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المبحث الثاني :التعريف بالفقه اإلسالمي وخصائصه وتطوره وبعض قواعده الكلية
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القواعد الفقهية هي القواعد الكلية أو األكثرية التي تحكم الفروع الفقهية المتشابهة  ،وهي من قب يل األح كام

الفقهية ال األحكام األصولية إذ هي وإن كانت كلية إال أن موضوعها هو فعل المكلف .فقاعدة ( ال ثواب إال
بالنية ) مثال هي حكم على فعل المكلف بأنه ال يستحق عليه الثواب إال إذا كان قد نوی به التقر بة إ لى هللا
عز و جل ،و هذا ب خالف األح كام األ صولية وال تي ت عرف بالقوا عد األ صولية ألن مو ضوعها هو ا لدليل
الشرعي وأحواله واألحكام وأحوالها .
ولما كانت القواعد الفقهية ال تخرج عن كونها أحكاما فقهية فقد أطلق علي ها القوا عد الفقه ية تفري قا ل ها عن

األحكام الفقهية الجزئية الخاصة التي تندرج تحت هذه القواعد العامة .
والقواعد الفقهية منها ما هو أصل في ذا ته ال يت فرع عن قا عدة فقه ية أ خرى  ،ومن ها ما هو مت فرع عن
غيره  .وقد خص النوع األول باسم القواعد الفقهية العامة وسمي النوع الثاني بالقوا عد الفقه ية الكل ية ألن ها
تندددرج تحددت القاعدددة الفقهيددة العامددة وألندده يتخددرج تحتهددا فددروع فقهيددة كثيددرة ال حصددر لهددا فددي نطدداق
موضوعها.

وأهم هذه القواعد الفقهية :
 - 1األصل في األشياء اإلباحة

 - 11إعمال الكالم أولی من إهماله

 - 2األصل في العقود والتصرفات الحل والصحة

 - 12الخراج بالضمان

 - 3األمل براءة الذمة

 - 13ال ينسب إلى ساکت قول

 - 4األصل في الدماء واألعراض واألموال الحرمة
 - 5اليقين ال يزول بالشك
 - 6ال ثواب إال بالنية
 - 7األمور بمقاصدها
 - 8الضرر يزال

 - 9االجتهاد ال ينقض بمثله
 - 10التابع تابع

القاعدة األولى  :األصل في األشياء اإلباحة
قامت على ذلك األصل أدلة كثيرة منها قول هللا تعالى
اآلية  29مة وةة

البقر وقوله سبحانه وتعالى

ۚ
اآلي  13م وة الجاثي

ومع نى ذ لك جواز االنت فاع ب كل ما خل قه هللا بالن سبة ل هذه األرض و ما علي ها وت سخيره لم صلحة
اإلنسان إال ما ورد النص على المنع منه أخذا من قوله تعالى :

اآلي  145م وة
األنعام .وهذا يدل على أن األصل في األشياء الحل واإلباحة وأن الشارع إذا قصد ت حريم شیء نص
على تحريمه وما لم يحرمه فإنه يدخل في ع موم ال حالل و هذا ي شمل الع قود والت صرفات و لذلك كان

النبي صلى هللا عليه وسلم ينهي عن كثرة السؤال ما لم يرد نص على تحريمه الن ذلك يدل على غفلة
السائل عن هذا األصل فقد روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال « :إن أعظم المسلمين جرما
من سأل عن شيء لم يحرم فحُرِّم من أجل مسألته»

القاعدة الثانية  :األمور بمقاصيدها
معنی ذلك أن الحكم الذي يترتب على أمر ما ينشأ عن فعل المكلف أو قوله إما ي كون ع لى مقت ضى ماهو
المقصود من ذلك األمر  ،وهي تتعلق بكل األفعال أو األمور التكليفية المنهی عنها في الت شريع اإل سالمي
 ،وعليه فإن ترك اإلنسان للمحرمات المنهي عنها إن كان ذلك امثاال منه للنهي ا لوارد في الت شريع اث يب
على هذا الترك  ،أما إن كان الترك يتعلق بطبيعة او ا ستقذار ل هذا ال شيء بدون الن ظر إ لى األ مر ال ناهي
عن فعله كان ذلك أمرا عاديا وطبيعة بشرية ال ثواب عليها فمثال أ كل المي تة في غ ير ضرورة الرخ صة

