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بسم اهلل والحمد هلل
والصالة والسالم على رسول اهلل
كثيرا ثم أما بعد،،
صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلي ًما ً
مرحبًا بكم أحبتي في اهلل مع دورة بصائر على موقع الطريق إلى اهلل ومازلنا مع الحديث عن القواعد الفقهية وقد
لقاءا سبق عن أهمية معرفة هذا القواعد وكيف أنها تنمي ملكة الفقه عند طالب العلم وأن اإلنسان
تحدثنا في ً
قدرا البأس منه من أحكام الشريعة بل ويستطيع أن يتعرف على أحكام أمور مستجدة
يستطيع من خاللها أن يضبط ً

قياسا على معرفته لهذه القواعد الكلية الموجودة.
ً

مثاال من القواعد الكلية الكبرى القواعد الفقهية الكلية الكبرى التي يدخل تحتها مجموعة كبيرة ج ًدا من
وأخذنا ً
مثاال على ذلك بقاعدة األمور بمقاصدها وكيف أن هذه القاعدة التي
القواعد الفرعية ومن األحكام الشرعية وأخذنا ً
دليلها نصوص كثيرة من كتاب اهلل ومن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسبق وتحدثنا عنها وأشهر ما فيها من

النصوص حديث "إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" صححه البخاري ،كيف أن هذه القاعدة تدخل في
أوال
أبواب كبيرة ج ًدا ويندرج تحتها مسائل كثيرة ج ًدا في أبواب الفقه اإلسالمي وكتطبيق لهذه القاعدة احنا قلنا ً
أوال أبحث عن دليل القاعدة
لكي نتعرف على القاعدة أوالً علشان أقول إنها قاعدة واستخدمها في أبواب مختلفة ً

فذكرنا القاعدة وذكرنا أدلة هذه القاعدة فال يصح أن نقول على شئ إن هو ده قاعدة بدون وجود دليل عليه هذا
أمر مسلم به هكذا.
ثم بعد ذلك فيما يتعلق بهذه القاعدة كي نعرف أنها قاعدة واسعة تدخل تحتها أمور كثيرة هذه القاعدة كلية كبرى
لما نقول قاعدة كلية كبرى يعني بيدخل تحتها قواعد تانية والقواعد ديه بيدخل تحتها أحكام كتيرة ج ًدا في الفقه

هكذا ،من القواعد المتفرعة عن قاعدة األمور بمقاصدها كتتمة بما كنا قد ذكرناه لهذه القاعدة احنا ذكرنا قبل ذلك
أدلة قاعدة األمور بمقاصدها وكيف أنها تشمل عدد كبير من األبواب الفقهية تدخل في عدد كبير من أبواب الفقه

هنا نتعرف على لما قلنا إنها قاعدة كلية يبقى اذا حيدخل تحتها قواعد أخرى.
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القواعد التي تندرج تحت قاعدة "األمور بمقاصدها"
-1قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني
ما هي القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة العظيمة قاعدة "األمور بمقاصدها"؟ منها قاعدة العبرة في العقود
للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني إلن األمور بمقاصدها األمور بالنية لذلك العبرة في العقد بالمقاصد والمعاني
يعني ايه؟ ال باأل لفاظ والمباني يعني لو أنا أقصد شئ وطلع اللفظ مختلف في العقد وقلت لفظ مختلف العبرة
مثال البيع واحد باع سلعة وقبض تمنها وقام قايله
بالمقصد المفهوم من الجميع في قرائن بتدل على إن يقصد ً
وهبتك إياها هو ينفع الهبة إن أ نا أهب الشئ بالعوض يعني علشان أهب إنسان شئ الهبة اللي هي الهدية أدي
واحد حاجة بدون عوض اسمها هدية ،طيب أنا بدي واحد حاجة وقبضت تمنها وقلت له وأنا بداهاله قلت له
وهبتك إياها؛ هي مش هبة اللفظ هنا خطأ ،لكن مادام المقصد مقصد بيع والقرائن بتفيد إن هو بيع أصبح األمور
بمقاصدها وده اسمه عقد بيع عقد بيع ليه؟ إلن أنا أخذت عوض مادام اديت واحد حاجة وأخذت منها عوض
اديت شئ بتمن يعني؛ فده معناه إن ده بيع فلو أنا غلطت في أثناء الكالم وقلت له وهبتك إياها أو بعت واحد
قديما
بلفظ الهبة وخدت عوض أصبح اسمه عقد بيع ليه؟ إلن العبرة في العقود أي أنواع من أنواع العقود المختلفة ً

وحديثًا العبرة فيها بالمقاصد والمعاني ال بااللفاظ والمباني يعني لو اللفظ مخالف مضمون القاعدة فهكذا يعني
مثال في عقد بيع سمى
بيدخل تحتها قواعد كثيرة ج ًدا في األبواب الفقهية يعني مث ًال واحد جه بيبيع لواحد؛ واحد ً
الشئ بغير اسمه علشان يحل البيع يحل العقد؛ العقد هنا العبرة بالمقصد مش بالمسمى ليس بالمسميات فلو وضع
مثال عقد بيع احطله فيه شرط أنا
شرط في العقد يتنافى مع مقصود العقد كده كأن بيلغي العقد ماينفعش ،يعني ً
هابيع السلعة ديه شريطة إن إنت ماينفعش تبيعها .ازاي!! ده من أساس البيع إن أنا أمتلك السلعة وإن أنا أكون حر
فيها وأبيعها وإذا أردت تبيعها ترجعهالي تاني .فده بيسموه شرط فاسد شرط يتنافى مع مقصود العقد .فهنا المقصود
إن أنا رايح أشتري وال إن أنا مش رايح اشتري؟ المفروض إن هو بيبيع لي وال ما بيبيعليش؟ بيبيع لي فالعبرة
بالمقاصد.
طيب اذا كان الشرط ده يتنافى مع مقصد العقد اللي هو مقصد البيع والشراء في الحالة ديه نعتبر الشرط ده الغي
كأنه مش موجود والعبرة بالمقاصد والمعاني .هكذا لكن أساس هذه القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني إذا
ذكرت ألفاظ تخالف المقصد المعقود من أجله الجلسة العبرة بالمقاصد وليس باأللفاظ.
-2من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه
مثال يدخل تحت قاعدة األمور بمقاصدها "من تعجل الشئ قبل أوانه" من القواعد يعني "عوقب بحرمانه" ديه
ً
قاعدة ،بعض الناس واخدها على إنه مثل ،لكن هي قاعدة فقهية عظيمة ج ًدا إذا تعجل اإلنسان شئ قبل أوانه؛

