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قواعد مهمة

يقذيت
احلؿد هلل افذي رشح فعباده ؿواظد األحؽام ،و أوضح وـشف هلم احلالل
واحلرام ،ويرس هلم افعؾم وافعؿل بدين اإلشالم ،أمحده ظذ كعؿه افعظام ،و
أصؽره ظذ مــه اجلسام ،و أشتغػره و أتوب إفقه من مجقع افذكوب واآلثام ،و
أشلفه اإلظاكة وافتسديد ؾقام ؿصدته وأردته ،ؾنكه ال يتم أمر وال مؼصود إال
بنظاكة ادؾك افعالم ،و أصع و أشؾم ظذ حمؿد شقد األكام ،ومصباح افظالم،
وظذ آفه وأصحابه وافتابعغ هلم ظذ مدى األيام وتواصل األظوام.
أما بعد :
ؾنين ؿد أمؾقت ظذ افطؾبة ؿواظد مفؿة وضوابط مجة ،ؽر أهنا حتتاج إػ توضقح
وتبقغ وأمثؾة حتؼؼفا وتؽشػفا ،ؾسلفوين أن أضع ظؾقفا تعؾقؼا فطقػا حيصل به
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ادؼصود ،ؾاشتعـت اهلل تعاػ ورشظت ذم هذا افؼح ادبارك ظؾقفا ،وشلفت اهلل
افؽريم أن يعغ ظؾقه ويقرسه وال حول وال ؿوة إال باهلل.

بسم اهلل افرمحن افرحقم
احلؿد هلل رب افعادغ ،وصذ اهلل ظذ حمؿد وآفه وصحبه أمجعغ.
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أما بعد :ؾفذه ؿواظد ؾؼفقة جامعة دسائل ـثرة ال يستغـي ظـفا ضافب افعؾم.

انقاػذة األٔنى :األيٕس بًقاصذْا
اظؾم أن هذه ؿاظدة ظظقؿة افـػع ،ـثرة اجلؿع ،ودفقؾفا حديث ظؿر ريض اهلل
ظـه ؿال  :شؿعت رشول اهلل  يؼول « :إكام األظامل بافـقات وإكام فؽل امرئ ما
كوى» متػق ظؾقه .
) )1

ؾؿام يدخل حتت هذه افؼاظدة ،مجقع افعبادات .ومـفا افوضوء وافتقؿم وافغسل
وافصالة ؾرضفا وكػؾفا ظقـفا وـػايتفا ،وافزـاة وافصقام واالظتؽاف ؾرض
افؽل وكػؾه ،و افؽػارات واجلفاد وافعتق وافتدبر وافؽتابة ،بؿعـى حصول

 )1البخاري( ،)1مسلم(.)1997
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افثواب ذم هذه األربعة ،يتوؿف ظذ ؿصد افتؼرب إػ اهلل ،بل يرسي ذفك إػ
مجقع ادباحات إذا ؿصد هبا افتؼرب إػ اهلل بـقة افتؼوي ظذ ضاظته ،وإمجام افـػس
فتـشط فؾعبادة ـاألـل وافؼب وافـوم واـتساب ادال وافـؽاح وافوطء ؾقه،
وذم األمة إذا ؿصد هبا اإلظػاف ،أو حتصقل افوفد ،أو تؽثر األمة.
فائذة  :من األصقاء ما ال يعتز فه كقة ويعز ظـه افػؼفاء بافسوك وهو  :افذي
يؼصد إزافته وبراءة افذمة مـه ،ـنزافة افـجاشة من افبدن ،وافثوب وافبؼعة ؾنهنا
ال تشسط إلزافتفا كقة .واهلل أظؾم.
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انقاػذة انثاٍَتٌٔ :ذخم ححخٓا ثالد قٕاػذ
أحذْا :انضشٔساث حبٍح انًحظٕساث
أي  :إذا اضطر ادؽؾف فػعل حمرم بلن خاف ظذ كػسه إن مل يػعؾه افرضر ،أو

افتؾف ،ؾنكه يباح فه ؾعؾه فؼوفه  :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

احلج .{78} :وؿوفه تعاػ  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ
البقرة .{185} :وؿوفه  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﭼ البقرة:

}.{173

ويدخل حتت هذه افؼاظدة من افصور ما ال حك فه ،وذفك ـلـل ادقتة ،ورشب
اداء افـجس وكحوه ظـد افرضورة ؾنكه جيوز ،و ـافعؿل افؽثر ادتوايل ذم افصالة
مع افرضورة ؾنكه ال يبطؾفا.
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وـذفك حمظورات اإلحرام إذا اضطر إفقفا ادحرم جاز فه ؾعؾفا فؽن تؾزمه
افػدية ،وـذفك كؽاح احلر فألمة ال جيوز إال مع خوف افعـت وظدم افطول.
ومن اضطر إػ مال افغر من ضعام أو ؽره ،جاز فه تـاوفه من ؽر إذن صاحبه
وال رضاه إال مع اضطرار صاحبه ؾال يزال افرضر بافرضر.
إػ ؽر ذفك من ادسائل افتي إذا اضطر إفقفا اإلكسان أبقحت.
ومن افؽالم افدائر بغ افػؼفاء( :ال حمرم مع اضطرار ،وال واجب مع عدم
اقتدار).