حرام ورد النص الت شريعي بت حريم األ كل من ها والن هي عن ف عل ذ لك بح يث يتر تب ع لى مخال فة ا لنص
عقوبة دنيوية وأخروية وذلك النص هو قوله سبحانه وتعالى « :حرمت عليكم الميتة وا لدم ول حم الخنز ير
 »...فإذا انتهى اإلنسان عن هذا الفعل رجاء أنه يلتزم النص ويطبق ما ورد ب شأنه أث يب ع لى ال ترك من

هللا سبحانه وتعالى وكان ذلك له حسنة تضاف إلى حسناته عند هللا  ،أما إذا ترك اإلنسان األكل من المي تة
ألن نفسه تعافها واستقدارا لها لكون ها مي تة بدون الن ظر إ لى ما ورد ب شأنها من ت حريم بمع نى أ نه لو لم
يستقذرها ألكل منها فإنه ال ثواب له على هذا الترك

ومفهوم هذه القاعدة أن النوايا القلبية المجردة التي ال تقترن بظاهر يفصح عنها من قول أو ف عل
ال يترتب عليها حكم شرعی دنيوي ألن القاعدة بمنطوقها إنما تربط الحكم باألمور ال ظاهرة من
األقوال أو االفعال وإن كانت قد جعلت تحديده منوطا بالنية والقصد من وراء تلك األمور,
ويتفرع على ذلك:
 - 1أن من باع أو طلق زوجته بقلبه دون أن ينطق بلسانه ال يحكم عليه بيع أو طالق بأن صرح

أنه كان قد نوى ذلك
 - 2من اشترى عقار بقصد وقفه ال يصير واق فا له إال ب عد أن ت صدر ع نه ع بارة الو قف و هي
قوله أوقفت هذا المال على الفقراء والمساكين أو على الجمعيات الخيرية وما شابه ذلك
 - 3الوديع إذا أخذ الودي عة بق صد ا ستهالكها ثم أرجع ها إ لى مو ضعها دون أن يف عل ما ق صده
منها فتلفت بعد ذلك  ،أي بعد أن أرجعها إلى مكانها وأوصلخا بال تعد منه وال تقصير في الحفظ
ال يضمن .
 - 4من نوی غصب مال شخص ولم يغصبه وتلف ذلك المال في يد صاحبه لم ي عد غا صبا له
بمجرد نية غصبه وال ضمان عليه وإن صرح بأنه كان قد نوى ذلك.

القاعدة الثالثة :اليقين ال يزول بالشك

معنى ذلك أن ما ثبت بدليل سواء كان ذلك من جهة العقل أو الشرع ال يرتفع إال بدليل آخر متيقن وعلى
ذلك إذا دخل وقت الظهر وشك الشخص هل صاله ام ال و جب عل يه صالته  ،الن الفري ضة قد لزم ته
شرعا بدخول الوقت واألصل بقاؤها حتى يتيقن من أدائها  .وإذا اثبت الدائن دي نه لزم ال مدين أداؤه وال
يقبل منه دعوى براءة الذمة إال بدليل يقدمه من جهته  ،ألن األصل بقاء الدين الذي ثبت بالدليل .
واليقين هو الجزم بثبوت الشیء أو عدم ثبو ته  ،وال شك هو ال تردد ہين الث بوت وعد مه وال ظن الغا لب

الذي بجعل ال شيء من ج هة الث بوت أو الن في قر يب من الي قين بأ خد ح كم الي قين شرعا  ،ومع نی هذه
القاعدة أن اليقين الثابت أو ما في حك مه و هو ال ظن الغا لب ال يرت فع بال شك ال طارئ ع لى خال فه ،وال
يرتفع إال بيقين مخالف له أو بظن غالب  .والدليل ع لى ذ لك ما رواه م سلم عن أ بي هر يرة ر ضي هللا

عنه مرفوعا « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال  ،فال يخرجن
من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»

ومن األحكام التطبيقية على هذه القاعدة ما ياتی :