عقوبته الشرعية إن هو يحرم منه ،زي واحد استعجل الورث قام رايح قتل اللي حيورث منه علشان يورث قتل مورثه
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علشان يورث منه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " القاتل ال يرث" من قتل مورثه ال يرث ليه؟ إلنه قتل بنية
استعجال الشئ .مقصده استعجال الشئ فعوقب بذلك.
الوسائل لها أحكام المقاصد
بردوا مسألة يدخل تحتها من القواعد "الوسائل لها أحكام المقاصد" كالسفر له حكم ما قصد به .إذا قصد بهذا
مباحا وهكذا.
السفر له حكم ما قصد به إذا قصد به تعب ًدا هلل كان عبادة قصد به سياحة في األرض وشئ مباح كان ً
جنسا ومقصدا دخل أحدهما في اآلخر
-3إذا اتحد األمران ً
مثال مسألة األمور بمقاصدها من القواعد "إذا اتحد
نرى إنه يدخل قواعد كثيرة تحت هذه القاعدة .يدخل تحتها ً

جنسا وصفة في كل شئ زي ايه؟ واحدة كانت ُجنب
جنسا ومقصدا دخل أحدهما في اآلخر" أمرين متحدين ً
األمران ً

أجنبت وقبل أن تغتسل حاضت لما تطهر من الحيض حتغتسل غسل واحد للجنابة وغسل تاني للحيض؟ وال هو

جنسا ومقص ًدا إن هي تريد التطهر وترفع
غسل واحد يُجزئ عن المسألة ديه كلها؟ ده اسمه ايه؟ أمرين اتحدوا ً
غسال واح ًدا ونوت به رفع الحدث حيرفع
حدث أكبر باالتنين فعندئذ يُغني عنه غسل واحد فقط .يبقى لو اغتسلت ً
لها حدثين اللي عندها اللي هو حدث الجنابة وحدث التطهر من الحيض مش محتاجة تعمل غسلين .أقول ده

داخل إلن األمور بمقاصدها وهي مقصدها ايه؟ رفع الحدث األكبر اآلن بقلبها وعندها موجبان للحدث؛ الموجب
األول للجنابة ده موجب حدث أكبر والموجب التاني إنها كانت حائض فلما بتتطهر بتتطهر بذلك ألن القاعدة اللي
جنسا ومقص ًدا دخل أحدها في اآلخر أو بدون ده خالص األمور
داخله تحت األمور بمقاصدها إذا اتحدا األمران ً
بمقاصدها فمن هنا يتبين هذا الباب.

األحكام النهائية
طب ده بالنسبة للقواعد المندرجة تحت القاعدة الكبيرة ديه ،تعالوا ناخد تاني فروع بقى الفروع ،الفروع اللي هي
مثال الوضوء شرط لصحة
األحكام النهائية لما أقول فروع فقهية يعني الحكم النهائي اللي هي المسألة الفقهية ،زي ً
الصالة ده اسمه فرع فقهي مسألة فرعية حكم نهائي في الفقه ،احنا بندرس القواعد ديه كلها علشان نقدر نخرج

األحكام الفرعية ديه ان نعرف الحكم النهائي لكل شئ من مسائل الفقه فضبطها بيكون بهذه القواعد سواء قواعد
أصولية أو قواعد فقهية اللي هي أساس األصول بالقسمين قسم قواعد أصولية وقسم قواعد فقهية وإن كان القواعد
األصولية زي ما ذكرنا قبل ذلك هي أدلة إجمالية بعرف استخرج بها األحكام من كتاب اهلل ومن سنة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم أما القواعد الفقهية فهي قواعد عامة بتضبط أكثر من باب في أبواب مختلفة.
تطبيقات األمور بمقاصدها في المسائل الفقهية
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حكم القتل العمد والقتل الخطأ
مثال من قتل غيره -لسه ذاكرين المثال ده -بال مسوغ
الشاهد من تطبيقات األمور بمقاصدها في المسائل الفقهية ً

شرعي ،واحد قتل واحد إذا كان عام ًدا فلفعله حكم وإذا كان مخطئًا فلفعله حكم آخر .ففرق بين القتل الخطأ وبين
القتل العمد إذا ثبت أنه خطأ يقينًا هكذا .إذن إذا كان عام ًدا هيأخذ حكم واحد قتل واحد غيره العامد له حكم قتل

المخطئ مالوش حكم القتل العمد .األوالني ده عليه القصاص يبقى حكمه القصاص طيب إذا ماكانش
العمد؛ ُ
القصاص يبقى في هذه الحالة إذا عفى أولياء القتيل ينتقل إلى الدية طيب أما اللي قتل خطأ عليه الدية على طول

مفيش قصاص منه إلن له حكم مختلف وهكذا .وبعض أهل العلم يرى أن من قتل مورثه خطأ يختلف عن الذي
ضا عم ًدا فهكذا.
قتله أي ً

قرضا وجبه
من قال لغيره خذ هذه الدراهم ،واحد قال لواحد خد الفلوس ديه فإن نوى التبرع كانت هبة وإال كان ً

اإلعادة .جيت أقول لحضرتك أو إنت قولت لي بالش أنا قلت لك  ..قولت لي خد األلف جنيه ديه وخالص
وسكت؛ األ لف جنيه ديه ايه؟ هل هي هبة وال قرض؟ إقراض؟ فهي راجعة لقصد المعطي اآلن ألن األمور بمقاصدها

فحنسأله إنت تقصد بها العطاء يبقى هبه يبقى خالص مش هتترد ألن ديه هدية طب قصدت بيها إن أنت بتقرضني
إياها فده قرض فهنا وجب إعادتها بعد ذلك هكذا.
أحكام اللقطة في الشارع
واحد لقى ل قطة في الشارع المسألة الفقهية حاجه بسيطة خالص بس تتبني عليها أحكام كلنا عارفين واحد لقى
لقطة في الشارع اللقطة لها أحكام إذا كان ليها قيمة يعني بيعرفها سنة ثم بعد ذلك يأخذها إذا لم يظهر صاحبها.
طيب الشاهد وهو بيلتقط اللقطة وهو بياخدها إذا التقط -شوف الصورة واحدة ازاي لكن الحكم مختلف زي ما
فيه قاعدة فقهية اسمها أشباه حاجات مختلفة -التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه أول لما لقى حاجه قال إيه ده
دور كده ياخدها ياريت محدش يشوفني وقام شايلها عاينها في جيبه بسرعة ولما ييجي يعرفها يمشي في السر يقوله
صال وهكذا أخذها بنية إنه ياخدها لنفسه فرح بيها ،كان غاصبًا
فيه حاجه ضايعة بأسلوب بسيط مش عايز يعرفها أ ً
مش ملتقط للقطة ده غاصب لهذا المال إلنه حال بين المال وبين تعريفه أنا واجد حاجة المفروض أعرفها؛ أعرفها
يعني امشي عند المحالت والمناطق اللي أنا القي فيها الحاجه ديه وأقول فيه شئ ضايع ورقم التليفون واتصلوا بهذا
التليفون لو حد سأل عن حاجة ضايعة منه ،لو حد جه وجاب مواصفاتها كده اديله إياها أنا أخذتها .وجدت شئ
مثال فرح بيه قالك أنا هاخد المحمول ده ،فرح بيه ،خده ،قام واخده يعينه ،مباشرة .هكذا ففرح
واحد لقى جوال ً
بأن يأخذ هذا المال وأخذه بنية مش بنية إنه يعرفه أل بنيه إنه ياخده لنفسه كان غاصبا سارقًا .أما إذا أخذه بنية
التعريف فهذا ملتقط للقطة ويعرفها سنة وبعد كده لو ماظهرش صاحبها بيأخذها هكذا .

