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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من  

إله إًل اهلل وحده ًل رشيك له، هيده اهلل   فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ًل 

 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أما بعد:

 ملسو هيلع هللا ىلصالعارش من شهر شعبان لعام تسٍع وثالثني وأربعامئة وألف من هجرة النبي  ففي ليلة اليوم  

 (.الكلية أدلتها وأمثلة عليهاالقواعد اخلمس ألتقيكم يف درس بعنوان: )

صة ذكرها ، بق-إن شاء اهلل تعاىل–اشتهرت القواعد اخلمس الكلية التي سيأيت الكالم عليها  

واعد اخلمس يف كتابه )األشباه والنظائر(، فإن السيوطي ذكر هذه الق -رمحه اهلل تعاىل–السيوطي 

القواعد اخلمس، وهي:   ورشحها، ثم ذكر اهلروي لقي بعض احلنفية   مناسبة هذه  أبا سعيد  أن 

باس، وأنه قد أرجع املذهب  وأخَّبوه أن هناك إماًما من احلنفية وراء النهر يقال له: أبو طاهر الدُّ

 قاعدة.  ةاحلنفي إىل سبع عرش

باس  ًل ُُيَّب أحًدا هبذه القواعد، وكان إذا انتهوا من صالة العشاء   رضيًرا  وكان أبو طاهر الدُّ

ي أتى إىل املسجد وصىل اب ثم أخذ ُيكررها بصوت عاٍل، فلام علم ذلك أبو سعيد اهلروأقفل األبو

ف هذه  العشاء  يذكر  طاهر  أبو  أخذ  ثم  املسجد،  يف  أحد  ًل  وكأنه  التحف  الصالة  من  انتهوا  لام 

 التي أرجع املذهب احلنفي كله إليها.  القواعد السبعة عرشة
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اجته إليه فرضبه   أبو طاهر أن يف املسجد أحًدا،  فعلم  ت منه ُسعلةخرج  فلام ذكر القاعدة السابعة

ثم حّدث هبا أصحابه وتالميذه، وهذه هي  السبع،  القواعد  أبو سعيد هذه  ثم أخرجه، فحفظ 

 أصل القواعد اخلمس الكلية.

ُبني عليه البيت، قال سبحانه:  ، فقواعد البيت هي ما  األس وصل  األوالقاعدة من حيث اللغة:  

َتَقبرْل ِمنراو﴿ نَا  َربر اْلَبْيِت َوإِْساَمِعيُل  اْلَقَواِعَد ِمَن  إِْبَراِهيُم  َيْرَفُع  ، ذكر هذا ابن [127البقرة:  ]  ﴾إِْذ 

   وذكره الزبيدي يف كتابه )تاج العروس(. سيده

ومما ينبغي أن ُيعلم أن  أما اصطالًحا: فهي أمر كيٌل تندرج حتته جزئيات كثرية تأخذ حكمه،  

سلف هذه األمة ما كانوا يعتنون بالتعاريف، وقد ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع 

هاء أهل احلديث كاملك والشافعي وأمحد وغريه ما كانوا يعتنون بالتعاريف، لذا الفتاوى(، وأن فق

غري واحد ممن   ذا التعريفه  ًل جتد أنه قد ُأثر عنهم تعاريف وًل حدود، وهذا ذكرته ألنه قد ذكر 

 كتب يف القواعد، ومن ذلك السبكي يف كتابه )األشباه والنظائر(. 

ود بام يقربه، فالقاعدة معنى عام تندرج حتته جزئيات، فإذا  أن تعرف املعّرف واملحد  وإنام املهم

: املشقة جتلب التيسري، فإذن كل ما فيه مشقة -القواعد اخلمس الكلية  ىحدكام سيأتينا يف إ–قالوا  

 .فإن الرشيعة تيرسه، فاندرج حتت هذه القاعدة جزئيات كثرية أخذت حكم هذه القاعدة

 أن هناك خالًفا يف الفرق بني القاعدة والضابط:بعد هذا ينبغي أن تعلم  
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أن بينهام فرًقا، وأن الضابط ما يتعلق بباب واحد من األبواب الفقيهة القول األول:   -

ذا من باب الغالب، ذكر هذا  بخالف القاعدة فإهنا تتعلق بأبواب كثرية أو بالفقه كله، وه

 السبكي يف كتابه )األشباه والنظائر(، وابن نجيم يف كتابه )األشباه والنظائر(.

أنه ًل فرق بينهام وأن القاعدة تطلق بمعنى الضابط والعكس، وهذا    القول الثاين: -

ه ًل  يف كتابه )أعالم املوقعني(، وهذا الظاهر أن  -رمحه اهلل–ظاهر صنيع اإلمام ابن القيم  

يفرق بينهام فُيفرق بينهام بناًء عىل استعامله واصطالحه،    افرق بينهام، لكن إذا ُعلم أن عاملً 

 وإًل األصل أنه ًل فرق بينهام. 

 

 تنبيهات:

القواعد الفقهية وأصول الفقه، وهذا ينبغي أن ُيعلم أن هناك فرًقا بني  التنبيه األول:   •

ُيعرف باملثال: فأصول الفقه يتعّلق بمعرفة احلكم الرشعي بالنظر يف األدلة، كقول القائل:  

 األمر يقتيض الوجوب، والنهي يقتيض التحريم ..إلخ.

بالنظر يف األدلة،   فإذن عن طريق أصول الفقه تستطيع أن تستخرج احلكم الرشعي 

اَلةَ ﴿تعاىل:  فيأيت دليل كقوله   ، تقول: هذا أمر واألمر يقتيض  [43البقرة:  ]  ﴾َوَأِقيُموا الصر

 الوجوب، إذن الصالة واجبة.

الفقهية الفقه تستطيع أن تستخرج األحكام  الفقهية ،  فعن طريق أصول  القواعد  أما 

الفقه يتحّصل للدارس مسائل فقهية كثرية، وهذه املسائل   ُينتهى من دراسة  أن  فإنه بعد 

 حتّصلت للدارس ينظر املتشابه منها فيجعلها حتت قاعدة. التي
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إذن أصول الفقه يكون ابتداًء والقاعدة تكون انتهاًء، وعن طريق أصول الفقه ُيعرف  

 احلكم الرشعي، أما عن طريق القواعد ُيعرف املتشابه فُيسّهل يف ضبط العلم. 

 قد ضل يف القواعد الفقهية طائفتان: إنه  التنبيه الثاين: •

o :وأخذت ترد عىل األدلة الرشعية   ،غلت يف القواعد الفقهية  الطائفة األوىل

القيم   ابن  اإلمام  هذا  أنكر  وقد  لقاعدة،  خمالفة  أهنا  اهلل –بحجة  كتابه   -رمحه  يف 

 (.هى األدب تومن  )أعالم املوقعني(، وأنكره الشوكاين يف كتابه )أدب الطلب

o :وهي املقابلة التي أنكرت هذه القواعد ومل تلتفت إليها، وهذا    الطائفة الثانية

سيتبني بدراسة هذه القواعد اخلمس الكلية ما الذي يرتتب عىل إغفال هذه  خطأ، و

القواعد، فينبغي لنا أن نكون وسًطا ًل إفراط وًل تفريط، وذلك أًل نقبل قاعدة إًل  

ل عليها الدليل  فإذا د ،  إذا دل عليها دليل إما من كتاب أو سنة أو إمجاع أو غري ذلك

 هذه القاعدة.  ، وبناًء عليه تعاملنا معقبلنا ها

 

أكثر من أّلف يف القواعد إنام أّلف يف القواعد املذهبية، فلام كتب ابن  التنبيه الثالث: •

باملذهب احلنفي،   املتعلقة  الفقهية  القواعد   و نجيم كتابه )األشباه والنظائر( كتبه يف ذكر 

عىل املذهب ألف السبكي كتابه )األشباه والنظائر( والسيوطي كتابه )األشباه والنظائر(،  

 عىل املذهب احلنبيل.  ابه )القواعد الكَّبى(كت الشافعي، و ابن رجب

فإذن ينبغي أن ُيتنبه هلذا، فإن من كتب يف القواعد إنام يكتب يف القواعد املذهبية، فال  

وهذا مثل ما  ينبغي أن ُيستدل هبذه القاعدة إًل بعد أن ُيتأكد أهنا مبنية عىل دليل رشعي،  
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يذكره العلامء من أصحاب املذاهب األربعة يف الكتب الفقهية، فإهنم إذا رّجحوا قوًًل أو  

دللوا عليه ًل يذكرونه راجًحا من جهة الدليل الرشعي، وإنام يذكرونه راجًحا من جهة  

للمذهب، كابن قدامة يف كتابه )املغني( فهو ًل يكتب بالنظر إىل الدليل،  املذهب ويدللون  

وإنام يكتب بالنظر إىل دليل املذهب، لذلك ترى ابن قدامة نفسه يستدل بدليل يف موضع  

أنه ُيدلل للمذهب، وهذا   ويرده يف موضع آخر بحجة أنه ضعيف، وذلك أن غاية فعله 

 ليس رأيه وإنام هذا املذهب.

ارات ابن قدامة يف كالمه، ويمكن متييز اختي  عرف بالنظر له اختيارات قليلة تإًل أن  

إىل   الكبري)بالرجوع  أو  (الرشح  اًلختيارات،  هلذه  ُيشري  فإنه  )اإلنصاف( بالرجوع  ،  إىل 

 للمرداوي.

املذهب، بخالف  (، فإنام رشحه عىل  ومثل ذلك شيخ اإلسالم ملا ألف )رشح العمدة

 فإنه ألف بالنظر إىل الدليل.  وغريه من كتبه )جمموع الفتاوى(ما يف 

خالف رشاح األحاديث، فإهنم مل يكتبوا يف  وهذا  إذن ًلبد أن ُيفّرق بني هذا وهذا،  

ظهر هلم من جهة الدليل، وقد يتأثر بمذهبه،  وح األحاديث ما  املذهب وإنام كتبوا يف رش 

 فإن كثرًيا من العلامء يتأثر باملذهب الذي نشأ عليه.

  اخلمس   القواعد  ، إن هذهالكلية  اخلمس  الكالم عىل القواعد  أبتدئبعد هذه التنبيهات الثالثة  

 . تقريرها يف ظاهرة واألدلة املذهبية، القواعد من فليست عليها، جممع الكلية
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 القاعدة األولى: األمور بمقاصدها 

ه، لذا  بالنظر إىل نية صاحبه ومقصد  أن كل فعل أو قول فإن حكمه يكون   :هذه القاعدة  معنى

السبكي يف كتابه )األشباه والنظائر(،  ذكر  بقول   أن   القاعدة  ُيعَّب عن هذه  أن  األليق واألحسن 

وجه الشاهد عىل النية يف   ه حق لكن، ألنه لفظ نبوي، وما ذكر«إنام األعامل بالنيات »:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

، رواه السبعة  «نوىإنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما  »حديث عمر:    اًلستعامل الرشعي من

 .«وإنام لكل امرئ ما نوى»هو قوله: 

وإنام  »هذا خَّب، وقوله بعد ذلك:    «إنام األعامل بالنيات »فإن مجهور املتقدمني بّينوا أن قوله:  

هذا بالنظر الرشعي، لذا ينبغي ملن أراد أن يستدل هبذا احلديث أن يستدل   «لكل امرٍئ ما نوى

كام ُيعرف هذا بالرجوع إىل كالم احلافظ ابن رجب يف رشحه    «وىوإنام لكل امرٍئ ما ن »بقوله:  

عىل األربعني، وكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(، وابن القيم يف كتابه )أعالم 

 .«وإنام لكل امرئ ما نوى»إذن الشاهد هو قوله: ، املوقعني(

بعد هذا: هذه القاعدة قررها أهل العلم، وكرروها كثرًيا، فقد ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية 

من كتبه، وذكرها السبكي يف   كتابه )أعالم املوقعني( ويف غريهيف مواضع، وذكرها ابن القيم يف  

لنظائر(، وابن نجيم يف كتابه )األشباه كتابه )األشباه والنظائر(، والسيوطي يف كتابه )األشباه وا

 والنظائر(، فهي قاعدة مشهورة عند أهل العلم وهي جممع عليها. 

 وهلذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة، ومن أدلتها ما ييل:
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َتْعَتُدوا﴿قال سبحانه:   -1 اًرا لِّ إذن إمساك ،  [231البقرة:  ]  ﴾ َوًَل مُتِْسُكوُهنر رِضَ

اإلرضار حمرم، أما إمساكها لغري اإلرضار ليس حمرًما، وهذا يدل عىل أن األمور   املرأة لقصد

 بمقاصدها. 

دتُُّم ًَل ﴿:  قوله تعاىل -2 ْغِو يِف َأْياَمنُِكْم َوَلَٰكِن ُيَؤاِخُذُكم باَِم َعقر  ُيَؤاِخُذُكُم اهللرُ بِاللر

ع[ 89:  املائدة]  ﴾اأْلَْياَمنَ  يدل  هذا  حلفىل  ،  فلام  بمقاصدها،  األمور  نية    أن  وهو  –بال 

مل تكن يمينًا، وإنام صارت يمينًا ملا تكلم بنية، لذا ملا عّقد أي انعقد قلبه عىل ذلك   -اللغو

 صارت يمينًا. ف

وإنام لكل امرٍئ »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأخرج البخاري ومسلم من حديث عمر أن النبي   -3

 .َّبة بام نوى وقصدوجه الدًللة: أن الع «ما نوى

النبي   -4 أن  عباس  ابن  حديث  من  الشيخان  بعد »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأخرج  هجرة  ًل 

 وجه الدًللة: أن العَّبة بام نوى وقصد. «الفتح، ولكن جهاد ونية

إنك لن »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأخرج الشيخان من حديث سعد بن أيب وقاص أن النبي   -5

وجه الدًللة:    «وجه اهلل إًل أجرت عليها، حتى ما تضع يف يّف امرأتكتنفق نفقة تبتغي هبا  

 أن العَّبة بام نوى وقصد.

أنه قال: سئل النبي  -ريض اهلل عنه–أخرج الشيخان من حديث أيب موسى  -6

من قاتل لتكون  »عن الرجل يقاتل شجاعة ومحية ورياء، أي ذلك يف سبيل اهلل؟ قال:    ملسو هيلع هللا ىلص

 . « هي العلياكلمة اهلل
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أن النبي    -ريض اهلل عنه–أخرج البخاري من حديث أيب موسى األشعري   -7

، أي:  «إذا سافر العبد املسلم أو مرض كتب له مثل ما كان يعمل صحيًحا مقياًم »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص

 العمل.ُعومل بنيته، بحيث إنه كان عازًما عىل أن يعمل لكن السفر واملرض قطعه عن 

 إىل غري ذلك من األدلة الكثرية.

