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 مقدمة
 : احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد

فإن علم القواعد الفقهية من أعظم علوم الشريعة وأمهها للفقيه واملفيت 
وبه تتدرب مدارك طالب العلم ويُفتح هلم باب ضبط  والقاضي

املسائل وتشعبات الفروع وهي األرض الصلبة اليت يُنطلق منها 
والنظر واالستدالل مع توّقد يف ملكة الفهم واالستيعاب لالستنباط 

إلدراك معاين النصوص وفقهها وكل هذا يتأتى إليهم وزيادة عليه 
بإتقان قواعد هذا العلم حفظًا وفهمًا والتوسع يف املدارسة مع طالب 

ومن هذا املنطلق حرصت على شروح منظومة القواعد الفقهية  العلم
ر السعدي رمحه اهلل تعاىل وخلصتها ورتبتها للشيخ عبدالرمحن بن ناص

الشروحات الذهبية على منظومة »يف هذه الورقات ومسيتها جمتهداً: 
 .(1)«القواعد الفقهية

نسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا إىل فعل اخلريات وترك املنكرات وأن 
لى يرزقنا العلم النافع والعمل الصاحل والرزق الطيب والعمل املتقبَّل وص

                    اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 عفو ربه القدير الفقير إلىكتبه 

 أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                         

شرح منظومة »( استفدت يف حتضري هذه املادة من عدة مراجع ويف مقدمتها مذكرة: 1)                              
لفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعيب حفظه اهلل تعاىل، وكتاب:  «الفقهية القواعد

لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن حممد العويد حفظه اهلل  «شرح منظومة القواعد الفقهية»
تعاىل، ومن دروس فضيلة شيخنا الشيخ سامي بن حممد اخلميس حفظه اهلل تعاىل، 

عليق عليها واحلمد هلل الذي بنعمته تتم وقد اعتمدت غالبًا على هذه الشروح والت
 الصاحلات.
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 تمهيد
مجع قاعدة والقاعدة يف اللغة األساس * تعريف القواعد في اللغة: 

َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِهيُم الَقَواِعَد ِمَن ]ال تعاىل: وقواعد البيت أساسه، ق
 .{ 121[ }البقرة:البَ ْيِت َوِإْسَماِعيُل رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا

حكم شرعي كلي تندرج حتته  * تعريف القواعد في االصطالح:
 مسائل شىت يف أبواب متعددة.

 الفهم. :تعريف الفقه في اللغة* 
هو العلم باألحكام الشرعية العمليَّة : الحفي االصط الفقه* تعريف 

 .املكتسبة من أدلتها التفصيلية
 * تسمى القواعد الفقهية:

 األشباه والنظائر. -1
 الفروق الفقهية. -2

 * أقسام القواعد الفقهية:
القواعد الفقهية تنقسم من حيث السَّعة والشمول إىل قسمني يف 

 اجلملة:
 القسم األول:

سائل كثرية متعددة من أبواب متنوعة وهذه قواعد تشتمل على م
 على نوعني:

قواعد تدخل يف مجيع األبواب الفقهية وهي القواعد  النوع األول: -
 الكربى الُكليَّة:

 األمور مبقاصدها. -1
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 اليقني ال يزول بالشك. -2
 املشقة جتلب التيسري. -3
 الضرر يزال. -4
 العادة حمكمة. -5

 ل يف أكثر األبواب الفقهية وذلك مثل:قواعد تدخ النوع الثاني: -
 املشغول ال يشغل. -1
 التابع تابع. -2
 استعمال القرعة عند استواء احلقوق وعدم إمكان التعيني. -3
 إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام. -4

 القسم الثاني:
قواعد ختتص بأبواب فقهية معينة أو بباب واحد منها وهذا النوع 

 هية اشتهرت تسميتها بالضوابط مثل:من القواعد الفق
 احلدود تدرأ بالشبهات. -1
 ما ال جيوز السلم فيه ال جيوز قرضه. -2

 شعر احليوان يف حكم املنفصل عنه ال يف حكم املتصل. -3
 * مسألة: الفرق بين القواعد األصولية والقواعد الفقهية.

 ن ومها: وري ح الفروق كثرية وترتكز على م
صولية شاملة وعامة جلميع أحكام أن القواعد األ األول: -

الشريعة مثل: قاعدة )النهي يقتضي التحرمي( فهذه قاعدة أصولية 
ليست خاصة بالفقه وإمنا هي عامة تدخل يف الفقه والتفسري واحلديث 

فالنهي هنا للتحرمي، وأما [ َواَل ُتْسرُِفوا]والعقيدة كما يف قوله تعاىل: 
 قط.القواعد الفقهية فهي خاصة بالفقه ف
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أخص من الفرق األول وهو أن القواعد األصولية  الثاني: -
قواعد عامة ُكليَّة معىن ذلك أهنا تشتمل على مجيع ما يدخل حتتها من 
فروع مثل قاعدة: )األمر يقتضي الوجوب( فهذه قاعدة أصولية ال 
حنملها إال على الوجوب إال بدليل ينقله من الوجوب إىل االستحباب 

 الفقهية فهي تتناول أغلب الفروع الداخلية حتتها فقط.وأما  القواعد 
 * استمداد القواعد الفقهية:

الكتاب من النصوص الشرعية  منفقهية مصدرها القواعد ال :أوالا 
أن بعض القواعد جزء من آية أو حديث مثال ذلك  والسُّنة ولذا جتد
ومن  {215لبقرة:}ا [َوَأَحلَّ اهلُل البَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا]من الكتاب: 

 .«ال ضرر وال ضرار»السُّنة: 
الشرعية من الكتاب والسُّنة نصوص الما كان من غري  :اا ثاني

« األمور مبقاصدها» :ولكنها أتت مبعىن الدليل مثال ذلك قاعدة
 .«إنما األعمال بالنيات»:   والدليل عليها قوله 

 مثل قاعدة: لدليللأن تكون القاعدة ليست دلياًل وال معىن  :ثالثاا 
فهذه قاعدة مل يرد فيها « إال بدليل اإلباحةاحلل و  األصل يف األشياء»

: نص وال مبعناه ولكن الدليل قام عليها فهذه مأخوذة من قوله تعاىل
 .{22}البقرة: [ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اأَلْرِض َجِميعاا]

عدة: )ال أن تكون القاعدة من إمجاع العلماء مثل قارابعاا: 
 اجتهاد مع النص(.

أن تكون القاعدة من القياس وأصول الشريعة وتعليالهتا خامساا: 
وعموم أدلتها واستدل على قواعد كثرية كقوهلم: )االستدامة أقوى من 

 االبتداء(.
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القاعدة الفقهية دليالا شرعياا تكون مسألة: هل يجوز أن * 
 يستنبط منه حكم شرعي؟

دلياًل بذاهتا وإمنا هي قاعدة تلم شتات القاعدة الفقهية ليست 
 الفروع الفقهية املندرجة حتتها ويستأنس هبا يف ثبوت أحكام الفروع.

 * مصادر القواعد الفقهية:
 القرآن الكرمي. -1
 .النبوية السُّنة -2
 .اإلمجاع -3
 القياس. -4

 * من أهم المؤلفات في القواعد الفقهية:
 هـ(.343)تويف سنة أصول الكرخي  المذهب الحنفي:  -
قواعد األحكام يف مصاحل األنام لعز  المذهب المالكي: -

 هـ(.663الدين بن عبدالسالم )تويف سنة 
القواعد النورانية الفقهية لشيخ اإلسالم المذهب الحنبلي:  -

 هـ(.127ابن تيمية )تويف سنة 
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 منظومة القواعد الفقهيةشرح 
 اءة في الخطب بحمد اهلل عز وجلدالب

 وجامع األشياء والمفرق        د هلل العلي األرفقالحم
هو ذكر صفات احملمود مع حبه وتعظيمه وإجالله  * الحمد:

 فإن جترد عن ذلك فهو مدح.
احلمد واملدح كالمها فيه ذكر  * الفرق بين الحمد والمدح:

مود يف صفة الكمال وأما الفرق فهو أن اإلخبار عن حماسن الغري حملا
رادة فهو مدح وإن كان اإلب و احلبارًا جمردًا من إما أن يكون إخ

 .فيكون محداً  مامقروناً هب
فاهلل تعاىل له احلمد املطلق من مجيع الوجوه أما  «:هلل»* قوله: 

لكن و غري اهلل عز وجل فإنه حيمد على أشياء خاصة فالعبد حيمد 
 محده مقيد فهو حيمد على أشياء دون أشياء.