وكذلك من التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبًا عليه ضمانها إذا تلفت في يده ،ولو التقطها بنية الحفظ
والتعريف وردها لصاحبها متى كان أمينًا ال يضمنها إذا هلكت بال تعد منه عليها أو تقصير في حفظها .يعني ايه
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الكالم ده؟ يعني واحد التقط اللقطة -اآلن احنا اتكلمنا األول في جزئية اآلثم هل هو آثم وال مش آثم؟ إذا كان
حاجه لها قيمة عالية أ خدها بنية انه مايعرفهاش كأنه محدش ياخدها كأنه غاصبها اللي واخدها بالصورة ديه لو قدرنا
مثال هو التليفون ده لما خده بقدر اهلل باظ لوحده كده ،مهواش
بقى صاحبها ظهر وقاله آل التليفون ده بتاعي ً
مثال فى هذه الحالة هو يضمنها كده أو كده إلنه كان غاصبها يرجعها زي الحالة اللي هو
متسبب في انه باظ ً
مثال بغير تفريط منه هو
واخدها عليه ،لكن الصورة الثانية اللي هو واخدها امين مؤتمن علشان يعرفها لصاحبها وجه ً

عاينها جراله حاجه افسدته أو اتحرق أو حد تاني سرقه مايضمنهاش إلنه مؤتمن؛ والمؤتمن مابيضمنش إال بالتعدي

أو إال بالتفريط وهو مافرطش .بقى الغاصب الحاجه واخدها غصب كده يبقى في هذه الحالة واخدها مش ناوي
يعرفها بنسميه مغتصب للشئ فعند كده حاجه باظت غصب عنه منه عليه ضمانها ويرجع قيمتها لصاحبها .لكن اللي
واخدها بنية انه مؤتمن عليها عايز يعرف صاحبها بيها فهذا لو جرالها حاجه بدون تفريط منه مايضمنهاش ألنه هو
مؤتمن وال يضمن إال بالتفريط وهو مافرطش فعندئذ.
األمور بمقاصدها تدخل معنا في فروع كثيرة بفضل اهلل سبحانه وتعالى فمن هنا يتبين أهمية هذه القاعدة وأنه ينبغي
على األنسان أن يتعرف على مثل هذه األحكام.
قاعدة الضرر يُزال
كذلك من القواعد الفقهية الكبرى في هذا الباب قاعدة الضرر يُزال وهذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها شأنًا في

الفقه اإلسالمي ولها تطبيقات واسعة ج ًدا في مختلف المجاالت الفقهية ،الضرر يزال قاعدة فقهية عظيمة من
القواعد الكلية الكبرى يعني ايه قواعد فقهية كلية كبرى؟ احنا لسه قايلين يعني قاعدة بيندرج تحتها قواعد تانية
وبتدخل في أبواب عديدة ج ًدا من الفقه بيندرج تحتها قواعد فقهية أخرى فرعية طيب خدنا قاعدة قبل ذلك األمور
بمقاصدها معنا قاعدة الضرر يزال هذه القاعدة من أهم القواعد ودليلها أو األصل فيها قول الرسول صلى اهلل عليه

وسلم " ال ضرر وال ضرار" حسنه النووي ،فهذه قاعدة فقهية هكذا.
ولذلك األمام أبو داوود عليه رحمه اهلل قال الفقه يدور على خمسة أحاديث وذكر منها حديث " ال ضرر وال ضرار"
وقال اإلمام النجار عليه رحمه اهلل" وهذه القاعدة فيها من الفقه ما ال حصر له ولعلها تتضمن نصف الفقه".
قاعدة الضرر يزال أو ال ضرر وال ضرار لعلها تتضمن نصف الفقه فإن األحكام أي األحكام الشرعية إما لجلب
منافع أو لدفع مضار .دفع المضار يدخل فيه نصف األحكام بهذا المنطق يعني فيدخل فيها دفع الضروريات
الخمسة .الضروريات الخمسة اللي هي حفظ الدين والنفس والمال والعرض .حفظ هذه األشياء حفظ الدين
والنفس والنسب والمال والعرض حفظ هذه األشياء كلها دفع الضرر يزال يبقى دفع أي شئ يضر بهذه الضروريات
ضا داخل تحت هذا المعنى فلذلك تدخل في أبواب كثيرة من الفقه هكذا يبقى إذا األصل نفي الضرر وتحريمه
أي ً

مطل ًقا على النفس ،ده األصل ،نفي الضرر عن نفس اإلنسان ،اإلنسان ما يلحقش الضرر بنفسه أو عن الغير قبل
وقوعه أو بعد وقوعه إال ما أثبته الشرع زي الحدود والقصاص فالضرر يأتي ألن الشرع هو اللي أثبت هذا وهكذا.
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يعني إيه بقى الضرر يُزال؟

أساس الضرر هو إلحاق مفسدة بالغير ُمطلقة ،بتضر حد ،بتلحق مفسـدة هكـذا ،الضـرار إلحـاق مفسـدة بـالغير لـيس

علـى وجـه الجـزاء المشـروع زي القصـاص وكـذا ،إنمـا مفســدة بـالغير بغيـر وجـه حـق ،بالتعـدي يعنـي ،طيـب وتضــافرت
"الضـرر وال ر
ضـرار" صـححه األلبـاني ،وداخلـة تحـت أدلـة
أدلة من الكتاب والسنة ،احنا قلنا الزم أدلة وجبنـا حـديث َ
تانية كتير ألنها قاعدة الزم نستنبطها من أكثر من دليل كذلك.