 يتفّرع عن هذه القاعدة أمور:  ،بعد هذا

ن العبادة، العبادة ع  فتميزالنية متيز بني العبادات بعضها من بعض،  :  التفريع األول -

يف ظاهره حيتمل أكثر من عبادة، لكن الذي مّيز هذه العبادة من تلك   العمل الواحدلذا  

  العبادة هي النية، وقد ذكر هذا التفريع شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(، 

السالم،  عبد  بن  األربعني،  والعز  رشح  يف  رجب  )األشباه    وابن  كتابه  يف  والسبكي 

)األش كتابه  يف  نجيم  وابن  )األشباه والنظائر(،  كتابه  يف  والسيوطي  والنظائر(،  باه 

 والنظائر(. 

فمن صىل ركعتني عند دخول املسجد حيتمل أهنا حتية املسجد، وحيتمل أهنا فريضة الفجر،  

 وحيتمل أهنا راتبة الفجر، الذي مّيز هذه العبادة عن هذه العبادة هي النية.

الثاين: - شيخ    التفريع  التفريع  هذا  ذكر  وقد  والعادات،  العبادات  بني  متّيز  النية 

تيمية   ابن  اهلل–اإلسالم  يف  -رمحه  رجب  وابن  املوقعني(،  )أعالم  كتابه  يف  القيم  وابن   ،

)األشب كتاب  يف  كلهم  والسبكي  والسيوطي  نجيم  ابن  والثالثة  األربعني،  عىل  اه رشحه 

 والنظائر(. 
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ومن أمثلة هذه القاعدة: من اغتسل إن تعّبد بذلك كاغتسال اجلمعة أو اجلنابة صار  

للتَّبيد فهو اغتسال مباح، إذن الذي مّيز بني هذا العمل    بدًيا، وإن كان يقصداغتساًًل تع

 وهذا العمل هو النية. 

الثالث: - شيخ    األعامل  التفريع  القاعدة  هذه  ذكر  النية،  باختالف  ختتلف  الظاهرة 

قد يكون العمل الظاهر واحًدا، والذي مّيز هذا من هذا  ف،  -رمحه اهلل–اإلسالم ابن تيمية  

 هو النية. 

غيبة وكبرية من كبائر   ذكر املسلم بام يكرهومن أمثلة ذلك: ذكر املسلم بام يكره، فإن  

الذنوب إذا مل يكن ملصلحة دينية وًل دنيوية، وإذا كان ملصلحة دينية أو دنيوية فإنه يكون 

 . النيةُ  رق هذا من ذاكالذي فمستحًبا أو واجًبا بحسب حاله، و

النبي   أن  هريرة  أيب  حديث  من  مسلم  وقال:    ملسو هيلع هللا ىلصأخرج  الغيبة  بام » ذكر  أخاك  ذكرك 

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته،  »، قيل: يا رسول اهلل، فإن كان يف أخي ما أقول؟ قال:  «يكره

 . «فإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته

أنه ملا تقدم عليها ثالثة،   -عنهاريض اهلل  –وثبت يف مسلم من حديث فاطمة بنت قيس  

أما معاوية فصعلوك ًل مال له، أما أبو جهم فال يضع العصا عن عاتقه، فأنكحي »قال:  

 . جائًزا  هذا الفعلملصلحة دنيوية خاصة فكان يف غريه بام يكره   ، إذن هنا تكلم«أسامة

يف آخر كتاب    - رمحه اهلل–مصلحة فإذن ًل جتوز، لذا قال ابن القيم  أما إذا كانت لغري  

لمصلحة ف  النصيحةصلحة، أما  لغري م)الروح(: والفرق بني الغيبة والنصيحة: أن الغيبة  

 جائزة.  فلذا صارت دينية أو دنيوية 
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 .«وإنام لكل امرئ ما نوى»إذن الذي فرق بني هذا وهذا النية، 

ًل أجر عىل عمل إًل بنية كام قال ثواب عىل عمل إًل بنية، و  ًل يكون   :الرابع  التفريع -

ِه اأْلَْعىَلَٰ ﴿:  سبحانه إنك لن تنفق  »يف حديث سعد:    ، وقال[20الليل:  ]  ﴾إًِلر اْبتَِغاَء َوْجِه َربِّ

ابن نجيم يف كتابه )األشباه   حكى، وقد  متفق عليه  «نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إًل أجرت عليها

تيمية كام يف )جمموع  اإلمجاع عىل ذلك  والنظائر( ابن  القاعدة شيخ اإلسالم  ، وقرر هذه 

 إذن ًل ثواب إًل عىل النية.، الفتاوى(، وابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(

األعامل الرصحية ًل تفتقر إىل نية، وقد أمجع العلامء عىل هذا كام   التفريع اخلامس: -

السبكي   اإلمجاع  وحكى  )األمنية(،  كتابه  يف  القرايف  تعاىل–ذكره  اهلل  فاألعامل -رمحه   ،

بالدين بلفظ رصيح فال حيتاج إىل نية، وهذا باإلمجاع،  من استهزأ  فالرصحية ًل حتتاج إىل نية،  

أكذب ألسنًا وًل أجبن  أرغب بطوًنا وًل  املنافق: ما رأينا مثل قّرائنا هؤًلء    لذا ملا قال ذاك

ُقْل َأبِاهللرِ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم ﴿، نزل قوله تعاىل:  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصيعني النبي    ،عند اللقاء ..

 ، ألن اللفظ رصيح.[66-65التوبة: ] ﴾اَمنُِكمْ ًَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتم َبْعَد إِي.  َتْسَتْهِزُئونَ 

اَم ُكنرا َنُخوُض َوَنْلَعُب  ﴿اهلل عنهم أهنم قالوا:  وقد ذكر   ، قال ابن تيمية  [65التوبة:  ]  ﴾إِنر

يف كتابه )الصارم املسلول(: مل يكذهبم اهلل يف أهنم كانوا يلعبون وُيوضون، فدل عىل أهنم  

 استهزأوا بلفظ رصيح فكفروا.صادقون يف ذلك، لكنهم 

تاج إىل نية، وهذا باإلمجاع، لكن ت قوًًل أو فعاًل ًل حتإذن األعامل الرصحية سواء كان

ينبغي أن ُيعلم أمر: هو أنه لو تلّفظ بلفظ رصيح وهو ًل يريده وإنام سبق لسانه إليه فإنه ًل  
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وقعني(، بل حكى القرايف  ُيؤاخذ به كام قرره ابن القيم يف بحث نفيس يف كتابه )أعالم امل

 اإلمجاع عىل ذلك. 

خالف ذلك، فإنه ُيعامل  أو بالقرآن أو باإلفراد وكانت نيته  لو أن رجاًل لّبى بالتمتع  

، أما تأصياًل حكى -رمحه اهلل–بنيته إمجاًعا، حكى اإلمجاع يف هذه املسألة حتديًدا ابن املنذر 

 .-رمحه اهلل تعاىل–اإلمجاع القرايف 

الرصيح ًل يفتقر إىل نية، لكن لو ُقّدر أنه تكلم بلفظ رصيح وهو ًل يريده    إذن اللفظ

فإنه غري مؤاخذ به، وهذا ينفع كثرًيا يف باب التكفري، ويف باب الطالق، فإن  كسبق اللسان 

األلفاظ ما بني حمتملة وغري حمتملة، فاللفظ الرصيح يؤاخذ به صاحبه إىل أن يتبنّي خالف 

 ذلك.

–تفتقر إىل نية، وقد أّصل هذا وقرره الشافعي    األلفاظ املحتملة  :سالتفريع الساد -

كتابه )األم( باب حكم املرتد، ملا ذكر فعل حاطب، قال: وفعل حاطب حيتمل   يف  -رمحه اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصاألقبح، أي الكفر، وحيتمل كذا وكذا، قال: فلم ُيكّفر بل استفصل منه النبي 

مهمة: وهي أن الكفر ًل يكون يف األمور املحتمالت، ذكر هذه    لذا ذكر العلامء قاعدة

يف كتابه )الصارم املسلول(، وابن رجب يف املجلد األول من    -رمحه اهلل–القاعدة ابن تيمية  

 رشحه عىل البخاري.

، واألصل اإلسالم، وغريهألنه حيتمل الكفر  ؛  فالكفر ًل يكون يف األمور املحتمالت 

 أن األعامل املحتملة تفتقر إىل نية، سواء كانت قوًًل أو فعاًل. وهي:  ة،  لذا هذه القاعدة مهم
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املتابعة يف النيات أبلغ من املتابعة يف العمل الظاهر، وقد قّعد هذه    :التفريع السابع -

القاعدة بمعناها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )قاعدة يف التوسل والوسيلة(، وكام يف  

أبلغ من   النيات  املتابعة يف  فإن  املستقيم(،  )اقتضاء الرصاط  كتابه  الفتاوى( ويف  )جمموع 

 ر، وهذه قاعدة عظيمة تنجيل هبا كثري من البدع. املتابعة يف العمل الظاه

 وأقّرب هذا ببعض األمثلة: 

واستدل بام روى مسلم من قال بعضهم: ُيستحب الذهاب إىل املقابر للدعاء للنفس،  

كان يعلمهم إذا خرجوا من املقابر، .. وفيه:   ملسو هيلع هللا ىلصحديث سليامن بن بريدة عن أبيه أن النبي  

 نا ولكم العافية، فقالوا: دعا لنفسه. نسأل اهلل ل

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )اقتضاء الرصاط املستقيم(، والسهسواين يف كتابه  

إىل   للميت، فمن خرج  الدعاء  تبًعا واملقصود هو  للنفس جاء  الدعاء  )صيانة اإلنسان(: 

تبًعا فإنه وقع يف  املقَّبة ليدعو لنفسه جعل الدعاء لنفسه مقصوًدا، والدعاء للميت ج اء 

 البدعة، ألن املتابعة يف النيات أبلغ من املتابعة يف العمل الظاهر. 

 ومن أمثلة هذه القاعدة: 

يف لباسه لبس ما يلبس قومه، إذن التأّس يف اللباس أن ُيلبس لباس القوم،    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  

وليس هذا اللباس موجوًدا يف    ملسو هيلع هللا ىلصن تعّمد لباس النبي  لبس لباس قومه، فم  ملسو هيلع هللا ىلصهذا هديه  

 قومه فإنه يقع يف البدعة إذا تعّبد بذلك، وإذا مل يتعّبد به وقع يف لباس الشهرة.

س العاممة تعبًدا فإنه يقع يف البدعة، وإذا مل يكن متعبًدا بذلك فإنه  فعىل هذا من تعّمد لب

 . ملسو هيلع هللا ىلصيقع يف لباس الشهرة، ألن السنة يف اللباس أن يلبس الرجل لباس قومه كام فعل النبي  
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 ومن أمثلة ذلك: 

ها، وأرادوا أن يأتوا إىل  ونتقّصد  ملسو هيلع هللا ىلصأن بعضهم قال: نتتبع األماكن التي تتبعها النبي  

قد   ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي    ؛..إىل غري ذلك، وقالوا نتقّصدها.األماكن وإىل اجلهات التي مّستها يده  

 .إلخ.. سار يف هذه الطريق وقد مّست يده هذا الباب .

فيقال: إن السري يف طريق ما للوصول إىل مكان سواء من مكة إىل املدينة أو العكس، 

أو  لي املدينة  إذا كان خارًجا من  تبًعا، واملقصود هو ذهابه إىل مكة  س مقصوًدا وإنام جاء 

 العكس، فتقّصد املكان بدعة.

وهبذا تنكشف كثري من األمور، وقد قرر هذا ابن تيمية تقريًرا بديًعا يف كتابه )اقتضاء  

 الرصاط املستقيم(.

إنه عند بحث هذه املسألة وهي تقّصد املكان أو الطريق، ينبغي    وأنبه إىل أمر مهم وهو:

ي أن سلمة بن األكوع  في البخاركان، فاملوبني تقّصد  ملسو هيلع هللا ىلصبرسول اهلل  أن ُيفّرق بني التأّس 

إىل   يصيل  رألكان  ألين  قال:  الروضة،  يف  التي  النبي  سطوانة  أي   ملسو هيلع هللا ىلصأيت  إليها،  يصيل 

 تقّصدها فتقّصدته، فإذن تقّصد هذا سنة.

واهلل إين  ":  ويقوليقبل احلجر األسود،  كان    -ريض اهلل عنه–عمر    وروى الشيخان أن 

هذا ليس  و،  "يقبلك ما قبلتك  ملسو هيلع هللا ىلصأعلم أنك حجر ًل ترض وًل تنفع، ولوًل أين رأيت النبي  

 .التقصدمن التَّبك باملكان وإنام من 

النبي    -عنه  اهلل  ريض–  عمر   ابن  كان و معه  الذي سار  الطريق  وحياكي   ملسو هيلع هللا ىلصيسري مع 

كام بنّي هذا ابن تيمية، وذكر   ملسو هيلع هللا ىلصالتَّبك باملكان وإنام من التأس بالنبي  هذا ليس من  ومشيته،  
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وإنام فعل    ملسو هيلع هللا ىلصابن تيمية أنه مل يثبت عن أحد من الصحابة أنه تقّصد مكاًنا مل يتقّصده النبي  

هذا    وأنكر عمرابن عمر من باب التأس وهو قد أخطأ، فقد خالفه اخللفاء الراشدون،  

ملا رأى أناًسا يصلون يف أنه  بن سويد عن عمر،    املعرورروى ابن أيب شيبة عن    كام  الصنيع

-ريض اهلل عنه–أنكر عليهم عمر    ملسو هيلع هللا ىلصيريدون أن يتأسوا بالنبي    ملسو هيلع هللا ىلصمكان قد صىل فيه النبي  

. 

هذا فيه قوًلن عند أهل العلم، واجلمهور عىل عدم    ملسو هيلع هللا ىلصالتأس بام مل يتقّصده رسول اهلل  ف

صحة التأس وهو مذهب اخللفاء الراشدين، والقول الثاين يصح وهو قول ابن عمر، وقد 

 قال به بعض أهل العلم، والصواب خالفه كام تقدم. 

الف افرق بني مسألة  تقّصد  األماكنتأس وبني  تقصد  فإن  من    ألماكن،  أحد  يفعله  مل 

، وهذا مستفاد من تقرير شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )اقتضاء  ملسو هيلع هللا ىلصصحابة رسول اهلل  

 الرصاط املستقيم(.

