
الحمــد هلل ،والصــاة والســام علــى رســول هللا ،وآلــه
وصحبــه ومــن وااله ،وبعــد فهــذي مطويــة مهمــة موســومة
بـــــ(قيــود بعــض القواعــد الفقهيــة واألصوليــة).
قال الشيخ الدكتور -حفظه هللا:-
هــذه بعــض القواعــد الفقهيــة واألصوليــة الــي لهــا قيــود،
أردت جمعهــا والتنبيــه عليهــا؛ لينتبــه إليهــا عنــد العمــل
بهــا.
 1التكليفــات الشــرعية مقيــدة بالقــدرة واالســتطاعة.
قــال تبــارك وتعالــى{ :الَ يُ َك ِّلـ ُـف للاّ ُ ن َ ْفس ـ ًا ِإالَّ ُو ْسـ َـع َها لَ َهــا
َمــا َك َسـ َـب ْت َو َع َل ْي َهــا َمــا ا ْكتَ َسـ َـب ْت}[ .البقــرة ،]286 :ويقــول
ســبحانهَ [ :فاتَّ ُقــوا َّ
للاَ َمــا ْاســتَ َط ْعتُ ْم}[ .التغابــن .]16:ويقــول
ــن َك َان َق ْب َل ُك ْــم
«د ُعو ِنــي َمــا تَ َر ْكتُ ُك ْــم ِإن َّ َمــا َه َل َ
ﷺَ :
ــك َم ْ
ش ٍء
ب ُِسـ َـؤا ِل ِه ْم َوا ْخ ِت َل ِف ِهـ ْـم َع َلــى أَنْب َِيا ِئ ِهـ ْـم َفـ ِإ َذا ن َ َه ْيتُ ُكـ ْـم َعـ ْـن َ (((ْ
اجتَ ِن ُبــوهُ َو ِإ َذا أ ََم ْرتُ ُكـ ْـم ِبأ َ ْم ـ ٍر َفأْتُــوا ِم ْنــهُ َمــا ْاســتَ َط ْعتُ ْم» .
َف ْ
ولذلــك قالــوا :القــدرة منــاط التكليــف ،أي يعلــق عليهــا
التكليــف.
 2النيــة بمعــى التمييــز بــن العبــادات والعــادات ،ال
تشــرط فيمــا ال يلتبــس بالعــاداتَ [ ،ك ْال َِيمــا ِن ِبـ َا َّللِ -تَ َعالَــى،-
الر َجــاءَ ،وال ِّن َّيــةَ ،و ِق َــر َاءة ا ْل ُق ْــرآن،
َوا ْل َ ْع ِر َفــة َوا ْل َخ ْــوف َو َّ
ور ِت َهــا ،ن َ َعـ ْـم يَ ِجــب ِف ا ْل ِقـ َـر َاءة إ َذا
َو ْالَ ْذ َكار؛ ِلَن َّ َهــا ُمتَ َم ِّيـ َـزة ب ُِص َ
(((  -أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  ،-حديث رقم ( ،)7288ومسلم يف كتاب الحج ،باب
فرض الحج مرة يف العمر ،حديث رقم (َ .)1337ع ْن أَبِي ُه َر ْي َر َة مرفوع ًا.).
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ورةِ ،لتَ ْم ِيي ـ ِز ا ْل َفـ ْـرض ِمـ ْـن َغـ ْـره ،ن َ َق َلــهُ ا ْل َق ُمو ِلـ ُّـي
َكانَـ ْ
ـت َم ْن ـ ُذ َ
