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 والصالة والسالم األمتان األكمالناحلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحلات ومبّنه تغفر الزالت 
 سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد : والرساالت على خامت النبيني 

 مشوهلا تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي : فإن القواعد الفقهية من حيث 
القسم األول : قواعد كلية اتفقت عليها مجيع املذاهب الفقهية، وال يكاد خيلو باب من 

 الفقه منها، وهي القواعد اخلمس املشهورة.أبواب 
 قل رتبة من األوىل.أأبواب الفقه وهي  أكثر القسم الثاين : قواعد أغلبية تدخل يف 

قواعد خاصة بباب أو بضعة أبواب من أبواب الفقه، وقد وقع فيها خالف القسم الثالث : 
 بني املذاهب الفقهية.

وقد سبق احلديث يف السداسي الثالث عن القواعد الكلية اخلمس، وسنتحدث يف هذا 
قواعد األغلبية مع إضافة فضل تطبيقي يشمل قواعد فقهية خمتارة من كتب الالسداسي الرابع عن 

ضاد من كتاب الفروق مل أيضا الفروق بني بعض القواعد اليت ظاهرها التوافق وباطنها التاملالكية ويش
 .لإلمام القرايف
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 األول :الفصـل     

 ة ــاألغلبيـ  دـــالقواع 
تدخل القواعد األغلبية يف أكثر أبواب الفقه، ويتخرج عليها ماال ينحصر من الصور اجلزئية  

، واقتصر ابن جنيم احلنفي (1)أّن األول ذكر منها أربعني قاعدة إال ،بن جنيمكما ذكر السيوطي وا
 .(2)على تسع عشرة قاعدة

 ، وقد انتقيت منها :(3)وقد مساها اإلمام الطويف احلنبلي بالقواعد الصغرى

 االجتهاد ال ينقض باالجتهاد. - 1

 ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص. - 2

 ملصلحة.منوط باتصرفات اإلمام على الرعية  - 3

 الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة. - 4

 إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام. - 5

 اخلراج بالضمان. - 6

 التابع تابع. - 7

 اخلروج من اخلالف مستحب. - 8

 .من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه - 9

 .جناية العجماء جبار - 11
 
 
  

                                       
 .297-211انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (1)
 .119انظر : األشباه والنظائر البن جنيم، القواعد الفقهية للباحثني، ص  - (2)
 ملدخل ذكر ابن بدران احلنبلي أّن له كتابني يف القواعد، أحدمها : القواعد الكربى، والثاين : القواعد الصغرى، ] انظر : ا - (3)

 .19، القواعد الفقهية لسماعي، ص 248إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ص        
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 القاعدة األولى :

 .(1) االجتهاد ال ينقض باالجتهاد 
اليت يتخرج عليها ماال ينحصر من الصور اجلزئية كما رب هذه القاعدة من القواعد املهمة تعت

وقد وردت يف جملة ذكر السيوطي، وهي ضرورية الستقرار املعامالت وفك املنازعات بني الناس، 
 ما أمِضي» وأوردها أكثر احلنفية بصيغة  (2)«االجتهاد ال ينقض مبثله » األحكام العدلية بصيغة 

 .(3)«جتهاد مثله باالجتهاد ال ينقض با

 دةـاعـمعنى الق - أوال  :  

 : شرح المفردات -أ
 اد : ـريف االجتهـتع - 1

وهو : من اجلُهد واجَلهد، فبالضم بذل اجلُهد وهو الطاقة، وبالفتح حتمل اجَلهد  االجتهاد لغة -
 .(4)املشقة، واالجتهاد والتجاهد بذل الوسع واجملهود

 .(5)استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم شرعي:  الحااالجتهاد اصط -

 ض : ـريف النقـتع - 2
 .(6) هنكثته، ومنه نقض البناء إذا هدم من نقضت الشيء نقضا إذا:  النقض لغة -

  .(7) ه: إبطال حكمه وتغيي ونقض االجتهاد في االصطالح  -
 

                                       
 .115وابن جنيم احلنفي يف األشباه والنظائر، ص   .211ص  ،شباه والنظائرأوردها هبذه الصيغة كل من السيوطي يف األ - (1)
 .2/16انظر : جملة األحكام العدلية،  - (2)
 ، القواعد الفقهية للندوي، 3/389، كشف األسرار لعبد العزيز البخاري ، 11/185للسرخسي، انظر : املبسوط  - (3)

 .412ص          
 انظر خمتار الصحاح مادة "جهد" - (4)
 .219منتهى الوصول واألمل البن احلاجب، ص  - (5)
  انظر : خمتار الصحاح واملصباح املني مادة نقض. - (6)
 .367ية لشبي، ص انظر القواعد الكل - (7)



- 4 - 

 :المعنى اإلجمالي للقاعدة  -ب 
 يف مسالة مل يرد فيه نص أو ورد فيها نص ظّّن، مث تغي إذا اجتهد الفقيه أو القاضي 

 

د فيها هو أو  يبطل االجتهاد األول سواء اجتهاجتهاده بعد ذلك يف نظيها، فإن االجتهاد الثاين ال
 وألّن الظن ال يرفع بالظن، ولكن ذلك فيما مضى ال فيما ُيْستقبل. ،غيه ألجل استقرار املعامالت

النقض املمتنع إمنا هو يف األحكام املاضية، وإمنا تغي احلكم يف املستقبل إن » قال الزركشي : 
 .(1)«النتقاء الرتجيح اآلن 

 ومثال ذلك التحري يف القبلة على ما سيأيت بيانه.

 التأصيل الشرعي للقاعدة - ثـانيا   : 

 يشهد هلذه القاعدة اإلمجاع وعمل الصحابة واملعقول. 

 نقلااااااه اباااااان األصاااااال يف ذلااااااك إمجاااااااع الصااااااحابة : »  : قااااااال الساااااايوطي اإلجمــــــا  -أ 
 .(2) الصباغ 

 :  عمل الصحابة، ومنه - ب

 ، (3)ومل ينقض حكمه -رضي اهلل عنهما-إن أبا بكر حكم يف مسائل خالفه فيها عمر  - 1
، ففاضل بني  رعم ، وخالفهسوى بني الناس يف العطاء، وأعطى العبيدمن ذلك أن أبا بكر 

ما فعله من  ، ومل ينقض واحد منهم  فسوى بني الناس وحرم العبيدعليّ  ، وخالفهماالناس
 .(4) « قبله

يف فرض اإلخوة ألم، مث حكم بعد ذلك  بعدم تشريك اإلخوة األشقاء حكم عمر  - 2
اْمرَأٍَة تُاُوفاَِّيْت َعْن  قضى عمر بن اخلطاب » ملا ورد يف منصف عبد الرزاق :  بالتشريك 

 ،مِّ َمُر بَانْيَ اإِلْخَوِة ِللُ فََأْشَرَك عُ ، َوِإْخَوتَاَها ألُمَِّها، َوِإْخَوتَاَها ألَبِيَها َوأُمَِّها ،َوتَارََكْت َزْوَجَها َوأُمََّها

                                       
  .1/95املنثور يف القواعد،  - (1)
 .211األشباه والنظائر، ص  - (2)
 املرجع السابق. - (3)
 .11/121، املغىن البن قدامة، 11/121انظر السنن الكربى للبيهقي،  - (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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نَاُهْم َعاَم َكَذا  : َواإِلْخَوِة ِلَلِب َواألُمِّ يف الثاُُّلثِ   فَاَقاَل َلُه َرُجٌل : إِنََّك ملَْ ُتَشرِّْك بَاياْ
َنا يَاْوَمِئذٍ  ؟ وََكَذا َنا  ،فَاَقاَل ُعَمُر : تِْلَك َعَلى َما َقَضياْ   .(1) « َوَهِذِه َعَلى َما َقَضياْ

الفروض دون أصحاُب  خوة ألم وإخوة أشقاء ويستغرق الرتكةَ وصورة املسألة، أن يوجد فيها إ
 أم ال ؟ ثأن يبقى شيء للعصبة، فهل يشاركون اإلخوَة ألم يف الثل

ألم وأختا ألم، وأخوين شقيقني، وقد ورد يف احلديث ومثال ذلك : تُويّف وترك زوجا وأما وأخا 
 .(2)«: َأحْلِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلوىل رجل ذكر 

 وحلها كاآليت :: مل يشركهم،  االجتهاد األول
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 .11/121، السنن الكربى للبيهقي، 251، 11/249مصنف عبد الرزاق،  - (1)
، والرتمذي واللفظ له، يف الفرائض باب يف مياث 2897يف الفرائض، باب ما جاء يف مياث العصبة رقم رواه أبو داود  – (2)

 .2199العصبة رقم 
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 : تشريك اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم يف الثلث الثاني االجتهاد 
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يشتركون في 
 الثلث

عليُّ  قضىقال : ما صنعَت ؟ » َلقي رجال، فقال :  الرب بسنده أّن عمر روى ابن عبد  - 3
 ؟  فما مينعك واألمر إليك: وزيد بكذا. فقال عمر : لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال 

أردك إىل رأيي، والرأي  لفعلت، ولكّن لو كنت أردك إىل كتاب اهلل أو إىل سنة نبيه :  الاق
  .(1)« مشرتك

 .(2)« فلم ينقض ما قال علّي وزيد، وهذا كثي ال حيصى» قال ابن عبد الرب : 

يف اجلد قضايا خمتلفة يف فرتات خمتلفة. ملا ورد عن ابن سرين أن عمر قال : إين  قضى عمر  - 4
 .(3)قضيت يف اجلد قضيات خمتلفة مل آل فيها عن احلق

ويف احلديث دليل على أن اجملتهد » صدر الشهيد معلقا على هذه الرواية : قال العالمة ال
 هاد ال ينقض باجتهاد خيطئ ويصيب، وفيه دليل أيضا على أن كل حكم أمضي باالجت

 .(4)«مثله 

 أيام ، يطلبون منه استئناف القضاء يف قضية حكم فيها عمر جاء أهل جنران إىل علّي  - 5
:  فقال علّي  :  شفاعتك بلسانك وخطك بيمينك  املممننييا أمي» خالفته فقالوا : 

 . »(1)كان رشيد األمر ، فلم يرد قضاء قضى به عمر   وحيكم، إّن عمر بن اخلطاب 

                                       
   .2/128جامع بيان العلم وفضله، باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم النصوص يف حني نزول النازلة،  - (1)
 املرجع السابق.  - (2)
 . 11/262 مصنف عبد الرزاق، - (3)
 . 417. نقال عن القواعد الفقهية للندوي، ص 1/178شرح ادب القاضي للخّصاف،  - (4)
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 :  من المعقول  - جـ
ينقض الثاين بالثالث وهلم َجرَّا، ألنّه ما من اجتهاد االجتهاد األول بالثاين لساغ أن  لو نقض - 1

ي تبعا الختالف وجهات النظر يف الدليل، وكل ذلك يمدي إىل الدور إال وجيوز أن يتغ
 .(2)والتسلسل، وهذا باطل

نقض االجتهاد باالجتهاد يمدي إىل استمرار املنازعات وعدم استقرار املعامالت وهو أمر  - 2
لوال ذلك ملا استقرت للحكام » مناف للحكمة اليت ألجلها ُنصِّب احلكام. قال القرايف : 

 لبقيت اخلصومات على حاهلا بعد احلكم وذلك يوجب دوام التشاجر والتنازع قاعدة و 
 

 .(3)«وانتشار الفساد ودوام العناد، وهو مناف للحكمة اليت ألجلها ُنصِّب احلّكام 

 االجتهاد الثاين ليس بأقوى من االجتهاد الثاين حىت ينقضه ألّن كليهما مستند إىل ظن. - 3

 (4)قاعدةمجال العمل بهاته ال - ثـالثا   : 
 املسائل اليت بنيت على نصوص ظنية. - 1

 عدم وجود النص. ه عنداملسائل اليت حكم فيها القاضي باجتهاد - 2

 القبلة، والتحري يف اللباس واآلنية عند اختالطها باملتنجسة.مسائل التحري، كالتحري يف  - 3

 شروط العمل بالقاعدة - رابعـا   : 
أما احلالية واملستقبلية فيطبق عليهما االجتهاد  أن يكون االجتهاد صادرًا يف مسألة مضت، - 1

إّن النقض املمتنع إمنا هو يف األحكام املاضية وإمّنا تغّي احلكم يف » اجلديد. قال الزركشي : 
 .(5)«املستقبل النتفاء الرتجيح اآلن 

والقياس ، (6)أن ال يكون االجتهاد األول خمالفا لنص أو إمجاع أو قياس جلّي أو القواعد الكلّية - 2
 اجللّي ما كانت علته منصوصا عليها.

                                                                                                                
   .416، القواعد الفقهية للندوى، ص 52، 11/51، املغىن البن قدامة ، 11/121انظر : السنن الكربى للبيهقي،  - (1)
 . 413قواعد الفقهية للندوي، ص ، ال2/395، فواتح الرمحوت، 2/382انظر : املستصفى للغزايل،  - (2)
    .2/114الفروق للقرايف،  - (3)

   .368، القواعد الكلية للشبي، ص 385انظر : الوجيز يف القواعد للبورنو، ص  - (4)
 . 215، وانظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص 1/95املنثور يف القواعد،  - (5)
 . 218انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (6)



- 8 - 

الكية ومجهور ذهب املموقد وقع خالف بني العلماء يف النقض مبخالفة القياس اجللي، ف
 .(2)، واملعتمد عند اجلنابلة أنّه ال ينقض(1)د باطالالشافعية ينقض ويع

، فمىت رظلم وجو أن ال يكون االجتهاد السابق بّن على غي دليل، أو بّن على خطأ بنّي أو  - 3
 .(3)ظهر احلق نقض االجتهاد األول

يف احلساب فيعطي ومثااله : اخلطأ يف قسمة الرتكة كأن يورث فرعا حمجوبا بأصل، أو خيطئ 
وارثا أكثر من نصيبه فمىت قامت البّينة على اخلطأ أو احليف نقض االجتهاد، واخلطأ قد يكون يف 

قدم، وقد يكون اخلطأ يف السبب كأن حيكم ببينة مزورة نفس احلكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما ت
اخلطأ يف الطريق، كما إذا حكم مث يتبني خالفه، فيكون اخلطأ يف السبب ال يف احلكم، وقد يكون 

 .(4)«ببينة مث بان فسقها 

: ذكر بعض املعاصرين شرطا رابعا، وهو : أن ال يكون االجتهاد السابق متعلقا مبصلحة  تنبيـه
إذا كان كذلك وتغيت املصلحة العامة نقض احلاكم االجتهاد السابق، كأن خيصص اإلمام عامة، ف

بعض األراضي املوات لرعي دواب اجليش والدولة، مث يأيت إمام آخر وجيد عدم املصلحة يف ذلك، 
 .(5)فله إبطال احلمى

ة وذكر لسيوطي ذكر ذاك يف استثناءات القاعداوالذي يظهر يل، أن ذلك ليس شرطا، ألن 
 .(6)اخلالف فيه ومثل له حبمى اإلمام

 
 
 
 

                                       
 . 2/92، املنثور يف القواعد ، 222، 5/221انظر : الشرح الصغي للدردير،  - (1)
 .219األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (2)
      .413، القواعد الفقهية للندوي، ص 11/224انظر : األنصاف للمرداوي،  - (3)
 . 218انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (4)
 .369لقواعد الكلية لشبي، ص انظر : ا - (5)
 .216انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (6)
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 (1)تطبيقات القاعدة - خـامسا   : 
 إذ تغي اجتهاده يف القبلة عمل بالثاين وال قضاء عليه. - 1

فصالته  مث تغيي اجتهادهفاستعمله وترك اإلناء اآلخر  ن طهارة أحد اإلناءينظفلو اجتهد  - 2
، ألن اإلناء الذي توضأ منه أوال تبني له يةباألول صحيحة، وعليه التيمم يف الصالة الثان

 جناسته.

آخر فأحلقه بآخر مل يلحق به ألن االجتهاد ال ينقض  لو أحلقه قائف بأحدمها، فجاء قائف - 3
 باالجتهاد.

 تغي حكم احلاكم يف مسائل اخلالف ال ينقض االجتهاد األول، ومنها :  - 4

 توارث بني املسلم والكافر.بطالن خيار اجمللس، منع القصاص يف املثقل، جريان ال -

لو خالع زوجته ثالثا فحكم احلاكم بأّن اخللع فسخ فتزوجها بدون حملل مث تغي اجتهاد  -
 احلاكم صّح نكاحه ومل ينقض.

من املسلم ألن االجتهاد  قتصلو حكم احلاكم بعدم قتل املسلم بالذمي مث تغي اجتهاده مل ي -
 ال ينقض باالجتهاد.

 
 : الثـانيةالقاعدة 

 ال مساغ لالجتهاد في مورد النص
 

 تعترب هاته القاعدة بيانا وقيًدا للقاعدة السابقة "االجتهاد ال ينقض باالجتهاد".
  فكل اجتهاد خالف نصا صحيحا صرحيا فهو باطل، وما بّن عليه فهو باطل.

 معنى القاعدة - أوال    : 

 :  شرح المفردات -أ

                                       
 .213-212انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (1)
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ائغ مبعىن سهل، فيقال : ساغ الشراب يف احللق : من ساغ يسوغ سوغا فهو س ةـاغ لغـالمس - 1
 .(1)سوغا إذا سهل احنداره، وساغ فعل الشيء فهو سائغ، أي أبيح فهو مباح

ومنه قوهلم : نّص احلديث إىل فالن، رفع وارتفاع وانتهاء يف الشيء، النص يف اللغة يدل على  - 2
 .(2)رفعه إليه، والنص يف السي أرفعه

ــــن  فــــي االصــــطالح تاااااب والساااانة، وماااااال حيتماااال إال معااااىن واحااااًدا عنااااد الفقهاااااء : الك وال
 .(3)واألصوليني

 :  المعنى اإلجمالي للقاعدة - ب
ال يباح للفقيه وال جيوز له أن جيتهد يف مسألة ورد فيها نص صحيح صريح من الكتاب 

 والسنة حبيث ال حيتمل إال معىن واحًدا، ويقوم مقام النص اإلمجاع، فال جيوز خمالفته.

 التأصيل الشرعي للقاعدة - ثـانيا    : 

 يشهد هلاته القاعدة الكتاب والسنة وإمجاع األمة.

 :  من الكتاب - أ

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَـَرُة قوله تعاىل : ﴿  - 1
 ْعَلَم اهلل فأَ [ 36﴾ ]األحزاب :  للََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضالال مُِّبيًناِمْن َأْمرِِهْم َوَمن يـَْعِ  ا

 .(4)أنّه ال اختيار على ما قضاه اهلل ورسوله، وهو عام يف مجيع املممنني واملممنات

ــْيَن يَــَدِس اللَّــِه َوَرُســوِلهِ قولااه تعاااىل : ﴿  - 2 َواتَـُّقــوا اللَّــَه ِإنَّ اللَّــَه  يَــا أَيُـَّهــا الَّــِآيَن اَمُنــوا ال تـَُقــْدُموا دـَ
ـــــــيمم  ـــــــِمييم َ ِل  ال تقولاااااااوا خاااااااالف الكتااااااااب » [. قاااااااال ابااااااان عبااااااااس : 11﴾ ]احلجااااااارات :  َس

 .(5)«والسّنة 

                                       
 .498انظر : خمتصار الصحاح، املصباح املني مادة "سوغ" معجم مقاييس اللغة، ص  - (1)
 . 998معجم مقاييس اللغة، ص  - (2)
 . 67، تنقيح الفصول للقرايف، ص 1/413ن للجويّن، انظر : الربها - (3)
 . 6/368انظر : زاد املسي يف علم التفسي،  - (4)
 .7/455انظر : زاد املسي يف علم التفسي،  - (5)
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 اتَِّبُعوْا َما أُنِزَل ِإلَْيُكم ْمـن رَّْدُكـْم َواَل تـَتَِّبُعـوْا ِمـن ُدونِـِه َأْولِيَـاي َقِلـياًل مَّـا تَـآَكَُّرونَ اىل : ﴿ اقوله تع - 3
 .[13﴾ ]األعراف : 

ـــَ  ُهـــُم اْلَكـــاِفُرونَ قولاااه تعااااىل ﴿  - 4 ـــَزَل اللَّـــُه فَُكولَِر  [. 44]املائااادة : ﴾   َوَمـــن لَّـــْم َيْبُكـــم ِدَمـــا أَن
 [.47﴾ ]املائدة :  ُهُم اْلَفاِسُقونَ  [. ﴿45﴾ ]املائدة :  ُهُم الظَّاِلُمونَ  ﴿

 :  من السنة - ب

اء عند النيب بشريك بن مسح ابن أمية قذف امرأته أّن هالل -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس  - 1
  : سابغ  .(1)العينني  ن جاءت به أكحلإأبصرومها ف» فذكر حديث اللعان وقول النيب
ن جاءت به كذا وكذا فهو هلالل إو  ،اءحفهو لشريك ابن مس .(3)الساقني ّلَّ دَ خَ  .(2)نيتللياأل

: لوال ما مضى من كتاب اهلل لكان يل    فجاءت به على النعت املكروه فقال النيب ،بن أمية
 .(4)«وهلا شأن 

َها ﴿ بكتاب اهلل قوله تعاىل :   -واهلل ورسوله اعلم-يريد  »  : قال ابن القيم َويَْدرَُأ َ نـْ
 ن د بالشأيير [، و 24﴾ ]النور :  اْلَعَآاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَدَي َشَهاَداٍت دِاللَِّه ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِذدِينَ 

انه كان حيدها ملشاهبته ولدها للرجل الذي رميت به ولكن كتاب اهلل فصل  -واهلل اعلم-
 .(5)«سقط كل قول وراءه ومل يبق لالجتهاد بعده موقع أاحلكومة و 

 عليك القضاء ؟ ماذا تصنع إن عرض » معاًذا إىل اليمن اختربه قائال :  ملا أرسل النيب  - 2
: فإن مل . قال قال : فإن مل جتد ؟ قال : فبسنة رسول اهلل مبا يف كتاب اهلل،   قال : أقضي

                                       
 [. 4/154الَكَحل بفتحتني سواد يف أجفان العني ِخْلقة، والرجل َأْكحل وكحيل ]النهاية يف غريب احلديث،  - (1)
   [.2/338يف غريب احلديث،  هما وعظيمهما من سبوغ الثوب والنعمة ]النهايةامّ ت - (2)
 [.   2/15عظيم الساقني  ]النهاية يف غريب احلديث،  - (3)
   (.1675رواه البخاري يف التفسي، تفسي سورة النور رقم ) - (4)
 . 363ص  ، وانظر : القواعد الكلية لشبي،2/281إعالم املوقعني ىنب القيم، ) - (5)
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على صدر معاذ  ، فضرب رسول اهلل (1)؟ قال : اجتهد رأيي ال آلوا  يكن يف سنة رسول 
 .(2)«ملا يرضى اهلل  رسول اهلل وقال : احلمد هلل الذي وّفق 

.ن حيكم باجتهاده إالأن القاضي ليس له أ نيباحلديث االحتجاجووجه    إذا َعِدم الَنصَّ

 : اإلجما   - جـ
مجع الناس على إن من أ» الشافعي : نقل ابن القيم إمجاع العلماء يف ذلك، وذكر قول 

 نه لقول احد من الناس . وتواتر عنه أن يدعها أمل يكن له استبانت له سنة عن رسول اهلل 
ذلك أيضا عن األئمة اآلخرين  . بل صحَّ (3)« احلائطعرض ذا صح احلديث فاضربوا بقويل إقال : 

فخذوه،  طئ وأصيب فانظروا يف رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنةخفقال مالك : إمنا أنا بشر أ
  .(4)«وكل ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه 

 تطبيقات القاعدة - ثـالثا    : 

وْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر يَا أَيُـَّها الَِّآيَن اَمنُ  حرمت اخلمر بصريح النص لقوله تعاىل : ﴿ - 1
[. 91﴾ ]املائدة :  َواألَنَصاُب َواأَلْزالُم رِْجسم ْمْن َ َمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُبونَ 
 فال جيوز بيعها وال تصديرها ولو لغي املسلمني ألّن ما حرم شربه حرم بيعه.

