عباده من خالل تشريعه لألحكام، فتَُحقق صالَحهم في الحال، 

وفالَحهم في المآل.

أقسام مقاصد الشريعة:
تنقسم مقاصد الشريعة إلى عّدة أقسام باعتبارات مختلفة:

أ ـ باعتبار المصالح التي وردت بالمحافظة عليها، تنقسم إلى ثالثة أقسام:
ضرورية: ويراُد بها المقاصُد الالزمُة التي ال ُبد مــن تحصيلها؛ بحيث يختل نظام الحياة  ـ  1

باختاللها، ويؤدي خرُقها إلى فســاٍد عظيم في الدنيا واآلخــرة، والمقصوُد باختالل نظام 
ة شــبيهًة بأحــوال األنعام؛ بحيث ال تكوُن علــى الحالة التي  الحياة بــأْن تصيَر أحوالُ األم

أرادها الشارع منها(2).
والمقاصد الضرورية خمسٌة، كما نّص على ذلك جماعة من األصوليين منهم الغزالي حيُث يقول: 

«ومقصوُد الشرع من الخلق خمسٌة: أن َيْحفَظ عليهم دينهم، ونفَسهم، وعقلَهم، ونسلَهم، ومالهم»(3).
ــة بحاجٍة إليهــا بحيُث لو ُفقــدت ألوَقع ذلك في المشــقة والحرِج  ـ  2 حاجية: ما تكوُن األم

والضيِق، لكنه ال يقُع موقَع الضرورّي، كالمعامالت فإن اهللا شــَرعها لحاجة الناس إليها، 
وإال لوَقعوا في حرٍج ومشقٍّة(4).

تحسينية: قال عنهــا الطاهر بن عاشور: «هي ما كان بها كمالُ حال األّمة في نظامها حتى  ـ  3
ة اإلســالمية  ة األمم، حتى تكوَن األمًة، ولها منظُر المجتَمع في قرار بقيتعيش آمنًة مطمئن

مرغوباً في اإلدماج فيها أو التقريب منها»(5).
فالمقاصُد التحسينية هي األخُذ بمكارم األخالق، وتجنب الرذائل.

د. الخادمي؛ نور الدين بن مختار: علم المقاصد الشرعية، 17.  (1)
ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، 210؛ د. جغيم نعمان: طريق الكشف عن مقاصد الشارع، 28.  (2)

الغزالي: المستصفى، 251.  (3)
الشاطبي: الموافقات، 326/1. د. الخادمي: علم المقاصد الشرعية، 86.  (4)

ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، 215.  (5)
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ب ـ باعتبار مرتبتها في القصد: تنقسم إلى قسمين:
األول: مقاصُد أصلية: وهي ما كانت مقصودًة باألصالة من تشريِع األحكام، وُيراد بها مقاصُد 
الشــارع في الحفاظ على الضروريات الخمس، وهذا النوع من المقاصــِد التي ال َحظ للمكلف فيها 
ـف فيها: وإنما تجُب عليــه على جهة اإللزام؛  ه ال اختيار للمكلـكما يقول الشــاطبّي، يريد بذلك أن
ألنها راجعٌة إلى حفظ تلك الضروريات التي تستقيم الحياة بها، ولذا طولب المكلف بإيقاعها سواء 
وافقت مْيًال نفســيّاً منه أم لم تواِفْق، وســواء كان في إيقاعها تحقيُق حظ عاجــٍل أم لم يكُن، فهو 

مطالٌَب بها على أية حاٍل.
الثاني: مقاصـــد تبعّيٌة: ويراُد بها ما ُجعل لإلنســان فيها حرية االختيار بيــن الفعل والترك، 
فيحصل له منها ما ُجبل عليه من االستمتاع بالمباحات وسد الحاجات، ِوفق حدود الشرع وضوابطه، 

وهي ترِجع في مجملها إلى الحاجيات والتحسينيات(1).

ج ـ باعتبار الشمول لها ثالثة أقسام:
األول: مقاصـــُد عامة: ويراُد بهــا األهــداُف والحكَُم التي قصَدها الشــارعُ فــي جميع أحواِل 
التشريع، فال تختص بمجاٍل دون آخَر، وال بباٍب دوَن غيِره من أبواِب التشريع، فهي القضايا الكليُة، 

ة كالتيسير، ورفع الحرج، وجلب المصالح، ودرء المفاسد. واألهداُف العام
ٌة: وهي المقاصد المتعلقة بباٍب معيٍن من أبواب التشريع كمقصد الشارع  الثاني: مقاصُد خاص

في المعامالت، أو في العبادات، أو في الجنايات.
ة بمســألة  قة بمســألة معينة، فهي مختصالثالث: مقاصد جزئّية: ويــراد بها المقاصد المتعل

لَم، واإلجارة، ونحوها(2). ة دون غيرها كالزكاة مثًال، والس خاص

3 ـ المراد بالتخريج لغة واصطالًحا:
ج، يقال: خــّرج الغالُم لَوَحه تخريجاً: إذا كتَبه فترَك  التخريج في اللغة: مأخوذٌ من الفعل َخر
فيه مواضَع لم يكتبها، وتخريُج الراعية المرّبع: أن تأكل بعَضه وتتُرك بعضه، وعاٌم فيه تخريٌج: أي 

خصٌب وجدٌب، أو إذا أنَْبَت بعَض المواضع ولم ُينْبت بعضاً(3).

