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 القواعد الكبرى -1

 األمور بمقاصدها.: القاعدة األولى -1

فكل أقوال اإلنسان وأفعاله ال تكون صحيحة وال مقبولة وال يؤجر عليها 

 إال بنية.

 .[5]البي ِّنة:(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)قال هللا تعالى:  -1

ْعُت َرُسوَل اقالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرضِّ  الَخطَّابِّ ُعَمَر ْبَن َوَعْن  -2 يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسمِّ

يَّ إنََّما األْعَماُل بِّال» ْجرَ ن ِـّ ٍئ َما نََوى، فََمْن َكانَْت هِّ ، َوإنََّما لُِّكل ِّ اْمرِّ  تُـهُ اتِّ

يْنـيَ دُ  لَـىإ ُحَها،  لَـىا أْو إبُـهَ ا يُصِّ  .«لَـْيـهِّ َما َهاَجَر إ لَـىإ تُـهُ ْجرَ فَـهِّ اْمَرأةٍ يَْنكِّ

 .(1)متفق عليه

 اليقين ال يزول بالشك.: القاعدة الثانية -2

فاألصل بقاء ما كان على ما كان.. وكل ما ثبت بيقين ال يرتفع إال 

بيقين.. وكل شيء شككنا في وجوده فاألصل عدمه.. وكل شيء شككنا 

في عدده فاألصل البناء على األقل.. واألصل في األشياء الطهارة.. 

يُنسب لساكت قول.. والسكوت في مقام  واألصل في الكالم الحقيقة.. وال

 الحاجة إلى البيان بيان. 

فاليقين ال يزول بالشك أبداً؛ ألن اليقين أقوى من الشك، فمن تيقن 

الطهارة، وشك في الحدث، فهو طاهر؛ ألن الطهارة ثابتة بيقين، فال 

 ترتفع بالشك الطارئ.

ن ال يزول ومن تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فهو محدث؛ ألن اليقي
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 بالشك.. وهكذا في كل  أمر.

يَعْن أ -1 إِّذَا َوَجدَ أَحدُُكْم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ َي هللاُ َعنهُ قالَ ةَ َرضِّ ْيـرَ ُهرَ  بِـّ

ي هِّ بَطْ  فِـّ ً َشْيئ نِـّ َن يَـخْ َشْيٌء أْم ال، فاَل  ْنـهُ ، أَخَرَج مِّ لَـْيـهِّ فَأْشَكَل عَ  ا ُرَجنَّ مِّ

دِّ حَ  ىالَمْسجِّ ً َصْوت يَْسَمعَ  تَـّ يحيَـجِّ أْو  ا ً دَ رِّ  .(1)سلممأخرجه  .«ا

يَعْن أوَ  -2 ِّ َرضِّ  بِـّ ي  يٍد الُخدْرِّ إِّذَا َشكَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َسعِّ

يأَحدُُكْم  هِّ َصال فِـّ ىيَْدرِّ َكْم صَ  لَـمْ فَ  تِـّ ً ؟ ثاَلثلَـّ ً أْم أْربَع ا ْطَرحِّ الشَّكَّ ْلـيَ ؟ فَ ا

ى، فَإِّْن َكاَن صَ ل ِّـمَ نِّ قَْبَل أْن يُسَ تَـيْ قََن، ثُمَّ يَْسُجدُ َسْجدَ تَـيْ َما اسْ  ىلَـْبنِّ عَ ْلـيَ وَ   لَـّ

ً سَخـمْ  ى، َوإِّْن َكاَن صَ تَـهُ َصال لَـهُ ، َشفَْعَن ا ً امتْـمَ إِّ  لَـّ يمتَـرْ ألَْربَعٍ، َكانَتَا  ا ً غِّ  ا

 .(2)سلممأخرجه  .«لِّلشَّْيَطانِّ 

 ضرار.ال ضرر وال : القاعدة الثالثة -3

فال يجوز ألحد أن يضر غيره ابتداًء.. وال يجوز له مقابلة الضرر 

بالضرر على و جه غير مشروع.. ويُـمنع الضرر قبل وقوعه بالوسائل 

المناسبة لمنعه.. ويُـرفع الضرر بعد وقوعه بالوسائل التي ترفع أثره، 

 وتمنع تكراره.