يف اجملتمع املسلم ألّن التعامل بالربا حمرم بصريح النص، ومنه ال جيوز الرتخيص للبنوك الربوية  - 2
يَا أَيُـَّها [، وقوله تعاىل : ﴿ 275]البقرة : ﴾  َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَي َوَحرََّم الْردَا قوله تعاىل : ﴿

 [.278﴾ ]البقرة :  ِمِنينَ الَِّآيَن اَمُنوْا اتَـُّقوْا اللََّه َوَذُروْا َما دَِقَي ِمَن الْردَا ِإن ُكنُتم مُّؤْ 

يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوالدُِكْم ِللآََّكِر ال جيوز التسوية يف املياث بني االبن والبنت لقوله تعاىل : ﴿  - 3
 [.11﴾ ]النساء :  ِمْثُل َحْظ األُنثـَيَـْينِ 

 

                                       
   ال اقصر، وال أدخر وسعا. - (1)
 (، وقد 1327(، والرتمذي يف كتاب األحكام، رقم )3596رواه أبو داود يف األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، رقم ) - (2)

 م يف إعالم [، وصححه ابن القي73، 6/72اختلف يف صحته. قال ابن العريب : والدين، القول بصحته ]عارضة األحوذي         
 .1/21املوقعني،         

 .2/281إعالم املوقعني،  - (3)
   .15اإلنصاف للدهلوي، ص  - (4)
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 الثـالثةالقاعدة 

 (1)إذا اجتمع الحالل والحرام غلب الحراب

أكثر أبواب الفقه ويتخرج عليها ماال ينحصر من املسائل اجلزئية، كما تدخل هاته القاعدة يف 
النصوص يف باب التعارض والرتجيح، قال أفاد منها علماء األصول يف درء التعارض الظاهري بني 

اإلباحة وهذا مما اختلف فيه، فذهب األكثر  أن يكون حكم أحدمها اخلطر واآلخر » اآلمدي : 
ظر حنيفة إىل أن احل أيبوأمحد ابن حنبل والكرخي والرازي من أصحاب  -أي الشافعية-كأصحابنا 

 .(2) «أوىل، وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان إىل التساوي والتساقط 

 .(3) «إذا اجتمع حظر وإباحة غلِّب جانب احلظر » وللقاعدة صيغ أخرى، منها : 

 وبيان معناها اإلجمالي  مفرداتهاشرح  - أوال   : 

 :  ردات القاعدةشرح مف -أ 
 :  اللـى البـمعن - 1

الشيء حيل ِحالًّ فهو حالل ضد احلرام، ويتعدى  يف اللغة من احِلّل، فيقال : َحلَّ احلالل 
 .(4)أباحة[ أي : 275﴾ ]البقرة :  َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَي َوَحرََّم الْردَا باهلمزة قال تعاىل : ﴿

أمر  دْ رِ هو املباح الذي أذن الشرع يف فعله ومل يَ  أو. (5)«ه ما أطلق الشرع ِفْعلَ » :  واصطالحا
 .(6)«حبظره 

 :  البـرامى ـمعن - 2

: احلاء والراء وامليم أصل واحد، وهو املنع والتشديد، فاحلرام ضد احلالل، وهو  احلرام يف اللغة
 .(7)الشيء بالضم ُحرما وَحرما، وُحْرمًة وِحْرمةً  ُحرِّم من

                                       
 . 219انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (1)
 . 3/178، وانظر : كشف األسرار للبخاري، 4/351اإلحكام يف أصول األحكام للآلمدي،  - (2)
 . 5املذهب ص  قواعد انظر : اجملموع املذهب يف - (3)
 انظر : خمتار الصحاح واملصباح املني مادة "َحَلَل".  - (4)
 . 92التعريفات للجرجاين، ص  - (5)
 . 3مسات احلالل واحلرام للشيخ جاد احلق على جاد احلق، ص  - (6)
   ، وخمتار الصحاح مادة "حرم".256ص انظر : معجم مقاييس اللغة،  - (7)
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 .(2) ما يثاب تركه امتثاال ويعاقب على فعله. (1): ما يذم فاعله شرعا واحلرام اصطالحا
 .(3)ومن أمسائه القبيح واملنهى عنه واحملظور

 :  المعنى اإلجمالي للقاعدة - ب
إذا جتاذب املسألة طرفان أحدمها يدل على اإلباحة واآلخر يدل على احلظر واملنع ُغّلب 

 جانب التحرمي احتياطا.

 أصيل الشرعي للقاعدةالت - ثانيـا   : 

 يشهد هلاته القاعدة جمموعة من النصوص، منها :
يقول : إّن  مسعت رسول اهلل » قال :  -رضي اهلل عنهما-عن أيب عبد اهلل النعمان بن بشي  - 1

نَاُهَما ُمْشَتِبَهاٌت اَل يَاْعَلُمُهنَّ َكِثٌي ِمنَ  ٌ َوبَاياْ ٌ َوِإنَّ احلَْرَاَم بَانيِّ النَّاِس َفَمِن اتاََّقى الشُّبُاَهاِت  احلَْاَلَل بَانيِّ
رََأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه َوَمْن َوَقَع يف الشُّبُاَهاِت َوَقَع يف احلَْرَاِم َكالرَّاِعي يَاْرَعى َحْوَل احلَِْمى يُو  ِشُك أَْن اْسَتباْ

 .(4)... « ارُِمهُ يَاْرَتَع ِفيِه َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى َأاَل َوِإنَّ مِحَى اللَِّه حمََ 

  هناك أمور يف كتاب اهلل وسنة نبيهأي : « وبينها أمور مشتبهات »  وحمل الشاهد قوله 
بني التحليل والتحرمي وهي اليت  ية التحرمي، وهناك أمور مرتددةلأمور ججلية التحليل، وهناك 

م ألّّنا اها حر مواقعتتتعارض فيها األدلة، فهي املشتبهات، وقد اختلف يف حكمها، فقيل : 
توقع يف احلرام، وقيل : مكروهة والورع تركها، وقيل : ال يقال فيها واحد منها، والصواب 

 .(5)«الثاين 

ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع  قال رسول اهلل  »، قال : عن عطية السعدي  - 2
 .(6)«به البأس را ممّا ماال بأس به حذ

 .(7)«دع ما يريبك إىل ما ال يريبك » قال :  أن النيب  -رضي اهلل عنها-عن عائشة  - 3

                                       
 . 1/255ط للزركشي، البحر احملي - (1)
 .23،  22انظر: قرة العني للحطاب على الورقات للجوييت ص   - (2)
 . 1/255البحر احمليط للزركشني  - (3)
   (.1599(، ومسلم يف البيوع باب يف اجتناب الشبهات، رقم )52رواه البخاري يف اإلميان، باب من أستربأ لدينه رقم ) - (4)
   . 488، 4/487لعباس القرطيب، انظر : املفهم أليب ا - (5)
   (.  4215رواه ابن ماجة يف الزهد، باب الورع والتقوى، رقم ) - (6)
   رواه البخاري يف كتاب البيوع، باب  - (7)
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 «.ما اجتمع احلالل واحلرام إال غلب احلرام احلالل » أنّه قال :  ما روي عن النيب  - 4

 هو حديث منقطع. عن البيهقيال أصل له، وقال السبكي نقال » قال احلافظ العراقي : 
مث  و موقوف على ابن مسعود ال مرفوع.ه. وهوأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق يف مصنفقلت : 

: مل خيرج عنها  : غي أن القاعدة يف نفسها صحيحة. قال اجلويّن يف السلسلة قال ابن السبكي
 .(1)« إال ما ندر

هما آية وحرمتهما آية، تأحلّ عن اجلمع بني األختني مبلك اليمني فقال :  سئل سيدنا عثمان  - 5
 َوَأن َتْجَمُعوْا دـَْيَن اأُلْختَـْيِن ِإالَّ  أحلهما عموم قوله تعاىل : ﴿ :راد.وامل(2)«والتحرمي أحب إلينا 

 ﴿ : احلرائر وملك اليمني، وحرمهما عموم قوله تعاىل[. فهي تشمل 23﴾ ]النساء : َما َقْد َسَلفَ 
  . أخوات: سواء كّن أخوات أو غي أي[ على إطالقها، 24النساء : ﴾ ] ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ 

 (3)ومنها  : تطبيقات القاعدة - ثـالثا :   

 .لو اختلطت امرأة من احملارم بأجنبيات حمصورات مل حيل الزواج بإحداهن  - 1

أحد أبويها كتايب و اآلخر جموسي أو وثّن : ال حيل نكاحها و ال ذبيحتها و لو كان كان من   - 2
 الكتايب األب يف األظهر تغليبا جلانب التحرمي

 . م قطعهارُ حَ الشجرة يف احلل و بعضها يف احلرم، ض لو كان بع - 3

ندقة مل ببواآلخر سهم بأن رماه أحدمها بلو اشرتك يف الذبح مسلم و جموسي أو يف قتل الصيد  - 4
  حيل

  .باالجتهاد ما مل تكثر األواين ءأتان مل جيز تناول شي ، بلنبأو لنب بقر ،ى مبيتةلو اشتبه ُمذَكْ  - 5

 .أو جبل مث سقط منه َحرُم حلصول املوت بالسهم والسقطةلو رمى الصيد فوقع بأرض  - 6

 ، َحُرم.الذكر معافظ اجلنب بالقران بقصد القراءة و لو تل - 7

 
 

                                       
   . 219انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (1)
 رجال سأل عثمان عن األختني يف ملك  رواه مالك والشافعي وغيمها من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنّ  - (2)

   اليمني.         
   . 211، 211انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (3)
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 (1)ومنهاا : ا دةـالق اتايـاستثن  : 
إن كان  ، فإنه جيوز استعمالهثوب املنسوج من حرير و غيهالاالجتهاد يف األواين و الثياب و  - 1

 فال. إذا زاد وزنا ، واستويا يف األصحاحلرير أقل وزنا و كذا إن 

َمسُّ كتاب التفسي ومحله، إن كان أكثر من القرآن وكذا إن استويا يف  جيوز لغي املتوضئ - 2
 األصح.

 ية كبية جاز النكاح منهن.ر لو اختلطت حمرمة بأجنبيات يف ق - 3

 لو رمى سهما إىل طائر فجرحه ووقع على األرض فمات، حّل أكله. - 4

كذا األخذ من ولكن يكره و ال حيرم يف األصح  ،ه حرام إذا مل يعرف عينهمالِ  رُ ثاَ كْ معاملة من أَ  - 5
 .عطايا السلطان إذا غلب احلرام يف يده

 (2)قواعد فرعية - رابعـا :     

حرام وحالل، وفيها غالبا قوالن : أصحهما : بني وهي أن جيمع يف عقدين  : تفريق الصفقة -أ 
احلرام  الكل، واختلف يف علته، فالصحيح أّنا اجلمع بني ،والثاين البطالن يفالصحة يف احلالل

 واحلالل فغلب احلرام، وقيل : اجلهالة مبا خيص امللك من العوض.

 ومن تطبيقات ذلك : 
 أن يبيع خال ومخرًا أو شاة وخنزيرًا يف صفقة واحدة. - 1

لنكاح يف أن جيمع مْن ال حتل له نكاح األّمة يف عقد واحد بني حرة وأمة، فاألظهر صحة ا - 2
 ، والثاين : البطالن يف الكل.ووثنية ، أو أجنبية وحمرمة، وكذا لو مجع بني مسلمة ر احل

  . بطلت يف الزائد ويف الباقي القوالن أظهرمها  الصحة  على القدر اجلائز اهلدنة إذا زادت  - 3

   ألنّه اجتمع« ب جانب احلضر لِّ إذا اجتمع يف العبادة جانب احلضر وجانب السفر غُ »   -ب 
 .(3)واحملرم فغلب احملرم املبيح    

 

                                       
   .  213، 212املرجع السابق، ص  - (1)
   . 214، 213انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (2)
    223، 222املرجع السابق، ص  - (3)
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 :  اـومن تطبيقاته

، أمت مسح مقيم وهو يوم وليلة، ألّن املسافر ال لو مسح على خفية يف حضر مث طرأ عليه سفر - 1
 ينزع خفية ثالثة أيام عند غي املالكية.

 لو شرع يف الصالة يف دار اإلقامة فسافرت سفينته فليس له القصر. - 2

 الفطر على الصحيح. عليه  اإلقامة فسافر أثناء النهار َحُرملو أصبح صائما يف - 3
 ، واملراد باملقتضي املوجب أو املبيح للفعل.(1)«إذا تعارض املانع واملقتضي قدِّم املانع »  -ج 

 :  ومن تطبيقاتهـا
 صح أنّه ال يغسل.األفلو استشهد اجلنب  - 1

 املاء عن سنن الطهارة َحرُم فعلها قل لو ضاق الوقت أو - 2

نام بعد الزوال ، قوالن، أحدمها الكراهة قياسا على تغي فم الصائم بسبب غي الصوم كأن لو  - 3
 القاعدة.

 خرج عن هذه القاعدة مسائل، منها : :  استثنـايات 
إن كان صالة و اللشهداء بغيهم يوجب غسل اجلميع و أو ا ،املسلمني بالكفار تىاختالط مو  - 1

 .الصالة على الكفار و الشهداء حراما

 . اهلجرة على املرأة من بالد الكفر واجبة و إن كان سفرها وحدها حراما - 2

 
 

 :الرابعة القاعدة

 تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة

 

تعترب هذه القاعدة من أهم قواعد احلكم والسياسة الشرعية بني الراعي والرعية، بني احلاكم 
 واحملكوم.

                                       
     . 224، 223والنظائر للسيوطي، ص انظر : األشباه   - (1)
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 معنى القاعدة - أوال :     

 :  داتهاشرح مفر  -أ 
 :  تعـريف اإلمـام - 1

ائتم به من : يف اللغة من الفعل أّم، تقول : أّمهم وأّم هبم وهي اإلمامة، واإلمام كل ما  اإلماام
 .(1)رئيس وغيه

..  اإلمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط املستقيم أو كانوا ضالني» وقال ابن منظور : 
يَّمه واملصلح له، والقرآن إمام املسلمني، وسيدنا حممد رسول اهلل : أئمة، وإمام كل شيء ق واجلمع
  ... (2)«إمام األئمة. 

 . ورئيس الدولة.(3)واإلمام اصطالحا : هو خليفة املسلمني، وأمي املممنني

 .(4)واإلمامة اصطالحا : خالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا

صلها ا، وأاشية ترعى رعيا فهي رعية إذا سرحت بنفسهمن رعت امل : ةـة في اللغـالر ي - 2
 واآلخر الرجوع.يف اللغة يدل على معنيني . أحدمها : املراقبة واحلفظ، 

: رعيت الشيء رقبته، ورعيته إذا الحظته. والراعي الوايل، واجلمع : رِعاء ورعاة،  فاألول
ذلك األصل ألنّه يدل على احملافظة، وراعيت األمر : نظرت إىل ما يصي، واإلرعاء اإلبقاء وهو من 

 .(5)ويقال للناس رعية ألّنم حتت مراقبة احلاكم أو األمي

 .(6) املممننييكانوا حتت الوالية العامة ألم  نْ : كل مَ  والرعية اصطالحا

 ، وهو احلاكم (7)هو احلافظ للشيء املراعي ملصاحله : والرا ي اصطالحا

 
                                       

   انظر : القاموس احمليط، مادة "أمم".  - (1)
   انظر : لسان العرب مادة "أمم".   - (2)
   .  11/49انظر : روضة الطالبني للنووي،  - (3)
   . 13األحكام السلطانية للماوردي، ص  - (4)
   .  315ي، ص ، واملصباح املن419انظر : معجم مقاييس اللغة - (5)
   . 223معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص  - (6)
     .4/27املفهم للقرطيب،  - (7)
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 : المصلبـة تعـريف  - 3

 يف اللغة : هي كاملنفعة وزنا ومعىن، ويقال يف األمر مصلحة أي : خي  املصلحة

 .(1)ها، واإلبقاء احملافظة عليها أو إبقاء، واملراد بالتحصيل جلبواملنفعة : هي اللذة حتصيال

واملصلحة اصطالحا : كل منفعة قصدها الشارع احلكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم 
 .(2)أو كانت مالئمة ملقصوده وفق شروط معنيهوعقوهلم ونسلهم وأمواهلم 

  الي :المعنى اإلجم - ب
حيقق مصاحلهم هم حتت واليته مبا  نْ يسهم أن يتصرف يف أمور مَ ئجيب على إمام املسلمني ور 

تنفذ وُحوِسب، لقول  وخارجها، فإن أخل بطلت تصرفاته وملهم مضارهم داخل البالد عن ويدفع
يت لِّ فإين قد وُ  أما بعد :  » اخلالفة : محد اهلل وأثىن عليه مث قال : عندما ويل سيدنا أيب بكر 

» ، وقال الشافعي : (3)« فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقوموين ... عليكم ولست خبيكم
 أي يتصرف يف شمونه باملصلحة. .(4)«منزلة اإلمام من الرعية منزلة الويل من اليتيم 

 قاعدةالتأصيل الشرعي لل - ثـانيا :     

 .(5)يشهد هلذه القاعدة الكتاب والسنة وعمل الصحابة

 :  من الكتاب -أ 
ِإنَّ اللََّه يَْكُمرُُكْم َأن تـَُؤدُّوْا اأَلَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم دـَْيَن النَّاِس َأن  قوله تعاىل ﴿ - 1

 [، 58]النساء : ﴾  دِِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َدِصيًرا َتْبُكُموْا دِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكم
َأن تـَُؤدُّوْا اأَلَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم دـَْيَن النَّاِس َأن َتْبُكُموْا وحمل الشاهد قوله ﴿ 

ن متام وأوالهم بذلك احلاكم، ومها م ،. فالعدل وأداء األمانة واجب على كل مسلم﴾ دِاْلَعْدلِ 
 الصالح واإلصالح.