ٔانثاٍَت :انحاجاث حزٌم انًكشْٔاث
يعـي :أن ـل مؽروه ؾعؾه إذا احتقج إػ ؾعؾه زافت افؽراهة.
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أو ـل مؽروه ترـه ،إذا احتقج إػ ترـه زافت افؽراهة فؼوفه  :ﭽ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ }احلج .{78 :وؿوفه  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﭼ }البقرة .{185 :وفؼوفه (( :إن الدين يسر ))متفق عليو).)2
ويدخل حتتفا من ادسائل ما ال حك فه.
ؾؿـفا  :ادقاه افتي يؽره اشتعامهلا ـادتغر من ؽر ممازج ،أو مستعؿل بطفارة
مستحبة وكحومها ،ؾنذا احتقج إػ اشتعامفه مل يؽره.
وـذفك األواين ادؽروهة ،وافثقاب إذا احتقج إفقفا مل تؽره.

 )2البخاري( ،)39ومل أجده يف مسلم.
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ويؽره دخول اخلالء بقء ؾقه ذـر اهلل فغر حاجة ،ويؽره االفتػات ذم افصالة،
واؾساش ذراظقه شاجدا ،وحرـته افقسرة ،وكحو ذفك إال حلاجة.
فائدة  :ؿد تؽون احلاجة شببا إلباحة ادحرم ،إذا ـان افتحريم خػقػا ـافذي حيرم
حتريم افوشائل.
ؾؿن ذفك إباحة فبس احلرير حلاجة مرض أو حؽة أو جرب وكحوها ،و إباحة
بقع افعرايا خرصا فؾحاجة إػ افرضب.
وإباحة افـسل بغ ادوزوكات إذا ـان أحد افغرضغ كؼدا ،وؽر ذفك من ادسائل
و افصور.