من كانت فاألجر كاماًل،   رادة اجلازمة مع فعل املقدور حيصل بهاإل :التفريع الثامن -

عنده إرادة جازمة وفعل ما يقدر عليه فإنه يأخذ األجر كاماًل، وقد قرر هذا ابن اجلوزي 

والنووي   الصحيحني(،  مشكل  )كشف  اهلل–يف  عىل -رمحه  رشحه  يف  حجر  وابن   ،

يف كتابه    -رمحه اهلل–فتاوى(، وابن القيم  البخاري، وابن تيمية يف مواضع كام يف )جمموع ال

 )بدائع الفوائد(، وابن رجب يف )جامع العلوم واحلكم(.

 ه قاعدة عظيمة وأدلتها كثرية: وهذ
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o :األول ُأوِِل ﴿تعاىل:  قوله    الدليل  َغرْيُ  املُْْؤِمننَِي  ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  َيْسَتِوي  ًلر 

ِر َواملَُْجاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللرِ َ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ًل    ،[95النساء:  ]  ﴾الرضر

يستوي القاعدون من غري رضر باملجاهدين، مفهوم املخالفة: أن القاعدين لرضر  

باملجاهدين أن  يف األجر  يستوون  يستطيعون  إرادة جازمة، وهم ًل  ، ألن عندهم 

 .ا ملرضهم، للرضر الذي عندهمجياهدو

o :ريض –  من حديث أيب بكرة نفيع بن احلارث   الشيخان أخرج    الدليل الثاين

، «إذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    -اهلل عنه

املقتول؟ قال:   القاتل فام بال  ، إذن «إنه كان حريًصا عىل قتل صاحبه»قالوا: هذا 

 فاخذ اإلثم كاماًل.  عنده اإلرادة اجلازمة وفعل املقدور

o :فقال:   ملسو هيلع هللا ىلصأخرج مسلم من حديث جابر، قال: كنا مع النبي    الدليل الثالث

  « م مسرًيا وًل قطعتم وادًيا إًل كانوا معكم حبسهم املرضإن باملدينة رجاًًل ما رست»

ن  ، فدل هذا عىل أهنم أخذوا األجر كاماًل أل«إًل أرشكوكم يف األجر»ويف رواية:  

 عندهم إرادة جازمة وفعلوا ما يقدرون عليه. 

o :أخرج البخاري عن أيب موسى أن رسول اهلل صىل اهلل عليه   الدليل الرابع

  صحيًحا   يعمل  كان   ما  مثل  له  كتب  مرض  أو  املسلم  العبد  سافر  إذا»وسلم قال:  

 يأخذ  فإنه  التعّبد،  عن  سفره  قطعه  يالذ  املسافر  أن   احلديث  هبذا  واملراد  ،«مقياًم 

 كاماًل  األجر
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  وهم   مسافرون،  أهنم  بحجة  واملساء  الصباح  أذكار   يدعون   ملا  املسافرين  بعض  وُُيطئ

  أن  وتستطيع  مسافًرا  كنت  إذا  كال،:  يقال  كاماًل،  األجر  وايأخذ  أن   ون يريد  ثم  ذكرها  يستطيعون 

 عذًرا،  ليس  السفر  فإن   ذلك،  غري  إىل...  ُتصىل  التي  النوافل  تصيل  وأن   واملساء  الصباح  أذكار  تذكر

–   تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  كالم  من  يستفاد  كام  السفر،   ألجل  استطعت  ما  إذا  عذًرا  يكون   وإنام

 . -اهلل رمحه

 . وتنبني عليها مسائل  إىل غري ذلك من األدلة التي تدل عىل هذه القاعدة، وهذه القاعدة مهمة

من أشهرها ما أخرج الشيخان من حديث أيب  و  ل عىل هذه القاعدة بعض اإلشكاًلت وُيشك

اهلل  –هريرة   واألغنياء،    -عنهريض  الفقراء  قصة  الدثور يف  أهل  ذهب  اهلل  رسول  يا  قالوا:  ملا 

.احلديث، فعلمهم الذكر بعد الصالة، فتعلم  .باألجور، يصلون كام نصيل ويصومون كام نصوم .

 . «ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء »فأخَّبوه، فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصالفقراء، فذهب الفقراء إىل النبي  األغنياء من  

 : إنكم عازمون عىل أن ُتنفقوا لو كان عندكم مال فإذن تأخذون األجر كاماًل.ملسو هيلع هللا ىلصمل يقل النبي 

 واجلواب عىل هذا اإلشكال من جهتني:

األوىل: - التي   اجلهة  القدرة  يفعلوا  مل  فإذن  املال،  كسب  يف  قرّصوا  الفقراء  أن 

يستطيعوهنا بل هم مقرصون يف القدرة، والقاعدة فيمن عنده إرادة جازمة وفعل ما يقدر، 

 وهؤًلء مل يفعلوا ما يقدرون.

أثًرا عن ابن عباس أنه حتى عىل القول بأن    -رمحه اهلل–ذكر ابن رجب    اجلهة الثانية: -

مل مع وجود اإلرادة اجلازمة لكنه مل يقدر، قال: وإن كان أجره كأجر العامل  من ترك الع

إًل أن العامل يفضل عىل ذاك بأن عمل العامل ُيضاعف أجره، فعىل هذا قد يكون الفقراء 
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لعلمهم أن أجر األغنياء ُيضاعف بخالف حاهلم، هذا عىل القول بأن    ملسو هيلع هللا ىلصراجعوا النبي  

 وأهنم قد فعلوا ما يقدرون عليه. -وهو كذلك-ادة اجلازمة  عندهم اإلر

احليل حمرمة، وذلك أن األمور بمقاصدها، وهذا التفريع نحن يف  :  التفريع التاسع -

عامالت،  حاجة ماسة إليه ًل سيام يف هذا الزمن، لكثرة املتالعبني بالفتاوى خاصة يف باب امل

 . فإهنم يتعاملون باحِلَيل

لذا جّوزوا كثرًيا مما حرمه اهلل باحليل، وقد أّلف شيخ اإلسالم ابن تيمية كتاًبا عظياًم يف  

–إبطال احليل، سامه: )بيان الدليل يف بطالن التحليل(، وبسط الكالم عىل ذلك ابن القيم  

يف كتابه )أعالم املوقعني(، ويف كتابه )إغاثة اللهفان(، وإين أوصيكم بالرجوع    -رمحه اهلل

والرد  إ حرمتها  ووجه  الرشعية  غري  احليل  معرفة  يف  مفيدة  فإهنا  الثالثة،  الكتب  هذه  ىل 

 .-رمحه اهلل تعاىل–ابن القيم وعليها، وأن هناك حياًل رشعية وقد بينها ابن تيمية 

التي تستعمل يف حتليل ما حرم اهلل البخاري عىل  حمرمة  فاملقصود أن احليل  ، وقد رّد 

بحديث   األعام»ذلك  نوىإنام  ما  امرئ  لكل  وإنام  بالنيات  الصحيح «ل  جامعه  يف  كام   ،

 .صحيح البخاري

فإذن هذه القاعدة رد عىل أصحاب احليل، وأذكر مثاًًل واحًدا ُتعرف به احليل املوجودة 

اليوم عند من يفتون يف باب املعامالت، فإن مما ُيشتكى إىل اهلل منه أنه قد أفسد املعامالت 

ري من أصحاب احليل، وكثري منهم من احلركيني، واستغلوا هذا الباب  وأحل ما حرم اهلل كث

 يف حتليل ما حرم اهلل إما ملنافع دنيوية أو لغري ذلك.
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من أمثلة ذلك: ذهب مجع من الفقهاء أن الوعد باهلبة إذا حصل رضر فإنه جيب اإليفاء  

 به.

هذا وعد باهلبة،  ف،  ديًداا جبيتً وأعطيك ماًًل تبني به  غني لرجل فقري: اهدم بيتك  لو قال  

فقد ذهب بعض الفقهاء إىل   ،ثم مل يعطه الغني شيًئا  فذهب الفقري وهدم بيته وترضر هبذا

أنه جيب اإليفاء بالوعد، وأن الوعد ُملزم يف مثل هذا، فأخذ هذا بعض املتالعبني يف باب 

وعليه   حق  وهذا  حرام،  بالتمليك  املنتهية  اإلجارة  إن  وقالوا:  علامئنا  املعامالت  فتاوى 

العقد   إجارة، وآخر  العقد عقد  فيها جهالة، ألن  أن  منها  يرجع ألسباب  الكبار، وذلك 

املال أقساًطا عىل اثني عرش شهًرا،    تدفعاإلجارة املنتهية بالتمليك  في  ينقلب إىل عقد بيع، ف

ون  فالشهر األول والثاين والثالث إىل الشهر احلادي عرش إجارة، والشهر الثاين عرش يك

بيًعا، وانتقال العقد من اإلجارة إىل البيع ُملزم يف العقد املشهور باإلجارة املنتهية بالتمليك،  

 فيكون فيه جهالة، ألن العقد مل يستقر ًل عىل اإلجارة وًل عىل البيع ومرتدد بينهام.

،  جارة املنتهية بالوعد بالتمليكفقال أصحاب احليل: جُتّوز هذه املعاملة بأن يقال: اإل

فإذن يف األشهر األوىل والثانية والثالثة إىل الشهر احلادي عرش إجارة، فإذا انتهى بعد ذلك  

 يتمّلك من باب الوعد. 

الوعد  الفقهاء:  قال من  نعم ملزم، عىل قول من  قال:  ملزم؟  الوعد  تسأله: هل هذا 

 باهلبة ملن ترضر ُملزم.

الوعد باهلبة ملن يترضر إذا كان عىل وجه   فإن   -وانتبه إىل الفرق-يقال: فرق بينهام،  

 ذا مل يكن عىل وجه املعاوضة فإنه رشط ًل وعد باهلبة، بخالف الوعد باهلبة إ املعاوضة فإنه
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حمض إحسان،   هذابيتك،   به ك ماًًل تبنيقال الرجل لغريه: اهدم بيتك وأعط إحسان، إذا 

 وإنام من باب املعاوضة. اليس إحسانً املنتهية بالوعد بالتمليك رة أما اإلجا

إذن إذا كان الوعد من باب املعاوضة فهو رشط ولو ُسمي بأي اسم، فتسميته بالوعد  

هي اإلجارة املنتهية بالتمليك، ألن حقيقة اإلجارة   لخ، هذا ًل ُيؤّثر يف املعاملة بلباهلبة ..إ

، فقوهلم  ملزًما  إجارة، ثم يف آخر العقد ينتقل إىل بيع رشًطا  املنتهية بالتمليك أن العقد كله

 وعًدا.   وجه املعاوضة فيكون رشًطا ًلبأنه وعد هذا ليس صحيًحا بل هذا تالعب ألنه عىل  

 وهذه األمور ينبغي أن ُتفقه، فام أكثر تالعب أصحاب احليل يف هذا الزمن.

لنية مؤّثرة يف املعامالت كام تؤّثر يف العبادات، وهذا أمر مهم للغاية  ا  التفريع العارش: -

–وتنكشف به أرسار ومسائل كثرية، وقد ذكر هذه القاعدة كثرًيا شيخ اإلسالم ابن تيمية  

كت  -رمحه اهلل القيم يف  الفتاوى(، وابن  قاعدة كام يف )جمموع  املوقعني(، وهي  )أعالم  ابه 

 عظيمة، وتتضح بمثال: 

ال جيوز أن ُيباع ذهب فالتقابض والتامثل،  فيه  من املعلوم أن الذهب مع الذهب يشرتط  

 أخرجه مسلم. «يًدا بيد، مثاًل بمثل»بذهب إًل عىل التقابض كام يف حديث عبادة: 

تقول: أن  جيوز  القرض  يف  ذهبًا    لكن  بوأقرضك  ِل  شهر،  ترجعه  يشرتط فعد  لم 

ألن القرض ُيتلف عن املعاوضة الربوية، فإن القرض من عقود  وجاز القرض ؛التقابض،  

ن  اإلحسان، أما الربا من عقود املعاوضة، لذا الذي جاءت الرشيعة يف النهي عنه هو ما كا

 من باب اإلحسان.  من باب املعاوضة ًل
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الف القياس، كام ذكر هذا مجع من وقد أراد بعضهم أن يقول: إن الرشيعة أتت بام ُُي 

الفقهاء يف مسائل كثرية منها القرض، وقد رد عليهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم،  

واألح للقياس،  خمالًفا  وليس  للرشيعة  موافق  القرض  إن  يف وقالوا:  جاءت  التي  اديث 

  ط الرشيعةمن باب املعاوضة أما القرض فمن باب اإلحسان لذا مل تشرت  حرمة الربا هي

 التقابض.  فيه

أحد املعارصين يف هذا الزمن أنه  عن  اشتهر    أنه  يف باب املعامالتالنية    ومن أمثلة تأثري 

بقيمة أربعني    البائع ما اشرتاه  فأعطاهبخمسني رياًًل،  قال: لو اشرتى رجل من رجل شيًئا  

رياًلت  عرش  وهو  الباقي  عنده  وليس  املشرتي  ،رياًًل  وآخذ  فيقول  بعد  فيام  آتيك  إذن   :

 الباقي منك. 

التقابض.  فيه  يشرتط  املال  ألن  حمرم  هذا  مثل  إن  املعارصين:  بعض   قال 

يقال: كال، ليس حمرًما ألن النية هنا ليست املعاوضة، وإنام النية هنا اإلرفاق واإلحسان، 

 نه ليس معه مال وسريجع ويأخذه بعد.أل

دليل سد الذرائع، هذا الدليل أمجع العلامء عليه عىل تفصيل،   التفريع احلادي عرش: -

ودليل سد الذرائع راجع إىل أن األمور بمقاصدها، فلو أن رجاًل باع عنًبا لُيّتخذ مخًرا ُحّرم، 

الذروأيًض  سد  فإذن  حُيرم،  الغالب  باب  من  حمرًما  ُيستعمل  شيًئا  باع  لو  عالقة ا  له  ائع 

 .بمقاصد األمور

فيه،  يشككون  كثريين أصبحوا  ُيضبط، ألن  أن  ينبغي  مهم  دليل  الذرائع  ودليل سد 

وهو دليل رشعي وعقيل، واألدلة الرشعية كثرية عليه وقد بسط ذلك ابن تيمية يف كتابه  
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الدليل عىل بطالن التحليل(، وذكر أكثر من ثالثني دلياًل، ثم زاد األدلة ابن القيم يف  )بيان 

 كتابه )أعالم املوقعني( وذكر تسعة وتسعني دلياًل.