                                       
   . 1/276املستصفى،   ، ولسان العرب مادة "صلح"،293انظر القاموس احمليط، ص  - (1)
   .  31انظر : املصاحل املرسلة وأثرها يف مرونة الفقه اإلسالمي حملمد بوركاب، ص  - (2)
   . 59تاريخ اخللفاء للسيوطي، ص  - (3)
 .233األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (4)
   .  5/255، تفسي القرطيب، 454، 453، القواعد الكلية لشبي، ص 233انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (5)
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. وقد اختلف من تضمنت مجيع الدين والشرعهذه اآلية من أمهات األحكام » قال القرطيب : 
فهي تتناول الوالة فيما إليهم  ،أّنا عامة يف مجيع الناس ،واألظهر يف اآلية؟ ...  املخاطب هبا

وهذا اختيار الطربي .  من األمانات يف قسمة األموال ورد الظالمات والعدل يف احلكومات .
 وتتناول من دوّنم من الناس يف حفظ الودائع والتحرز يف الشهادات وغي 

 .(1)« ذلك

ُهْم  ﴿يف رعاية مال اليتيم  قوله تعاىل :  - 2 َوادـْتَـُلوْا اْلَيَتاَمى َحتََّى ِإَذا دـََلُغوْا الْنَكاَح فَِإْن اَنْسُتم ْمنـْ
َواَلُهْم َواَل تَْكُكُلوَها ِإْسَرافًا َوِدَدارًا َأن َيْكبَـُروْا َوَمن َكاَن َغِنيًّا ُرْشًدا فَاْدفـَُعوْا ِإلَْيِهْم َأمْ 

ْلَيْكُكْل دِاْلَمْعُروِف  ْلَيْستَـْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقيًرا فـَ ويل  نْ [. فأمر اهلل تعاىل مَ 16: ﴾ ]النساء فـَ
اجة وعلى وجه املعروف، وأن ال مال اليتيم أن حيافظ عليه وأن ال يستعمل منه شيئا إال عند احل

، ومنزلة اإلمام من الرعية (2)يدفعه إليه حىت يبلغ راشًدا صاحلا يف دينه َحَسَن التصرف يف ماله
 ، أي يتصرف هلم مبا حيقق مصاحلهم. (3)منزلة الويل من اليتيم كما قال الشافعي

  : من السنة - ب
ُكْم ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُّ  َأال »: قال  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه  -رضي اهلل عنهما- ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  - 1

ُهَو َمْسُئوٌل َعْن اٍع َعَلى أَْهِلِه وَ ، َوالرَُّجُل رَ ُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ ، فَاأَلِمُي رَاٍع وَ َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 
، َوَعْبُد الرَُّجِل رَاٍع َعَلى َماِل ِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْنهُ ، َواْمرَأَُة الرَُّجِل رَاِعَيٌة َعَلى بَاْيِت بَاْعِلَها َوَولَ َرِعيَِّتهِ 

 .(4) « ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّته، َأال َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم مَ َمْسُئوٌل َعْنهُ  َسيِِّدِه َوُهوَ 

ُهَو ، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى أَْهِلِه وَ ُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ فَاأَلِمُي رَاٍع وَ : »  وحمل الشاهد قوله 
 .(5)هو احلافظ للشيء املراعي ملصاحله والراعي«  ،َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

من عبد يسرتعيه اهلل رعية، ميوت يوم ميوت وهو غاش  ما» قال :  عن أيب هريرة أن الّنيب  - 2
 .(6)« لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة

                                       
   . 256، 5/255تفسي القرطيب،  - (1)
   .  35، 5/34لقرطيب، ، تفسي ا16، 2/15انظر : زاد امليسر،  - (2)
   . 233انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (3)
   (. 1829رواه مسلم يف كتاب اإلمارة والبيعة، باب فضل اإلمام املقسط، رقم ) - (4)
   . 4/27املفهم،  - (5)
   (. 2116رواه البخاري يف األحكام، رقم ) - (6)
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 ِإال هَلُمْ  َغاش   َوُهوَ  فَاَيُموتُ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  َرِعيَّةً  يَِلي َوالٍ  ِمنْ  َما» قال :  وعنه أيضا أن النيب  - 3
 .(1) « اجْلَنَّةَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  مَ رَّ حَ 

 :  الصحابة من عمل - جـ
بعث عمار بن يسار على  ما أخرجه سعيد بن منصور يف سننه أن عمر بن اخلطاب  - 1

يف وبيت املال، وبعث عثمان بن حنالصالة واحلرب، وبعث عبد اهلل ابن مسعود على القضاء 
ِإْن  زَِلِة َوايل اْلَيِتيمِ ِإينِّ أَنْازَْلُت نَاْفِسي َوإِيَّاُكْم ِمْن َهَذا اْلَماِل مبَنْ » ، وقال : على مساحة األرضني

فَِإنَّ اللََّه تَاَباَرَك َوتَاَعاىَل ,  اْحَتْجُت َأَخْذُت ِمْنُه، فَِإَذا أَْيَسْرُت َرَدْدتُه، فَِإْن اْستَاْغنَاْيت اْستَاْعَفَفت
َيْستَـْعِفْف َوَمن  َوَمن َكاَن َغِنيًّا فـَلْ فإن  اهلل تعاىل قال : ﴿  .َوَمْن َكاَن َغِنيًّا فَاْلَيْستَاْعِففْ  : قَالَ 

، ومال اهلل هو املال العام الذي هو مال األمة والرعية، (2)« ﴾ َكاَن َفِقيًرا فـَْلَيْكُكْل دِاْلَمْعُروفِ 
 فال يأخذ منه إال حلاجة وباملعروف وإذا أيسر واستغىن رّد 

ى مصاحل ما أخذ، وهو أرقى ما توصل إليه حكام املسلمني يف رعاية املال العام واحملافظة عل
 األمة.

ح عليه حقه، والقوي يالضعيف فيكم قوي عندي حىت أر » قول سيدنا أيب بكر اخلالفة :  - 2
 .(3)«فيكم ضعيف عندي حىت أخذ احلق منه إن شاء اهلل 

 شروط نفاذ تصرفات اإلمام - ثـالثا : 
 يشرتط لنفاذ تصرفات اإلمام على الرعية ثالثة شروط، وهي : 

البلوغ والعقل واإلسالم والذكورة وبلوغ رتبة االجتهاد  قتضياهتااألول : الكفاءة، ومن م 
ليتسىن له رفع اخلالف يف اجملتهدات وانتقاء ما حيقق األصلح للمسلمني. قال تعاىل على لسان 

[. 55﴾ ]يوسف :  قَاَل اْجَعْلِني َ َلى َخَزاِئِن اأَلْرِض ِإْني َحِفيظم َ ِليمم  يوسف عليه السالم ﴿
 املال العام، ومها األمانة والعلم.شرطني فيمن يرعى  فآلية ذكرت

اليت تبىن على حراسة الدين الثاين : العدالة واألمانة اليت حتمله على التحقق مبقاصد اإلمامة  
فاملقصود الواجب بالواليات إصالح دين اخللق الذي مىت » وسياسة الدنيا، قال الشيخ ابن تيمية : 

                                       
   (. 2117رواه البخاري يف األحكام، رقم ) - (1)
 .233، األشباه والنظائر للسيوطي، ص 36اخلراج أليب يوسف، ص  - (2)
   . 57تاريخ اخللفاء للسيوطي، ص  - (3)
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 وإصالح ما ال يقوم الدين  ،، ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيافاهتم خسروا خسرانًا مبيناً 

  .(1)« إال به من أمر دنياهم

الثالث : أن حيقق التصرف مصلحة للرعية أو يدفع عنهم مفسدة. قال اإلمام العز بن عبد  -
ًا للضرر يتصرف الوالة ونواهبم مبا ذكرنا من التصرفات مبا هو األصلح للموىل عليه، درء »السالم : 

والفساد، وجلبًا للنفع والرشاد، وال يقتصر أحدهم على الصالح مع القدرة على األصلح إال أن 
يمدي إىل مشقة شديدة، وال يتخيون يف التصرف حسب ختيهم يف حقوق أنفسهم.. وكل تصرف 

 .(2)« جرَّ فساداً أو دفع صالحاً فهو منهي عنه

  (3)تطبيقات القاعدة -رابعـا : 

على األصناف الثمانية أن يفاضل بينهم إذا تساوت لى إمام املسلمني إذا قسم الزكاة حيرم ع - 1
 حاجاهتم.

ال جيوز ألحد من والة األمور أن ينصب إماما فاسقا للصلوات اخلمس وإن صحت الصالة  - 2
وويل األمر مأمور مبراعاة املصلحة، وال مصلحة يف محل الناس على فعل  ،خلفه ألّّنا مكروهة

 مكروه.

ما حيقق املصلحة، فإذا مل تظهر  والرق واملّن والفداءعلى اإلمام أن خيتار يف األسرى بني القتل  - 3
 هم إىل أن يظهر له األصلح.حبس

يرجع تقدير ما يمخذ من جتار دار احلرب إذا دخلوا دار اإلسالم إىل إمام املسلمني على حسب  - 4
  .(4)ما تقتضيه املصلحة

 أكثر من الثلث. ال جييز وصية من ال وارث له ب - 5

ليس له أن يزوج امرأة بغي كفء وإن رضيت، ألن حق الكفاءة للمسلمني، وهو كالنائب  - 6
 عنهم، فال يقدر على إسقاطه.

                                       
   السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية.   - (1)
   . 1/72قواعد األحكام يف مصاحل األنام البن عبد السالم،  - (2)
   . 235، 234يوطي، ص انظر : األشباه والنظائر للس - (3)
   .  1/451انظر : املعونة للقاضي عبد الوهاب،  - (4)
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ال يقدم يف والية احلرب إال أشجع الناس وأعرفهم مبكائد احلروب والقتال مع النجدة والشجاعة  - 7
 واحدة ختي اإلمام، وله أن يقرع بينهم وحسن السية يف االتباع، فإن استووا فإن كانت اجلهة

(1). 

أال  والضابط يف الواليات كلها» وكذلك احلال يف سائر الواليات لقول العز بن عبد السالم : 
يقدم فيها إال أقوى الناس جبلب مصاحلها ودرء مفاسدها، فيقدم األقوى بأركاّنا وشرائطها 

 .(2)«على األقوم بسننها وآداهبا ... 

 

 الخامسة : القاعدة

  .(3)الوالية الخاصة أقوى من الوالية العامة

 تعترب هذه القاعدة ضابطا ألنواع الواليات عند تعارضها من حيث التقدمي والتأخي.

 معنى القاعدة - أوال  : 

 :  شرح المفردات -أ 

 .(4)، وبالكسرة السلطة واإلمارةالنُّْصرَةُ  بالفتح الوالية يف اللغة  - 1

 .(5)«نفاذ التصرف على الغي شاء أم أىب » ح : ويف االصطال 

 عامة وخاصة. : وهي نوعان

 :وهي على درجات ،واملال ما تكون يف الدين والدنيا والنفس: هي  ةـة العامـالوالي - 2
 بيضة. ويناط هبا الدين وإقامته، ومحاية (6)مث تليها والية نوابه ووالته ،والية اإلمام األعظمأعالها 

                                       
   . 357القواعد الكلية لشبي، ص  - (1)
 1/76 األنام، مصاحل يف األحكام قواعد - (2)

 145جنم، والنظائر البن  ، األشباه3/345القواعد للزركشي ، ، املنثور يف 2216انظر األشباه والنظائر للسيوطي، ص  .- (3)
    .  11/399انظر : تاج العروس للزبيدي، مادة "وكس"،  - (4)
   . 1/191غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر للحموي،  - (5)
 .384انظر : القواعد الفقهية للندوي، ص  - (6)
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الوالة واألمراء، وتقسيم األموال  عاهدات وتعينيالثغور وإبرام امل وسدّ ، وجتهيز اجليوش، املسلمني
 .(1)ومحاية األنفس وتزويج من ال ويّل له، وحنو ذلك مما هو من صالحيات احلاكم ونائبه

 ومسيت عامة ألّّنا تعم وتشتمل مجيع املسلمني الذين هم حتت والية اإلمام.

 وتكون يف املال والنكاح كاألب واجلد، وقد تكون يف النكاح :  الواليـة الخـاصة - 3

 .(2)فقط كسائر العصبة، وقد تكون يف املال فقط كالوصي

 ألّّنا تقتصر على أفراد حمصورين.ومسيت خاصة 

 :  المعنى اإلجمالي للقاعدة -ب 
 الويّل العام.إذا اجتمع على فرٍد ما واليتان عامة وخاصة، قدِّمت تصرفات الويل اخلاص على 

 ن : اوسبب ذلك وجه
: كلما كانت الوالية املرتبطة بشيء أخص ممّا فوقها بسبب ارتباطها به وحده كانت  األول
 .(3)يف ذلك الشيء مما فوقها يف العمومأقوى تأثياً 

: االعتبار باخلصائص أوىل من االعتبار باملراتب هنا، فقد تتميز الوالية اخلاصة  ايناالث
مبا ال تتوفر يف الوالية العامة، َكُحِنوِّ األب على أوالده، فهو أقوى من حنّو احلاكم خبصائص ر 

 .(4)عليهم

 التأصيل الشرعي - ثـانيا : 
اميا امرأة » قال :  أن النيب  -ىل حديث عائشة )رضي اهلل عنهاهذه القاعدة إ أصليرجع 

اطل، فإن دخل هبا فلها املهر مبا نكحت بغي إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها ب
 .(5)«استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ويّل من ويّل له 

 .«فإن اشتجروا فالسلطان ويّل من له ويل له » وحمل الشاهد 

                                       
   . 29، األحكام السلطانية للماوردي، ص 216انظر : غياث االسم للجويّن، ص  - (1)
   .287انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (2)
     .249، شرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص 1/147انظر : شرح اجمللة للناسي،  - (3)
   . 385انظر : القواعد الفقهية للندوي، ص  - (4)
 (، 22183بو داود، رقم )(، وقال حديث حسن، وأ1118رقم ) اح، باب ما جاء ال نكاح إال بويلرواه الرتمذي يف النك - (5)

   (.  1879وابن جماجه، رقم )       
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والتشاجر : اخلصومة، واملعىن : فإن اختلف األولياء اخلاصون وتنازعوا كانوا كاملعدومني فيقوم 
ج وِّ زَ ويّل له. ومفهومه : ليس له أن ياُ  ، ألنّه ويّل من(1)احلاكم مقامهم فيزوجهاالويل العام الذي هو 
 مما يدل على أن الوالية اخلاصة أقوى من العامة. ،إذا وجد الويّل اخلاص

 تطبيقات القاعدة - ثـالثا  : 
خبالف احلاكم فإنه ال يصح يف زوجها بغي كفء ففعل صح، يلو أذنت للويل اخلاص أن  - 1

 .(2)األصح

 .(3)ليس للحاكم أن يزوج الصغي مع وجود وليه، ألن حنو األب واجلد على األوالد أمر ظاهر - 2

القصاص جمانا، وليس لإلمام  نالدية، وله العفو ع نللويل اخلاص استيفاء القصاص والعفو ع - 3
 .(4)العفو جمانا

رف بإجيار أو ال ميلك القاضي التصرف يف الوقف مع وجود متول عليه ولو من قبله، فإذا تص - 4
 .(5)ض أو صرف مل ينفذبق

ي مع وجود وصّي األب أو وصي اجلد أو الوصّي الذي غليس للقاضي التصرف يف مال الص - 5
 .(6)عينه هو

 
 
 
 

 : سادسةالقاعدة ال

 .(7)ــــراج بالضمــــان ـالخـ
                                       

   .  4/228األحوذي،  انظر : حتفة - (1)
 .216، ص سيوطيانظر : األشباه والنظائر لل - (2)
   . 1/82انظر : شرح اجمللة للمحاسّن،  - (3)
   . 286انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (4)
   . 251، ص عد الفقهية للزرقاظر : شرح القواان - (5)
   املرجع السابق.  - (6)
 .255، األشباه والنظائر للسيوطي، 2/973انظر : املعونة للقاضي عبد الوهاب،  - (7)
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املالية وهي تدل على عدل اإلسالم حيث الت ته القاعدة يف أكثر أبواب املعامتدخل ها
 ررت مبدأ الغرم بالغنم.ق

 معنى القاعدة - أوال  : 
 :  شرح المفردات -أ 
 :  ريف الخـراجـتع - 1

ألنّه  ومعناه النفاذ من الشيء، واخلراج واخلَرج اإلتاوة  اخلراج يف اللغة من خرج خيرج خروجا،
 .(1)مال خيرجه املعطي

 وسكن الدار لعبد، ، وكسب ا(2)واصطالحا : ما خرج من الشيء من عني ومنفعة وغّلة
 

 ، ومثرة الشجرة وحليب احليوان وحنو ذلك.(3)وأجرة الدابة
 :  تعـريف الضمـان - 2

جعل الشيء يف شيء  :صله يف اللغةوأ الضمان يف اللغة : من ضمنته املال، أي ألزمته إياه،
يف بطون حيويه، وُيسمى الكفالة ألنّه إذا ضمنه كأنّه استوعب ذمته، ومنه املضامني، وهي ما 

 .(4)احلوامل، ويأيت الضمان مبعىن احلفظ والرعاية
 كان  ه إنلَ ثاْ مِ  دُّ رُ ياَ  ،هو الغرم، وهو ما يتحمله الغارم عند تلف الشيءوالضمان اصطالحا : 

 .(5)مثليا أو قيمته إن كان قيميا
 

  :  المعنى العام للقاعدة -ب 
َض ما كان عليه من ضمان امللك ما خرج من الشيء من عني ومنفعة وغّلة فهو للمشرتي ِعوَ 

 .(6)لو تلف املبيع، فالغّلة له ليكون الغنم يف مقابل الغرم
                                       

   .313انظر : معجم مقاييس اللغة، ص  - (1)
   .2/119انظر : املنثور يف القواعد للزركشي،  - (2)
   . 361لزرقاء، ص انظر : شرح القواعد الفقهية ل - (3)
   .  3/112انظر : خمتار الصحاح مادة "ضمن"، والنهاية يف غريب احلديث،  - (4)
   .  312انظر : القواعد الكلية لشبي، ص  - (5)
   .  2/119انظر : املنثور يف القواعد للزركشي،  - (6)
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 1وللقاعدة صيغة أخرى، وهي: من له الغنم عليه الغرم

 التأصيل الشرعي للقاعدة - ثـانيا  : 
 يشهد هلذه القاعدة السنة والقياس.

 :  من السنـة -أ 
أّن  -رضي اهلل عنها-ائشة يح عن أمنا عأخذت هذه القاعدة بألفاظها من حديث صح

فرّده عليه،   عنده ما شاء اهلل أن يقيم مث وجد به عيبا فخاصمه إىل الّنيباع غالما فأقام تبرجال ا
 .(2)«: اخلراج بالضمان  فقال رسول اهلل  ! فقال الرجل : يا رسول اهلل قد استعمل غالمي

 أن يعوضّن عليه :  أي«  ! غالمياستعمل  قد يا رسول اهلل» قول البائع : وحمل الشاهد، 
"اخلراج بالضمان" أي : إنّه  -عليه الصالة والسالم-مي من خدمات. فأجابه الغمن  هما استفاد

 استحق ذلك مقابل ضمانه الغالم لو أصابه شيء.

 :  المعقولمن  - ب
ها، فالعني يف كل من ك منافعه " جبامع ضمان اهلالكالقياس على أصل "من ملك شيئا مل

على قبل الرد بالعيب إذا هلكت هتلك  ةلك على مالكها، والعني املشرتاهتاململوكة إذا هلكت 
 .(3)املشرتي إذا كانت يف يده فله منفعتها

 (4)شروط ملك الغلة - ثـالثا  : 
األصل، أما إذا كانت الزيادة متصلة فال تدخل يف ملك املشرتي  أن تكون الغلة منفصلة عن - 1

 املبيع بالعيب، كالسمن والكرب، ألّّنا مناء وليست خبراج.إذا رّد 

أن تكون الغلة حاصلة عن عني مملوكة ملكا شرعيا كالشراء واهلبة، فإن حصلت عن ملك غي  - 2
 الغصب والسرقة مل يستحقها من وقعت حتت يده.شرعي ك

                                       
1

 .519انظر: مشرح املنهج النتخب ص   - 
 ، 237، 6/48(، وأمحد يف مسنده، 3518، فيمن اشرتى عبًدا فاستعمله مث وجد به عيبا، رقم )رواه أبو داود يف البيوع - (2)

     والرتمذي يف البيوع باب اخلراج بالضمان، وقال حسن صحيح غريب.        
   . 313، نقال عن القواعد الكلية لشبي، ص 34انظر : اخلراج بالضمان للمعابدة، ص  - (3)
     .314، القواعد الكلية لشبي، ص 2/195: بداية اجملتهد البن رشد،  انظر : انظر - (4)
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ملصراة فخرج ما كان قبل ذلك كلنب ا ،أن تكون الغلة حصلت بعد وقوع سبب امللك كالبيع - 3
 ر.بدله صاع من متفهو موجود قبل عقد البيع، ولذلك يضمنه املشرتي برد 

 (1)أسباب الضمان - رابعـا  : 
 قرب ومثال الثاين إيقاد نارٍ  ،الدار ّسبب، فمثال األول هدمتاإلتالف ملال الغي باملباشرة أو ال - 1

 زرع الغي فتنتقل إليه.

ال يد أمانة، فيد األمانة هي اليت قبضت  وضع اليد على الشيء حبيث تكون يده يد ضمان - 2
 ال يضمنون مال اليتيم، فهمالءعن املالك ملصلحته كالوديع وعامل املضاربة والوصي على  ةيابن

 إال بالتعدي والتقصي. 

ويد  كيد املشرتي بعد القبض  قبضت العني ملنفعة القابض نفسه،هي اليت ويد الضمان:
 ما تلف عندهم ولو من غي تقصي منهم.الغاصب والسارق، فهمالء يضمنون 

م ضمنا هِ راحة على شرط من الشروط أو فُ صفيه  العقد : يعترب العقد مصدرًا للضمان إذا ُنصَّ  - 3
هو ما ُعنيِّ يف صلب  ،ما يضمن ضمان عقد قطعا» قال السيوطي :  .على ما يقتضيه العرف

 .(2)«عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح 

 القاعدةتطبيقات  - خـامسا  : 
ألنّه لو تلف يف يده  ،لورّد املشرتي حيوانا خبيار العيب وكان قد استعمله مدة ال تلزمه أجرته - 1

 .(3)ضمنه من مالهقبل الرد 

 أجرة االستعمال.ويلحق بذلك رّد السيارة بالعيب، فإنه ال تلزمه 
بيع كانت الثمرة مثر املبيع عند املشرتي مث ُرّدت على البائع بسبب ظهور مالك آخر للمألو  - 2

 .(4)تبعة اهلالك فيما لو هلكتللمشرتي، ألنّه هو املتحمل 

 غّلة الرهن للراهن ألّن الضمان عليه. - 3

 .(2)الغاصب إذا اجتر باملال املغصوب يكون رحبه له ألنه يف ضمانه، واخلراج بالضمان - 4
                                       

   . 64، نظرية الضمان لوهبة الزحيلي، ص 314انظر : القواعد الكلية لشبي، ص  - (1)
   .362انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (2)
   .  1/78انظر : درر احلكام شرح جملة األحكام،  - (3)
   . 315: القواعد الفقهية لشبي، ص  انظر - (4)
 .2/497انظر: املقدمات  - (2)
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  انت على هيئته : الغاصب يضمن ويرد الغلة املتولدة من الشيء املغصوب إذا ك االستثنـاي 
 .(3) سل احليواننوصورته ك     

 

 : بعةالقاعدة السا

التـابع  تـابع
(4)

  
 

متعددة ويتخرج عليها من الفروع الفقهية ماال حيصى  تدخل هاته القاعدة يف أبواب فقهية 
 كثرة.
  معنى القاعدة - أوال : 

 : معنـى التـابع -أ 
اتبعه وأَتْاَبعه إذا حلقه، واألصل واحد وهو التُلّو التابع يف اللغة من تبعت فالنا إذا تلوته، و  -

 .(5)اللحوقو 

 :  (6)والتابع يف اصطالح الفقهاء يراد منه عدة أمور، وهي  -

ما اتصل بغيه اتصاال حقيقيا لغة وشرعا حبيث يكون جزء منه، كالعضو من احليوان، وفروع  - 1
 خلوقة يف األرض وحنو ذلك.رة املاراقها، وقفل الباب املثبت يف الباب واحلجو األشجار وأ

 ما اتصل بغيه اتصاال قابال لالنفصال عنه، كاجلنني والثمار. - 2

 ما تصل بغيه اتصاال ضروريا كاملفتاح من القفل. - 3

خاضع للعرف خيتلف ما اتصل بغيه اتصاال عرضيا كالنقل والتفريغ يف األشياء املباعة. والتابع  - 4
 باختالف.