 العلو التام املطلق من مجيع الوجوه: أي هلل  «:العلي»* قوله: 
علو الذات: فاهلل تعاىل ظاهر بذاته فوق كل شيء وهذا دل  -1

 عليه الكتاب والسُّنة واإلمجاع والفطرة.
علو القدر: متفق عليه عند أهل السُّنة واجلماعة وأن اهلل ال  -2

 يوصف إال بصفات الكمال.
رة اهلل علو القهر: متفق عليه وأن كل شيء حتت قد -3

 وسلطانه.
 يفأفعاله كلها رفق ألن أي رفيق بأفعاله  «:األرفق»* قوله: 

ليس من أمساء اهلل تعاىل بل هو من واألرفق  غاية املصاحل واحلكمة
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باب اإلخبار أوسع من باب األمساء والصفات كما ألن  باب اإلخبار
 .تعاىل ابن القيم رمحه اهلل ذلك اإلمام قال

أي أنه تعاىل مجع  «:شياء والمفرقوجامع األ»* قوله: 
األشياء يف شيء وفرقها يف شيء آخر كما مجع بني خلقه يف كونه 
خلقهم ورزقهم وفرق بينهم يف األشكال والصور ومناسبة ذكر هذا 

ن القواعد وهذه القواعد جتمع بني ابي يف البيت ألن الشيخ يشرع
كمًا واحداً ثالت حااملتماثالت وتفرق بني املختلفات فتعطي املتم

 وأما املختلفات فهي متغايرة.
 نِعم اهلل واسعة

 والِحكم الباهرة الكثيرة     ذي النعم الواسعة الغزيرة
هذا بيان لسعة فضله : «ذي النعم الواسعة الغزيرة»قوله: * 

عني وال  ةوعطاياه الشاملة جلميع خلقه فال خيلو خملوق من نعمه طرف
ر له ما يف السموات وما يف فه وسخَّ شرَّ له و سيما اآلدمي فإن اهلل فضَّ 

 وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة وال ميكن تعداد نعمه. األرض
احلكمة وضع الشيء يف : «والحكم الباهرة الكثيرة»قوله:  *

موضعه املناسب الالئق به فهي حكم عظيمة تبهر العقول وهذه 
 احلكم متعددة.

    الصالة والسالم على رسول اهلل
 على الرسول القرشي الخاتم           الصالة مع سالم دائم ثم

 الصالة من اهلل الثناء على العبد يف املأل األعلى. * الصالة:
 مر بتبليغه.من أوحي إليه بشرع وأُ  * الرسول:
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قال  الذي ختم اهلل به األنبياء والرسل فال نيب بعده. * الخاتم:
ا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اهلل َما َكاَن ُمَحمٌَّد أَبَ ]اهلل تعاىل: 

 .{43}األحزاب:[ َوَخاَتَم النَِّبيِّينَ 
يف حال حياته  هذا دعاء للنيب  «:مع سالم دائم»* قوله: 

يف  عدم التحريفببالسالمة من الشرور واآلفات وأما بعد وفاته 
 .شريعته

   الصالة على النبي 
 مراتب الفخار الحائزي   وآله وصحبه األبرار

 على قولني:«  النيب  آل»* اختلف يف املراد 
 األول: املراد أتباعه على دينه.

 الثاين: املراد بأقاربه من املؤمنني.
مؤمنًا به ومات على ذلك  * الصحايب: من اجتمع بالنيب 

 .وإن ختلل ذلك رده ولو مل يره ولو مل تطول الصحبة
قصود هبا املراتب العالية امل «:حائزي مراتب الفخار»* قوله: 

 يف الصحبة والعبادة والعلم واجلهاد وحنو ذلك.
 منزلة العلم

 اعل  م ه  ديت أن أفل  ل الم  نن
 

 وال درن عن ك علم يزيل الشك 
 من فوائد العلم يبين للمرء الحق 

 ويكش  ف الح  ق ل  ذي القل  و 
 

 ويوص   ل العب   د إل   ى المطل   و  
اهلل على عبده:   نَّ أفضل ما ممن * منن اهلل على عباده كثرية و  

 العلم النافع.
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* العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صاحل واجلهل شجرة 
 وعمل خبيث. سيء تثمر كل قول

وجيتهد يف  على العلم * ينبغي لإلنسان أن حيرص كل احلرص
باهلل عز وجل يف حتصيله ويبدأ باألهم  حتصيله وأن يدمي االستعانة

 فقه وقواعده.فاألهم ومن أمهه معرفة أصول ال
 أن يزيل من القلب شيئين هما: :* ضابط العلم النافع

 الشهوة. -2         الشبهة. -1
ألن الشبهات تورث الشك وأما الشهوات فتورث درن القلب 

 ط البدن عن الطاعات .وقسوته وتثب  
إذا أزال العلم النافع الشبهة والشهوة حل حمل األول اليقني * 

 حمل الثاين اإلميان.الذي هو ضد الشك وحل 
كلما ازداد اإلنسان علمًا حصل له كمال اليقني وكمال اإلرادة  *

حيرص فيجب أن وكمال اخلشية وإذا كان العلم هبذه املنزلة 
 الزيادة منه. على اإلنسان

املطلوب هنا يف الدنيا  :«ويوصل العبد إلى المطلو »قوله: * 
 واآلخرة.

دًا إذا أُمر يطاع أمره وإذا هنى العلم جيعل صاحبه يف الدنيا سي* 
 هنيه. مُيتثل

العلم جيعل صاحبه يف اآلخرة من أهل اجلنة قال اهلل تعاىل: * 
 [يَ ْرَفِع اهلُل الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا الِعْلَم َدرََجاتٍ ]

 .{11}اجملادلة:
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 فهم القواعد ومعرفتها
 ف  احرع عل  ى فهم  ك للقواع  د

 
 المس         ائل الش         وارد جامع         ة 

عموم أمهية العلم الشرعي تعاىل * ملا ذكر الناظم رمحه اهلل  
 وهي هذه القواعد. ذكرهمنه ما يريد  خصَّ وفضله 

 معرفة حكم النوازل الجديدة
 ف  ي العل  م خي  ر مرتق  ى فترتق  ي

 
 فق   او وتقتف   ي س   بل ال   ذي ق   د  

 منهج المؤلف في القواعد الفقهية 
 ه       ذ  قواع       د نظمته       ا م       نف
 

 ت  ب أه  ل العل  م ق  د حص  لتهاك 
 الدعاء ألهل العلم السابقين ومعرفة فللهم 

 ج   زاهم الم    ولى عظ    يم األج    ر
 

 والعف       و م        ع  فران       ه والب        ر 
أنه مل يكن  رمحه اهلل تعاىل * يف هذه األبيات إشارة من الناظم 

وهذا أدب  العلم له دور يف هذه القواعد إال أنه مجعها من كتب أهل
 منه وتواضع.
وأن الدعاء  رمحه اهلل تعاىل ذه األبيات الدعاء من الناظم* يف ه

لعلم فكفى فخرًا بالعامل أن يذكر تعليم اللعامل من أعظم مثرات 
 ويدعى له بعد مماته.

 النية شرط لصحة العمل
 الني      ة ش      رط لس      ائر العم      لو 
 

 ه   ا الص   الح والفس   اد للعم   لب 
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ع أبواب ها وتدخل يف مجي* هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلَّ 
أعمال القلوب وأعمال اجلوارح إمنا و  العلم فصالح األعمال البدنية

هو بالنية وفساد هذه األعمال بفساد النية فإذا صلحت النية صلحت 
األقوال واألعمال وإذا فسدت النية فسدت األقوال واألعمال كما 

إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما »:   قال النيب 
 .«نوى

 ريف النية:تع* 
 هي العزم والقصد. لغة: 

ليف والتصرفات القولية والفعلية ا: هي األعمال والتكاصطالحاا 
اء واإلثابة ز ختتلف نتائجها وأحكامها من حيث الصحة والبطالن واإلجو 

 واملعاقبة فهي تتأثر بالقصد.
 * مكانة هذ  القاعدة:

إنما األعمال » :ة على حديثهذه القاعدة مبنيَّ  -1
 .«ياتبالن

احلديث قاعدة من قواعد اإلسالم العظيمة اتفق العلماء  -2
 على صحته.

ر البخاري يف كتابه هذا احلديث وأقامه مقام اخلطبة صدَّ  -3
إشارة منه إىل أن كل عمل ال يراد به وجه اهلل تعاىل فهو باطل ال مثرة 

 له يف الدنيا وال يف اآلخرة.
 عليها مدار الدين.هذا احلديث هو أحد األحاديث اليت  -4
   أخبار النيب  من ليس»البخاري رمحه اهلل:  اإلمام قال -5

 « .-أي هذا احلديث - شيء أمجع وال أغىن وال أكثر فائدة منه
 * إطالقات هذ  القاعدة:
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 إمنا األعمال بالنيات. -1
 األمور مبقاصدها. -2
 ال عمل إال بنية. -3
أن حمل النية القلب ذهب عامة أهل العلم إىل  محل النية: *

  .وأما القول أن حمل النية الدماغ أو اللسان فهذا قول شاذ ال يصح
 * شروط النية:

وهذا شرط يف كل عبادة ألن النية والعبادة ال  :اإلسالم -1
 تصح إال من مسلم.