فتضـافرت أدلـة مــن الكتـاب والسـنة علــى بيانهـا وتأييــدها ولـذلك أجـاد اإلمــام الشـاطبي –عليـه رحمــة اهلل -فـي قولــه
بأن الحـديث المـذكور وهـو حـديث "الضـرر والضـرار" صـححه األلبـاني ،قـال" :إن الضـرر والضـرار مبثـوث منعـه فـي
الشريعة في وقائع جزئية ووقائع كلية كقوله تعالى" يعني داخل فيه حاجات كليـة وحاجـات جزئيـة "كقولـه تعـالىَ " :وَال
ر
وه ِن ر
ض ــا ِر َوالرـ ـ َدة
ضـ ـيِّـ ُقوا َعلَ ـ ْـي ره ِن" الط ــالق ،6:وقول ــهَ " :ال تُ َ
وه ِن لرتُ َ
ض ـ َـر ًارا لِّتَـ ْعتَـ ـ ُدوا" البق ــرةَ " ،231 :وَال تُ َ
ض ــا ُر ُ
تُ ْمسـ ـ ُك ُ
برَولَ رد َها" البقرة.233:
كل ما هو ضرر أو ضرار قد نهى عنه الشرع
فكـل هــذه األمـور نُهــي عنهـا ألنــه "الضـرر والضـرار" صــححه األلبـاني ،وألن الضــرر يـُزال ولــدرء الضـرر .ومنــه النهــي

عــن التعــدي عــن النفــوس واألمــوال واألعــراض وعــن الغصــب وعــن الظلــم وكــل شــيء؛ ألن كــل هــذه األشــياء ضــرر،
التعــدي علــى األمــوال ضــرر بــالغير وإلحــاق ضــرر بــالغير وكــل مــا هــو فــي معنــى إضـرار أو ضـرار ويــدخل تحتــه الجنايــة
على النفس أو العقل أو النسل فهو في معنى في غاية العموم في الشريعة المراء فيه وال شك.
يستطيع اإلنسان بالقاعدة أن يضبط ما ال حصر له
ولــذلك هكــذا يبقــى أي شــيء مســتجد اآلن عشــان نعــرف القاعــدة الفقهيــة بتنفعنــا فــي األحكــام الثابتــة معروفــة وفــي
ـثال
ـودا زمــان النبــي –صــلى اهلل عليــه وســلم -زي دخــان الســجائر مـ ً
غيرهــا ،أي شــيء مســتجد اآلن ولــم يكــن موجـ ً
هكــذا ،حــالل وال ح ـرام؟ ،هــي بتلحــق ضــرر بــالنفس وبــالغير وال مــا بــتلحقش؟ ،بتحلــق علــى مــن يشــرب وعلــى مــن
يجلس بجواره هكذا وضرر حقيقي فهنا يبقى حرام ليه؟ ألن "الضرر والضرار" صححه األلباني ،الضرر يـُزال ويجـب

أن يُدفع هذا فيُدفع التحريم وهكذا.

ـحيحا وكـان عليـه أدلـة يضـبط عليهـا
فهمـا ص ً
فيستطيع اإلنسان بالقاعـدة أن يضـبط مـا ال حصـر لـه إذا فهـم القاعـدة ً

أبواب كثيرة من الفقه ،فبفضـل اهلل مـن أراد التوفيـق فـي طلـب العلـم عليـه وأن يترقـى فـي الطلـب وينمـي ملكـة سـريعة
انتفاعا شدي ًدا بفضل اهلل –عز وجل-
عموما ومنها القواعد الفقهية فينتفع اإلنسان بها
ً
عليه أن يضبط األصول ً
ر
ر ِ
وه ِن بر َم ْعـ ُـروف أ َْو
َجلَ ُه ـ ِن فَأ َْمس ـ ُك ُ
ـاء فَـ ـبَـلَغْ َن أ َ
ِّسـ َ
يــدخل فــي هــذا المعنــى مــن كــالم اهلل –عــز وجــلَ " -وإ َذا طَل ْقــتُ ُم الن َ
ر ر
ِ
وه ِن بر َم ْعروف ۚ َوَال تُ ْم رس ُك ُ ر ِّ
سـاٌ
َس ِّر ُح ُ
وه ِن ض َر ًارا لتَـ ْعتَ ُدوا" البقرة ،231:هكذا ،قـال سـبحانه" :الط َـال ُق َم ِرتَـان ۚ فَإ ْم َ
ُ
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ر
رر
سان" البقرة ،222:هكذا ،يبقى إذًا إيه ؟ كل هذا داخل تحت الضـرر يـُزال لمـاذا؟ ألنـه قـال
ب َم ْع ُروف أ َْو تَ ْس رريح بإ ْح َ

إيــه؟ ألن يــا إمــا تمســك الزوجــة بــالمعروف ،يــا إمــا تســرحها بإحســان لكــن تمســكها وتضــرها وتضــر بهــا وتعنــت عليهــا
يبقى حرام ،ليه حرام؟ ألن الضرر يزال ولـذلك ربنـا نهـى عـن هـذا المعنـى فقاعـدة الضـرر يـزال مسـتنبطة مـن كـل هـذه
النصوص.
فهذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يُزال:

نصــوص كتيــرة مــن كتــاب اهلل ومــن ســنة رســول اهلل –صــلى اهلل عليــه وســلم -بــين أنهــا قاعــدة فقهيــة كبــرى يــدخل فــي
أبواب كثيرة سواء كان ذلك في أبواب عبادات أو في معامالت أو في غيرها ومر معنا طرفًا من ذلك.

كــذلك هــذه القاعــدة إحنــا قلنــا إلنهــا قاعــدة كليــة كبــرى بيتفــرع منهــا قواعــد أخــرى ،وبــرده إن شــاء اهلل نــذكر بعــض
التفريعات الفقهية عليها.
 -القواعد المتفرعة من قاعدة الضرر يُزال

فالقواعد المتفرعة من هذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يُزال ،األصل في المضار المنـع وفـي المنـافع اإلباحـة ،وده مـن

رحمة اهلل –سبحانه وتعالى -بعباده أحبتـي فـي اهلل ،أن األصـل فـي المضـار المنـع وفـي المنـافع اإلباحـة هـذا أصـل فـي
"ه َـو الِ رـذي َخلَ َـق لَ ُكـم ِمـا فرـي األ َْر ر
ض َج رميعـاً" البقـرة ،29:خلقـه لنفـع النـاس
دين اهلل
عزوجل ،قال اهلل سبحانه وتعالىُ :
ّ
ولنفــع اإلنســان بفضــل اهلل -ســبحانه وتعــالى ،-أي شــيء يضــر؛ األصــل فيــه إن هــو ممنــوع .ده داخــل تحــت قاعــدة
الضرر يُزال.