حبسه حتى تظهر  فمن اشتهر بالفساد والفجور المتعدي وجب على اإلمام

 توبته؛ دفعاً لشره عن البالد والعباد.

ويُـحجر على المفلس لدفع الضرر عن الغرماء، ويُـحجر على الصغير 

والمجنون لدفع الضرر عن أنفسهم، وأباح هللا الخيار بأنواعه دفعاً 

 للضرر عن المتبايعين.
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 :والضرر يُدفع بقدر اإلمكان 

ة الباطل، ودفع الضرر عن فالجهاد في سبيل هللا مشروع إلزال

المسلمين، فيجب على القادر ال العاجز، وإذا قام به من يكفي سقط اإلثم 

 عن الباقين.

 وأباح اإلسالم الشفعة لدفع الضرر المتوقَّع عن الشريك.

 :ويُـتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام 

فيجب الحجر على من يفتي بغير علم، أو يتطبب بجهل، وعلى كل 

ً على دين الناس، وصيانة ألبدانهم وعقولهم  مشعوذ ودجال؛ حفاظا

 وأموالهم. 

 :ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

فيحرم بيع المحرمات كالدخان، والخمور، والمخدرات ونحوها؛ منعاً 

 للمفسدة التي تُلحق الضرر بعقول الناس، وأبدانهم، وأموالهم.

لحق الضرر بغيره، كأن وال يجوز ألحد أن يتصرف في ملكه بما يُ 

 يجعل داره ورشة أو مدبغة؛ دفعاً للضرر عن جاره.

وال ينكر المنكر إذا ترتب على إنكاره باللسان منكر أعظم منه لقوله 

ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )سبحانه: 

 . [108]األنعام:(   ې ې

 المشقة تجلب التيسير.: القاعدة الرابعة -4

ل أمر يترتب على فعله حرج أو مشقة فإن اإلسالم يمنعه أو يخففه، فك

 رحمة من هللا بعباده. 
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )قال هللا تعالى:  -1

 .[78]الحج:  ( ۈ

 .[185]البقرة: (  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى) وقال هللا تعالى: -2

َي هللاُ عَ  َعْن أنَسِّ وَ  -3 ِّ َعنِّ النَّ  ْنـهُ َرضِّ ي  ُروا : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ ُروا َوال تُعَس ِّ يَس ِّ

ُروا َوال تُنَف ُِّروا  .(1)متفق عليه  .«َوبَش ِّ

 :سماحة الشريعة 

 جميع أوامر هللا ورسوله سهلة سمحة ميسرة.

فالصلوات خمس في اليوم والليلة.. والزكاة جزء يسير من مال العبد في 

لصيام شهر واحد في كل عام.. والحج ال يجب في كل سنة مرة.. وا

العمر إال مرة على المستطيع.. وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها 

 كالكفارات والنذور ونحوهما.

ط على فعلها،  وقد شرع هللا لكثير من الواجبات أسباباً تعين عليها، وتنش ِّ

لجميع كما شرع االجتماع في الصلوات الخمس، وأوجب الصيام على ا

 في شهر واحد، وكذلك أوجب الحج في العمر مرة.

ط  جتماع يزيل مشقة العبادات، ويول ِّدفاال التنافس في أفعال الخير، وينش ِّ

العاملين، كما جعل هللا الثواب العاجل واآلجل أكبر معين على فعل 

 الخيرات، وترك المحرمات.

عليه، خفف ومع هذه السهولة، إذا عرض لإلنسان عذر يُعجزه أو يشق 

 هللا عنه تخفيفاً يناسب حاله. 

 :أقسام المشقة 
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 المشقة تنقسم إلى قسمين:

: وهي التي ال ينفك عنها العمل غالباً.. مثل مشقة المشقة المعتادة: األول

الوضوء والغسل في وقت البرد.. ومشقة الحج.. ومشقة الجهاد في سبيل 

 هللا.. ومشقة الصوم في شدة الحر ونحو ذلك. 

 ه وأمثالها مشقة يسيرة ال تسبب حرجاً لإلنسان.فهذ

: وهي الطارئة والزائدة على الجهد المعتاد، المشقة الجالبة للتيسير :الثاني

 وهي جميع رخص الشرع وتخفيفاته. 