 ألن نيته لو صحت لصح عمله. :التمييز -2
لمًا يقينياً ع :العلم باملنوي فال بد أن يعلم اإلنسان باملنوي -3

 فل؟ن هل هو عبادة أم ال؟ ومن حيث صفته؟ وهل هو فرض أم
أال يأيت مبناٍف بني النية واملنوي: وذلك بأن تستصحب  -4

 النية حىت هناية الفعل واملنايف هو قطعها أو الردة والعياذ باهلل.
 :تان* التشريك في النية له صور 

بعبادة أصالً أن يدخل مع العبادة ما ليس  الصورة األولى: -
 وهي على نوعني:

مثل إدخال : أن يدخل مع العبادة ما ال يصح إدخاله -1
 الذبح هلل وللويل فالن فهذا يبطل العبادة.

مثل إدخال غسل بنية  أن يدخل مع العبادة ما يصح إدخاله: -2
 اجلمعة والتربد.

 أن ينوي مع العبادة عبادة وهذا له أنواع: الصورة الثانية: -
 دخل فريضة على فريضة وهذا ال جيوز.أن ي -1
 أن ينوي مع الفريضة سنة وهذا جيوز. -2
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 أن ينوي نافلة مع نافلة أخرى وهذا باب واسع وجائز. -3
  ما فائدة النية؟ :مسألة* 

متييز املنوي له مبعىن هل العمل هلل أم لغريه وهذا ال يبحثه  -1
لرياء وحنو الفقهاء بل يبحثه أهل السلوك يف مبحث اإلخالص وا

 ذلك.
متييز العمل املنوي مبعىن التفريق بني العادة والعبادة والتفريق  -2

 بعضها. بنيبني العبادات 
 التروك تحتاج إلى نية؟ هل * مسألة:

تروك حمددة بوقت: مثل: حمظورات اإلحرام ومفطرات  -1
 الصيام وهذا حيتاج إىل نية يف الرتك.

ذب والزنا وشرب اخلمر تروك غري حمددة بوقت: مثل: الك -2
هذا مأمور بالرتك يف كل وقت فال حتتاج إىل نية وإن نوى تركها كان 

 أفضل.
 ترك المحرمات إلى أقسام ثالثة:: * مسألة
 .وهذا يؤزر تارك احملرم عاجزاً  -1
 .وهذا ال يؤجر وال يؤزر تارك احملرم غافالً  -2
 .وهذا يؤجر تارك احملرم امتثاالً  -3
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 مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسدالشريعة 

 ال     دين مبن     ي عل     ى المص     الح
 

 ف      ي جلبه      ا وال      درء للقب      ائح 
هذه القاعدة من القواعد العظيمة يف باب األمر باملعروف والنهي *  

يف اجلهاد بل فساد نتائج كثرية من األعمال  عن املنكر واالحتساب
 الدعوية نتيجة قلة الفقه يف مثل هذه القاعدة.

 :المصلحة  عريف* ت
 هي املنفعة. لغة:

هي املنفعة اليت قصدها الشارع احلكيم لعباده من  اصطالحاا:
 .حفظ دينهم ونفوسهم وعقوهلم وأعراضهم وأمواهلم

  * أدلة القاعدة:
 [َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمةا لِْلَعاَلِمينَ ]: قوله تعاىل -1

مصاحلهم الدنيوية  ومن الرمحة بعباده رعاية {131}األنبياء:
 واآلخروية.

 [ِإنَّ اهلَل يَْأُمُر بِالَعْدِل َواإِلْحَسانِ ]: قوله تعاىل -2
 .{23}النحل:

 [ُقْل ِإنَّ اهلَل اَل يَْأُمُر بِالَفْحَشاءِ ]: قوله تعاىل -3
 .{27}األعراف:

 [ثَ َوُيِحلُّ لُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم الَخَبائِ ]: قوله تعاىل -4
 .{151}األعراف:

 مها العلماء إلى ثالثة أقسام:*المصالح الشرعية قسَّ 
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مصلحة ضرورية: هي اليت شرعت لقيام أمر الدين والدنيا  -1
 .مثل: وجوب التوحيد والتحذير من الشرك مجيعاً 

ة: هي اليت شرعت ختفيفًا على املكلف مثل مصلحة حاجيَّ  -2
 .يف السفر والتيمم القصر واجلمع

مثل مصلحة حتسينية: هي اليت شرعت حتسني الدين  -3
 .النظافة وحسن اخللق

 * ما هي المصلحة المعتبرة والمصلحة الغير معتبرة؟
املصلحة املعتربة: هي اليت جاءت األدلة من الكتاب والسُّنة  -1

 ة باتفاق العلماء.جَّ على إعماهلا فهذه حُ 
كتاب والسُّنة فهذه املصلحة امللغاة: هي املخالفة لألدلة من ال -2

لبست لباس املصلحة  وال سبيل لقبوهلا مهما أُ  ملغاة وباطلة باالتفاق
 .النبوي كبدعة املولد

الدليل  املصلحة املرسلة: هي املسكوت عنها وهذا مل يأت   -3
باعتبارها وال بعدم اعتبارها فهذه تسمى املصاحل املرسلة ومسيت بذلك 

 ية من الدليل.لألنه مطلقة وخا
 ة ؟هل المصلحة المرسلة حج  * 

أمحد واستدلوا على ذلك اإلمام مالك و  اإلمام هي حجة عند
 بدليلني:
منا شرعت ملصلحة املكلفني فإ الشريعةأحكام استقراء  -1

 وإعمال املصاحل يتفق مع مقاصد الشريعة.
حيث كانوا يراعون  أمجعني عمل الصحابة رضي اهلل عنهم -2

 تهدون فيها.املصلحة يف النوازل اليت جي
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 شروط إعمال المصالح المرسلة: *
أن يغلب على الظن وجود هذه املصلحة مبعىن ال تكون  -1

 .أو مشكوك فيها مصلحة موهومة
مس )الدين ات اخلليَّ الكُ  يعار أن تكون هذه املصلحة تُ  -2

 .والنفس والعقل والعرض واملال(
مقاصد  قواعدأصول و أن تكون هذه املصلحة متفقة مع  -3
 .الشريعة
 وأالسُّنة  وأأن ال تعارض هذه املصلحة نصًا من الكتاب  -4

 إمجاع املسلمني.
ت لرات هي اليت تكفَّ رات: واملقدَّ أن ال تكون يف املقدَّ  -5

 ببيان مقدارها كاملواريث. النصوص الشرعية
أن ال تكون هذه املصلحة يف العبادات ألن العبادات  -6

 السُّنة. وأمن الكتاب ية أي متوقفة على النص فيقتو 
عي ار أن تكون املصلحة عامة وليست خاصة يعين ال تُ  -1

حكم الشريعة  بأعياهنم أو بأشخاصهم وهذا هو الفرق بني اً ناسأُ 
 وحكم القوانني الوضعية.

 * تنقسم المصالح إلى قسمين هما:
مصاحل معلومة احلكمة: وهي تسمى أحكام معللة وال يلزم  -1

 ند كل العلماء مثل: مشروعية الصالة.بأن تكون معلومة ع
مصاحل غري معلومة احلكمة: وهي تسمى أحكام تعبدية  -2

 الليل. يفمثل: غسل اليدين من القيام 
 * تنقسم العلل إىل ثالثة أقسام وهي:

مثل النهي عن ختطي الرقاب وهي  علل منصوص عليها: -1
 اإليذاء.
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ضي وهو مثل النهي عن احلكم للقا علل جممع عليها: -2
 غضبان.
مثل الربا يف األصناف املنصوصة عليها  علل مستنبطة: -3

 بالذهب والفضة.
 تزاحم المصالح

 ف     ان ت     زاحم ع     دد المص     الح
 

 يق     دم األعل     ى م     ن المص     الح 
انظر » ئل عن بعض األعمال:* قال اإلمام أمحد رمحه اهلل ملا سُ  

 «.إىل ما هو أصلح لقلبك فافعله
 لها صور كثيرة:« تزاحم المصالح» قاعدة:* 
إذا تعارض مصلحة واجبة وأخرى مسنونة فإنه يقدم  -1

 الواجب.
م اآلكد منها ألن الواجبات إذا تعارض واجبات ُقد   -2

 تتفاوت.
 تعارض السنن وفيه ضوابط: -3
 مت الُسنة املؤكدة.نة قد  نة مؤكدة وسُ سُ  تإذا تعارض  - أ

صر واآلخر إذا تعارض فعالن أحدمها ينتج عنه فعل قا -ب
م األعلى قدَّ ينتج عنه فعل متعدي فإذا مل ميكن تأديتهما مجيعًا فإنه يُ 

مصلحة وهو ما كان نفعه متعدي إىل اآلخرين ألنه عائد على ذات 
 اإلنسان مثل طلب العلم واالنشغال بنوافل العبادات.