الشاطبي: الموافقات، 134/1، د. اليوبي: مقاصد الشريعة اإلسالمية، 353. د. جغيم: طرق الكشف عن مقاصد الشارع، 34.  (1)
ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، 251. د. جغيم: طرق الكشف عن مقاصد الشارع، 26.  (2)

لسان العرب، مادة: خرج، 40/5.  (3)
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ا في االصطالح فالمراُد به: أم
اســتخراُج الُحكم بالتفريع على نص اإلمام في صوٍر مشــابهة، أو علــى أصوِل إمام المذهب  –

كالقواعد الكلية التي يأخذ بها من الشــرع أو العقل من غير أن يكوَن الُحكم منصوصاً عليه 
من اإلمامِ(1).

أو: استنباط األحكام من القواعد، أو إخراُج جزئيات القاعدة من القول إلى الفعل(2). –
ا من هو دونَه فال يحــق له ذلك كما يقول  وال يقوم بذلك االســتنباِط إال مجتهــُد المذهب، أم
اإلمــاُم القطب: «يجــوز لمجتِهد المذهــب، وهو القادر على اســتنباط األحكام مــن نصوص إمامه 
رًا شــائعاً  والتخريِج على قواعده أن ُيفتَي بما يســتخرُجه من إمامــه؛ لوقوِع ذلك في األعصار متكر
ر في مســائل إمامــه؛ أفتى بها  مــن غير إنكار بخــالِف غيــره، وإن لم يقِدر على االســتنباط وتبح
ال باستنباٍط»(3). ومما ال شك فيه أن اإلمام أبا سعيد 5 بما يمتلكه من قدرة علمية فائقة؛ ُيَعد في 
مه من جهابذة  من تقد مُة أصولَ  مة القادرين على االستنباط واالستخراج، وقد استقرأ هذا العال مقد
ج أقوالهم بناءً على تلك األصول؛ وِلذا فكثيرًا ما ُيعبر عن ذلك بقوله: «صحيٌح خارٌج  اإلباضية، فخر
على مذاهب أصحابنا»(4)، وقوله: «وكل هذه األقاويل خارجٌة في قول أصحابنا»(5)، وقوله: «يخُرج في 

معاني قوِلهم»(6).

á©jô°ûdG ó°UÉ≤e ≈∏Y ó«©°S »HCG ΩÉeE’G OÉªàYG ióe :ådÉãdG åëÑªdG
±Gô°TE’G ≈∏Y ¬JOÉjR ∫ÓN øe ¬JÉéjôîJ »a

بما أن اإلماَم أبا ســعيد 5 ُيعد من حــذاق العلماء وجهابذتهم؛ فال بــد أن تكوَن له بصماٌت 
ظاهرةٌ في اْلِتماس أســرار التشــريع وِعلل األحكام التي ُيتبين من خاللها كمالُ حكمِته 8 ، ولطُف 
ة، وال يمكنُ أن يغيَب  ُل روَح التشريع اإلسالمّي وأهدافها العامعلِمه، فمقاصُد الشريعة اإلسالمية تمث

عن ذهن المجتهد ذلك الُبعد المقاصدي أثناءَ استنباطه للحكم الشرعّي، أو الترجيِح بين األدلة.
وتظهُر النظرة المقاصدية لإلمام أبي ســعيٍد الكدمّي واضحًة جليًّة في ســائر مؤلفاته، واكتفي 

بالتمثيل لذلك من خالل زيادته على كتاب اإلشراف على النحو التالي:

المدخل لمذهب أحمد، 53، نقًال عن قراءات في فكر الكدمي، 148.  (1)
تقريرات الشربيني على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع، 22/1.  (2)

أطفيش محمد: شرح النيل، 493/17.  (3)
أبو سعيد: الزيادة على كتاب اإلشراف، ورقة 57، مخطوط.  (4)
أبو سعيد: الزيادة على كتاب اإلشراف ورقة، 66، مخطوط.  (5)

الكندي: بيان الشرع، 223/20.  (6)
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أ ـ من مقاصد الشــريعة اإلســالمية حفُظ النفس، ويعــّد كلية المقاصد الشــرعية الثانية من 
المقاصد الضروريــة التي نص عليها جماعة مــن األصوليين، وقد اعتمَد أبو ســعيد 5 على هذا 
المقصد في كثيٍر من الفــروع الفقهية، ومن أمثلــة ذلك ما ورد في باب االحتــكار، فقد ذهَب ابن 
المنِذر إلى أنه ال احتكار إال في الطعام؛ ألنه قوُت الناس، دون سواه، فتعقبه أبو سعيد بقوله: «هذا 
ـ ، غير أن االحتكارَ قد يقع في الملبوس لســتر العورة، وإلقامة الصالة، وفي  صحيح ـ إن شــاء اهللا 

مأ، وفي المركوب عن االنقطاع...»(1). المشروب إلحياء النفس عن الضرورة من الظ

فالحكمة من تحريِم احتكار المشروب هي خوُف الضرر محافظًة على النفس اإلنسانية من الوقوِع 
في الهالك، وهذه النظرة المقاصدية من أبي سعيٍد اعتَمدت على أدلة كثيرة من الكتاب العزيز كقوله 

    e d   c﴿ : 8 [اإلســراء: 33] وقوله ﴾ ... ِk  j  i  h    g  f  e  d﴿ :تعالــى
j   i   h   g   f ﴾ [النساء: 93]، وقوله: ﴿ yx      w  v  u t ﴾ [البقرة: 195].