فهذه تقتضي التخفيف، وتجلب التيسير، لرفع الحرج عن الخلق، رحمة 

 من هللا بعباده، برفع اآلصار واألغالل عنهم. 

 ه المشقة أنواعها كثيرة:وهذ

مثل الجمع بين الصالتين في الحضر عند الحاجة.. والجمع والقصر في 

السفر.. والفطر في رمضان للمسافر والمريض.. والمسح على الخفين 

في الحضر والسفر.. والمسح على الجبيرة للمريض.. وصالة النافلة 

الماء أو عند  على الراحلة في السفر حيثما توجهت.. والتيمم عند فقد

المشقة في استعماله.. وصالة المريض حسب حاله وقدرته.. والتوكيل 

في الرمي في الحج للعاجز.. واإلطعام بدل الصوم للكبير والمريض 

 الذي ال يرجى برؤه.. وهكذا.

 :والضرورات تبيح المحظورات 

فيجوز للمضطر أن يأكل من الميتة أو يشرب الخمر إذا خشي الهالك 

 فسه.حفظاً لن
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ويجوز لإلنسان إذا صال عليه مجرم ألخذ ماله، أو قتله، أو انتهاك 

عرضه أن يدفعه باألسهل فاألسهل، ولو أدى ذلك إلى قتله، وال ضمان 

 عليه، وال إثم عليه.

 :والضرورة تُقّدر بقَْدرها 

فالطبيب يجوز له النظر إلى عورة المريض بقدر الحاجة فقط، 

لميتة والخنزير بقدر ما يدفع عنه الموت والمضطر يجوز له األكل من ا

 فقط، فإن زاد فهو آثم.

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )  قال هللا تعالى:

 .[173]البقرة:(   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 وكلما ضاق األمر اتسع، وكلما اتسع ضاق. 

فالمريض وسع هللا عليه بأن يصلي حسب حاله قاعداً، أو على جنب، أو 

 ًء، فإذا شفاه هللا صالها قائماً كاملة كغيره.إيما

لى ميسرة، فإذا يسر هللا عليه إوالمعسر إذا لم يقدر على السداد يُنظر 

 وجب عليه أداء الدين فوراً... وهكذا. 

 العادة محكمة.: القاعدة الخامسة

فكل ما تعارف عليه الناس من األقوال واألفعال، ولم يخالف نصاً 

مدلول في الشرع أو اللغة، فإن مرجعه إلى العرف شرعياً، وليس له 

 والعادة، وذلك يختلف باختالف الزمان والمكان.

 .[199]األعراف:(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)قال هللا تعالى:  -1

 .[19]النساء:(   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ) وقال هللا تعالى: -2
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َي هللاُ َعْنـَها قالَ  َعْن َعائَِّشةَ وَ  -3 ْندَ بِّْنَت ُعتْبَةَ قَالَْت: يَا َرُسوَل اإِّ : تْ َرضِّ ، ٬نَّ هِّ

يٌح، وَ ْفـيَ إِّنَّ أبَا سُ  يلَـيْ اَن َرُجٌل َشحِّ يَس يُْعطِّ يَما يَكْ  نِـّ ي إِّال َما  فِّـينِـّ َوَولَدِّ

ي َما يَكْ »، فَقَاَل: لَـمُ ، َوُهَو ال يَعْ ْنـهُ أَخْذُت مِّ   .«َمْعُروفِّ الكِّ َوَولَدَكِّ بِّ فِّـيُخذِّ

 .(1)ليهمتفق ع

 :حكم العرف 

 ينقسم العرف من حيث الحكم إلى قسمين: 

وهو كل ما تعارف عليه الناس من األمور التي ال  عرف صحيح:األول: 

 تحل حراماً، وال تحرم حالالً كأنواع الكيل، والوزن، والمساحة. 

وهو كل ما يخالف نصوص اإلسالم وقواعده كتعارف  عرف فاسد:الثاني: 

الخمر، أو أكل الربا، أو سفور النساء، أو سماع  أهل بلد على شرب

 الغناء ونحو ذلك.

 عرف فاسد محرم لمخالفته الشرع. وأمثاله فهذا

 :أقسام العرف 

 ينقسم العرف من حيث الصفة إلى قسمين:

: وهو أن يُستعمل اللفظ فيما ُوضع له في اللغة، وفي األول: العرف اللفظي

 ائط.غير ما ُوضع له كلفظ الدابة، والغ

فالدابة في اللغة: اسم لكل ما يدب  على وجه األرض، وفي العرف: اسم 

 لذوات األربع من الحيوان.