 : المعنى اإلجمالي للقاعدة - ب
                                       

 .2/497،  املقدمات 519انظر: شرح املنهج النتخب ص  - (3)
 .228انظر: األشباه والنظائر للسيوطي ص  - (4)
(5)

   .  177معجم مقاييس اللغة، ص  - 
(6)

   .  311، 311(، القواعد الكلية لشبي، ص 233-231ملواد )، جملة األحكام العدلية ا3/183انظر : الفروق للقرايف،  - 
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إن التابع لغيه يف الوجود حقيقة أو حكما ينسحب عليه حكم املبتوع ألّن التابع ال حيمل 
 ال بذاته. ه، فهو قائم بغي (1)وجوًدا مستقال

 التأصيل الشرعي للقاعدة - ثـانيا  : 
 يشهد هلذه القاعدة املنقول واملعقول.

 :  من السنـة -أ 
فثمرهتا  ابتاع خنال بعد أن تمبر من » قال :   أّن رسول اهلل -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر  - 1

. (2)« ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشرتط املبتاع ،للبائع إال أن يشرتط املبتاع
اَلة ، وعند ذلك تثبت مثرهتا بإذن ه، وهو : أن جيعل يف النخلة َفحَ وتأبي النخل تلقيحه وتذكي 

» . ويقال (3)«مأبورة بكسر الباء وضمها. فهي  -النخل أَِبرُها  تُ بَارْ أَ » اهلل تعاىل. يقال : 
تأبيًا، وهي ُمَمبّرة ... مث ثد يُاَعربَّ به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها  -مشدًدا  -أبّرت النخل 

 .(4)وإن مل يفعل فيها شيء كالزرع

ذا بيعت األصول وظاهر هذا احلديث يقتضي بلفظه أن الثمرة املأبورة ال تدخل مع أصوهلا إ
، وهو وجه (5)أن غي املأبورة داخلة يف البيع -مفهوم املخالفة-إال بالشرط، ويقتضي دليل خطابه 

 االستدالل.

 . والذكاة الذبح (6)«ذكاه أّمه ذكاة اجلنني » قال :  أن النيب  عن أيب سعيد اخلدري  - 2
 

إذا خرج ميتا أّمه يف الذكاة  أن اجلنني يتبععلى أو النحر بالشروط الشرعية، واحلديث يدل 
خرج حيا ومات قبل املكن من ذكائه ففيه خالف والظاهر جواز أكله  باتفاق الفقهاء، وإذا

 .(7) عند املالكية

                                       
   . 363انظر : القواعد الفقهية للندوي، ص  - (1)
   (.  2214(، والبخاري يف البيوع، رقم )1543يف البيوع، باب فيمن باع خنال فيه مثر ... رقم )مسلم رواه  - (2)
   . 3/468رواه أمحد،  - (3)
   .  398، 4/397بن العباس القرطيب، انظر : املفهم ال - (4)
   املرجع السابق .  - (5)
   . 2828، وقال حديث حسن وأبو داود يف الذبائح رقم 1513أبواب الصيد، باب يف ذكاة اجلنني رقم رواه الرتمذي يف  - (6)
   .  273، 6/272 عارضه األحوذي شرح صحيح الرتمذي البن العريب، 8/164انظر : نيل األوطار للشوكاين،  - (7)
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 اتهكفذ  -أي نبت شعره-يقولون : إذا أشعر اجلنني  كان أصحاب رسول » قال مالك : 
غي ذكاة إال أن يسبق بنفسه من وز أكله . فإن خرج اجلنني حيا وجبت ذكاته، وال جي(1)«أّمه  ذكاة

 .(2)فيموت فور خروجه قبل أن تدركه الذكاة، فإنّه يمكل

 :  من المعقول -ب 
إن التابع متصل باملتبوع اتصال خلقه كما يف اجلنني يتغذى بغذائها فتكون ذكاته كذكاة 

فيلحق التابع باملتبوع يف ، وألّن إفراد التابع حبكم يشق على املكلفني (3)عضو من أعضاء الذبيحة
 .(4)التيسياحلكم عمال بقاعدة املشقة جتلب 

 تطبيقات القاعدة - ثـالثا  : 
النفل تابع للفرض يف القراءة، فالقراءة يف فرائض النهار سربا فكذلك نفله، ألن زمان الفرائض  - 1

 5ملا انقسم إىل جهر وإخفات فكذلك زمن النفل 

 .(6)د بالبيعاحلمل يدخل يف بيع األم فال يفر  - 2

إذا ضرب بطن امرأة فماتت مث بعد موهتا ألقت جنينها فعلى الضارب دية األم وال غرة عليه،  - 3
 .(7)فقد اعتربت غرته داخلة يف دية األم لكوّنا تبعا هلا

الربح يف عروض التجارة ونتاج السائمة يتبعان أصلهما يف احلول فيضمان إىل حول أصلها  - 4
 .(8)فأشبها النماء املتصلألّنما تبع هلما من جنسها 

تابعة زوائد املغصوب كالصوف واللنب تعود إىل املغصوب منه ألّن املغصوب ملكه والزوائد  - 5
 .(9)للمغصوب

                                       
 .6/52انظر : تفسي القرطيب ،  - (1)
   . 2/114انظر : حاشية الدسوقي،  - (2)
   .  8/179انظر : املغّن البن قدامة،  - (3)
   .  312انظر : القواعد الكلية لشبي، ص  - (4)
 .1/292انظر: املعونة للقاضي عبد الوهاب   - 5
   .  228يوطي، ص انظر : األشباه والنظائر للس - (6)
   . 197شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص  - (7)
   انظر : املغّن البن قدامة. - (8)
   .  314انظر : القواعد الكلية لشبي، ص  - (9)
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وال  تبعاإذا باع أرضا وهلا حقوق ارتفاق، من حق شرب ومسيل وطريق فإّنا تدخل يف األرض  - 6
 .(1)تفرد باحلكم

 (2) مستثنيات القا دة  : 
 ن حقه يف حبس الرهن جاز مع بقاء حقه يف الدين.سقط املرهتلو أ - 1

 لو ابرأ الدائن الكفيل صح اإلبراء وال يسقط الدين على األصيل . - 2

 القواعد الفرعية - رابعـا  : 
 يتفرع عن هاته القاعدة عدة قواعد، منها :

هو من ومعىن القاعدة: أن التابع الذي ، (3)، ألنّه إمنا جعل تبعاالتادي ال يفرد دالبكم -أ 
 ومن فروعها :  4قبيل اجلزء أو كاجلزء من غيه، اليصلح أن يكون حمال يف العقود عليه خبصوصه

 .، كالدود يف التمرالدود املتولد يف الطعام جيوز أكله معه تبعا ال منفرا يف األصح - 1

، مل عليه الدين املمجُل، األجل نْ مَ سقط أصفات احلقوق ال تفرد باإلسقاط ، ألّّنا تابعة. فلو  - 2
يسقط، وال يتمكن املستحق من مطالبته يف احلال يف األصح ألنّه صفة تابعة، والصفة ال تفرد 

 سقط اجلودة أو الصحة ال تسقط.أباإلسقاط، وكذا لو 

ع، ألّن يال يستثىن من الب منفردا اجلنني الذي يف بطن أّمه ال يباع منفرًدا عن أمه، وكما ال يباع - 3
 .(5)منفرًدا ال يصح استثناؤه من احلكم ماال يصح إيراد العقد عليه

 

 :  (6)، ومن فروعهايسقط دسقوط المبتوعالتادي  - ب
 من فاتته صالة أيام اجلنون، ال يستحب له قضاء رواتبها ألن الفرض سقط فكذا تابعه. - 1

                                       
   . 314انظر : القواعد الكلية لشبي، ص  - (1)
   املرجع السابق.  - (2)
    228انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (3)
 .3/1466املعونة للقاضي عبد الوهاب  - 4
   .365انظر : القواعد الفقهية للندوي، ص  - (5)
   . 229انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (6)



- 33 - 

بالطواف والسعي واحللق ال يتحلل بالرمي واملبيت ألّنا من من فاته احلج برتك الوقوف فتحلل  - 2
 الوقوف ، وقد سقط فيسقط التابع. توابع

 التابع.لو مات الفارس سقط سهم الفرس ألنّه تابع، فإذا سقط األصل سقط  - 3
 :  (1)، ومن فروعهاال يتقدم  لى المبتوعالتادي  -جا 

 ال يصح تقدم املأموم على اإلمام يف املوقف وال يف تكبيه اإلحرام وال يف سائر األفعال يف وجه. - 1

إال بعد إحرام  مل يصح إحرامهم هبم ن ال تنعقد به كاملسافر والعبد واملرأةماجلمعة لو حضر  - 2
 أربعني من أهل الكمال ألّّنم تبع كما يف أهل الكمال مع اإلمام.

 لفظ الرهن على البيع مل يصح، ألن الرهن تابع للبيع.لو باع بشرط الرهن فقدم  - 3

 :  (2)ا، ومن فروعهيغتفر في التوادي ماال يغتفر في غيرها - د
 .الستقالله سجود التالوة يف الصالة جيوز على الراحلة قطعا تبعا، وجرى فيه خارجها خالف - 1

 ال يصح بيع الزرع األخضر إال بشرط القطع، فإن باعه مع األرض جاز تبعا. - 2

 ال يصح أن يقف على نفسه، ولو وقف على الفقراء مث صار منهم استحق يف األصح تبعا. - 3
 

 القاعدة الثامنة :

 .(3)لخروج من الخالف مستحبا

هذه قاعدة جليلة تدخل يف أكثر أبواب الفقه ويتخرج عليها من الفروع ماال حيصى كثرة، 
 .واالستفادة منه وهي تدل على احرتام الرأي اآلخر

 
 معنى القاعدة - أوال : 

 : شـرح المفـردات -أ 

                                       
     .231انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (1)
      . 232انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (2)
         . 257ه والنظائر للسيوطي، ص انظر : األشبا - (3)
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ذهب كل واحد إىل غي ما  اخلالف يف اللغة ضد الوفاق، فتقول : ختالف القوم واختلفوا إذا - 1
 .(1)ذهب إليه اآلخر

واخلالف اصطالحا : خالف العلماء يف أحكام الفروع، سواء كان هذا اخلالف داخل املذهب 
 .(2)أو خارجه

 .(3)مبعىن الحظ، تقول : راعى األمر أي : ال حظه ،اعىاملراعاة يف اللغة مصدر ر  - 2

 .(4)واملراعاة اصطالحا : اعتبار القول وترجيح جانبه
 : المعنى اإلجمالي – ب

إىل الوقوع يف حمذور يندب اتباع قول املخالف فيما أوجبه أو حرمه شريطة أال يمدي ذلك 
 نص أو قاعدة كلية أو قياس جليّ  شرعي كمخالفة

 التأصيل الشرعي للقاعدة - ثـانيا : 
 يشهد هلذه القاعدة النصوص النبوية، وهي :

اهلل بن زمعة يف وعبد اختصم سعد بن أيب وقاص »  قالت : -رضي اهلل عنها-عن عائشة  - 1
يب وقاص، عهد إيّل أنّه ابنه، انظر إىل أابن أخي عتبة بن  ،هذا يا رسول اهللغالم، فقال سعد 

شبهه. وقال عبد اهلل بن زمعة : هذا أخي يا رسول اهلل، ولد على فراش أيب من وليدته. فنظر 
د، الولد للفراش وللعاهر بعتبة فقال : هو لك يا عب إىل شبهه فرأى شبها بيِّنا رسول اهلل 

 .(5)«اجلحر، واحتجيب منه يا سودة بنت زمعة، فلم ير سودة قط 

ولد للفراش وهو األصل، وراعى شبه الحكم ب يب فاحلديث أصل يف مراعاة اخلالف، ألّن النّ 
 ألنّه اجنيب عنها. أمر بنت صاحب الفراش أن حتتجب منهالعبد بأبيه وهو عتبة بن أيب وقاص ف

                                       
   انظر : املصباح املني مادة "خلف".  - (1)
   .379انظر : األصول اليت اشتهر انفراد إمام دار اهلجرة هبا للدكتور حممد زلقان، ص   - (2)
   . 274، واملصباح املني، ص 248انظر : خمتار الصحاح، ص  - (3)
   . 1/24، إيضاح السالك إىل مذهب اإلمام مالك، 258ر للسيوطي، ص انظر : األشباه والنظائ - (4)
 (، ومسلم يف الرضاع، باب الولد للفراش 6729رواه البخاري يف الفرائض، باب من ادعى أخا أو ابن أخ رقم ) - (5)

   (.   1457رقم )         
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احها داطل ... فإن دخل دها فلها أيما امرأة نكبت دغير إذن وليها فنك: »  قوله 
وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك » .قال الشاطيب : (1)« المهر دما استبل منها

رى الصحيح يف هذه يقع فيه املياث ويثبت النسب للولد. وإجراؤهم النكاح الفاسد جمُْ 
بصحته على اجلملة وإال كان يف  على احلكم  حرمة املصاهرة وغي ذلك دليلكام ويفاألح

 .(2)«وليس يف حكمه باتفاق، فالنكاح املختلف فيه قد يراعى فيه اخلالف  ،حكم الزىن

 (3)شروط مراعاة الخالف - لثاثـا : 
قواعد الشرع أو  شرعي كمخالفة النص أو اإلمجاع أو أن ال يمدي مراعاة اخلالف إىل حمذور - 1

 القياس الظاهر.

أن ال يوقع مراعاته يف خالف آخر، ومن مث كان فصل الوتر أفضل من وصله ومل يراع خالف  - 2
 أيب حنيفة ألن من العلماء من ال جييز الوصل.

 أن يكون دليل املخالف قويا ناجتا عن اجتهاد صحيح. - 3

 (4) تطبيقات القاعدة - ثـالثا : 
 به.و ة مراعاة ملن قال بوجاستحباب الدلك يف الطهار  - 1

 استيعاب الرأس باملسح مراعاة ملن قال مبسح كل رأس. - 2

 خروجا من خالف من حرمه. عند االضمار وقصد اإلصالح كراهة نكاح احمللل - 3

 كراهة صالة املنفرد خلف الصف خروجا من خالف من أبطلها. - 4

 ن الفاحتة.باعتبارها آية م أوجب قراءهتا قراءة البسملة يف الصالة مراعاة ملن - 5
 

 القاعدة التاسعة:
)من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(

(1)
. 

                                       
   ل حديث حسن.   رواه أبو داود يف النكاح باب الويل، والرتمذي يف النكاح، وقا - (1)
   .   4/214املوافقات  - (2)
   .   257انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (3)
   .   257انظر : األشباه والنظائر للسيوطي، ص  - (4)
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مااااان األصاااااول املعماااااول هباااااا عناااااد أكثااااار الفقهااااااء، املعاملاااااُة بنقااااايض املقصاااااود الفاساااااد، وتااااادخل 
 هاته القاعدة يف أبواب كثية ويتخرج عليها كثي من الفروع. 

 معنى القا دة:  -أواًل 

 شرح المفردات:  . أ

: ماااااان َعِجاااااال وبابااااااه طاااااارب، والعجاااااال والعجلااااااة ضااااااد الاااااابطء، واسااااااتعجله طلااااااب جلاســــــتع -1
 .(2)عجلته، واستعجال الشيء املسارعة إليه قبل حصوله

 .  (3): وقت حصول سببه العاماألوان -2

 . (4): مأخوذ من احلرام، وهو املنع، وهو ضد احلاللالبرمان -3

 المعنى اإلجمالي:   . ب

بب عااااام مطاااارد، وطلااااب حتصاااايله قباااال وقاااات حلااااول ماااان اسااااتعجل الشاااايء الااااذي وضااااع لااااه ساااا
 . (5)سببه، وقصد حتصيله بغي ذلك السبب عوقب بنقيض قصده، ومنع من حتصيله

وهلاتاااااه القاعااااادة صااااايغ أخااااارى، ومنهاااااا: "مااااان اسااااااتعجل ماااااا أخاااااره الشااااارع جياااااازى بااااارده" )"ماااااان 
 . (6)األصول العاملة بنقيض املقصود الفاسد"(

 : التكصيل الشر ي للقا دة -ثانياً 

 أخذت من نصوص الكتاب والسنة، ومنها:

                                                                                                                
، األشباه والنظائر للسيوطي ص 87قاعدة  136، إيضاح املسالك ص 2/793(  انظر: املعونة للقاضي عبد الوهاب 1)

 .403القواعد الفقهية للزرقا ص ، شرح213
 واملصباح املني مادة "عجل".  ( انظر: خمتار الصحاح 2)
 . 24( انظر: املصباح املني ص3)
 ( انظر: خمتار الصحاح مادة "حرم".4)
 .403( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 5)
 . 87، القاعدة 132( انظر: إيضاح املسالك للونشريسي ص6)
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قولااااااه تعاااااااىل: ََواَل ُجنَاااااااَح َعلَااااااْيُكْم ِفيَمااااااا َعرَّْضااااااُتْم بِااااااِه ِمااااااْن ِخْطبَااااااِة النَِّساااااااِء أَْو َأْكنَاْنااااااُتْم يف  -1
ولُاااااوا قَااااااْواًل َمْعُروفًاااااا  أَنْاُفِساااااُكْم َعلِاااااَم اللَّاااااُه أَنَُّكاااااْم َساااااَتْذُكُرونَاُهنَّ َوَلِكاااااْن اَل تُاَواِعاااااُدوُهنَّ ِسااااارًّا ِإالَّ َأْن تَاقُ 

 [. 235]البقرة: 
وحماااااااال الشاااااااااهد قولااااااااه تعاااااااااىل: ََوَلِكااااااااْن اَل تُاَواِعااااااااُدوُهنَّ ِساااااااارًّا ، فيحاااااااارم التصااااااااريح باخلطبااااااااة يف 

 . (1)العدة، فمن خطب وعقد فرق بينهما
ــــــل شــــــيي»قااااااال:  أن رسااااااول اهلل  عاااااان عماااااار باااااان اخلطاااااااب  -2 ــــــيس للقات ، ويف (2)«ل

 . (3)«لمقتول شيراال يرث القاتل من ا»رواية: 
وهااااااااو -ووجااااااااه االستشااااااااهاد باحلااااااااديث أن القاتاااااااال ملااااااااا كااااااااان وارثاااااااااً عوقااااااااب بنقاااااااايض قصااااااااده 

 ، فحرم من املياث. -استعجال املياث
ــــــه»: قولااااااه  -3 ــــــن ال المبلــــــل والمبلَّــــــل ل ، فيفسااااااخ نكاااااااح احمللِّاااااال معاملااااااة لااااااه (4)«لع

علاااااااه الشاااااااارع سااااااابباً بنقااااااايض قصاااااااده، ألناااااااه أراد إرجاعهاااااااا ملطلقهاااااااا األول قبااااااال الوقااااااات الاااااااذي ج
 للحل. 

 تطبيقات القا دة:  -ثالثاً 

 . (5)حُيَرم القاتل من مياث املقتول إذا كان من ورثته معاملًة له بنقيض قصده -1
َماااان تاااازوج اماااارأة يف عاااادهتا ودخاااال هبااااا فسااااخ نكاحااااه وتأبَااااد عليااااه حترميهااااا، ألنااااه ياُااااتَّهم أنااااه  -2

 . (6)ل العمداستعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بأن َحُرمت عليه كقات
مااااان طلَّاااااق امرأتاااااه يف مااااارض موتاااااه مث ماااااات وهاااااي يف العااااادة ثبااااات هلاااااا املاااااياث معاملاااااه لاااااه  -3

 . (7)بنقيض قصده
                                       

 3/191تفسي القرطيب ( انظر: 1)
 .1579( رواه مالك يف العقول، باب ما جاء يف مياث العقل والتغليظ فيه، رقم 2)
 .2951( رواه الدارمي يف سننه، رقم 3)
 .1778( رواه الدارمي يف سننه، رقم 4)
 .283، األشباه والنظائر ص335( انظر: إيضاح املسالك ص 5)
 2/793 ( انظر: املعونة للقاضي عبد الوهاب6)
 404، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص316( انظر: إيضاح املسالك ص7)
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لااااو فُااااارِّق بااااني الاااازوجني بساااابب ردة الزوجااااة مث تاباااات فإّنااااا جتاااارب علااااى جتديااااد العقااااد علااااى  -4
 . (1)زوجها مبهر يسي، وذلك لردِّ عملها عليها

رج فخرجااااات قاصااااادة إحناثاااااه، قاااااال أشاااااهب: ال مااااان حلاااااف علاااااى زوجتاااااه باااااالطالق أال ختااااا -5
 .  (2)تطلق عليه معاملة هلا بنقيض مقصودها

مااااان عقاااااد بيعااااااً فاساااااداً وخااااااف أن ياااااردَّ مناااااه املبياااااع فقصاااااد إىل تفويتاااااه فباعاااااه لغااااايه بيعااااااً  -6
صااااحيحاً بعااااد القيااااام عليااااه باااارده، فهااااو معتااااد ببيعااااه ألن الواجااااب يف البيااااع الفاسااااد أن يااااردَّ، ولاااااذا 

للخمااااي: جيااااب أن يعاماااال بنقاااايض مقصااااوده، فااااال يعتااااد ببيعااااه الصااااحيح، وال  قااااال عياااااض خالفاااااً 
 .(3)يَعد مفوتاً 

مااااان كانااااات لااااااه ماشاااااية فخاااااااف وجاااااوب الزكاااااااة هباااااا فباعهااااااا قبااااال احلااااااول بقليااااال كالشااااااهر  -7
وحناااااوه واشااااارتى هباااااا ماشاااااية أخااااارى فاااااراراً مااااان الزكااااااة، فاااااإن الزكااااااة جتاااااب علياااااه وتمَخاااااذ مااااان املبدلاااااة 

 . (4)معاملة له بنقيض قصده

 استثنايات القا دة: 

 : (5)ذكر السيوطي بعض االستثناءات، ومنها

 لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعاً، لئال ختتل قاعدة أن أم الولد تعتق باملوت.  -1
 لو شربت دواء فحاضت مل جيب عليها قضاء الصالة قطعاً.  -2
 لو طلق يف مرض موته فراراً من اإلرث نفذ طالقه.  -3

 القاعدة العاشرة:

ناية العجماء جبار()ج
(6)

. 