 * إذا تعارضت مصلحتان فيكون:
 اجلمع بينهما. -1
 .منهمافضل إذا تعذر اجلمع يقدم األ -2
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 * المرجحات عند تعارض المصالح:
 إذا تعارض واجب ومستحب يقدم الواجب ألنه أفضل. -1
 واجبات يقدم األوجب. تإذا تعارض -2
 قدم األكثر ثواباً.تاملصاحل  تإذا تعارض -3
 د على املطلق.املصاحل يقدم املقيَّ  تإذا تعارض -4
 ى النفع الالزم.املصاحل يقدم النفع املتعدي عل تإذا تعارض -5

 تزاحم المفاسد
 وض           د  ت           زاحم المفاس           د

 
 تك     ب األذى م     ن المفاس     دير  

 احملرمات أو املكروهات. المفاسد:*  
 ستحبات.املواجبات  أو ال المصالح:* 

 تندرج حتتها قواعد كثرية منها:« تزاحم املفاسد» * قاعدة:
 الضرر يزال. أوال ضرر وال ضرار  -1
 .يصار إىل أهون الشرين -2
  :صور هذ  القاعدة* 
مكروهان أو حمظوران أو ضرران ومل  حمرمان أو إذا تقابل -1

 ميكن اخلروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما.
 إذا اجتمع ضرران أسقط األصغر األكرب. -2
فعل أحدمها يعود عليه واآلخر يعود و مان إذا تعارض حمرّ  -3

 على غريه فإنه يرتكب ما يعود عليه.
 عة التيسيرمن قواعد الشري

 وم     ن قواع     د ش     رعنا التيس     يرُ 
 

 تعس      ير هف      ي ك      ل أم      ر ناب       
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( املشقة جتلب التيسري)* هذا البيت يُعرب به عند الفقهاء قاعدة: 
 .وهي من القواعد اخلمس الكربى

 * أدلة هذ  القاعدة:
 [يُرِيُد اهلُل ِبُكُم الُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم الُعْسرَ ]: قوله تعاىل -1
 .{175:}البقرة
: أي اإلميان أحب إىل اهلل تعاىل؟ قال:   ئل النيب سُ  -2

 قال الشاطيب رمحه اهلل رواه البخاري معلقاً.« ة السمحةالحنيفي»
 «.فية السمحة ملا فيها من التيسري والتسهيليي الدين باحلنمسُّ : »تعاىل

 اإلمجاع منعقد على عدم وقوع التكليف الشاق . -3
 * إطالقات القاعدة:

 الضرورات تبيح احملرمات. -1
 إذا ضاق األمر اتسع. -2
 ر بقدرها.ما أبيح للضرورة يُقدّ  -3
 .مثل ما جاز لعذر بطل بزواله: -4
 امليسور ال يسقط باملعسور. -5

 ن:يعلى نوع التكليفية * األمور
 نوع ال يطيقه العباد فهذا ال يكلفهم اهلل به. -1
أمرهم به  وتعاىل سبحانه نوع يطيقونه واقتضت حكمته -2

فأمرهم به وإذا حصل هلم بفعله مشقة وعسر فال بد أن يقع 
 تسهيله. وأالتخفيف فيه والتيسري إما بإسقاطه كله أو ختفيفه 

 * تخفيفات الشرع ال تخرج من نوعين وهما:
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نوع شرع من أصله التيسري وهو عموم التكاليف الشرعية يف  -1
 األحوال العادية.

د من األعذار والعوارض وهو ما يسمى نوع شرع ملا جي -2
 خص.بالرُّ 

 * ما هو ضابط المشقة التي تجلب التيسير؟
طول بمشقة ال تنفك عن العبادة غالبًا كمشقة الصوم  -1
 النهار.
مشقة تنفك عن العبادة غالبًا واألصل أهنا ال تالزم العبادة   -2

 كمشقة اخلوف من اهلالك عند االغتسال.
 ة أو أنواع الرخص:* أسبا  رفع المشق

 رخصة إسقاط: كإسقاط الصالة عن احلائض. -1
 رخصة تنقيص: كالقصر يف صالة السفر. -2
دم قد أو عُ رخصة إبدال: كإبدال الوضوء بالتيمم إذا فُ  -3
 .على استعمال املاء القدرة

 رخصة تقدمي: كجمع صاليت الظهر والعصر يف عرفات. -4
 والعشاء يف مزدلفة. رخصة تأخري: كجمع صاليت املغرب -5
خشي إذا  صةرخصة اضطرار: كشرب اخلمر لدفع الغُ  -6
 اهلالك.
 .طريقة أداء الصالة عند اخلوفرخصة تغيري: كتغري  -1

 * أسبا  التخفيف:
 السفر: الراجح يرجع فيه إىل الُعرف. -1
 املرض: وهو خروج البدن عن حد االعتدال. -2
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عل ما ال يرضاه وال خيتار اإلكراه: وهو محل الغري على أن يف -3
 مباشرته بنفسه.

 النسيان والسهو: عدم استحضار الشيء وقت احلاجة إليه. -4
ضد وهو اجلهل: اعتقاد الشيء خالف ما هو يف الواقع  -5
 العلم.

  األمر ويصعب االبتعاد عنه: وتكون بشيوع عموم البلوى -6
 .كطهارة فم اهلرة وسؤرها

 جملنون لنقص عقليهما.النقص الطبيعي: كالصيب وا -1
 تنقسم املشقة إىل أربعة أقسام وهي: *
العبادة وهي ال تؤثر يف ختفيف  عنمشقة عادية: ال تنفك  -1

 احلكم املرتتب عليها.
إىل ينتقل مشقة عظيمة: مثال ذلك االغتسال يف الربد  -2
 التيمم.
 مشقة خفيفة: مثال الزكام أثناء الصيام. -3
كم على حيفيفة اخل العظيمة و مشقة متوسطة: فهي بني -4

 حسب ما تقرب منه.
 عدم القدرةسقوط الواجب ل

 إباحة المحرم عند اللرورة
 ول      ي  واج      ب ب      ال  اقت      دار

 
 وال مح           رم م           ع اض           طرار 

ابن تيمية شيخ اإلسالم  هاتان القاعدتان عظيمتان ذكرمها * 
 ومها تدخالن حتت قاعدة: )املشقة جتلب وغريه واتفق العلماء عليهما

 .التيسري(
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 لهما صورتان: تانالقاعد *
سقوط الواجب لعدم »نفي الواجب مع عدم القدرة عليه:  -1

 «.وليس واجب بال اقتدار»وهذا معىن قوله:  «.القدرة
إباحة احملرم عند »إعمال احملرم مع االضطرار إليه:  -2

 «.وال حمرم مع اضطرار»وهذا معىن قوله:  «.الضرورة
 ي ال يمكن فعله لسقوطه صورتان:* مسألة: الواجب الذ

أو  م عند عدم املاءمأن يسقط إىل بدل كالعدول إىل التي -1
  عنها الفقهاء بإطالقات:ويعرّب  عدم القدرة على استعماله

 إذا تعذر األصل يصار إىل البدل.  - أ 
 للبدل حكم املبدل. -ب
أن يسقط إىل غري بدل كسقوط الصالة عن احلائض  -2

ط احلج عمن ال ميلك مااًل وسقوط احلج عن املرأة إذا والنفساء وسقو 
 مل جتد حمرماً 

 * مفهوم اللرورة:
الضرورات: مجع ضرورة مأخوذ من االضطرار وهو احلاجة الشديدة 

 والشدة اليت ال مدفع هلا. واملشقة
 ؟* مسألة: ما هو حد اللرورة

سبب من أسباب اإلباحة إال أنه ال يسقط حق  االضطرار
ن كان يسقط حق اهلل عز وجل ويرفع اإلمث واملؤاخذة عن إو اآلدميني 

وقد تقرر يف  طر أو املكره فإن الضرورة ال تبطل حق اآلدمينيضامل
 «.االضطرار ال يبطل حق الغري»القواعد 
 :مىت يباح احملرم عند الضرورة؟* 
 أن ال يوجد البديل عنه. -1
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 رم يقيناً.أن تندفع الضرورة باحمل -2
 من احملرم بقدر دفع الضرورة فقط.أن يباح  -3

 اللرورات تبيح المحظورات
 وك      ل محظ      ور م      ع الل      رورة

 
 بق      در م      ا تحتاج      ه الل      رورة 

أن االضطرار للمحرم ال جيعله مباحًا مطلقاً  معنى القاعدة:*  
 الضرورة. بل إباحته مقتصرة على ما تندفع به 

 ما»تتصل بقاعدة: « الضرورات تبيح احملظورات»* قاعدة: 
 «.ما أبيح لضرورة يقدر بقدرها»وقاعدة: « جاز لعذر بطل بزواله

 الشك ال يزيل اليقين
 وترج           ع األحك           م لليق           ين

 
 ل الش        ك لليق        يني        ز ف        ال يُ  

هذه القاعدة تدخل يف مجيع » :تعاىل * قال السيوطي رمحه اهلل 
 «.أبواب الفقه واملسائل املخرجة عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه وأكثر

  اليقين: * تعريف
 العلم وزوال الشك كذا قال اجلوهري.لغة: 

حصول اجلزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم  شرعاا:
 وقوعه.