إلى غير ذلك من اآليات التي تنفي على هذا المقصد الشرعي األصيل مراعاًة لحق النفس في 
ٍر فيه مناَقضٌة صريحٌة لتكريم اهللا لها، ومضادة  الحياة والســالمة والكرامة، فإزهاُقها من دون مبر

، والهدِف الشرعي بايجاِب المحافظة على النفس البشرية. نة للُبْعِد المقصديبي

أّمــا األحاديث النبويــة المعززة العتبار هــذا المقصد فأكثــُر من أن تحصى لعــلّ من أبرزها 
قوله ! : «أكبر الكبائر اإلشراك باهللا، وقتل النفس...».

ومن أمثلة اعتبار أبي ســعيٍد لهذا المقصِد الشرعي ما ورد في الحامل والمرِضع إذا خافتا على 
ولدهمــا فأفطرتا هل عليهما اإلطعام، أو القضاء، أو هما معاً، يقول أبو ســعيد: «معي أنه يخرج في 
معانــي قوِل أصحابنا في الحاِمل والمرِضع إذا صارتا إلى الحــد الذي تخافان فيه على ولدهما إذا 
صامتا أن لهَما أن ُيفطرا ويقِضيا إذا أِمنتا على ولدْيهما، وتهيأ لهما ذلك، وال يشــبه عندي قولهم 
معنى إطعامٍ عليهما، وإنما ُيشبه معنى عذرهما معنى عْذِر المريض عندي، إن لم يكن أرَخَص عندي؛ 

ألنهما إذا خافتا على ولدْيهما الضررَ خفت عليهما أن ال يجوزُ لهما الصوُم»(2).

فقد شــبه أبو ســعيد الحامَل والمرِضَع بالمريض فــي وجوِب القضاء علــى كل منهما؛ لحصول 
العذر الموجب لإلفطار بجامِع خــوِف الضرر على النفس في كليهما، فكمــا أن المريض تجُب عليه 
المحافظة على نفســه من التلف والهــالك؛ فكذلك الحامُل والمرِضُع تجــب عليهما المحافظة على 

ولديهما من الهالك؛ إذ المحافظُة على النفس من مقاصد الشرع الضرورية.

أبو سعيد: الزيادة على اإلشراف، ورقة 69، مخطوطة رقم 1526، مكتبة وزارة التراث والثقافة.  (1)
الزيادة على اإلشراف نقًال من كتاب بيان الشرع، 202/20.  (2)



الـقـواعــد الشـرعيـة278 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ب ـ مــن المقاصــد الضرورية في الشــريعة حفُظ المال، ولحفظه وســائُل عديــدةٌ منها: منُع 
تبذيره، والحجُر على المبذر، ومراعاًة لهذا المقصد الشــريف يقول أبو ســعيد: «نعم ما وَقع عليه 
اســم الفســاد والتبذير لغير حق، وال فضيلة، وال بيعٍ الزمٍ؛ فهو محجوٌر، وإذا كان محجورًا في اهللا 
فعلى أولي األمِر أن يحجروه علــى ما عليه إذا قَدروا على ذلك وعِلموا، وقــد مضى القولُ في َحْجر 

المال في حال َضياعه، وكلما وقَع عليه الضياع فهو محجوٌر لموِضع الضياع»(1).

فالمنُع من التبذير، والحجُر على المبذر كل منهما حكٌم شرعي ثبت في الكتاب العزيز، فاهللا 8 
يقول: ﴿ Ô Ó  Ò  Ñ  ÐÏ   Î  Í   Ì  Ë  ❁  É  È  Ç ﴾ [اإلسراء: 26، 27].

فقد نهى الحق سبحانه عن التبذير، ووصَف المبذرين بأنهم إخواُن الشياطين.

مــن  والحكمــُة  [النســاء: 5].   ﴾ ¬      «   ª   ©      ¨    §    ¦   ¥   ¤ ﴿ ويقــول 8 : 
مشروعيّة الَحجر هو المحافظة على األمواِل؛ ألنها ُخلقت لالنتفاع بها، فنهت اآليُة الكريمة عن 
فهم؛ ولذا يقول أبو ســعيد 5  إعطاء الســفهاِء األموالَ حتى ال يعّرضونها للضياع بســوء تصر
اعتبارًا بهذه الحكمة، واعتمادًا على هذا المغزى الشرعي: «وكلما وقع عليه الضياع فهو محجوٌر 
لموضع الضياع». ويطالب أبو ســعيد أولي األمــر أن يقوموا بتنفيذ هذا المقَصد الشــرعي ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيًال، اعتبارًا بأهميته حيث يمثل ضرورًة من الضرورات الخمس التي يجب 

المحافظُة عليها.