                                       
 . 403( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص1)
 . 228، واإلسعاف بالطلب 483(  انظر: شرح املنهج املنتخب ص 2)
 . 247ية للغرياين ص، تطبيقات قواعد الفقه عند املالك481، شرح املنهج املنتخب ص3/75( انظر: الشرح الكبي 3)
 .248، تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية ص316( انظر: إيضاح املسالك ص4)
 .284( انظر: األشباه والنظائر ص5)
 . 389( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص6)
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تاااااادخل هاتااااااه القاعاااااادة يف باااااااب الضاااااامان يف الفقااااااه اإلسااااااالمي، ويتخاااااارج عليهااااااا فااااااروع فقهيااااااة  

 كثية يف خمتلف أبواب الفقه. 
 معنى القا دة:  -أواًل 
 شرح مفرداتها:  . أ

 . (1): من جىن جيّن جناية، إذا أذنب وأجرمالجناية -1
 .(2)النفس أو غيها ويف االصطالح: كل فعل حمظور يتضمن ضرراً على

: مااااااااان العجماااااااااة أي: اللكناااااااااة يف اللساااااااااان وعااااااااادم الفصااااااااااحة، ووصااااااااافت هباااااااااا العجمـــــــــاي -2
 .(3)البهائم ألّنا ال تستطيع اإلفصاح واإلعراب عما يف نفسها

مماخااااااذة فيااااااه وال  : اجلبااااااار بااااااوزن الغبااااااار، اهلاااااادر، يقااااااال: ذهااااااب دمااااااه جباااااااراً أي الجبــــــار -3
 . (4)ضمان
 المعنى اإلجمالي:  . ب

البهيمااااة ماااان إضاااارار بااااالنفس أو املااااال لااااياًل أو ّناااااراً إذا مل يكاااان منبعثاااااً عاااان فعاااال  كاااال مااااا تفعلااااه
فاعاااال خمتااااار كسااااائق أو راكااااب أو ضااااارب وحنااااو ذلااااك ماااان غااااي تفااااريط ماااان مالكهااااا فهااااو هاااادر ال 

 .(5)ضمان فيه على صاحبها
 

 التكصيل الشر ي للقا دة:  -ثانياً 

ـــــــار  العجمـــــــاي جر »: أخاااااااذت هاتاااااااه القاعااااااادة مااااااان قاااااااول النااااااايب  ـــــــر جب ـــــــار  والبر حهـــــــا ُجب
 . (1)«والمعدن جبار  وفي الركاز الخمس

                                       
 ( انظر: خمتار الصحاح واملصباح املني مادة "جىن". 1)
 . 107( التعريفات للجرجاين ص2)
 الصحاح مادة "عجم".  ( خمتار3)
 . 2/1048( انظر: خمتار الصحاح مادة "جرب"، واملدخل الفقهي العام 4)
 . 288، نظرية الضرورة للدكتور وهبة الزحيلي ص389( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص5)
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، واجلبااااار الاااااذي ال قاااااود فياااااه وال دياااااة وال «العجمـــــاي جرحهـــــا جبـــــار»: وحماااال الشااااااهد قولاااااه 
شااايء، فماااا انفاااردت البهيماااة بإتالفاااه مل يكااان فياااه شااايء، وهاااذا جُمَماااع علياااه، فلاااو كاااان معهاااا قائاااد 

 . (2)شيء فأتلفته لزمه حكم املتلف أو سائق أو راكب فحَملها أحدهم على

فمحماااااول علاااااى ماااااا إذا أتلفااااات شااااايئاً بالنهاااااار  «جرحهـــــا جبـــــار»: قاااااال الناااااووي: فأماااااا قولاااااه 
أو أتلفاااااات باللياااااال بغااااااي تفااااااريط ماااااان مالكهااااااا، أو أتلفاااااات شاااااايئاً ولاااااايس معهااااااا أحااااااد، فهااااااذا غااااااي 

 . (3)مضمون وهو مراد احلديث

 : (4)شروط العمل دالقا دة -ثالثاً 

احلياااااااوان بااااااااإلتالف مااااااان تلقااااااااء نفساااااااه مااااااان غاااااااي أن يكاااااااون منبعثااااااااً مااااااان فعااااااال  أن ينفااااااارد -1
فاعااااال، فخااااارج باااااذلك ماااااا إذا كاااااان ماااااع احلياااااوان راكاااااب أو ساااااائق أو ضاااااارب أو حمفاااااز...، فيلزماااااه 
ضااااامان ماااااا أتلاااااف، ساااااواء كاااااان مالكااااااً أو مساااااتأجراً أو مساااااتعياً أو غاصاااااباً أو مودعااااااً أو وكاااااياًل أو 

 غيه. 
واقعاااااة مااااان دون تفاااااريط أو تعااااادل مااااان صااااااحبها، فخااااارج باااااذلك أن تكاااااون جناياااااة احلياااااوان  -2

مااااااا أتلفااااااه بتفااااااريط منااااااه، كمااااااا لااااااو امتنااااااع صاااااااحب الكلااااااب العقااااااور عاااااان ربطااااااه أو حبسااااااه فااااااأحلق 
 الضرر باملارَّة فإنه يضمن. 

 

 تطبيقات القا دة:  -رادعاً 

لاااااو رباااااط اثنااااااان دابتيهماااااا يف حمااااال هلااااااا حاااااق الااااااربط فياااااه، فأتلفااااات إحااااااداها األخااااارى فااااااال  -1
 . (5)على صاحبهاضمان 

                                                                                                                
 .1710م ، ومسلم يف احلدود باب اجلبار الذي ال دية فيه... رق2912( رواه البخاري يف الديات رقم 1)
 . 5/144( املفهم للقرطيب 2)
 .11/205( شرح النووي على صحيح مسلم 3)
، 389، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص11/225، شرح النووي على مسلم 5/144( انظر: املفهم أليب العباس القرطيب 4)

 ، وقد ذكر ثالثة شروط ولكن مردها إىل ما ذكرته.322القواعد الكلية لشبي ص
 .398القواعد الفقهية للزرقا ص( شرح 5)
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لاااااااو أدخااااااال شاااااااخص دابتاااااااه يف مزرعاااااااة غااااااايه بإذناااااااه، فإناااااااه ال يضااااااامن ماااااااا أتلَفتاااااااه دابتاااااااه،  -2
 . (1)خبالف ما إذا أطلقها يف مزرعته بغي إذنه فإنه يضمن

 . (2)لو اغتالت هرُة إنساٍن طائراً لغيه فال ضمان على صاحبها -3
علاااااااى منعهاااااااا لزَماااااااه لاااااااو أتلفااااااات العجمااااااااء شااااااايئاً بنفساااااااها ورآهاااااااا صااااااااحبها وكاااااااان قاااااااادراً  -4

 .(3)الضمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل الثانيال

 تطبيقات القواعد الفقهية من كتب المالكية
 

                                       
 . 323، والقواعد الكلية لشبي ص230( انظر: نظرية الضمان للزحيلي ص1)
 . 389( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص2)
  ( املرجع السابق.3)
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يشمل هذا الفصل بعض القواعد الفقهية املختارة من أشهر كتب املالكية يف القواعد الفقهية  
مل كإيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك للونشريسي، وشرح املنهج املنتخب للمنجور. ويش

أيضا نصوصا خمتارة من كتاب الفروق للقرايف تبني لنا الفروق بني القواعد اليت ظاهرها التوافق وباطنها 
 التضاد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : األولقسم ال

 المختارة من أشهر كتب المالكيةالفقهية القواعـــد  



- 43 - 

إىل قواعد اإلمام مالك  هناك كتابان نفسيان يف املذهب املالكي، األول : إيضاح املسالك
املنجود )ت ها(. والثاين : شرح املنهج املنتخب ألمحد بن علي 914ألمحد بن حيىي الونشريسي )ت 

ها( على قواعد مذهب اإلمام مالك اليت مجعها نظما مملفا على بن قاسم التجييب املعروف 975
 ها(.912بالزقاق )ت 

املسالك، ألنّه حوى قواعده وزاد عليه، وشرح املنهج املنتخب أكثر اعتمادا من إيضاح 
والكتاب فيه صعوبة وهو حباجة إىل تبسط، وقد قام فضيلة األستاذ الدكتور الصادق بن عبد الرمحن 

حبل الرموز وإيضاح القاعدة وذكر صيغها واالستدالل هلا وذكر  -حفظه اهلل وجزاه اهلل خيًا-الغرياثي 
 طبعة دار البحوث بديب. «ات قواعد الفقه عند املالكية تطبيق» . ومّسى كتابة : (1)تطبيقاهتا
ارتأيت أن أختار لكم بعض القواعد الفقهية مع بعض  ألمهية الكتاب وقيمته العلمية،و  

 .ليقات واإليضاحات اليسيةالتع

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة األولى

 .(2): الغالب هل هو كاحملقق أوال = نص القاعدة
                                       

 دار البحوث ، طبعة 18انظر : تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية، الدكتور الصادق بن عبد الرمحن الغرياثي، ص  - (1)
   للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب.          

   . 59إيضاح املسالك ، ص  - (2)
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 : ثـانيا = اللفظ اآلخر للقاعد
 .(1)الظّن الغالب ينزل منزل التحقيق -         

 .(2)الظّن يف األحكام الشرعية كالقطع ويف أسباهبا ال -         
َمْن رّجح أن  على فالصيغة األوىل للقاعدة تشي إىل وجود اخلالف يف املذهب، والثانية تدل

عية وبني أسباهبا، ففي األحكام الغالب كاحملقق، والثالثة تدل على رأي من فرق بني األحكام الشر 
 الشرعية كاحملقق ويف أسباهبا ال.

 : معنى القاعدةثـالثا = 
 شرح المفردات: - أ

أو هو إدراك الطرف املرجوح، والظّن ظّن : االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض لاملراد با
 الغالب أقوى من جمرد الظن.

، وغالب الظن (3)وهو الوهمالظن الغالب : إدراك الطرف الراجح مع طرح مقابله  -1
لية، ووجوب العمل به معند الفقهاء ملحق باليقني وهو الذي تبىن عليه األحكام الع

حمل اتفاق حيث ال يوجد قاطع من النصوص وال معارض له أرجح منه، وذلك  
واألقيسة كالظّن احلاصل عند مساع البينات واملقّومني واملفتني والرواة للحاديث 

 العمومات، ومن مل يعمل بغلبة الظن عّطل أكثر األحكام. الشرعية وظاهر
 غالب األحكام والشهادات إمنا تبّن على الظن وتنزل منزلة » قال ابن فرحون : 

 .(4)« التحقيق 
، لكن ملا كان األسباب والرباءة وكل ما يرتتب عليه األحكام العلمُ يف املفيد » وقال املقري : 

 كثي ممّا ذكر اكتفي فيه بالظن لقربه منه حىت إنّه مسّي بامسه يف   يفالعلم قد يتعذر أو يتعسر 
 

 .[11﴾ ]املمتحنة :   فَِإْن َ ِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناتٍ قوله تعاىل : ﴿ 

                                       
 (.1/129تبصرة احلكام ) - (1)
   .  114-113إيضاح املسالك قاعدة وقاعدة، ص  - (2)
   .  549الكليات، ص  - (3)
   (.  1/129تبصرة احلكام ) - (4)
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احملقق: من احلق، وحق األمر  من باب رد، وأحقه أي حتققه، أي: صار منه على  -2
 ، فاحملقق هو األمر املقطوع به.1اليقني 

 :جمالي للاادد المعنى اإل - ب

إن ما ثبت بغلبة الظن يف األحكام الشرعية ينزل منزلة ما ثب بالقطع على خالف يف بعض        
 الفروع على ما سيأيت.

 رابعـا = تطبيقات القاعدة :
سمر ما عادته استعمال النجاسة إذا مل تر النجاسة يف فيه ومل يعسر االحرتاز منه، كالطي  - 1

وسمر شارب اخلمر، هل  . ة، وكذلك سمر الكافر وما أدخل يده فيهوالسباع والدجاج املخال
يكون جنسًا تغليبًا للصل، إذ ؛ أو ال  جناسته، والغالب كاحملقق كل ذلك جنس ألن الغالب

 .ابن رشد هاختار و  األصل أن كل حي طاهر

ف الطعام بالشك لسهولته على النفس، خبال املشهور إراقة املاء دون الطعام، جلواز طرح املاءو 
  ، ولكلفته وصعوبة احلصول عليه.(2)فال يطرح بالشك حلرمته

لباس الكافر وغي املصلي، املشهور أنه ال يصلى فيه، وحيمل على النجاسة، تقدميًا للغالب  - 2
  .(3)وجعله كاحملقق

على صيد، وحتفز له، فأرسله الصائد دون أن  (4)إذا اضطرب الكلب اجلارح أو الصقر اجلارح - 3
منفوذ املقاتل، وظن أنه املقصود، فإنه يوكل بناء على أن الغالب كاحملقق،  فأدركهصيد، يرى ال

والقول اآلخر أنه ال يمكل  .إذ الغالب أن اجلارح إمنا وقع على ما اضطرب عليه، ال على غيه
وجواز األكل وكراهته يف هذه املسألة  .اضطرب عليه د أن اجلارح وقع على مائإال إذا حتقق الصا
  .(5)مرويان عن مالك

                                       
 ة "حقق".انظر: خمتار الصحاح، ماد - 1
 ، مواهب اجلليل34، جامع األمهات، ص 59، إيضاح امليالك، ص 24، اإلسعاف بالطلب، ص 111شرح املنتخب، ص  - (2)

       (1/78  .)   
    (.1/61انظر : الشرح الكبي ) - (3)
   أي : حترك اجلارح حنو الصيد  واجلارح : الكلب املعلم وحنوه.  - (4)
 (.3/14، حاشية البناين )59، إيضاح املسالك، ص 24، اإلسعاف بالطلب، ص 111ج املنتخب ص انظر : شرح املنه - (5)
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 استثنـايات القـا دة  : 
ال يلتفت إىل غلبة الظن إذا أمكن اليقني، كاملكي الذي يقدر على استقبال عني الكعبة، فال  - 1

 .يصح منه االجتهاد بغلبة الظن

املعلم مع غيه، وظن  املشهور أنه ال يعمل الظان على ظنه يف استباحة الصيد إذا اشرتك جارح - 2
» على اآلخر حلديث عدي بن حامت قال :  مِّ سَ على كلبه ومل يُ  ىو القاتل، وهو مَسَّ أن املعلم ه

: ال  ين أرسل كليب أجد معه كلبا آخر، ال أدري أيهما أخذه ؟ فقال النيب إ... قلت : 
  .(1)«تأكل، فإمنا مسيت على كلبك ومل ُتَسمِّ على غيه 

ن الظن يف الصالة تعلق بعني احلكم الشرعي ويعمل بظنه يف الصالة إذا ظن الفراغ منها، أل
 .(2)، والظّن يف األحكام الشرعية كالقطع ويف أسباهبا ال فهو كالقطع، ويف الصيد تعلق بسببه

املثال ال يدخل يف االستثناء، وإمنا هو من فروع قاعدة : الطّن يف األحكام  نّ قلت : أرى أ
 الشرعية كالقطع ويف أسباهبا ال.

طعام الذي أكل منه حيوان يستعمل النجاسة أو أكل منه غي مسلم ال يعمل فيه املشهور أن ال - 3
 .(3)بقاعدة الغالب كاحملقق، فال يطرح حلرمته خبالف املاء

 القاعدة الثانية
 : أوال = نص القاعدة 

 .(4)املعدوم شرعا هل هو كاملعدوم حسا أم ال ؟ 

 الصيغ األخرى للقاعدة :  =ثـانيا  
 .(5) ي املنهي عنه مضمحالً كالعدم أم ال ؟النهي هل يص - 
 .(6) ؟ النهي هل يدل على فساد املنهي عنه أم ال - 

                                       
   رواه البخاري.  - (1)
   . 194عدة الربوق، ص  - (2)
   (.  1/17(، شرح الزرقاين )1/78مواهب اجلليل ) - (3)
   . 23(، اإلسعاف بالطلب، ص 2، قاعدة )59إيضاح املسالك، ص  - (4)
   . 33ح املنهج املنتخب، ص شر  - (5)
   . 11شرح املنهج املنتخب، ص  - (6)



- 47 - 

 .(1) املشهور من مذهب مالك أن املعدوم شرعاً كاملعدوم حقيقة - 

فالصيغ الثالثة األوىل تدل على وجود اخلالف داخل املذهب، والصيغة األخية تدل على 
 ملعدوم شرعا كاملعدوم حقيقة. مشهور مذهب مالك، وهو أن ا

 :  معنى القاعدة=  ثـالثا
 : رداتـرح المفـش -أ 
 املعدوم لغة، من َعِدمت الشيء إذا فقدته، من باب طرب على غي قياس. والعدم أيضا  -
 .(2)الفقر         

 ﴾  ال َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها احِلسُّ واحلسيس : الصوت اخلفي، ومنه قوله تعاىل : ﴿ -
 وَحسُّوهم : استأصلوهم قتال. وبابه "َردَّ". [112]األنبياء :          

 واحلواس : املشاعر اخلمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وأحّس الشيء    
 .(3)وجد ِحسَّه          

 : للقـا دة  المعنى اإلجمـالي -ب 

فما اعتد به الشرح وأثبته فهو موجود  االعتداد يف تقرير األمور على احلقيقة إمنا هو بالشرع
ال ثغي موجود ولو كان ماحسي يف اخلارج، وما أمهله الشرع وألغاه فهو ولو مل يكن له وجود 

ِإنََّما التـَّْودَُة َ َلى للعيان، وقد جاء يف القرآن تنزيل املوجود منزلة املعدوم لعدم نفعه، قال تعاىل : ﴿ 
[. فوصفوا باجلهالة حيث مل ينتفعوا بعلمهم، 17]النساء : ﴾  السُّوَي ِدَجَهاَلةٍ  اللَِّه ِللَِّآيَن يـَْعَمُلونَ 
َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َيْمِشي دِِه ِفي النَّاِس َكَمن مَّثـَُلُه ِفي وقال تعاىل : ﴿  َأَو َمن َكاَن َمْيًتا فََكْحيَـيـْ

َها فجعلت االية احلياة مع الكفر موتا، واإلميان بعد  [.122﴾ ]األنعام :  الظُُّلَماِت لَْيَس ِدَخارٍِج ْمنـْ
ت معدومة ار صالكفر حياة، مع أّن احلياة احلسية موجودة مع الكفر ولكنها كالعدم، ألّّنا مع الشرك 

 مضمحلة.

                                       
   (. 1/333(، )119قواعد املقري القاعدة ) - (1)
   انظر : خمتار الصحاح مادة "عدم" . - (2)
   انظر : خمتار الصحاح مادة "حسس".   - (3)
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 :  تطبيقات القاعدة=  رابعـا
زاد رشح  سراه العليا وذلك معفو عنه، فإنيالراعف يف الصالة مأذون له يف فتل الدم بأنامل  - 1

على رأي -الدم فتله املصلي باألنامل الوسطى، فالزائد يقدر بنفسه مستقال إن بلغ قدر الدرهم 
قطع املصلي ألنّه صار حامال لنجاسة غي معفو عنها،  -ابن حبيب أو زاد على رواية بن زياد

شرعا كاملعدوم الشارع عنها، واملعدوم عفو لوال ينظر يف تقدير الدرهم مبا أصاب األنامل العليا 
 .(1)حسا

 نإة، وال يكون به الزوج حمصنا، بل جيلد حد البكر طء الزوجة وهي حائض ال حيلل املبتوتو  - 2
 يف العدة، وال حتصل به الفيئة عزىن، وال حتصل به الرجعة للمطلقة إن نوى به الزوج الرتجي

حمرم شرعا، واملعدوم بنكاح املويل يف الصوم أو اإلحرام على املشهور، وذلك كله ألّن الوطء 
 .(2)شرعا كاملعدوم ِحسًّا فكأنه مل يكن

، أو ليبيعن فباع بيعا فاسًدا، أو ليأكلن الطعام ففسد (3)من حلف ليتزوجن فتزوج زواًجا فاسًدا - 3
شرب، فال يرب يف ذلك كّله بناء على أّن و  أمر وجتر مث أكله، أو حلف على معصية كشرب اخل

 .(4)املعدوم شرعا كاملعدوم حسا

م بني زوجاته فأقام عند واحدة أكثر من غيها وأراد أن يرجع إىل العدل فال سْ من جار يف القَ  - 4
غي معتد هبا شرعا،  رحياسب َمْن غاب عنها األيام اليت جار فيها عند األخرى، ألّن أيام اجلو 

 واملعدوم شرعا كاملعدوم حسا.