 * تعريف الشك:
 لغة: مطلق الرتدد.    
 شرعاً: تردد الفعل بني الوقوع وعدمه.    

  * معنى القاعدة:
أن اإلنسان إذا حتقق من وجود الشيء مث شك يف عدم وجوده 
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 فاألصل الوجود هلذا الشيء.
 قواعد منها:« الشك ال يزيل اليقين»* تتفرع من قاعدة: 

 ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني. -1
 األصل بقاء ما كان على ما كان. -2
 األصل يف األمور العارضة العدم. -3
 إىل أقرب أوقاته.األصل إضافة احلادث  -4
 ال عربة بالتوهم. -5
  خطؤه.ال عربة بالظن البنّي  -6
 ال عربة باالحتمال غري الناشىء عن دليل. -1
 كل مشكوك فيه فليس مبعترب.  -7
 الشك يف العبادة بعد الفراغ منها ال يؤثر شيئاً. -2

 .الشك يف فعل الواجب ال يرفع املوجب -13
 ليه في ثالثة مواضع:لتفت إ* الشك في العبادة ال يُ 

 بعد الفراغ من العبادة. -1
 إذا كان ومهاً. -2
 إذا كثر مع اإلنسان. -3

 * أقسام اإلدراك لألشياء:
 العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. -1
 الظن: إدراك الشيء مع احتمال الضد املرجوح. -2
 الشك: إدراك الشيء مع احتمال الضد املساوي. -3
 الوهم: إدراك الشيء مع احتمال الضد الراجح. -4
  اجلهل: إدراك الشيء خالف ما هو عليه. -5
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 األصل في الميا  واألرض والمالب  الطهارة
 واألص    ل ف    ي مياهن    ا الطه    ارة

 
 واألرض والثي        ا  والحج        ارة 

اتفاق الفقهاء على هذه  تعاىل حكى شيخ اإلسالم رمحه اهلل*  
فاضلة  وقضية ،ومقالة عامة ،ه كلمة جامعةوهذ»القاعدة وقال عنها: 

فيما ال حيصى  ،يفزع إليها محلة الشريعة ،واسعة الربكة ،عظيمة املنفعة
مث ساق  .«من األعمال وحوادث الناس وقد دل عليها أدلة عشرة

 (.542-21/535األدلة، انظر ذلك يف جمموع الفتاوى: )
ض الضوابط * هذا البيت ذكر فيه املؤلف رمحه اهلل تعاىل بع

وهذه  «اليقني ال يزول بالشك»الفقهية املبنيَّة على القاعدة الكليَّة: 
 القواعد هي أربعة:

 األصل يف املياه الطهارة. -1
 األصل يف األرض الطهارة. -2
 األصل يف الثياب الطهارة. -3
 األصل يف احلجارة الطهارة. -4

اء أنه طاهر ال فاألصل املتيقني يف امل * األصل في الميا  الطهارة:
تزول طهوريته إال بدليل، أما الشك فال يلغي هذه الطهورية واملراد 

 بالطهارة يف األصل هي الطهورية وهو املاء الطاهر لنفسه واملطهر لغريه.
فيحكم لألرض أهنا طاهرة وال * األصل في األرض الطهارة: 

يف  ينتقل احلكم عنها إال بدليل يدل على خالفه وال يُلتفت للشك
 مقابله.

فالثياب األصل طهارهتا وال ينظر * األصل في الثيا  الطهارة: 
 إىل الشك بل يُبىن على املتيقن فيها وهو الطهارة.

هذا الضابط يدخل يف عموم  * األصل في الحجارة الطهارة: 
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طهارة األرض وسبب بياهنا يف ذكر جواز االستجمار باحلجارة دون 
 استصحاباً لألصل فيها.النظر إىل الشك يف جناستها 

 األصل في األبلاع واللحوم والنف  واألموال التحريم
 واألص  ل ف  ي األبل  اع واللح  وم

       لُّ تحريمه   ا حت   ى يج   يء الحِ 
 

 وال     نف  واألم     وال للمعص     وم 
 هم ه      داك اهلل م      ا يُم        لافف      

هذان البيتان عقدمها املؤلف رمحه اهلل تعاىل لبيان األصل *  
وم واألنفس واألموال وهي امتداد تأصيلي الشرعي لألبضاع واللح

. وقد ذكر يف هذين البيتني «اليقني ال يزول بالشك»للقاعدة الكربى: 
 أربعة من الضوابط الفقهية.

 األصل يف األبضاع التحرمي. -1
 األصل يف اللحوم التحرمي. -2
 األصل يف األنفس التحرمي. -3
 األصل يف األموال التحرمي. -4

األصل يف النساء وإتياهنن أنه  بلاع التحريم:* األصل في األ
 أمر حمرم ال جيوز إال بدليل مبيح من الشارع.

وملا كان األصل التحرمي استثىن اهلل منه طريقني حتل هبما املرأة 
 وما عدامها فممنوع حمظور. «العقد وملك اليمني»ومها: 

وز األصل يف اللحوم التحرمي وال جي * األصل في اللحوم التحريم:
األكل منها إال بدليل يدل على إباحته. فلو شك يف حل الذبيحة أو 

إذا تعارض »حرمتها ومل يقم دليل فاألصل احلرمة ولدخوله حتت قاعدة: 
 .«حاظر ومبيح ُقدم احلاظر

فالنفس البشرية حمرمة وال جيوز  * األصل في األنف  التحريم:
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حرمة ذلك وفاعله  االعتداء عليها بقتل وال ضرب وال إيذاء إذ األصل
مستحق للعقوبة وقيَّد املؤلف رمحه اهلل تعاىل بأن التحرمي لألنفس 

 املعصومة وهي:
هو معصوم الدم واملال والعرض فال جيوز سلب و  :املسلم -1

 شيء منه إال باحلق.
الذمي وهو معصوم املال والدم وهو من أقر على كفره  -2

 أربعة أحكام:بتزام لبشرط بذل اجلزية اال
 أن يعطوا اجلزية عن يٍد وهم صاغرون.  - أ 

 أن ال يذكروا دين اإلسالم إال خبري. -ب
 يفعلوا ما فيه ضرر على املسلمني. ال أن -ج
 أن جيري عليهم أحكام املسلمني. - د
وهو من دخل بالد املسلمني بأمان لفرتة حمددة  :املستأمن -3

 اهلل وحنو ذلك.ن حىت يبيع جتارته ويرجع أو حىت يسمع كالم يؤمَّ 
وهو من كان خارج بالد املسلمني وبيننا وبينهم  :املعاهد -4

 ينقسمون إىل ثالثة أقسام: وناملعاهدو  عهد كاملعاهدات بني الدول
اهلل  قال من غدر فإنه انتقض عهده فال عهد له ولذلك  - أ 
 .{12}التوبة: [فَ َقاتُِلوا أَِئمََّة الُكْفِر ِإن َُّهْم اَل أَْيَماَن لُهمْ ]: تعاىل

: من استقام لنا فإننا نستقيم له ويبقى على عهد لقوله تعاىل -ب
َعْهٌد ِعْنَد اهلِل َوِعْنَد َرُسوِلِه ِإالَّ الَِّذيَن  َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكينَ ]

َعاَهْدُتْم ِعْنَد الَمْسِجِد الَحَراِم َفَما اْستَ َقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا َلُهْم 
 .{1}التوبة:[ اهلَل ُيِحبُّ الُمتَِّقينَ ِإنَّ 

من خيف منه الغدر كأن تقوم قرائن بأنه سيغدر فإننا ننبذ  -ج
إليه العهد وخنربه بأنه ال عهد بيننا وبينه لنكون حنن وإياه على سواء 
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 َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمْن قَ ْوٍم ِخَيانَةا فَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواءٍ ]: كما قال تعاىل
 .{57}األنفال: [ِإنَّ اهلَل اَل ُيِحبُّ الَخائِِنينَ 

فأموال الناس األصل حرمتها وال  :األصل في األموال التحريم* 
جيوز أخذها واالعتداء عليها بأي صورة من الصور وكل عقد تضمن 
غررًا أو جهالًة أو أكلها ملال الغري بغري حق فقد حرَّمه اهلل تعاىل حفظاً 

 فظ املال من مقاصد الشريعة اليت دعت احملافظة عليها.ألموال الناس وح
 األصل في العادات اإلباحة

 واألص    ل ف    ي عاداتن    ا اإلباح    ة
 
 

 حت    ى يج    يء ص    ار  اإلباح    ة 
 
 
 

وظهر خالف يف  «الُعرف»و  «العادة»يستخدم الفقهاء * 
 معنيهما:

 .قال بعضهم: معنامها واحد
ة خمصوصة وقال بعضهم: الُعرف خمصصون باألقوال والعاد

 باألفعال.
وقال بعضهم: العادة أعم، ألن العادة تطلق على العادة 
اجلماعية أو الفردية بينما الُعرف يطلق على العادة اجلماعية فقط وهذا 
الراجح عند االجتماع وأما عند االفرتاق فالصحيح أنه يعلق كل مهما 

 على اآلخر جتوزاً.
وس واستحسنته العقول رف عند الفقهاء: ما استقر يف النفالعُ  *

وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه مما ال ترده الشريعة 
 وأقرهتم عليه.