ِف ا ْل َج َو ِاهـ ِر َعـ ْـن ال ُّرويَا ِنـ ِّـيَ ،وأ َ َقـ َّـرهَُ .و ِق َياســهْ :إن ن َـ َذ َر ال ِّذ ْكــر
الصـ َـاة َع َل ْيـ ِه
ـك ،ن َ َعـ ْـم ْإن ن َـ َذ َر َّ
َو َّ
ـي ﷺ َك َذ ِلـ َ
الصـ َـاة َع َلــى ال َّنـ ِ ّ
ـك َل يَ ْحتَــاج إلَــى ِن َّيــة
ُكل ََّمــا ُذ ِكـ َـرَ ،ف َالَّ ـ ِذي يَ ْظ َهــر ِلــي أ َ َّن َذ ِلـ َ
ِلتَ َم ُّي ـ ِز ِه ب َِسـ َـب ِب ِهَ ،وأ ََّمــا ْالَ َذانَ :فا ْل َ ْشـ ُـهور أَنَّــهُ َل يَ ْحتَــاج إلَــى
ـر ِك ال ِّزنَــا َو َغ ْيه،
ـر ُ
ِن َّيــةَ .و ِفيـ ِه َو ْجــه ِف ا ْل َب ْحـ ِرَ .وأ ََّمــا الـ ُّ ُ
وكَ :كـ َ ْ
اج ِت َنــاب
َف َلـ ْـم يَ ْحتَـ ْـج إلَــى ِن َّيـةٍ ِل ُح ُصــولِ ا ْل َ ْق ُصــود ِم ْن َهــا َو ُهـ َـو ْ
وجــدَ ،وإ ِْن يَ ُكـ ْـن ِن َّيــة ،ن َ َعـ ْـم يُ ْحتَــاج إ َل ْي َهــا
ا ْل َ ْن ِهـ ِّـي ِب َك ْو ِنـ ِه َلـ ْـم يُ َ
ـركَ .و َلَّــا تَـ َـر َّد َد ْت َإزا َلــة
ِف ُح ُصــول الثَّـ َـواب ا ْل ُ َ َتتِّــب َع َلــى الـ َّ ْ
ــث إن َّ َهــا ِف ْعــل،
ال َّن َج َاســة بَ ْــن أ َْص َل ْ ِ
ــن َح ْي ُ
ــنْ :الَ ْف َعــال ِم ْ
ـر ِاط ال ِّن َّيـةِ
وك ِمـ ْـن َح ْيـ ُ
ـر ُ
َوالـ ُّ ُ
ـث إن َّ َهــا قَ ِر َيبـةٌ ِم ْن َهــا َجـ َـرى ِف ْاشـ ِ َ
ـر ِ
وك.
ـح ْالَ ْكثَـ ُـر َ
ِخـ َـا ٌفَ ،و َر َّجـ َ
ون َع َد َمــهُ تَ ْغ ِل ًيبــا ِل ُ َشــابَ َهةِ الـ ُّ ُ
ـك أ َْي ًضــاُ :غ ْســل ا ْل َ ِّيــتَ ،و ْال ََصـ ُّح ِفيـ ِه أ َْي ًضــا َعـ َـد ُم
َون َ ِظــر َذ ِلـ َ
ـر ِاط؛ ِلَ َّن ا ْل َق ْصــد ِم ْنــهُ التَّ ْن ِظيــف َكإ َِزا َلـةِ ال َّن َج َاســة](((.
ِال ْشـ ِ َ
 3العــرة بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص الســبب ،مقيــد يف
حــال لــم تقــم قرينــة تــدل علــى أن العــام يــراد بــه الخــاص،
فهــو خــرج مخــرج العمــوم ،واملــراد بــه الخصــوص.
ومــن أمثلتــه قولــه  -صلــى هللا عليــه وســلم َ “ :-ل ْيـ َـس ِمـ َـن
السـ َف ِر”(((.
ا ْلـ ِ ِّـر ِّ
ـام ِفــى َّ
الص َيـ ُ
فقــد دلــت قصــة الحديــث علــى أن املــراد خصــوص الصيــام
الــذي يضــر بصاحبــه ،ال كل صيــام يف الســفر ،فقــد ثبــت

