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ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 مقدمة
اضتمد هلل على ما أنعم، وصلى هللا على سيدان دمحم وسلم، وعلى آلو وصحبو وسلم، 

 وبعد:

أجّل وأىّم التآليف  من اظتعلـو واظتقرَّر أف كتاب "األشباه والنظائر" للعبلمة ابن ؾتيم 
أوعتا ىف القواعد الفقهية  ،سبعة فنوفمؤلفو للسادة األحناؼ ىف القواعد الفقهية، ضمَّنو 

تعرُّفاً  ىذه الفنوفالفرصة للتعرُّؼ على  من وراء ىذا التلخيص إاتحة اعتدؼو  الُكلِّّية،
للتعّرؼ تطبيقّية بتعريٍف موجٍز عن الفن وإيراد عدة مناذج  كتفيتُ ولذا ا  .وإرتالّياً  دائّياً بِ 

أىّم  –فن القواعد الفقهية  –الفن األوؿ  و ظتا كافإال أن ية،وفوائد أخرى غُتدِ  عليو
طّتصُتو، وقّربُتو بذلك ِمن طلبة العلم أمثاىل  ٔوالضبط للمتفّقهُت الفنوف وأوالىا ابإلعتناء

، وَصّدرُت ىذا التلخيص مبدخل ٕليتيّسر حفظو وإتقانو ولينتقش ىف الذىن زبدتو ومرامو
العلم اظتنيف على بصَتة إىل علم القواعد الفقهية وتوطئة لو ليكوف الدارس والطالب عتذا 

وافية منو ودرب منَت وليًتّسخ ىف ذىنو نظرة حاوية أِلىّم ما دتّس إليو حاجتو ىف ىذا 
الفن، وأردفُت ىذا التلخيص ِبشِد رتيع قواعد األشباه واجملّلة ىف صعيد واحد ليسهل 
                                                           

، ولكن ِلصعوبِة تلخيص وفن الفروؽ حيمبلف أمهية كربىفن الفوائد والضوابط الفقهية  وكذلك ٔ
والنصراؼ اعتمم إىل فن  الئقاً  موجزًا غُتِديً ىف نظر ىذا العبد الفقَت تلخيصًا  ُتالفن ينىذ

دراسَة إتقاٍف  الفنَُّتما، لذا يوصى الطلبة اظتتفّقهوف بدراسِة ىذين أمهلُت تلخيصهالقواعد؛ 
   .الفنوفابقى وإتقاهنما، وكذا  وإمعافٍ 

 .العلمطالب مراـ أى  ٕ
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 بمتعقِّ  ستدرؾ أوملِ حفظها وضبطها، وال شّك أف ىذا العبد الفقَت قد ترؾ اصتم الغفَت 
 سعاىفوإ ىسعادإ ىف ىّ وا علنّ ضِ من أصحاب الفضل والسبق أال يَ  فاظترجوّ  -

 .هم بعضاً فإف الناس يكمل بعضُ  ،م وانتقاداهتمهتراكادابست

 واظتآب.اظترجع وإليو  وهللا اظتسؤوؿ أف ينفع بو، وىو وىّل التوفيق، 

myb92@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

ٖ 

 

 ٔمدخل إىل علم القواعد الفقهية
 

و"الضابطة الفقهية" " الفقهية ةعدالقا"تعريف  -ٔ
 عند الفقهاء

 

 القاعدة الفقهية:
)أى  ىّّ أكثر  حكمٌ  :ٕعند الفقهاءالقاعدة الفقهية  :ىف شرح األشباه  قاؿ اضتموى

 اىػ. ها منوؼ أحكامُ عرَ جزئياتو لتُ ق على أكثر نطبِ يَ  ىّّ،لِّ ال كُ  أغلىبّّ(

حتت موضوع  داخلةً  كثَتةً وجزئّيات   اً تضّمن فروعة الفقهية: نصّّ مْوجٌز ياعدفالق
 القاعدة.

 

                                                           
ا وتطّورىا ومؤلَّفاهتا أهتِ ها ونشْ ومفهومِ  الفقهية حوؿ القواعداصتاّدة ن أحسن الدراسات مِ  ولعلّ  ٔ

كتاب "القواعد الفقهية" لعلى أزتد الندوى، وكتاب آخر مل تها وكيفية تطبيقاهتا  مَّ هِ تها ومُ وأدلّ 
 بنفس العنواف.أطّلع عليو بعُد ليعقوب الباحسُت 

 عندوف ما أيتى  أىل الفقوللقاعدة الفقهية عند  واظتعروؼ اظتتداوؿ اصتامع اظتانع دّ اضتَ  ىذا ىو ٕ
 . ابن ؾتيم
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عوا وفرّ  ٔالفروعُ  إليها ىف األشباه: القاعدة الفقهية: ىى قاعدة تُػَردُّ  قاؿ ابن ؾتيم و 
 ٖالفقيو إىل درجة االجتهاد ىاضتقيقة، وهبا يرتق ىف ٕأصوؿ الفقو ىوى، األحكاـ عليها
 اىػ. ٗولو يف الفتوى

اىػ. فجزئيات "القاعدة  من أبواب شىت القاعدة جتمع فروعاً  :وقاؿ ابن ؾتيم 
الفقهية" منتشرة ىف سائر أبواب الفقو أو بعضها وليست مبنحصرة على ابب واحد من 

 ىف الفن األوؿ من األشباه. ابن ؾتيم  القواعد الفقهية أبواب الفقو. وذكر

 الضابطة الفقهية: 
اىػ. فجزئيات "الضابطة  واحدٍ  من اببٍ  اً فروع عمَ جتَ  : الضابطة:قاؿ ابن ؾتيم 

ن الثاىن ىف الف ىا ابن ؾتيم أوردو  الفقهية" منحصرة ىف ابب واحد من أبواب الفقو.
 .من األشباه

                                                           
واظتراد ِب "َرّد الفروع إليها": استخراجها منها، وطريق االستخراج أف  ق عليو اضتموى:علّ  ٔ

كربى إىل الصغرى سهلة اضتصوؿ، كأف يقاؿ: ىذا الثوب طاىر يقينا، وكل طاىر يقينا ال   تضمّ 
تزوؿ طهارتو ابلشك. ينتج بعد إسقاط اظتكرر من الشكل األوؿ: ىذا الثوب ال تزوؿ طهارتو 

 .ابلشكل. وهبذا التقرير يظهر أف ال حاجة إىل قولو: "وفرعوا األحكاـ عليها"
 .كأصوؿ الفقو وإال فليست أصوؿ لفقو  ىعّلق عليو اضتموى: أ ٕ
 .كما ال خيفى  غَت مطابق للواقع -على إطبلقو  -وىذا  ٖ
 ،االجتهاد درجةَ  عّلق عليو اضتموى: واظتراد أنو مبزاولة التخريج على تلك القواعد يبلغ الفقيوُ  ٗ

ولو كاف ذلك االجتهاد اضتاصل من  ىأ "ولو يف الفتوى" :الفقو. وقولو اظتقلد ىف :واظتراد ابلفقيو
نفسو أنو ال حِيّل اإلفتاء من القواعد  اىػ. وسيأتى عن ابن ؾتيم  مزاولة القواعد كائنا يف الفتوى

 والضوابط.
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 الفقهية:الفرؽ بُت القاعدة الفقهية والضابطة 
: والفرؽ بُت الضابطة والقاعدة أف القاعدة جتمع فروعًا من أبواب قاؿ ابن ؾتيم 

 شىت، والضابطة جَتَمعها من ابٍب واحٍد اىػ. 

 ،ىف كبلـ الفقهاء ذائعشائع  ما يشمل الضابطة على"القاعدة"  وإطبلؽ كلمة مبلحظة:
وقد يُطِلقوف على ىف عبارات اظتتقدمُت،  خصوصاً  ٔأيضا كوف أعّم من ذلكبل قد ت
ا، كما فعلو اإلماـ ؿتومهو  "الُكّلّيات"والضوابط الفقهية لفظ "األصوؿ" والقواعد 
 ىف رسالتو ىف القواعد. الكرخى 

   

 

                                                           
 أيضا.وغَتىا لقواعد األصولية ظتا يسمى ابشاملًة  أبف تكوف ٔ
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 حملة اترخيية عن القواعد الفقهية وَنْشَأهِتا وتعريفٌ  -ٕ
 ٔأبىّم اظتؤلّفات ِلسادتِنا اضتنفية فيها

فشرعوا ىف  ،الفقهيةواصتزئيات  اظتسائل الفرعية منفّكر أىل العلم ىف رتع الشتات 
قهية وْضع قواعد كلية تدخل حتتها ىذه الفروع، فنشأ عن ذلك علم "القواعد الف

 ة".يَّ لِّ الكُ 

ومن  مباشرة وبعضها ابإلستنباط ن النصوص الشرعيةموبعض ىذا القواعد مستقاة 
عن فقهاء الصحابة  رَ ثِ أُ فقهاء، فإنو قد ال، ولكن جلُّها من عبارات دالالت النصوص

 ا عند أتصيلِ إمّ  وردتْ  عباراتٌ  الفقهاءبعدىم من كبار  أرتعُت فمنرضواف هللا عليهم 
فيما بعد ابلقواعد  ىا شتُِّ ِلم قاً لَ طَ نْ ومُ أساسًا  ىى كانتف، ٍـ أحكا وإما عند تعليلِ  دأٍ بْ مَ 

 الفقهية.

لوف هبا ويقيسوف أذىاف األئمة اجملتهدين يعلّ  ىف رةً الفقهية عتذه القواعد كانت مقرَّ اظتعاين ف
 عليها، وقد كانت تسمى عندىم أصوالً.

القواعد والضوابط  نشأة علمالتحدث عن  عند يقوؿ الشيخ مصطفى الزرقاء 
الفقهاء إال ة صائغ معُّت من وال يعرؼ لكل قاعد العاـ: هىاظتدخل الفق بوكتا  الفقهية ىف

أو ما أُثِر عن بعض أئمة اظتذاىب وكبار أتباعهم من عبارات  شريفٍ  حديثٍ  اف نصَّ ما ك

                                                           
  مصطفى الزرقاءلشيخ "اظتدخل الفقهّى العاـ" ل عنمنقوؿ  فصلما ىف ىذا الغالب  ٔ

، وكذلك استفدُت ونقلُت من  كتاب "القواعد الفقهية" لعلى وتصّرؼ وإضافة وحذؼ ابختصارٍ 
 الندوى وكتب أخرى أيضا، وزِدتُّ ؽتا فتحو هللا علّى أشياء.
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ياغتها األخَتة ص جرت بعد ذلك غترى القواعد، أما معظم تلك القواعد فقد اكتسبتْ 
فقهاء اظتذاىب ىف غتاؿ  اظتأثورة عن طريق التداوؿ والصقل والتحوير على أيدى كبار

األستدالؿ، فقد كانت تعليبلت األحكاـ الفقهية اإلجتهادية ومسالك التعليل و 
ها، بعد يغِ أعظم مصدر لتقعيد ىذه القواعد وإحكاـ صِ  :اإلستدالؿ القياسى عليها

استقرار اظتذاىب الفقهية الكربى، وانصراؼ كبار أتباعها إىل حتريرىا وترتيب أصوعتا 
  وأدلتها. 

ىف تقدديو لكتاب "القواعد الفقهية" لعلى الندوى: وإذ كاف ِلكلِّ   يقوؿ الشيخو 
 –وإف اختلفت أبواهبا الىت ترجع إليها  –حكٍم عّلة ُبٌِتَ عليها، وكاف كثَت من األحكاـ 

قد جَتَمعها علٌة واحدٌة حتكم فيها رتيعا: كاف ال بد بعد مرحلة التدوين األّوىّل للمسائل 
لتلك العلل اصتامعة، َيربُز هبا ويتجلى اظتنطق  الحٍق جتميعٌ  واألحكاـ أف يقـو ىف وقت

فتّم جتميع  اع وأبواب شىت ىف حكم من األحكاـ،واظتنطلق ىف اشًتاؾ اظتسائل من أنو 
القواعد الفقهية أبيدى الفقهاء اظتتعاقبُت على مراحل زمنية، كلما اكتشف بعضهم رابطة 

ومل تكن تلك  رّتب عليها حكم واحد بينو،سائل تمن الروابط مشًتكة بُت عديد من اظت
القواعد ىف درجة واحدة من األمهية واإلتساع الذى حييط أبنواع اظتسائل ويتغلغل ىف 

تها ابب أبواب الفقو، بل كاف منها القواعد األمهات الىت يكاد ال خيلو من أثرىا وحاكميَّ 
لفن األوؿ من األشباه(، من أبواب الفقو )كالقواعد الست األوىل ىف النوع األوؿ من ا

لثاىن من وىناؾ قواعد أقّل أساسية من ىذه األمهات وأضيق نطاقا )كالقواعد ىف النوع ا
وكذلك ىنا قواعد ىى من الرسوخ ػتّل اتفاؽ بُت رتيع األئمة  الفن األوؿ من األشباه(،

 من الفقهاء، وقواعد ػتّل اختبلؼ بينهم، تبّناىا بعُضهم دوف بعض.
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ئلماـ ل)كتاب اطتراج(  الباحث يف ىذا اجملاؿ ىو انتباهَ  ىيسًتع ىٍّ صدر فقهولعل أقدـ م
جرت غترى  الكتاب على عدد من العبارات الىت وقد اشتمل ىذا،  أبو يوسف

 .ها ضوابط فقهية ال قواعد(لُّ جُ )و  انت أساسًا بٌت عليو من جاء بعدهالقواعد بل ك
يتلّمح فيها عبارات تّتسم ِبِسمة  ودمحم  والناظر ىف كتب اإلمامُت أىب يوسف 

 القواعد والضوابط الفقهية ىف مشوعتا ألحكاـ فرعية عديدة.

ابن العبلمة  هذكر ولعل أقدـ خرب يروى عن رتع القواعد الكلية ىف اظتذىب اضتنفى ما 
سأنو ُحكى : وغَته األشباه ىف  ؾتيم من فقهاء  -  أف اإلماـ أاب طاىر الدابَّ

 عشرة قاعدة ةسبع  مذىب اإلماـ أيب حنيفة رتع قواعدَ  -ى اعتجر القرف الرابع 
بعد أف ر كل ليلة تلك القواعد مبسجده كرِّ ، وكاف أبو طاىر رزتو هللا ضريرًا يُ وردَّه إليها

، سافر إليو ظتا بلغو ذلك ىفعالشا ى ، وذكروا أف أاب سعد اعترو منو الناس خيرج
 ،سبعة وسرد منها ،وخرج الناس وأغلق أبو طاىر ابب اظتسجد ٍة،صَت ِب  ىاعترو  تفَّ فالْ 

رىا كرِّ بو أبو طاىر فضربو وأخرجو من اظتسجد، مث مل يُ  فأحسَّ  ،سعلةٌ  ىفحصلت للهرو 
 ٔفيو بعد ذلك، فرجع اعتروي إىل أصحابو وتبلىا عليهم.

                                                           
 :والثالثة، اظتشقة جتلب التيسَت :والثانية ،اليقُت ال يزوؿ ابلشك :نقل اضتموى: قيل منها ٔ

اىػ. وىذه اطتمسة تُػَعدُّ من  األمور مبقاصدىا: واطتامسة، العادة ػتكمة :لرابعةوا ،الضرر يزاؿ
 ىف الباب األوؿ من الفن األوؿ.  أصوؿ وأمهات القواعد الفقهية وقد أوردىا ابن ؾتيم
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الكرخى  وصلت إلينا ىف شكل رسالة خاصة ىى: قواعد اإلماـ ٔأقدـ غتموعةولعل  
 (ٖٗٓ )ها وقد شرح أف ىذه الرسالة أوؿ نواة للتأليف ىف ىذا الفن، ويبدو ،ىػ

، (ىػٖٚ٘)  النسفى ؾتم الدين بن دمحم حفص عمر وأوضحها ابألمثلة والشواىد أبو
 ،وأضاؼ إليها الدابس  الىت رتعها أبو طاىر قواعدالأخذ  والظاىر أف الكرخى 

 .ٕ(إيضا )منها الضوابط والقواعد األصولية فجاءت غتموعتها أربعُت قاعدة

وضّمنو فوضع كتابو "أتسيس النظر" ىػ(،  ٖٓٗ)  وسىبُ مث جاء اإلماـ أبو زيد الدَّ  
من الضوابط الفقهية اطتاصة مبوضوع معُّت، ومن القواعد الكلية مع التفريع  ةً ىامّ  طائفةً 

ىف اظتقدمة: رتعُت ىف كتاىب ىذا أحرفًا إذا تدبّر الناظر فيها   الدبوسىيقوؿ  عليها.
فاظتؤلف أورد القواعد  وأتّملها، عرؼ ػتاّؿ التنازع ومدار التناطح عند التخاصم اىػ.