ذلك من قول املالكية فيمن له أربع نسوة ا فاهتا واستنبط هب اللخمي إىل حماسبة املظلومة مبوذ
مبول إذا وطئها ستة أشهر حىت يوفيهن حقوقهن ليس  شهرين مث حلف ال إحداهنفأقام عند 

 .(5)قصد العدل، وهو وجيه ألّّنم لو مل يعتدوا باحملاسبة هنا لكان حبلفه هذا موليا

                                       
 ، شرح املنهج املنتخب، 1/114(، املقدمات )1/167، حاشية البناين )59، إيضاح السالك، ص 25اإلسعاف بالطلب، ص  - (1)

    11ص         
 . 34، شرح املنهج املنتخب، ص 25اإلسعاف بالطلب، ص  - (2)
 نقل اللخمي عن ابن القاسم أنه ال يرب ولو بىن بالزوجة إذا كان النكاح يفسخ قبل البناء وبعده، فإن كان النكاح يثبت  - (3)

 الرب. وقال غيه : القياس بره مطلقا إن بىن حلصول قصده باليمني وهو إساءته مبباشرة غيها ]  بالدخول ودخل حصل        
   [. 33انظر : شرح املنهج املنتخب، ص         

   . 26، اإلسعاف بالطلب، ص 59انظر : إيضاح املسالك، ص  - (4)
   . 286انظر : جامع األمهات، ص  - (5)
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وىل أال ترضى بذلك ألنّه على األُ  كان  ذْ قلت : وهو الصواب الذي يتماشى مع عدل اإلسالم إِ 
 خريات.ظلم لل

م وال لغيه، ألّن الصيد وقت اإلحرام رِ حْ لو صاد حمرم صيًدا، فهو ميتة ال جيوز أكله، ال للمُ  - 5
 .(1)منهي عنه، واملعدوم شرعا كاملعدوم حسا

 استثنـايات القـا دة  : 
من حلف ال يفعل كذا به، ك املكره باإلكراه الذي الذي ال حنث خرج عن القاعدة حّل ميني

فأكره عليه، فإنّه إذا فعله بعد ذلك خمتارا حنث لعدم حنثه أوال، بناءًا على أن املعدوم شرعا كاملعدوم 
إّن املعدوم شرعا ليس كاملعدوم حسا، ألّن صورة الفعل  :حسا. ولكّنه ال حينث يف املرة الثانية إذا قلنا

 أنّه فعل غي معتد به. ال مع اإلكراه فاحنل اليمني ولو وَّ حصلت أَ 

 القاعدة الثالثة
 : أوال = نص القاعدة 

 .(2)املوجود شرعا هل هو كاموجود حقيقة أم ال  ؟ 

 الصيغ األخرى للقاعدة :  =ثـانيا 
  .(3)اختلف املالكية يف املوجود حكما هل هو كاملوجود حقيقة أو ال ؟

 .(4)املوجود شرعا كاملوجود حقيقة
فالصيغة األوىل والثانية تدالن على وجود اخلالف داخل املذهب والصيغة األخية ترجح أن 

 املوجود شرعا كاملوجود حقيقة.

 :  معنى القاعدة = لثاثـا
 : شـرح المفـردات -أ 

                                       
   . 26، اإلسعاف بالطلب، ص 59ك، ص انظر : إيضاح املسال - (1)
 .24(، اإلسعاف بالطلب، ص 3قاعدة ) 6إيضاح املسالك، ص  - (2)
 ، نقال عن املقري.26اإلسعاف بالطلب، ص  - (3)
 (.2/251قواعد املقري ) - (4)



- 50 - 

وِجدانا بكسر الواو  لتهجَيده بالكسر وجوًدا ووجد ضا هاملوجود يف اللغة، من وجد مطلوب
 . (1)فره بهظَوْجًدا بالفتح، وأوجده اهلل مطلوبه أَوَوَجد يف احلزن 

 : دةـالي للقا ـى اإلجمـالمعن -ب 
، فمااا كااان االعتااداد يف األمااور إمنااا هااو بالشاارع ال باااحلِ  أن أفااادت هااذه القاعاادة كسااابقتها سِّ

ال َر وَ َما َيْسَتِوس اأَلْ َمـى َوالَبِصـيْـ وَ حسا، والعكس صحيح كما قال تعاىل : ﴿  مشروعا فهو موجودً 
[ فمن كاان ضااال فهاو أعماى وإن كاان يبصار، ومان اهتادى فهاو 19]فاطر : ﴾  الظُُّلَماُت َوال النُّورُ 

 ينظر. ال صي وإن كانيب

 :  تطبيقات القاعدة=  رابعـا

إذا صلى اإلمام الراتب وحده يف املسجد كان له حكم اجلماعة، فال يعيد بعد ذلك يف مجاعة  - 1
جلماعة يف تقدير الشرع،  بعده يف مسجده، ألن صالته وحده مبنزلةأخرى، وال تعاد اجلماعة 

واملوجود شرعًا كاملوجود حقيقة، وإذا صلى اإلمام وحده خارج املسجد مث وجد مجاعة أعاد، 
 .وتعاد اجلماعة بعده يف املسجد، ألن صالته وحده ليست مجاعة حسًّا

الدفع كنقد مسكوك عند  حالَّ وكان  الذي ال يعرف بعينه ما ترتب يف الذمة من النقد - 2
الغاصب، أو سبائك ذهب، جيوز للمغصوب منه أن يصارفه مع الغاصب وإن مل يكن الذهب 

وقيل ال جيوز لعدم ، حاضرًا يف جملس العقد، ألنه موجود حكمًا بوجوده حاضرًا يف الذمة
 .(2)وجوده حسًّا

أو  دينلعدم حضور النق صرف ما يف الذمة من الدين هل يصح؛ ألنه موجود حكماً، أو ال - 3
كأن يكون لشخص يف ذمة آخر ذهب أو فضة أو نقود من دين أحدمها حسًّا يف اجمللس،  

كما يف مسألة الغصب   مة حاالًّ فتصرفها منه بنقد آخر ناجز، فإن كان الدين الذي يف الذ
 ل فاملشهور اجلواز، وقيل ال جيوز لعدم التقابض احلسي، ووجه اجلواز براءة الذمة وحلو 

 ما فيها من الدين، وكأنه على احلقيقة حاضر، فقد حصل التناجز صورة ومعىن، فإن كان 
فاملشهور أنه ال جيوز صرفه؛ ألن ذمة املدين تبقى عامرة به إىل  ما يف الذمة من الدَّين غي حالل 

                                       
  انظر : خمتار الصحاح مادة  - (1)
   . 26، اإلسعاف بالطلب، ص 61انظر : إيضاح املسالك، ص  - (2)
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 األجل، وبصرفه إياه قبل األجل يكون كاملسلف له نظي ما يف ذمته، ألن من عجل ما أجَّل
فإذا حل األجل يقدر كأنه قبض من نفسه ما كان عجله، فيكون من الصرف  .عدَّ مسلِّفاً 

  .، ومن باب أوىل يف املنع إذا كان الدينان معاً ممجلني، ألنه من الصرف املمخر(1)املمخر

 
 القاعدة الرابعة 

 : أوال = نص القاعدة 
 .(2)أم ال  ؟  انقالب األعيان هل له تأثي يف األحكام

 للقاعدة :  الصيغ األخرى =ثـانيا 
يقوى حبسب كثرة و يضعف استحالة الفاسد إىل فساد ال تنقل حكمه وإىل صالح تنقل خبالف  -

 .(3)احلالِّ عن األصل وقربه، إىل ما ليس بصالح وال فساد وبُعد االستحالة وقلتها

 .(4)فقد خرج بالكلية عنها ستقذار، فما خرج إىل ضد ذلك منهاأصل النجاسة اال -

 .(5)استحالة الفساد إىل صالح ينقل حكمه إىل الطهارة

 .(6)حكم الشيء بالنظر إىل أصله وحاله فقد اختلف املالكية مباذا يعترب منهما إذا اختلف -

 :  القـاعدةمعنى  = لثاثـا
 شرح المفردات: - أ

والذهب والفضة،..  األعيان مجع عني، وهو لفظ مشرتك بني أشياء كثية، منها: العني الباصرة، واجلارية، -
 وهو املراد هنا. 7 وعني الشيء نفسه

  .8واالنقالب من القلب، وهو الصرف والتحول، قَاَلَبه يقلبه حوله عن وجهه  -
                                       

   . 26(، اإلسعاف بالطلب، ص 4/311انظر : التاج واإلكليل ) - (1)
 .26، اإلسعاف بالطلب، ص 61انظر : إيضاح املسالك، ص  - (2)
 .49(، قاعدة 1/271قواعد املقري ) - (3)
 27اإلسعاف بالطلب، ص  - (4)
 املصدر السابق. - (5)
 (.1/256قواعد املقري ) - (6)
 ادة "عني".انظر: خمتار الصحاح م - 7
 انظر: القاموس احمليط، خمتار الصحاح مادة "قلب". - 8
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بنفسها، حبيث  إذا حتولت النجاسة إىل مادة جديدة عن طريق املعاجلة الصناعية، أو حتولت
تسبت خصائص ذات اخلبث، واكزال عنها عنصر االستقذار، بأن فقدت كل خصائصها األوىل 

ة، فهل هذا التحول يمثر يف حكمها، وتصي املادة املتحولة طاهرة، وال جديدة هلا صفة الطهور 
 اهلل تعاىل وهذا هو الراجح، ألن يلتفت إىل ما كانت عليه قبل االستحالة

 ْرُم َ َلْيِهُم اْلَخَباِئثَ َوُيبَ من اخلبائث، قال تعاىل: ﴿  دعُ إمنا حرم اخلبائث، وما حتول إىل طاهر مل ياَ  
أو ال تكتسب الطهارة بتحوهلا، ويبقى وصف النجاسة مالزما هلا ولو كان   [،157]األعراف :  ﴾

 اهِلا الطهارة، نظرا ألصلها.ظاهر حَ 

 :  تطبيقات القاعدة=  رابعـا
على أن  طاهراً، بناء لنب احليوان اآلكل للنجاسة )اجلاللة( وحلمه وبوله وعرقه وبيضه يكون - 1

 .انقالب أعراض النجاسة يمثر يف األحكام

 .لنب املرأة الشاربة للخمر طاهر  - 2

 .الزروع والبقول والثمار اليت تسقى بالنجاسة  - 3

 .عسل النحل اآلكلة للعسل املتنجس - 4

ما يتساقط من سقف احلمَّام من خبار، وال خيلو أصله من أشياء جنسة، وذلك ملا يوقد يف  - 5
 .دخانه، وكذلك قطرة احَلمام )الطي( وخرؤه إذا كان يأكل النجاسةتسخني مائه من الروث و 

 .اخلمر إذا حتولت إىل خلل، أو حتجر فصار جامداً، وفقد صفة اإلسكار  - 6

 .رماد امليتة واملزبلة بعد حرقها - 7

األحكام، وهو الراجح،  هذه األشياء كلُّها تعدُّ طاهرة بناء على أن انقالب أعراض النجاسة يمثر يف 
 [157]األعراف :  ﴾ َوُيِبلُّ َلُهُم الطَّْيَباتِ ﴿  نه استحال إىل صالح وصار طيباً أل

 استثنـايات القـا دة  : 
 .(1)املسك فقد أمجعوا على طهارته، حكاه الباجييستثىن من هذه القاعدة 

 

                                       
  (.1/97مواهب اجلليل ) - (1)
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 القاعدة الخامسة  
 : أوال = نص القاعدة 

خالطه، أو ال تنقلب، وإمنا خفي عن احلسِّ املخالط املغلوب هل تنقلب عينه إىل عني الذي 
 .(1)؟ فقط 

 للقاعدة :  الصيغ األخرى =ثـانيا 
 .(2)استهالك العني يسقط اعتبار األجزاء  -

 .(3)املخلوط املغلوب تنقلب عينه إىل عني الذي خالطه  -

 : القـاعدة معنى = لثاثـا    
  شرح المفردات: - أ
قول: خلطه خبلطه وخلطه: ط من باب ضرب، فتلشيء بغيه فاختلالط مأخوذ من خلط ااملخ -

 .4مزجه فاختلط 

واملغلوب هو املقهور، وال يكون كذلك إال إذا  5املغلوب: من غلب غلبة، إذا استوىل عليه وقهره  -
 كان ضعيفا قليال، وهو املراد هنا.

 

  المعنى اإلجمالي للاادد : - ب
املغلوب   القليل عليه، فهل يعدُّ إذا اختلط املائع أو الطعام بشيء آخر أكثر منه حىت غلب 

كالعدم ال حكم له، وتنقلب عينه، ويعطى احلكم للغالب، أو يبقى للمغلوب حكمه، ويعد 
وهو املشهور عند املالكية، وإمنا مل حيّرم لنب األم املخلوط بغيه   .موجوداً، وإمنا خفي عن احلس فقط

 .(6) كما يأيت لعلة أخرى، وهي عدم التغذية ال النقالب عينه

                                       
 . 31(، اإلسعاف بالطلب، ص 5، قاعدة )61انظر : إيضاح املسالك، ص  - (1)
 . 31انظر : اإلسعاف بالطلب ، ص  - (2)
 املصدر السابق.  - (3)
 مادة "خلط". انظر: القاموس احمليط، خمتار الصحاح  - 4
 انظر: خمتار الصحاح مادة "غلب". - 5
 .  31انظر : اإلسعاف بالطلب ، ص  - (6)
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 :  تطبيقات القاعدة=  رابعـا
ومل تغيه يبقى طاهراً؛ ألن املاء ال ينجسه شيء إال إذا تغيت  ه جناسةإذا خالطتقليل املاء  - 1

 .(1)أوصافه، ألنه باق على طهارته حيث مل يتغي، وهو املشهور، وإمنا يكره استعماله استقذاراً 

الذي حنيفة ومالك، ينقلب عني املخلوط إىل خمالطة قليل النجاسة لطعام كثي مائع، قال أبو  - 2
 .(2)خالطه، ويصي الطعام جنسا، وقال الشافعي : ال ينقلب، ويبقى الطعام طاهرا

إىل عني الذي خالطه ويعد   تنقلب عينه هللنب األم إذا اختلط مبائع آخر حىت غلب عليه،  - 3
القاسم  ابن ع، وهو قولكالعدم، فال تنتشر به احلرمة، وال يصي من شرب منه أخا من الرضا 

ويبقى للنب األم حكمه وإن خفي، فتنتشر به  أو ال تنقلب عينه، من املالكية وأيب حنيفة
 .(3)والشافعي وهو قول أشهب من املالكية، احلرمة

مسنا أن من حلف ال أكل  :فصيلهاتمسألة احلنث بالسمن املستهلك، ال اخلل، و  أيضاوعليه  - 4
 ه يف سويق، حنث، ألنّه ميكن استخالصه باملاء احلار.فأكله بعد أن استهلك بِلتِّ 

 استثنـايات القـا دة  : 
خبل، إال أن يكون إمنا أراد أن ال يأكل وال حينث من حلف ال آكل خال، فأكل مرقا طبخ 

طعاما دخله اخلل، قال إمساعيل القاضي إمنا فرق ابن القاسم بني السمن واخلل، ألن السمن امللتوت 
على حالته، وإمنا ألزق بالسويق إلزاقا، قال غيه أال ترى أنّه يقدر على استخراجه باملاء  بالسويق هو

 .(4)احلار، ألنّه يصعد فوقه فيجمع، وال يقدر على استخراج اخلل أبًدا
 
 

 القاعدة السـادسة  
 : أوال = نص القاعدة 

                                       
 . 61انظر : إيضاح املسالك، ص  - (1)
 ( 1/118مواهب اجلليل ) - (2)
 . 61انظر : إيضاح املسالك، ص  - (3)
 . 31(، اإلسعاف بالطلب، ص 3/295انظر : التاج واإلكليل ) - (4)
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 .(1)العلة إذا زالت هل يزول احلكم بزواهلا أم ال ؟ 

 :  القاعـدة ى معن =ثـانيا 
  ردات :ـرح المفـش -أ 

العلة يف اللغة اسم ملا يتغي حال الشيء حبصوله فيه، فيقال للمرض علة، ألن اجلسم يتغي 
 .(2)حاله حبصوله فيه، ويقال اعتل فالن إذا تغي حاله من الصحة إىل السقم

 .بط، وهو الوصف الظاهر املنض(3)والعلة يف االصطالح هي الباعث على احلكم

  ردات :ـرح المفـش -ب 
. يبقى احلكم ولو زالت علته أوزالت هل يزول احلكم بزواهلا  إذااحلكم املبىن على علة  

إنما نهيتكم من : »  قوله  كانت منصوصا عليها من الشارع كما يف  إذان العلة أ :لةأوحكم املس
 أمر سكار ومل تكن يفلإل تحرمي اخلمرعليها ك كانت جممعا  أو .(4)... «أجل الدَّافَِّة التي َدفَّْت 

صرف فقد تزول  يتعبد أمر يف وان كانت، صرف فان احلكم يزول بزواهلا ويبقى ببقائها يتعبد
قد راءينا : »  قال عمر  وهو كما ،الطواف زال سببه الرمل يف العلة ويبقى احلكم كما يف

نصوصا عليها وال جممعا عليها فزوال فان مل تكن العلة م .باإلمجاعوبقى حكمه   ،(5)« املشركني 
  .(6) وهو ما بنيت عليه فروع هذه القاعدة اخلالفية، احلكم بزواهلا حمل اجتهاد

 :  تطبيقات القاعدة=  ثـالثا
املاء املتنجس إذا زال تغيه من عند نفسه دون إضافة ماء مطلق إليه، هل يصي طاهرًا ؛ ألن  - 1

ال يصي طاهراً، ألن  وهو مقتضى قول مالك، أوزالت ، وقد ه بالنجاسةغيُّ العلة يف جناسته تَ 

                                       
 .27، اإلسعاف بالطلب، ص 61إيضاح املسالك، ص  انظر : - (1)
 (.2/66انظر : لسان العرب، مادة علل، املستصفى، ) - (2)
 (. 1/56األحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) - (3)
 ( واملراد بالدافة من قدم من ضعفاء األعراب إىل املدينة، ّناهم عن ادخار حلوم األضاحي 1971مسلم حديث رقم ) - (4)

 ليواسوا به همالء الضعفاء.           
 (.  2/177(، ومعىن راءينا : أريناهم بذلك أنا أقوياء. النهاية يف غريب احلديث )1615البخاري حديث رقم ) - (5)
 (.2/478انظر : قواعد املقري ) - (6)
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األصل يف إزالة النجاسة إمنا يكون باملاء، وإزالة تغيه مل تكن بسبب إضافة املاء، فهو باٍق على 
 .(1)جناسته

فإن صح املريض ، املريض مرضاً خموفاً ال يصح نكاحه، ويفسخ إن وقع، والعلة يف فسخه املرض - 2
كاح، فهل يصح النكاح، ألن علة فسخه هي املرض، وقد زالت فيزول احلكم قبل أن يفسخ الن

خالف مبّن على هذه القاعدة، وبىن ابن  ؟ بزواهلا، أو يبقى العقد على فساده ولو زالت علته
احلاجب القولني على قاعدة أخرى، وهي أن الفساد هل هو حلق الورثة، فيصحح النكاح 

صحيحًا بعد ذلك، ولو صح  قوعه فاسداً، فال ينقلبلشفاء الناكح، أو للعقد نفسه وو 
 .(2)الناكح

لرمق؛ ألن العلة يف إباحتها هي ا املضطر إىل أكل امليتة، هل يقتصر يف أكله على سد - 3
ألن العلة إذا زالت زال  ، املوت، وقد زال بسد الرمق، فال جيوز له أكثر منه فاالضطرار وخو 

ألن االضطرار  ،واملشهور أن له الشبع ؟ يتة حىت يشبعاحلكم بزواهلا، أو له أن يأكل من امل
ها مباحة يف حقه، واملباح ال تقييد فيه  .(3)صيَّ

احملجور عليهم ألجل غيهم، وهم املريض، والزوجة، واملفلس، والعبد، إذا تصرفوا يف املال مبا ال  - 4
ألن العلة يف رده احلجر، فهل يصح تصرفهم؛  يُطّلع على تصرفهم إال بعد زوال جيوز هلم، ومل

 ؟ ألنه وقع باطاًل ابتداء ،احلجر، وقد زال، فيزول احلكم بزواهلا، أو يكون تصرفهم باطاًل دواماً 
، مث مثاله أن يتربع املريض بشيء من ماله .املشهور إمضاء تصرفهم؛ ألن العلة يف رده قد زالت

أهليته، والزوجة دم يصح من مرضه، فتربعه ماض، ألن احلجر عليه للمرض وقد زال، ال لع
تتربع بأكثر من ثلث ماهلا، ومل يعلم الزوج حىت تأميت أو ماتت فيمضي تربعها، ألن العلة هي 

 له دينه فّ الزوجية وقد زالت، واملدين يتربع بشيء قبل وفاء الدين ومل يعلم غرميه بتربعه حىت وَ 
البتهم إياه، والعبد يتزوج بغي فتربعه ماض، ألن العلة يف منع تربعه حلق الغرماء، وقد زالت مط

فالنكاح يصحح، ألّن علة فسخه  إذن سيده، ومل يعلم السيد بنكاحه إال بعد أن حصل عتقه،
   .(4)وقد زال رقه

                                       
 .28(، اإلسعاف بالطلب، ص 1/84انظر : التاج واإلكليل ) - (1)
 .61، إيضاح املسالك، ص 271، ص  انظر : جامع األمهات - (2)
 (.1/228انظر : تفسي القرطيب ) - (3)
 (.2/211املنتقى  ) - (4)
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ي جائز للعذر، فإذا زال العذر بعد الركوب، وقدر الراكب على ركوب اهلدي للعاجز عن املش - 5
عذر بالعجز قد زالت فيزول اإلذن بزواهلا، أو املشي، فهل جيب عليه النزول؛ ألن العلة وهي ال

استحباباً، ألنه ابتدأ الركوب بوجه  له أن يستمر يف الركوب، وهو املشهور، وإمنا يندب له النزول
 .(1)؛ خالف مبّن على القاعدة جائز

   استثنـايات القـا دة  : 
يه اخلالف املبّن على إذا ذهبت رائحة الطيب فال يباح بعد اإلحرام باالتفاق، ومل جيِر ف - 1

 .(2)القاعدة؛ ألن حكم املنع قد ثبت فيه، واألصل استصحابه

فيه خالف أوصله احلطاب إىل ثالثة مذاهب: املنع مع وجوب الفدية، كراهة لبسه، عدم  بل :قلت
  . 3اجلواز وال فدية فيه وهو كالم حسن 

ألمر ملنع فيه لعني اإلحرام، ال نكاح احملرِم فاسد جيب فسخه، وال يصححه زوال اإلحرام، ألن ا - 2
، فالنهي عن النكاح يف اإلحرام يستلزم صفة مالزمة للعقد، وهي الدخول يف الرفث املنايف آخر

الوقت،  وكذلك العقد الواقع وقت نداء اجلمعة جيب فسخه؛ ألن املنع فيه أيضًا لعني .لإلحرام
 .(4)ملأمور بالسعي إليهاألنه يستلزم صفة مالزمة للعقد، وهي التشاغل عن اجلمعة ا

ال جييز ألحد من األمة استعمال الطيب عند اإلحرام  -رمحه اهلل-إّن مالكا » قال الباجي : 
 .(5)«بعد اإلحرام وال يدهن بدهن فيه ريح تبقى  هتبقى له رائحإذا كان طيب 

 

 