ة، فهو شــامٌل لجميع أبواب الشريعة،  ج ـ التيســير ورفع الحرج من المقاصد الشــرعية العام
فكل ما يؤدي إلى مشــقٍة زائدٍة في البدن أو النفس أو المال حاالً أو ماالً؛ فإنه مرفوعٌ شــرعاً، وهو 
مقَصٌد مقطوعٌ به لتضاُفر األدلة الشــرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة على اعتباره؛ 
ولذا فقد اعتد أبو سعيد بهذا المقصد في كثير من تخريجاته، مراعياً للظروف المناسبة والشروط 
الالزمة لتطبيقه َمْبَدأً من المبادئ المقاصدية ذاِت األهمية القصوى، فعندما أَورد ابنُ المنذر حديثاً 
عن النبي ژ ونّص عبارته: ثبت عن النبي ژ أنه أوتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: «عليه دين؟»، 
فقالوا: نعم، دينــاران، فقال: «أترك لهما وفــاءً؟». قالوا: ال، قال: «فصلوا علــى صاحبكم»، فقال 
أبو قتادة: هما علّي يا رسول اهللا، فصلى عليه رسول اهللا ژ ، تعقب أبو سعيد على ذلك بقوله: «اهللا 
أعلم إن كانت الرواية صحيحًة، فذلك خاص في ذلك الميت، وليس من كان عليه دينٌ لم يترك له 

وفاءً فهو كافٌر(2).

الزيادة على اإلشراف، ورقة 271، مخطوط رقم 1526، وزارة التراث والثقافة.  (1)
يريد به كفَر النعمة ال كفَر الشرك؛ ولذا صح بعد ذلك بلفظ العصيان.  (2)
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وهــذا حديــٌث مخالــٌف لكتــاب اهللا: ﴿ §  ¨   ©  ª  »  ¬ ﴾ [البقــرة: 286]، ويخرج 
ـ أيضاً ـ إن كان صحيحاً على وجه تعظيم حقوق اهللا.... ولعله له معنى غير ما حضَرنا»(1).

ويقول بعد كالم: «قد مضى القولُ في الرواية ـ أي السابقة ـ وال يصح معنا أن النبي ژ يحكُم 
على الهالك بعصيان إذ لم يتــرك وفاءً، وهذا خالف الكتاب والســنة، إال أن يخص بعينه لِعلمٍ قد 
عِلمه النبي منه أو لمعنى، وليس َمن ترَك َديناً ولم يترك له وفاءً كان عاصًيا، ال نعلم في هذا قولَ 

أحٍد من أهل العلم»(2).
وذلك؛ ألن مبنى الشــريعة اإلســالمية على التيســير ورفِع الحرج، وقد دلت على هذا المقَصد 

آياٌت كثيرةٌ، منها َقولُه 8 :
﴿§  ¨   ©  ª  »  ¬﴾ [البقرة: 286]. –
﴿ Z    Y     X   W  V  U  ] ﴾ [الطالق: 7]. –

﴿ z  }   |   {  ~   ے  ¡﴾ [الحج: 78]. –

﴿  §  ¨  ©  ª   »  ¬ ®   ¯﴾ [البقرة: 185]. –

﴿ /   0   1   2    3﴾ [النساء: 28]. –

ومن أحاديث المصطفى ژ :
«إن اهللا وضع الحرَج». –
ين ُيْسٌر». – هذا الد إن»

تها، ومع  ُك في صحٍل جعلَته يشــك ه وقَف اإلماُم أبو ســعيٍد تجاَه هذه الرواية وقفَة تأمولهذا كل
تها وثبوتها؛ فالحديُث ال ُبد من تأويله على الوجه الذي ال يصادم آياِت الكتاب  فَرض التســليم بصح
 ة، فاهللا ال يخاِطب العباَد بما يشقة على رفع الحرج ودفع المشــق العزيز وســنَّة رســوِله ژ الناص
عليهم، والروايُة الســابقة تقتضي التكليف بما ال ُيطــاق، والتكليُف بما ال يطــاق يمثل أقصى أنواع 

المشقة، وأرفَع درجات الحرج على المكلف.
ها ـ  أي  وفي مسألِة الجنب الذي يخشى البرد على نفسه إذا اغتسل، يقول أبو سعيد: «...وأشد
األقوال ـ ما قال: إن عليه الغســل ولو مــات، وهذا ما ال يخرج عندي على معنــى األصول؛ ألن اهللا 

تبارك وتعالى لم يكلف أحدًا فوَق طاقته، وهذا يقتضي أنه حمل عليه فوق طاقته»(3).

الزيادة على اإلشراف، ورقة 258، مخطوط رقم 1526، وزارة التراث والثقافة.  (1)
مرجع سابق، ورقة 259.   (2)

الزيادة على اإلشراف نقًال من بيان الشرع، 100/9، طبع وزارة التراث والثقافة.  (3)
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د النكير على من يقول بوجوب الغسل عليه مع وجود تلك المشقة المهِلكة؛ ألنه مصادٌم  فقد شد
بهذا القول لمقَصِد الشاِرع من التيســير على العباد رحمًة ورأفًة بهم، فاليسُر والسهولُة ِسَمٌة بارزةٌ 

في أحكامِ الشريعة.
ة َتشــمل الجميَع كما  فين، بل هي نظرةٌ عامة ال تقتَصر على فئة من المكلهذه النظرةُ المقصدي
يرى أبو سعيٍد 5 ، وتظهُر هذه النظرةُ من خالل ترجيحه في من سافَر لمعصيٍة، هل له أن يقُصر 
 ه مسافٌر ـ ؛ ألنله القصَر؛ ألن ـ أي أن ح القصر إذ يقول: «والقول األول عندي أصحأْو ال؛ حيث رج

أهل المعاصي داخٌل عليهم ولهم ُحكم الشريعة، كما تلزمهم واجباتها، كذلك لهم رخُصها»(1).
  ¬  «   ª  ©  ¨  § ﴿ :ًخطاَب اهللا 8 في اعتبار هذا المقَصد جاء عاّما وذلك؛ ألن
̄ ﴾ [البقــرة: 185]، ﴿ z  }   |   {  ~   ے  ¡ ﴾ [الحــج: 78]؛ فوجَب حملُه على العموم     ®

فال يتناول المطيَع دون العاصي.