ٔ انثانثت  :يًا اشخًهج ػهٍّ انقاػذة انثاٍَت :انضشٔسة حقذس
بقذسْا
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يعـي  :أن ادحرم إذا أبقح فؾرضورة مل يؽن بؿـزفة ادباح مطؾؼا ،بل يتؼقد بحافة
االضطرار ،ؾنذا زافت افرضورة وجب افؽف ،ألكه أبقح فؾرضورة ،ؾنذا زافت
بؼي ظذ حافه ،ؾقدخل ذم هذا إذا أبقحت ادقتة فؾرضورة تـاول مـفا مؼدار ما
يسد به رمؼه.
ومن هذا أيضا :ضفارة افتقؿم ،وضفارة من به حدث دائم ،ؾنهنا تتؼقد بافوؿت
فؽوهنا ضفارة رضورة.
وـذفك ادؽره ظذ افطالق ،أو اخلؾع ،أو افقؿغ ،أو افعتق ،أو افبقع ،أو اإلجارة
أو اإلؿرار ،أو ؽر ذفك ال يؼع مـه ما أـره ظؾقه ،ؾنن أـره ظذ يشء من ذفك
ؾػعل أو تكف بغر ما أـره ظؾقه وؿع مـه صحقحا ،ألكه ؽر مؽره ظؾقه.
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مثال ذفك :أن يؽره ظذ ضؾؼة واحدة ؾقطؾق أـثر ،أو يؽره ظذ ضالق زوجته
هـد ؾقطؾق زوجته ؾاضؿة ،أو أـره ظذ بقع داره ؾباع ظبده ،أو أـره ظذ اإلؿرار
بدرهم ؾلؿر بديـار وكحو ذفك .واهلل أظؾم.
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انقاػذة انثانثت :أحكاو انٕسائم كأحكاو انًقاصذٔ ،يا ال ٌخى
انٕاجب إال بّ فٕٓ ٔاجب
يعـي :أن وشائل األحؽام أي ضرؿفا ومتؿامهتا تعطى أحؽام ادؼاصد ،ألن ما ال
يتم افقء بدوكه يدخل ذم حؽؿه رضورة ،ألكه الزم فه ،ؾنذا ـان ملمورا بقء
ـان أيضا ملمورا بام ال يتم إال به.
ؾام ال يتم افواجب إال به ؾفو واجب ،وما ال يتم ادسـون إال به ؾفو مسـون ،وإن
ـان مـفقا ظن يشء ـان مـفقا ظن مجقع ذرائعه ،ووشائؾه ،وضرؿه ادوصؾة إفقه
شواء ـان حمرما أو مؽروها.
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مثال ذلك :افصالة افػريضة وافزـاة وافصوم واحلج وافعؿرة واجلفاد ادتعغ
وأداء احلؼوق افواجبة ـحؼوق اهلل ،وحؼوق افوافدين واألؿارب وافزوجات
وادامفقك وكحو ذفك.
ؾجؿقع ما ال تتم هذه األمور إال به ؾفو واجب ،ـادق إػ موضع افصالة،
وافطفارة هلا ،وافسسة ،ومجقع رشوضفا ،وؿس ظذ ذفك.
أما ادسـون ـافصالة افـاؾؾة و افصدؿة وافصقام ،واحلج وافعؿرة ؽر افػريضة
وظقادة ادريض ،وحضور جمافس افذـر ،وكحو ذفك ،ؾام ال تتم إال به ؾنكه
مسـون ـادق إفقفا وكحوه.
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وـذفك ادحرمات ـافؼك ،وافؼتل وافزكا ،ورشب اخلؿر ،وأـل افربا ،ؾؽل
ضريق موصل إػ ذفك ؾنكه حمرم مـفي ظـه.
وـذفك يدخل ذم هذا مجقع احلقل افتي يتوصل هبا إػ افربا وشائر ادحرمات،
ؾنكه يـظر إػ مؼصودها وما تئول إفقه مثل مسلفة افعقـة ،وحتريم ربا افػضل،
وكؽاح ادحؾل ،وكحو ذفك ،وـذفك افوشقؾة إػ ادؽروه مؽروهة .واهلل أظؾم.
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انقاػذة انشابؼت :انًشقت حجهب انخٍسٍش
وذفك ألن افؼع مبـاه ظذ افرأؾة وافرمحة وافتسفقل ،فؼوفه :ﭽ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ احلج .{78} :ؾاألمور كوظان :كوع ال يطقؼه ادؽؾػون ،ؾفذا
ال يؽؾػفم اهلل به فؼوفه تعاػ :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼالبقرة.{286} :
كوع يطقؼوكه وال يؽؾػفم ؾعؾه وال ترـه ،فؽوكه ال تؼتضقه احلؽؿة اإلهلقة.
وما اؿتضت احلؽؿة اإلهلقة أمرهم به أو هنقفم ظـه ،ؾنذا حصل ؾقه مشؼة و ظرس
ألمر من األمور ؾال بد أن يؼع ؾقه افتخػقف وافتقسر ،إما بنشؼاضه ـؾه أو
إشؼاط بعضه.
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ويدخل ذم هذه افؼاظدة أكواع من افػؼه مـفا:
ذم افعبادات :افتقؿم ظـد مشؼة اشتعامل اداء ظذ حسب تػاصقؾه ذم ـتب افػؼه،
وافؼعود ذم افصالة ظـد مشؼة افؼقام ذم افػرض وذم افـاؾؾة مطؾؼا ،وؿك افصالة
ذم افسػر ،واجلؿع بغ افصالتغ ،وكحو ذفك من رخص افسػر وؽرها.
ومن التخفيفات أيضا :أظذار اجلؿعة واجلامظة ،وتعجقل افزـاة ،وافتخػقػات ذم
افعبادات وادعامالت وادـاـحات واجلـايات.
ومن التخفيفات المطلقة :ؾروض افؽػايات ،وشــفا ،وافعؿل بادظـون دشؼة
االضالع ظذ افقؼغ.

قواعد مهمة

07

انقاػذة انخايست :دسء انًفاسذ أٔنى يٍ جهب انًصانحٔ ،إٌ
حزاحى يصهحخاٌ قذو أسجحًٓأ ،قذ ٌؼشض نهًفضٕل يا ٌصٍشِ
أفضم يٍ غٍشِٔ ،إٌ حزاحى يفسذحاٌ فؼم إًَْٔٓا
هذه افؼاظدة ظظقؿة افـػع ،واشعة افػروع ،وهي تشتؿل ظذ أربع ؿواظد:

أحدها :قوله ( :درء ادفاسد أوىل من جلب ادصالح).
اظؾم أن ادػاشد هي ادحرمات وادؽروهات ،ـام أن ادصافح هي افواجبات
وادستحبات ،ؾنذا دار األمر بغ جؾب مصؾحة ودرء مػسدة ،ـان األوػ ،بل
ادتعغ درء ادػسدة وفو ؾاتت ادصؾحة ،ألن ادصؾحة ال تتم وال تؽؿل إال بسك
ادػسدة ،ؾافتخع ظن افرذائل مؼدم ظذ افتحع بافػضائل.
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وهلذا ال تصح افصالة ذم األرض ادغصوبة ،وـذفك افثوب ادغصوب أو ادحرم
ـاحلرير فؾذـر.
وافوضوء باداء ادغصوب ،وإن ـان افوضوء وافصالة ظبادة الصتامهلا ظذ ؾعل
ادحرم ؾال تصح.