 

 

                                       
 .61(، إيضاح املسالك، ص 2/22انظر : الشرح الكبي ) - (1)
 .62انظر : إيضاح املسالك،  - (2)
 .159 – 158/ 3انظر: مواهب اجلليل للحطاب  - 3
 .28إلسعاف بالطلب، ص .، ا62انظر : إيضاح املسالك،  - (4)
 .28.، اإلسعاف بالطلب، ص 62انظر : إيضاح املسالك،  - (5)
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   السابعةالقاعدة 
 : أوال = نص القاعدة 

الظاهر على حكم  ب حكموباطل، هل يغلَّ  نه خطأوباط احلكم مبا ظاهره الصواب واحلق
 . (1) ب حكم الباطن على حكم الظاهر فرتَدُّ األحكام ؟الباطن فتنفَّذ األحكام، أو يغلَّ 

 :  لقاعـدة ل الصيغ األخرى  =ثـانيا 
 .(2)الواجب االجتهاد أو اإلصابة

 :القـاعدة  معنـى =ا لثثـا
 شرح المفردات: - أ

 .3د البطن، وظهر الشيء تبنّي الظاهر، من الظهر وهو ض -

 .4والباطن من البطن وهو ما خفي فنقول: استبطن الشيء أخفاه -

 المعنى اإلجمالي للقا دة: - ب

 م بأمر بناء على توفر شروطه وأركانه الظاهرة اليت طلبها الشارع، مث تبني يف الباطنكِ إذا حُ 
ر وتنفذ األحكام، ألن الشارع أمرنا اختالل تلك الشروط اليت بّن عليها احلكم، فهل ينظر إىل الظاه

 : » ِإينِّ مَلْ أُوَمْر أَْن أَنْاُقَب َعْن أن حنكم بالظاهر، وهذا مبلغ علمنا، ومل نكلف خبفايا األمور قال 
َواَل َأُشق بُطُونَاُهمْ  «)5(، وألّن احلكم يستند إىل وجه مشروع، فال وجه لنقضه. أو أن  قُاُلوِب النَّاسِ 

بّن عليه، وما تبنيَّ أن حقيقته خطأ ال جيوز التمسك بظاهره. مالَتبنيُّ خلل احلكم جيب نقضه   

 :تطبيقـات القـاعدة  = رابعـا
، فهل هوحكم برق، مث تبني أن املوصي مملوك من أوصى أن حيج عنه فنفذت وصيته بعد موته - 1

لك ما أوصى عن امليت املال، ألنّه قد تبني أن املوصي ال مي يضمن الوصي أو الذي توىل احلج
به، أو ال يضمن واحد منهما ألن الوصي تصرف على وجه جائز ؟ وتفصيل املسألة أنّه إن  

                                       
 .28(،  اإلسعاف بالطلب، ص 9، قاعدة )62انظر : إيضاح املسالك،  - (1)
 .63(، إيضاح املسالك، 1/125قواعد املقري ) - (2)
 انظر: خمتار الصحاح ماذة "ظهر".  - 3
 ن".انظر: خمتار الصحاح مادة "بط - 4

 (. ط. د. مصطفى ديب البغا.4194البخاري، حديث رقم ) - (5)
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فال يضمن الوصي وال الذي توىل احلج شيئا، وإن كان  أنّه حر  كان الوصي معروفا بني الناس
ضمن أن كانت تظهر عليه خمايل الرق بمعروفا يف حياته بني الناس بالرق، أو كانت فيه ريبة، 

  .(1)ألن كال منهما تعدى على مال الغي الوصي والذي توىل احلج،

فإن   مث قدم حيًّا، ففي املسألة تفصيل:املفقود إذا شهدت بينة مبوته، فبيع ماله وتزوجت امرأته،  - 2
وه يف أن رَ أكان للشهود وجه يعذرون به حني شهدوا مبوته مبا يدفع عنهم تعمد الكذب، ك

نوا أنه مات، فهذا تردُّ إليه زوجته، ويأخذ ما وجده من متاعه، وما بيع املعركة مع القتلى فظ
ن مل يكن للشهود وجه يأخذه بالثمن إن وجده قائماً، وما فات رجع بثمنه على البائع، وإ

ن كانوا متعمدين شهادة الزور، فرتد إليه زوجته أيضاً، وما بيع من متاعه خيي بني يعذرون به، بأ
 .(2)أخذ الثمن الذي بيع به، وإن فات أخذ مثنه من البائعأخذه جماناً، أو 

 إذا حكااااام احلااااااكم بشاااااهادة مااااان ثبتااااات عااااادالتهم عناااااده، مث تباااااني جااااارحهم، فيااااانقض احلكااااام  - 3
مشاااى علياااه خليااال يف  الظااااهر الااانقض وهاااو ماااا نظاااراً لبااااطن األماااور، أو ميضاااي نظااارا للظااااهر، 

 .(3) املختصر

 الاااااثمن ملااااان أثبااااات الااااادَّين علاااااى الغائاااااب، مث إذا بااااااع القاضاااااي متااااااع غائاااااب يف ديااااان، وأقااااابض - 4
خاذها يأحضر الغائب فأثبت أنه قضى الدين، فإنه يأخاذ املتااع بغاي مثان علاى الصاحيح، أو ال 

 .(4) ؟ البتة

 وفديااااة األذى يف احلااااج ملااان ظنااااه مساااتحقاً هلااااا، فتبااااني أناااه غااااّن، أو غااااي  الزكاااااة والكفاااارةدافاااع  - 5

ويعتاد هباا، أو جياب علياه إعادهتاا ؟ قاال ابان القاسام  فهل تكفيه مسلم، وتعذر اسرتجاعها منه،
، قاال املاواق :  وهاو قيااس قاول مالاك يف كفاارة (5)األسدية : جيزئه، وقال يف املوازية ال جيزئاه يف

أَلََتَصاادََّقنَّ ِبَصاااَدَقٍة َفَخااارََج  »أقاااول : ويشااهد لإلجااازاء حاااديث الرجاال الاااذي قاااال :  .(6)اليمااني
َق َعلَااااااااااى َسااااااااااارِقٍ  ، ا يف يَااااااااااِد َسااااااااااارِقٍ ِبَصااااااااااَدقَِتِه فَاَوَضااااااااااَعهَ  ثُوَن ُتُصاااااااااادِّ  َفَأْصااااااااااَبُحوا يَاَتَحاااااااااادَّ

                                       
 (. 5/319انظر : مواهب اجلليل والتاج واإلكليل ) - (1)
 (.6/169(، شرح الزرقاين )3/472(، الشرح الكبي )3/319انظر : شرح التاج واإلكليل ) - (2)
 .28(، اإلسعاف بالطلب، ص 4/154انظر : الشرح الكبي ) - (3)
 (.5/319، والتاج واإلكليل )29انظر : اإلسعاف بالطلب، ص  - (4)
 (.2/363مواهب اجلليل ) - (5)
 (.5/359التاج واإلكليل ) - (6)
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َفَخاااارََج ِبَصااااَدقَِتِه فَاَوَضااااَعَها يف يَااااَدْي زَانِيَااااٍة  ، : اللَُّهاااامَّ لَااااَك احلَْْمااااُد أَلََتَصاااادََّقنَّ ِبَصااااَدَقةٍ  فَاَقااااالَ 
لَااااَة َعلَااااى زَانِيَاااا َق اللَّياْ ثُوَن ُتُصاااادِّ : اللَُّهاااامَّ لَااااَك احلَْْمااااُد َعلَااااى زَانِيَااااٍة  فَاَقااااالَ  ، ةٍ َفَأْصااااَبُحوا يَاَتَحاااادَّ

َق  ، َفَخاارََج ِبَصااَدقَِتِه فَاَوَضااَعَها يف يَااَدْي َغااِّنل  ، أَلََتَصاادََّقنَّ ِبَصااَدَقةٍ  ثُوَن ُتُصاادِّ َفَأْصااَبُحوا يَاَتَحاادَّ
 فَاااُأيتَ َفِقيااالَ  ، انِيَاااٍة َوَعلَاااى َغاااِّنل : اللَُّهااامَّ لَاااَك احلَْْماااُد َعلَاااى َساااارٍِق َوَعلَاااى زَ  فَاَقاااالَ  ، َعلَاااى َغاااِّنل 

َوأَمَّااااا الزَّانِيَااااُة فَاَلَعلََّهااااا َأْن  ، : أَمَّااااا َصااااَدقَاُتَك َعلَااااى َسااااارٍِق فَاَلَعلَّااااُه َأْن َيْسااااَتِعفَّ َعااااْن َساااارِقَِتهِ  لَااااهُ 
 .(1)« ا أَْعطَاُه اللَّهُ َوأَمَّا اْلَغِّنُّ فَاَلَعلَُّه يَاْعَتربُ فَايُاْنِفُق ممَّ  ، َتْسَتِعفَّ َعْن زِنَاَها

إمنااا هااو إذا دفعهااا رهبااا وتعااذر ردهااا، أمااا إذا كااان املتااويل لاادفعها اإلمااام فإّنااا واخلااالف يف الزكاااة 
 ، قااااال اباااان رشااااد :(2)واجتهاااااده ماااااض نافااااذجتااااز  وال غاااارم علااااى رهبااااا، ألنّااااه حماااال لالجتهاااااد 

وضاعها ؛ ألن دفعهاا إلايهم ما يأخذه الوالة من الصدقات جتز  وإن مل يضاعوها ماألصح أن » 
واجااب ملااا يف منعنااا ماان اخلااروج علاايهم املاامدي إىل اهلاارج والفساااد ، فااإذا وجااب أن تاادفع إلاايهم 

» قااال :  ، ويادل لاه ماا جاااء يف الصاحيحني عان ابان مساعود أن رساول اهلل  وجاب أن جتاز 
: تامدون احلاق الاذي ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروّنا، قالوا : يا رسول اهلل! فماا تأمرناا ؟ قاال 

ناه صااحبها كَّ خماي إذا كاان اإلماام غاي عادل ومَ ل، وقاال ال(3)« عليكم وتسألون اهلل الذي لكم
اَل يـَنَـاُل َ ْهـِدس  ، قاال اهلل تعااىل : ﴿(4)منها مع القدرة على إخفائها ال جتز ، ووجب إعادهتاا

ز دفعهاا جياا يف غاي مصارفها مل [، قال يف التوضيح : إن كان يصرفه124]البقرة : ﴾  الظَّاِلِمينَ 
واهلاروب هباا ماا أمكان، وأماا إذا  إليه، ألنّه من باب التعاون على اإلمث والواجاب حينئاذ جحادها 

  تفرقتهاااااااااااااااااا، باااااااااااااااااأن كاااااااااااااااااان يأخاااااااااااااااااذ أكثااااااااااااااااار مااااااااااااااااانكاااااااااااااااااان جاااااااااااااااااْوره يف أخاااااااااااااااااذها ال يف 
 .(5)الواجب فينبغي أن جتز 

 الواجااب أن علااى بناااء ،  دةاإلعااا تلزمااه فقياال اجتهااد، أن بعااد القبلااة غااي إىل فصاالى أخطااأ ماان - 6
اساتحبابا مراعااة وهاو قاول أيب حنيفاة، والصاحيح اإلعاادة  الشاافعي، وقيال ال قاول وهاو اإلصابة

                                       
 (.1332البخاري، حديث رقم ) - (1)
 .29انظر : اإلسعاف بالطلب، ص  - (2)
 (.3613البخاري، حديث رقم ) - (3)
 (. 2/359التاج واإلكليل ) - (4)
 (.2/361اجلليل ) مواهب - (5)
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اإلصاااابة : مث فااارق يف اإلعاااادة باااني الرجاااوع إىل العلااام أو إىل ري : الواجاااب للخاااالف، قاااال املقَّااا
 .(1)الظن

عليااه التصاادق بشاااة مااثال،  جنن مننحكم ننيك عدنن ك نن صيك ننرم،كبنند كماننأن كلنن يكم  نن كلنن يكم  م - 7
يانقض، ألنّاه فتبني أن الواجب عليه بدنة أو العكس، فهل ينقض احلكم، وهو الصاحيح، أو ال 

 .(2)حكم مضى، والواجب االجتهاد وقد حصل

إذا خاارج لغساال دم الرعاااف، فظاان فااراغ اإلمااام فااأمت صااالته مكانااه، مث تبااني أن اإلمااام مل املااأموم  - 8
أن صالته صحيحة، وال جتب عليه اإلعادة، ألنّه خبروجه إىل الرعاف  يفرغ من الصالة، املشهور

خاارج عاان حكاام اإلمااام، وال يضااره حااىت لااو تبااني أنااه ساالم قبلااه، وهااو مبااّن علااى أن الواجااب يف 
 .(3)حقه االجتهاد

من كان له إمام يربز أضاحيته إىل املصالى ياوم العياد، فتحارى مقادار ذباح اإلماام وذباح، مث تباني  - 9
 العيااد، بااأن كااان علااى ثالثااة أميااال إن كااان مماان يساان يف حقااه حضااور  ئااهلااه، ال جتز أنااه ذبااح قب

 

   .(4)من البلد، وهو مبّن على أن الواجب يف حقه اإلصابة

 ة  ثامنالقاعدة ال
 : أوال = نص القاعدة 

 . (5) ؟النسيان الطار  هل هو كاألصلي، أو ال 

 :القـاعدة  معنى = نياثـا
 شرح المفردات:  - أ

 .6ن، من نسي شيئا نسيانا، والنسيان الرتك النسيا -

                                       
 .61(، انظر : اإلسعاف بالطلب، ص 125(، قاعدة )2/371قواعد املقري ) - (1)
 . 63(، إيضاح املسالك، ص 2/83انظر : الشرح الكبي وحاشية الدسوقي ) - (2)
 (، املصدر السابق.1/171انظر : شرح الزرقاين ) - (3)
 در السابق. (، املص2/121حاشية الدسوقي على شرح الكبي ) - (4)
 .33(، اإلسعاف بالطلب، ص 11، قاعدة)56انظر : إيضاح املسالك، ص  - (5)
 خمتار الصحاح مادة "نسي". - 6
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 .1واصطالحا: عدم استحضار الشيء وقت احلاجة إليه  -

عذرا كالنسيان بعد أن ذكره نسيه مرة أخرى، فهل يكون النسيان الثاين مث من نسي شيئا 
َوالنِّْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِهوا  أُمَّيِت اخَلطَأَ  َعنْ  يل  ِإنَّ اهلَل جَتَاَوزَ » :  األول، ألنّه يسمى نسيانا، وقد قال 

، أو ال يكون النسيان الثاين عذرا، ألن من تذكر ومل يبادر حىت نسي ثانيا ال خيلو من (2)« َعَلْيهِ 
تفريط، واملفرط يقع عليه اللوم لتقصيه، والقوالن يف العذر بالنسيان الثاين أو عدمه قائمان من 

املواالة اآلتية يف التطبيقات، والقول بالعذر مأخوذ من مسألة العذر مأخوذ من مسألة املدونة، فعدم 
 النجاسة املستثناة من القاعدة كما يأيت يف املستثىن.

 :القـاعدة  تطبيقـات = لثاثـا
من رأى جناسة يف الصالة مث نسيها بطلت صالته على املشهور؛ ألن النسيان الطار  ليس   - 1

 .(3): ال تبطل  وقال ابن العريب، كاألصلي
من ذكر املواالة مث نسيها يف الوضوء أو الغسل، ال يعذر بالنسيان الثاين، وجيب أن يستأنف  - 2

 .(4)وهو مبّن على أن النسيان الطار  ليس كاألصليالوضوء 
 .(5)من أُمر أن يعيد الصالة يف الوقت، فنسي بعد أن ذكر، فهل يعذر بالنسيان الثاين أم ال  - 3
صومه فإن مل يصله ولو سهوا  ابعه فإنه يقضيه ويصله بآخرمن أفطر ناسيًا يف صيام جيب تت - 4

 .(6)ابتدأ، وهو الظاهر، لعدم عذره بالنسيان الثاين

من صلى مخس صلوات، كل صالة بوضوء، مث تذكر أنه مل ميسح رأسه من وضوء إحداها،  - 5
 ميسحهقال ابن رشد :  فعليه أن ميسحه ويعيد اخلمس، فإن أعاد اخلمس ناسيًا ملسح رأسه،

بناء على أن النسيان الطار  ليس كاألصلي يف مروي عن سحنون،  وهو، ويعيد العشاء فقط
 .(7)العذر

                                       
 .1/247غمز عيون البصائر للحموي  - 1
 (.2133سنن ابن ماجة، حديث رقم ) - (2)
 (.1/224عارضة األحوذي ) - (3)
 (.1/228انظر : مواهب اجلليل ) - (4)
 .33(، اإلسعاف بالطلب، ص 11، قاعدة)56إيضاح املسالك، ص  انظر : - (5)
 (.1/228مواهب اجلليل ) - (6)
 (.1/228مواهب اجلليل ) - (7)
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 استثنـايات القـا دة  : 
من رأى جناسة قبل الدخول يف الصالة، مث صلى ونسي أن يغسلها، فهو كمن مل يرها 

لي فضيلة، وبأنه ال إن إزالتها عن املص: حيث قيل وذلك لضعف أمر النجاسة، قالوا باالتفاق، 
خبالف من نسي يف املواالة شيئاً، فيجب أن يبادر إىل غسله جيب غسلها على الفور عند رؤيتها، 

 .(1)فور تذكره ليصح الوضوء
 القسم الثاني:

 قوا د فقهية مختارة من كتاب الفروق لإلمام القرافي

 التعريف داإلمام القرافي وكتاده الفروق:  -أواًل 

العباااااااااس أمحااااااااد باااااااان أيب العااااااااالء الصاااااااانهاجي، امللقااااااااب بشااااااااهاب الاااااااادين، الشااااااااهي  هااااااااو اإلمااااااااام أبااااااااو
 بالقرايف، انتهت إليه رئاسة املالكية مبصر، برع يف كثي من العلوم والفنون، وبلغ رتبة االجتهاد. 

، ألاااااف (2)أشاااااهر شااااايوخه: سااااالطان العلمااااااء عاااااز الااااادين بااااان عباااااد الساااااالم، ومجاااااال الااااادين بااااان احلاجاااااب
لفنااااااون، أشااااااهرها: تنقاااااايح األصااااااول يف أصااااااول الفقااااااه، والااااااذخية يف الفااااااروع، وكتاااااااب يف خمتلااااااف العلااااااوم وا

الفااااااروق يف القواعااااااد الفقهيااااااة الااااااذي مل ينسااااااج علااااااى منوالااااااه ملااااااا حااااااواه ماااااان التحقيااااااق واالبتكااااااار، ومساااااااه: 
 أنوار الربوق يف أنواء الفروق. 

ب الفاااااروق باااااني ويظهااااار ذلاااااك يف بياااااان الفاااااروق باااااني القاعااااادتني، فقاااااال: )وعوائاااااد الفضاااااالء وضاااااع كتااااا
الفاااااااروع، وهاااااااذا يف الفاااااااروق باااااااني القواعاااااااد وتلخيصاااااااها، فلاااااااه مااااااان الشااااااارف علاااااااى تلاااااااك الكتاااااااب شااااااارف 

 .  (3)األصول على الفروع(

وقاااااال أيضااااااً مبينااااااً منهجاااااه يف كتاباااااه: )وجعلاااااُت مبااااااد  املباحاااااث يف القواعاااااد باااااذكر الفاااااروق والسااااامال 
لفاااااارعني، فبيانااااااه بااااااذكر قاعاااااادة أو عنهااااااا بااااااني فاااااارعني أو قاعاااااادتني، فااااااإن وقااااااع الساااااامال عاااااان الفاااااارق بااااااني ا

 قاعدتني حيصل هبما الفرق، ومها املقصودتان، وذكر الفرق وسيلة لتحصيلها. 

                                       
 (.1/228مواهب اجلليل ) - (1)

 .189 - 188، شجرة النور الزكية ملخلوف ص239 - 1/236( انظر ترمجته يف: الديباج املذهب البن فرحون 2)
 .1/4( الفروق للقرايف 3)
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وإن وقاااااع السااااامال عااااان الفااااارق باااااني القاعااااادتني، فاملقصاااااود حتقيقهماااااا، ولكاااااون حتقيقهماااااا بالسااااامال عااااان 
الظااااااااااهر يشاااااااااكلها يف  ماااااااااا الفاااااااارق بينهماااااااااا أوىل ماااااااان حتقيقهماااااااااا بغااااااااي ذلاااااااااك، فااااااااإن ضااااااااام القاعاااااااادة إىل

   .(1)ويضادها يف الباطن أوىل؛ ألن الضِّد يُظِهر ُحسَنه الضِّد، وبضدِّها تتميز األشياء(

وقااااد مجااااع يف كتابااااه مخساااامائة ومثانيااااة وأربعااااني قاعاااادة، اخاااارتت مهمااااا الناااازر اليسااااي علااااى ساااابيل 
 التمثيل، وهي:

  

 القوا د المختارة: -ثانياً 

 دالقضــاي ودــين قا ــدة تصــرفه دــالفتو  وهــي  ه والثالثــون دــين قا ــدة تصــرفالفــرق الســادس  ]
 .(2)[التبليغ ودين قا دة تصرفه داإلمامة   

إمام األئمة   هو اإلمام األعظم والقاضي األحكم واملفيت األعلم فهو اعلم أن رسول اهلل 
ظم من  أع وقاضي القضاة وعامل العلماء فجميع املناصب الدينية فوضها اهلل تعاىل إليه يف رسالته وهو

كل من توىل منصبا منها يف ذلك املنصب إىل يوم القيامة فما من منصب ديّن إال وهو متصف به 
 تصرفاته  بالتبليغ ألن وصف الرسالة غالب عليه مث تقع أعلى رتبة غي أن غالب تصرفه  يف

ذلك أو فعله على سبيل التبليغ كان  هبذه األوصاف ختتلف آثارها يف الشريعة فكل ما قاله 
فإن كان مأمورا به أقدم عليه كل أحد بنفسه وكذلك املباح  حكما عاما على الثقلني إىل يوم القيامة

بوصف اإلمامة ال جيوز ألحد  وكل ما تصرف فيه  وإن كان منهيا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه
لتبليغ وألن سبب تصرفه فيه بوصف اإلمامة دون ا أن يقدم عليه إال بإذن اإلمام اقتداء به 

بوصف القضاء ال جيوز ألحد أن يقدم عليه إال حبكم حاكم اقتداء  يقتضي ذلك وما تصرف فيه 
بوصف القضاء يقتضي ذلك وهذه هي الفروق بني  وألن السبب الذي ألجله تصرف فيه  به 

 هذه القواعد الثالث ويتحقق ذلك بأربع مسائل.