دليل عقيل،   بام يسمى    فإنكوهو  الناس  ُيؤمر  الدول  اليوم يف كثري من  حزام  )بترى 

، وهذا من باب  رة بحادث انتفع بهراكب السيالو ُقّدر وأصيب  فألن فيه نفًعا    ؛،  (األمان 

فأمر بحزام األمان    الترضر مع وجود حادث مروريسد ذريعة  وذلك أنه  سد الذرائع،  

هذا  بحد معني، قالوا: ألنه يف    قائد السيارة  رسعةلل هذا الرضر، ومن أمثلة ذلك حتديد  ليق

ائع، واألمثلة  احلد يف الغالب ُتضبط السيارة بخالف إذا زادت، إذن هذا من باب سد الذر

 عىل ذلك كثرية.

 . "األمور بمقاصدها"هذا ما يتعلق بالقاعدة األوىل وهي قاعدة 
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 القاعدة الثانية: اليقين ال يزول بالشك. 

أمجع العلامء عل   ، وقد-إن شاء اهلل تعاىل–وهذه القاعدة قد دلت عليها أدلة كام سيأيت ذكرها 

)إحكام   يف كتابه   هذه القاعدة، حكى اإلمجاع القرايف يف كتابه )الفروق(، وحكاه ابن دقيق العيد

 ، فهي قاعدة جممع عليها. اإلحكام(

هذه القاعدة: أن ما ثبت باليقني فإنه ًل يزول بالشك، تيقنت شيًئا فهذا اليقني ًل ُيدفع ومعنى  

 بالشك، بل جيب البقاء عىل اليقني، ويّتضح هذا بأمثلة: 

قال   ماًًل،  أعطيتني  نعم  قال:  ماًًل،  أعطيتك  قال:  رجل،  مع  اختلف  رجاًل  أن  املعطي:  لو 

أعطيتك ثالثني رياًًل، قال املُعطى: أعطيتني أربعني رياًًل، فاليقني أنه ثالثون رياًًل، وما زاد فهو 

 .«البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكرو»وأدلته،  همشكوك فيه وله بحث

ىل اليقني  ُيؤمر باليمني، وهنا املُنكر ألنه ع  فإنه  دائاًم يف جانب اخلصومات من كان جانبه أقوىو

ُطولب بالبينة، ومثل هذا من صىل   ملُّدعي ألن جانبه أضعففجانبه أقوى، لذا ُأمر باليمني، أما ا

وهذه القاعدة هلا وشك أصىل ثالًثا أم أربًعا، فاليقني أنه صىل ثالًثا، وًل يزول هذه اليقني بالشك،  

 القاعدة: أدلتها، ومن أدلة هذه 

  ﴾َشْيًئا  احْلَقِّ   ِمنَ   ُيْغنِي   ًَل   الظرنر   َوإِنر إِن َيتربُِعوَن إًِلر الظرنر  ﴿تعاىل:  قوله  الدليل األول:   -

 . [28النجم: ]

مسلم من حديث أيب هريرة وأخرجه الشيخان من حديث عبد  أخرج    الدليل الثاين: -

إذا وجد أحدكم يف بطنه شيًئا فأشكل عليه أخرج  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بن زيد بن عاصم أن النبي  
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، هذا حديث أيب «منه يشء أم ًل، فال ُيرجن من املسجد حتى يسمع صوًتا أو جيد رحًيا 

 .- ريض اهلل عنه–هريرة 

وجه الدًللة: أن اليقني أنه مل حُيدث، فال ينتقل عن هذا اليقني بوجود يشء يف بطنه،  

 ًل ينتقل عن هذا إًل بيقني وهو أن يسمع صوًتا أو جيد رحًيا. وإنام 

إذا شك »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأخرج الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي  الدليل الثالث: -

 .«أحدكم يف صالته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه 

اب رجع إىل ، إذن إذا مل يستطع أن يتحر الصو«فليتحر الصواب ثم ليبن عليه»قوله:  

 اليقني. 

إذا شك أحدكم »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأخرج مسلم من حديث أيب سعيد أن النبي    الدليل الرابع: -

، وهذا رصيح يف هذه «يف صالته فلم يدر كم صىل، فليطرح الشك وليبن عىل ما استيقن

 القاعدة وهو أن اليقني ًل يزول بالشك. 

 يتعلق هبذه القاعدة العظيمة: وأنبه إىل أمر مهم 

باب أوىل، وقد ذكر هذا ابن ُنجيم،    ه من، وما كان أعىل منوهو أن املراد باليقني غلبة الظن

ن اليقني بغلبة الظن وهو ع ، انتقل  «فليتحر الصواب »واألدلة الرشعية تدل عىل هذا، ألنه قال:  

 غلبة الظن. التحري، والتحري من 

فإذن انتقل عن اليقني إىل يقني آخر وهو غلبة الظن، لكن لو مل يكن عنده غلبة الظن وًل ما  

ومفهوم املخالفة:   "اليقني ًل يزول بالشك"هو أكَّب منه ملا صح أن ينتقل عن اليقني، فالقاعدة:  

 اليقني يزول باليقني. 
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  أنه صىل اثنتني، وعنده غلبة ظن أنه زاد، فينتقل عن هذا اليقني إىل اليقني اآلخر. فاليقني

غلبة الظن، فإن غلبة الظن    ما كان من، ًل ُيراد بالشك  "اليقني ًل يزول بالشك"إذن قوله:  

 من باب أوىل. فهو حجة، وما كان أوىل من باب غلبة الظن 

بالشك، وًل يدخل يف الشك غلبة الظن، وًل ما كان أرفع  إذن ما ثبت باليقني فال ُينتقل عنه  

 من غلبة الظن من باب أوىل.

الَّب   عبد  ابن  قال  حتى  مهمة  القاعدة  اهلل–وهذه  جسيم-رمحه  أصل  هذا  أكثر    :  يف  مطرد 

 وذكر السيوطي أن ثالثة أرباع الدين أو أكثر يرجع إىل هذه القاعدة.  ،األحكام

 القاعدة:  وأذكر بعض التفريعات عىل هذه

ويدل   ،ل واإلباحة، هذا األصل يف كل عنياحل  األصل يف األعيان     التفريع األول: -

 عىل ذلك أدلة: 

o :حابته، فإهنم ًل يسألون عن كل وص  ملسو هيلع هللا ىلصاهلدي العميل للنبي    الدليل األول

 وإنام يبقون عىل األصل.  ا؟ما حكمه ةمباح عني

o :الثاين َعَلْيُكمْ ﴿سبحانه:  قال    الدليل  َم  َحرر ا  مر َلُكم  َل  َفصر األنعام: ]  ﴾َوَقْد 

 فدل عىل أن األصل اإلباحة وما حرمه فصله وبينه. ،[119

o :الثالث َعىَلَٰ َطاِعٍم ﴿تعاىل:  له  قو  الدليل  ًما  حُمَرر إَِِلر  َما ُأوِحَي  َأِجُد يِف  ُقل ًلر 

 ، إذن األصل اإلباحة. [145، اآلية ]األنعام:  ﴾َيْطَعُمُه إًِلر َأن َيُكوَن َمْيَتةً 
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o :ريض اهلل  –أخرج الشيخان من حديث سعد بن أيب وقاص    الدليل الرابع

ظم املسلمني جرًما من سأل عن مسألة فحرمت من إن أع»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    -عنه

مسألت عني،  «هأجل  فكل  اإلباحة،  األصل  أن  عىل  فيه  فدل  اإلباحة   ااألصل 

 واجلواز. 

-رمحه اهلل–اإلمجاع عىل ذلك، ونقله عن غريه    -رمحه اهلل–وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  

. 

األصل براءة الذمم، من اّدعى عىل غريه شيًئا األصل أن ذمة املُّدعى  التفريع الثاين:  -

، جاء فيها "البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر"عليه بريئة، لذا أمجع العلامء عىل قاعدة  

رمحه  –اع ابن املنذر  حديث خمتلف يف صحته لكن أمجع العلامء عىل هذا املعنى، حكى اإلمج

 .-اهلل

 .قول املُّدعي واألصل براءة الذممألن األصل خالف    ؛"البينة عىل املدعي"وقد جعل  

الثالث: - املوقعني( اًلستصحاب   التفريع  )أعالم  كتابه  يف  القيم  ابن  عرف  وقد   ،

 ثابًتا بثبوته وما كان منفًيا بنفيه. اًلستصحاب بقوله: استدامة ما كان 

اًل هو  وعقيل،هذا  رشعي  دليل  وهو  ريال فإنه    ستصحاب  مائة  جيبك  يف  كان   لو 

وضعته باألمس، وسأل سائل: هل معك مائة ريال؟ تقول: نعم، مستصحًبا ما كان يف  

 جيبك.

 بالشك. ومن أدلة هذه القاعدة ما تقدم ذكره من األدلة عىل أن اليقني ًل يزول 
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األصل يف املعامالت احلل واإلباحة، هذا األصل يف كل معاملة،      التفريع الرابع: -

القيم   ابن  قال  بل  األربعة،  املذاهب  هذا  اهلل–وعىل  املوقعني(:    -رمحه  )أعالم  كتابه  يف 

ن األصل يف العقود  عّد منها هذا األمر، وهو قوهلم: إ  ةوالظاهرية قد ضلوا ألسباب أربع

 احلرمة. 

فإذن األصل يف املعامالت والعقود احلل واإلباحة، وعىل هذا املذاهب األربعة، بل ملا 

حلرمة، عّده ابن القيم من شواذهم، فإذن األصل يف املعامالت  قالت الظاهرية: األصل ا

والعقود احلل، وًل ُينتقل عن هذا األصل إًل بدليل، لكن ينبغي أن ُيتفّطن فإن كثرًيا من  

أصحاب احليل ومتتبعي الّرخص ُيبالغون يف هذا األصل، وهذا األصل صحيح وًل جيوز 

 أن ُيبالغ فيه وحُيلل ما حرم اهلل.

وأذكر مثاًًل عىل ذلك: ذهب بعض متتبعي الرخص وأصحاب احليل ومن أخطأ إىل 

أن التأمني عىل الصحة أو عىل السيارة أو غري ذلك جائز، مع أنه حمرم ألنه قامر، والقامر ما  

 كذلك، فإنك تدفع كل شهر أو كل والتأمني  كان الغنم والغرم مبنًيا عىل احلظ املحض،

سنة مبلًغا وقد تصاب بحادث أو مترض وقد ًل مترض، وقد مترض بام يكلف أكثر من هذا 

إذن الربح واخلسارة راجع إىل احلظ املحض، وما كان الغنم  وقد ًل يكون كذلك، ف  املال،

 نى اخلاص.والغرم مبنًيا عىل احلظ املحض فهو القامر املحرم والقامر باملع

بجواز استئجار حارس مستدًًل    ملقصود أن بعضهم أراد أن جيوز التأمني التجارياو

 التأمني. وأن هذا مثل  حارس حيرسك يف سفر خموفحيرس البيت أو 

 يقال: كال، هذا ًل يصح ملا ييل: ف
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o :استئجار احلارس ليس لألمان، وإنام للحراسة، فلو ُقّدر أنه مل   األمر األول

ُيفّرط وهجم أناس ًل قبل له هبم، ًل يقال إنه مؤاخذ، ألنه مل ُيستأجر لألمان وإنام  

اسُتئجر للحراسة التي ُيراد منها األمان، وهذا فرق بينه وبني التأمني، فإن التأمني  

 فرق بني األمرين. فاسُتئجر لألمان، 

o حكى اإلمجاع ابن رشًعا  أمجع العلامء عىل أن الضامن ًل قيمة له  مر الثاين:األ ،

ال جيوز ألحد أن يأخذ ماًًل عىل الضامن، فإن هذا حمرم رشًعا  فرشد يف مقدماته،  

 ذلك هذا كله حمرم  باإلمجاع، فضامن األمان يف الطريق أو ضامن الصحة ..إىل غري 

باإلمجاع كام تقدم يف كالم    ة للضامن يف ذاته استقالًًل يف الرشعباإلمجاع، فإنه ًل قيم

 ابن رشد يف مقدماته.

وهذا  األصل يف العبادات املنع واحلظر إًل بدليل، قال ابن تيمية:  التفريع اخلامس:   -

ُعوا هَلُم   ﴿قول فقهاء أهل احلديث كأمحد وغريه، واستدلوا بقوله تعاىل:   َكاُء رَشَ َأْم هَلُْم رُشَ

يِن َما مَلْ َيْأَذن بِِه اهللرُ َن الدِّ استدل هبذه  هذا دليل عىل ذم البدع، وقد  و،  [21الشورى:  ]  ﴾مِّ

وقد قرر    ،ابن جرير يف تفرسه، وابن رجب يف رشحه عىل األربعنيعىل ذم البدع  أيًضا  آلية  ا

وأيب   ،أن األصل يف العبادات املنع واحلظر، قرر ذلك من ألف يف البدع كالطرطويش   العلامء

العلم، ويدل لذلك حديث عائشة يف الصحيحني:   شامة، والشاطبي، وغريهم من أهل 

، ومن أدلة ذلك ما ثبت عند الدارمي أن ابن  «من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

فأنكر  ..إلخ،  مائة  اهلل  كَّبوا  أحدهم:  يقول  باحلىص،  ُيكَّبون  أناس  عىل  خرج  مسعود 

ًل دليل عىل فعلهم، فدل عىل أن األصل احلظر، قال: هذه آنية رسول  عليهم، بالنظر إىل أنه  
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إىل خري مل يسبق إليه النبي    متوافرون، أأنتم سابقون   ، وأزواجه، وثيابه مل تبلمل تكرس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

 باب ضاللة؟  وأصحابه؟ أم أنكم مفتتحو ملسو هيلع هللا ىلص

 نع، إىل غري ذلك من األدلة.إذن استدل عليهم باألصل وهو امل

السادس: - املجاز،    التفريع  ًل  احلقيقة  الكالم  يف  العلم،  األصل  أهل  بإمجاع  وهذا 

عىل القول بأن  وهذا  -كام يف )جمموع الفتاوى(،    -رمحه اهلل–حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية  

، فإنه لو قيل ذلك فاألصل يف الكالم احلقيقة ًل املجاز، فمن اّدعى أن هذا  - ايف اللغة جمازً 

إىل  الرجوع  الصحيحة وإًل وجب  بالقرينة  أثبته  فإن  ُيثبت ذلك،  أن  فيلزمه  الكالم جماز 

ًل يزول بالشك،    -وهو احلقيقة–ة ًل املجاز، واليقني  احلقيقة ألن األصل يف الكالم احلقيق

 أي ًل ُينتقل عنه بيشء مشكوك فيه إىل املجاز.