لُكلٍّ من اجملتهدين أصواًل وقواعد ينشأ عنها  عَ ضَ وَ ، و ابعتبارىا وسيلة إىل بياف اطتبلؼ
)غالُبها  قاعدة الكتاب مشتمل على ست وذتانُتفروع حسب اختبلؼ تلك القواعد، و 

لت أقساـ تناو  ، رتّبها اظتؤلف على ذتانيةضوابط فقهية، ومنها قواعد أصولية أيضا(
بُت صاحبيو، واطتبلؼ بُت الشيخُت وبُت اإلختبلؼ بُت األئمة مثل اطتبلؼ بُت اإلماـ و 

لكلِّ  مث جعل.... والشافعى ان، واطتبلؼ بُت أئمتدمحمبُت أىب يوسف و  ، واطتبلؼ بُتدمحم
أبف  قواعد بعنواف "األصوؿ" اببٍ  األقساـ الثمانية ابابً، وذكر حتت كلِّ  من ىذه قسمٍ 

مث : األصل عندان... وعند اظتالك...، يقوؿ: األصل عند اإلماـ... وعندمها...، أو يقوؿ

                                                           
 وقد رأيت بعض الباحثُت يذكروف أف أوؿ أتليف ىف ىذا الفن كتاب التلخيص البن القاص ٔ
ألفيُتو بتلك اظتثابة، غاية ما يقاؿ عنها أهنا ونظرت فيو ما   ىذا الكتابظتّا رجعت إىل ، لكٌت

 ضوابط جزئية وأحكاـ أساسية.
 .وىف حتديد عدِدىا إختبلٌؼ يسَتٌ  ٕ
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آخر الكتاب  ىفابألمثلة والنظائر الفقهية، وأردؼ األقساـ الثمانية  وفّصلها وّضحها
، كما بُّت كّل قسمًا آخر تعّرض فيو لبعض القواعد احملتوية على مسائل خبلفية متفّرقة

 .ٔىف اظتقدمة ذلك

وىو أشهر اظتؤلفات ىف  ،ٕاألشباه والنظائر ىػ( ٜٓٚ) ابن ؾُتيمالعبلمة مث صّنف 
ستسا  األوؿ منو رتع ىف الفن القواعد وأكثرىا تداواًل وأعّمها نفعاً عند السادة األحناؼ،

وعشرين قاعدة، وصنفها إىل نوعُت: أوعتما: قواعد أساسية كاألركاف ىف اظتذاىب الفقهية 
اليقُت ال يزوؿ  -ٖاألمور مبقاصدىا و -ٕال ثواب إال ابلنية و -ٔوىى ست قواعد: 

. اثنيهما: العادة ػُتَكَّمة -ٙالضَرر يُزاؿ و -٘اظتشقَّة جَتُلب التيسََت و -ٗابلشك و
عنها بعض  ة قاعدة أخرى ىف موضوعات ؼتتلفة أقل اتساعًا ومشواًل، يتفرّعسع عشر ت

 ىذهالقوَؿ فيما يتفرّع عن   قواعد فرعية أخرى، وأحكاـ كثَتة. وقد بسط ابن ؾتيم
هية ىف وأورد الضوابط الفق .واستثناءات ىذه القواعد القواعد من فروع األحكاـ العملية

ىذا أكّب أصحابنا عليو درسًا وتدريساً   ىذا، وكتاب ابن ؾتيمالفن الثاىن من كتابو 
ِلما فيو من الدقة والتحقيق  –وأكثرىا تداواًل ن أدّؽ ىذه الشروح وشرحًا وتعليقاً، مِ 

اظتسمى ىػ( ٜٛٓٔ) شرح اضتموى  –والتعّقب السديد على صاحب الكتاب 
، قاؿ ىف مقدمتو أنو يقّيد ىف أتليفو ىذا مطلقات األشباه، ب"غمز عيوف البصائر"

ومن أحفل الشروح "عمدة الناظر ويضبط مرسبلتو، ويفّصل غتمبلتو، ويصّحح ُمْعَتبّلتو. 
ومع ذلك يتنّبو إىل أنو ال  ىػ(.ٕٚٔٔ) على األشباه والنظائر" ألىب سعود اضُتَسيٌت 

                                                           
 طبوعتاف متداولتاف.م –رسالة الكرخى والدبوسى  –وكبل الرسالتُت  ٔ
بع وضابطا، وقد طُ قاعدة  ٓٗٗوالبن ؾتيم كتاب آخر ىف القواعد والضوابط، رتع فيو  ٕ

 ىػ.ٙٔٗٔبتحقيق مبارؾ بن سليماف سنة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

ٔٔ 

 

 ،ٔعلى إجياٍز ؼتُِلٍّ كما ذكره أصحابنا ىذا الشتمالو ب ابن ؾتيم اجيوز اإلفتاء من كت
من الوقوع يف الغلط إذا  فبل أيمن اظتفىتة: ىف حاشيتو الشهَت  يقوؿ ابن عابدين 

أو  ىتب عليها من اضتواشفبل بد لو من مراجعة ما كُ  )أى كتاب األشباه(، اقتصر عليها
 اىػ. غَتىا

ىف سلك ىػ( ىف كتابو "ترتيب الآلىل ٔٙٓٔ)كاف حّيا عاـ  ورتع الشيخ انظر زاده 
بها على حروؼ ، ورتَّ األصولية ة من القواعدونبذ فقهية قواعد وضوابط ٕٙٙاألماىل" 

)إف مّست اضتاجة إليها( وبعض فروعها، والفوائد  وذكر حتت كل قاعدٍة معناىا، اعتجاء
اظتستثنيات( عن القاعدة، كّل ذلك )أى بعض األحكاـ  عّلة ختّلفِ  اظتتعلقة هبا، وكذا

ولعل ىذا الكتاب ىو اظتصدر األصيل ألىب سعيد اطتادمى ىف قواعده )سيأتى  ابختصار،
فيما يبدو، فإنو ما خرج عنها إال ىف   ظر زادهفإنو مل يكد خيرج عن قواعد ان ،ذكره(

ثبلث عشرة قاعدة. وبذلك يكوف أيضا مصدرًا غَت مباشر لقواعد اجمللة )سيأتى ذكره 
  .ٕا ال تكاد خترج عن قواعد اطتادمىأيضا(، فإهن

ىػ( كتابو األصوىّل "غتامع اضتقائق" أبربع وستسُت ٙٚٔٔ) وختم أبو سعيد اخادمى 
أخذ فيها  ،ورتّبها على حروؼ اظتعجم ،بدوف شرح وتعليق يةومائة قاعدة وضابطة فقه

وأضاؼ إليو، بعض ىذه القواعد متداخلة   عظم ما رتعو ابن ؾتيمم  اطتادمى
 .توجيهات ألصحاب اظتذىبالو  ومنها ما ىو أشبو ابلقواعد األصولية

                                                           
 راجْع شرح العقود البن عابدين واظتؤلفات األخرى ىف أصوؿ اإلفتاء ألصحابنا. ٔ
 وإضافة. تصّرؼانتهى النقل من مقدمة ترتيب الآلىل حملقق الكتاب ب ٕ
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ألّفْتها صتنة من العلماء وصدر أمر العمل هبا سنة  –مث جاءت غتلة األحكاـ العدلية 
 ضوابطابل ما ىو أشبو ل ىف ُمستَهّلها تسعا وتسعُت قاعدة )ومنهامِ حتَ  – ىػٖٜٕٔ
مضافًا إليو بعض   واطتادمى  يم( ؼتتارة من ابن ؾتصوليةاألقواعد وال الفقهية

أغرزىا مادًة وأقومها بياانً ، أعظم شروح ىذه القواعد ىف فاحتة اجمللة شأاًن و قواعد أخرى
ىػ(، فإنو رتع فيو كل ما وجد لو صلة إبحدى القواعد ٖٚ٘ٔ)  شرح أزتد الزرقا

وأما اجمللة نفسها ، ٔت، ِبيث أيخذ دارسو أبطراؼ الفقومن الفروع والقيود واظتستثنيا
 .فأكرب شروحها وأجّلها "درر اضتكاـ شرح غتلة األحكاـ" لعلى حيدر 

ىف كتابو "الفرائد البهية ىف القواعد والفوائد ىػ( ٖ٘ٓٔ) ورتع الشيخ ػتمود زتزة 
، وأوضحها ببعض األمثلة ورتّبها على أبواب ٕقواعد وضوابط وأصوال كثَتة "لبهيةا

يسميها "فوائد"، لكن جّل ما جاء فيو حتت  أساسيةً  الفقو، وىو ينثر بُت القواعد أحكاماً 
عناوين القواعد إمنا ىى ضوابط جزئية وأحكاـ أساسية ىف موضوعات خاصة من أبواب 

 .الفقو

                                                           
ىف اظتدخل الفقهى العاـ: وأوسع وأجّل شرح لقواعد اجمللة فيما رأيُت   قاؿ مصطفى الزرقاء ٔ

ها القواعد واستمّر يوّسع شرحَ  ه، فقد شرح ىذ ىو شرح والدى الشيخ أزتد الزرقاء 
ويضيف إليو كل ما جيد لو صلة اِلحدى ىذا القواعد من فروع األحكاـ والقيود واظتستثنيات ىف 

دريساتو خبلؿ عشرين عاما، فكاف أحفل الشروح ابلفوائد مطالعتو الفقهية اظتستمرة وت
 والشواىد، وأرتعها للشوارد، ِبيث أيخذ دارسو أبطراؼ الفقو اىػ.

وما دتّكنُت من الوقوؼ على ىذا الكتاب، فلعل عدد قواعده تنيف على عدد قواعد رسالة  ٕ
 .ااجملددى اآلتى ذكرى
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ىف كتابو "اجملموعة للقواعد ىػ( ٕٓٗٔ) اجملددى  اظتفىت عميم اإلحساف ورتع
بذلك أوسع وأمشل ، فهذا اظتُؤلَّف اعدمن شىت كتب الفروع والقو قاعدة  ٕٙٗ الفقهية"

الفقهية والقواعد األصولية إال أنو أدرج ىف رسالتو ىذه الضوابط ، ؽتا سبق من التآليف
كل قاعدة   صدرم يذكر ، ومن مزاي الكتاب أنوالسابقة( )كما ىو شأف التصانيف أيضا

.ٔفروعهابعض ويورد أحياان  ،من القواعد ما حيتاج إىل شرح يشرحالذى استقاىا منو، و 
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٕٜٔٗ ىالقواعد الفقهية، عدد غتموعة قواعدوقد صّنف دمحم صديق البوْرنو موسوعًة ىف ا ٔ

قاعدة، ذكر ىف اظتقدمة أنو حاوؿ ىف ىذه اظتوسوعة رتع كل القواعد ىف كل اظتذاىب، وأنو رتّبها 
 فحسب )مع أىن رأيت ىف ِبسب اضترؼ األوؿ، وأنو اقتصر على القواعد الفقهية أجبديً  ترتيباً 

، ومنهجو فيها أنو لعقدية وتوجيهية كثَتة كثَتة...(ىذه اظتوسوعة ضوابط فقهية وقواعد أصولية وا
وىف األخَت ، معٌت القاعدة يفّسرمث  – ُوِجدَ إف  –ويورد اختبلؼ ألفاظها  الً يذكر القاعدة أوّ 
 .   ، كّل ذلك إبجيازٍ أيضا ىاالقاعدة، ويهتّم بذكر مصدر  ومسائلِ  يتعّرج على أمثلةِ 
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القواعدفائدة دراسة علم  -ٖ  
  قاؿ القراىف  :إف الشريعة اشتملت على أصوؿ وفروع، وأصوعتا ىف فروقو

قواعد كلية فقهية  :والقسم الثاىن... اظتسمى أبصوؿ الفقو :أحدمها :قسماف
مو، لكل كَ جليلة كثَتة العدد عظيمة اظتدد مشتملة على أسرار الشرع وحِ 

الفقو  وىذه القواعد مهمة ىف، ما ال حيصى الشريعة قاعدة من الفروع ىف
وبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيو ويشرؼ ويظهر رونق الفقو  ،عظيمة النفع

ويعرؼ وتتضح مناىج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل 
ابظتناسبات اصتزئية دوف القواعد الكلية  ج الفروعَ رِّ الفضبلء، ومن جعل خيُ 

وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت  ،تناقضت عليو الفروع واختلفت
ال تتناىى وانتهى العمر  طت، واحتاج إىل حفظ اصتزئيات الىتنفسو لذلك وقن

ن حفظ بقواعده استغٌت ع الفقوَ  طَ بَ ومن ضَ  ،ومل تقض نفسو من طلب مناىا
عند غَته  ضَ د عنده ما تناقَ الكليات، واحتّ  راجها ىفأكثر اصتزئيات الند

 ،أقرب األزماف وحصل طلبتو ىف ،وأجاب الشاسع البعيد وتقارب ،بَ وتناسَ 
فبُت اظتقامُت شأو بعيد وبُت اظتنزلتُت  ،وانشرح صدره ظتا أشرؽ فيو من البياف

   اىػ. تفاوت شديد
ـُ  ؼُترَّجة على قواعد الشرع، َمبِنيًَّة وقاؿ ىف كتابو الذخَتة: وإذا رُتِّبت األحكا

على مآخذىا، هنضت اعتمم حينئذ إلقتباسها، وأعجبت غاية اإلعجاب 
 بتَقمُِّص لباسها.
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 .ٔج على القواعد فليس بشيءفإف كل فقٍو مل خُيرَّ  :وقاؿ فيها أيضا

  قاؿ ابن رجب :تضبط للفقيو أصوؿ اظتذىب، ىذه القواعد  ىف قواعده
وتنظم لو منثور اظتسائل ، الفقو على ما كاف عنو قد تغيب عو من مآخذطلِ وتُ 
سلك واحد، وتقيد لو الشوارد وتقرب عليو كل متباعد، فليمعن الناظر  ىف

 .فيو النظر

  وقاؿ الزركشى  ىف قواعده: إف ضبط األمور اظتنتشرة اظتتعددة ىف القوانُت
 اظتتحدة ىو أوعى ضتفظها وأدعى لضبطها.

  قاؿ السيوطى  :عظيم، بو  اعلم أف فن األشباه والنظائر فنّّ ىف األشباه
يطلع على حقائق الفقو ومداركو، ومآخذه وأسراره، ويتمهر يف فهمو 
واستحضاره، ويقتدر على اإلضتاؽ والتخريج، ومعرفة أحكاـ اظتسائل اليت 

، وعتذا ٕالزماف على ؽترّ  ىال تنقض ئع الىتليست مبسطورة، واضتوادث والوقا
من كبلـ  لذلك أصبلً  وقد وجدتُ  بعض أصحابنا: الفقو معرفة النظائر.قاؿ 

قاؿ: كتب عمر بن اطتطاب  اظتليح اعتذىل عن أىب ... عمر بن اطتطاب
يف صدرؾ، ؽتا  جُ لِ تَ فيما خيَ  الفهمَ  الفهمَ ... أما بعد:" موسى األشعري:  إىل أىب

                                                           
وغَته من  عند القراىف بكثَت  أف معٌت لفظ "القاعدة" أعم :أمرين: أوعتما علىويُػنَػبَّو ىنا  ٔ

 ىف العصور البلحقة -صلب الكتاب ىف  كما سبق  – اظتتقدمُت من معناه الشائع اظتسَتعمل
 اعتٌت أيضا، وقدعلى علل األحكاـ ومبانيها ووجوىها  منطبقكبلمو ىذا واثنيهما: أف  اظتتأخرة، 

 .وغَتىم من أصحابنا بوجٍو خاصٍّ وتبيُت اضتقائق  دائعىا أمثاؿ صاحب اعتداية والبيرادإب
 .وسيأتى أنو ال جيوز اإلفتاء من القواعد والضوابط الفقهية ٕ
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، ؾعند األمورَ  سِ مث قِ  واألشباهَ  ؼ األمثاؿَ عرِ ك يف الكتاب والسنة، اِ بلغْ مل يَ 
  ٔها ابضتق، فيما ترى ".ها إىل هللا وأشبهِ د إىل أحبِّ فاعمِ 

األمر بتتبع النظائر وحفظها، ليقاس  صرحية ىف ىىذه قطعة من كتابو، وى
 عليها ما ليس مبنقوؿ.

أف من قولو: " فاعمد إىل أحبها إىل هللا وأشبهها ابضتق " إشارة إىل  وىف
بو وىو الفن اظتسمى  خاصٍّ  ؾٍ درَ اضتكم ظتُ  ما خيالف نظائره ىفالنظائر 

، اظتختلفة ومعًٌت  يذكر فيو الفرؽ بُت النظائر اظتتحدة تصويراً  ىابلفروؽ، الذ
 .اىػ كبلـ السيوطى وعلةً  حكماً 

ألف ىذا العلم جيمع  "األشباه والنظائر":استطراد: وجو تسمية ىذا العلم بِ 
اظتسائل اظتتشاهبة )أى الفروع( ويضعها حتت القاعدة الكلية، و"األشباه" ىى  

بينو وبُت فرع آخر وجو شبٍو فيتآخياف ىف وجو الشبو ويرتبطاف  فقهىٍّ  كل فرعٍ 
ينطبق  ىّّ ال كلِّ  ىّّ حكم أكثر  وكذلك "النظائر"، فإنو ،ابألـ الىت ىى القاعدة

ىف ابب  –مثبل  –، فالفرع يكوف تعرؼ أحكامها منوعلى أكثر جزئياتو ل
 اظتياه ولو شبو ىف ابب آخر.