أن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم صــام يف الســفر ،وأذن
بالصيــام يف الســفر ،فــدل علــى أن قولــه« :ليــس مــن الــر
الصيــام يف الســفر» مــن العــام املــراد بــه الخــاص.

إال عندمــا يتعــن علــى املســلم الوقــوع يف أمريــن كالهمــا
ممنــوع ،فعندهــا يقــال بقاعــدة الرضــا بأهــون الضرريــن،
إذا كان البــد مــن الوقــوع يف أحدهمــا.

 4األمــر يقتــي الوجــوب ،مقيــد بــأن ال تقــوم قرينــة
صارفــة لــه عــن ذلــك ،فتصرفــه عــن الوجــوب إلــى
االســتحباب أو اإلباحــة.

 10يعتــد بخــاف الظاهريــة ،وذلــك مقيــد بمــا لــم يقــع بنــاء
علــى أصولهــم الباطلــة الــي ردهــا أهــل العلــم .وأصولهــم
الــي ردهــا أهــل العلــم أربعــة :ردهــم للقيــاس .وإعمالهــم
لالســتصحاب مــع وجــود األدلــة .واعتبارهــم األصــل يف
عقــود النــاس البطــان .وإعمالهــم لظاهــر اللفــظ دون
النظــر يف املــراد منــه؛ فــكل مســألة بنوهــا علــى هــذه الصــول
أو أحدهــا ال يعتــر خالفهــم فيهــا .ومــا عــدا ذلــك فخالفهــم
معتــر.

 5النهــي يقتــي التحريــم ،مقيــد بــأن ال تقــوم قرينــة
صارفــة لــه مــن التحريــم إلــى الكراهــة أو اإلباحــة.
 6مــا أضيــف إلــى الرســول ﷺ ســنة ،مقيــد بمــا كان بعــد
البعثــة ،بمقتــى وصــف الرســالة .وعليــه فــإن أحوالــه قبــل
البعثــة النبويــة ليــس محــ ًا لالحتجــاج ،ألنــه إنمــا كان
رســو ًال ﷺ بعــد بعثتــه.
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العام يشمل جميع أفراده ،مقيد بقيدين:

أن ال يكون من العام الذي يراد الخصوص.
أن ال يأتــي مخصــص ويخــرج بعــض أفــراده ،فــا يشــملهم
العــام.
8

املطلق يبقى على إطالقه ،مقيد بقيدين:

أن يكون املراد عموم الصالحية.
أن ال يأتي ما يقيد بعض أفراده فتخرج عن اإلطالق.

 11األجــر علــى قــدر املشــقة ،مقيــد بالعمــرة عنــد البخــاري
رحمه هللا ،-وبغري ما دل الدليل على خصوصيته عند غريه.ـن -ريض هللا عنهــا-
دليــل القاعــدة مــا جــاء َعـ ْـن أ ُ ِّم ا ْل ُ ْؤ ِم ِنـ َ
ـاس ِب ُن ُسـ َك ْ ِي َوأ َْص ُد ُر
ـتُ :ق ْلـ ُ
َقا َلـ ْ
ـت :يَــا َر ُسـ َ
ـول هللاِ ،يَ ْصـ ُد ُر ال َّنـ ُ
ـال :انْتَ ِظـ ِريَ ،فـ ِإ َذا َط َهـ ْـر ِت َفا ْخ ُر ِجــي ِإلَــى
ِبنُ ُسـ ٍـك َوا ِحـ ٍد؟ قَـ َ
ـال
التَّ ْن ِعيـ ِـمَ ،فأ َ ِه ِّلــي ِم ْنــهُ ،ثُـ َّـم ا ْل َق ْي َنــا ِع ْنـ َـد َك ـ َذا َو َك ـ َذا  -قَـ َ
ــال َغ ًــدا َ -ولَ ِك َّن َهــا َع َلــى قَ ْــد ِر ن َ َص ِب ِ
ــال-
ــك أ َْو -قَ َ
أ َُظ ُّنــهُ قَ َ
ِ ِ (((
ن َ َف َقتــك».
وعليــه قاعــدة :األجــر علــى قــدر املش ـ ّقة! وهــذه القاعــدة
مقيــدة فقــد دلــت النصــوص الشــرعية علــى وجــود عبــادات
األجــر فيهــا أعظــم بكثــر مــن نصبهــا ،فمحلهــا يف غــر مــا

((( ( -األشباه والنظائر للسيوطي (ص.)12 :
(((  -أخرجه مسلم ،كتاب الصيام ،باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان
للمسافر يف غري معصية إذا كان سفره مرحلتني فأكثر وأن األفضل ملن أطاقه بال ضرر
أن يصوم وملن يشق عليه أن يفطر.1115 ،وهذا لفظ أبي داود ،وأما مسلم فــــ
(.....أن تصوموا).