عىل أنه جماز فاألصل أنه  بما اّدعي    الم عن املجاز يطول لكن ًل بد أن يفهم أن والك

ة القول بأن يف اللغ ، هذا كله عىلاحلقيقة، فإن ُأثبت املجاز وإًل وجب الرجوع إىل احلقيقة

، والصواب أنه ليس يف اللغة جماز، وقد فّصلت هذا يف درس موجود يف موقع اإلسالم اجمازً 

 العتيق بعنوان )املجاز بني القبول والرد(.

 املجاز يف اللغة فإن املجاز ًل يدخل يف صفات اهلل، لدليلني: عىل القول بوجود      تنبيه: •

o .)الدليل األول: اإلمجاع، حكى اإلمجاع ابن عبد الَّب يف كتابه )التمهيد 

o  الدليل الثاين: املجاز مبني عىل وجود قرينة، والقرينة ركن من أركان املجاز

وابن   تيمية  ابن  الرازي وشيخ اإلسالم  حكاه  أهل  باإلمجاع،  الوزير، ومجاعة من 

 العلم، فإذا سقطت القرينة وجب الرجوع إىل الوضع األول وهو احلقيقة.



29 

 

فام يّدعونه من القرينة وهو خشية التشبيه ًل ُيسلم به، فإذا قالوا: لو أثبتنا اليدين لشبهنا  

وتثبتون   ذاًتا  هلل  أن  تثبتون  أنتم  ألنكم  به،  ُيسلم  ًل  هذا  فيقال:  باملخلوق،  أن  اخلالق 

للمخلوق ذاًتا، وًل يلزم من ذلك التشبيه، فكام مل يلزم يف إثبات الذات فكذلك يقال يف  

 الصفات، هذا أوًًل. 

ثانًيا: ما يتعلق بصفات اهلل غيبي، واألمور الغيبية ًل نفقهها، فكيف نّدعي أن هذا و

 يصح وهذا ًل يصح؟ فاملجاز ًل يدخل يف األمور الغيبيات. 
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   القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير 

رمحه  –ويندرج حتتها مسائل كثرية فقهية، وقد ذكر اخلطايب أن الشافعي    هذه القاعدة عظيمة

 ، واملعنى واحد."األمر إذا ضاق اّتسع"القاعدة بقوله: عَّّب عن هذه  -اهلل

 وهلذه القاعدة أدلتها، ومن أدلتها ما ييل:

األول:   - تعاىل:  الدليل  اْلُعرْسَ ﴿قوله  بُِكُم  ُيِريُد  َوًَل  اْلُيرْسَ  بُِكُم  اهللرُ  البقرة: ]  ﴾ُيِريُد 

185]. 

ُقوا اهللرَ َما اْسَتَطْعُتمْ ﴿: قوله تعاىل  الثاين:الدليل  -  . [16التغابن: ] ﴾َفاتر

 .[286: البقرة] ﴾ًَل ُيَكلُِّف اهللرُ َنْفًسا إًِلر ُوْسَعَها﴿: قوله تعاىل الدليل الثالث: -

إذا أمرتكم »قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأخرج الشيخان من حديث أيب هريرة أن النبي    الدليل الرابع: -

 .«فأتوا منه ما استطعتمبأمر 

صل قائاًم »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصما أخرج البخاري من حديث عمران أن النبي    الدليل اخلامس:  -

 .« فإن مل تستطع فقاعًدا فإن مل تستطع فعىل جنب

ملا أرسل معاًذا وأبا موسى إىل اليمن   ملسو هيلع هللا ىلصأخرج الشيخان أن النبي  الدليل السادس: -

 . «يرسا وًل تعرسا»قال: 

أحب الدين »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصثبت عند أمحد من حديث ابن عباس أن النبي    الدليل السابع: -

 فية يف التوحيد، والسمحة يف األحكام. ي، قال ابن القيم: احلن«فية السمحة ياحلنإىل اهلل 

 إىل غري ذلك من األدلة الدالة عىل أن املشقة جتلب التيسري. .. 
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 ويتعلق هبذه القاعدة تنبيهات: 

فإنه ينبغي أن ُيعلم أن املشقة التي جتلب التيسري ليس املراد هبا التعب،  التنبيه األول:   •

من األحكام الرشعية التي فيها جهد   ا، وًل غريمهوًل اجلهاد  لو كان كذلك ملا وجب احلج

  - رمحه اهلل–وتعب، وإنام ُيراد هبا األمل واملرض واألذى ..إىل غري ذلك، ذكر هذا ابن القيم  

 وقعني(.يف كتابه )أعالم امل

أن    املراد باملشقة أًل يستطيع  ليس  إنه  ضابط املشقة التي جتلب التيسري،  التنبيه الثاين: •

ثبت ما  فيه أذى وأمل أو تأخري للَّبء ..إىل غري ذلك، ويدل لذلك:    لو فعل لكان   يفعل، لكن

سقط عن حصانه فُجحش يف جنبه األيمن    ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيحني من حديث أنس أن النبي  

يع أن يصيل قائاًم لكن مع  ، فكان يصيل قاعًدا، قال ابن قدامة: يغلب عىل الظن أنه يستطملسو هيلع هللا ىلص

 . ه الرشيعة أسقطت أمل وأذية، فعنده مطلق القدرة، ومع هذا

فإذن ،  الخ..  اوأملً   اومرًض   عليه  أذى  فيه  ه ترك ألن لكن  فهو قادر عنده مطلق القدرة    إذن 

قول الشافعي والشافعية،  هو  وقد قرر هذا احلنفية واملالكية و  ،لرتك الواجب  عذر  مثل هذا

 ورواية عن اإلمام أمحد وقول عند احلنابلة. 

وهذه رواية    أهل العلم جيعل الضابط القدرة عىل الفعل لو كان األمر دنيوًيا  وبعض

متعلق بحق اهلل، وحق اهلل مبني عىل التيسري    لكن يف هذا نظر ملا تقدم، وألن الدينعن أمحد،  

 والرمحة، بخالف أمور الدنيا. 

الثالث: • تتقّصد يف الرشيعة، وتقّصد املشقة    التنبيه  ُيعلم أن املشقة ًل  أن  ينبغي  مما 

 بدعة، بنّي هذا الشاطبي يف كتابه )اًلعتصام(، والزيلعي يف كتابه )نصب الراية(. 
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 . البارد للمشقة فإن هذا بدعة  ّصدت فلو كنت يف الشتاء وعندك ماءان بارد وحار، وتق

الرابع: • الرشيعةكلف  التنبيه  حمتملة،    ت  مشقة  تكون  لكن  وتعب،  مشقة  فيه  بام 

–بنّي هذا ابن تيمية وابن القيم    كام  عليها، وًل تكون مقصودة، وإنام جاءت تبًعا،  اومقدورً 

 يف كتابه )أعالم املوقعني(، وهذا أمر مهم يتعلق هبذه القاعدة. -رمحه اهلل تعاىل

 وهذه القاعدة يتعلق هبا تفريعات:

هذا ًل واجب مع العجز، وكل ما تقدم من أدلة التيسري يدل عىل      التفريع األول: -

رشعًيا  ف،  التفريع عجًزا  العبد  عنه  يعجز  ما  تقرير ضابطه–كل  تقدم  الواجب    -كام  فإن 

يسقط عنه، قرر هذه القاعدة شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(، وابن القيم 

 ن مل يستطع أن يصيل قائاًم فإنه يصيل قاعًدا.يف كتابه )أعالم املوقعني(، فعىل هذا م

ًل حمرم مع الرضورة، وقد ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف    التفريع الثاين: -

السبكي  وذكره  املوقعني(،  )أعالم  كتابه  يف  القيم  وابن  الفتاوى،  جمموع  من  مواضع 

 والسيوطي وابن نجيم يف كتاهبم )األشباه والنظائر(.

َفَمِن اْضُطرر  ﴿تعاىل:  ، وقال  [119:  األنعام]  ﴾ إًِلر َما اْضُطِرْرُتْم إَِلْيهِ ﴿تعاىل:  لذا قال  

 ن املحرم يرتفع مع الرضورة. ، إذ[173البقرة: ] ﴾َغرْيَ َباٍغ َوًَل َعاٍد َفاَل إِْثَم َعَلْيهِ 

ه رمح–من أحسن من تكلم عن هذا الشاطبي  و  ط الرضورة،وقد يرد إشكال: يف ضاب

ف  -اهلل )املوافقات(،  كتابه  وحاجيات،  يف  رضوريات،  ثالثة،  الرشعية  األمور  قال: 

وحتسينيات، وقال: الرضوريات هي التي إذا ُفقدت مل يستقم معها صالح الدنيا والدين،  

 وهي التي إذا ُخيش ذهاهبا جاز فعل املحرم. 
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الثالث: - تيمية  ا  التفريع  ابن  هذا  ذكر  بقدرها،  تقّدر  اهلل–لرضورة  يف   -رمحه  كام 

 )جمموع الفتاوى(، وابن القيم يف )أعالم املوقعني(، والسيوطي يف )األشباه والنظائر(. 

  ﴾  َغرْيَ َباغٍ ﴿،  [173البقرة:  ]  ﴾َفَمِن اْضُطرر َغرْيَ َباٍغ َوًَل َعاٍد َفاَل إِْثَم َعَلْيهِ ﴿  قال تعاىل:

الرضورة،   قدر  عىل  ويزيد  يبغي  ًل  عَ ًَل وَ ﴿أي  بال    ﴾ادٍ   ثانية  مرة  يعود  أن  ينوي  ًل  أي 

 .-رمحه اهلل تعاىل–رضورة، كام بنّي هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ، فع الرضورة، ألنه لو زاد بغىحلم ميتة، يأكل بقدر ما ترت  اضطر أن يأكل  فمنإذن  

 وأيًضا يأكل ويف نيته أًل يعود بال رضورة، أما لو كان هناك رضورة فإنه جيوز له أن يعود.

، وهذا خطأ وًل  يستمرقد يفعل األمر لرضورة، ثم  فورأيت بعضهم يتساهل يف هذا،  

 جيوز يف الرشيعة. 

وهذا تفريع عظيم للغاية، وُيعَّّب  احلاجة العامة ُتنّزل منزلة الرضورة،    التفريع الرابع: -

وهذا التفريع قبل ذكر أدلته ومن قال به، ،  "ما عّمت به البلوى جاز به املحرم"بقوهلم:    عنه

أن   املحرم    يعلمينبغي  بخالف إًل  يرتفع    ًلأن  احلاجة،  مع  يرتفع  وًل  الرضورة،   مع 

 . -رمحه اهلل–املكروهات فإهنا ترتفع مع احلاجة، ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أما املحرم فال ترتفع احلرمة إًل بالرضورة وًل ترتفع    ،احلاجة  الكراهة معترتفع  فلذلك  

 ."احلاجة العامة تنزل منزلة الرضورة"باحلاجة إًل يف حال واحدة وهي: 

وحتسينو وحاجيات  رضوريات  إىل  األمور  قّسم  الشاطبي  أن  قال: فيات،  تقدم 

الدنيا   ُتركت مل يستقم صالح  إذا  الدنيا والدين،  ما ًل يستقيم معها صالح  الرضوريات 
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حال  أ،  والدين يبلغ  ًل  ورضر  الناس  عىل  نقص  فيه  يكون  لكن  يستقيم  احلاجيات  ما 

 الرضورة.

ا  باب  من  فهي  والكامليات  التحسينيات  تأما  وًل  والتحسني  باحلاجة. لكامل   تعلق 

ّوز املحرم يف حال واحدة، وهي إذا عمت، أي احتاج إليها كثري من الناس،  فهذه احلاجة جت

ز   جُيور العامة  احلاجة  وهبذه  عامة،  حاجة  أصبح  األمر  هذا  إىل  الناس  من  كثري  فاحتياج 

 املحرم.

  ابُتيل   التي  اجةاحل  وهي  "به املحرم  ما عمت به البلوى جاز"قدم ذكره:  وُعَّّب عنها بام ت

ومن املهم أن تفهم صورة هذا التفريع، ألين رأيت أحدهم ُسئل عن فعل يشء ، الناس هبا

حمرم، وهذا املحرم الذي سئل عنه ليس حاجة، قال: هذا املحرم جيوز ألنه شاع وانترش بني  

 املحرم.الناس، فام عمت به البلوى جاز به 

عىل هذا جُياز رشب الدخان ألنه عمت به  فوهذا تأصيل خطأ، وتنزيل ومتثيل خطأ،  

ومما  البلوى، بل عىل هذا ستجاز كل البدع، وكثري من املحرمات ألهنا عمت بني الناس،  

ما عمت به البلوى    بالتفريع  أهل احلق غرباء وقلة يف الناس، وإنام املراد  هذا اخلطأ أن   يبني

ا عدا احلاجيات من املحرمات  أي من احلاجيات مما احتاج الناس إليه، ًل يدخل يف ذلك م

 كالدخان وغريه.

به  عمت  إذن  الناس،  عند  انترش  ظل  له  الذي  املجسم  التصوير  إن  قائل:  قال  فلو 

 يجوز، يقال: كال، ليست حاجة هذه.فالبلوى، 
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التيسري، وقد ذكر هذا  وهذا التفريع مهم للغاية وهو صورة من صور أن املشقة جتلب  

التفريع مجاعة من أهل العلم، منهم اجلويني يف كتابه )الَّبهان(، وابن القيم يف كتابه )بدائع 

 الفوائد(، وابن نجيم والسيوطي يف كتابيهام )األشباه والنظائر(. 

 القاعدة:ومن األدلة عىل هذه 

o :َأَبِت اْسَتْأِجْرُه  ﴿اإلجارة، قال تعاىل:  عة أجازت  أن الرشي   الدليل األول َيا 

 غري ذلك من األدلة. ، إىل[26القصص: ] ﴾اأْلَِمنيُ  اْلَقِويُّ   اْسَتْأَجْرَت  َمنِ  َخرْيَ  إِنر 

واإلجارة يف أصلها حمرمة ألن فيها جهالة، فلو أن رجاًل استأجر رجاًل عىل أن 

ريال، هذه الساعة قد يبني فيها كثرًيا وقد يبني وسًطا  يبني له جداًرا، الساعة بامئة  

من   الرشيعة ألهنا  أجازهتا  لكن  فيها جهالة،  إذن  احلال،  أكثر بحسب  أو  أقل،  أو 

 . احلاجة العامة، واحلاجة العامة تنزل منزلة الرضورة

o   :الثاين قال الدليل  فلو  جهالة،  فيها  واجلعالة  اجلُعالة،  أجازت  الرشيعة  أن 

ناقتي، فمن وجدها فله ألف ريال، قد جيدها يف ساعة، وقد جيدها   قائل: ضاعت

بعد عرشة أيام، بل بعد شهر، إذن فيها جهالة، لكن أجازهتا الرشيعة ألهنا حاجة 

 عامة تنزل منزلة الرضورة. 