القاعدة األولى :الضرر ال يُزال بمثله

الضرر اليُزال بمثله ،دي قاعدة متفرعة من قاعدة الضرر يـُزال ،إذا كـان األصـل دلوقـت إن إحنـا بنـدفع الضـرر
كذلك
ُ

يعنـي أدفــع الضـرر بضــرر زيـه؟ طيــب لــيس هـذا بــأولى مـن هــذا ،يبقـى مشــيلش ضــرر بضـرر ،وأصــعب مـن هــذا أن يُزيــل
كثيرا ما يقع فـي هـذا يـدفع بعـض األضـرار بأضـرار أشـد
قل فقهه وفهمه لدين اهلل عزوجل ً
الضرر بضرر أكبر منه ،ومن ّ

ضا أخطاء كبيرة ،الشاهد هذه قاعدة تدخل في هذا الباب.
منها وبأضرار أكبر منها والعياذ باهلل فهذا أي ً
القاعدة الثانية :الضرر يُدفع بقدر اإلمكان

طيب قاعدة الضرر يُدفع بقدر اإلمكان ،إنت عنـدٌ أصـل اإلنسـان ال ضـرر وال ضـرار فقـدر اإلنسـان يبـذل وسـعه فـي
دفع الضرر الموجود هكذا.

القاعدة الثالثة :ال يُبرر وجود الضرر بالتقادم بل تجب إزالته

طيب كذلك يدخل تحت هـذا مـن القواعـد سـر ًيعا ال يبـرر وجـود الضـرر بالتقـادم بـل تجـب إزالتـه ،يعنـي ميـنفعش أقـول
أصلي الضرر ده قديم والناس طول عمرها عايشة فيه وعايشـة فـي الهـم ده وفـي الضـرر ده يبقـى خـالص نسـيبه مـا هـو
مش هيسقط بالتقـادم مـش معنـى إنـه بقـى قـديم وبقـى واقـع إن إحنـا نرضـى بيـه ونسـيبه يضـر النـاس ويضـر بـالغير ،إنمـا
الضرر مبيسقطش بالتقادم إنما الضرر تجب إزالته سواء كان الضرر لسه واقـع ،أو كـان واقـع مـن فتـرة  ،أو مـن قـديم،
من زمان الزمان أو من فترة طويلة يبقى هنا دي قاعدة.
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ـديما أو سـواء
كل ده داخل تحت قاعدة كلية كبيرة اسمها الضرر يُزال ،فإلن الضرر يُزال فعليه أن يـُزال سـواء كـان ق ً
كان حديثًا .لكن بعض الناس يقولك أصلي الضرر ده موجود طول عمـره خلينـا علـى كـده أو خلينـا علـى هـذا ،العـرف

مشــي علــى كــده ،مشــي علــى شــيء غلــط ميــنفعش ،مشــي علــى شــيء فيــه مضــرة فــي ديــن النــاس ،فيــه مضــرة لعبــاد اهلل
عزوجل اليصح ،إنما ينبغي أن يُزال الضرر ،فهذا أصل في هذا الباب.
ّ

ـثال دي بتضـر النـاس وبـتهلكهم
مثال ناس عندها مياه الشرب داخل عليهـا ميـاه صـرف صـحي م ً
مثال ً
يعني ميجيش حد ً

ـثال مــا هــو طــول عمــرهم عايشــين كــده ،القريــة دي طــول عمرهــا
وال مــش بــتهلكهم؟ بــتهلكهم ،ييجــي واحــد يقولــك مـ ً

عايشــة كــده ،أو المنطقــة دي طــول عمرهــا عايشــة كــده خــالص مــش مشــكلة ،هــذا ال يجــوز إلن الضــرر مبيســقطش
خيرا.
بالتقادم إنما الضرر يجب إزالته فال يبرر وجوده التقادم بل تجب إزالته ،جزاكم اهلل ً

القاعدة الرابعة :يُتحمل الضرر األخف لدفع األشد

ضــا يُتحمــل الضــرر األخــف لــدفع الضــرر األشــد ،هكــذا يُتحمــل الضــرر
مــن القواعــد الفرعيــة اللــي بتــدخل تحــت هــذا أي ً
األخف لدفع الضـرر األشـد كرمـي عـدو ،العـدو إذا تكـرس عـدو محـارب ألهـل اإلسـالم ويريـد أن يستأصـل المسـلمين

عظيمـا علـى ديـن
ـررا ً
ويستبيح بيضتهم ،يريد أن يستأصـل المسـلمين ولـو لـم يظفـروا بـه فـي هـذا المكـان لحـدث بـه ض ً

ـل -ولفعلــوا مقتلــة عظيمــة بالمســلمين لكــنهم تترسـوا بــبعض المســلمين أو تترس ـوا بــبعض غيــر المحــاربين،
اهلل -عزوجـ ّ

ـثال ،إحنــا عنــدنا أخالقيــات فــي حروبنــا ،أهــل اإلســالم عنــدهم أخالقيــات فــي الحــرب ،ال يُقتــل الشــيخ
يعنــي العــدو مـ ً
الكبيــر مــن المحــاربين وال يُقتــل الطفــل الصــغير وكــذلك ال يُقطــع األشــجار أو الم ـرأة أو مــن ال يشــارٌ فــي الحــرب ال

ـثال أو المنـافع العامـة بـدون سـبب فـي أخالقيـات المسـلمين فـي
يُعتدى عليه ،هكذا فال تُقطع األشـجار بـدون سـبب م ً
سن أو ما شابه.
حروبهم ،كذلك ال يقتلوا من ال يشارٌ في الحرب من امرأة ضعيفة أو شيخ كبير أو ُم ّ

طــب المشــكلة ،العــدو ده اللــي هــو خطــر علــى اإلســالم الجنــود المحــاربين تترس ـوا بغيــر المحــاربين ،تترس ـوا يعنــي:
عملوهم دروع بشرية ،يضربوا عليهم وال أل؟
لو ضربوهم هيموت معاهم حد من المنهـي عنـه ،مـن اللـي مفـروض ميمـوتش مـن دول ،يحـاربوهم وال أل؟ فهنـا يُتحمـل
الضرر األخف لدفع الضرر األشد فإذا كان ضرر المحاربين دول أشد فيُتحمل الضرر األخف اللي هـو ظـن مـوت مـن

تترسوا بهم من الذين نُهي عن قتلهم.