والغائط في اللغة: اسم للمكان المنخفض، وفي العرف: اسم لعذرة 
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 اإلنسان.

: وهو أن يعتاد الناس على عادات معينة في األكل العمليالثاني: العرف 

ومقادير في البيع والشراء والتأجير والشرب واللبس، وعلى معامالت 

 ونحو ذلك.

الناس على تقديم األجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة  مثل تعارف

األماكن واآلالت يومياً، أو أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً، وتأخيرها في 

بعض البالد، أو استالم بعض األجرة، وتأخير الباقي إلى استيفاء 

 المنفعة.

اس في بعض البالد على تقديم مهر الزواج، وفي بعضها وتعارف الن

 على تأخيره، وفي بعضها على تعجيل بعضه، وتأجيل بعضه.. وهكذا.

وتعامل بعض البالد بالكيل أو الوزن، أو بنقد معين كالريال أو الدوالر، 

 أو بمقادير المساحة كالمتر والقدم ونحو ذلك.

ة في كل بلد في كل ُحكم َحكم فيُـرجع في هذا وغيره إلى العرف والعاد

 فيه الشرع ولم يحدده كالكيل، والوزن، والنقد ونحوها. 

 :ًوالمعروف عرفاً كالمشروط شرطا 

فالزوج ينفق على زوجته بالقدر المتعارف عليه بين الناس بحسب غناه 

 أو فقره.

وإذا استأجر عامالً لمدة يوم، أو ركب سيارة إلى مكان كذا، ولم 

مدة العمل، ومقدار األجرة، تتحدد بحسب ما تعارف  يشارطهما، فإن

 عليه الناس.
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 :والكتاب كالخطاب 

ً ببيع أو إجارة ونحوهما صح كما لو تلفظ  فإذا كتب إنسان آلخر كتابا

 بذلك.

 وإذا كتب لزوجته بالطالق كتاباً، فإن الطالق يقع كالنطق به.

 الوسائل لها أحكام المقاصد.: القاعدة السادسة -6

 كان مأموراً بشيء كان مأموراً بما ال يتم إال به.فإذا 

فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.. وما ال يتم المسنون إال به فهو 

 مسنون.

 ووسائله. هوإذا كان منهياً عن شيء كان منهياً عن جميع طرق

فالوسيلة إلى الواجب واجبة كالمشي إلى صالة الفريضة، وأداء الحقوق 

 ونحوهما.

لة إلى المسنون مسنونة كالنافلة من الصالة والصدقة والحج والوسي

 والعمرة ونحو ذلك.

وكذلك الوسائل إلى الشرك كلها محرمة، فيحرم كل قول وفعل يفضي 

 إليه.

وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر 

 ونحوها كلها محرمة.

 لى المباح مباحة.والوسيلة إلى المكروه مكروهة.. والوسيلة إ

 فاألشياء ثالثة:

ومتممات كالوضوء والمشي..  ووسائل إليها:كالصالة مثالً..  مقاصد:
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 كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. لها:

سائل تعطى أحكام المقاصد، وكذلك المتممات لألعمال تعطى فالو

أحكامها كالرجوع من الصالة، والجهاد، والعمرة، والحج، وعيادة 

 المريض، واتباع الجنازة ونحو ذلك.

 فمن خرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع إلى مقره.

 .[12]يس:  ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)قال هللا تعالى:  -1

يَعْن أَ وَ  -2 َي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـّ َمْن نَفََّس َعْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرضِّ

ْن ُكَربِّ الد   ٍن ُكْربَةً مِّ ،  ْنـهُ ا، نَفََّس هللاُ عَ ْنـيَ ُمْؤمِّ يَاَمةِّ ْن ُكَربِّ يَْومِّ القِّ ُكْربَةً مِّ

ٍر، يَسََّر هللاُ  لَـىَوَمْن يَسََّر عَ  ي لَـْيـهِّ عَ  ُمْعسِّ َرةِّ َوَمْن سَ ْنـيَ الد   فِـّ  تَـرَ ا َواآلخِّ