 * الُعر  له ثالث ضوابط: 
 أنه مستقر يف النفوس لتكرره. -1
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 أنه معقول. -2
 أنه مقبول. -3

 ر  من حيث ملمونه:* أقسام العُ 
الناس استعمال  : وهو القويل وهو أن يشيع بنير  لفظيعُ  -1

 .بعض األلفاظ
: وهو اعتياد الناس على شيء من األفعال ر  عمليعُ  -2
 العادية.

 ر  من ناحية من يصدر عنه:* أقسام العُ 
: وهو ما يشرتك فيه غالب الناس يف مجيع قسم عام -1

 األزمان.
وهو ما خيتص ببلد أو فئة من الناس دون  ر  خاع:عُ  -2
 أخرى.

 والعادة: * شروط أعمال الُعر 
أن ال خيالف الُعرف نصًا من كتاب اهلل أو السنة أو  -1

 اإلمجاع.
 –وأن تكون غالبة  –مستمرة  –أن تكون العادة مطردة  -2

إمنا تعترب »ولذلك يقّعد الفقهاء:  –أن ال تتخلف إال قلياًل 
 .«العادة إذا اطردت أو غلبت

ف فال يكون أن يكون الُعرف قائماً موجوداً عند إنشاء التصر  -3
 ُعرفاً قدمياً زائالً وال حيكم بالعادات املتقدمة املتغرية.

أن ال يعارض الُعرف بتصريح خبالفه ومعناه: إذا تعاقد  -4
املتعاقدان وكان بينهما نص العقد ما خيالف الُعرف فإنه يقدم 

 نصهما املصرح به وإن كان يعارض الُعرف.
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 * إطالقات القاعدة:
 كالتعيني بالنص.  رفالتعيني بالعُ  -1
 رف الطارىء.ال عربة بالعُ  -2
 رفاً كاملشروط شرطاً.املعروف عُ  -3
 العام خيصص بالُعرف والعادة. -4
 اإلذن الُعرف جيري جمرى اإلذن اللفظي. -5

 األصل في العبادات التحريم
 ول    ي  مش    روعاا م    ن األم    ور  
 

  ي   ر ال   ذي ف   ي ش   رعنا م   ذكور 
 
 

أن األصل » تعاىل يف باب العادات: رمحه اهلل * ملا قعد املؤلف
أن األصل » :ناسب أن يقعد يف باب العبادات «يف العادات اإلباحة

حىت ال خُيلط بني من أهم القواعد وهذه  «التحرمييف العبادات 
 العادات والعبادات.

َأْم َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا لُهْم ] :قوله تعاىل أدلة القاعدة:من * 
يِن َما استفهامًا إنكارياً  جاء االستفهام هنا[ َلْم يَْأَذْن ِبِه اهللُ  ِمَن الدِّ

على الذين يشّرعون ما مل يأذن به اهلل تعاىل ويزيدون يف األحكام 
 .  الشرعية على خالف مراد اهلل ومراد رسوله 

 صداأحكام المق ىعطالوسائل تُ 
 وس         ائل األم         ور كالمقاص         د

 
 حك   م به   ذا الحك   م للزوائ   داو  

يلة إىل فعل والرجوع منه تأخذ حكمه وفق األحكام * كل وس 
 .«الواجب واملندوب واملباح واملكروه واحملرم»التكليفية اخلمسة: 

مجع وسيلة وهي الطريقة اليت تتوصل هبا إىل   ل:ائ* تعريف الوس
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 الشيء املراد.
ف من فعل هي األمور اليت يقصدها املكلَّ  * تعريف المقاصد:

 م أو مكروه أو مباح.واجب أو مسنون أو حمر 
َواَل يُ ْنِفُقوَن نَ َفَقةا َصِغيَرةا َواَل  ]قوله تعاىل:  أدلة هذ  القاعدة:من * 

َكِبيَرةا َواَل يَ ْقطَُعوَن َواِدياا ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم لَِيْجزِيَ ُهُم اهللُ َأْحَسَن َما َكانُوا 
يف األرض وقطع  ءفاألصل أن الوط .{121}التوبة: [يَ ْعَمُلونَ 

ار ا كان ذلك يتوصل عن طريق إغاظة الكفَّ األودية اإلباحة لكن ملَّ 
 خذ حكم املقصد فهو مأجور على لذلك.والنكاية هبم أُ 

 *  العبادات لها ثالث حاالت:
 املقصد: الصالة. -1
 الوسيلة: السعي إليها. -2
 املتمم: الرجوع منها. -3

* هل يؤجر العبد على هذ  الحاالت الثالث: المقصد 
 الوسيلة والمتمم؟و 

نعم يؤجر ويبني  هذا حديث جابر رضي اهلل عنه قال: أراد بنو 
 سلمة أن يتحولوا إىل قرب املسجد، قال: والبقاع خالية.

يا بني سلمة، دياركم تكتب »فقال:    فبلغ ذلك النيب 
 فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا حتولنا. رواه مسلم «آثاركم

رع عليها وعدمه تنقسم إلى * الوسائل من حيث نص الش
 قسمين:
وسائل نص الشرع عليها كاجلهاد والنكاح والسعي إىل  -1

الطاعات، فهي الوسائل املأمور هبا، وكالتوصل إىل الغىن بالربا والسرقة 
 فهي الوسائل املنهي عنها.
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وسائل مسكوت عنها ويدخل فيها الوسائل احلديثة كوسائل  -2
والطب وهي املعنية هبذه القاعدة والضابط  الدعوة واإلعالم واملواصالت

 يف جوازها إذا مل ختالف الشرع.

 ارتكا  المحظور نسياناا أو خطأ أو إكراهاا 
 والخط      أ واإلك      را  والنسي       ان
 لكن م ع اإلت ال  يثب ت الب دل

 

 أس         قطه معبودن         ا الرحم          ن 
 وينتف     ي الت     أثيم عن     ه والزل      ل

ألربعني بعد ما ذكر يف شرح ا* قال ابن رجب احلنبلي رمحه اهلل  
واهلل -واألظهر : »والناسي املخطئالنصوص الدالة على رفع اإلمث عن 

 ؛قد ُعفي عنهما مبعىن رفع اإلمث عنهما واملخطئأن الناسي  -أعلم
ا مال قصد هل واملخطئألن اإلمث مرتب على املقاصد والنيات والناسي 

 .«فال إمث عليهما
 :عبادما الفرق بين حقوق اهلل وحقوق ال *
حقوق العباد مبنية على املشاحة وحقوق اهلل تعاىل مبنية  -1

 على املساحمة.
حقوق العباد مبنية على الضمان إذا أتلف نفساً أو مااًل سواء  -2

حقوق اهلل فمرتب على املقاصد فقط. و  قصد أو مل يقصد وأما اإلمث
 .مبنية على املقاصد فال يأمث اإلنسان ما مل يقصد املخالفة

 عريف الخطأ:ت *
 املقابل للصواب . لغة:

: وقوع الفعل أو القول من اإلنسان على خالف ما اً اصطالح
 يريده.
رَب ََّنا اَل ]: قوله تعاىل المخطئ:أدلة إسقاط اإلثم عن  من *
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يف  قال اهلل عز وجل {276}البقرة: [َأْخطَْأنَاتُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو 
 .رواه مسلم «فعلتقد فعلت قد » احلديث القدسي

ال يرضاه أمر محل الغري على تعريفه يف اللغة هو * تعريف اإلكرا :
 . خيرج التعريف االصطالحي عن هذا التعريفوال

ِإالَّ َمْن ُأْكرَِ  َوقَ ْلبُُه ُمْطَمِئنٌّ ]: قوله تعاىل  أدلة اإلكرا :من * 
 .{136}النحل: [بِاإِليَمانِ 

 * ما هي أنواع اإلكرا :
 كون اإلكراه فيما ال اختيار لإلنسان فيه.أن ي -1
 أن يكون اإلكراه فيه نوع اختيار. -2

 * تعريف النسيان:
 خالف التذكر واحلفظ.  لغة:

معرفة اإلنسان بشيء مع ذهوله عنه ولذلك الناسي  :اا اصطالح
 ألنه يعرف الشيء. ال يسمى جاهالً 

  :أدلة النسيانمن  *
يها فليصلها إذا ذكرها ال  أو نس من نام عن صالة» :  قوله 

منعقد على أن من نسي عبادة فال إمث  اإلمجاعو .«كفارة له إال ذلك
عليه لكنه مطالب بفعل ما نسيه بعد التذكر إن كان هذا الشيء 

 ميكن تداركه.
 :* ال يسقط اللمان إال في ثالث أحوال

 إذا كان هذا التلف لدفع أذى عنه. -1
 ك.إذا كان هذا التلف من املال -2
 إذا كان هذا التلف من الشارع. -3
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 يثبت تبعاا ما ال يثبت استقالالا 
 ومن مسائل األحكام ف ي التب ع

 
 يثب       ت ال إذا اس       تقل فوق       ع 

يريد هبا القاعدة اليت  رمحه اهلل تعاىل هذه القاعدة أوردها املؤلف * 
د واملرا «.يثبت تبعًا ما ال يثبت استقالالً » عنها الفقهاء بقوهلم: يعرب  

عن  واستقالالً  اً هبذه القاعدة أن الشيء يكون له حكم خاص انفراد
 غريه ولكنه إذا كان تبعا لغريه فإنه يتغري احلكم.