فكــل هــذه القواعــد اســتُفيدت زي مــا ذكرنــا فــي نصــوص القــرآن أو فــي القواعــد الفقهيــة المــذكورة دخلــت فــي أبــواب

مختلفــة .يبقــى دي أهميــة القاعــدة الفقهيــة ،الشــيء العملــي أن القاعــدة الفقهيــة تــدخل معنــا فــي أبــواب فقهيــة مختلفــة
أمورا أخرى.
وتضبط مسائل كثيرة ونستطيع أن نقيس عليها ً

طيــب تيجــي نطبــق القاعــدة دي نفســها علــى بعــض الفــروع وإحنــا قولنــا قبــل كــده يعنــي إيــه الفــروع؟ يعنــي :األحكــام
النهائية ،مش قواعد بقى إنما أحكام نهائية فرعية.
 -ماذا يفعل المؤجر إذا انتهت مدة إيجار أرضه الزراعية ولم يحصد المستأجر زرعه؟

ـثال لــو انتهــت مــدة إيجــارة األرض الزراعيــة ،واحــد مــأجر لواحــد أرض لمــدة ســنة ،جميــل والمــدة خلصــت انهــارده
فمـ ً
والراجل لسه محصدش الزرع بتاعه وهو واخدها علشان يزرعها ،لم يحصد الزرع نعمل إيه؟
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يقوله أنا خدتها انهارده ويقلع له الزرع ويرميه له ،أب ًدا الحكم يبقى إيه؟

منعا للضرر الواقـع
إلن الضرر يُزال تبقى األرض في يد المستأجر بأجر المثل حتى يحصد الزرع ،أو يستحصد الزرع ً

بقلع الزرع قبل أوانه ،إلن الزرعـة أوانهـا لسـه مطلعـش هـو مأجرهـا سـنة الزرعـة اللـي زرعهـا لسـه أوانهـا ميـنفعش تتشـال

ـثال شــهر كمــان ،طيــب واإليجــارة خلصــت فــي هــذه الحالــة بيُلــزم
دلوقــت ،تتحصــد دلوقــت ،ميــنفعش ،عــايزة تســتني مـ ً
ر
شل ر
ْش قبل أوانه ويعطي له أجـرة
دفعا للضرر إلن الضرر يُزال ،علشان الزرع ميت َ
اإلنسان المؤجر أن يمد له هذا الشهر ً
المثل ،يدي له الشهر ده بنفس أجرة المثل هكذا لدفع الضرر.

 ماذا يفعل من يطّلع على عورات الناس عند االرتقاء لقطف الثمار من أعلى النخل؟فــي اســتخدامها فــي البيــوع لــو بــاع ثمــر نخــل ،واحــد بــاع الثمــر اللــي علــى النخــل ،معــروف إن النخــل طويــل وكبيــر
والمشتري إذا ارتقى ليلتقط الثمر هيطّلع على عورات الجيران هـو عـالي وهيشـوف الشـبابيك بتاعـت النـاس ،وهيطلـع
علــى عــورات النــاس مــن فــوق ،إلنــه واقــف علــى النخلــة مــن فــوق ،ففــي هــذه الحالــة يـُـؤمر بــإن يخبــرهم وقــت االرتقــاء،
يقولهم خلوا بالكم أنا هطلع في الساعة الفالنية والساعة الفالنية من اليوم علشان ابتدي آخد الثمار من على النخلـة

واقطــف الثمــار مــن علــى النخلــة فخلــوا بــالكم ،ده مــأمور إنــه يعمــل كــده ،ليــه؟ علشــان ميضــرش بالنــاس ويطّلــع علــى

عورات الناس ،جبت منين األمر ده؟ وجبت منين اإليجاب ده عليه؟ إلن الضرر يُزال ،هكذا.
 -ما ُحكم حبس المشهورين بالفجور والفساد؟

كذلك قال بعض الفقهاء يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم وإن لم يثبُت علـيهم ُجـرم معـين

دفعــا لشــرهم ،هــم أهــل فســاد وينصــروا الفســاد بيســموها الضــبطية يقولــك الزم أســاليب الضــبط تكــون
بطريــق قضــائي ً
منضبطة إلن لو أساليب الضبط دي فيهـا خـرق فـي أسـلوب ضـبط المـتهم بيقـدر يـتملص مـن المسـألة ،هـو واضـح إنـه
بيعمل الفساد بس مش قادر ،وفي قرائن تدل على هذا لكن مش قادر فيجوز حبسه ،اللي هو اسمه حبس إيه بقى؟

مــش حــبس العقوبــة إلن ال يجــوز إال إذا ثبــت عليــه إن أنــا اعاقبــه إنمــا يجــوز اســمه حــبس تعزيــر ،تعزيــر يعنــي تأديــب
ـثال هـو مشـهور بالزنـا أخـده
فيجوز إن هو يتاخد يتأدب شوية من أجل إن هو ينتهي عـن الفسـاد هـذا ،يبقـى ميـنفعش م ً
أقيم عليه حد الزنا ال ،ال يجوز علشان أقيم عليه حد الزنا الزم يثبُت عليـه لكـن ممكـن يتاخـد يتـأدب شـوية طالمـا إنـه

الغي ،فهذا كله داخل تحت هذه القاعدة.
مثبتش عليه الحد مقابل إن هو يبتعد عن هذا ّ
 -قاعدة العادة ُم َح ّكمة

كذلك من القواعد الكبرى الموجودة في الفقه العادة ُم َح ّكمة ،العادة ُم َح ّكمة يعني إيه؟

طبعا اللي ترجع إليها النصوص في القرآن الكريم والسنة المطهرة هذه القاعـدة األساسـية فـالعرف والعـادة
من القواعد ً
لهما نصيب وافر ملحوظ في تغير األحكام وعليهما يرتكز كثير من األحكام.

معنى العادة ُم َح ّكمة

العادة ُم َح ّكمة ،يعني إيه العادة ُم َح ّكمة؟
العادة :مأخوذة من العود والتكرار.

وم َح ّكمة :من التحكيم ،ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس.
ُ
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أي أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع ،عند التنازع :عند عدم وجود نص شرعي.
متى تستخدم قاعدة العادة ُم َح ّكمة؟

أساسـا ربنـا –سـبحانه وتعـالى-
إحنا عايزين نقول إيه ببساطة قاعدة العادة ُم َح ّكمـة دي بتسـتخدم فـي إيـه؟ إحنـا عنـدنا ً

فــي أشــياء بــين لنــا حكمهــا الشــرعي ،بالشــرع ،فهنــا إذا ُوجــد الحكــم الشــرعي ميــنفعش انتقــل للعــادة خــالص .طيــب

مفيش معنى شرعي هنتقل للمعنى اللغوي أو للعادة ،العادة اللي موجودة.
ُخـ َـر " البقــرة181:
يعنــي مـ ً
ـثال ربنــا –ســبحانه وتعــالى -قــال " :فَ َمـ ْـن َكــا َن رم ـ ْن ُك ْم َم رري ً
ضــا أ َْو َعلَــى َس ـ َفر فَ رع ـ ِدة رمـ ْـن أَيِــام أ َ
جميل ،يعني المسافر يجوز إنه يفطر ،جميل ،أنهي سفر؟