ومن تعني قتاله وصرف أموال بيت  واخلوارج بعث اجليوش لقتال الكفار:  المسكلة األولى - 
املال يف جهاهتا ومجعها من حماهلا وتولية القضاة والوالة العامة وقسمة الغنائم وعقد العهود للكفار 

                                       
 .1/3( الفروق للقرايف 1)

 (.1/215انظر : الفروق للقرايف، ) - (2)
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شيئا من ذلك علمنا أنه تصرف فيه  فمىت فعل  ذمة وصلحا هذا هو شأن اخلليفة واإلمام األعظم
 ومىت فصل  دون غيها بطريق اإلمامة  بني اثنني يف دعاوى األموال أو أحكام األبدان وحنوها

إمنا تصرف يف ذلك بالقضاء دون اإلمامة العامة  فنعلم أنه  بالبينات أو اإلميان والنكوالت وحنوها
يف العبادات بقوله أو بفعله أو أجاب  القضاء والقضاة وكل ما تصرف فيه  وغيها ألن هذا شأن

فهذا تصرف بالفتوى والتبليغ فهذا املواطن ال خفاء فيها وأما  فأجابه فيه به سمال سائل عن أمر ديّن
 . مواضع اخلفاء والرتدد ففي بقية املسائل

رضي اهلل -اختلف العلماء  .(1)« من أحيا أرضا ميتة فهي له»  قوله  : المسكلة الثانية -
اإلمام يف ذلك اإلحياء أم ذن أهل تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن حييي  يف هذا القول -عنهم

وز ألحد باإلمامة فال جي أو هو تصرف منه  -رضي اهلل عنهما- والشافعي مالك وهو مذهب ال
بني ما قرب من العمارة  مالك وأما تفرقة .رمحه اهلل حنيفة أيب أن حييي إال بإذن اإلمام وهو مذهب

فال حييا إال بإذن اإلمام وبني ما بعد فيجوز بغي إذنه فليس من هذا الذي حنن فيه بل من قاعدة 
وهي أن ما قرب من العمران يمدي إىل التشاجر والفنت وإدخال الضرر فال بد فيه من نظر  :  أخرى

 .األئمة دفعا لذلك املتوقع كما تقدم وما بعد من ذلك ال يتوقع فيه شيء من ذلك فيجوز
يف اإلحياء أرجح ألن الغالب يف تصرفه صلى اهلل عليه وسلم الفتيا والتبليغ  والشافعي مالك ومذهب
 الغالب والنادر إضافته إىل الغالب أوىل. ة أن الدائر بنيوالقاعد
  أبا سفيان إن ملا قالت له  أيب سفيان امرأة هلند بنت عتبة  قوله:  المسكلة الثالثة - 

خآس ل  ولولدك ما يكفي  : »  رجل شحيح ال يعطيّن وولدي ما يكفيّن فقال هلا 
هل هو بطريق الفتوى   وهذا التصرف منه ةاختلف الفقهاء يف هذه املسأل .(2)« دالمعروف

خالفه  مالك ومشهور مذهب علم خصمه به فيجوز لكل من ظفر حبقه أو جبنسه أن يأخذه بغي
أو هو تصرف بالقضاء فال جيوز ألحد أن يأخذ جنس حقه أو حقه إذا  الشافعي بل هو مذهب

جة من القولني عن العلماء يف هذا احلديث ح اخلطايب تعذر أخذه من الغرمي إال بقضاء قاض حكى
قال إنه بالقضاء أّنا دعوى يف مال على معني فال يدخله إال القضاء ألن الفتاوى شأّنا العموم 

عالم والقضاء على احلاضرين من غي إ باملدينة كان سفيان أبا وحجة القول بأّنا فتوى ما روي أن
 ال جيوز فيتعني أنه فتوى وهذا هو ظاهر احلديث.  وال مساع حجة

                                       
 (، والنسائي يف سننه 6/146، والرتمذي يف جامعة، وقال حديث حسن غريب )139رواه أبو يوسف يف اخلراج، ص  - (1)

 (.3/338(، وأمحد يف مسنده )5/325الكربى )       
 (. وغيمها.19 ،12/17(، ومسلم )4/338رواه البخاري ) - (2)
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اختلف العلماء يف هذا   «من قتل قتيال فله سلبه »  : قوله  المسكلة الرادعة -
وهو  باإلمامة فال يستحق أحد سلب املقتول إال أن يقول اإلمام ذلك هل تصرف فيه  احلديث
بالفتوى فينبغي أن حيمل  فخالف أصله فيما قاله يف اإلحياء وهو أن غالب تصرفه  مالك مذهب

على الفتيا عمال بالغالب وسبب خمالفته ألصله أمور منها أن الغنيمة أصلها أن تكون للغامنني لقوله 
 ﴿ :   ُوإخراج السلب من   [41]األنفال:  ﴾ َواْ َلُموْا أَنََّما َغِنْمُتم ْمن َشْيٍي فََكنَّ ِللَِّه ُخُمَسه

ذا السلب ذلك خالف هذا الظاهر ومنها أن ذلك إمنا أفسد اإلخالص عند اجملاهدين فيقاتلون هل
دون نصر كلمة اإلسالم ومن ذلك أنه يمدي إىل أن يقبل على قتل من له سلب دون غيه فيقع 
التخاذل يف اجليش ورمبا كان قليل السلب أشد نكاية على املسلمني فلجل هذه األسباب ترك هذا 

فتأمل  األصل وعلى هذا القانون وهذه الفروق يتخرج ما يرد عليك من هذا الباب من تصرفاته 
 ذلك فهو من األصول الشرعية. 

   استبقاق السـل  فـي الجهـاد ودـين قا ـدة اإلقطـاع  ةالفرق السادس  شر والمائة دين قا د]  
 .(1)[ ن كان الجميي من تصرفات اإلمام وليس دإجارةإوغيره من تصرفات األئمة و    

 من قتل قتيال فله » رمحه اهلل إمنا يستحق بقول اإلمام  مالك أن السلب عندواعلم 
 وابن حنبل الشافعي وقال ،رمحه اهلل أبو حنيفة وقاله .وأنه ال يستحق مبجرد القتل ،(2)« سلبه 

يف ذلك ال بتصرفه بطريق يستحق مبجرد القتل وأنه يستحق بفتيا رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما- 
أنه باإلمامة ال بد فيه من إذن   أن ما وقع منها على وقد تقدم يف الفرق بني تصرفاته اإلمامة 

وما وقع منها بطريق  ،فيه من قضاء القاضي بطريق القضاء ال بد وما وقع منها بتصرفه  ،اإلمام
يف املدونة مل يبلغّن أن  -رمحه اهلل- مالك الفتيا والتبليغ يستحق بدون قضاء قاض وإذن إمام قال

وهو موكول إىل اجتهاد اإلمام فإن قلنا إنه من باب التبليغ والفتيا  حنني السلب كان للقاتل إال يوم
فقد حصل السلب من باب آخر غي تصرفات األئمة فال حيتاج إىل الفرق كما 

فليس لإلمام نزعه ممن وجد يف حوزه بشرطه ألن القتل حينئذ سبب االستحقاق  الشافعي قاله

                                       
 .18، 17انظر : الفروق للقرايف، ص  - (1)
 يف غزوة حنني. حديث نبوي قاله النيب   - (2)

 (، وغيمها.8/69(، ومسلم، )6/177أخرجه البخاري )        
 ا كانوكل ما عليه من لباس وحلية ومهاميز، وكل ما مع املقتول من سالح أو مال يف نطاقه أو يف يده أو ليف م        
 [. 117]انظر : تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على كتاب اإلحكام للقرايف، ص         
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وإن قلنا إنه من باب تصرفات األئمة كما  .فال جيوز لإلمام أن يأخذ ما هو مستحق بسببه
فلإلمام نزعه ممن وجد معه ألن سبب استحقاقه تصرف اإلمام ومل يوجد  -رمحه اهلل- مالك قاله

 .فبقي من الغنيمة

وأما اإلقطاع فإنه جيوز بغي سبب يوجب استحقاقه ومتليكه وإمنا هو إعانة على أحوال تقع يف 
يس متليكا حقيقيا فلذلك كان لإلمام نزعه يف أي وقت شاء وتبديله بغيه خبالف الزمان ول مستقبل

السلب وإمنا ساوى السلب ما حازه األجناد واألمراء من إقطاعاهتم من خراج وغيه فإنه ال جيوز 
وأما السلب فقبل حصول سببه ال يكون للقاتل به تعلق ألبتة  .لإلمام نزعه منهم لتقرر ملكهم عليه

حصول سببه يصي مملوكا بالكلية فاحلالة املتوسطة القابلة لالنتزاع ال حتصل للسلب ألبتة وبعد 
القابلة لالنتزاع وإبداله بغيه ويدل على صحة  واإلقطاع حيصل هلا هذه احلالة املتوسطة

 ألنه  رمحهما اهلل أنه من باب الفتيا والتبليغ أنه الغالب على تصرفاته  وابن حنبل الشافعي قول

 ومحل تصرفاته ل وهذا شأن الرسالة أعّن التبليغرسو ، طريق حسن على الغالب 
من أحيا أرضا ميتة فهي »  : -عليه الصالة والسالم-يف محل قوله  -رمحه اهلل- مالك وهو مستند 
رمحه اهلل مشى على قاعدته فيهما  وأبو حنيفة وقال إذن اإلمام ليس شرطا يف امللك باإلحياء  « له

  .وجعلهما من باب التصرف باإلمامة
مشاى علاى أصاله يف احلمال علاى الغالاب  والشافعي  ،رمحه اهلل فقد نقض أصله مالك وأما

أن أصاال الغنيمااة مسااتحق للغااامنني  أحــدها : أمااوريف الفتيااا دون اإلمامااة وساابب نقااض مالااك ألصااله 
ومفهوماه أن  [ 41]األنفاال: ﴾ َواْ َلُمـوْا أَنََّمـا َغِنْمـُتم ْمـن َشـْيٍي فَـَكنَّ ِللَّـِه ُخُمَسـهُ ﴿  :  لقولاه تعااىل

ــــــــثُ  ﴿  : األربعااااااااة األمخاااااااااس للغااااااااامنني كمااااااااا قااااااااال تعاااااااااىل ــــــــَواُه َف ُْمــــــــِه الثُـُّل َــــــــُه أَدـَ  ﴾ َوَورِث
معنااه والثلثاان لالب وملاا كاان ذكار الضاد املقابال يادل علاى مقابلاه اكتفاى باذكره عان  [11]النساء : 

من قتل قتـيال : »    فلو جعلنا قوله ذكره يف اآليتني وملا كانت األربعة األمخاس مستحقة للغامنني
من باب التصارف باإلماماة  فتيا لكان ذلك أبلغ يف منافاة الظاهر املتقدم مما إذا جعلناه  « فله سلبه

تلاك املقالاة فاإن التوقاف علاى شارط أبعاد عان التخصايص مان   اإلماام  يقاول  حاىت  يساتحقوأنه ال 
أنااه ياامدي إىل إفساااد النيااات وأن  اـوثانيهــ .أوىل دهاإلخااراج بغااي شاارط فكااان تقلياال التخصاايص وإبعااا

يقاتل اإلنسان من عليه سلب طمعا يف سالبه ال نصارة لادين اهلل تعااىل ورمباا أوقاع ذلاك خلاال عظيماا 
يف اجلاااايش فكااااان ذلااااك سااااببا للهزميااااة واستئصااااال املساااالمني بااااأن يكااااون الشااااجعان قليلااااني يف التاااازين 

عان الشاجعان رغباة يف  ون باأنواع األسالحة فيشاتغل النااس هباموالعجزة واجلبناء هام املتحصان ،واللباس
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فيساتويل شاجعان األعاداء علاى أبطاال املسالمني وجيشاهم فيهلكاون مث إناه يامدي إىل ضاياع  ،لباسهم
 .ثواب اآلخرة وهو أعظم املفاسد بل العقاب األليم بسبب املقاصد الردية

لك موقوفا على قول اإلمام اندفعت وهذا بعيد عن قواعد الدين فال يستكثر منه فإذا جعل ذ
هذه املفاسد بسبب أنه إمنا يتصرف حبسب املصلحة فإذا كان القوم الذين يف اجليش بعيدين عن 
ذلك القول وإال مل يقل فتدفع املفاسد وإمنا يأيت إذا جعلناه فتيا عامة يف مجيع األحوال كما 

أن ظاهر القرآن متواتر مقطوع به واحلديث خرب واحد وليس أخص من  اـوثالثه  . الشافعي قاله
الغنيمة يف اجلهاد وغيه وهو ﴾ َغِنْمُتمْ َما  ﴿ : اآلية حىت خيصصها لتناول لفظ اآلية وهو قوله تعاىل

»    -عليه الصالة والسالم-حملرمة وحنوها وقوله صادقة لغة عن الغارات ا مقتضى اللفظ لغة الغنيمة
يتناول لغة الغنيمة وغيها حىت لو قتله غيلة يف بيته تناوله اللفظ غي أن  « من قتل قتيال فله سلبه

اإلمجاع منعقد على ختصيصه باجلهاد املأمور به فحينئذ كل واحد منهما أعم من اآلخر وأخص من 
حبسب ما يقتضيه اللفظ لغة والعام واخلاص من وجه ال خيص  نوجه والتخصيص والعموم إمنا يكو 

أحدمها اآلخر حلصول التعارض فيصار للرتجيح ولفظ القرآن متواتر فيكون أرجح فيقدم على اخلرب 
يستحق فيبقى فيما عداه على مقتضى  حبسب اإلمكان وقد أمجعنا على أن اإلمام إذا قال ذلك

رضي اهلل عنهما تركا ذلك يف خالفتهما ولو كان ذلك  وعمر أبا بكر الصديق أن اـورادعه .األصل
ومل يريا أن املصلحة حينئذ  . فتيا ملا تركاها بل علما أن ذلك تصرف بطريق اإلمامة حبسب املصلحة

رمحه اهلل تعاىل وأّنا موجبة ألن خيالف  مالك رة فيما قالهتقتضي ذلك فلم يقوال به فهذه وجوه ظاه
 . أصله هلا

 .(1) [التاسي  شر والمائة دين قا دة در أهل الآمة ودين قا دة التودد لهم الفرق  ] 

 يَا أَيُـَّها الَِّآيَن اَمُنوا ﴿ :  د ألهل الذمة بقوله تعاىلاعلم أن اهلل تعاىل منع من التود
﴾  قْ ال تـَتَِّخُآوا َ ُدْوس َوَ ُدوَُّكْم َأْولَِياي تـُْلُقوَن ِإلَْيِهم دِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِدَما َجايَُكم ْمَن اْلبَ 

َهاُكُم اللَُّه َ ِن الَِّآيَن َلْم   ﴿ رىاآلية فمنع املواالة والتودد وقال يف اآلية األخ [ 11]املمتحنة :  ال يـَنـْ
اآلية وقال يف حق [ 18:  متحنة]امل ﴾  يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الْديِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم ْمن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـرُّوُهمْ 

َهاُكُم اللَُّه َ ِن الَِّآيَن قَاتـَُلوُكْم ِفي الْديِن  ﴿ الفريق اآلخر  قال .  اآلية [19:  ]املمتحنة ﴾ِإنََّما يـَنـْ
فال بد من  « استوصوا دالقبط خيرا»   وقال يف حديث آخر  « استوصوا دكهل الآمة خيرا» 

                                       
 (.16-3/14انظر : الفروق للقرايف، ) - (1)
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سان ألهل الذمة مطلوب وأن التودد واملواالة منهي عنهما اجلمع بني هذه النصوص وإن اإلح
والبابان ملتبسان فيحتاجان إىل الفرق وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا هلم ألّنم يف 

بكلمة  فمن اعتدى عليهم ولو ،ودين اإلسالم جوارنا ويف خفارتنا وذمة اهلل تعاىل وذمة رسوله 
و نوع من أنواع األذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة اهلل تعاىل سوء أو غيبة يف عرض أحدهم أ

  .وذمة دين اإلسالم وذمة رسوله 
يف مراتب اإلمجاع له أن من كان يف الذمة وجاء أهل احلرب إىل بالدنا  ابن حزم وكذلك حكى

صدونه وجب علينا أن خنرج لقتاهلم بالكراع والسالح ومنوت دون ذلك صونا ملن هو يف ذمة اهلل يق
فإن تسليمه دون ذلك إمهال لعقد الذمة وحكى يف ذلك إمجاع األمة فقد  تعاىل وذمة رسوله 

ذه وإذا كان عقد الذمة هب .صونا ملقتضاه عن الضياع إنه لعظيم. يمدي إىل إتالف النفوس واألموال
املثابة وتعني علينا أن نربهم بكل أمر ال يكون ظاهره يدل على مودات القلوب وال تعظيم شعائر 
الكفر فمىت أدى إىل أحد هذين امتنع وصار من قبل ما ّني عنه يف اآلية وغيها ويتضح ذلك باملثل 

يمة املوجبة لرفع شأن حينئذ ونداؤهم باألمساء العظ فإخالء اجملالس هلم عند قدومهم علينا والقيام هلم
يف الطريق وأخلينا هلم واسعها ورحبها والسهل  املنادى هبا هذا كله حرام وكذلك إذا تالقينا معهم

منها وتركنا أنفسنا يف خسيسها وحزّنا وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك املرء مع الرئيس 
ن تعظيم شعائر الكفر وحتقي شعائر اهلل والولد مع الوالد واحلقي مع الشريف فإن هذا ممنوع ملا فيه م

 .تعاىل وشعائر دينه واحتقار أهله
ومن ذلك متكينهم من الواليات والتصرف يف األمور املوجبة لقهر من هي عليه أو ظهور العلو 
وسلطان املطالبة فذلك كله ممنوع وإن كان يف غاية الرفق واألناة أيضا ألن الرفق واألناة يف هذا الباب 

 الرئاسة والسيادة وعلو املنزلة يف املكارم فهي درجة رفيعة أوصلناهم إليها وعظمناهم بسببها ننوع م
  .قدرهم بإيثارها وذلك كله منهي عنه ورفعنا

وال يكون أحد منهم وكيال  ،وكذلك ال يكون املسلم عندهم خادما وال أجيا يممر عليه وينهى
 .فإن ذلك أيضا إثبات لسلطاّنم على ذلك املسلم يف احملاكمات على املسلمني عند والة األمور

وأما ما أمر به من برهم ومن غي مودة باطنية فالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيهم وإطعام جائعهم 
وإكساء عاريهم ولني القول هلم على سبيل اللطف هلم والرمحة ال على سبيل اخلوف والذلة واحتمال 

لته لطفا منا هبم ال خوفا وتعظيما والدعاء هلم باهلداية وأن جيعلوا إذايتهم يف اجلوار مع القدرة على إزا
من أهل السعادة ونصيحتهم يف مجيع أمورهم يف دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد 
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ألذيتهم وصون أمواهلم وعياهلم وأعراضهم ومجيع حقوقهم ومصاحلهم وأن يعانوا على دفع الظلم 
وكل خي حيسن من األعلى مع األسفل أن يفعله ومن العدو أن  معنهم وإيصاهلم جلميع حقوقه

يفعله مع عدوه فإن ذلك من مكارم األخالق فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من 
هذا القبيل ال على وجه العزة واجلاللة منا وال على وجه التعظيم هلم وحتقي أنفسنا بذلك الصنيع هلم 

وأّنم لو قدروا علينا  يف قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا وينبغي لنا أن نستحضر 
وأموالنا وأّنم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل مث  الستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا

ال حمبة فيهم وال تعظيما هلم  نعاملهم بعد ذلك مبا تقدم ذكره امتثاال ألمر ربنا عز وجل وأمر نبينا 
الذميمة ألن عقد العهد مينعنا من  نستحضرها يف قلوبنا من صفاهتم  ال نظهر آثار تلك األمور اليتو 

الشيخ أبو الوليد  وملا أتى .الباطن هلم واحملرم علينا خاصة ذلك فنستحضرها حىت مينعنا من الود
يسمع رأيه وينفذ  وجد عنده وزيرا راهبا وسلم إليه قياده وأخذ مبصر اخلليفة -رمحه اهلل- الطرطوشي

  . كلماته املسمومة يف املسلمني

وكان هو ممن يسمع قوله فيه فلما دخل عليه يف صورة املغضب والوزير الراهب بإزائه جالس 
  : أنشده

    يطلبه القاصد والراغب      يا أيها امللك الذي جوده  
 ذا أنه كاذبايزعم ه     إن الذي شرفت من أجله  

 يفة عند مساع األبيات وأمر بالراهب فسحب وضرب وقتل وأقبلفاشتد غضب اخلل
فأكرمه وعظمه بعد عزمه على إيذائه فلما استحضر اخلليفة تكذيب الراهب  الشيخ أيب الوليد على

وهو سبب شرفه وشرف آبائه وأهل السموات واألرضني بعثه ذلك على البعد عن  لرسول اهلل 
 عمر ويروى عن .منازل العز إىل ما يليق به من الذل والصغاروأبعده عن  السكون إليه واملودة له

  وكتب إليه «. أهينوهم وال تظلموهم: » أنه كان يقول يف أهل الذمة  أبو موسى األشعري 

ال حيسن ضبط خراجها إال هو وقصد واليته على جباية اخلراج لضرورة  بالبصرة أن رجال نصرانيا
مات النصراين »  : ينهاه عن ذلك وقال له يف الكتاب   طابعمر بن اخل تعذر غيه فكتب إليه

وباجلملة فربهم واإلحسان إليهم  ،فاصنعه اآلن أي افرضه مات ماذا كنت تصنع حينئذ «. والسالم
مأمور به وودهم وتوليهم منهي عنه فهما قاعدتان إحدامها حمرمة واألخرى مأمور هبا وقد أوضحت 

  . ثل فتأمل ذلكلك الفرق بينهما بالبيان وامل