ن اهلل تلمَّ »:   * هذه القاعدة مشهورة والدليل عليها قوله 
أن أدخله  هلمن خرج في سبيله ال يخرجه إال جهاداا في سبيل

 متفق عليه. «ر والغنيمةالجنة أو أرجعه إلى مسكنه مع األج
 ر أعمال العُ 

 ر  معم      ول ب      ه إذا وردوالُع      
 

حك  م م  ن الش  رع الش  ريف ل  م  
 ح                                                                                               ديُ 
 

تقدم يف قاعدة سابقة تعريف الُعرف والعادة وهذا البيت ذكر * 
العادة »فيه املؤلف، رمحه اهلل تعاىل قاعدة كليَّة اليت هي قول الفقهاء: 

 «.حمكمة
  :التانحكم الشارع على الشيء له ح* 

األوىل: أن حيكم بشيء يبني حدَّه وتفسريه فهذا جيب الرجوع 
 .«ال اجتهاد مع النص»إىل النص وقد تقرر يف القواعد: 

الثانية: أن حيكم بشيء وال حيكم حبد ه وال يفسره فهذا يرجع يف 
مثل: املسافة يف السفر واملعاشرة الزوجية، وبر  حد ه وتقديره إىل الُعرف

 وصلة الرحم وغري ذلك.الوالدين، 
 «.األلفاظو  الوقتو القدر و  الصفة»رف حيدد أحياناً: * العُ 

 ألموال.ل زحتديد الصفة: مثال: احلر  -1
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 حتديد القدر  مثال: املسافة يف السفر. -2
وال حتديد الوقت: مثال: شراء سلعة واشرتاط إىل الغد  -3

 السوق. بدء يكون من الصباح بل من وقت
 اظ: مثال: األلفاظ يف النكاح والقبول.حتديد األلف -4
ومل يثبت يف  عقد النكاح يف املسجد حتديد املكان: مثال: -5

 .هذا دليل
 معاجل المحظور قبل آوانه

 معاج    ل  المحظ    ور قب    ل آن    ه
 

 ق  د ب  اء بالخس  ران م  ع حرمان  ه 
من » هذا البيت موضوع لبيان قاعدة فقهية مهمة وهي: * 

وهذا  عام يف أحكام الدنيا  «ب حبرمانهاستعجل شيئًا قبل أوانه عوق
 واآلخرة.
صاغ هذه  تعاىل رمحه اهللالشيخ حممد بن صاحل العثيمني * 

إذا تعّجل الشيء على وجه مباح فال »: القاعدة بصياغة أخرى وهي
 .«يعاقب حبرمانه

* قال الشيخ عبدالرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهلل تعاىل: 
يعاقب باحلرمان، فمن ترك شيئاً هلل هتواه وكما أنَّ املتعجل للمحظور »

نفسه عوَّضه اهلل خريًا منه يف الدنيا واآلخرة. فمن ترك معاصَي اهلل، 
ونفسه تشتهيها عوَّضه اهلل إميانًا يف قلبه، وسعة، وانشراحاً، وبركة يف 
رزقه، وصحة يف بدنه مع ما له من ثواب اهلل الذي ال يقدر على 

 .«صفة، واهلل املستعان
 العبادات الواقعة على وجه محرم

وإن أت     ى التح     ريم ف     ي نف       
 العم                                                                                          ل

 

 فس    اد وخل    ل أو ش    رطه ف    ذو 
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* إن كان التحرمي ال يعود إىل نفس العبادة وال شرطها فإن 
كالوضوء يف اإلناء احملرم ذهبًا أو فضة أو   اإلمثالعبادة صحيحة مع 

وإذا   مغصوبًا أو صلى وعليه عمامة حرير أو خامت ذهب وحنو ذلك
كان التحرمي يعود إىل نفس العبادة أو شرطها فإن العبادة غري 

 .صحيحة
 الصحة يف الشرع من جهتني: *
الصحة يف العبادات: فالعبادات تسمى صحيحة إذا  -1

أجزأت وأبرأت الذمة وأغنت عن القضاء واإلعادة فإذا توفرت هذه 
وانتفت  الشروط حكمنا بصحة العبادة مبعىن آخر إذا حتققت الشروط

 املوانع.
الصحة يف املعامالت: فهو ما ترتبت عليه أحكام العقد  -2

املقصود منه ألن كل عقد ومعاملة جيريها اإلنسان يقصد منها 
مصلحة وبناء على ذلك يكون فساد العقد إما لعدم حتقق املشروط 

 أو لوجود املوانع كبيع اجملهول.
 

 من أتلف شيئاا لدفع أذا  لم يلمنه
 ل     ي  يل     من هؤذي     ومتل     ف م

 
 بع  د ال  دفاع ب  التي ه  ي أحس  ن 

رمحه اهلل تعاىل للقاعدة الفقهية اليت * هذا البيت عقده املؤلف  
 «.مل يضمن لدفع أذاه لهمن أتلف شيئاً » الفقهاء: فيها يقول

أن اإلنسان إذا تعرض له شيء يؤذيه واحتاج  * معنى القاعدة:
 ن.إىل دفعه أذاه بإتالف املؤذي فإنه ال يضم

 * إفساد الشيء لكونه مؤذ يتضمن حكمني:
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 عدم اإلمث باإلتالف. -1
 عدم ضمان ما أتلف. -2

أن دفع الصائل مثاًل إذا كان يندفع بإتالف عضو  * معىن ذلك:
من أعضائه دون قتله وجب بل ال جيوز قتله فال يسلك األعلى مع 

ن أهو  إىل يصار»استطاعة الدفع باألخف هذا يندرج حتت القاعدة: 
 «.الشرين

 أل تفيد العموم في الجمع واإلفراد
 ك  ل ف  ي العم  ومالتفي  د  «وأل»
 

 ف    ي الجم    ع واإلف    راد ك    العليم 
* هذا البيت والثالثة اليت بعده عرض فيها املؤلف رمحه اهلل تعاىل  

 ألشهر األلفاظ اليت تفيد العموم.
والعموم واخلصوص من مباحث علم أصول الفقه يف طرق داللة 

 على األحكام.األلفاظ 
على لفظ مفرد أو لفظ مجع أفادت االستغراق ( أل)* إذا دخلت 

 والعموم جلميع املعىن.
 

 النكرة في سياق النفي تفيد العموم
 والنك     رات ف     ي س     ياق النف     ي

 
 تعط  ي العم  وم أو س  ياق النه  ي 

* إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على  
 العموم والشمول.

« فتحرير رقبة» سياق اإلثبات يفيد العموم مثل: النكرة يف
وقيدت هذه الرقبة يف آيات « حرر أي رقبة»وتعّوض عنها بأي مثل: 

 أخرى أهنا مؤمنة.
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 تفيدان العموم «ما»و «من»
تفي   دان  «م   ا»و «م   ن»ك اك   ذ

 مع                                                                                                   اا 
 

 اس   معافك   ل العم   وم ي   ا أخ   ي  
  تفيدان العموم املستغرق لكل ما دخال عليه «ما»و «من»*  

 [هلل َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرضِ ]كما يف قوله تعاىل: 
هنا أفادت العموم فكل من السموات واألرض ما  {274}البقرة:

 هلل عز وجل. ك  ل  مُ 
 لا  يعم جميع المعنىالمُ المفرد 

 ومثل         ُه المف         رد إذ يل         ا 
 

 فهم هديت الرشد ما يلا اف 
ستغرق مجيع املعىن كقوله املفرد املضاف يعم عموم اجلمع وي * 

: تعاىل وقوله { 11}الضُّحى: [َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّثْ ]تعاىل: 
يعم كل نعمة: { 17[ }النحل:اَل ُتْحُصوَها َوِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اهلل]

 دينية أو دنيوية.
 ه وترتفع موانعهطال يتم الحكم حتى تجتمع شرو 

 وال ي   تم الحك   م حت   ى تجتم   ع
 

 ك   ل الش   روط والموان   ع ترتف   ع 
عليها مقتضياهتا وال حيكم مبتعلقاهتا  * األحكام ال تتم وال ترتتب 

سواًء يف املعامالت أو  املوانعحىت جتتمع كل الشروط وتنتفي مجيع 
 العبادات.