لما جينا ننظر في نصوص الشريعة مفيش نص صريح يحدد السفر المبيح للفطـر ،يبقـى جينـا نبحـث عـن معنـى السـفر
شرعا ملقيناش معنى شرعي ،يعني ملقيناش تحديد شرعي لذلك فأصـبح اآلن اللـي يفصـل واللـي يسـتفيد
المبيح للفطر ً
ُ

ـفرا تحكـم بـه العـادة إنـه سـفر يعنـي معـروف فـي العـادة إن ده اسـمه إيـه؟ سـفر ،فـي عـادة
بالرخصة دي كل من سافر س ً

ومجي ًـزا لقصـر الصـالة ،وهكـذا فـانبنى الحكـم هنـا علـى إيـه؟
قومه فكل مـا يُطلـق عليـه سـفر عُرفًـا أصـبح ُم ً
بيحـا للفطـر ُ

على العادة أو على العرف فأصبحت العادة محكمة ،إمتى العادة تكون ُم َح ّكمة؟

إذا لــم يوجــد معنــى شــرعي يفيــد هــذا الــنص أو الحكــم الــذي أريــده أو أحكــم فيــه ،فــإذا لــم يوجــد معنــى شــرعي يحكــم

فعندئذ تركنا الشرع للعادة ،هكذا.
أصل القاعدة

"خ رذ الْع ْفو وأْمر برالْعر ر
ف" األعراف.199:
طيب وأصل هذه القاعدة قول اهلل –سبحانه وتعالىْ ُ ْ ُ َ َ َ ُ :-

وكــذلك مــن اآليــات الكريمــة التــي فيهــا تلمــيح بليــغ إلــى اعتبــار هــذه القاعــدة قــول اهلل –ســبحانه وتعــالى -فــي شــأن
النســوة" :ولَه ـ ِن رمثْــل الِـ رـذي َعلَــي ره ِن برــالْمعر ر
وف" البقــرة ،228:يعنــي حقــوق الم ـرأة إيــه؟ بمعــروف ،بمثــل عــادة قومهــا،
ْ
َُ
َ ُْ
ُ
تأكلها وتشربها وتعطيها حقوقها بمثـل العـادة المعروفـة فـي مثلهـا وفـي عـادة قومهـا ،لهـا مـن الحقـوق مثـل الـذي عليهـا
بالمعروف ،هكذا.

اشـروه ِن برـالْمعر ر
ر
وف" النسـاء ،19:هكـذا ،والمعـروف كمـا قـال اإلمـام القرطبـي هنـا" :كـل
"و َع ُ ُ
قال –سبحانه وتعالىَ :-
َ ُْ

خصــلة حســنة ترتضــيها العقــول وتطمــئن إليهــا النفــوس" فأرشــد اهلل الـزوجين فــي عشـرتهما وأداء حقــوق كــل منهمــا إلــى
اآلخر إلى المعروف المعتاد الذي يرتضيه العقل ويطمئن إليه القلب ،والشك أن ذلك متغير حسب اإلختالف.
ضــا مــن القواعــد الفقهيــة الكبــرى العظيمــة اللــي فيهــا هــذه األحكــام التــي نســتطيع أن
الشــاهد أحبتــي فــي اهلل أن هــذا أي ً

نستفيد منها.

 قاعدة اليقين ال يزول بالشكضـا قاعـدة اليقـين ال يـزول بالشـك
سر ًيعا إلن الوقت قد ضاق بنا أحبتي في اهلل من القواعد الكبرى في هـذا المعنـى أي ً
وكنت قد أشرت إليها قبل ذلك وهذه القاعدة أصل شرعي عظيم.

الهدف من القاعدة
أصال معتبرة وإزالة للشك.
وهي تهدف إلى رفع الحرج حيث فيها تقرير لليقين باعتبار ً
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الدليل على القاعدة
هذه القاعدة يدل عليها في الشرع الحكيم حديث عبّاد بن تميم –رضي اهلل عنه -عن عمه ،أنـه شـكا إلـى رسـول اهلل
–صلى اهلل عليه وسلم -الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصالة؟ واحد بيتخيل ليه إنـه أخـرج ريـح فـي الصـالة،

إن وضوءه انتقض يعمل إيه؟ حكمه إيه؟

يحـا" صـحيح البخـاري ،يعنـي مـا
فقال –صلى اهلل عليـه وسـلم" :-ال ينفتـل أو ال ينصـرف حتـي يسـمع صـوتًا أو يجـد ر ً

دام هــو شــاكك َميمشــيش إال لمــا يتــيقن ،األصــل إن هــو متوضــي طــب أنــا شــاكك الوضــوء انــتقض وال مــا انتقض ـش،
اليقــين عنــدي إيــه دلوقــت؟ اليقــين إن أنــا فــي الصــالة ومتوضــي اللــي أنــا شــاكك فيــه ده اللــي معتبــروش ،شــاكك إن أنــا

يحـا ،طيـب لـو
وضوئي انتقض فخالص ال عبرة به ما انصرفش إال إذا تيقنت ،تيقنت بإيه؟ حتى يسمع صوتًا أو يجـد ر ً
اتأكد ومسمعش صوت وموجدش ريح والعبـرة بـاليقين مـا دام متـيقن خـالص ،فهكـذا معنـى الحـديث إن اإلنسـان يبنـي

على اليقين.
ضا –صلى اهلل عليه وسلم" :-إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا ،فأشكل عليه أخرج منه شـيء أم ال فـال يخـرجن
وقال أي ً
يحا" صححه األلباني.
من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ر ً
ضــا –صــلى اهلل عليــه وســلم" :-فليطــرح الشــك وليــب رن علــى مــا اســتيقن" صــحيح مســلم ،فهــذا أصــل مــن أصــول
قــال أي ً
اإلســالم اللــي هــو فليطــرح الشــك وليــب رن علــى مــا اســتيقن وقاعــدة مــن قواعــد الفقــه كمــا قــال اإلمــام النــووي وهــي" :أن
األشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يتـيقن خـالف ذلـك" ،هكـذا هـذه قاعـدة مـن القواعـد العظيمـة التـي ينتفـع بهـا
اإلنسان بفضل اهلل –سبحانه وتعالى.-