 9الرضــا بأهــون الضرريــن ،مقيــد بمــا إذا تعــن الوقــوع
يف أحدهمــا .ومعــى ذلــك أنــه ال يســتدل بهــذه القاعــدة

الع ْم َر ِة َع َلى قَ ْد ِر ال َّن َصبِ  ،حديث
اب أ َْج ِر ُ
(((  -أخرجه البخاري يف كتاب الحج ،بَ ُ
ِ
وز ِإ ْف َر ُاد
اب بَ َيا ِن ُو ُجو ِه ْال ِْح َرامَ ،وأَنَّهُ يَ ُج ُ
رقم ( ،)1787ومسلم يف كتاب الحج ،بَ ُ
ا ْل َح ِّج َوالتَّ َمتُّ ِع َوا ْل ِق َرانَِ ،و َج َوا ِز إ ِْد َخالِ ا ْل َح ِّج َع َلى ا ْل ُع ْم َر ِةَ ،و َم َت يَ ِح ُّل ا ْل َقا ِر ُن ِم ْن ن ُ ُس ِك ِه،
حديث رقم (.)1211
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ورد فيــه النــص بكــون األجــر أعظــم مــن مشــقة ،أو خاصــة
بالعمــرة كمــا أفــاده تبويــب البخــاري -رحمــه هللا ،-فقــد بوب
الع ْمـ َـر ِة َع َلــى َقـ ْـد ِر ال َّن َصــبِ ».
ـاب أ َْج ـ ِر ُ
علــى الحديــث« :بَـ ُ
ومــن األعمــال الــي ورد فيهــا أن األجــر أعظــم مــن
املشــقة قيــام ليلــة القــدر ،والعمــل يف أيــام العشــر مــن
ذي الحجــة ،وذكــر هللا -تعالــىَ ،-عـ ْـن أ َ ِبــي ُه َر ْيـ َـر َة -ريض
يــق
ــر ِف َط ِر ِ
ــالَ :ك َان َر ُس ُ
هللا عنــهَ -ق َ
ــول هللاِ ﷺ يَ ِس ُ
ـروا
َم َّكــةَ َف َمـ َّـر َع َلــى َج َبــلٍ يُ َقـ ُ
ـال َلــهُ ُج ْمـ َـدا ُنَ ،ف َقـ َ
ـالِ :سـ ُ
ون؟ يَــا
ون َقا ُلــواَ :و َمــا ا ْل ُ َف ِّــر ُد َ
َهــ َذا ُج ْم َــدا ُن َس َــب َق ا ْل ُ َف ِّــر ُد َ
(((
ات».
ــراَ ،وال َّذا ِك َــر ُ
ــال :ال َّذا ِك ُــر َ
ــول هللاِ قَ َ
َر ُس َ
ون هللاَ َك ِث ً
ــال:
َ
ــي ﷺ قَ َ
ــن أَبِــي ُه َر ْي َــر َة -ريض هللا عنــهَ -عــ ِن ال َّن ِ ِّ
وع ْ
يــزانِ،
« َك ِل َمتَــا ِن َخ ِفي َفتَــا ِن َع َلــى الل َِّســانِ ،ثَ ِقي َلتَــا ِن ِف امل ِ َ
الع ِظيـ ِـمُ ،سـ ْـب َح َان َّ ِ
الر ْح َمـ ِنُ :سـ ْـب َح َان َّ ِ
للا
َح ِب َيبتَــا ِن ِإ َلــى َّ
للا َ
َوب َِح ْمــ ِد ِه»(((.
ــن أَبِــي َما ِل ٍ
ــال
َ
ــك ْال َْش َ
ــال :قَ َ
ــع ِر ِّي -ريض هللا عنــه -قَ َ
وع ْ
ـور َشـ ْـط ُر ْال َِيمــا ِن َوا ْل َح ْم ـ ُد ِ َّلِ تَ ْمـ َـأُ
ـول هللاِ ﷺُّ :
َر ُسـ ُ
«الط ُهـ ُ
ــآ ِن -أ َْو تَ ْم َــأَُ -مــا
يــز َانَ ،و ُس ْــب َح َان هللاِ َوا ْل َح ْمــ ُد ِ َّلِ تَ ْم َ َ
ا ْل ِ َ
الص َدقَ ـةُ بُ ْر َهــا ٌن
ـورَ ،و َّ
السـ َـم َاو ِات َو ْال َْر ِضَ ،و َّ
الصـ َـاةُ نُـ ٌ
ـن َّ
بَـ ْ َ
ـكُ ،ك ُّل ال َّنـ ِ
ـاس
َو َّ
ـك أ َْو َع َل ْيـ َ
ـر ِض َيــاءٌَ ،وا ْل ُقـ ْـرآ ُن ُح َّجـةٌ لَـ َ
الصـ ْ ُ
(((
يَ ْغ ـ ُدو َف َبا ِيــعٌ ن َ ْف َســهُ َف ُم ْع ِت ُق َهــا أ َْو ُمو ِب ُق َهــا» .
هــذا كلــه يتضمــن ذكــر أعمــال صالحــة األجــر فيهــا أكثــر
باب ا ْل َح ِّث َع َلى
(((  -أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفارُ ،
ِذ ْك ِر هللاِ تَ َعالَى ،حديث رقم (.)2676
(((  -أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات ،باب فضل التسبيح ،حديث رقم
( ،)6406ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء
حديث رقم (.(2694
(((  -أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء ،حديث رقم (.(223
6