الثاىوة :وإن تزاحم مصلحتان بين ال يمكن فعلهام معا بل إن فعل
إحدامها فاتت األخرى قدم أرجحهام ،فإن كان أحدمها مسنوىا واآلخر
واجبا ،فإىه يقدم الواجب ،وهلذا ال يصح افـػل ادطؾق ممن ظؾقه ؾوائت ،وإذا
أؿقؿت افصالة ،أو ضاق افوؿت مل تصح افـاؾؾة ،وـذفك من ظؾقه ؿضاء رمضان
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ال يصح أن يصوم ؽره حتى يؼضقه ،وـذفك من ظؾقه حجة اإلشالم مل يصح
تـػؾه باحلج ،وال أن حيج ظن ؽره.
وإن ـان واجبغ ؿدم أوجبفام وآـدمها ،ؾقؼدم افواجب بلصل افؼع ظذ
افواجب بافـذر ويؼدم حق اهلل تعاػ افواجب ظذ ضاظة من دمب ضاظته من وافد
وزوج وأمر وكحوهم ،ويؼدم حق افزوج ظذ حق افوافدين ،ويؼدم ؾرض افعغ
ظذ ؾرض افؽػاية.
وإن ـان مستحبغ ؿدم أؾضؾفام ،ؾتؼدم افرواتب ظذ ؽرها ،ويؼدم من
افعبادات ما ؾقه كػع متعد ظذ ما كػعه ؿارص.
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الثالثة :وقد يعرض للعمل ادفضول ما يصريه أفضل من غريه
وذفك بلن يؼسن بافعؿل ادػضول شبب من األشباب ؾقوجب تػضقؾه ظذ
افػاضل.
فمن أسباب التفضيل :أن يؽون افعؿل ادػضول ملمورا به بخصوص هذا
ادوضن ،ـاألذـار ذم افصالة وبعدها ،واألذـار ادوطػة ذم أوؿاهتا وأشباهبا،
تؽون أؾضل من افؼراءة ذم ذفك ادوضن ،مع أن جـس افؼراءة أؾضل من جـس
افدظاء ،وفؽن دا اؿسن به من افتخصقص صار أؾضل.
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ومن أسباب التفضيل :أن يؽون افعؿل ادػضول مشتؿال ظذ مصؾحة ال تؽون ذم
افػاضل ،ـحصول تلفقف به ،وكػع متعد ال حيصل بافػاضل ،وذم ادػضول دؾع
مػسدة يظن حصوهلا ذم افػاضل.
ومن أسباب التفضيل :أن يؽون افعؿل ادػضول أزيد مصؾحة فؾؼؾب من افػاضل
ـام ؿال اإلمام أمحد ريض اهلل ظـه دن شلفه ظن بعض األظامل
ؾؼال ( :اكظر إػ ما هو أصؾح فؼؾبك ؾاؾعؾه).
وأشباب افتػضقل ـثرة جدا ،وؾقام أرشت إفقه ـػاية تـبه ظذ ما وراءها.
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الرابعة :وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهوهنام
أي :أخػفام ،ؾنن تزاحم مؽروه وحمرم بلن يؽون ال بد من ؾعل أحدمها ؾعل
ادؽروه فدؾع احلرام ،ارتؽابا ألهون افؼين مثل أن يشتبه مال مشتبه بامل حرام،
ومل يؽن فه بد من أحدمها.
وإن تزاحم حمرمان ؾعل أهوهنام ،ؾتؼدم ثقاب احلرير ظذ افثقاب ادغصوبة،
ويؼدم ذم ادخؿصة ادقتة افتي حتل بافذـاة ـؿقتة افشاة وكحوها ظذ ادقتة افتي ال
حتؾفا افذـاة ـافؽؾب وكحوه.
وإن تزاحم مؽروهان ؾعل أخػفام ،ؾافذي ؾقه حرام يسر أخف من ادال افذي
ؿد ـثر ؾقه احلرام ،وتؼوى افؽراهة وتضعف بحسب ؿؾة احلرام وـثرته.
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انقاػذة انسادست :انٍُت ٔاإلسالو ٔانؼقم ٔانخًٍز ششط نصحت
جًٍغ األػًال إال انخًٍز فً انحج ٔ انؼًشةٔ ،انشدة حبطم سائش
األػًال
ؾال تصح افعبادات ـؾفا ؾرضفا وكػؾفا إال من ؿاصد هلا مسؾم ظاؿل ممقز ،ؾفذه
رشوط افصحة ذم مجقع األظامل.
ؾافعبادة من دون كقة افعؿل أو كقة ادعؿول فه باضؾة ال يعتد هبا .وـذفك افؽاؾر
ال تصح أظامفه ـؾفا حتى يسؾم ،وإذا أشؾم مل يممر بؼضائفا ،وادجـون ال تصح
ظباداته ،وال دمب ظؾقه فعدم ظؼؾه وؿصده ،وافطػل وهو افذي دون افسبع شـغ
ظذ ادشفور-أو افذي يػفم اخلطاب ويرد اجلواب ظذ افصحقح -ال تصح
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ظباداته فعدم ؿصده ،أو فؽوكه مظـة فذفك إال احلج وافعؿرة ؾقصحان حتى من
افطػل وحيرم ظـه وفقه ذم مافه بؿعـى :أكه يـوي ويػعل ظـه من أؾعاهلام ما يعجزه.
ؾاحلج وافعؿرة خيافػان شائر األظامل ذم أمور:
منها :أن افتؿققز فقس بؼط ذم صحتفام ـام ظؾؿت ورشط ذم صحة شائر
األظامل.
ومنها :أن من رشع ذم كػل صالة أو صقام أو ؽرمها ال يؾزمه إمتامه إال احلج
وافعؿرة.
ومنها :أن من ظؾقه حجة اإلشالم وأحرم بـقة افـػل ،أو أحرم ظن ؽره ،أو ظن
كذره ،مل يصح ويـؼؾب بغر اختقاره إػ حجة اإلشالم.
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ومنها :أن ـل ظبادة إذا ؾسدت خرج مـفا ومل جيب إمتامفا إال احلج وافعؿرة ؾنذا
ؾسد بافوطء وجب إمتامه وؿضاءه ،وؽر ذفك من األمور افتي خيافػان هبا شائر
األظامل.
فائذة :افتؽؾقف وهو افعؼل وافبؾوغ رشط فوجوب شائر األظامل ،ؾافصغر
وافذي دون افبؾوغ وادجـون ال جيب ظؾقفام يشء من األظامل ،وإكام رضب
افصغر إذا تم ظؼ شـغ ظذ ترـه افصالة وافصقام وكحومها تلديبا ومتريـا.
وافردة ظن اإلشالم :وهي أن يليت ذم أثـاء افعؿل بؼول أو ؾعل خيرج به ظن
اإلشالم ،ـام هو مػصل ذم باب حؽم ادرتد ،تبطل ـل ظؿل وجدت ؾقه ؾتبطل
افوضوء وافغسل وافتقؿم وافصالة مطؾؼا وافصقام ـذفك واحلج وافعؿرة وؽر
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ذفك فؼوفه تعاػ :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ الزمر . {65} :وأما افعؿل افذي ظؿؾه
ذم حال اإلشالم ؿبل ردته ،ؾفل يبطل بافردة إذا رجع إػ اإلشالم أم ال؟
افصحقح أكه يعود إفقه ظؿؾه ؿبل افردة إذا أشؾم فؼوفه :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ البقرة.{217} :