 - 1إذا فقد شخص بأن غاب غيبة ال تعرف معها حياته أو موته لم يكن لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت
موته أو يحكم القاضي بموته بعد أن غ لب ع لى ظه أ نه مات بأد لة قو ية ترجح هذا ال ظن وتقر به من
اليقين کافتقاده بعد حالة حرب او وباء أو زلزال مدمر مثال  ،ذلك ألن حياته قبل فقده كا نت ثاب تة بي قين
ويفقده وقع الشك فيها فال يرفع هذا الشك الطارئ حكم اليقين .
 - 2إذا أقر شخص يصح منه اإلقرار آلخر قائال  :أظن أن لك بذمتی مبلغ كذا  ،أو ي قول أ مام آ خرين

أظن أو اشك أن لفالن ابن فالن مبلغ كذا من بذمتي لم أؤده إل يه فإ نه ال يتر تب ع لى إ قراره هذا ث بوت
الدين بذمته لغيره وذلك ألن ذمته كانت بريئة قبل هذا اإلقرار بيقين  ،وما افاد هذا اإلقرار سوی م جرد
الظن الذي هو بمثابة الشك  ،فال يرفع حكم اليقين الثابت .

 - 3لو اشترك شخص مع آخر في تجارة فادعى شريکه عدم ا لربح واد عي هو ا لربح و لم ي كن له ما
بينه  ،فالقول هو قول منكر الربح مع يمينه ألن األصل عدم الربح

القاعدة الرابعة  :الضرر يزال « الضرر وال ضرار»

ويطلق على هذه القاعدة أيضا «ال ضرر وال ضرار» ومعنا ها أن اإلن سان ال ينب غي اإل ضرار به سواء كان
من نفسه أو من غيره وال ينبغي له إلحاق الضرر بغيره .
ويتفرع على هذه القاعدة كثير من فروع األحكام الفقهية منها الخيارات في عقود البيع والحجر على اإلن سان ،
والشفعة للشريك أو الجار  ،والقصاص  ،والحد  ،والتعزير  ،وتقييد حر ية اإلن سان في مل كه أو منفع ته ب ما ال
يضر بالغير .

 – 1بالنسبة للخيارات بجميع أنواعها فقد شرعت لرفع الضرر مثال خيار الشرط في ع قد الب يع ير فع ال ضرر
الذي يمكن أن يلحق من ليست له خبرة في أمور البيع أو الشراء يتر تب علي ها غب نه  .وخ يار الرؤ ية ف يه د فع
الضرر الناتج عن كون السلعة ال تنطبق عليها األوصاف الواردة في العقد وال يرضي المشترى بها لو أنه كان
قد رأى المبيع عند العقد  .أما العيب فإن رفع الضرر فيه ظاهر ال يحتاج إلى بيان .
 - 2أما الحجر فأسبابه متنوعة ومنها الصغر والجنون والعته والسفه .فالحجر على هؤالء ومنعهم من ب عض

التصرفات إنما روعي فيه رعاية مصلحتهم ورفع ضرر اإلستغالل عنهم "
 - 3وأما الشفعة فإنها تثبت للشريك لدفع ضرر الق سمة ولل جار لدفع ضرر سوء ال جوار ا لذي لم يلح قه من
المشتري الجديد الذي قد يكون سيء الخلق

 - 4أما القصاص في النفس والحدود فإنها شرعت لدفع الضرر ال عام عن المج مع ومحاف ظة ع لى الكل يات أو

الضروريات الخمس في المجتمع وهي النفس والدين والعقل والنسب وال مال .وأ ما الق صاص في ما دون ا لنفس
فقد شرع لدفع الضرر عن المجني عليه بشفاء غليله لمن اعتدى عليه م شيا مع الطبي عة الب شرية و من ال جاني
بحمايته من االنتقام بما هو أشد عندما يتعرض لالعتداء عليه من غريمه الذي ير يد أن ي ثأر لنف سه ك ما أن في
مشروعيته محافظة على أمن المجتمع واستقراره  ،ومن أجل م صلحة الجم يع شرعت الت عازير لدفع ال ضرر
العام أو الضرر الخاص سواء قبل وقوع الضرر أو بعد فعله بتالفيه ورفعه عن المضرور إن أم كن إزال ته أو
رفع آثاره بالتعويض المناسب عنه.
ويالحظ في جميع األحوال عند تطبيق هذه القاعدة بالنسبة للقضايا التي تدخل تحت ها مرا عاة القوا عد اآلت ية
وهي:

 - 1الضرر ال يزال بالضرر سواء كان عاما أو خاصا .
 - 2يتحمل الضرر الخاص ألجل دفع الضرر العام  ،كالحجر على الطبيب الجاهل الذي يضر بالناس  ،و هدم
جدار الغير الذي يميل على طريق عام ي هدد ال ناس إذا لم ي صلحه صاحبه ح يث إن ل كل مت ضررأن يزي له أو
ينقصه  ،وبيع سلعة المحتكر جبرا عنه عند امتناعه من بيعها وحاجة الناس إليها وغير ذلك كثير .