استدل هبذين الدليلني السيوطي وابن نجيم، واألدلة كثرية عىل هذه القاعدة، وهي أن 

 منزلة الرضورة.احلاجة العامة تنزل 

 إذا ُعرفت هذه القاعدة ففهمها والتعامل معها مفيد للغاية، ويتضح هذا بأمثلة: 
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البنوك ربوية، وأكثر معامالهتا حمرمة، ومع ذلك جيوز أن ُيودع أكثر  املثال األول:   -

بالبطاقة املرصفية، مع أن كثرًيا من تعامالهتا حمرمة، الرجل ماله يف البنك، وأن يأخذ ماله  

قرض مقابل القرض  وانتفع املُ   اإهنا قرض، فإذا كانت قرًض   :ألن تكييفها ما بني أن يقال

جر منفعة، فإذا كان كذلك فهو ربا باإلمجاع، كام حكى اإلمجاع ابن املنذر   ا شيًئا صار قرًض 

 وثبت عن عبد اهلل بن سالم يف البخاري. 

املقصود أن فيها معامالت كثرية حمرمة، ولو قيل: ًل يودع أحد ماله يف البنك لترضر  ف

الناس هبذا، وإيداع املال يف البنك حاجة عامة، منها حفظ املال هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى تيرّس أخذ املال يف أي مكان، ومن جهة الثالثة سهولة التسوق به ..إىل غري ذلك من 

 وهذه حاجة عامة تنزل منزلة الرضورة. احلاجات الكثرية،

الثاين:  - الصحي  املثال  اخلاص،    التأمني  باملعنى  قامر  ألنه  ذكره  تقدم  ملا  ألن  وحمرم 

 وما كان كذلك فهو حمرم وميرس.الغرم والغنم مبنيان عىل احلظ املحض، 

ه  العالج إًل بأن يعالج عىل حساب  مًل يتيرس هل  بالدنايف  ن  كثري من الوافدي  ومع ذلك

اخلاص، والعالج عىل احلساب اخلاص ُمكلف للغاية، بل لو راجع يف بعض األشياء 

السهلة لعلها تكون بمقدار راتبه لشهرين أو أكثر أو أقل، فإذن هذه حاجة عامة تنزل  

 منزلة الرضورة.

ومن أمثلة ذلك: اًلختالط، اًلختالط الذي ُيؤدي إىل املحرم كثرًيا وغالًبا حمرم، وهو  

املذاهب األربعة، بل حكى بعضهم اإلمجاع عىل حرمته، وهو كذلك حمرم، وأدلة   حمرم عند

 حتريمه واضحة وليس هذا مقام الكالم يف مثل هذا. 
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ويف كثري من الدول ًل يتهيأ للرجال أن يدرسوا إًل بمدارس خمتلطة، وإًل لن يدرسوا،  

يجوز للشاب أن يدرس  فإذا كان احلال كذلك فإن هذه حاجة عامة تنّزل منزلة الرضورة، ف

الفتنة قدر اًلستطاعة،   للبعد عن مواطن  السعي  العامة، مع  يف مدارس خمتلطة للحاجة 

وهي حاجة عامة تنزل منزلة الرضورة، ألن التعليم اليوم حاجة عامة، وترتتب عليه منافع  

القوامة والنفقة ع  -واهلل أعلم–دنيوية كثرية، وهذا   املرأة والشابة، وذلك أن  ىل بخالف 

أشد من الرجل، ..إىل غري  يف حق املرأة  ا يرتتب عىل ذلك من الفتن  ل دون املرأة، ثم مالرج

 ذلك.

بل لو النساء امتنعن من الدراسة ًلنتفى اًلختالط املحرم، والذي أصل التعلم يف مثل  

يف   الدراسة  هذا  فعىل  للرجال،  القوامة  ألن  للرجال  هو  الرزق  لتكّسب  املدارس  هذه 

قرر هذا شيخنا   تنزل منزلة الرضورة، وقد  تقدم ذكره حاجة عامة  ملا  املختلطة  املدارس 

 بنّي أن هذا جائز. و، -رمحه اهلل–عثيمني العالمة حممد بن صالح ال

بالنظر اجلزئي هي حمرمة،   ..إىل غري ذلك من األمثلة الكثرية، وكثري من األمور هي 

ز، وينبغي أن نكون يف   هذه القواعد وسًطا ًل إفراط وًل  لكن بالنظر إىل أهنا حاجة عامة جُتور

  تفريط.

اخلامس: - شيخ    التفريع  القاعدة  هذه  ذكر  للمصلحة،  جاز  للذريعة  سًدا  ُمنع  ما 

)زاد   ويف  املوقعني(  )أعالم  يف  القيم  وابن  الفتاوى(،  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم 

 املعاد(. 
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 وهلذا التفريع أدلة منها: 

 النظر إىل املرأة األجنبية حرام من باب سد الذرائع، وقد أجازته الرشيعة  :الدليل األول

هذه  للمخطوبة عىل  دليل  وهذا  الراجحة،  للمصلحة  جاز  للذريعة  سًدا  ُمنع  ما  ًلن   ،

 .القاعدة

كام يف الصحيحني من حديث ابن عباس،    أن سفر املرأة بال حمرم حمّرم  الدليل الثاين:

فأرادت أن تسافر إىل بالد   إذا أسلمت يف بالد كفر  املرأة  العلامء عىل أن  ومع ذلك أمجع 

 رشحه  يف  حجر  ابن  وأقره  البغوي  اإلمجاع  حكى  وقد  اإلسالم صح هلا أن تسافر بال حمرم

من باب سد الذريعة، وما منع سًدا للذريعة جاز   حمرمٌ  وسفر املرأة بال حمرمٍ  ،البخاري عىل

 . للمصلحة الراجحة

أن الصالة يف أوقات النهي ممنوعة رشًعا، لكن جازت الصالة لذوات  الدليل الثالث: 

األسباب، ألن ما ُمنع سًدا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة، وقد ذهب إىل هذا الشافعي 

سالم ابن تيمية، واألدلة كثرية عىل هذا منها ما  أمحد يف رواية، واختاره شيخ اإلقول  وهو  

يا بني عبد مناف ًل متنعوا أحًدا طاف هبذه  »ثبت عند اخلمسة من حديث جبري بن مطعم:  

 . «البيت وصىل أية ساعة شاء من ليل أو هنار

النهي   أوقات  يف  الصالة  فيجوز  الراجحة  للمصلحة  جاز  للذريعة  سًدا  منع  ما  إذن 

 لذوات األسباب. 

ومن    هذه إليها،  حُيتاج  القاعدة  هذه  عىل  أمثلة  وهناك  القاعدة،  هذه  عىل  الثالثة  األدلة  هي 

 األمثلة: 
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عىل القول بأن القَّب يف املسجد، مع   ملسو هيلع هللا ىلصالصالة يف مسجد رسول اهلل  املثال األول:   -

القَّب ليس يف املسجد، وليس هذا مكان الكالم يف هذا، وذلك   القَّب  أن الصواب أن  أن 

جزء مستثنى من املسجد، وأقرب لك بمثال: لنفرض أن هناك دورة مياه، فتوّسع املسجد  

وهلا باب عىل اخلارج، فهذا اجلزء مستثنى    املياه، وبقيت دورة املياه عىل حاهلا   وشمل دورة

، فقَّبه جزء  ملسو هيلع هللا ىلصمن املسجد، أذكره تقريًبا، ومثل هذا يقال يف نبينا الكريم حممد بن عبد اهلل 

 مستثنى من املسجد ومل يدخل املسجد. 

جيوز الصالة فيه، ألن ما ُمنع سًدا للذريعة  يقال:    املسجد فإنهلكن عىل القول بأنه يف  

، ملسو هيلع هللا ىلصالصالة يف مسجد النبي    يفوت الفضل العظيم يفجاز للمصلحة الراجحة حتى ًل  

 ن اختاذ القبور مساجد(. لباين يف كتابه )حتذير الساجد مألوقد ذكر هذا مثاًًل العالمة ا

 هذا كله مبني عىل مقدمتني: 

o :عىل أن القَّب يف املسجد. املقدمة األوىل 

o :عىل أن الصالة يف مسجد فيه قَّب حمرمة.  املقدمة الثانية 

قد تضطر وتكشف للطبيب وهو رجل للعالج   ،عالج املرأة عند الطبيباملثال الثاين:  

مرأة ممنوع من باب  األجنبي لل   ، بل قد يمس شيًئا منها، فمثل هذا جائز ألن منع مّس عنده

سد الذريعة، وما ُمنع سًدا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة، وقد ذكر هذا مثاًًل ابن القيم  

 يف كتابه )روضة املحبني(. -رمحه اهلل–

الثالث  الفوتوغرايف–لتصوير  ا:  املثال  التصوير  بحرمة  يقول  من  التصوير    - عىل  فإن 

للذريعة،   سًدا  الراجحة،  لئالممنوع  للمصلحة  جاز  للذريعة  سًدا  ُمنع  فام  فيجوز    ُتعبد، 
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مثل البطاقة الشخصية ورخصة قيادة السيارة ..إىل غري ذلك،   التصوير ملا حُيتاج إليه من

 ما ُمنع سًدا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة. ألن هذا ممنوع من باب سد الذريعة، و

، يف املحرم  "ما منع سًدا للذريعة .."قاعدة    أن   تنبيه: الفرق بني التفريع السابق وهذا التفريع

ما ُمنع سًدا للذريعة "، ألن املحرمات نوعان: حمرم لذاته و حمرم لغريه، وقاعدة:  ًل لذاته  لغريه

 حرم لذاته.يف املحرم لغريه ًل امل "جاز للمصلحة الراجحة

 الفرق األول. أما احلاجة العامة فهي شاملة للمحرم لذاته وللمحرم لغريه، هذا 

ا  ة منترشة بني الناس، أما ما ُمنع سدً أن احلاجة العامة إنام جازت يف حاجة عام  الفرق الثاين:

 جوز ولو ملصلحة فردية. للذريعة في

ُيغتفر تبًعا ما ًل ُيغتفر قصًدا، وهذه قاعدة عظيمة، وقد بنّي هذه     التفريع السادس: -

منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(، وابن  القاعدة مجاعة من أهل العلم،  

 . و)أعالم املوقعني(القيم يف )بدائع الفوائد( و )الطرق احلكمية(، 

ا ما ًل ُيغتفر قصًدا، أي أن هناك أمًرا تقصده وهو مباح، ويف أثناء قصدك له فُيغتفر تبعً 

 تبًعا. وإنام جاءقد ُيوجد أمر حمرم يأيت تبًعا ملا قصدته، وهذا األمر املحرم مل تقصده، 

من ابتاع نخاًل بعد  »واستدل شيخ اإلسالم عىل ذلك بحديث ابن عمر يف الصحيحني:  

من باع    "فثمرهتا للبائع"قوله:    ، وجه الدًللة:«أن ُتؤّبر فثمرهتا للبائع إًل أن يشرتط املبتاع

هو    "التأبري"هلذا النخل، ألن عىل أصح القولني    "التأبري"نخاًل وقد لّقحه وحصل التلقيح  

 التلقيح. 
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 حيصل التلقيح بعد، قبل أن  فإذا حصل التلقيح فثمرهتا تبع للبائع، لكن لنفرض أنه مل

تلقح بيوم فباع هذه النخلة، يصح للمشرتي أن يشرتي هذه النخلة ويزيد يف السعر ملا فيها  

 من محل، وإن كان مل ينضج، ألن هذه احلمل تبع لألصل، فُيغتفر تبًعا ما ًل ُيغتفر أصاًل.

حكى ابن تيمية لكن لو اشرتى احلمل وحده مل جيز، ألنه اشرتى شيًئا مل ينضج، وقد  

 اًلتفاق عىل هذا املثال كام يف )جمموع الفتاوى(.

 وهذا التفريع مهم للغاية وتندرج حتته أمثلة كثرية:

o :فإن    املثال األول البيت  بيًتا، فقال: لو أّجرت هذا  ُيؤّجر  أن  أراد رجل  لو 

و يرشب  قد يضع أطباًقا فضائية مما حرم اهلل، أففيه ما حرم اهلل،  يستعمل  املستأجر قد  

فيه ما حرم اهلل، أو .. أو.. إلخ، ومع ذلك جيوز تأجريه، فإنه يغتفر تبًعا ما ًل ُيغتفر  

القصد يف التأجري السكنى، وما عدا السكنى جاء تبًعا، فيغتفر تبًعا ما ًل  قصًدا، فإن  

 ُيغتفر قصًدا.

o :ة، فلام لو أن رجاًل أّجر مكاًنا للمتجر الذي يبيع املواد الغذائي  املثال الثاين

هو يعلم أن هذا الرجل سيبيع ما حرم اهلل من جمالت فيها صور وأجره هذا املكان،  

التأجري   املقصود  ألن  جيوز،  ذلك  ومع  ذلك،  غري  ..إىل  الدخان،  من  أو  خليعة، 

 للمواد الغذائية، واملحرمات جاءت تبًعا، فُيغتفر تبًعا ما ًل ُيغتفر قصًدا.

o :ليات بيع أدوية عليها صورة نساء، فلو قال ينترش يف الصيد  املثالث الثالث

صاحب صيدلية: أنا ًل أشرتي هذه األدوية، فيقال: القصد الدواء والصورة جاءت 

 ُيغتفر تبًعا ما ًل ُيغتفر قصًدا.تبًعا، ف
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 ."املشقة جتلب التيسري"وهناك أمثلة كثرية وهي مثال عىل هذا الفرع الذي هو فرع عن قاعدة  

وفقه هؤًلء  وأخرًيا فيام يتعلق هبذه القاعدة: قد خرج أقوام يسمون بأصحاب فقه التيسري،  

ضاللة،   وفقه  بدعي،  كان  فقه  مطلوبً وإن  الرشعي  حممودً االتيسري  بل  سفيان ا،  قال  : الثوري  ، 

قاعدة  مثل  ، من مل يعرف  -رمحه اهلل –ًل حيسن التيسري إًل فقيه، وصدق  التشديد حيسنه كل أحد، و

، يمكن أن يقول للرجل: حيرم عليك أن ُتؤّجر متجرك لرجل يبيع "غتفر تبًعا ما ًل ُيغتفر قصًدايُ "

 دخاًنا، لذا قال سفيان: التشديد حيسنه كل أحد، أما التيسري فال حيسنه إًل الفقيه.