 قاعدة المشقة تجلب التيسيركذلك من القواعد الكبرى في هذا الباب قاعدة المشقة تجلب التيسير ،وهذا أصل عظيم في أصـول الشـرع ومعظـم
الرخص منبثقة عنه ،بل إنه من الدعائم واألُسس التي يقوم عليها صرح الفقـه اإلسـالمي بفضـل اهلل –سـبحانه وتعـالى-
قاعـدة فقهيـة وأصـولية هـذه القاعـدة عامـة قـال اإلمـام الشـاطبي عليـه رحمـة اهلل" :إن األدلـة علـى رفـع الحـرج فـي هــذه
األمة بلغت مبلغ القدع" يعني مبلغ التواتر.
نصوص كثيرة تفيد هذا المعني ،أنه حيثما وجدت المشقة وجـد التيسـير بفضـل اهلل –سـبحانه وتعـالى -إنسـان مـريض،
قائمــا ،إذا صــلى جــالس مــع اســتطاعته
إنســان ُمطالــب إنــه يصــلي ،طيــب مــن أركــان صــالة الفريضــة إن اإلنســان يصــلي ً
للقيـام صـالته باطلــة فـي الفريضـة ،طــب إنسـان مـريض والوقــوف يزيـد فـي المــرض أو يـؤخر الشـفاء نقولــه ملنـاش دعــوة

صلي وإنت واقف إن شاء اهلل تمـوت وال عنـدنا قاعـدة اللـي هـي قاعـدة المشـقة تجلـب التيسـير آه ،مـادام فيـه مشـقة
الشرع يخفف عليهم الحكم ،مش ميصليش إلنـه ال تسـقط عنـه الصـالة بـالمرض ،إنمـا يُخ ِفـف ويصـلي بطريقـة تـتالئم

مع مرضه،

قائمـا ،فـإن لـم تسـتَ رطع فقاعـ ًدا ،فـإن لـم تسـتَ رط ْع فعلـى َجنـب" صـحيح
"ص ِّ
قال رسول اهلل –صلِى اهلل عليـه وسـلمَ :-
ـل ً
البخاري ،يبقى إذن المشقة مالغيـتش الحكـم ،لكـن خففـت الحكـم ،وده خطـأ بيقـع فيـه كثيـر مـن النـاس ،واحـد يبقـى

مريض ميصليش ،يقولـك لمـا أروق ،ال يجـوز لـك هـذا ،أنـت مطالَـب بالصـالة لكـن بطريقـة تتناسـب مـع المـرض؛ مـش
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ـل علــى جنبــك ،بــأي طريقــة ،هكــذا إنســان فــي
ـل وإنــت قاعــد ،مــش قــادر وإنــت قاعــد صـ ِّ
قــادر تصــلي وإنــت واقــف صـ ّ
السفر صايم ،مش تعبان ،ومخيِر إنه يصوم أو إنه يفطر ،لكـن السـفر أحـدث لـه مشـقة كـادت أن تضـر بـه ،الصـوم فـي
ـوم فــي الســف رر" صــحيح
الســفر أحــدث لــه مشــقة كــاد أن يضــر بــه ،ينطبــق هنــا عليــه قــول الرســول" :لــيس مــن البـ ِّـر الصـ ُ

البخــاري ،أي فــي هــذه الحالــة ،فــي حــال وجــود المشــقة ،لكــن فــي حــال عــدم المشــقة الشــديدة المــؤثرة التــي تضــر
فمنِـا الصـائم ر
ومنِـا الم ر
ر
رسول ر
اهلل صلِى اهلل عليه وسلِم ر
مع ر
فط ُـر" صـححه األلبـاني" ،لقـد رأيتُنـا مـع
ُ
اإلنسان" ،كنا نُساف ُر َ
ُ
ُ
أسـه مـن رشـ ِدةر
ـديد الح ِّـر ،حتـى إ ِن الرجـل لَيضـع يـ َده علـى ر ر
بعض أسفا رره في يوم ش ر
رسول ر
ر
اهلل صلِى اهللُ عليه وسلِ َم في ر
ُ
َ
اهلل صـلِى اهلل عليـه وسـلِم وعبـ ُد ر
ـول ر
اهلل ب ُـن َرواحـةَ" صـحيح مسـلم- ،أي عبـد اهلل بـن
الح ِّر وما منـا أحـد صـائم ،إال رس ُ
ُ
َ
َ

رواحــة رضــي اهلل عنــه .-فــإذن المشــقة إذا بلغــت مبلــغ تضــر باإلنســان يــأتي معهــا التخفيــف فــي الشــرع بفضــل اهلل –
سـ ــبحانه وتعـ ــالى ،-ويـ ــدل علـ ــى هـ ــذا المعنـ ــى قـ ــول اهلل سـ ــبحانه " :يُ رري ـ ـ ُد اللِـ ــهُ بر ُكـ ـ ُـم الْيُ ْسـ ـ َـر َوَال يُ رري ـ ـ ُد بر ُكـ ـ ُـم الْعُ ْسـ ـ َـر"
"ال يُ َكلِّ ُ ِ
البقرةَ ،181:
سا إرِال ُو ْس َع َها" البقرة " ،286:يُ رري ُد اللِهُ أَن يُ َخ ِّف َ
ف َعن ُك ْم" النسـاء" ،28:مـا يُ رريـ ُد اللِـهُ
ف اللهُ نَـ ْف ً
ر
ر
ـت َعلَـ ـ ْـي ره ْم"
صـ ـ َـرُه ْم َو ْاألَ ْغـ ـ َـال َل الِترـ ــي َكانَـ ـ ْ
"ويَ َ
ضـ ـ ُـع َع ـ ـ ْنـ ُه ْم إر ْ
ـل َعلَـ ـ ْـي ُك ْم مـ ـ ْـن َحـ ـ َـرج" المائـ ــدة ،6:قـ ــال سـ ــبحانهَ :
ليَ ْج َعـ ـ َ
ر
ر
ِ
س َعلَى ْاألَ ْع َمى َح َرج َوَال َعلَـى ْاألَ ْع َـر رج َح َـرج
األعرافَ " ،111:وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم في الدِّي رن م ْن َح َرج" الحج" ،18:ل ْي َ
َوَال َعلَى ال َْم رر ر
يض َح َرج" النور ،61:فكل هذه دالئل في كتاب اهلل ،وكذلك كثير في سـنة رسـول اهلل يبـين رفـع الحـرج
عن اإلنسان ،فحيثما ُوجدت المشـقة ُوجـد التيسـير ،ويـدخل تحـت هـذا قواعـد كثيـرة وفـروع فقهيـة كثيـرة لكـن الوقـت
قد ضاق بنا ،فنعتبر أن هذه المسائل أحبتي في اهلل أو هذه القواعد الكلية الكبيرة هي عبارة عـن تطبيـق عملـي لـبعض
القواعــد التــي تبــين لنــا أهميــة االهتمــام بعلــم القواعــد الفقهيــة .أســأل اهلل ســبحانه وتعــالى أن يجعلنــي وإيــاكم مــن الــذين
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وأن ينفعنا بما علمنـا .سـبحانك اللهـم وبحمـدٌ ،أشـهد أن ال إلـه إال أنـت ،أسـتغفرٌ
وأتوب إليك.

شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الطريق إلى اهلل وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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