 - 3يرت كب أ خف ال ضررين ،ومعنا ها أ نه إذا تر تب ع لى أ مر أو ف عل ضرر و لم ي كن من المم كن إزال ته إال
بضرر وكان أحد الضررين أعظم من األخر فان الضرر األشد يزال باألخف ،فلو كان ما يم كن إزال ته به ا شد
منه ام يجز إزالته به ويتفرع على هذه القاعدة عدة فروع منها  :أنه يجوز حبس األب بسبب امتناعه عن اإلنفاق

ع لی و لده  ،مع أ نه ال ي حبس وا لد فی د ين لو لده عل يه في غ ير نف قة  ،وذ لك أل نه بإمتنا عه من اإلن فاق عل يه
سيعرضه للضرر وهو أعظم ضرر وأشد مفسدة من حبسه فيزال به الضرر ،ومنها كمن ن صب خ شبا أو حد يدا
فأدخله في بنائه ولم يكن ممكنا نزعه إال بخلع البناء  ،إن كانت قيمته أكثر ملك ما اغتصبه بقيمته  ،وإال كان من
حق المغصوب المطالبة بنزعه أو تضمين الغاصب  .ومنها جواز شق بطن الميت إلخراج الولد إذا كانت ترجي
حياته .

 - 4درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
 - 5الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة والدليل على ذ لك جوار ال سلم أل نه ل ما كا نت الحا جة
إليه أنزل منزلة الضرورة حيث إنه على خالف القياس ألنه بيع م عدوم و قد ر خص ف يه ال شارع مع أن األ صل

عدم صحة بيع المعدوم وذلك ألن النبي صلى هللا عليه وسلم أجازه لحاجة الناس إليه ودفعا للحرج الذي قد ي قع
ع نه عدم م شروعيته ع لى من ليس في يده ال سلعة و هو في حا لة حا جة إ لى ا لثمن  .و هذا هو أ ساس جواز
االستصناع مع أنه بيع المعدوم وهو الشيء الذي اتفق على صناعته لحاجة الناس إليه ويدخل في ذلك أي ضا ب يع
الوفاء حيث قد أفتي الحنفية بصحته لحاجة الناس إليه في الوفاء بديونهم إن تعذر وفائها بغير هذا الطريق

القاعدة الخامسة  :االجتهاد ال ينقض بمثله
هذه القاعدة تتعلق بما يصدره القاضي من األحكام المبنية على اجتهاده إن كان مجتهدا أو ع لى اجت هاد
غيره إن كان مقلد  .ودليل هذه القاعدة اإلجماع فإن أبا بكر رضي هللا عنه قد ح كم في م سائل وخال فه
ع مر ر ضي هللا ع نه في ها و لم ينقض حك مه ،و قد واف قه ال صحابة ع لى ذ لك  ،وال سبب في ذ لك أن
اإلجتهاد الثاني ليس أقوى من األول  ،ونقض األول بناء على الثاني المخالف له يؤدي إ لى أال ي ستقر
حكم من األحكام وفي ذلك مشقة شديدة على الناس  ،وعدم استقرار معامالتهم

القاعدة السادسة :التابع تابع
هذه القاعدة معناها أن التابع ال يفك عن متبوعه ،ويدخل تحت هذه القاعدة الفروع اآلتية :
 – 1الحمل يتبع األم في البيع وال يجوز أن يفرد بالبيع وحده او بالهبة
 - 2المشرب والطريق يدخالن في بيع األرض تبعا إذا صرح بذلك في الع قد و هي ما ت عرف بح قوق
االرتفاق  ،وال يفردان بالبيع