انقاػذة انسابؼت :يخانفت انكفاس يششٔػت
وهذه ؿاظدة ظظقؿة مؼصودة فؾشارع ذم ـثر من األمور ،وؿد صـف ؾقفا صقخ
اإلشالم مصـػا شامه :اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم
ؾشػى ؾقه وـػى ؾرمحه اهلل وريض ظـه.
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ؾؿن ذفك افـفي ظن افتشبه هبم ذم افؾباس و اهلقئات ـام هو مػصل ذم باب
أحؽام افذمة.
وـذفك ـثر من مـاشك احلج خافف ؾقفا افـبي  هدي ادؼـغ ،ـافدؾع من
ظرؾة بعد افغروب ومن مزدفػة ؿبل رشوق افشؿس.
وفؼوفه صذ اهلل ظؾقه وشؾم(( :من تشبه بقوم فهو منهم))(.)3
ؾافضابط هلذه افؼاظدة :أن ـل أمر اختص به ادؼـون من أهل افؽتاب و
ؽرهم ؾنكه يـفى ظن افتشبه هبم ،ألن افتشبه بافظاهر يوجب ادواؾؼة ذم افباضن،
بل أهل افبدع يؼع خمافػتفم.

 -3أبو داود(.)4931
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ـام يؽره ختصقص اجلبفة ظذ يشء يسجد ظؾقه خمافػة فؾراؾضة ،وـذفك
ختصقص ظع وأهل افبقت بافصالة ظؾقفم يؿـع مـفا خمافػة هلم .واهلل أظؾم.