د ـ دفع الضرر وإزالته هدف من أهداف التشريع، تدل عليه آيات من كتاب اهللا منها:
قوله تعالى: ﴿ ,  -  .  / ﴾ [البقرة: 231]. –
وقوله z y   x       w   v   u   t   s  ﴿ : 8  }﴾ [النساء: 12]. –

ومن السنة النبوية ما روي عنه ژ أنّه قال: «ال ضرر وال ِضرار».
وقد اســتنار أبو ســعيد 5 بهذا المقَصد في كثيٍر من الفــروع الفقهيّة، وعلل بــه كثيرًا من 
األحكام الشرعية، فالِحكمة من النهي عن بيِع المرِء على بيع أخيه الوارِد في الحديث الشريف: «ال 
يبع بعضكم على بيع بعض...»؛ هي خشيُة وقوع الضرر كما نّص على ذلك إذ يقول: «...؛ ألنه من 
الضرر، وال ضَرر وال ِضرار في اإلسالم». كما ينص 5 على أن الحكمَة من مشروعية الشفعة هي 
دفع الضرر حينما يقول: «... إنما أصُل ما ُجعل له الشــفعة بما يدخل عليه من الضرر، وكان ضررُ 
المقاســمة وما يتولد من ذلك في الشــركة في المشاع أولى أو أشــد من جميع الضرر، وكان هذا 

أولى بالشفعة، فهي ثابتٌة ال نعلم اختالفاً فيها»(2).
وفي المســح على الُخفيــن يرى 5 أنه ُحكٌم قد نُســخ فال ُيعمــل به إال إْن ألجــأت المكلَف 
الضــرورةُ؛ فحينئذ ُيترخــص له في هــذا الحكم مراعــاًة لهذا المقَصــد الشــرعي الجليل؛ حيث 
يقول 5: «وكلّ ما رََووه عن النبي ژ من األمر.. فممكن ذلك عندنا َقبَل نسخه، وغيُر ممكن بعد 
نســخه، إال أن يفعَل فاعٌل على معنى الضرورة من البرِد أو ما يشــبهه من العلل، فلعل ذلك ينساغ 

الزيادة على اإلشراف نقًال عن بيان الشرع، 100/14.  (1)
الزيادة على اإلشراف، ورقة 64، مخطوط رقم 1526، وزارة التراث والثقافة.  (2)
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في بعض قول أصحابنــا...»، ثم قال بعد كالم: «كلّ هذا ال معنى لــه إال على ما وصْفنا من وجوب 
الضرورة بعد ثبوت النسخ... فإن الضرورة مصروَفة، وَقبول الرخصة على هذا أفضل»(1).

مة بالقرائن  ة والنصوص الشرعية الكلية والجزئية، ومدعهـ ـ المقاصد التحسينية ثابتة باألدل
والمعطيات الشــرعية المختلفَة، فقد راعت الشــريعُة هــذا الجانب كما راعت جانــَب الضروريات 
والحاجيات، ومن المعلــوم أن مراعاتها لهَذا النوِع من المقاصد فيــه داللٌة واضحٌة على كمال هذه 
الشريعة الغّراء، وسمو تشــريعها، ومن خالل تتبع الفروع الفقهية التي بحثها أبو سعيد 5 ؛ نجُده 
قد راعى هــذا الجانَب المقصدي في كثيٍر مــن تلك الفروع، ومن ذلك أن صاحَب اإلشــراف حكى 
خالَف الفقهاِء في ُحكم البول قياماً، فتعقبة أبو ســعيٍد بقوله: «كل ما قيــل في هذا فهو خارٌج معي 
علــى معنى المبالغة في األدب، وثبوِت ما يحســن من األخالق، وكلما بالغ اإلنســاُن وذهب بنفســه 
إلى حســن األخالق هللا؛ كان أرجى له أن ُيتم اهللا عليه نعَمه، ويصرف عنه نقمه»(2). فهو يدُعو إلى 
األخِذ بمكارم األخالق، ويربــط ذلك بنَيل النعم، وصرِف النقم منه 4 ، حتى يرتقَي المســلُم في 
ســلم المعالي لتكتمَل شــخصيته من جميع الجوانب، وُتصقََل بمكارم األخالق ومحاسِنها؛ ولذا يقول 

المصطفى ـ صلوات اهللا وسالمه عليه ـ: «إنما ُبعثت ألتمم صالَح األخالق».
ويعلُق أبو ســعيٍد 5 على الحديث المروي عن الرســول ژ : «إذا أُقيمت الصالة فال تأتوها 
وأنتم تســـَعْون، ولكن اْئُتوها وأنتم تمشـــون وعليكم الســـِكينة والوقار» بقوله: «... ويخرج معنى 
قول الرســول ژ في هذا على معنيين: معنــى أنه أراد ذلك من األخالق الحســنة، وهو من أخالق 

      Ð  Ï   Î    Í ﴿ :[الفرقان: 63]، وقــال ﴾ ̈ المســلمين، وقد قال اهللا: ﴿  ¤  ¥  ¦      §     
بل، وبه  [لقمان: 18]. فاألخُذ بمحاسِن األخالق هو من رعاية أحسِن المناهج، وسلوِك أفضِل الس ﴾ Ñ

فات واألفعاِل لألفراِد والمجتمعاِت. ق التزيين والتحسين في الصيتحق
هذه هي مقتطفاٌت ســريعٌة، ونقاٌط موَجزةٌ ُتعبر عن مدى اهتمام اإلمام أبي سعيٍد ـ بصفَته علماً 

من األعالم المجتهدين ـ للنظرة المقصدية التي ال ُبد من مراعاتها في كل عصٍر.