مــن املش ـ ّقة.
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الوصــف إذا جــاء يف ســتة مواضــع:

التقليد مذموم ،مقيد بعدة قيود:

يف حــق غــر العــايم ومــن يف حكمــه ،فــإن العــايم مأمــور
بتقليــد أهــل الذكــر ،امتثــاالً لقولــه تبــارك وتعالــى{َ :و َمــا
ـك ِإالَّ ِر َجــاالً نُّو ِحــي ِإلَ ْي ِهـ ْـم َف ْاس ـأَلُو ْا أ َْهـ َـل
أ َْر َس ـ ْل َنا ِمــن قَ ْب ِلـ َ
ـون}[ .النحــل.]43:
ال ِّذ ْك ـ ِر إِن ُكنتُـ ْـم الَ تَ ْع َل ُمـ َ
وبــأن يكــون يف الباطــل ولدفــع الحــق ،فــإن التقليــد يف
الحــق محمــود.
 13الضــرورات تبيــح املحظــورات ،مقيــدة بقاعــدة
الضــرورات تقــدر بقدرهــا .واألصــل فيهــا قولــه تبــارك
وتعالــىِ { :إن َّ َمــا َحـ َّـر َم َع َل ْي ُكـ ُـم امل َ ْيتَــةَ َوال ـ َّد َم َولَ ْحـ َـم ال ِخ ْن ِزي ـ ِر
ـر بَـ ٍ
ـاغ َو َل َعــا ٍد َفـ َـا
َو َمــا أ ُ ِهـ َّـل ِبـ ِه ِل َغـ ْ ِ
ـر هللاِ َف َمـ ِن ْ
اض ُطـ َّـر َغـ ْ َ
يــم}[ .البقــرة ،.]173:واآليــة
ِإثْ َــم َع َل ْيــ ِه ِإ َّن هللاَ َغ ُف ٌ
ــور َر ِح ٌ
مقيــدة يف اإلباحــة للضــرورة بقيــد ﴿غــر بــاغ و ال عــاد﴾
ولذلــك قالــوا :والضــرورة تقــدر بقدرهــا .فيــأكل مــن امليتــة
إذا خــي الهــاك بقــدر مــا يســد رمقــه ،ال بقــدر شــبعه.
 14الضــرر يــزال ،مقيــدة بــأن ال يرتتــب علــى زوالــه ضــرر
أكــر منــه .وهــذا القيــد دلــت عليــه نصــوص عديــدة ،منهــا
حادثــة األعرابــي الــذي بــال يف ناحيــة مــن املســجد ،فــإن
الصحابــة ملــا أرادوا اإلنــكار عليــه منعهــم الرســول  -صلــى
هللا عليــه وســلم -ألنــه يرتتــب علــى إنكارهــم ضــرر أكــر.
 15الوصــف املذكــور يف اآليــة أو الحديــث يف ســياق الحكــم
األصــل اعتبــاره فيــه ،فلــه مفهــوم مخالفــة ،خــص منــه
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أوالً :إذا خرج مخرج الغالب.
ثانيــ ًا :إذا خــرج حكايــة للواقع .مثــال إذا خــرج مخــرج
الغالــب :قولــه تعالــى{َ :و َربَا ِئ ُب ُك ُــم َّ
الل ِتــي ِف ُح ُجو ِر ُك ْــم}.
[النســاء :اآليــة .]23فقالــوا :الوصــف خــرج مخــرج الغالــب،
فالربيبــة ســواء كانــت يف حجــرك أو لــم تكــن يف حجــرك
فإنهــا تحــرم عليــك بمجــرد الدخــول علــى أمهــا ،ولذلك أدار
الحكــم علــى الدخــول وعدمــه يف تمــام اآليــةِ { :مـ ْـن ِن َســا ِئ ُك ُم
َّ
ـاح
الل ِتــي َد َخ ْلتُـ ْـم ِب ِهـ َّـن َفـإ ِْن َلـ ْـم تَ ُكونُــوا َد َخ ْلتُـ ْـم ِب ِهـ َّـن َفــا ُج َنـ َ
َع َل ْي ُكــم}[ .النســاء ]23:وهــذا املثــال يصلــح حكايــة للواقــع
ألن الصحابــة ســألوا عــن الربائــب وهــن يف حجورهــم.
ثالثــ ًا :إذا كان الحكــم يف غــر محــل الوصــف أولــى مــن