يهُ هللاُ تَـرَ اً، سَ لِّـمُمسْ  َرةِّ، َوهللاُ ْنـيَ الد   فِـّ يا َواآلخِّ َعْونِّ العَْبدِّ َما َكاَن العَْبدُ  فِـّ

ي ً يَلْ  فِـّ يقا ، َوَمْن َسلََك َطرِّ يهِّ يُس تَـمِّ َعْونِّ أَخِّ َل هللاُ ْلـمهِّ عِّ فِـّ  ـهِّ بِّ  لَـهُ اً، َسهَّ

يقاً إِّ   .(1)سلممأخرجه  .«الَجنَّةِّ  لَـىَطرِّ

ِّ َعْن أُ وَ  -3 َي هللاُ َعْنـهُ  ْبنِّ َكْعبٍ  بَـي  َن  لَـمُ : َكاَن َرُجٌل ال أعْ قالَ  َرضِّ َرُجالً أْبعَدَ مِّ

دِّ مِّ ال يَل تُـخْ ، َوَكاَن ال ْنـهُ َمْسجِّ ئُهُ َصالةٌ، قال فَقِّ : لَوِّ لَـهُ : أَْو قُْلُت لَـهُ طِّ

ـمَ َت يْ تَـرَ اشْ  ي بُـهُ كَ تَـرْ  اً ارحِّ ياءِّ وَ ْلـمَ الظَّ  فِـّ . قال: َما يَُسر   فِـّ ْمَضاءِّ يالرَّ  نِـّ

، إِّ الَجْنبِّ  لَـىإِّ  لِّـيأنَّ َمْنزِّ  دِّ يَمْسجِّ يدُ أْن يُْكتََب  ن ِـّ  لَـىَشاَي إِّ َمـمْ  لِّـيأُرِّ

ي إِّذَا َرَجْعُت إِّ ال ، َوُرُجوعِّ دِّ َع َجـمَ قَْد » ملسو هيلع هللا ىلص: ٬، فَقَاَل َرُسوُل الِّـيأهْ  لَـىَمْسجِّ

هُ هللاُ لََك ذَلَِّك كُ   .(2)سلممأخرجه  «.لَـّ

  َل محرم فهو محرم:عْ ل به إلى ترك واجب، أو ف  وسّ وكل مباح ت 
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فال يحل البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني.. أو إذا خيف فوت الصالة 

المكتوبة أو صالة الجماعة.. أو البيع على من يريد أن يعمل بالسلعة 

بيع العنب على من يتخذه خمراً، أو السالح ألهل الفتنة ونحو معصية ك

 ذلك.

 

 وكل حيلة يتوسل بها إلى ترك واجب أو فعل محرم فهي حرام: 

كالحيل على قلب الدَّين على المدين، كأن يدينه مرة أخرى ليوفيه.. 

وكبيع العينة.. والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف أو زيادة الثمن.. 

ه.. وعضل الزوج وقتل ال ثه.. وقتل الموصي له وصيَـّ وارث مور ِّ

 لزوجته لتعطيه المال ليطلقها.

 فهذه الحيل كلها حرام.

  ُتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها:والحيل التي ي 

فاإلنسان مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق به بالطرق الواضحة، 

وضع الصاع في رحل أخيه ليبقى ب ملسو هيلع هللا ىلصوالطرق الخفية كما تحيل يوسف 

ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )عنده كما قال سبحانه: 

 .[76]يوسف: (  ۈڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

وكذلك الحيل التي تَْسلم بها الحقوق والنفوس واألموال كلها مباحة، بل 

مأمور بها كما خرق الخضر السفينة لتسلم من الملك الظالم الذي 

 ة صالحة تمر عليه... وهكذا.يغتصب كل سفين

هللا ال يأمر إال بما فيه مصلحة، وال ينهى إال عن ما فيه : القاعدة السابعة -7

 مفسدة.
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وهذا األصل شامل لجميع الشريعة، سواء تعلق بالقلوب أو الجوارح، أو 

 باألصول أو الفروع، أو بحقوق هللا أو حقوق عباده.

مصلحة كاإليمان، والتوحيد، فكل ما أمر هللا ورسوله به كله عدل و

 والطاعات.

وكل ما نهى هللا ورسوله عنه كله ضرر ومفسدة على القلوب واألبدان، 

 في الدنيا واآلخرة كالشرك، والكفر، والمعاصي.

 والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة.

 والصدق مصالحه خالصة، والكذب مضاره خالصة.. وهكذا.

 .[90]النحل:(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ)قال هللا تعالى:   -1

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) وقال هللا تعالى: -2

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 .[33-32]األعراف:(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 الوجوب يتعلق باالستطاعة.: القاعدة الثامنة -8

  واجب مع العجز.. وال محرم مع الضرورة.فال

 يسقط كل واجب عند العجز عنه. -1

فكل من عجز عن شيء من شروط الصالة، أو فروضها، أو واجباتها 

 فإنه يسقط عنه، ويصلي بحسب ما يقدر عليه.

ومن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض، وال يرجى برؤه أفطر وأطعم 

أو مرض يرجى برؤه قضاه إذا  عن كل يوم مسكيناً، وإن أفطر لسفر،

 زال عذره.
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والعاجز عن الحج ببدنه يقيم عنه من يحج عنه، والعاجز عن الحج بماله 

 ال يجب عليه.

(   ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)قال هللا تعالى:  -1

 .[16]التغابن:

يَعْن أوَ  -2 َي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـّ ِّ َعنِّ النَّ  َرضِّ ي  يدَُعو»: قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ َما  نِـّ

ـمْ ْكتُُكْم، إِّنََّما َهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم بُِّسَؤاتَـرَ  ـمْ َواْختِّال لِّـهِّ هِّ يَ أنْ  لَـىعَ  فِـّ ـمْ ائِّ بِـّ ، هِّ

َما  ْنـهُ ْيتُُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجتَنِّبُوهُ، َوإِّذَا أَمْرتُُكْم بِّأْمٍر فَأْتُوا مِّ نَـهَ فَإِّذَا 

 .(1)يهمتفق عل .«تُـمْ اْستََطعْ 

 يباح المحظور عند االضطرار إليه. -2

فيحل للعبد كل محرم اضطر إليه كالميتة، ولحم الخنزير ونحو ذلك؛ 

لمنع الهالك عن نفسه، والضرورة تقد ر بقدرها، فإذا اندفعت وجب على 

 المضطر الكف.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )قال هللا تعالى:  -1

 .[119]األنعام:(   ڦڤ ڦ ڦ ڦڻ ڤ ڤ ڤ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) وقال هللا تعالى: -2

 .[173]البقرة:(   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 األصل في األشياء اإلباحة.: القاعدة التاسعة -9

 فكل ما خلق هللا األصل فيه الحل واإلباحة ما لم يرد دليل يحرمه.

ت واألجهزة فاألصل فيه الحل واإلباحة وكل ما صنع اإلنسان من اآلال
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 ما لم يرد فيه دليل يحرمه.

 فاألصل اإلباحة في كل شيء، والتحريم مستثنى. 

(   جئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى:  -1

 .[29]البقرة:

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ) وقال هللا تعالى: -2

 .[145]األنعام:(   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۓ ۓ ڭ

مان في كل اإلخالص هلل والمتابعة لرسول هللا الز  : القاعدة العاشرة -10

 عمل.

فهذان األصالن شرطان في كل عمل يبتغي به العبد وجه هللا، سواء كان 

 ظاهراً كأعمال الجوارح، أو باطناً كأعمال القلوب.

خالصاً هلل، مراداً به و جهه ورضوانه وثوابه، فكل عمل ال بد أن يكون 

 وال بد أن يكون مأخوذاً من الكتاب والسنة.

 فهذا هو العمل الصحيح المقبول عند هللا، وكل ما سواه مردود. 

 .[5]البي ِّنة:(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)قال هللا تعالى:  -1

 .[7]الحشر:(   ہ ه ه ه ه ے ے ۓڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) وقال هللا تعالى: -2

يَ وَ  -3 يَمْن أْحدََث ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا قالْت: قال َرُسوُل اْنـهَ عَ  هللاُ  َعْن َعائَِّشةَ َرضِّ  فِـّ

نَا َهذَا َما  يَس لَـيْ أْمرِّ  .(1)متفق عليه .«َو َرد  فَـهُ هِّ فِـّ

 .األعمال الصالحة إذا وقعت من المرائين فهي باطلة؛ لفقدها اإلخالص 

 ه العبد هلل لكنه غير مشروع فهو باطل؛ لفقده المتابعة.وكل عمل يفعل
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 فاألول ميزان األعمال الباطنة.. والثاني ميزان األعمال الظاهرة.