انقاػذة انثايُت :انزكش كاألَثٍٍٍ فً يسائم
مـفا ادراث ،وافدية ،وافعؼقؼة ظن اجلارية صاة وظن افغالم صاتان ،ومـفا
افشفادة وافعتق ،وظطقة األوالد ذم حال احلقاة ،وؽر ذفك .واهلل أظؾم.

انقاػذة انخاسؼت :إرا اجخًؼج ػبادحاٌ يٍ جُس ٔاحذ ٔاسخٕث
أفؼانًٓا اكخفً يًُٓا بفؼم ٔاحذ ،وهذا على نوعين:
أحذًْا :أن حيصل فه بافػعل افواحد افعبادتان مجقعا ؾقشسط أن يـوهيام معا ظذ
ادشفور.
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ومن أمثلة ذلك :من ظؾقه حدثان أـز وأصغر ؾادذهب أكه يؽػقه أؾعال افطفارة
افؽزى ظـفام.
ومنها :افؼارن إذا كوى احلج وافعؿرة ـػاه هلام ضواف واحد وشعي واحد ظذ
ادشفور.
ٔانُٕع انثاًَ :أن حيصل فه إحدى افعبادتغ بـقتفا وتسؼط ظـه األخرى.
وفذفك أمثؾة:
منها :إذا دخل ادسجد وؿد أؿقؿت افصالة ،شؼطت ظـه افتحقة إذا صذ معفم.
ومنها :إذا ؿدم ادعتؿر مؽة ؾنكه يبدأ بطواف افعؿرة ويسؼط ظـه ضواف افؼدوم.
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ومنها :إذا أدرك اإلمام راـعا ؾؽز فإلحرام ،ؾنكه تسؼط ظـه تؽبرة افرـوع ظذ
ادشفور.
وكذلك :إذا اجتؿع ظقد ومجعة اـتػي بحضور أحدمها ظن اآلخر.
وكذلك :إذا اتػق وؿت األضحقة ووؿت افعؼقؼة أجزأت افعؼقؼة ظن افتضحقة.
وكذلك :إذا اجتؿعت األشباب افتي دمب هبا افؽػارات ،وتتداخل ذم األيامن
واحلج وافصقام وافظفار وؽرها ،ؾنذا أخرج ـػارة واحدة ظن واحد مـفا معغ
أجزأه وشؼطت شائر افؽػارات.
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انقاػذة انؼاششة :انؼبشة بانغانب ٔال ػبشة بانُادس
يعـي أن ادسائل إذا اتػؼت ظذ وترة واحدة وظؾة واحدة ،ثم ختؾػت ظـفا بعض
افصور بلن مل توجد ؾقفا افعؾة ادؼوظة تؾك ادسائل ألجؾفا ؾنهنا تؾحق
بافغافب ذم احلؽم ،وإن تؽن ؾقفا افعؾة ،ويدل ظذ ذفك أن افسػر رشع ؾقه
رخص ـثرة من افؼك واجلؿع وافػطر وؽرها ،ألكه مظـة ادشؼة ،ؾنذا ؾرض
وجود مساؾر ال مشؼة ظؾقه أصال ؾال يؼال :ال يسخص برخص افسػر فعدم
افعؾة ذم حؼه ،بل جيوز فه افسخص بجؿقع رخص افسػر ـغره إحلاؿا فؾـادر
بافغافب.
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وكذلك :اجلؿع ذم احلرض فؾؿطر جيوز حتى دن ذم ادسجد أو ذم بقت ضريؼه حتت
شاباط .
( )4

وـذفك :ادحرمات فرضرها إذا ؾرض وجود من مل يترضر هبا حرمت أيضا ذم
حؼه ـغره.

 )4الساباط :السقيفة بني حائطني حتتها طريق نافذ.
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انقاػذة انحادٌت ػششة :انٍقٍٍ ال ٌزٔل بانشك
ومعـى هذا أن اإلكسان متى حتؼق صقئا ثم صك هل زال افقء ادتحؼق أم ال؟
األصل بؼاء ادحؼق ؾقبؼى األمر ظذ ما ـان متحؼؼا.
ؾؾو صك ذم امرأة هل تزوجفا؟ مل يؽن فه وضمها اشتصحابا حلؽم افتحريم.
وـذفك فو صك هل ضؾق زوجته أم ال؟ مل تطؾق ،وفه أن يطلها اشتصحابا
فؾـؽاح.
وـذفك فو صك ذم احلدث بعد تقؼـه افطفارة أو ظؽسه ،أو صك ذم ظدد
افرـعات أو افطواف أو افسعي أو افرمي وكحوه ،ؾنكه يبـي ظذ افقؼغ وهو
األؿل.
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وفؽن ؿد يشتبه األصل افذي يرجع إفقه ظـد افشك ؾقحتاج إػ ذـر أصول ـثر
من األحؽام ؾؾفذا ؿؾت( :ويدخل حتت هذه افؼاظدة أصول).