الزيادة على اإلشراف، نقًال من كتاب الشرع، 115/8.   (1)
سيد سابق، 48/7.  (2)
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ناقشــت الكثير من القضايا المتعقلّة بنشــأة وتطــوّر التأليف في القواعد  إن هذه الندوةَ 
ا أنتجه علماء اإلســالم في هذا  الفقهية، في النتاج الفقهّي الُعمانّي أساســاً، مقارنًة بنظيره مم
الميدان العلمّي الهام، وخَرجت الندوة بخالصاٍت تساهم في البناء الفكرّي والحضارّي للمجتمع 
 اإلنساني، وهو هدٌف أصيٌل تتبنّاه وزارة األوقاف والشؤون الدينية، وتسعى إلى تحقيقه، كما أن
تربط العطاء الحضاري اإلســالمي قديَمه بحديِثه، وتصُل بين ماٍض تليٍد، وحاضٍر  هذه الندوةَ 
ُمشرٍق، ومســتقَبٍل طموٍح؛ ليكون نبراســاً ألجيالنا المتعاقبة، ومرآًة تعكس مدى ما تتمتّع به من 

. وعلمي إرٍث فكري
إن القواعَد الشرعية، فقهيًة وأصوليًة، كانت وال تزال تشكّل منظومة الشرع الخالد، والتي بها 
ُيستنَبط الحكُم الشرعّي من أدلّتها التفصيلية، دالّة على مرونة التشريع اإلسالمّي على مر العصور.

وقد جاء في هذه الندوة اآلتي:
تأتي ندوة تطــوّر العلوم الفقهية في ُعمان لتكشــف عن الجهود العلميّــة والفقهيّة التي قام  –

الة في حركة الفقه  نت أنّ علماء ُعمان قد ســاهموا مساهمًة فعبها العلماء الُعمانيون؛ حيث بي
اإلسالمي، دراسًة، وتأصيًال، وتقعيدًا، وتأليفاً.

كان القرن الرابــع الهجرّي هو العصُر الذهبي لالجتهاد وتقعيــِد القواعد وصياغتها صياغًة  –
مقبولًة، وكان البدءُ في التدوين والتقعيد أواخَر القرن الثالث الهجري.

وقد أكدت بحوُث الندوة أن األحكاَم الشرعية قد ُشِرعت لمقاصَد وغاياٍت، وأن ذلك قد ثبت  –
بأدلة قطعية من الكتاب العزيز، والسنة النبوية المطهرة.
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لم ُتوَضع القواعُد الشــرعية األصولية والفقهية جملًة واحدًة، بــل تنامت الكتابات فيها َعبر  –
ت عبر مراحل التداول والصقل  مســيِر الفقه اإلســالمي على أيدي كبار الفقهاء، بعد أن مر

والتحرير، ثم اعتُمدت قاعدًة.

إن فهم القواعد الشــرعية؛ األصولية والفقهية، يســاِعد على فهم منهاج الفتوى، وُيعين  –
المفتي على اكتســاب ملَكة فقهية قوّية تمكّنه من تخريج الفروع بطريقٍة ســليمٍة، فهذه 
دة؛ ولذلك فهي أمٌر ال بد منه للقُضاة  ٌة الستنباط الحلول للوقائع المتجد القواعُد ضروري

والمْفتين.

تكون القواعد الشــرعية يقينيــة عند اســتمدادها من الكتاب العزيز، والُســنة الشــريفة،  –
واستقراء أوامر الشرع في الموضوعات المختِلفة.

ُتعد القواعُد األصوليُة مرتكَزًا للفقيه في تقعيده واســتنباطاته واجتهاده وفتاواه؛ فهي ترسم  –
، وإن ما يراه البعض  له معالَم الفقه، وتختصر له الطريق لالستنباط واالســتخراج الفقهي
من أنها تمثل جوانــَب نظريًة في عمومها فقط؛ يحتاج إلى نظٍر، مــن حيُث إن هذه القواعَد 
قد أثمــرت ثمارها العمليّة في زمن تفعيلهــا في الصدر األّول من تاريخ األّمة. وما شــهدته 
األّمة بعد ذلك من ركود في هذا الجانب ال يعني ُضعف هذا الِعلم، بل ُيطلب من المجتهدين 

تفعيَل األصول وتحريكَها على أرض الواقع.

المنظوَمة األصولية ابتعدت شــيئاً فشــيئاً عن واقع الحياة، بســبب مبالغَتهــا وتركيزها على  –
الجانب البيانّي اللغــوّي؛ ولذلك تأتي أهميّــة القواعد الفقهية لتطوير هــذه المنظومة بما 
يتواكــب مع حركة الحياة، لمالمســة القواعد الفقهيــة حركَة المجتمــع، وإدراِكها لمقاصد 

الشرع من دون اإلخالِل باآللة اللغوية، أو إهماِل القواعد األصولية.