  ُوال شك أف اإلحاطة  األحكاـ العدلية: وىف التقرير الذى ُصدِّرت بو غتلة
جبميع الفتاوى الىت أفىت هبا علماء السادة اضتنفية ىف العصور اظتاضية َعِسٌر 

كثَتا من القواعد الفقهية واظتسائل الُكلِّيَّة   للغاية، وعتذا رتع ابن ؾتيم 

                                                           
أخرجو الدارقطٌت والبيهقى ىف السنن الكربى، قاؿ اضتافظ ىف تلخيص اضتبَت: وساقو ابن حـز  ٔ

 يُقوِّى أصَل الرسالة، ال سيما امن طريقُت، وَأَعلَّهما ابالنقطاع، لكن اختبلؼ اظتخرج فيهما ؽت
وىذا   بعض طرقو أف راويو أخرج الرسالة مكتوبة اىػ. وقاؿ ابن القيم ىف إعبلـ اظتوقعُت: وىف

 اه العلماء ابلقبوؿ اىػ.كتاب جليل تلقّ 
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اظتُنَدرِِج حتتها فروُع الفقو، ففتح بذلك اباًب َيسُهل التوّصلُ منو إىل اإلحاطة 
اظتسائل،  بطِ ضَ  ة ىفيّ ائدة كلّ ابظتسائل... )مث بعد صفحتُت:( عتذه القواعد ف

ر اظتأمورين وسائ أبدلتها، اظتسائلَ  وففمن اطلع عليها من اظتطالعُت يضبط
و معامبلتِ  وهبذه القواعد ديكن لئلنساف تطبيقُ ، كل خصوص  يرجعوف إليها ىف

  .التقريب :لِّ قَ األَ  على الشرع الشريف أو ىف
الفقهية إىل  جعوا اظتسائلَ رْ ف احملققُت من الفقهاء قد أَ : إوىف ىذا التقرير أيضا

مة وتلك القواعد مسلَّ ، كثَتة  ظتسائلَ  وجامعٌ  منها ضابطٌ  كلّّ   ،كليةٍ   قواعدَ 
ابدئ  ها ىفمُ وتفهُّ  ،إلثبات اظتسائل ذ أدلةً خَ تَّ تػُ  ،الكتب الفقهية ىفمعتربة 
مث إف ... األذىاف رىا ىفقرُّ ابظتسائل ويكوف وسيلة لتَ  ب االستئناسَ وجِ األمر يُ 

 و بعضُ بلتِ شتمِ د من مُ يوجَ  دَ رَ فَ بعض ىذه القواعد وإف كاف ِبيث إذا انػْ 
بعضها  أفّ  َمالِ  ن حيث اجملموعُ ها مِ ها وعمومُ تُ يػَّ لِّ كُ   لُّ تَ لكن ال ختَْ ، اتيَ ستثنػَ اظتُ 
 آَخَر. د بعضاً قيِّ ص ويُ صِّ خيُ 
  يقوؿ الشيخ مصطفى الزرقاء  التحدث عن مدى أمّهّية القواعد عند

ى العاـ: إف ىف ىذه القواعد تصويرا هاظتدخل الفقكتابو والضوابط الفقهية ىف  
رات الفقهية العامة، وكشفًا آلفاقها للمبادئ واظتقرَّ ابرعا، وتنويرا رائعا 

ومسالكها النظرية، وضبطا لفروع األحكاـ العملية بضوابط تبُّت ىف كل زمرة 
جتمعها وإف اختلفت  اظتناط، وجهَة اإلرتباط برابطةٍ  من ىذه الفروع وحدةَ 

تة موضوعاهتا وأبواهبا. ولوال ىذه القواعد لبقيت األحكاـ الفقهية فروعًا مشتّ 
ز من خبلعتا العلل رب ىف األفكار وتقد تتعارض ظواىرىا دوف أصوؿ دتسك هبا 

 اصتامعة، وتعُّت اجتاىاهتا الشرعية، ودتّهد بينها طريق اظتقايسة واجملانسة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

ٔٛ 

 

  ُموِصٌل إىل فهم الفقو والتبّصر فيو من حيث أنو يُوِقف على ىذا العلم اظتَِنيف
 مآخذ اظتسائل ومبانيها وعللها وأوجو الشبو والفرؽ بينها.

  اإلجتماعيةو  ىذه القواعد اظتسلَم ىف حياتو الشخصيةبعض وكذلك تُعُت 
إعانًة عظيمًة، ِبيث تكوف لو مبثابة معامل إرشادية ومنارات ىادية ِلما ىو 

 األصوب واألوىل واألرشد ىف األحداث والنوازؿ والعقبات النازلة بو.
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لقواعد الفقهية والضوابط الفقهيةاة ُ يَّ جِّ حُ  -ٗ  
 

  القواعد الفقهية:
أنو قاؿ ىف   عن ابن ؾتيم  : نقل البَتى ىف شرح عقوده ابن عابدين  قاؿ

من القواعد والضوابط، وإمنا على اظتفىت حكاية كتابو "الفوائد الزينية": ال حيلُّ اإلفتاء 
ر ىف اظتذاىب األربعة أف قواعد قرَّ اظتُ  وا بو اىػ. وقاؿ أيضا: إفَّ حالنقل الصريح كما صرّ 

: فعلى من مل جيد نقبًل صرحيًا أف  ابدينمث قاؿ ابن ع اىػ. ٔةيَّ لِّ الفقو أكثرية ال كُ 
 ٕاىػ. يتوّقف ىف اصتواب...

                                                           
 تعليل ِلعدـ جوازه. أقوؿ: ىذا ٔ
: فُحكَّاـ الشرع ما مل يقفوا على نْقٍل صريٍح ال حيكموف األحكاـ العدلية لةغتجاء ىف مقدمة  ٕ

 مبجرِد اإلستناد إىل واحدة من ىذه القواعد اىػ. 
ما : ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلّ ء ىف اظتدخل الفقهّى العاـوقاؿ الشيخ مصطفى الزرقا

ى الفقهاء أف تلك فروع األحكاـ التطبيقية خارجة عنها، إذ ير  نيات ىفثختلو إحداىا من مست
أحكاماً  ىأليق ابلتخريج على قاعدة أخرى، أو أهنا تستدع ىالفروع اظتستثناة من القاعدة ى

قاؿ ُمهذِّب "فروؽ" القراىف نقبًل عن العبلمة األمَت: "من اظتعلـو أف أكثر  ،خاصةً  استحسانيةً 
أحكامهم على االستناد إىل  ىف ضاةُ أف يقتصر القُ  مل تسوغ اجمللةُ  ن مثَّ ومِ  قواعد الفقو أغلبية"،

ٍّـ  آخر خاصٍّ  شيء من ىذه القواعد الكلية فقط دوف نصٍّ   ىّ قضاظتَ  يشمل بعمومو اضتادثةَ  أو عا
دساتَت  ىكثَتة اظتستثنيات، فه  ىفيها، ألف تلك القواعد الكلية على ما عتا من قيمة واعتبار ى

 للتفقيو ال نصوص للقضاء اىػ.
كتابو "القواعد الفقهية": فالقاعدة ابعتبارىا قاعدًة فقهيًة ال َتصُلح   وقاؿ على أزتد الندوى ىف

ة عن دليٍل  أف تكوف دليبًل، اللهم إال إذا كانت لبعض القواعد صفة أخرى، وىى كوهنا معربِّ
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 الضوابط الفقهية:
يف الفوائد الزينية أبنو ال  ىف حاشيتو على األشباه: صّرح ابن ؾتيم   قاؿ اضتموى

مل تثبت عن  وىى جيوز الفتوى مبا تقتضيو الضوابط ألهنا ليست كّلّيًة بل أغلِبيًَّة، خصوصاً 
)أى لكوهنا أغلبيًة والشتماعِتا على اإلماـ بل استخرجها اظتشايخ من كبلمو اىػ. ولذا 

ويستثٍت منو  ىف األشباه: إف بعض اظتؤلفُت يذكر ضابطا قاؿ ابن ؾتيم مستثنيات( 
، فمن مل يطلع مزيدة تءاااستثن أشياء، فأذكر ىف ىذا الفن الثاىن من كتاىب "األشباه"

اظتستثنيات ىف الضابطة الفقهية واضتاؿ  دخوؿ ىذه ظنّ  :تءاامن اإلستثن اظتزيدىذا على 
: وغَُت خاٍؼ ما يًتتب على ذلك وعّلق عليو اضتموى  ،بتصّرؼ اىػ !عنها خارجة أهنا

اظتستثنيات  وإدخاؿ ىذه وابلتاىل العمل هبذا الظن الفاسد ،)أى ظنُّ الدخوؿ واعتقاده
  والفساد اىػ.( من اطتطأ ىف الضابطة

                                                                                                                

، أو كوهنا حديثاً  مستقبلِّ مثل )ال ضرر وال ضرار( و)اطتراج ابلضماف(. فحينئذ ديكن  اثبتاً  أصوىلٍّ
إليها ىف استنباط اضتكم وإصدار الفتوى وإلزاـ القضاء. وكذلك إف مل يوجد ىف الواقعة  اإلستناد

يمكن عندئذ والنازلة نصّّ فقهىّّ أصبل لعدـ تعّرِض الفقهاء عتا، وُوجدْت القاعدة الىت تشملها، ف
قاعدة وىذه إليها، اللهم إال إذا ُقطع أو ُظنَّ فرٌؽ بُت ما اشتملت عليو ال إستناد الفتوى والقضاء

كما حّرره حتريرًا شافيًا خادتة   –اظتسألة اصتديدة اىػ ِبذِؼ يسٍَت، أقوؿ: قد تقّرر ىف األصوؿ 
الذى تكلم الندوى  –أف ىذا اإلستنباط واإلستخراج  –ىف شرح عقوده  احملققُت ابُن عابدين 

من النصوص واظتصادر الشرعية ؼتتصّّ ظتن بلغ رتبة اإلجتهاد، أما من مل يكن هبذه  –عنو ىنا 
الصفة: فبل جيوز لو ذلك )انظر شرح عقود رسم اظتفىت البن عابدين(، وىذا ىو الغالب والسائد 

)كما نقلنا عنو ىف صلب التلخيص(  ىف فقهاء ىذه العصور اظتتأخرة، ولذا أطلق ابن ؾتيم 
ـَ اصتواز  بدوف تقييٍد، بل صّرح ابن عابدين  وابن عابدين  ونقلو عنو ابن البَتى  عد

 ابلتوّقف عند عدـ وجوِد نقٍل صريٍح، فتَػنَػبَّْو وَتَدبػَّْر!  
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الكبلـ على ىف وُيسَتَدّؿ بو  عليو ُيستَػَند الضوابط الفقهيةحجية ىنا حتت  نُِقلَ وكلُّ ما 
 على العكس. الفقهية، وكذلكالقواعد حجية 
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 ٔالكليةالفقهية الفن األوؿ: القواعد 
 

)أى ٌى أكثر  حكمٌ  :ٕعند الفقهاءالقاعدة الفقهية  :ىف شرح األشباه قاؿ اضتموى 
 اىػ. ها منوؼ أحكامُ عرَ ق على أكثر جزئياتو لتُ نطبِ يَ  ىّّ،لِّ ال كُ  أغلىبّّ(

عوا وفرّ  ٖالفروعُ  إليها القاعدة الفقهية: ىى قاعدة تُػَردُّ  ىف اظتقدمة: قاؿ ابن ؾتيم 
ـَ  ولو  ٗالفقيو إىل درجة االجتهاد ىصوؿ الفقو يف اضتقيقة، وهبا يرتقأ ىوى، عليها األحكا

 إال أىنّ  ،ةغَت مظنّ  تب غريبة أو عثرت بو ىفك  ىف اوأكثر فروعها ظفرت هب الفتوى، ىف
 على قوؿٍ  عاً ، وإف كاف مفرَّ ِ٘بوؿ هللا وقوتو ال أنقل إال الصحيح اظتعتمد يف اظتذىب

 .على ذلك غالباً  هتُ أو رواية ضعيفة نبَّ  ضعيفٍ 

                                                           
ركاف الىت ىى كاألساسية األقواعد ىف الأوعتما:  ،ُتاببَ  ىف ىذا الفنّ  العبلمة ابن ؾتيم  دَ قَ عَ  ٔ

 -ٖاألمور مبقاصدىا و -ٕال ثواب إال ابلنية و -ٔوىى ست قواعد:  ،ىف اظتذاىب الفقهية
العادة ػُتَكَّمة.  -ٙالضَرر يُزاؿ و -٘اظتشقَّة جَتُلب التيسََت و -ٗاليقُت ال يزوؿ ابلشك و

عنها بعض  عساعًا ومشواًل، يتفرّ اثنيهما: تسع عشرة قاعدة أخرى ىف موضوعات ؼتتلفة أقل اتّ 
 .كاـ كثَتة اىػ من اظتدخل الفقهى العاـ بتصرٍؼ يسَتٍ قواعد فرعية أخرى، وأح

 عندوف ما أيتى  أىل الفقوللقاعدة الفقهية عند  واظتعروؼ اظتتداوؿ اصتامع اظتانع دّ اضتَ  ىذا ىو ٕ
 . ابن ؾتيم

 .واظتراد ِب "َرّد الفروع إليها": استخراجها منها ق عليو اضتموى:علّ  ٖ
 .غَت مطابق للواقع - على إطبلقو -وىذا  ٗ
من الكتب الىت ال جيوز اإلفتاء منها لئلجياز اظتُِخّل،    –األشباه والنظائر  –مع أف ىذا الكتاب  ٘

 كما ىو ُمبَػُتَّ ىف كتب أصوؿ اإلفتاء ألصحابنا.
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اىػ. فجزئيات "القاعدة  من أبواب شىت القاعدة جتمع فروعاً  :قاؿ ابن ؾتيم و 
الفقهية" منتشرة ىف سائر أبواب الفقو أو بعضها وليست مبنحصرة على ابب واحد من 

 أبواب الفقو. 
 

 ال ثواب إال ابنية -ٔ
وتصريح اظتشايخ هبذه القاعدة  ،"نياتلإمنا األعماؿ اب": حديث ٔىذه القاعدة أْصلُ 

 ىف مواضع من كتب الفقو.

إف النية شرُط الصحة كما ىف  :سواء قلنا ،رتيع العبادات إال ابلنيةفبل ثواب ىف : فائدة
بل  ،، وال ُتشًَتط للثواب صحُة العبادةٕأو ال كما ىف الوضوء والغسل ،الصبلة والزكاة

 ثاب على نيتو وإف كانت العبادُة فاسدًة بغَت تعّمِده.يُ 

: إمنا حكُم األعماِؿ "اؿ ابنياتإمنا األعم"اظتُقدَّر ىف حديث  وقلنا )اضتنفية(: إفّ  :فائدة
اأُلخروىُّ )وىو الثواب والعقاب( ابلنيات )ال اضتكُم الدنيوىُّ وىو الصحة والفساد(، أو 

إذًا على اشًتاط النية  يقاؿ: اظتراد ِب"األعماؿ" ىف اضتديث: العبادات. فاضتديث ال يدؿّ 
لصحة العبادة ىف الوسائل مثل الوضوء والغسل وال ىف اظتقاصد مثل الصبلة والزكاة، وإمنا 

 )وما أمروا إالأى اظتقاصد( ابإلرتاع أو آبيِة: اشًتْطَنا )اضتنفية( النيَة ىف العبادات )
 . ليعبدوا هللا ؼتلصُت لو الدين(

                                                           
 .ودليلها أى ُمستَنُد ىذه القاعدةِ   ٔ
  النيُة. –وأمثاعِتما من الوسائل  -فإنو ال تشًتط ِلصحتهما   ٕ
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ها )مثل الصبلة والصـو بسائر أنواعها من كلِّ   والنية ىف العبادات :فروع القاعدة
ه كرَ ِتها، وكذا الكفر ال اإلسبلـ بدليل قوعتم:"إف إسبلـ اظتُ الفرض والنفل( شرُط صحّ 

، وكذا ال اإلمامة إال إمامة النساء فتشًتط عتا النيةُ  ،"، وكذا اإلقتداء ابإلماـصحيحٌ 
 ،واطتطبِة للجمعة وخطبة العيدين لتبلوة وسجدة الشكرللصحة ىف سجود ا تشًتط النيةُ 

وأما األذاف فبل تشًتط  ،ب األخرى إختبلؼ، وكذا ىف الذكر عند الَذبحطَ وىف اطتُ 
وال تشًتط ىف استقباؿ القبلة وسًت العورة، وتشًتط ىف أداء الزكاة، وأما النية ىف  ،ولصحتِ 

فهى  ،لنية سواءوالفرض والسنة والنفل منو ىف أصل ا ،يوـٍ  الصـو فشرُط صحِتو لكلِّ 
وكذلك  ،كاف أو نفبلً   لصحِة كِل واحٍد منها، وكذا النية شرط لصحة اضتج فرضاً  شرطٌ 