وكل معاملة من بيع، أو إجارة أو غيرهما تراضى عليها الطرفان، لكنها 

ممنوعة شرعاً فهي باطلة ومحرمة؛ ألن الرضى إنما يشترط بعد رضى 

 هللا ورسوله.

تبرع نهى هللا ورسوله عنه فهو باطل ومحرم كإعطاء بعض  وكل

 األوالد دون بعض، أو تفضيلهم في العطايا والوصايا والمواريث.

 .جميع األحكام مأخوذة من الكتاب والسنة، وهما األصل 

 واإلجماع مستند إليهما، والقياس الذي هو العدل مستنبط منهما.

في كل شيء، والفضل مسنون  العدل واجب ة عشرة:القاعدة الحادي -11

 في كل شيء.

 : أن تعطي ما عليك كما تأخذ ما هو لك.والعدل

 : هو اإلحسان ابتداًء، أو الزيادة على الواجب.والفضل

فجميع العبادات والمعامالت واألخالق العدل فيها واجب، والفضل 

 مسنون.

 فالعبادات كالطهارة، والصالة، والصيام، والحج وغيرها.

 عبادات له حالتان:وأداء ال

: وهو ما يقتصر فيه العبد على ما يجب في العبادة، وهو ئأداء مجز -1

 العدل.

 : وهو اإلتيان بمستحبات العبادة مع الواجبات، وهو الفضل.أداء كامل -2

 والمعامالت كالبيع والشراء، واألخذ والعطاء.
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 فالعدل أن تأخذ ما هو لك، وتعطي ما عليك.

 حقك أو بعضه، وتعطي أكثر مما وجب عليك. والفضل أن تعفو عن

والعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من 

 الظالمين.

وقد أمر هللا بالعدل، ورغ ب في الفضل، وفي الجمع بينهما الثواب 

 الجزيل، والحظ األوفر. 

 .[90النحل:](   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)قال هللا تعالى:  -1

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) وقال هللا تعالى: -2

لَت:(   ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہڱ ں ں ڻ   .[35-34]فُص ِّ

 م األعلى على األدنى.ّد  إذا تزاحمت المصالح قُ : القاعدة الثانية عشرة -12

فإذا تزاحمت المصالح نقدم الواجب على المستحب، ونقدم الفرض على  -1

 والراجح على المرجوح.النفل، 

 وإذا تزاحمت المفاسد، واضطر اإلنسان إلى واحد منها قدم األخف منها.  -2

فالواجب أولى من المستحب.. وأحد الواجبين أو المستحبين أحسن مما 

 دونه.. وما نفعه عام أحسن مما نفعه خاص:

َمر:(   ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ہ ہ ہ)  . [18-17]الز 

تقديم الواجب على المسنون في الصالة والصدقة والصيام والحج  فيجب

 وغيرها.

ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب، وتقديم أعلى الواجبين 

 على أدناهما، فيقدم المسلم طاعة هللا ورسوله على طاعة كل أحد.
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وال طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا ال يطيع اإلنسان والديه في 

 له من الحج الواجب، والجهاد المتعين. منعهما

م المرأة طاعة زوجها على طاعة والديها.  وتقد ِّ

م المسلم السنن الراتبة على السنن المطلقة.. والعبادات والمعامالت  ويقد ِّ

م نفل العلم على نفل  المتعدية على العبادات والمعامالت القاصرة.. ويقد ِّ

قريب على الصدقة على البعيد؛ الصالة والصيام.. ويقدم الصدقة على ال

 ألنها صدقة وصلة.

 وإذا تزاحمت المفاسد، واضطر اإلنسان لها قدم األخف منها.

فمن اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيداً وهو محرم قدَّم 

م ميتة الشاة على أكل الكلب.. ومن اضطر إلى  الصيد على الميتة.. ويقد ِّ

ئض وطئ الصائمة؛ ألنها أخف، وطء إحدى زوجتيه الصائمة والحا

م ما فيه  وألن الفطر يجوز للضرورة كالحامل إذا خافت على الولد.. ويقد ِّ

 شبهة على الحرام الخالص.. وهكذا.
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