وقد درست الندوةُ القواعَد والضوابَط الفقهية، وبينت أن هذين المصطلحين قد مّرا بالتطور  –
في االســتعمال، فَبعد أن كان ال ُيميــز بينهما كثيرًا؛ وصل التعريف إلى نوٍع من االســتقرار، 
فت القاعدةُ الفقهية بأنها: «أمٌر كلّــي أو أغلبي ينطبق على جزئيات كثيرة ُتفهم أحكامهُا  فُعر
منه». وأّمــا الضابط فيختلف عن القاعدة الفقهية من حيُث كونُه يضم فروعاً في باب واحٍد. 

بينما القاعدةُ تجمع أبواباً شتى.

هناك عالقٌة بين القواعد الفقهية والمقاصد الشــرعية؛ حيــث إن كالهما ُيعتبر قضايا  –
كليًة أو أغلبيًة، كمــا أن غايتَهما واحدةٌ، وهي الوقوُف على مقاصد الشــارع في الوقائع 

والحوادث.
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إن المتتبع للقواعد الفقهية يجد منها ما َيشتمل على مقاصِد الشريعة، مثل: –
ا لدرء مفســدٍة أو •  ه إمق بموضوع المصلحة والمفســدة، كقاعدة: «التكليف كلقواعد تتعل

لجلب مصلحٍة، أو كالُهما معاً».
قواعُد تتناول موضوعَ رفِع الحرج، كقاعدة: «المشقة تجلب التيسير».• 
في •  قواعــد تتعلق بمــآالت األفعــال ومقاِصد المكلفيــن، كقاعــدة: «المقاصــد معتَبرةٌ 

فات»، وقاعدة: «األمور بمقاصدها». التصر
قواعُد تتعلق بإزالة الضرر، كقاعدة: «ال ضرر وال ِضرار».• 

القواعُد الفقهية المشــتملُة على المقاصد أثر على الفروع الفقهية؛ ولذلك ينبغي للفقيه أن  –
ســليماً. وعلى سبيل المثال  يســتوعَب هذه القواعَد، حتى يتمكن من تخريج الفروع تخريجاً 
يــزال»، فمن تأثيرها على الفروع مــا أوجَبهُ الفقهاء من  ال الحصر، نأخذ قاعدة: «الضررُ 
الحقوق القديمة من منافَع وتصرفاٍت وَمرافَق. ولو لم يكن في أيدي أصحابها وثائُق  احترامِ 
ثابتــٌة؛ ألن في إزالتها إضرارًا بهم، ما لم يثبت إحداثُها بطريٍق غير مشــروٍع، أو يكون فيها 

ة. ضرٌر بحقوق العام
محّددًا للمقاصد الشــرعية، وإنما عبروا عنهــا ببعض األلفاظ  – لم ُيعِط المتقّدمــون تعريفاً 

الدالة على التفاتهم لمراعاتها في فهِم النصوص، كالمصلحة، والحكمة، والعلة، والمفسدة، 
ونحوها. وقد عمل المتأخرون على إعطاء تعريفاٍت للمقاصد الشــرعية. وهي وإن اختلفْت في 
ألفاظها لكنها تؤدي إلى معنى واحٍد يمكن تعريفُها به، وهو: «ما أرادُه الشــارع الحكيم من 
مصالَح ومنافَع تعوُد على الناس من خالل تشــريعه لألحــكام، فتُحقُق صالَحهم في الحال، 

وفالَحهم في المآل».
ومقاصُد الشــريعة جاءت مراعيًة لضرورات الناس وأموِرهم الحاجية والتحسينية، وقد تكوُن  –

أصليًة وتبعيًة، ومنها ما يراعي عموَم أحوال التشريع، ومنها ما يتعلق بباٍب من أبواب الفقه.
ودرســت الندوة بشــيء من التفصيل المصلحَة؛ ألهميتها في تجديد االجتهــاد الفقهي، وقد  –

ُة في الخليقة،  معنًى قام به قانون الشريعة، وحصلَت به المنفعُة العام نت البحوُث أنها كلبي
ودرءُ المفسدة يعد ذاُته مصلحًة.

والمصالح هي ِوْجهَــٌة مالزمٌة للمقاصد؛ ولذلك تنقســم إلى نفس أقســام المقاصد من حيث 
قوُّتها، وهي المصالــح الضرورّية، والمصالح الحاجيّــة، والمصالح التحســينيّة، وكذلك من حيُث 

ًة كليًة، أو خاّصًة جزئيًّة. العموُم والخصوُص، وتأتي أيضاً عام
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ُق الحاجة إلى: وتنقسم من حيث تحق
 ة من ِقبل النص الذي ال يحتمُل التأويَل. وما دلت عليهــا أدلة: وهي التي دلالمصلحة القطعي

العقُل على أن في تحصيله صالحاً عظيماً.
المصلحة الظنّية: وهي ما دل عليه دليٌل ظني من الشرع، أو ما اقتضى العقُل ظنه منهَا.