 بالفقه الرشعي ًل الفقه البدعي وهو فقه التيسري.لكن املراد 

وذلك  وفقه التيسري قائم عىل تقليل األدلة، وتقليل التكاليف الرشعية حتى يتسع دائرة املباح،  

املعامالت احلل إًل إذا ورد دليل،  أن   يحاولون أن يسقطوا األدلة حتى تتسع دائرة فاألصل يف 

–ًل ُيريدونه حتى ُيوّسعوا دائرة املباح، حتى سمعت أحدهم    املباح، لذلك ًل يقبلون اإلمجاع فيام 

القرضاوي يقول:    -وهو يوسف  البدعي،  التيسري  فقه  بعدم جواز  وهو من دعاة  التهنئة القول 

يقبل ...إلخ، مع أن يف املسألة إمجاعً  تيمية وًل  ابن  الكفار هذا رأي  القيم يف  ابأعياد  ابن   حكاه 

 قط اإلمجاع حتى ُيوسع دائرة املباح.أسكتاب )أحكام أهل الذمة(، ف

وأيًضا ُيسقطون القياس إذا خالف ما اشتهوه من التيسري حتى ُيوّسعوا دائرة املباح، وأيًضا 

وألصحاب   التيسري  فقه  ألصحاب  خانق  الذرائع  سد  ودليل  الذرائع،  سد  دليل  يسقطون 

 الشهوات وغريهم، ألنه حرم كثرًيا من األمور مما يريدون جتويزه. 
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تقدم أن هذا دليل  قد  إن حقيقة دليل سد الذرائع أن األصل احلل، وإنام ُحرم ليشء آخر، وف

وهذا هو –رشعي وعقيل، وواقعي كام تقدم بيانه، إىل غري ذلك مما حاولوا إسقاطه، ومن ذلك  

ن فقه التيسري قائم عىل تتبع الرخص، وتتبع الرخص حمرم إمجاًعا، حكى اإلمجاع ابن فإ   -الشاهد

وُه إىَِل ﴿والسنة  الَّب، ويدل لذلك أن اهلل أمرنا بالرجوع إىل الكتاب  عبد    َفُردُّ
ٍ
ء َفإِن َتنَاَزْعُتْم يِف يَشْ

اآْلِخِر   َواْلَيْوِم  بِاهللرِ  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرر لَِك اهللرِ   ، [59النسا:  ]  ﴾َتْأِوياًل   َوَأْحَسنُ   َخرْيٌ   َذَٰ

ُتْرمَحُونَ َوَأطِيُعوا  ﴿ ُكْم  َلَعلر ُسوَل  َوالرر هَتَْتُدوا﴿،  [132آل عمران:  ]  ﴾ اهللرَ  النور: ]  ﴾ َوإِن ُتطِيُعوُه 

 ، ..إىل غري ذلك من األدلة.[54

فندور مع الدليل حيث دار تشديًدا أو تيسرًيا وتسهياًل، أما هم فيتتبعون الرخص، كلام وجدوا  

الرخص، وفعلهم هذا حمرم إمجاًعا كام حكاه ابن   واخالًفا أخذوا األسهل، فبهذا تتبع  يف مسألة

سواء شدد أو   عبد الَّب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: خمالف لألدلة التي أمرت باتباع الدليل

 .يرس

روى ابن عبد الَّب عن التيمي أنه قال: لو أخذت برخصة كل عامل ًلجتمع فيك الرش كله، و

ذهبي: من تتبع الرخص فقد رّق دينه، وكالم العلامء كثري يف ذم ذلك، وقد ذكر طرًفا من وقال ال

 ذلك ابن عبد الَّب يف كتابه )جامع بيان العلم وفضله(.

جلاًنا   يوظفون  أهنم  بعضهم  عن  بلغني  بل  تقدم،  كام  الرخص  تتبع  عىل  قائم  فقههم  فإذن 

أس ويستخرجون  اخلالف  فيبحثون  املسائل،  يف  األقوال يبحثون  هذه  جيمعون  ثم  قول،  هل 

 فيأخذون هبذا بحجة أن هلم سلًفا.
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املوريتاين الشنقيطي، ثم يوسف القرضاوي،   ة التيسري البدعي عبد اهلل بن ّبيهومن أشهر دعا

البد أن يكون واسع اًلطالع ف، يقول: إذا كان الرجل يف أوربا  تى قرأت مقاًًل لعبد اهلل بن بّيهح

عرف األقوال، فإذا قالوا: ًل يتيرس لنا أن نصيل صالة اجلمعة يف وقتها، وإنام  ُيفتي يفإذا أراد أن  

بوقت  اجلمعة  صالة  صحة  وهو  احلنابلة  عند  بقول  فلُيفتهم  قال:  بوقتها،  نبّكر  أن  لنا  يتيرس 

الضحى، قال: فإن قالوا ًل يتيرس لنا صالة اجلمعة يف وقتها وًل أن نبكرها، قال: فلُيفتهم بقول 

 ملالكية بصحة صالة اجلمعة عرًصا. ا

 إذن صاروا يدورون مع الرتخيص حيث دار، وهذا ًل جيوز رشًعا، بل حمرم باإلمجاع كام تقدم.

ثم مل يقفوا عند هذا احلد اليسء، بل ذهبوا إىل يشء أبعد، وهو أهنم أخذوا يتتبعون الرخص 

يريدون،   ما  يوافق  ملفق  بقول  ُيرجوا  حتى  األقوال  يركبون  وهذا ثم  كبري،  خطأ  أيًضا  وهذا 

موجود يف أصحاب ما يسمون أنفسهم اليوم بمفتي املعامالت وغري ذلك، عندهم حماولة تركيب 

 بني األقوال حتى ُيرجوا بقول يوافق أهواءهم ليجوزوا هذه املعاملة ..إىل غري ذلك. 

هلم الفاسدة: التيسري قائم عىل تتبع الرخص، ومن أصو  املسمى بفقه  فاملقصود أن هذا الفقه

أهنم جعلوا اخلالف دلياًل، وهذا فرع عن تتبع الرخص، بام أن يف املسألة خالًفا إذن فال ينكر أحد 

عيّل، فيقال: قد أمجع العلامء عىل أن اخلالف ليس دلياًل بل اخلالف ضعيف ومفتقر إىل الدليل،  

م ابن تيمية يف كتابه )رفع حكى اإلمجاع ابن عبد الَّب يف )جامع بيان العلم وفضله(، وشيخ اإلسال 

 املالم عن األئمة األعالم(.

 ﴿الكتاب والسنة،  ويدل لذلك أن اهلل أمرنا عند التنازع بالرجوع إىل  
ٍ
ء َوَما اْخَتَلْفُتْم فِيِه ِمن يَشْ

 ، إىل غري ذلك.[10الشورى: ] ﴾َفُحْكُمُه إىَِل اهللرِ
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 لبدعي.املقصود أنه ًلبد أن ُينتبه إىل دعاة فقه التيسري ا
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 القاعدة الرابعة: الضرر ُيزال. 

 من أدلتها:ووهذه القاعدة هلا أدلة،  

َتْعَتُدوا﴿تعاىل: قوله الدليل األول:  - اًرا لِّ  .[231البقرة: ] ﴾َوًَل مُتِْسُكوُهنر رِضَ

 .[ 282البقرة: ] ﴾َوًَل ُيَضارر َكاتٌِب َوًَل َشِهيدٌ ﴿قوله تعاىل:  الثاين:الدليل  -

ًل »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصوغريه من حديث أيب سعيد أن النبي    ما روى ابن ماجه  الدليل الثالث: -

رضار وًل  طرقه «رضر  بمجموع  تصحيحه  إىل  مجاعة  ذهب  فقد  بصحته،  القول  عىل   ،

 إىل غري ذلك من األدلة. لقول بصحته فهو نص يف هذه املسألة،واحتج به أمحد، فعىل ا

 وهلذه القاعدة تفريعات:

وقد ذكر هذا التفريع ابن نجيم  ُيدفع الرضر العام بالرضر اخلاص،      التفريع األول: -

هذا  و يف كتابه )األشباه والنظائر(، واستدل عىل هذا التفريع بأن الرشيعة أجازت احلجر،  

فيه رضر خاص عىل الرجل املحجور عليه لكن فيه دفع رضر عام عىل من هم يطالبون  

 الرضر العام بالرضر اخلاص. الرجل باملال، فُدفعَ 

حُيجر عىل الرجل ولو  ه، وذلك أن-واهلل أعلم–إًل أن يف استدًلل ابن نجيم هبذا نظًرا 

مقابل خاص، فسبب احلجر الرضر سواء كان عاًما أو    ا لو كان خاًص فمل يترضر إًل واحد،  

 عموم األدلة املتقدمة.  وإنام دليلهدلياًل ًل يصح هذا فإذن ، خاًصا

الثاين: - عبد     التفريع  بن  العز  هذا  ذكر  وقد  األصغر،  بالرضر  األكَّب  الرضر  ُيدفع 

)أعالم  كتابه  يف  القيم  وابن  الفتاوى(  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  وشيخ  السالم 

 .التفريع مشهور ومهموقعني(، وهذا امل
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 التفريع ما ييل: ومن أدلة هذا

لوًل أن قومك  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصثبت يف البخاري من حديث عائشة أن النبي    الدليل األول: -

عهد بكفر هلدمت الكعبة وبنيتها عىل قواعد إسامعيل وجعلت هلا بابني، باب يدخل   حديثو

املصلحة يف مقابل دفع رضر أكَّب، وهو أًّل هذه  ، هنا دفع  «منه الناس وباب ُيرجون منه

 يرتدوا.

الثاين:  - أنس  الدليل  حديث  من  الصحيحني  يف  يف   ثبت  بال  الذي  األعرايب  قصة 

يبولواملسجد،   يرتد    ،ينكر عليهومل    تركه  أًل  أكَّب وهو  وهذا رضر يف مقابل دفع رضر 

الرجل، ومن جهة أخرى أًل ينترش البول، ألنه لو ُأنكر عليه وهو يبول فقد يتحرك فينترش  

وهذا كله حتت قاعدة عامة: أن الرشيعة  ،  البول، إذن ُدفع الرضر األكَّب بالرضر األصغر

د وتقليلها، وذكر ابن تيمية كام يف )جمموع  بجلب املصالح وتكميلها ودرء املفاسجاءت  

الفتاوى(، وابن القيم يف )أعالم املوقعني( أن الدين كله يرجع إىل هذا، بل أّلف العز بن  

 ذه القاعدة.هل وأرجع الكتاب كلهعبد السالم كتابه )قواعد األنام( 

الثالث:  - أن   الدليل  أنس ومن حديث سهل،  البخاري وغريه من حديث  ثبت يف 

فيه منكرات،   بالنظرة اجلزئيةديبية، وصلح احلديبية  صالح الكفار يف صلح احل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

كافًرا   منهم  ُيرد وأن من ذهبللنبي صىل اهلل عليه وسلم فإنه    جاء مسلم  ومما فيه أنه لو

 . ذلك، لكنه دفع هبذا رضًرا أكَّب..إىل غريًل ُيرد، لكفار قريش فإنه 

 لدفع  وهذا  أن الرشيعة حرمت اخلروج عىل السلطان، ولو كان ظاملًا  الدليل الرابع: -

 ..إىل غري ذلك من األدلة عىل هذا التفريع. ،أكَّب رضر
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 أنتقل لذكر األمثلة عىل هذا التفريع: ذكر األدلة و بعد

ابن  ذكر  الترتس،  مسألة  األمثلة:  اهلل–تيمية    من  باإلمجاع   -رمحه  جائز  الترتس    أن 

عدو عىل املسلمني وجيعل مجاعة من املسلمني ترًسا له أمامه، فيضطر أولئك وذلك أن يقدم  

املسلمون أًل يواجهوا العدو برمي النبال وًل باملنجنيق وًل بغريه حتى ًل يقتلوا إخواهنم  

 من املسلمني. 

جيوز باإلمجاع أن يرمي املسلمون الكفار بالنبال  فالكفار ترتسوا هبؤًلء، ففي مثل هذا  

ُقتل أناس من املسلمني،   لدفع مفسدة أكَّب بمفسدة أصغر، وذلك  واملنجنيق وغريه ولو 

 العقل.  فكذلكوهذا باإلمجاع كام تقدم، وكام يدل الرشع عىل ذلك، 

شيخ اإلسالم ويقولون هذا قول لكالم عىل  يني واجلهلة ُينكرون هذا ابعض العقالنو

 داعش، وهذا الذي جعل داعش يفعلون كذا وكذا.

ي وصف ي أن نكون أهل ثبات وأًل نتزعزع ألينبغواجلهل، فإنه    وهذا من الضالل

جاء    ،به  ُوصفنا الدين  أن  اهلل،  بام  بدين  بالتمسك  مأمورون  ونحن  ثابتون،  فنحن  به 

ِذي ُأو ﴿ سواء   ه أنه كذلك، فهذا رشع ويكفي[43الزخرف:  ]  ﴾ِحَي إَِلْيَك َفاْسَتْمِسْك بِالر

 أخذه داعش أو غري داعش.

  تفعلها داعش بعد ذلك، فهل من العقل أن  وعقاًل: تقوم البلدان بفعل أمور كثرية قد

 ن داعش يفعلون مثل هذا؟ كال، ًل يقول هذا عاقل.البلد قوانينها أل تغري

اك طائرة حربية استعملها أعداء دولة لرضب دولة، لنفرض أن هنفأما مسألة الترتس،  

ومعهم أناس من أهل هذه الدولة، وبعبارة العرص من مواطني هذه الدولة، فهل يقول  
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عاقل: ًل ترضبوا هذه الطائرة ودعوها تدمر ما تدمر وتقتل من تقتل حتى يسلم من فيها؟ 

 ًل يقول ذلك عاقل.

دفع  "الرشع يدل عليها العقل، وهذا التفريع وهو  فإذن مسألة الترتس كام يدل عليها  

إليه كثرًيا، وإن كان هناك خطأ فهو    "الرضر األكَّب بالرضر األصغر مفيد للغاية وحُيتاج 

 خطأ يف تنزيل هذا التفريع عىل األفراد، ًل يف أصل التفريع. 

الثالث: - ذك    التفريع  املصلحة،  جلب  عىل  مقدم  املفسدة  شيخ  درء  القاعدة  ر هذه 

اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(، وابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني( وغريه، 

صلحة، لكن درء  والسبكي يف كتابه )األشباه والنظائر(، فكثري من األمور قد يكون فيها م

 املفاسد مقدم عىل جلب املصالح.