كاألداء من جهة أصل النية، وكذا تشًتط   واظتنذور كالفرض، والقضاء ىف الكلِّ  العمرة،
قًا كاف أو تْ واظتنذوِر والكفاراِت عِ  –والواجب والسنة والنفل منو سواء  –ىف اإلعتكاؼ 

والضحاي )وتكفى فيو النية عند الشراء عن النية وقَت الذبح(، واعتداي   أو إطعاماً  صياماً 
اد والوقف والنكاح وكل ما كالضحاي، وأما العتق والتدبَت والكتابة والوصية واصته

ب فبل بد عتا من قصد التقرُّ  :ّكاـ والُوالة مثل القضاء وإقامة اضتدود والتعازيراضتُ  اهيتعاط
اب ولكنها بدوف النية صحيحة، وعلى ىذا سائر الُقَرب. وأما اظتباحات فبل تفتقر  للثو 

، وأما اظتسنوانت واظتندوابت  عبادةً َتعليها فتفتقر إليها وتص الثوابُ  دَ يرِ إىل النية إال إذا أُ 
يفتقر  :ليثاب عليها، وأما الواجبات فما كاف منها عبادة فتفتقر إليها ىف إيقاعها طاعةً 

اظتغصوب. وأما اظتعامبلت فالبيع ال  كقضاء الديوف وردِّ   ،وما مل يكن عبادة: ال ،إليها
ر ِب ديتوقف على النية وكذا اإلقالة واإلجارة، ولكن إذا عقد البيع مبضارع مل ُيص

وإال ال، وإف   للحاؿ كاف بيعاً  ف على النية، فإف نوى بو اإلجيابَ وقَّ "سوؼ والسُت": تَ 
، وأما صيغة نواهولو  لئلستقباؿ فهو كاألمر: ال يصح البيع بو اً ارع متمّحضكاف اظتض

اظتاضى وما دتّحض للحاؿ فإف البيع هبا ال يتوقف على النية، وال يصح البيع مع اعتزؿ، 
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ىف وقوعو إليها  جفاألوؿ ال حيتا  ،واعتبة ال تتوقف على النية. وأما الطبلؽ فصريح وكناية
وأما تفويض ، ىا ابللفظ، وأما كنايتو فبل يقع هبا إال ابلنية دينةً ن َقْصدِ ولكن ال بد مِ 

 :وما كاف كناية ،ال يشًتط لو النية ما كاف منو صرحيا:فالطبلؽ واطتلع واإليبلء والظهار 
 ،ل احمللوؼ عليوعْ وكذا فِ  ،ابهلل فبل يتوقف عليها ، وأما اليمُتُاشًُتطت لو، وكذا الرجعة

. وأما اإلقرار والوكالة واإليداع واإلعارة ةوأما نية ختصيص العاـ ىف اليمُت فمقبولة دين
ا  ، وظتّ القتلَ  ف على قصد القاتلِ فتصح بدوهنا. وأما القصاص فمتوقِّ  :والقذؼ والسرقة
ج عن كونو قرآان رُ مقامو. وأما قراءة القرآف فهو خيَ  ا أُقيمت اآللةُ ابطنيِّ  كاف القصد أمراً 

النهى، وأما  هدةِ للخروج عن عُ  عنو ال حيتاج إىل نيةٍ  ىّ نهِ ؾ اظتَ رْ ابلقصد. وأما الًتوؾ فتػَ 
و ّف نفسَ كُ و فيَ علِ على فِ  النفُس إليو قادراً  هدعوَ تَ وىو أف  الثواب: فإف كاف كفِّ ا ضتصوؿِ 

وعلى ىذا لو نوى فيما كاف وإال فبل ثواب على تركو،  ،من ربو فهو ُمثَاب عنو خوفاً 
فبل  للتجارة أف يكوف للخدمة كاف للخدمة وإف مل يعمل خببلؼ عكسو ألف التجارة عملٌ 

اظتقيم والصائم والكافر واظتعلوفة  نظَته:و التجارة فتتم هبا،  ترؾُ  النية واطتدمةُ  دِ مبجرّ  مّ تِ تَ 
را وال مسلما وال سائمة وال َعلوفة مبجرد النية فطِ والسائمة حيث ال يكوف مسافرا وال مُ 

 ويكوف مقيما... مبجرد النية ألهنا ترؾ العمل.
 

 األمور مبقاصدىا -ٕ
ـ حرُ  إف قصد بو التخمَتَ : يتخذه ستراً  غتوسىٍّ أو  ن كافرٍ بيع العصَت مِ : فروع القاعدة

إف  :ر اظتسلم فوؽ ثبلثجْ ىَ و العنب على ىذا،  َتِ عص الكـر وبيعُ  إال فبل، وكذا غرسُ و 
غَت زوجها فوؽ ثبلث إف قصدت  وإحداد اظترأة على ميتٍ ـ وإال فبل، قصد بو اعتجر حرُ 
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بطلت  :لكبلـٍ  جواابً  ل اظتيت حـر وإال فبل، واظتصلى إف قرأ آيةً جب ألترؾ الزينة والتطيّ 
أو "ال حوؿ وال  ،بطلت :لو "اضتمد هلل" قاصداً  ه فقاؿ:رُّ سُ وكذا إذا ُأخرِب مبا يَ  ،صبلتو

، وكفر من قرأ إنسافٍ   إليو راجعوف" ظتوتِ  هلل وإانّ إانّ " أو ،هسوءُ ظتا يَ  ابهلل" جواابً قوة إال 
عهم، ويكوف ا( عند إجتمبقراءة )فجمعناىم رتعاً و  ،الناس كبلـِ   عرضِ القرآف ىف مَ 

على دمحم"، خببلؼ العامل إذا قاؿ  لِّ صَ " :اع للمشًتىقَّ الفُ  بقولو عند فتحِ  آذتاً  الُفّقاعىُّ 
 بقاءؾ" أبف يقوؿ اظتسلم للذمى: "أطاؿ هللا، وال أبس يكوف ُمثاابً  :ذلك ىف اجمللس

ى اصتزية، وإف أمسك اظتصحف ىف بيتو للخَت م أو يؤدِّ سلِ بقائو ليُ  ويقصد بذلك طوؿَ 
 ال أيمث ويرجى لو الثواب، وإف ذكر هللا تعاىل ىف غتلسِ  يقرأه قالوا: والربكة بدوف أف

أّف الناس يشتغلوف ابلفسق أو أمور الدنيا وأان أشتغل ابلذكر فهو  الفسق أو السوؽ انويً 
وإف َسّبح ىف اظتوضعُت على وجو اإلعتبار:  أفضل من أف يذكر هللا تعاىل وحده ىف غَتمها،

يُػْؤَجر، وإف سّبح على قصد اإلعبلـ أف الفاسق يعمل الفسق: أيمَث، وإف كاف قصده من 
 و أمرُ : يكفر، وأصلُ : ال يكفر، وإف أراد العبادةَ والتعظيمَ  ود للسلطاف التحيةَ جالس
عليو السبلـ، واألكل فوؽ الشبع بقصد  إخوة يوسف ئكة ابلسجود آلدـ وسجودُ اظتبل

ـٌ  ، وإف أخذ  ى على الصـو أو مؤاكلةَ وإف نوى التقوِّ  الشهوة حرا الضيف فمستحبّّ
، وإذا توسَّد نفِسو: كاف غاصبًا آذتاً ا بنّيِة لو ذلك، وإف أخذى دِّىا: حلَّ بِنّيِة رَ  اللقطةَ 

تعاىل على الدراىم إف كاف بقصد للحفظ ال ُيكَره وإال يكره، وكتابة اسم هللا  الكتابَ 
 : ال يكره، وللتهاوف: يكفر.العبلمة
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 مباحث ىف النّػّية
"القصد"، ِمن: نوى الشيَء يَنِوى نيًة ُمشدَّدًة وخُتَفَّف:  ىى لغًة: بياف حقيقتها: -ٔ
َقْصُد الطاعة والتقّرِب إىل هللا تعاىل ىف إجياد الفعل، ويدخل ىف ىذا  وشرعاً:ه، دَ صَ قَ 

 .ف كاف ترُؾ اظتَْنِهّى عنو َكفِّاالتعريف إ

اظتقصود من النية دتييز العبادات من العادات ودتييز  بياف ما ُشرَِعْت ألجلو: -ٕ
بعض العبادات عن بعٍض، كاصتلوس ىف اظتسجد قد يكوف لئلسًتاحة وقد يكوف قربًة، 

لؤلكل فيكوف مباحًا أو للتصّدؽ فيكوف مندواب أو لؤلضحية فيكوف والذبح قد يكوف 
أف ما ال  قوؿ، ويُػَفرَّع على ذلكفيكوف حرامًا أو كفرًا على  أمَتٍ  واجبًا وعبادًة أو لقدوـِ 

جاء والنية يكوف إال عبادًة ال تشًتط فيو النيُة كاإلدياف ابهلل تعاىل واظتعرفة واطتوؼ والر 
 س بغَتىا.فإهنا متمّيزة ال تلتب

 ظرفاً إف كاف اظتنوّى من العبادات وكاف وقتها  اظتَْنِوّى وعدمو: بياف تعيُتِ  -ٖ
 معياراً للُمَؤدَّى مبعٌت أف الوقت يسعو وغَتَه كالصبلة فبل بد من التعيُت، وإف كاف وقتها 

التعيُت ليس بشرٍط،  ال يسع غَتَه كالصـو ىف يـو رمضاف فإفّ  للمؤدَّى مبعٌت أف الوقت
ابعتبار أنو ال يصح ىف الَسنة إال  ةَ كوقت اضتج: ُيشِبو اظتعيارَيّ   ُمشِكبلً وإف كاف وقتها 

و: فيصّح مبطلق النية نظرًا إىل حجة واحدة والظرَؼ ابعتبار أف أفعالو ال تستغرؽ وقتَ 
، وإف نوى نفبًل وقع عّما نوى نظرًا إىل الظرفية، وال يتعُّت جزء من أجزاء الوقت ةاظتعياري

من التعيُت ىف القضاء، وقالوا ىف و، وكذلك ال بد العبد قواًل وإمنا يتعُّت بفعلِ  تعيُتِ بِ 
  يريد بو الوضوء جاز. : ال جيب التمييز بُت اضتدث واصتنابة حىت لو تيّمم اصتنبُ التيّمم
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وأما إذا مل يكن اظتنوّى من العبادات اظتقصودة وإمنا ىى من الوسائل كالوضوء والغسل 
ل ينوى ما ال يصح إال والتيّمم: ففى الوضوء ال ينويو )أى الوضوَء( ألنو ليس بعبادة ب

ابلطهارة من العبادات أو رفَع اضتََدث، وعند البعض: نية الطهارة تكفى. وأما ىف التيمم: 
فإنو ينوى عبادة مقصودة ال تصّح إال ابلطهارة، وعلى ىذا فلو تيّمم لدخوؿ اظتسجد أو 

ن إف كاف جنباً األذاف أو قراءة القرآف )إف كاف ػتداث(: ال تؤّدى هبذا التيمم الصبلة، ولك
 فتيّمم لقراءة القرآف: جاز لو أف يصلى بو.

ويُعَرؼ اختبلؼ اصتنس ابختبلؼ السب،  األجناس: تمييزِ لِ  التعيُت واجبٌ  ضابط فقِهّى:
اصتنس حىت الظهر من يومُت، ويتفرّع عليو أنو إف كاف  من قبيل ؼتتلفِ  والصبلة كلها

ن مِ  ضاف واحدٍ عصٍر: ال جيوز، وصـو أيـ رمين أو نوى ظهرًا عن فنوى ظهرَ  عليو ظهرٌ 
ىو السبب(، ونية التعيُت ىف اصتنس  ىالذنو جيمعها شهود الشهر )قبيل اصتنس الواحد فإ

بنيِة يوـٍ و فصامو بعينِ  يوـٍ  و كاف عليو قضاءُ غٌو لعدـ الفائدة، ويتفرّع عليو أنو لل الواحد
 عن قضاءِ  رمضاف واحد( فصاـ يوماً  من) يومُت أو أكثر صوـِ  اف عليو قضاءُ أو ك آخرَ 
وعلى ىذا أداء الكّفارات ال حيتاج فيو إىل التعيُت ىف جنس  جاز، :يومُت أو أكثر صوـِ 

واحد خببلؼ األجناس اظتختلفة، وكذا ىف الزكاة، وىذا كلو ىف الفرائض، وكذا ىف 
سجود التبلوة كاظتنذور والوتر والعيد وركعىت الطواؼ، وال يلزمو التعيُت ىف   الواجبات

تبلوٍة سجد عتا، وأما النوافل فهى تصّح مبطلق النية، وكذا السنن الرواتب، وىى  ألىِّ 
ق لحَ تصح بنية النفل أيضا، وعلى ىذا سنن الًتاويح فتصح مبطلق النية، وينبغى أف تُ 

  .ت اظتسنونة فبل يشًتط عتا التعيُتاظتسنونة ابلصلوا الصياماتُ 

وىف صبلة اصتمعة أربع قبلها  ،ىف اليـو والليلة ثنتا عشرة ركعة تكميل: السنن الرواتب:
:وستّّ بعدىا.  ركعتاف بعد ركعىت الظهر، وأربع قبل العصر، وستّّ بعد ركعىت  واظتستحبُّ
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اظتغرب، وأربع قبل العشاء وبعدىا وركعتاف بعد ركعىت العشاء، وركعتا الوضوء، وحتية 
اىا عند الدخوؿ وكذا دخوؿ صبلة أدّ  عنها كلُّ اظتسجد )والصحيح أهنا سنة( ويَػُنوب 

اظتسجد بنية الفرض أو اإلقتداء، وركعتا اإلحراـ )وىى سنة(، وصبلة الضَُّحى وأقّلها 
 وصبلة اإلستخارة. ،ركعتاف وأكثرىا ثنتا عشرة ركعة، وصبلة اضتاجة

َ وأخطأ: ، كتعيُت مكاف  (ٔ) ضابطة فيما إذا َعُتَّ اطتطأ فيما ال ُيشًتط التعيُُت لو ال َيُضرُّ
ـُ َمن يصلِّى بو فباف غَتُ  ه، وكما إذا الصبلة وزماهنا وعدد الركعات، وكما إذا عُتَّ اإلما

ما إذا ذكر  الشاىدُ فباف أف الوقت خرج أو القضاء فباف أنو ابٍؽ، وعلى ىذا  عُتَّ األداءَ 

يضّر،   وأما اطتطأ فيما ُيشًتط فيو التعيُت فإنو( ٕ)ُضّر. يَ إليو فأخطأ فيو: ال ال حيتاج
ن ذلك ما إذا ومن صبلة الظهر إىل العصر، ومِ  ،ة وعكسوىف الصـو إىل الصبل أكاطتط

ـَ عند كثرة اصتماعة. وى اإلقتداء ِبزيٍد فإذا ىو عمرون  مسألة:، فاألفضل أف ال يُعُتِّ اإلما
 ليس لِناٍو أف يَنِوى خبلؼ ما يُػَؤدِّى.

فإنو  الصبلة:أما  :بياف صفة اظتنوّى من الفرضية والنفلية واألداء والقضاء -ٗ
ينوى الفرضّيَة ىف الفرائض، والواجبات كالفرائض، وأما النوافل والسنن الرواتب: فإهنا 
تصح مبطلق النية وبِنيٍة ُمبائِنٍة، وتفرّع على اشًتاط نية الفرضية أنو لو مل يعرؼ الفرائض 

 فيصح بطلق النية وبنيةٍ  :ـالصو يها ىف أوقاهتا: ال جتوز. وأما ىف يصلّ  واطتمس إال أن
فيصح  اضتج:ضية ألف الصدقة متنوعة. وأما فتشًتط عتا نية الفر  الزكاة:. وأما ىف مبائنةٍ 

فبل  الكّفارات:وقع عّما نوى. وأما  الفرض، ولكنو إف نوى نفبلً  مبطلق النية وُيصَرؼ إىل
فبل َدْخَل عتما ىف ىذا اظتبحث لعدـ  :الوضوء والغسلبد فيها من نية الفرض. وأما 

فبل تشًتط لو نية الفرضية ألنو من الوسائل. وأما  التيمم:اشًتاط النية فيهما. وأما 
فبل تشًتط عتا نية الفرضية لقوعتم: إمنا يراعى حصوعتا ال حتصيلها. وأما  الشروط كلها:
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. وأما صبلة اصتنازةلك فبل تشًتط عتا نية الفرضية ولكن النية فيها شرط، وكذ :اطتطبة
ىف حقو. وال  فرضٍ  فبل تشًتط نية الفرضية ىف أدائو للصبلة ألف الصبلة غَتُ  :الصىب

 تشًتط ىف الفرائض نيُة تعيُِت فرِض العُت والكفاية. واألداء جيوز بنية القضاء وابلعكس.
والكّفارات، وكذا ما كاة هما لو كالز وبيانو أف ما ال يوصف ابألداء والقضاء ال تشًتط نيتُ 

فبل تشًتط أيضا، ما ما يوصف هبما كالصلوات اطتمس ف ابلقضاء كاصتمعة، وأال يُوصَ 
ة جتوز بنية القضاء وكذا القضاء بنية األداء، والصحة فيو ابعتبار أنو أتى أبصل يَّ تِ قْ فالوَ 

. وأما اضتجالنية ولكن  تشًتط فيو نية فينبغى أف ال و أخطأ ىف الظن واطتطأ ىف مثلو َمْعُفوّّ
 التمييز بُت األداء والقضاء.