األصل في األشياء الطهارة:
ؾنذا أصاب بدن ادؽؾف أو ثوبه ماء أو رضوبة أو وضئ روثة أو شؼط ذم اداء
روثة أو ظظم وصك ذم ضفارة ذفك وكجاشته ،ؾنكه حيؽم بطفارته اشتصحابا
فألصل ،حتى وفو ؽؾب ظذ افظن كجاشته ،ؾنكه ضاهر حتى تتحؼق كجاشته.

واألصل في األطعمة الحل:
ألن اهلل تعاػ خؾق فعباده مجقع ما ظذ األرض يـتػعون به أـال ورشبا وؽرمها
من أكواع االكتػاع ،وأباح فه ذفك.
ؾال حيرم من األضعؿة واألرشبة إال ما حرمه اهلل ورشوفه.
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واألصل في الوطء التحريم:

ؾال يباح من افوطء إال ما أباحه اهلل ورشوفه وهي افزوجة وادؿؾوـة ،فؼوفه

تعاىلﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭼ

املؤمنون– 5} :

.{7
ؾنذا حصل افشك ذم حافة من األحوال هل يباح افوطء أم ال؟ ؾاألصل افتحريم
حتى كتحؼق احلل.

واألصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم:
ؾال حتل إال بحق ،يعـي :أن األصل ذم ادعصوم وهو ادسؾم أو افؽاؾر افذمي أو
افذي فه أمان أن دمه ومافه وظرضه حمرم ال جيوز تـاوفه بوجه من افوجوه حتى
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كتحؼق احلل ،وال كتحؼق احلل إال بـص افشارع ظذ ذفك ؾال يباح دم ادسؾم إال
بنحدى ثالث :افثقب افزاين ،وافـػس بافـػس ،وافتارك فدين اإلشالم.
وـذفك افؽاؾر ادعصوم ال جيوز ؿتؾه ،وال ؿطع ضرؾه إال بسبب موجب فذفك
رشظا .وـذفك أموال ادسؾؿغ ،وأهل افذمة ،ومن فه أمان ال حتل إال بحق
رشظي .وـذفك أظراضفم.
وتػاصقل احلؼوق افؼظقة ذم افـػوس واألموال واألظراض ـثرة جدا ال يؿؽن
ذـرها ذم هذا ادختك ،وؿد ذـرها افػؼفاء ذم ـتب افػؼه واألحؽام ؾؾرجع
إفقفا.
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واألصل في العبادات التحريم:

ؾال يؼع مـفا إال ما رشظه اهلل ورشوفه.

واألصل في العادات اإلباحة:

ؾال حيرم مـفا إال ما حرمه اهلل ورشوفه .
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انقاػذة انثاٍَت ػششة :انؼشف ٔانؼادة ٌشجغ إنٍّ فً كم حكى حكى
بّ انشاسعٔ ،نى ٌحذِ بحذ
وهذا أصل واشع موجود ذم ادعامالت ،واحلؼوق ،وؽرها ،وذفك :أن مجقع
األحؽام حيتاج ـل واحد مـفا إػ أمرين :معرؾة حدها وتػسرها ،ثم بعد ذفك
حيؽم ظؾقفا باحلؽم افؼظي ،ؾنذا وجدكا افشارع ؿد حؽم ظؾقفا بنجياب ،أو
اشتحباب ،أو حتريم ،أو ـراهة ،أو إباحة ،ؾنن ـان ؿد حدها ،وؾرسها ،ومقزها
رجعـا إػ تػسر افشارع ،ـام أمر بافصالة وذـر ؾضؾفا ،وثواهبا ،وؿد حدها
افشارع وذـر تػاصقل أحؽامفا افتي متقزها ظن ؽرها ،ؾـرجع ذم ذفك إػ ما
حده اهلل ورشوفه.
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وـذفك افزـاة ،وافصقام ،واحلج ؿد وضحفا افشارع توضقحا ال يبؼي إصؽاال،
وأما إذا حؽم افشارع ظؾقفا ،ومل حيدها ،ؾنكه حؽم ظذ افعباد بام يعرؾوكه،
ويعتادوكه ،وؿد يكح هلم بافرجوع إػ ذفك ـام ذم ؿوفه تعاػ :ﭽ ﯢ

ﯣ ﭼ النساء .{19} :وؿد يدخل ذم ذفك ادعروف رشظا ،وادعروف ظؼال،
مثل ؿوفه :ﭽ ﭷ ﭸ ﭼ األعراف.{199} :