فكم من أمر ُمنع مع أن فيه مصلحة، لكن درء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة، وما  

ُمنعت أشياء كثرية مع أن فيها مصلحة درًء للمفسدة، وهذا فقد  أكثر هذا يف الرشيعة،  

 أيًضا يف الواقع املشاهد ُيعمل به.

( يسمى  بعض    (األمان بحزام  فام  يف  أنه  إًل  كبرية،  مفاسد  ويدفع  كبرية  مصلحة  فيه 

بنزعه وًل يستطيع نزعه، فيهلك،  الرجل املصاب بحادث وحريق  صوره قد يضطر 

درء املفسدة مقدم عىل جلب   قاعدة:وهذه مفسدة، لكنها يف مقابل مصالح عظيمة، لذا  

فُتقد  ، مقيدةاملصلحة املصلحة  إذا غلبت  أما  التساوي،  عىل املفسدة،  م املصلحة  عند 

 .قدموإذا غلبت املفسدة ت
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، وقد  "درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح"أما إذا كانت املصلحة غالبة فال يقال:  

رمحه –ذكر هذا القيد السبكي يف كتابه )األشباه والنظائر(، وذكره شيخنا ابن عثيمني  

 .صلحة بقيد التساويإذن درء املفسدة مقدم عىل جلب املكالمه، يف بعض  -اهلل

ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللرِ َفَيُسبُّوا اهللرَ َعْدًوا  ﴿سبحانه:  ومن أدلة هذا: قال   َوًَل َتُسبُّوا الر

سب  عليه    آهلة املرشكني فيه مصلحة، لكن إذا ترتب   ، وسب[108األنعام:  ]  ﴾ بَِغرْيِ ِعْلمٍ 

 اهلل سبحانه فُيرتك هلذه املفسدة.

 كام تقدم.  «لوًل أن قومك حديثوا عهد بكفر ...»ومن أدلة ذلك: حديث عائشة: 

: النهي عن الصالة يف أوقات النهي، فيها مصلحة التعبد، لكن ُمنع من ذلك ألن  ومنها

ملا غلبت املصلحة وهو أًل   الكفار يف أهنم يسجدون هلا، لكن  فيها مفسدة وهي مشاهبة 

 صلحة.ُتفّوت ذوات األسباب ُقدمت امل
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 القاعدة الخامسة: العادة ُمحّكمة 

إًل أن بعضهم    متقاربان   العادة والُعرفوومعنى هذه القاعدة: أنه ُيرجع إىل العادة وحُتّكم،  

يتبنّي  أن  إًل  أهنام سواء  إهنام سواء، واألصل  قال:  والعادة خاصة، ومنهم من  الُعرف عام  قال: 

 خالف ذلك.

 ومن أدلة هذه القاعدة: 

األول:   - اجْلَاِهلنِيَ ﴿تعاىل:  قوله  الدليل  َعِن  َوَأْعِرْض  بِاْلُعْرِف  َوْأُمْر  اْلَعْفَو    ﴾ُخِذ 

 . [199األعراف: ]

يٌح بِإِْحَسانٍ ف﴿قوله تعاىل:    الدليل الثاين: - ، [229البقرة:  ]  ﴾إِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َترْسِ

 .﴾إِْمَساٌك بَِمْعُروٍف ف﴿قال: 

  -ريض اهلل عنها–عائشة أن هند بنت عتبة    عن  ثبت يف الصحيحني  الدليل الثالث: -

قالت: يا رسول اهلل، إن أبا سفيان رجل شحيح ًل يعطيني من املال ما يكفيني ويكفي بنّي، 

 فأرجعها إىل العرف. .«خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك باملعروف»قال: 

 إىل غري ذلك من األدلة الكثرية.

فإذن العرف والعادة حجة، بل ذكر القرايف أن استعامًلت املذاهب األربعة يدل عىل أن العرف 

ُتقّيد العادة بالعادة األغلبية ًل بالعادة الفردية، ذكر هذا العز بن عبد  حجة عندهم، وينبغي أن 

ُيلتفت للعادة الشاطبي ومجاعة من أهل العلم، وًل  و  السالم وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن رجب

 اخلاصة، وإنام املراد العادة األغلبية.



52 

 

 ويتفّرع عن هذه القاعدة أمور:

–قد ذكر هذا التفريع ابن القيم  غري الفتوى بتغري الزمان واملكان، وتاألول:  التفريع   -

اهلل كتابه    -رمحه  يف  الشاطبي  وذكره  ذلك،  يف  الكالم  وأطال  املوقعني(  )أعالم  كتابه  يف 

)املوافقات(، وهذا تفريع مهم للغاية، وذلك أن اللفظ قد يكون له معنى يف بلد دون بلد،  

و العرف عندنا، ويف  فإنه ًل يدخل يف ذلك حلم الدجاج، كام ه "اللحم"ففي بلدنا إذا قيل 

بلد آخر يدخل فيه حلم الدجاج، فإذن لو اختصم رجالن عند القايض، وقال: هذا الرجل  

قلت له أعطني حلاًم فأعطاين دجاًجا، والقايض مثاًل من بلدنا، فقال: ًل، هذا الرجل أخطأ  

 ًل يصح مثل هذا، وإنام ينظر ألعراف البلد. 

(: ومن مل يعرف األعراف ًل جتوز له الفتوى، ألنه لذا قال ابن القيم يف )أعالم املوقعني

 سيفسد عىل الناس أدياهنم ومعامالهتم. 

فإذن تتغري الفتوى بتغري الزمان، وتغري الفتوى بتغري الزمان حق، إًل أنه غال فيها طائفة  

العقالنيون إلسقاط تكاليف الرشيعة، ومثلهم أصحاب   فيها آخرون، واستغلها  وجفى 

 فقه التيسري.

 وملعرفة تغري الفتوى بتغري الزمان: يقال: من حيث اجلملة هلا حاًلن: 

o :حال اًلضطرار، فإن أكل حلم امليتة حرام، لكن حال الرضورة    احلال األوىل

 جيوز، فتغري الفتوى بتغري احلال، وهذه حال اضطرار. 
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o  :الثانية العرف    احلال  منه  أشياء  إىل  فيها  يرجع  وهذه  اًلختيار،  كام –حال 

لكن -تقدم حرام  هذا  أن  فاألصل  واملفاسد،  املصالح  تغري  إىل  فيها  ويرجع   ،

 ة العارضة جاز. للمصلحة الراجح

وأرجعه   للعرف  ذلك  أرجع  املوقعني(  )أعالم  كتابه  يف  القيم  ابن  وكالم 

كفر ويستحق صحابه القتل، ومع ذلك مل يقتل    ملسو هيلع هللا ىلصللمصلحة الراجحة، فسب النبي  

، مع أنه قال كالًما كفرًيا كام قرر هذا ابن تيمية يف بحث  "اعدل يا حممد"الذي قال:  

ك يف  قال: نفيس  بأن  وعلل  الشيخان،  أخرجه  واحلديث  املسلول(،  )الصارم  تابه 

 .«حتى ًل يتحدث الناس أن حممًدا يقتل أصحابه »

 الفتوى بتغري احلال.  إذن ترك هذا ملصلحة راجحة، من تغري

 

 -رمحه اهلل–هذا ابن تيمية    ذكرأن اإلذن العريف كالرشط اللفظي،      التفريع الثاين: -

كام يف )جمموع الفتاوى( وابن القيم يف )أعالم املوقعني(، وابن نجيم والسيوطي يف كتابيهام  

 )األشباه والنظائر(، وهذا تفريع مهم ترتتب عليه مسائل كثرية.

ف رجل رجاًل، وجعل الباب مفتوًحا وهو ينتظره داخل البيت، ويف  فمثاًل: لو أضا 

هذا إذن  و عرف هؤًلء أنه إذا كان وقت إضافة له وقد دعاه والباب مفتوح يدخل مبارشة،  

 عريف.

ومن أمثلة ذلك يف باب املعامالت: لو اشرتى رجل من رجل تفاحة، فأعطاه تفاحة  

فذهب إىل البيت فاتضح أهنا تفاحة فاسدة، قال: أنت قلت تفاحة، والتفاحة تطلق عىل 



54 

 

الفاسدة والسليمة، يقال: ًل، عرًفا ًل ُيباع إًل السليم، ..إىل غري ذلك من األمثلة الكثرية 

 عىل هذا التفريع. 

الثالث: ال - األعراف،    تفريع  إىل  ووصفها  كنهها  يف  ُيرجع  ما  العبادات  ومن من 

العبادات ما ُيرجع يف كنهها ووصفها إىل الرشع، كالصالة ُيرجع فيها إىل الرشع، والزكاة  

إىل فيها  إىل ُيرجع  فرُيجع  الضيف  إكرام  أما  الرشع،  إىل  فيها  ُيرجع  والصيام  الرشع،   

من الناس من يقدم القهوة ثم الشاهي، وهذا عرفنا، وهناك أناس هلم أعراف  فاألعراف،  

أخرى، وكٌل بعرفه، ألن الرشيعة جاءت بإكرام الضيف ومل تأت بصفته، إذن ُيرجع فيه إىل 

 األعراف. 

فيه إىل األعراف، كٌل يسرت عورته ويتزّين يف صالته ويف مقابلة ومثل ذلك اللباس ُيرجع  

 الناس والعيدين ..إلخ، بام جاء به العرف. 

الرشيعة جاءت  فومن ذلك العزاء، فإنه يرجع إىل األعراف، فالعزاء كإكرام الضيف،  

ع،  بالعزاء ومل تأت بصفة معينة، فلذا ُيرجع يف العزاء إىل أعراف الناس ما مل ُُيالف الرش 

لرشع كاإلرساف فإنه حمرم، وإذا مل يوجد فنرجع إىل  اإذا ُوجد ما ُيالف  فكإكرام الضيف،  

 بقى األعراف. بدعي فُيمنع ألنه خمالف للرشع وت األعراف، فمن كان يف عزائه يشء

القولني عند احلنابلة   العلم يصح اًلجتامع للعزاء كام هو أحد  وعىل أصح قوِل أهل 

 الروايتني عن اإلمام أمحد، فإذا كان أعراف الناس أن جيتمعوا فيصح هلم أن جيتمعوا. وأحد  

فإن قيل: ماذا يقال يف احلديث الذي رواه أمحد من حديث جرير، قال: كنا نعد صنع  

 الطعام واًلجتامع عند امليت من النياحة؟
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واحلديث فيه   قال: ليس بيشء،   فيقال: ضعف احلديث اإلمام أمحد يف مسائل أيب داود،

 فهو حديث ضعيف كام بينه اإلمام أمحد. علة خفية قل من ينتبه هلا، 

ويؤيد ذلك ما علق البخاري، قال: اجتمع نسوة    ع راجع إىل أعراف الناس إذن اًلجتام

من بني شهيل يبكني عىل أيب سليامن خالد بن الوليد، قال عمر: دعهن يبكني ما مل يكن نقع  

 ة.أو لقلق

عائشة حديث  من  الصحيحني  يف  عندهم وكذلك  مات  امرأة  عند  النسوة  اجتمع   ،  

النبي   فإنه جيم  »يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصميت، فجاءت عائشة معهم وقالت: سمعت  التلبينة  اصنعوا 

 ، الشاهد اجتمع النسوة، إذن ُيرجع يف ذلك إىل األعراف. «الفؤاد ويذهب احلزن 

قد مات أبو بكر وعمر وعثامن وعيل، ومات محزة، وماتت  وًل يصح ألحد أن يقول:  

النبي   األعراف، كقول    ملسو هيلع هللا ىلصخدجية ومل جيتمع  إىل  يرجع  يقال: ألن هذا  ..إلخ،  وصحابته 

الناس خري إكرام   ملسو هيلع هللا ىلصالقائل: إن وضع القهوة ثم الشاهي ًل يصح وبدعة، فقد أكرم النبي  

اخللفاء إىل   وأكرم  يرجع  هذا  يقال:  قهوة،  وًل  شاهيا  يضعوا  ومل  إكرام  خري  الراشدون 

 األعراف وليست عبادة يف وصفها حتى حُيتاج أن ُيستدل بالسنة الرتكية.

فإن قيل: كيف ُنميز بني العبادة التي ُيرجع يف وصفها إىل األعراف والعبادة التي ُيرجع 

 فيها إىل الرشع؟ 

وجاء النبي وأقره،  ملسو هيلع هللا ىلص..، منها: ما هو موجود قبل بعثة النبي  يقال: ُيعرف ذلك بأمور

إ فيه  ُيرجع  والعزاءهذا  الضيف  كإكرام  األعراف،  الصالةىل  بخالف  ذلك،  غري   ..إىل 

 ، إذن هنا يف صفته ُيرجع إىل الرشع.ملسو هيلع هللا ىلصأتى به رسول اهلل    راجعة ملا  امفإن صفته  والصيام
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ا ينفع يف ذلك: أن مامل تأت الرشيعة بصفته فرُيجع فيه إىل األعراف، بخالف ما جاءت  ومم

 الرشيعة بصفته فإنه ُيرجع إىل الرشع. 

 

فيام  والكالم مهم  يتعلق هبا،  وما  العظيمة،  القواعد اخلمس  الكالم حول هذه  ينتهي  وهبذا 

ين أن نضبط القواعد الفقهية، وأن نفرق بني املذهبية يتعلق بالقواعد، وإين أويص نفيس وإخوا

التيسري  فقه  كأصحاب  نكون  وأًل  وتنزيلها،  فهمها  يف  وسًطا  نكون  وأن  الدليل  عىل  واملبنية 

بالفتيا يف املعامالت عىل طريقة احليل،   اليوم  أو من اشتهروا  ال نكون مثل هؤًلء يف فالبدعي، 

بد أن ينَّبي من أهل السنة من يدرس هذه األمور، وأول جتويز ما حرم اهلل باسم القواعد، فال

عىل  ويتدرب  القواعد  هذه  ُتدرس  ذلك  بعد  ثم  ُيضبط،  وأن  الفقه  ُيدرس  أن  لدراستها  طريقة 

 تنزيلها حتى يكون وسًطا ًل إفراط وًل تفريط. 

 كم نسمع اليوم كالًما حول املقاصد،وفكم ُأفسد من الدين باسم املقاصد، وباسم القواعد،  

وًلبد من دراسة فقه املقاصد، نعم ًلبد من دراسته، لكن ًل ُيبالغ فيه وُيستغل لتجويز ما حرم 

 اهلل، وإنام ُيدرس وأن نكون وسًطا يف ذلك ًل إفراط وًل تفريط. 

 أسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خرًيا. 