ال ريء ىف الفرائض ىف حق سقوط الواجب ولكن  بياف اإلخبلص ىف النية: -٘
 خبلص مث خالطو الريءُ خبلص فيها، وإف شرع ىف الصبلة ابإلاظتصلى حيتاج إىل نية اإل

لو ُخلَِّى عن الناس ال يصلى ولو كاف مع الناس يصلى، فأما لو  :فالعربة للسابق، والريء
صلى مع الناس حُيِسنها ولو صلى وحده ال حُيِسنها فلو ثواب أصل الصبلة دوف 
اإلحساف، وإذا أراد أف يصلى أو يقرأ القرآف فيخاؼ أف يدخل عليو الريء فبل ينبغى أف 

الظهَر ولك دينار فصلى هبذه النية:  يًتؾ ألنو أمٌر موىوـٌ، ومن قاؿ لو إنساف: َصلِّ 
ىف التجارة أو اظتسألة  وال يستحّق الديناَر، َشرََع ىف الفرض وشغلو الفكرُ  جُتزِئو صبلتو

، وال يدخل  حىت أًّب صبلتو: ال يُعيد، وأما اطتشوع ىف الصبلة بظاىره وابطنو فُمستحبّّ
؟ ولو نوى الصـو واضِتْمَيَة أو التدا وى: يصّح صومو، وكذا لو نوى الريء ىف الصـو

ولو  ومبلزمة الغرًن أو السعَى خلفو، الصبلة وَدْفَع غرديِو: صحَّْت، وكذا لو نوى الطواؼ
ـَ: ال تَبُطل القراءة ، والصحة ىف ىذه الصور ابلنسبة إىل قرأ آيًة وقصد بو القراءَة واإلفها
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ة، وإف كانت التجارة تبعًا ىف اإلجزاء وأما الثواب فبل، والسوقّى ال َسْهَم لو من الغنيم
 نيتو فبل تضّره كاضتاّج، واختلفوا ىف كفر الذابح للقادـ ِمن حّج أو غزو أو أمَت.

مثل الغسل واظتشى إىل  فإف كاف ىف الوسائل: (ٔ) بياف اضتمع بُت عبادتُت: -ٙ
بة: اظتسجد: فالُكلُّ صحيٌح، مثالو: لو اغتسل اصتنب يـو اصتمعة للجمعة وِلرفِع اصتنا

فإف نوى  ( وإف كاف ىف اظتقاصد:ٕ)غسل اصتمعة ثواب ارتفعت جنابُتو وحصل لو 
 لو نوى مكتوبًة وصبلَة جنازةٍ  صبلة:مثالو ىف ال فرضُت وكاف أحدمها أقوى: انصرؼ إليو،

فهى عن اظتكتوبة، ولو نوى مكتوبتُت فهى للىت دخل وقتها، ولو نوى فائتتُت )واضتاؿ أنو 
صاحب ترتيٍب( فهى لؤلوىل منهما، ولو نوى فائتًة ووقتّيًة )وىو صاحب ترتيب( فهى 

:و للفائتة إال أف يكوف ىف آخر الوقت فللوقتية،  لو نوى القضاء  مثالو ىف الصـو
لو نوى الزكاة وكفارة اليمُت فهو عن  ومثالو ىف التصّدؽ: والكفارة: كاف عن القضاء،

مثالو: لو نوى  ،مل تصّح واحدة منهما فإف كاف ىف الصبلة: وإف استوي ىف القوة:الزكاة. 
وإف كاف ىف قضاَء صبلَتْى فرٍض )ومل يكن صاحب ترتيب( كالظهر والعصر: مل َتِصحَّا، 

: مثل ما لو  وكذا إف كاف ىف التصّدؽ:فلو اطتيار ككفارة الظهار وكفارة اليمُت،  الصـو
إف نوى  ففى الصبلة: وإف نوى فرضا ونفبل: ، وقيل: يقع نفبل.رنوى الزكاة وكفارة الظها

وقاؿ  ،أقوى ويبطل التطّوع ا: جتزئو عن اظتكتوبة ألهن الظهر والتطّوع قاؿ أبو يوسف
: ال جتزئو عن اظتكتوبة وال التطّوع، ولو نوى انفلة وجنازة فهى عن النافلة )ألهنا  دمحم

 إف نوى الزكاة والتطّوع: يكوف عن الزكاة )ألنو أقوى( وعند دمحم وىف التصّدؽ:أقوى(، 
 ،لو أحـر نذرًا ونفبًل أو فرضًا وتطّوعاً: كاف نذرًا وفرضاً  وىف اضتج:: عن التطّوع

كما إذا نوى بركعىت الفجر:   وإف نوى انفلتُت أو سّنتُت: كاف عنهما: .ى(أقو )ألهنا 
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ىف يـو اإلثنُت صومو عنو وعن يـو عرفة نوى التحيَة والسنَة: أجزأْت عنهما، وكما إذا 
 إذا وافقو.

، وأىب يوسف  لزماه عند اإلماـ  ُت معًا أو على التعاقب:تَ جَّ لو أحـر ِبَ  فائدة:
 : ىف اظتَِعيَّة: يلزمو إحدامها، وىف التعاقب: األوىل فقط.  وعند دمحم

مث نوى ىف أثنائها اإلنتقاؿ عنها إىل غَتىا فإف كرّب  إذا نوى عبادًة )أى صبلًة( فائدة:
 ال يكوف خارجاً. :انويً لئلنتقاؿ عنها إىل غَتىا صار خارجاً عن األوىل وإف نوى ومل ُيكربِّ 

العبادات )وخرج عن ذلك الصـو ِلعسِر  أف وقتها أوؿُ األصل  بياف وقت النية: -ٚ
، وأرتع أصحابنا أف األفضل أف حكمىّّ  و، والزكاة والفطر(، لكن األوؿ حقيقىّّ مراقبتِ 
رٍة ألف م (، وال يكوف شارعاً للشروع )أى األوؿ اضتقيقى مقارنةً  النيةُ  تكوف ا بِنيٍة متأخِّ

ئ، ومن اضتكمّى: إذا توّضأ ىف لعدـ التجزُّ ذا الباقى مضى مل يقع عبادة لعدـ النية فك
ومل حَتُضْره النيُة ظتّا  –منزلو ليصلى الظهر مث حضر اظتسجد وافتتح الصبلة بتلك النية 

: جازت صبلتو إف مل يشتغل بعد النية مبا ليس من جنس -انتهى إىل مكاف الصبلة 
يها من أفعاعتا فهو غَت ، واظترد منو: ما يدؿ على اإلعراض، أو يقاؿ: اظتشُى إلالصبلة

ينبغى أف  ىف الوضوء والغسلقاطع للنية خببلؼ ما لو اشتغل بكبلـ أو أكل، والنية 
نوى من : ينبغى أف يواإلمامةعلى الصعيد،  عند الوضع وىف التيممتكوف ىف أوؿ السنن، 

نية من اقتدى بو ضتصوؿ الثواب، واألفضل أف تكوف  لكلِّ  اإلبتداء أف يكوف إماماً 
داء أو ال جيوز أدائو إال بنية مقارنة لؤل :ىف الزكاةعند افتتاح اإلماـ، ووقتها  اإلقتداء

:كالزكاة نيًة وَمصَرفاً، وأما   وصدقة الفطر:ما وجب،  مقارنة لَعْزِؿ مقدارِ  فإف كاف  الصـو
وبنيٍة مقارنٍة وىو األصل  وكاف أداء رمضاف فجاز بنيٍة متقدمٍة عن غروب الشمس رضاً ف
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عن الشروع إىل ما قبل نصف النهار الشرعّى، وإف كاف قضاء أو نذر أو كفارة:  تأخرةٍ ومب
لطلوع  فيجوز بنية متقدمة عن غروب الشمس إىل طلوع الفجر، وجيوز بنية مقارنة

فتقدًن النية فيو جيوز حىت لو خرج من بيتو  اضتج:َفَكرمضاف، وأما  الفجر، وإف كاف نفبلً 
عند اإلحراـ  على األداء سابقةٌ  ججاز، والنية ىف اضت :ُضْره النيةُ يريد اضتج فأحـر ومل حتَ 

 وىو ىف عبادة أخرى. عبادةٍ  وتصح نيةُ  فائدة:وال ديكن فيو القراف والتأّخر. 

اضتاصل  ىا وحكِمها ىف كل ركٍن من األركاف:بياف عدـ اشًتاط استمرارِ  -ٛ
وال حيتاج إليها ىف كل فعل )أى  أف العبادة الىت ىى ذات أفعاؿ يكتفى ابلنية ىف أوعتا

لو، ومن فروعو:  عَ ضِ ركن( اكتفاًء ابنسحاهبا عليها إال إذا نوى ببعض األفعاؿ غَت ما وُ 
التطوع: أجزئْتو عن اظتكتوبة، ولو  ها على ظنِّ دتَّ ع فأَ و اظتكتوبة مث ظّن أهنا تطُّ  و افتتحل

و، والفرؽ أف الطواؼ ُعِهَد أجزئطاؼ طالبًا ِلغرًٍن: ال جُيزِئو، ولو وقف كذلك بعرفات: 
أف ال ينوى العبادة ببعض ما يفعلو من وإف تعّمد  فائدة:مستقّلًة خببلؼ الوقوؼ.  قربةً 

وإال فبل  ،ال تتم العبادة بدونو فسدتحّق الثواب، مث إف كاف ذلك فعبًل الصبلة: ال يست
 .وقد أساء

 ىهنا أصبلف: و  موضع، ها القلُب ىف كلػتلُّ  بياف ػتّل النية: -ٜ

و إال من ال يقدر أف حُيِضر قلبَ  ابللساف دوف نية القلب، ال يكفى التلّفظُ  األصل األوؿ:
لينوى بقلبو أو يشّك ىف النية: يكفيو التكّلم بلسانو، ومن فروع ىذا األصل: لو اختلف 

اليمُت، وأما ىف الطبلؽ  وخرج عن ىذا األصل:اللساف والقلب فاظتعترب ما ىف القلب، 
معناه الشرعّى كلفظ  اًء ال دينًة، وكذا خرج ما لو قصد بلفٍظ غَتَ قض عوالعتاؽ فيق

يتفرّع على األصل فروع: ضاًء ويَُديَّن، و راد بو الطبلؽ عن واثؽ: مل يقبل قالطبلؽ إذا أ
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وىو  "ي ُحرُّ " كقولو لعبده:  ،وىو اشتها ومل يقصد الطبلؽ: ال يقع "ي طالق": لو قاؿ عتا
الطبلَؽ وقاؿ: أردُت بو التعليق على كذا أو قاؿ: كل امرأة ىل طالق  زَ اشتو، ولو ؾَتَّ 

أو  "أكلتُ "أو  "إف لبستُ "وقاؿ: أردُت غَت فبلنة: مل يُقَبل قضاًء ويَُديَّن، وإف قاؿ، 
 ُديَِّن. :"أو "طعاماً" أو "شراابً  "ثوابً "ونوى ُمَعيَّناً: مل ُيصدَّؽ أصبًل، ولو زاد  "شربتُ "

وىل ُيسَتَحّب التلّفُظ  ال يشًتط مع نية القلب التلّفُظ ىف رتيع العبادات، األصل الثاىن:
و، ظتن مل جتتمع عزديتُ  ابلنية قبل الصبلة أو ُيَسنُّ أو ُيْكَره: أقواؿ، اختار ىف اعتداية األوؿَ 

النذر: ال تكفى ىف إجيابو النيُة بل ال بد من التلّفظ  :وخرج عن ىذا األصل الثاىن مسائلُ 
بو، والوقف أيضا، وكذا الطبلؽ والعتاؽ، وكذا حديث النفس: ال يُؤاَخذ بو ما مل يتكلم 

 .أو يعمل بو

 على ستس مراتب: اظتعصية أو الطاعةِ  ن قصدِ الذى يقع ىف النفس مِ  استطراد:

إلنو ليس من  بو إرتاعاً يُؤاَخذ يَلقى اإلنساُف ىف النفس، حكمو: ال  ما س:اعتاجِ  -ٔ
 .وفعلِ 

ىف الفعل،  دٍ ن غَت تردُّ ه مِ و واستمدادُ ما يلقى ىف النفس واسًتسالُ  َجَريفُ  اطتاِطر: -ٕ
 .حكمو: مرفوع ابضتديث الصحيح

 ما يقع ىف النفس من الًتّدد: ىل يفعل أو ال، حكمو: مرفوع حديث النفس: -ٖ
 .ابضتديث الصحيح
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ابضتسنة  مَّ ن أف اعتَ الفعل، حكمو: مرفوع ابضتديث الصحيح مِ  ىو ترجيح قصدِ  اعتَّم: -ٗ
بْت حسنة تعاىل ُكتِ  ، ويُنتَظر فإف تركها هللِ وأف اعتم ابلسيئة ال ُيكَتب سيئةً  ب حسنةً كتَ يُ 

 وحده. ب عليو الفعلُ تِ وإف فعلها كُ 

٘- : ومنهم  ،ذ بوخَ بو، حكمو: احملقِّقوف على أنو يؤا الفعل واصتزُـ  ىو قوة قصدِ  العـز
 .العـز ال إمث العمل ابصتوارح من جعلو من اعتم اظترفوع، وىف البّزازية: أنو أيمث إمثَ 

 لعدـ القصد. الثبلثة األوىل لو كانت ىف اضتسنات مل يكتب لو أجرٌ  تنبيو:

العبادات من كافر، ومل تصح  مل تصحّ ولذا  األوؿ: اإلسبلـ، :بياف شروط النية -ٓٔ
غَت ؽُتَيٍِّز وال  فبل تصح عبادة صىبٍّ  الثاىن: التمييز،الكفارات من كافر فبل تنعقد دييُنو، 
فمن  الثالث: العلم ابظتنوّى ِبكونِو فرضًا أو غَتَه،غتنوف، وعمُد الصىب واجملنوف خطأٌ، 

فالنية  مبُناٍؼ بُت النية واظتنوّى، الرابع: أف ال أيتىفرضية الصبلة مل تصح منو،  جهل
ومن أيتى بعدىا مبناؼ ليس من اظتنوّى،  مة على التحردية جائزة بشرط أف الاظتتقد

: و ىف الصبلة وجعلها تطّوعاً نيتَ  رَ يػَّ ة بنية الفرض مث غَ فتتح الصبلفلو ا اظتناىف: نية القطع،
سقط حكمها، ولو  ل الفجرقب صارت تطّوعا، ولو نوى الصـو من الليل مث قطع النيةَ 

( ٕ) ( ترؾ السَتٔوبطل سفره خبمس شرائط: ) نوى قطع السفر ابإلقامة صار مقيماً 
( اإلستقبلؿ ابلرأى )فبل يصّح نية ٘( اظتدة )ٗاد اظتوضع )( احتّ ٖصبلحية احملّل لئلقامة )

، ولو إىل األربعو ، وإذا نوى اظتسافر اإلقامة ىف أثناء صبلتو: حَتوَّؿ فرضُ التابع كاألسَت(
وخرج عن كوف كاف على عكسو: مل تُػَؤثِّر،   كاف عتا ابلنية، ولو  نوى مباؿ التجارة اطتدمةَ 

لو نوى قطع الصبلة مل تبطل، وكذا سائر العبادات إال إذا كرّب ونوى  نية القطع منافياً:
، وكذا لو نوى  الدخوؿ ىف أخرى فالتكبَت ىو القاطع لؤلوىل ال غتّرد النية، وكذا الصـو
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: ال يضّره،  وَتقُرب من بية القطع: فعبًل منافيًا للصبلة أو نوى األكل واصتماع ىف الصـو
من فروعو: من  الًتّدد وعدـ اصتـز ىف أصل النية، :ومن اظتُناىف القلب )التغيَت(، نيةُ 

اشًتى خادماً للخدمة وىو ينوى إف أصاب رِباً ابعو: ال زكاة عليو، ولو نوى يـو الشك 
أنو إف كاف من شعباف فليس بصائم وإف كاف من رمضاف كاف صائماً: مل تصح نيتو، ولو 

د ىف الوصف أبف نوى إف كاف الغد من شعباف فنفٌل وإال فعن رمضاف: صحت نيتو، تردَّ 
  تة فنوى تلك الفائتة إف كانت عليو وإال فعن فرض الوقت: ال جتزئو. عليو فائ

َعقََّب النيَة ابظتشيئة، فإف كاف ؽتا يتعلق ابلنيات كالصـو والصبلة: مل تبطل، وإف   فرع:
 .كاف ؽتا يتعلق ابألقواؿ كالطبلؽ والعتاؽ: بطل