 - 3إذا برئت ذمة األصيل برئت ذمة الكفيل

القاعدة السابعة  :الخراج بالضمان
و هذه القا عدة أ صلها حديث عن ر سول هللا صلى هللا عل يه و سلم في ما رواه أح مد وأ بو داود والتر مذي
والنسائي وابن ما جه وا بن ح يان من حديث عائ شة ر ضي هللا عن ها عن الن بي (ص) أ نه قال  ( :ال خراج
بالضمان » .
فقد روى أن رجال ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء هللا أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي (ص) فرده
عليه فقال الرجل يا رسول هللا «قد استعمل غالمي» فقال الن بي (ص) « :ال خراج بال ضمان»  .وال خراج

هو كل ما يخرج من الشيء مما ينتفع به  ،ف خراج ال شجر ث مره  ،و خراج الح يوان دره من ال لبن ون سله .
ومفهوم هذه القاعدة أنه إذا كان الشيء في ضمان شخص فإن غالته وثماره تكون له مدة بقائه في ضمانه،
لكن بشرط أن يكون الضمان منضما إلى الملك وهذا باتفاق .
القاعدة الثامنة  :ال ينسب إلى ساكت قول
معنى هذه القاعدة أنه إذا كان التصرف يتوقف ترتيب أثره عليه على رضاء شخص أو إذنه  ،أو كان الفعل

يمتنع ترتيب أثره عليه إال إذا رضي به شخص آخر  ،فسكت في كل هذه الحاالت لم يعد سكونه رضاء وال
إذنا وال بد من أن يظهر منه ما يدل على رضاه أو إذنه بالقول أو باإلشارة أو الكتابة ونحو ذلك .

فمن وجه إليه اإليجاب في البيع مثال فسكت لم يكن سکوته قبوال ولو اشترى شيئا معيبا فإن سكوته ال

يعد رضاء بالعيب بشرط أال يكون هناك مانع أو حائل يمنع الشخص من عدم السكوت .
ومن هنا قال الفقهاء لو كان هناك حائل ما يحول بين اإلنسان والتعب ير عن إراد ته صريحا بالمواف قة
ُع َّد ال سكوت في ح قه مواف قة أو إذ نا بالمواف قة وذ لك كالبكر في ا لزواج ح يث إن حياء ها يمنع ها من
التعبير عن رضاها بالزوج وال يمنعها من الرفض فعد سكونها رضا إذا ما سألها ابوها تقب لين ا لزواج
من فالن ؟ فسكتت فقد اعتبر السكوت منها موافقة على الزواج واذنا للوالد بعقد العقد .

ومن األمور التي يعد السكوت فيها رضاء ما لو كان البيان مطلوبا من ال شخص في حال و سكت عن
التصريح بهذا البيان فإن سكوته بيان إذا كان قادرا على التصريح بالبيان ولم يصرح.
ويعت بر ال سكوت ر ضاء كذلك في ما لو كان ه ناك نوع ت سليط سابق ع لى الت صرف ك ما إذا قبض
المو هوب له اله بة في المج لس ف سكت الوا هب  ،ألن اله بة نوع من اإلذن بالت صرف في المو هوب
حسب إرادة الموهوب له وذلك يتحقق بالف عل ك ما يتح قق بالقول بل إن ال قول هو و سيلة الف عل  ،فإذا
قبض الموهوب له الهبة ب عد اإلي جاب من الوا هب و سكوته ای ر ضاه باأل خد و عدم االع تراض ع لى
المتسلم اآلخذ وهو الموهوب له عد ذلك إذنا منه بالتصرف في الهبة وكان قبوال بالفعل.

انتهت حصة هذا اليوم ونلتقي في الحصة القادمة إنشاا ا

والتي سنتطرق فيها للمبحث الثالث المتعلا بمصاادر الشاريعة
اإلسالمية
تجدون هذه المحاضرة على شكل  pdfفي المنصة اإللكترونية
للكلية المتعددة التخصصات بالناظور
للتواصل معي :اكتبوا التعليقات اسفل الفيديو
ذ,املصطفى الغشام الشعييب
أو ارسلوا تعليقاتكم اسئلتكم عبر البريد االلكتروني:
أستاذ التعليم العالي مساعد باحث يف
choaibi.ump@gmail.com
القانون اخلاص بالكلية املتعددة
التخصصات بالناظور