ويدخل يف هذا األصل مسائل كثرية جدا:
منها :أن اهلل أمر باإلحسان إػ افوافدين ،واألؿارب ،وافقتامى ،وادساـغ ،وابن
افسبقل ،وـذفك اإلحسان إػ مجقع اخلؾق ،ؾؽل ما صؿؾه اإلحسان مما يتعارؾه
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افـاس ؾفو داخل ذم هذه األمور افؼظقة ،ألن اهلل أضؾق ذفك ،واإلحسان ضد
اإلشاءة ،بل وضد فعدم إيصال اإلحسان افؼويل وافػعع وادايل.
وؿال ذم احلديث افصحقح« :ـل معروف صدؿة» .وهذا كص رصيح أن ـل
( )5

ما ؾعؾه افعبد مع اخلؾق من أكواع اإلحسان وادعروف ؾفو صدؿة ،وـذفك
اصسط اهلل ورشوفه ذم ظؼود ادعارضات ،وظؼود افتزظات افرضا بغ افطرؾغ،
ومل يشسط فذفك افعؼد فػظا معقـا ،ؾلي فػظ ،وأي ؾعل دل ظذ افعؼد وافسايض
حصل به ادؼصود ،وهلذا ؿال افعؾامء :وتـعؼد افعؼود بؽل ما دل ظؾقفا من ؿول،
أو ؾعل .وفؽـفم اشتثـوا مـفا بعض مسائل اصسضوا فعؼدها افؼول خلطرها،
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مثل افـؽاح ،ؿافوا :ال بد ؾقه من إجياب وؿبول بافؼول ،وـذفك افطالق ال يؼع
إال بافؾػظ أو افؽتابة.
ومن فروع هذا األصل :أن افعؼود افتي اصسط هلا افؼبض ،ؾافؼبض ما ظده
افـاس ؿبضا ،وخيتؾف ذفك باختالف األحوال ،وـذفك احلرز حقث أوجبوا
حػظ األموال ادممتن ظؾقفا اإلكسان ذم حرز مثؾفا ،وحقث اصسضوا ذم افرسؿة
أن يؽون ذفك من حرز ،واحلرز يتبع افعرف ،ؾاألموال افـػقسة هلا أحراز،
وؽرها هلا أحراز ،ـل يشء بحسبه.
ومن ذلك :أن األمغ إذا ؾرط أو تعدى ؾفو ضامن ،ؾؽل ما ظده افـاس تػريطا،
أو تعديا ظؾق به احلؽم.
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ومن ذلك :أن من وجد فؼطة فزمه أن يعرؾفا حوال ـامال بحسب افعرف ،ثم إذا
مل جيد صاحبفا مؾؽفا.
ومن فروعها :أن األوؿاف يرجع ذم مصارؾفا إػ رشوط افواؿػغ افتي ال ختافف
افؼع ،ؾنن جفل رشط ادوؿف رجع ذم ذفك إػ افعادة وافعرف اخلاص ،ثم إػ
افعرف افعام ذم رصؾفا ذم ضرؿفا.
ومن ذلك :احلؽم بافقد ،وادجاراة دن ـان بقده ظغ يتكف ؾقفا مدة ضويؾة
حيؽم أهنا فه إال ببقـة تدل ظذ خالف ذفك.
ومن فروعها :افرجوع إػ ادعروف ذم كػؼة افزوجات ،واألؿارب ،وادامفقك،
واألجراء ،وكحوهم ،ـام رصح اهلل ورشوفه بافرجوع إػ افعرف ذم معارشة
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افزوجات ،وادعارشة أظم من افـػؼة ،ؾتشؿل مجقع ما يؽون بغ افزوجغ من
ادعارشة افؼوفقة وافػعؾقة بغ افطرؾغ ،وأكه يتعغ ذم مجقعفا افرجوع ظذ افعرف.
ومن فروعها :رجوع ادستحاضة افتي ال متققز هلا إػ ظادهتا اخلاصة ،ؾنن تعذر
ذفك بـسقان أو ؽره رجعت إػ ظادة كسائفا ،ثم ظذ ظادة كساء بؾدها.
ومن ذلك :افعقوب ،وافغبن ،وافتدفقس يرجع ذفك إػ افعرف ،ؾام ظده افـاس
ظقبا أو ؽبـا أو تدفقسا ظؾق به احلؽم.
وـذفك افرجوع إػ ؿقؿة ادثل ذم ادتؼومات وادتؾػات وافضامكات وؽرها.
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وـذفك افرجوع إػ مفور ادثل دن وجب هلا مفر ومل يسم ،أو شؿي تسؿقة
ؾاشدة ،وخيتؾف ذفك باختالف افـساء ،واألوؿات ،واألمؽـة ،وؿس ظذ هذه
األمثؾة ما أصبففا وهي ـثرة مذـورة ذم ـتب األحؽام.