الوصــف .مثالــه :قيــاس األولــى ،فــإذا تحقــق الحكــم خــارج
الوصــف أولــى مــن محــل الوصف ،فال يكون للوصف مفهوم
مخالفــة ،فيكــون الوصــف هنــا ملغــي ،كمــا يف قولــه تعالــى:
{ َفال تَ ُق ْل َل ُه َما أ ُ ٍّف َوال تَ ْن َه ْر ُه َما}[ .االسراء :من اآلية ،]23فال
يقــال :يجــوز ضــرب الوالديــن؛ ألنــه ليــس قــول( :أف)؛ ألن
النهــي عــن ضربهمــا أولــى مــن النهــي عــن قــول( :أف) لهمــا.
رابعــ ًا :إذا كان جوابــ ًا لســائل .مثالــه :كمــا يف الحديــث:
َ«مـ ْـن صلــى صالتنــا -يعــي َصـاَ َة ا ْل َف ْجـ ِر يف ا ْل ُ ْز َد ِل َفـةَِ -و َوقَـ َـف
ب َِع َر َفــةَ ســاعة ِمـ ْـن َل ْيــلٍ أ َْو ن َ َهــا ٍر َف َقـ ْـد تَـ َّـم َح ُّجــهُ”((( ،ال يأتــي
((( -أخرجه أبو داود ،كتاب املناسك ،باب َم ْن لَ ْم يُ ْد ِر ْك َع َر َفةَ .1952 ،.ولفظه:
الصالَ َة َوأَتَى َع َر َف ٍ
ات قَ ْب َل َذ ِل َك لَ ْي ًال أ َْو ن َ َه ًارا َف َق ْد تَ َّم َح ُّجهُ َوقَ َض
« َم ْن أ َْد َر َك َم َع َنا َه ِذ ِه َّ
تَ َفثَهُ “ .1952 .وصححه األلباني .وقريب من هذا اللفظ ما أخرجه البيهقي يف السنن
الكربى ،كتاب الحج ،باب إ ِْد َر ِاك ا ْل َح ِّج ِبإ ِْد َر ِاك َع َر َفةَ َق ْب َل ُط ُل ِ
وع ا ْل َف ْج ِر ِم ْن يَ ْو ِم ال َّن ْح ِر،
الصالَ َة َصالَ َة ا ْل َف ْج ِر بِا ْل ُ ْز َد ِل َفةِ َو َك َان قَ ْد َوقَ َف
من َش ِه َد َم َع َنا َه ِذ ِه َّ
 .10098ولفظهْ « :
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واحــد يقــول :هــذا فيــه شــرطية صــاة الفجــر يف مزدلفــة
 ,فمــن فاتتــه لــم يتــم حجــه ,نقــول :ال ألن هــذا الــكالم
مــن الرســول ﷺ خــرج جواب ـ ًا لســؤال ســائل ســأله ،مثــال
آخــر :ملــا ســئل النــي ﷺ عــن ميــاه الحيــاض الــي تكــون
يف الــراري ،وهــي غالبـ ًا تكــون قلتــن أو أكثــر ،فقــال« :إن
املــاء إذا بلــغ قلتــن ال ينجســه يشء» (((.ذكــر القلتــن خــرج
جواب ـ ًا لســؤال الســائل ألنــه ذكــر الحيــاض فــا مفهــوم لــه
يف الحديــث ,فقالــوا :مــا خــرج محــاكاة لســؤال الســائل
ال مفهــوم لــه مــن القيــود ،إنمــا يــراد بــه مطابقــة لســؤال
الســائل ال عليــه الحكــم.
خامس ـ ًا :إذا جــاء الوصــف يف الــكالم لخــوف .مثالــه :إذا
جــاء الوصــف لخــوف كأن يكــون رجــل أســلم اآلن فقــال:
أعــط هــذه الصدقــة لفقــراء مســلمني ,قــال العلمــاء :هــو
قــال( :مســلمني) خوفــ ًا مــن أن يظــن املتكلــم أنــه ال زال
يحــب ويوالــي الكفــار ،واألصــل أن الصدقــة غــر املفروضــة
يجــوز إعطاؤهــا للكفــار كمــا يجــوز إعطاؤهــا للمســلمني
إذا كانــوا فقــراء  ,فهــو لــم يقــل (مســلمني) إال خوف ـ ًا مــن
أن يتهم.