 ؽ األصحاب ال ركن. لعبادات ابتفااعندان ىف كل  النية شرطٌ  تكميل:

: يصح  وعند اطتّصاؼ ختصيص العاـ ابلنية مقبوؿ دينة ال قضاء، قاعدة ىف األدياف:
قضاء، والفتوى على قولو إف كاف اضتالف مظلوماً، فلو قاؿ: كل امرأة أتزّوجها فهى 

ا إنساف فلمّ  كذا: مل يصّح قضاء، وكذا من غصب دراىمَ   طالق مث قاؿ: نويُت ىف بلدةِ 
 ابلنية.  ا، وكذا تعميم اطتاصّ : نوى خاصِّ احلَّفو اطتصم عامِّ 

اليمُت على نية اضتالف إف كاف اضتالف مظلومًا وعلى نية اظتستحلف  قاعدة ىف األدياف:
وىذا ىف غَت الطبلؽ والعتاؽ، أما فيهما فاظتعترب نية اضتالف ظاظتا  إف كاف اضتالف ظاظتاً،

 . أو مظلوما

)مىت أمكن اعتبار اللفظ،  راضغدياف مبنيَّة على األلفاظ ال على األاأل قاعدة ىف األدياف:
غتاظ من إنساف فحلف أنو ال يشًتى لو شيئا بَفْلٍس أى عرؼ اضتالف ىف اللفظ(، فلو ا
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مل حينث، ولو حلف ال يبيعو بعشرة فباعو أبحد عشرة أو  :ًتى لو شيئًا مبائة درىمفاش
 ة.بتسعة: مل حينث مع أف غرضو الزيد

و غَتُه فالنية على اظتريض دوف من فروعو: مريٌض دَيَّمَ  ال جيرى النيابة ىف النية: تكميل:
  ، واظتعترب ىف الزكاة نية اظتُوَكِّل.اظتَُيمِّم

 اليقُت ال يزوؿ ابلشك -ٖ
منو  جَ رَ خَ عليو أَ  لَ كَ شْ بطنو شيئا، فأَ  كم ىفإذا وجد أحدُ "حديث  أصل ىذه القاعدة:

 .)روه الشيخاف( "رحياً  دَ ، أو جيَِ من اظتسجد حىت يسمع صواتً  نَّ جَ رُ أـ ال، فبل خيَ  شيءٌ 

 ويندرج ىف ىذه القاعدة قواعد:

 ويتفرّع عليها مسائل: األصل بقاء ما كاف على ما كاف،( ٔ)

من تيّقن الطهارَة وشّك ىف اضتََدث فهو متطّهر، ومن تيّقن اضتدَث وشّك ىف الطهارة فهو 
شكَّ ىف وقوع النجاسة ىف اظتاء: فاألصل بقاء الطهارة ولذا أفتوا بطهارة طُت  ػُتِدٌث،

ى ىف ثوبو قذرًا وقد صلى فيو وال يدرى مىت أصابو: يُِعيدىا من آخر َحَدث أَ الطرقات، رَ 
أحدثو، وىف اظتٌّت: آخر رَْقدة، أكل آخر الليل وشك ىف طلوع الفجر: صح صومو، أكل 

الشمس: قضى، ِاّدعت اظترأُة عدـ وصوؿ النفقة والِكسَوة  آخر النهار وشك ىف غروب
 اظتُقرَّرتُت ىف مدة مديدة: فالقوؿ عتا ألف األصل بقاءمها ىف ذمتو كاظتديوف إذا ادعى دفعَ 

  الدين وأنكر الدائن.
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ولذا مل يُقَبل ىف ُشْغلها شاىٌد واحٌد، ولذا كاف القوؿ قوؿ  األصل براءة الذمة،( ٕ)
وافقتو األصل والبينة على اظتدعى لدعواه ما خالف األصل، فإذا اختلفا اظتدعى عليو ظت

 ىف قيمة اظتُتَلف واظتغصوب فالقوؿ قوؿ الغاـر ألف األصل الرباءة عّما زاد.

 :اتفوتدخل فيها قاعد اً أـ ال فاألصل أنو مل يفعل،من شكَّ ىل فعل شيئ( ٖ)

 .)ألنو اظتتيقِّن( وشكَّ ىف القليل والكثَت زتَُِل على القليل من تيّقن الفعلَ      

 .)أى غالب الظّن( ال يرتفع إال بيقُت ما ثبت بيقُتٍ      

لو مل يَػُفْتو من الصبلة شيء وأحّب أف يقضى صبلة عمرِه: ال يستحّب ذلك إال  فروع:
ىا أـ ال: أعاد إذا كاف أكرب ظنِّو فسادىا )أى فيجب حينئذ(، شك ىف الصبلة: ىل صبّل 

ىف الوقت، شك ىف ركوع أو سجود وىو ىف الصبلة: أعاد وإف كاف بعدىا: فبل، إذا شّك 
أو  ،أو ىل أصابت النجاسة ثوبَو أو ال ،أو ىل أحدث أو ال ،أنو كرّب لئلفتتاح أو ال

مسح رأسو أو ال: استقبل إف كاف أوؿ مرة وإال فبل، ومنها: شك ىل طّلق أـ ال: مل 
 و على خبلفو.يقع، شّك أنو طّلق واحدة أو أكثر: بٌت على األقل إال أف يكوف أكرب ظنِّ 

فروع: القوؿ قوؿ انىف الوطى ألف األصل العدـ، القوؿ قوؿ  األصل العدـ،( ٗ)
يَرَبح ألف األصل عدمو، وكذا لو قاؿ: مل أربح إال كذا ألف الشريك واظتضارب: إنو مل 

 اللبُ  لَ خَ دَ  ها ىف فم الرضيع وال يُدرى أَ ثديِ  حلمةَ  ، لو أدخلت اظترأةُ األصل عدـ الزائد
ىف حلقو أـ ال: ال حيـر النكاح، لو اختلفا ىف رؤية اظتبيع فالقوؿ للمشًتى ألف األصل 

 األصل عدـ التغَّت.بيع بعد رؤيتو فالقوؿ للبائع ألف اظت عدمها، ولو اختلفا ىف تغَّتِ 
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ليس األصل العدـ مطلقًا وإمنا ىو ىف الصفات العارضة وأما ىف الصفات األصلية:  تنبيو:
وتفرّع عليو: لو اشًتاه على أنو خّباز أو كاتب وأنكر وجود ذلك  ،فاألصل الوجود

الوصف بو فالقوؿ لو ألف األصل عدمها لكوهنما من الصفات العارضة، ولو اشًتاىا 
على أهنا بكر وأنكر قياـ البكارة واّدعاه البائع فالقوؿ للبائع ألف األصل وجودىا لكوهنا 

 صفة أصلية.

منها ما لو رأى ىف ثوبو ؾتاسة وقد صلى   أقرب أوقاتو،األصل إضافة اضتادث إىل( ٘)
فيو وال يدرى مىت أصابتو: يُعيدىا من آخر حدٍث َأحَدثو، واظتٌّت من آخر رقدة، اجملروح 

الوكيل  وخرج عن األصل:إذا مل يزؿ صاحب فراش حىت مات حُياؿ بو على اصترح، 
ابلبيع إذا قاؿ: بعُت وسّلمُت قبل العزؿ وقاؿ اظتُوكِّل: بعد العزؿ: كاف القوؿ للوكيل إف  

 كاف اظتبيع مستهلكاً، وإف كاف قائماً فالقوؿ قوؿ اظتوكِّل.

عن موضع  وما فيو ضرر لنفسو أو لغَته خارجٌ ) ىل األصل ىف األشياء اإلابحة؟( ٙ)
أف اظتختار أف األصل اإلابحة عند رتهور  طلوبغا اطتبلؼ(، ذكر العبلمة قاسم بن ق
بزمن الفًتة، وىف شرح اظتنار للمصنف:  البزدوى أصحابنا، وقيَّده فخر اإلسبلـ 

وقاؿ بعض أصحابنا:  ، األصل ىف األشياء اإلابحة عند بعض اضتنفية ومنهم الكرخى
األصل فيها التوّقف مبعٌت أنو ال بد عتا من حكٍم لكّنا مل نَِقف عليو ابلفعل اىػ، وىف 
اعتداية: اإلابحة أصل، وىف البدائع: اظتختار أف ال حكم لؤلفعاؿ قبل الشرع اىػ 
والشافعية على أف اإلابحة أصل، ويظهر أثر ىذا اإلختبلؼ ىف اظتسكوت عنو مثل 

  .الزرافة

وأُبِيَح للضرورة، فإذا تقابََل  فاألصل ىف النكاح اضتظرُ  األصل ىف األبضاع التحرًن،( ٚ)
ذا ال جيوز التحّرى ىف الفروج، فلو طلَّق إحدى أة ِحلّّ وحرمٌة: غلبت اضترمة، وعتىف اظتر 
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 تبُتَّ ق: مل يسْعو أف يتحّرى للوطى حىت اًث مث نسيها فلم يدر أيتهّن طلَّ نسائو بعينها ثبل
ف ىف اظترأة سبٌب ػتّقٌق اواعلم أف ىذه القاعدة إمنا ىى فيما إذا ك، اظتطلَّقة من غَتىا

: مل يعترب، ينهما شبهة من فروعو: صغَت وصغَتة ب للحرمة، فلو كاف ىف اضترمة شكّّ
بشهادة  أف يثبت الرضاع إال ،قيقة: ال أبس ابلنكاح بينهماالرضاع وال يعلم ذلك ح

وإف كاف األصل فيو  –واعلْم أف البضع ، فبل جيوز النكاح بينهما رجلُت أو رجل وامرأتُت
 يُقَبل ىف ِحلِّو خرب الواحد. –اضتظر 

لفظ "النكاح" للوطى، وعليو زتُِل قولو ويتفرّع عليو:  األصل ىف الكبلـ اضتقيقة،( ٛ)
وحتو: "إف (، ولو قاؿ ظتنكِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ َواَل تَػْنِكُحوا َما َنَكَح آاَبؤُُكْم تعاىل: )

َوَقَف على ولده نكحُتِك": فعلى الوطى، فلو عقد على زوجتو بعد إابنتها: مل حينث، ولو 
ال أيكل "ولِده إف كاف لو ولٌد ِلُصْلِبو، ومنها: لو حلف  لولِد زيٍد: ال يدخل ولدُ  أو أوصى

 ها ألنو اضتقيقة دوف لبنها ونِتاجها. : حنث بلحم"من ىذه الشاة

تستثٌت من قاعدة "اليقُت ال يزوؿ ابلشك" مسائل: اظتستحاضة اظتتخَّتة يلزمها  فائدة:
اإلغتساؿ لكل صبلة، وجد بلبًل وال يدرى أنو مٌت أو مذى: جيب الغسل، أصابت ثوبَو 

 وال يدرى أّى موضع أصابتو: غسل الكلَّ.  ؾتاسةٌ 

ىو الًتدد ، وقاؿ آخروف: الشك: وى الطرفُت )أى استواء الظَّنػَُّْت تسا الشك: فائدة:
 والظن:. (بُت وجود الشيء وعدمو سواء كاف الطرفاف يف الًتدد سواء، أو أحدمها راجحا
الًتدد بُت الطرؼ الراجح، وىو ترجيح جهة الصواب، وقد يطلق عند الفقهاء على 

الطرؼ اظترجوح، أى  والوىم:و، سواء استوي أو ترّجح أحدمها. موجود الشيء وعد
الطرؼ الراجح إذا أخذ بو القلُب )ِبيث  وأكرب الظن وغالب الظن: هة اطتطأ.رجحاف ج
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(، وىو ُملحَ يَقُرب من مرتبة اصت بتٌت عليو األحكاـ، ق ابليقُت عند الفقهاء وىو الذى يـز
حوا ىف الطبلؽ أبنو إذا ظن كاظتتحّقق، وصرّ   فقد صّرحوا ىف نواقض الوضوء أبف الغالب

 و: وقع.الوقوع: مل يقع، وإذا غلب على ظنِّ 

تو، يَّ جِّ ٍق مل يَُظنَّ عدُمو، واخُتِلف ىف حُ ببقاِء أمٍر ػتقَّ  ىو اضتكمُ  فائدة: اإلستصحاب:
أبو  ٔ، واختار الفحوؿ الثبلثة مطلقًا ومنهم ابن اعتماـ ة مطلقاً، ونفاه كثَتٌ جفقيل: ح

أنو حجة ِلدفِع رزتهم هللا زيد الدبوسى ومشس األئمة السرخسى وفخر اإلسبلـ البزدوى 
: وإلزاـِ الغَت ال لئلستحقاؽ )أى إللزاـ الغَت( وىو اظتشهور عند الفقهاء، وؽتّا فُػرِّع علي
ميتًة اظتفقود ال يَِرث وال يُوَرث، ولو َأتَلف ضتَم َقّصاٍب فُطوِلب ابلضماف فقاؿ: كانت 

 فأتلفُتها: ال ُيصدَّؽ.
 

 اظتشقة جَتُلب التيسَت -ٗ
ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيْ يُرِيْ )قولو تعاىل  أصل القاعدة: َوَما ) وقولو تعاىل ،(ُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ُد اَّللَّ

يْ  ىف كشف )" الَسْمَحةِ اِبضتَِنْيِفيَِّة  تُ لْ سِ رْ أُ  ىنِّ إِ وحديث: " ،(ِن ِمْن َحَرجَجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
 .(مسنده بسند حسن رواه أزتد ىفاطتفاء: 

ما خيتّص ابلطويل، وىو  األوؿ:وىو نوعاف:  ( السفر:ٔ) أسباب التخفيف سبعة:
وسقوط األضحية.  ثبلثة أيـ ولياليها: وىو القصر والفطر واظتسح أكثر من يـو وليلة

                                                           
ب وال يوجِ  حيث قاؿ ىف قواعده: "األصل أف الظاىر يدفع اإلستحقاؽَ  وكذا الكرخى  ٔ

 اإلستحقاؽ"، إف أريد ب"الظاىر" اإلستصحاب.
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اظتصر وىو ترؾ اصتمعة والعيدين  منق اطتروج ما ال خيتّص بو: وىو مطل والثاىن:
ورَُخصو كثَتة: التيمم والقعود ىف صبلة  ( اظترض:ٕ)واصتماعة والنفل على الدابة. 

الفرض واإلضطجاع فيها واإلدياء والتخّلف عن اصتماعة مع حصوؿ الفضيلة والفطر ىف 
ن ىؤالء مِ والسوأتُت: كلّّ ىت العورة ابلنجاسات وإابحة النظر للطبيب ح رمضاف والتداوى

ومن رخصو: إابحة التلّفظ بكلمة الكفر مع  ( اإلكراه:ٖ)روطو اظتذكورة ىف موضعها. بش
العباد حىت لو وىو ليس بعذر ىف حقوؽ  ( النسياف:ٗ)اظتيتة.  استقرار القلب وأكلِ 

جيب عليو الضماف، وىف حقوؽ هللا تعاىل عذر ىف سقوط اإلمث، أما أتلف ماَؿ إنساف: 
مع ُمذكٍِّر وال داعى إليو كأكل اظتصلى: فبل يسقط اضتكم لتقصَته  اضتكم: فإف كاف

و، أو ال مذكِّر مع داٍع كأكل الصائم: فيسقط خببلؼ سبلمو ىف القعود األوؿ ألنو ػتلُّ 
( العسر وعمـو ٙ)من مل تبلْغو الدعوة أصبًل.  ( اصتهل:٘)وكالتسمية ىف الذبيحة.  اضتكم

رع وأثر ؾتاسٍة َعُسَر زوالُو وغبار الِسْرقُت ودخاف ورخصو كثَتة: طُت الشوا البلوى:
النجاسة وكوف النار ُمطهِّرة للروث والعذرة وطهارة رمادىا وماء الطابَق، وصورتو: 
ُأحرِقت الَعِذرُة ىف بيت مث أصاب دخاهنا طابقًا فتحوَّؿ ماًء فأصاب ثوَب إنساف، والقوؿ 

للصبياف للتعلم وإابحة النافلة على  بطهارة اظتسك وإف كاف أصلو دمًا ومّس اظتصحف
ومن ذلك عدـ تكليف الصىّب واجملنوف وعدـ  ( النػَّْقص:ٚ)الدابة خارج اظتصر ابإلدياء. 

ب على جتكليف النساء بكثَت ؽتا وجب على الرجاؿ وكذلك اأَلرِقَّاء بكثٍَت ؽتا و 
  األحرار.