 الجزاء على قدر العمل
 وم  ن أت   ى بم  ا علي   ه م  ن عم   ل

 
 ق   د اس   تحق مال   ه عل   ى العم   ل 

ء آخر ال يستحق ما رتب على عمله * الشيء املرتب على شي 
 وإن فعل بعضه استحق بقدره.ه حىت يفعل

 سقوط الواجب لعدم القدرة
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 ويفع     ل ال     بعو م     ن الم     أمورِ 
 

 إن ش     ق فع     ل س     ائر الم     أمور 
عقد املؤلف رمحه اهلل تعاىل هذا البيت لبيان قاعدة فرعية *  

ة: وهي قاعد «املشقة جتلب التيسري»مندرجة حتت القاعدة الكربى: 
 .«امليسور ال يسقط باملعسور»

أن الواجب إذا   «امليسور ال يسقط باملعسور» * معنى القاعدة:
ولكن مقدور على فعل بعض مما يصح جتزؤه كان غري مقدور عليه كله 

املقدور عليه  ، أما«املعسور»فإنه ال يسقط إال غري املقدور عليه 
تيان به. فمىت فإنه ال يسقط لسقوط املعسور بل جيب اإل «امليسور»

أمكن أن يأيت ببعض العبادة دون بعضها فإنه جيب عليه أداء وفعل 
 ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه.

 ما ترتب على المأذون فغير ملمون
 ك     ل م     ا نش     أ ع     ن الم     أذونو 
 

 ف     ذاك أم     ٌر ل     ي  بالمل     مون 
ََ م  نًا به شرعًا مث ترتب عليه آثار بال تعدي و ذأ* إذا فعل شيئًا

 تفريط ففي مثل هذا ال يضمنه هذا الشخص ألنه فعل ما منه وال
 أذن له شرعاً.

السارق تقطع يده فبعد قطع يده كما أمر به شرعاً  مثال:* 
وترتب على هذا اجلرح قطع اليد كاملة أو هلك الرجل فال يضمن 

 القاطع لليد ألنه فعل ما أمر به شرعاً بال تعدي وال تفريط.
 اا وعدماا الحكم يدور مع علته وجود

 ك     ل حك     م دائ     ر م     ع علت     ه
 

 وه  ي الت  ي ق  د أوجب  ت لش  رعته 
ََ وعدمًا إذا وجدت العلة وجد   * احلكم يدور مع علته وجودًا

احلكم  عر احلكم وإن انتفت العلة انتفى احلكم والعلة هي اليت شُ 
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 ألجلها.
 :* تعريف العلة

 يتغري الشيء حبصوله. ااسم مل  لغة:
 جله شرع احلكم.الوصف الذي من أ :اا اصطالح

 * الفرق بين الحكمة والعلة:
احلكمة قد تكون و  أن العلة جيب أن تكون ظاهرة ومدركة. -1
 خفية.

متعددة يظهر منها  ةواحلكم .أن العلة للُحكم علة واحدة -2
 للعامل ما ال يظهر آلخر.

 األصل يف الشروط اللزوم والصحة إال ما حلل حراماً أو حرم حالالً 
 اق            دعللوك          ل ش          رط الزم 

 إال ش       روطاا حلل       ت محرم        اا 
 

 ف   ي البي   ع والنك   اح والمقاص   د 
 أو عكس     ه فب     اطالت فاعلم      ا

* وهذا أصل كبري وقاعدة كلية يف الشروط الصحيحة والشروط  
 الباطلة وذلك أن الشروط يف مجيع العقود نوعان: صحيحة وباطلة.

 * الشروط تنقسم إلى قسمين:
ه املتعاقدان هلما أو اطهي كل شرط اشرت و شروط صحيحة:  -1

مصلحة وليس فيه حمذور من الشارع وهذا الشرط هو ألحدمها فيه 
 «.بالشرط جيب ثبوته عند ثبوت الشرط املعلق»الذي أراده الفقهاء: 

شروط باطلة: وهي اليت تضمنت إما حتليل حرام أو حترمي  -2
 حالل.

 ال؟ م* هل الشرط الباطل يبطل العقد أ
 لو من حالتني:نقول املسألة ال خت

إذا كان شرط البائع أو املشرتي أو أحدمها يعطل ركنًا من  -1
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 أركان العقد فإنه يبطل العقد بالكلية.
 إذا كان الشرط ال يبطل العقد صح العقد وبطل الشرط. -2

* إذا كان العقد فيه شرط باطل يبطل العقد حىت وإن رضي 
 نني ولكن هو باطل.فيه رضى بني االث يكون الربا مثل: عقدن االطرف

 تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق
 تس   تعمل القرع   ة عن   د الم   بهم

 
 م  ن الحق  وق أو ل  دى الت  زاحم 

* القرعة تستعمل إذا جهل املستحق حلق من احلقوق وال مزية  
ألحدمها على اآلخر أو حصل التزاحم يف أمر من األمور وال مرجح 

 ألحدمها.
 عل أحدهماإن تساوى العمالن اجتمعا وفُ 

 وإن تس    اوى العم    الن اجتمع    ا
 

 هما فاس         تمعااح         دإوفع         ل  
وكانت أفعاهلما متفقة  * إذا اجتمع عمالن من جنس واحد 

 .ودخل فيه األجر ااكتفي مبقصودمه
إذا دخل املسجد وصلى الراتبة وحتية املسجد ركعتني  * مثال:

 نوى هبما السنتني أجزأ عنهما.
 المشغول ال يشغل

 لُ غَّ َش       ال يُ ف       وك       ل مش       غول 
 

 لمثال         ه المره         ون والمس         بَّ  
وذلك أن  «املشغول ال يشغل» :* هذا معىن قول الفقهاء 

الشيء إذا اشتغل بشيء مل يشغل بغريه حىت يفرغ من هذا املشغول 
 به.

 ى عن  ير  واجباا له الرجوع عليهمن أد  



 
 منظومة القواعد الفقهية

 

16 

 وم     ن ي     ؤد ع     ن أخي     ه واجب     اا 
 

 ل      ه الرج      وع إن ن      وى يطالب      اا  
ة معقودة ملن يؤدي عن غريه واجبًا من الواجبات هذه القاعد*  

مما تصح النيابة فيه أما الذي ال تصح النيابة فيه كالصالة مثاًل فهذه 
 ال تدخل يف هذه القاعدة أصالً.

لقطة بعد التعريف ومرور سنة يتصدق بنية صاحبها الُ * مثال: 
 فال يشرتط النية.

 الوازعات طبيعية وشرعية
 العص   يان وال   وازُع الطبع   ي ع   ن

 
 ك    الوازع الش    رعي ب    ال نك    ران 

م * الوازع عن الشيء هو املوجب لرتكه ومعىن هذا أن اهلل حرَّ  
على عباده احملرمات صيانة هلم ونصب هلم على تركها وازعات طبيعية 

 ووازعات شرعية.
* الذي يمنع اإلنسان من ارتكا  المعصية ال يخلو من 

 أمرين:
طبيعة اإلنسان وتكوينه وجبلته  وازع طبيعي: ومعىن ذلك أن -1

 تنفر من فعل ذلك.
وازع شرعي: ومعىن ذلك أن تكون النفوس جمبولة على حمبة  -2

م ذلك ومنع منه فرتكه اإلنسان ذلك ولكن الشارع حرَّ  ذلك وتشتهي
م أشياء جمبولة على حب املال ولكن الشارع حرَّ للوازع الشرعي فالنفوس 

 كالسرقة والربا وحنو ذلك.  ليتوصل عن طريقها إىل كسب املا
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 ختام منظومة القواعد الفقهية
 والحم         د هلل عل          ى التم          ام
 ث    م الص    الة م    ع س    الم ش    ائعٍ 

 

 ف     ي الب     دء والخت     ام وال      دوامِ  
 عل     ى النب     ي وص     حبه والت     ابع

 



 
 منظومة القواعد الفقهية

 

18 

 ةالخاتم
 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 اللهم ا فر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم
 به مني

 اللهم ا فر لي جدِّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي
اللهم ا فر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 

 قدير
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذا  النار

وعلِّمني ما ينفُعني وارزقني علماا ينفُعني  اللهم انفعني بما علَّمتني
 وزدني علماا 

 والحمد هلل على كل حال وأعوذ باهلل من حال أهل النار
سبحانك اللهم وبحمدك أشهُد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتو  

 إليك
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين
 كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير                                

 أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          
 غفر اهلل له ولوالديه ومجيع املسلمني                               

  ه1/4/1422
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