فهــو جاهــل .وخامسـ ًا
وسادس ًا ال يأتيان يف خطاب الشرع.
هــذه األحــوال الســت الــي ال يكــون للوصــف فيهــا أي مفهوم
مخالفــة ،ويعــر عــن الوصــف فيهــا بأنــه (وصف كاشــف).
 16دليــل االســتصحاب االســتدالل بــه يتقيــد بعــدم الدليــل
مــن الكتــاب والســنة واإلجمــاع والقيــاس.
 17االحتمــال يســقط بــه االســتدالل ،مقيــد بكونــه مســاوي ًا.
أمــا االحتمــال غــر املســاوي فــإن كان أقــوى فاملصــر إليــه،
فــإن كان أضعــف فــا التفــات إليــه.

بعض القواعد الفقهية
واألصولية
للشيخ أ.د .محمد بن عمر بازمول

حفظه هللا ورعاه
جمعها ورتبها:
د .أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان
 1436هـ

سادس ـ ًا :إذا جــاء الوصــف ويجهــل املتكلــم مفهومــه ولــم
يخطــر لــه علــى بــال .مثالــه :تكلــم شــخص وأتــى بوصــف يف
الــكالم فقــال( :أعــط املســاكني املشــققة ثيابهــم صدقــة) هــو
ال يقصــد ذلــك وال يعــرف أن هــذا وصــف أو ليــس بوصــف
ب َِع َر َفةَ قَ ْب َل َذ ِل َك ِم ْن لَ ْيلٍ أ َْو ن َ َها ٍر َف َق ْد تَ َّم َح ُّجهُ”.
(((  -أخرجه ابن ماجه ،كتاب الطهارة وسننها ،باب مقدار املاء الذي ال ينجس،
ال يَ ْح َي بن م ِعني « :إ ِْس َناده جيد
 .517ولفظه »:إذا بلغ املاء قلتني لم ينجسه يشء”َ .ق َ
ال ا ْل َحا ِكمَ « :ص ِحيح «.ينظر خالصة األحكام للنووي.1/66 :
«.وقَ َ
َ
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قيود
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