وحكمها: ال أثر  غالباً، العبادةُ مشقة ال تنَفّك عنها ( ٔ) اظتََشاّؽ على قسمُت: فائدة:
والصوـِ ىف  ،عتا ىف سقوط العبادات ىف كل األوقات، كمشقة الربد ىف الوضوء والغسل

( ٕوَأملَِ اضتدود. )والسفِر الىت ال انفكاؾ للحج واصتهاد عنها،  ،شدة اضتّر وطوؿ النهار
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األوىل: مشقة عظيمة  (ٔ) وىى على ثبلث مراتب: مشقة تَػنْػَفّك عنها العبادات غالباً،
وحكمها: ىى موجبة للتخفيف، كمشقة اطتوؼ على النفوس واألطراؼ ومنافع  قادحة،

 الثانية: مشقة خفيفة، (ٕ) وغالب الظن ىف عدـ سبلمة الطريق للحج. ،األعضاء
 ، أو سوء مزاج خفيف.أو أدىن صداع الرأس ،وحكمها: ال أثر عتا، كأدىن وجع ىف أصبع

وحكمها: ُتوِجب التخفيف، كمريض ىف رمضاف خياؼ  متوّسطة بُت ىاتُت،ثالثة: ال (ٖ)
واعتبار الزاد والراحلة ىف اضتج اظتناسبتُت  ،ء الربءأو بط ،من الصـو زيدة اظترض

 .للشخص

 ختفيفات الشرع أنواع:  فائدة:

 كإسقاط العبادات عند وجود عذرىا.  ختفيف إسقاط:( ٔ)    

 .كالقصر ىف السفر  ختفيف تنقيص:( ٕ)    

القياـ ىف الصبلة ابلقعود و ، كإبداؿ الوضوء والغسل ابلتيمم  ختفيف إبداؿ:( ٖ)    
 .والصياـ ابإلطعاـ ،واإلضطجاع

كاصتمع بعرفات، وتقدًن الزكاة على اضتوؿ، وزكاة الفطر ىف   ختفيف تقدًن:( ٗ)    
 رمضاف وقبلو.

وأتخَت  ،وأتخَت رمضاف للمريض واظتسافر ،كاصتمع مبزدلفة  ختفيف أتخَت:( ٘)    
 الصبلة عن وقتها ابلعذر اظتُِجيز.

 وشرب اطتمر للُغصَّة. ،كصبلة اظتستجمر مع بقية الَنْجو  ختفيف ترخيص:( ٙ)    
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 كتغيَت نظم الصبلة للخوؼ. ختفيف تغيَت:( ٚ)    

نص خببلفو فبل، ولذا ال نّص فيو، وأما مع ال اظتشقة واضترج إمنا يعترباف ىف موضعٍ  فائدة:
. ىف جتويز َرْعى ل قوؿ أىب يوسف قبَ مل يُ   حشيش اضتـر

أف األمر إذا ضاؽ اّتسع وإذا اّتسع ضاؽ، ورتع بينهما  ذكر الشافعى  فائدة:
 عن َحدِّه عاد إىل ضّده. بقولو: كل ما/كلَّما جتاوز الغزاىل 

 قضيّػُتو. ما عمَّْت بليّػُتو خفَّتْ القاعدة قوعتم: ىذه وىف معٌت 
 

 الضرر يُزاؿ -٘
صحة وىف  ضتاكم،وا )أخرجو مالك وأزتد: "ال َضَرَر وال ِضراَر" قولو  أصل القاعدة:

 ، معناه: ال يُضرُّ الرجُل أخاه ابتداًء وال انتهاًء. (اظتطّوالت ، فلَتاجعطويل اضتديث كبلـ

والقصاص واضتدود الرّد ابلعيب ورتيع أنواع اطتيارات والشفعة  فروع القاعدة:
 والكّفارات وقتاؿ اظتشركُت والُبغاة وَنْصب األئمة والُقضاة.

 وىذه القاعدة مع الىت قبلها مّتحداتف أو متداخلتاف، وتتعّلق هبا قواعد:

َمصة، والتلّفظ بكلمة الكفر أكل اظتيتة عند اظتَخْ  :فجاز الضرورات تُِبيح احملظورات:( ٔ)
الصائل ولو  ماؿ اظتُمتِنع من أداء الدين بغَت إذنو، ودفعُ  ذُ لئلكراه، وإتبلؼ اظتاؿ، وأخْ 

 أّدى إىل قتلو.
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إال قدر سّد الرََّمق،  فاظتضَطّر ال أيكل من اظتيتة تقّدر بقدرىا:ما أُبِيح للضرورة ي( ٕ)
 دار اضترب يؤَخذ على سبيل اضتاجة، واصتبَتة جيب أف ال تسًت من الصحيح والطعاـ ىف

ويَقُرب من ىذه  منو، والطبيب إمنا ينظر من العورة بقدر اضتاجة. إال بقدر ما ال بد
 القاعدة:

فبطل التيمم ابلقدرة على استعماؿ اظتاء أو بِبُػْرءه إف كاف  وما جاز لعذٍر بطل بزوالو:     
 ِلمرٍض. 

ومن فروعها: عدـ إجبار الشريك على العمارة، وال جُيرَب  الضرر ال يُزاؿ ابلضرر:( ٖ)
ـَ مضطرٍّ آخر. السّيدُ  وتُػَقيَّد القاعدة  على تزويج عبده أو أمتو، وال أيكل اظتضطّر طعا

 بقوعتم:

من فروعها: وجوب نقِض حائٍط  يُتَحمَّل الضرُر اطتاص ألجل دفع الضرر العاـ:    
ؽتلوٍؾ ماَؿ إىل طريق العاّمة على مالكها، وجواز اضتجر على البالغ العاقل اضتّر عند 

ىف ثبلث: اظتفىت اظتاجن والطبيب اصتاىل واظتُكاِرى اظتُفِلس، والتسعَت عند  اإلماـ 
 يَّد أيضا بقوعتم:وتُػقَ  تعّدى أرابب الطعاـ ىف بيعو بغٍب فاحٍش.

فمن ذلك: اإلجبار  لو كاف أحدمها أعظم ضررًا من اآلخر: فإف األشّد يُزاؿ ابألخّف:   
وحبس األب لو امتنع عن اإلنفاؽ على ولده،  ،على قضاء الدين، والنفقات والواجبات

ولو غصب أرضًا فبٌت فيها أو َغَرَس: فإف كانت قيمة األرض أكثر قَػَلَعها ورُدَّت وإال 
 ها، ومنو مسألة الظفر جبنس دينو.َضِمَن لو قيمتَ 

أى من ابْػُتِلَى  أخفِّهما: ابرتكابِ  هما ضرراً َمْفسداتف ُروِعى أعظمُ  إذا تعارض( ٗ) 
ُت خيتار أىوهنما، مثالو: رجل عليو جرح لو سجد ساؿ جرُحو وإف مل يسجد مل يسل: ِليػَّتَ بِبَ 
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فإنو يصلى قاعدًا يومئ ألف ترؾ السجود أىوف من الصبلة مع اضتدث، ولو أف امرأًة 
صلت قائمًة ينكشف من عورهتا ما دينع جواَز الصبلة ولو صّلت قاعدًة ال: فإهنا تصلى 

 قاعدًة.

ـَ دفع ومصلحةُ  عارضت مفسدةٌ فإذا ت اظتفاسد أوىل من َجْلب اظتصاحل:َدْرُء ( ٘) : ُقدِّ
و ابظتأمورات، ولذا قاؿ عليو لشرع ابظتَنِهّيات أشّد من اعتنائبًا ألف اعتناء الظتفسدة غاا

ما توا منو فأْ  كم أبمرٍ ، وإذا أمرتُ فاجتنبوه كم عن شيءٍ يتُ هَ إذا نػَ  الصبلة والسبلـ: "
تَػَرَؾ اإلستنجاء، واظترأة إذا  :: من مل جيد سًتةً ، ومن ذلك)رواه الشيخاف( " متُ تطعْ اسْ 

ره، واظتبالغة ىف اظتضمضة واإلستنشاؽ  ومل جَتِد سًتةً  وجب عليها الغسلُ  من الرجاؿ: تُػَؤخِّ
فمن ذلك: الصبلة  اظتصلحُة ِلغلبِتها على اظتفسدة، وقد ُتراَعى مسنونة وُتكَره للصائم.

مصلحة تربو على  مع اختبلؿ شرٍط من شروطها، ومنو جواز الكذب إذا يضمن جلبَ 
 اظتفسدة كالكذب لئلصبلح بُت الناس وعلى الزوجة إلصبلحها.

فمن ذاؾ: جواز السلم على  أو خاصًة، ؿ منزلة الضرورة عامًة كانتزَّ نػَ اضتاجة تػُ ( ٙ)
خبلؼ القياس، وجواز اإلستصناع للحاجة، ودخوؿ اضتّماـ مع جهالِة ُمْكِثو فيها، 

  واإلفتاء بصحِة بيِع الوفاء.
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 العادة ػُتَكَّمة  -ٙ
فهو  فما رآه اظتؤمنوف حسناً " قوؿ عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنو أصل القاعدة:

)رواه أزتد موقوفا على ابن " فهو عند هللا قبيح وما رآه اظتؤمنوف قبيحاً  ،عند هللا حسن
 .(ىف اظتقاصد السخاوىُّ اضتافُظ ىف الدراية و  ومسعود رضى هللا عنو، وَحسَّنَ 

 ُتًتَؾ اضتقيقُة بداللة اإلستعماؿ والعادة )العرؼ(.ومن ذلك قوعتم: 

نْقُل اللفظ  اإلستعماؿ:قيل: مها مًتادفاف، وقيل:  الفرؽ بُت العادة واإلستعماؿ:
نْقُل اللفظ  والعادة:شرعًا وغلبُة استعماِلو فيو،  إىل معناه اجملازىِّ  و األصلىِّ عن موضوعِ 
 ى ال شرعاً(.عرفاً )أ إىل معناه اجملازىِّ  و األصلىِّ عن موضوعِ 

ّر ىف النفوس من األمور اظتتكّررة اظتقبولة عند الطباع ىى عبارة عما يستقِ  العادة:
( َٕكوضِع القدـ اظتراد منو الدخوؿ. )  العامة: يةالعرف( ٔالسليمة، وىى أنواع ثبلثة: )

كالصبلة والزكاة   العرفية الشرعية:( ٖطائفة ؼتصوصة. ) كلِّ   كاصطبلحِ   العرفية اطتاّصة:
 .ها الشرعيةِ مبعاني واضتج: ُترَِكْت معانيها اللغويةُ 

جاريً، منها اضتيض  حدُّ اظتاء اصتارى: األصّح أنو ما يَػُعّده الناسُ  فروع القاعدة:
والنفاس: فلو زاد الدـ على أكثر اضتيض والنفاس: يُػَرّد إىل أيـ عادهتا، وما ال نّص فيو 
من األمواؿ الّرِبَوِيَّة: يُعترَب العرُؼ، ومنها لفظ الناذر واظتوِصى والواقف واضتالف: يبتٌت 

 على عرفهم.
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 مباحث
مبرة واحدٍة، وىف تعليم الكلب ِبًتِكو العادة ىف ابب اضتيض تثُبت  اظتبحث األوؿ:

 األكَل ثبلث مّرات.

النقوُد ىف بلٍد:  فلو اختلفتِ  إمنا تُعترَب العادة إذا اطَّردْت أو غلبْت: اظتبحث الثاىن:
الدابة على  إىل األغلب، واطتيط واإِلبَرة على اطتَّياط للعرؼ، وعلفُ  انصرؼ البيعُ 

اظتُْؤِجر، والِبطالة ىف اظتدارس وعدـ سقوط اظتعلـو ىف أيمها، وكذا للقاضى، ومساػتة إماـ 
 و لزيرِة أىِلو.هٍر أسبوعاً أو ؿتوه لئلسًتاحة أاظتسجد ىف كل ش

صوصاً اإلستعماؿ على الشرع خ يُػَقدَّـ عرؼُ  ىف تعارض العرؼ مع الشرع: فصل:
ضتماً: مل حينث  الفراش أو على الِبساط أو ال أيكلس على فإذا حلف ال جيل ىف األدياف،

ضتم السمك وإف شّتى هللا تعاىل األرَض فراشًا  وبساطًا وشّتى  جبلوسو على األرض وأبكلِ 
: "صـوال ي" لو حلف إال ىف مسائل فَيقدَّـ الشرع على العرؼ:السمك ضتمًا ىف القرآف، 
: حنث ابلعقد ألنو النكاح الشائع "ال ينكح فبلنةً "ولو حلف مل حينث مبطلق اإلمساؾ، 

شرعًا ال ابلوطى، ولو أوصى ألقاربو: ال يدخل الوارث اعتبارًا طتصوص الشرع، وال 
لفُظ العموـَ: ليدخل الولداف والولد للعرؼ ألنو لو كاف الشرع يقتضى اطتصوَص وا

  خصوَص الشرع.انَ اعتربْ 

على العرؼ ال على اضتقائق  األدياف َمْبِنيَّةٌ  :اللغةىف تعارض العرؼ مع  فصل:
وفروعو: لو حلف ال أيكل اطتبز: حنث مبا يعتاده أىل بلده، ومنها: حلف ال  اللغوية،

 .يدخل بيتاً: فدخل بيعًة أو كنيسًة أو بيَت انٍر أو الكعبَة: ال حينث
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أو اظتعروؼ )أو اظتشروط(  العادة اظتُطَّّردة تُػنَػزَّؿ منزلَة الشرط: اظتبحث الثالث:
ا ىف رًة مث اختلفَ جلو أخّياط لَِيِخيطو لو ومل يُػَعُتِّ فلو دفع ثواًب إىل  كاظتشروط شرعاً،عرفًا  

األجر وعدمو: فإف كاف اطتّياط معروفًا هبذه الُصْنعة ابألجر كاف القوؿ قولو وإال فبل، وال 
َنَصَب نفَسو للعمل أبجرٍة، ومن ىذا القبيل: نزوؿ اطتاف  بل كل صانعٍ  َة طتّياطٍ خصوصيَّ 

عتا مث ادعى أنو عارية وال وَدفَػَعو دخوؿ اضتّماـ والداّلؿ، ولو جهَّز األُب بنَتو جهازًا و
كًا ال عاريًة: مل يُقَبل قولُو ا أف األب يدفع ذلك اصتهاز مل: فإف كاف العرؼ مستمرِّ بينةَ 

اضتمار مبٌتّّ وؿ لؤلب، ودخوؿ البَػْرَذَعة واإِلكاؼ ىف بيع وإف كاف العرؼ مشًتكًا فالق
 .األزتاَؿ إىل داخل الباب مبٌّت على التعارؼ على العرؼ، وزتل األجَتِ 

إمنا ىو اظتُقاِرف ِلوقِت اللفظ  العرؼ الذى حُتَمل عليو األلفاظُ  :اظتبحث الرابع
ىف اظتعامبلت دوف  ولذا اعُترِب العرؼُ  الطارئ، ولذا قالوا: ال عربة ابلعرؼ دوف اظتتأّخر،

ابلبطالة ىف اظتدارس ىف أشهر ؼتصوصة:  التعليق واإلقرار والدعوى، فإذا استمّر عرؼٌ 
 لها.بزتُِل عليها ما وقف بعدىا ال ما وقف ق

ـّ ال مطلق العرؼ ) تنبيو: العرؼ أى إمنا يعترب ىف بناء األحكاـ )العامة(: العرؼ العا
: اضتكم العاـ ال يثبت ابلعرؼ اطتاص، وقيل: اطتاّص(، فقد قاؿ اإلماـ البخارى 

يثبت اىػ، )ومفهومو أف اضتكم اطتاص يثبت ابلعرؼ اطتاص(، ويتفرّع عليو: لو استقرض 
شهٍر بعشرة وقيمتها ال تزيد على األجر:  َض ضِتفِظ مرآٍة أو ِملَعقٍة كلَّ ألفًا واستأجر اظتُقرِ 

 د.اإلجارة ابلتعارؼ العاـ ومل يوج تفسد اإلجارة ألف صحة
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قواعد كلية  –النوع الثاىن من القواعد 
يتخّرج عليها ما ال ينحصر من الصور 

 ٔاصتزئية
 

 ض ابإلجتهادنقَ اإلجتهاد ال يُ  -ٔ
عنو ىف مسائل وخالفو عمُر اإلرتاع، وقد َحَكَم أبو بكر رضى هللا  أصل القاعدة:

رضى هللا عنو ومل يَنُقض حكَمو، فإف اإلجتهاد الثاىن ليس أبقوى من األوؿ، وإنو يؤدِّى 
 إىل أف ال يستقّر حكٌم وفيو مشقة شديدة.

لو تغَتَّ اجتهاُده ىف القبلة: عِمل ابلثاىن حىت لو صلى أربع ركعات إىل  فروع القاعدة:
ؾتس فتحّرى ضاء، ومنها لو كاف ِلرجٍل ثوابف أحدمها أربع جهات ابإلجتهاد: فبل ق

على طهارة اآلخر: مل يُِعِد الصبلة، ومنها لو َحَكَم اضتاكم ّريو أبحدمها وصلى مث وقع حت

                                                           
ىف ىذا الفن اببُت، أوعتما: ىف القواعد األساسية الىت ىى كاألركاف  عقد العبلمة ابن ؾتيم  ٔ

اثنيهما: تسع عشرة قاعدة أخرى ىف موضوعات . اظتتقّدمة قواعدال ىف اظتذاىب الفقهية وىى
ؼتتلفة أقل اتساعًا ومشواًل، يتفرّع عنها بعض قواعد فرعية أخرى، وأحكاـ كثَتة اىػ من اظتدخل 

 الفقهى العاـ بتصرٍؼ يسٍَت.
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ه: ال ينقض األوؿ وحيكم ابظتستقبل مبا رآه اثنباً، ومنها حكم يء مث تغَّت إجتهادُ بش
 القاضى ىف اظتسائل اإلجتهادية ال ينقض.