ا لخفاِء  إم ، ل ضــر ــل فيها صالٌح وخيٌر، وهــو عند التأمالمصلحة الوهمّية: وهــي التي ُيتخي
ا لكون الصالح مغمورًا بفساٍد. ضرره، وإم

ا معتبرًة، وإما َملغيًّة، أو يسكَُت الشرعُ عنها  – وتأتي المصلحُة من حيث شهادةُ الشــرع لها: إم
ل ويتغير عند تغير  فهي المصالُح المرسلَة. وما ُيبنى من األحكام على المصالِح المرسلة يتبد

م أرجُحهما. ر الزماِن والمكاِن، وعند تعارِض المصلحة والمفسدة يقدهذه المصالح بتغي
إن مراعاةَ المقاصد والغايات مقّدٌم على مراعاة وســائل إقامِتها، وقد برزَ هذا في اجتهاداِت  –

كثيٍر من الفقهاء، وسلفُهم في ذلك أميُر المؤمنين عمُر بن الخطاب ƒ ؛ حيُث اعتبرها في 
كثيٍر من اجتهاداته، وقد وافقَه في بعــض هذه االجتهادات جميُع الفقهاء، ووافقه بعُضهم في 

شيٍء منها.
ال تصح دراســُة الجزئيات بمعــزٍل عن الكليات التي توجهُها، وال دراســُة الفــروع بعيدًا عن  –

القواعد. وإن كثيرًا من القصوِر في االجتهاد ناشــئٌ من تحكيم الجزئيات المفَردة المْقتََطعة 
عن سياقها، على حساب الكليات، واالقتصاِر على الظاهر من دون النظِر في المقاصد.

–  ة رسوله ژ ؛ لذلك ال بدُتعتبر اللغة العربية وعاءَ الشريعة، وقد جاء بها كتاب اهللا تعالى وُسن
ق في بحثها؛ حتى يتمكن الفقيهُ من تحصيل َملَكَة االجتهاد. ة والتعممن دراسة اللغة العربي

علــى رُوح الفقه اإلباضــي، الذي يتميــز بخاصية الفقه المقارَن منذ نشــأته  – أكدت الندوةُ 
األولى، وَشــِهد القرُن الرابُع النضج في الدراسات الفقهية؛ وبالتالي يعّد الفقه اإلباضي من 

أسبق المدارس التي اعتنت بهذا الجانب، إن لم يكْن أسبقَها.
ق للقواعــد الفقهية وضواِبطها، انطالقاً  – متواصٌل من التطر ُوجد في المدرســة اإلباضية خط

من علماء المدونة في البصرة، وفي هذا الخط ُوجدت نقاُط ارتكاٍز بين الفترة واألخرى عند 
، وأبي  وعامر بن علي الشماخي ، ة: ابن بركة، وأبي سعيد الكدمي كبار علماء المذهب، كاألئم
 ، وعبِد العزيز الثميني ، وأحمد بِن سعيد الشماخي ، وأبي القاسم البرادي ، يعقوب الوارجالني
، وخلفاَن  والقطِب محمد بن يوسف اطفيّش، ونوِر الدين السالمي ، وســعيٍد بن خلفان الخليلي

، رحمهم اهللا تعالى. ابِن جميٍل السيابي
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ومن نماذج الفترة التي درســتها الندوة، اإلماُم أبو ســعيد الكدمي ƒ ، الذي تميز منهجه  –
بتجــاوز َمضيــق المصطلحات إلى َفســيح النظر، وُعمق الفكر المنســجم مــع قواعد الفقه 
والشــريعة، وُتعتبر تخريجاته حلقًة من حلقاِت تطور التشريع اإلسالمي عند اإلباضية. وهذه 
التخريجات هي من باِب تخريِج الفروع على الفروع، فهو بعد أن يذُكر آراءَ السابقين؛ َيظهَر 
له من ذلك رأٌي آخر، وذلك معنى التخريج عنده. ويدُخل هذا في مســألِة جواز إحداٍث قول 

ثالٍث بعد االختالف في المسألة على قولين.
: «االستقامة»، و«المعتبر»، و«زيادات اإلشراف». – فات الكدميمؤل ومن أهم
وأَبــرزت الندوة أيضاً دورَ أبي محّمــد عبد اهللا بن بركة البهلوّي ƒ ، الــذي يعد من أوائل  –

وأوسع من ألّف في القواعد الشرعية؛ األصولية والفقهية، على نطاِق العالم اإلسالمي خالل 
القرن الرابــع الهجري. فقد ألف كتابــه «الجامع» لتأصيل القواعد والتفريــع عليها، وألف 

كتاباً كامًال في قاعدة واحدة وهي: «العادة محكّمة» سماه: «التعارف».
ح  – ومن منهِجه التزاُمه في كثير من القواعد باالستدالل لها من دالئِل النقل والعقل. وكان يلم

إلى القاعدة مع كثيٍر من الفــروع التي يراها تندِرج تحت قاعدتــه؛ ليؤكد على أصله الذي 
سار عليه في إنشاء الفروع.

تهم الســالفين، وحثتهم على مواصلة  – ب العلم وبيــن مآثر أئم والندوةُ أيضــاً ربطت بين طال
الدراســة والبحث والتأليف في مجــاالت العلوم المختلفــة، وعلى وجِه الخصــوص: العلوم 
الفقهية، وأن عليهم أن ُيدِركوا أن هذه العلوَم تحتاج إلى مزيٍد من البحث؛ حتى تستطيَع أن 

د في الحياة. المتجد ر الحضاريتواكب التغي