 

 إذا اجتمع اضتبلؿ واضتراـ َغَلَب اضتراـ -ٕ
ٌـ  ما اجتمع حبلؿٌ قوؿ عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنو: " أصل القاعدة: إال  وحرا

ـُ  بَ لَ غَ  ُعو ال يصّح()أخرجو عبد الرزاؽ موقوفاً على ابن مسعود " اضتبلؿَ  اضترا  .، ورَفػْ

ـَ اظتُِبيُح، ومنها اإلاب تحرًَن واآلخرُ مها يقتضى الإذا تعارض دليبلف أحدُ  الفروع: حَة: ُقدِّ
 ماءٌ بِلِب أاتٍف أو  و اختلط َوَدُؾ اظتيتة ابلزيت وؿتوه: مل يؤَكل، وكذا لو اختلط لب بقرةٍ ل

: حُرـ، ولو أخذ غتوسىّّ بِيِد  ببوٍؿ، ولو شارؾ الكلَب اظتُعلََّم غَُت اظتَعلَّم أو كلُب غتوسىٍّ
َمن  وخرجت عن ىذه القاعدة مسائل: حيَِّل. كُت ىف يد اظتسلم: السمسلٍم فذبح وال

و وجُيَعل كتابيِّا، واإلجتهاد ىف و وذبيحتُ اآلخُر غتوسىّّ: فإنو حيّل نكاحُ أحُد أبويو كتاىبّّ و 
األواىن والثياب إذا كاف بعُضها طاىر وبعُضها ؾتس: جائز، وجواز مّس كتب التفسَت 

بلاًل فبل أبس بقبوؿ ىديِتو وأْكِل ماِلو ما للُمحِدث، ومنها إذا كاف غالب ماِؿ اظتُهِدى ح
ن حتّل ومن ال حتّل: صح نكاح اضتبلؿ، واظتهر واطتلع: ع بُت مَ رتمل يتبَػُتَّ أنو حراـ، ولو 

: يصح وبطل اضتراـ، وإذا اجتمع جانب السفر وجانب  فإذا شّتى ما حيّل وما حيـر
سفر إذا قضاىا ىف اضتضر: يقضيها ، وعندان فائتة الاضتضر: فإاّن ال نُػَغلِّب جانَب اضتضر

ركعتُت وعكسو يقضيها أربعاً، وإذا صاـ مقيمًا فسافر ىف أثناء النهار أو عكسو: حُرـ 
 الفطُر.
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فلو ضاؽ الوقت أو اظتاء عن سنن  إذا تعارض اظتانِع واظتقتِضى فإنو يُػَقدَّـ اظتانع:
هما ؽتنوع عن التصّرؼ ىف ملكو الطهارة: حـر فعُلها، وِسْفٌل لرجٍل وِعْلٌو آلخر: فكلّّ من

حقِّ اآلخر بو مانٌع، وكذا تصرُّؼ الراىن واظتُؤِجر ىف اظترىوف والعُِت  ضِتقِّ اآلخر فتعلُّقُ 
 اظتُْؤَجَرة ُمِنَع ضِتَقِّ اظترهتن واظتستأجر.

 

 ابلُقَرب؟ اإليثارُ  هكرَ ىل يُ  -ٖ
 قاؿ الشيخ عّز الدينمكروه وىف غَتىا ػتبوب،  ٔقاؿ الشافعية: اإليثار ىف القرب

ُؿ فمن آثر بو ألف الغرض ابلعبادات التعظيُم واإلجبل: ال إيثار ىف القرابت  الشافعى
يثار إمنا يكوف : اإل الشافعى وتعظيَمو اىػ، وقاؿ إماـ اضترمُت فقد ترؾ إجبلَؿ اإللو

ىف  قاؿ ابن عابدين ىػ، يتعّلق ابلقرب والعبادات ا ال فيمايما يتعّلق ابلنفوس ف
وإف سبق أحد إىل "عن اظتضمرات عن النصاب:  ىحاشية األشباه للحمو  ىفحاشيتو: 

 "أف يتأخر ويقدمو تعظيما لو ىا أو أىل علم ينبغالصف األوؿ فدخل رجل أكرب منو سنِّ 
مل أره "قاؿ يف األشباه: فهذا يفيد جواز اإليثار ابلقرب ببل كراىة خبلفا للشافعية. . اىػ

تدؿ على عدـ الكراىة، ويدؿ عليو قولو تعاىل  العبلمة البَتي فروعاً . ونقل "ألصحابنا
                                                           

ال  فعلٌ  :ىادُّ وحَ  ،عبارة عن اطتضوع والتذلل :العبادة: نقل ىف البحر عن اإلماـ البلِمشى  ٔ
ب بو إىل هللا تعاىل ما يتقرّ  :القربة خببلؼ القربة والطاعة فإفّ ، هللا تعاىل أبمره يراد بو إال تعظيمُ 

الرابطات واظتساجد وؿتوىا فإهنا قربة  كبناءِ ضع لو الفعل ُ ويراد هبا تعظيم هللا تعاىل مع إرادة ما وُ 
وز لغَت هللا ما جي :الطاعةو ، ظتنفعة عتمابلناس وحصوؿ ا هللا تعاىل مع إرادة اإلحساف يراد هبا وجوُ 

والعبادة ما ال جيوز لغَت هللا  (،األمر منكم ؿ وأوىلأطيعوا هللا وأطيعوا الرسو )قاؿ تعاىل:  ،تعاىل
 تعاىل، والطاعة موافقة األمر. اىػ.
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عليو  -أنو "صحيح مسلم من  وما ىف ،(على أنفسهم ولو كاف هبم خصاصة ويؤثروف)
 –وىو ابن عباس  – بشراب فشرب منو وعن ديينو أصغر القـو ىَ تِ أُ  -الصبلة والسبلـ 

ىؤالء؟  ىأف أعط ىف للغبلـ: أأتذف ىلياخ، فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ وعن يساره أش
ذلك  إذ ال ريب أف مقتضى طلب اإلذف مشروعيةُ  "،الغبلـ ال وهللا، فأعطاه الغبلـ فقاؿ

 ضَ أقوؿ: وينبغي تقييد اظتسألة مبا إذا عارَ  ببل كراىة وإف جاز أف يكوف غَت أفضل. اىػ.
ا أفاده الفرع السابق كاحًتاـ أىل العلم واألشياخ، كم،ما ىو أفضل منها تلك القربةَ 

الصف األوؿ، ومن إعطاء اإلانء ظتن  ف على أنو أفضل من القياـ ىفواضتديث فإهنما يداّل 
أفضل  ن على اليمُت، فيكوف اإليثار ابلقربة انتقاال من قربة إىل ما ىولو اضتق وىو مَ 

على مكانو يف الصف مثبل من ليس كذلك يكوف  أما لو آثر ،منها وىو االحًتاـ اظتذكور
ل عليو ما يف مَ ، وىو خبلؼ اظتطلوب شرعا، وينبغي أف حيُ عن القربة ببل داعٍ  ضَ عرَ أَ 

النهر من قولو: واعلم أف الشافعية ذكروا أف اإليثار ابلقرب مكروه كما لو كاف يف 
 . كبلـ ابن عابدينى  . انتهوقواعدان ال أتابه. اىػ ،ت آثر بوقيمالصف األوؿ فلما أُ 

 

َفكٍّ عن متبوعو( التابع اتبع -ٗ  )أى غَُت ُمنػْ
 تدخل ىف ىذه القاعدة قواعد:

فاضتمل يدخل ىف بيع األـ تبعاً وال يُفَرد ابلبيع، واعتبة كالبيع،  التابُع ال يُفَرد ابضتكم:( ٔ)
 عنها مسائل:وخرجت لبيع، داف ابفرَ ىف بيع األرض تبعًا وال يُ والشرب والطريق يدخبلف 

ه ابلوصية واإليصاء لو واإلقرار دوف أمو، وىو يَِرث ويُوَرث، دُ ايصح إعتاؽ اضتمل وإفر 
 وصحة إبطاؿ اظتديوف األجَل مع أنو صفٌة للدين اتبٌع لو.
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 :)ويقرب منها قوعتم: يسقط الفرع إذا سقط األصل( التابع يسقط بسقوط اظتتبوع( ٕ)
ها ى سننُ قضَ ىف أيـ اصتنوف فقلنا بعدـ القضاء: فبل تُ  من فروعها: من فاتْتو صلواتٌ 

الرواتب، ولو مات الفارس سقط سهم الفرس ال عكسو، إذا بَرَِأ األصيل برأ الكفيل 
راء اظتوسى على رأس األقرع واجب، ولو اّدعى الزوُج جإ وخرج عنها: خببلؼ العكس،

 صل ىف اطتلع.اطتلَع فأنكرت اظترأة: ابنت ومل يثبت اظتاؿ الذى ىو األ

ـُ اظتأمـو على إمامو ىف تكبَتة اإلفتتاح  التابع ال يتقّدـ على اظتتبوع:( ٖ) فبل يصّح تقدُّ
 وال ىف األركاف.

: )ويقرب منها ىف غَتىا )أى اظتتبوع( /يُغتَفرىف التوابع ما ال يفتقر /يُغتَفريُفتَقر( ٗ)
 : لو شرى ُكرَّ بُػرٍّ عينًا وأمرفمنو قصداً(: /يُغتَفرىف الشيء ِضمنًا ما ال يفتقر /يُغتَفريُفتَقر

اظتشًتى البائَع بقبضو للمشًتى: مل يصّح، ولو دفع إليو غرارًة وأمره أف َيِكيلو فيها: صّح 
البائع ال يصُلح وكيبلً  ضمن األمر ابلكيل ىف الغرارة( إذِ )أى التوكيل ابلقبض الذى ىف 

شرى ما مل يره  :مًا ألجل الغرارة، ومنوعن اظتشًتى ىف القبض قصدًا ويصلح ضمنًا وحك
وكِّل ولو فوكَّل وكيبًل بقبضو فقاؿ الوكيل: قد أسقطُت خياَر الرؤية: مل يسقط خياُر اظتَ 

ال جتوز  من ويقرب من ىذا اصتنس:ُموكِّلو.  قبضو الوكيل وىو يراه: سقط خيار رؤيةِ 
زَة بيٍع ابئُعو ديلك التوكيل بو وديلك إجالبيع ال الوكيل ابمنو:  نتهاًء:إجازتو ابتداًء وجتوز ا

فضوىلّّ، ومنو: القاضى لو قضى ىف كل أسبوع يومُت أبف كاف لو والية القضاء ىف يومُت 
من كل أسبوٍع ال غَت: فقضى ىف األيـ الىت مل تكن لو والية القضاء فإذا جاءت نوبُتو 

 أجاز ما قضى: جازت إجازتو.
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يُغتَفر )أى ىذه القاعدة:  وعكس قاء ما ال يغتفر ىف اإلبتداء،يُغتَفر )أى يُتساَمح( ىف الب
منو: يصح تقليد الفاسق القضاَء ابتداًء، ولو   ىف البقاء: ىف اإلبتداء ما ال يغتفر (يُػَتساَمح

 كاف عدال ابتداًء فَفَسَق: ِانْػَعَزَؿ.
 

ط وْ نػُ تصّرؼ اإلماـ على الرعية مَ  -٘
 ابظتصلحة

 من ماؿ هللا عز وجل مبنزلةِ  ىنفس أنزلتُ  إىنّ "قاؿ عمر رضى هللا عنو:  أصل القاعدة:
 "استعففتُ  و، وإف استغنيتُ رددتُّ  منو، فإذا أيسرتُ  أخذتُ  اليتيم، إف احتجتُ  وىلِّ 

ىف مواضع  . وصّرح بو أبو يوسف سعيد بن منصور ىف سننو(و )أخرجو البيهقى ىف الكربى 
 .كتاب اطتراجمن  

فبل ينُفذ أمُره شرعًا إال إذا واَفق اظتصلحَة فإف خالفها: مل ينُفذ، فليس  بياف القاعدة:
لو أف خُيرِج شيئا من يِد أحٍد إال ِبقٍّ اثبٍت معروٍؼ، وكذا تصرُّؼ القاضى فيما لو ِفْعُلو 
ىف أمواؿ اليتامى والًتكات واألوقاؼ ُمَقيٌَّد ابظتصلحة، فإف مل يكن مبنّيًا عليها: مل يصّح، 

أبو بكر رضى هللا عنو ُيسوِّى بُت الناس ىف الَعطاء من بيت اظتاؿ، وكاف عمر رضى وكاف 
 هللا عنو يعطيهم على قدر اضتاجة والفقو والفضل، وقد اختاره ىف احمليط والِقْنية.

وإمنا لو القصاص أو  ن ال وىلَّ لوطاف العفُو عن قاتِل مَ لسفبل يصّح لل فروع القاعدة:
الصلح، وجيب عليو إيصاؿ اضتقوؽ إىل أرابهبا، فبل ينُفذ أمر القاضى إال إذا وافق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

٘ٙ 

 

ومل حيّل الواقف: مل حيّل لو ذلك،  ، فإف قّرر القاضى فّراشًا للمسجد بغَت شرطِ الشرعَ 
، وبو ُعلِ  نصِّ  ألوقاؼ بدوفحرمُة إحداث الوظائف واظترتبات اب مَ للفّراش تناوُؿ اظتعلـو

 القضاء خببلؼ شرط الواقف. الواقف، وال يصحّ 
 

 اضتدود ُتدرَأ ابلشبهات -ٙ
" ابلشبهات وا اضتدودَ ؤُ درَ اِ " اقوؿ عمر وابن مسعود رضى هللا عنهم أصل القاعدة:

رواه أبو دمحم بن حـز يف "كتاب اإليصاؿ" من حديث عمر )قاؿ اضتافظ ىف تلخيص اضتبَت: 
ىو ما ُيشِبَو  والشبهة: ، وقد أرتع الفقهاء على ىذا األصل،(عليو إبسناد صحيح موقوفاً 

 الثابَت وليس بثابٍت.

وتسّمى شبهة اإلشتباه، وىى  شبهة ىف الفعل: (ٔ) والشبهات على ثبلثة أقساـ:
ال حدَّ فيو  حكمو: الدليل دليبًل. فظّن غَتَ  واضترمةُ  عليو اضِتلُّ  وَ بَ من اشتػَ  تحقق ىف حقِّ ت

كظَنِّو   أمثلة: علمُت أهنا حراـ علّى: وجب اضتد. إذا قاؿ: ظننُت أهنا حِتّل ىل، ولو قاؿ:
واظترىونة إذا  ،حلَّ وطِى اظتطلَّقة ثبلاًث ىف العدة، أو ابئنًا على ماؿ، أو اظتختلعة اظتعتّدة

اظتانع فيو ىو  ويسّمى شبهة حكمية وشبهة اظتلك، :شبهة ىف احمللّ  (ٕ). وطئها اظترهتن
ال جيب اضتد  حكمو:يقـو فيو دليل انٍؼ للحرمة ىف ذاتو.  أبفالشبهة ىف نفس اضتكم 

 . عولة ابئنًا ابلكنايت، واجمل طبلقاً  وِطَى اظتطلَّقةَ  أمثلة:وإف قاؿ: علمُت أهنا حراـ علىَّ
ل تسليمها إىل الزوجة، والزوجة احملرَّمة ابلردة أو احملرَّمة ابظتطاوعة مهرًا إذا وطئها الزوُج قب

مًة بعد العقد فبل حد إذا وطى ػترّ  شبهة ىف العقد: (ٖ)البنو أو احملرَّمة جبماعو ألمها. 
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يو احبُت عليو اضتد إف علم اضترمة وعل، وعند الصعند اإلماـ عليها وإف كاف عاظتا ابضترمة
شهوٍد، وال على من وطى امرأًة اخُتِلف ىف  ن وطى امرأًة تزّوجها ببلال على م، و الفتوى

أف اضتدود ال تثُبت بشهادة النساء، وال بكتاب  :وؽتا ُبٌِت على القاعدةصحِة نكاِحها، 
 القصاص،وال تصح الكفالة ابضتدود و القاضى إىل القاضى، وال ابلشهادة على الشهادة، 

وال حّد على من شرب اطتمَر للتداوى، وال يصّح إقرار السكراف ابضتدود اطتالصة، 
 وسقط القطع بدعواه كوف اظتسروِؽ ملَكو، وكذا إذا ادعى أف اظتوطوءة زوجتو.

 اص كاضتدود ىف الدفع ابلشبهة، فبلاظتًتجم ىف اضتدود كغَتىا، القص قَبل قوؿُ يُ  فائدة:
 أو أىب، وجتب الدية، وال قصاص ِبَقْتِل من ٌتقصاص إذا قاؿ: اُقْػُتْل عبدى أو أخى أو اب

 قاؿ: "اُقْػتُػْلٌِت" فقتلو.

التعزير يَثُبت مع الشبهة، ولذا قالوا: يثبت مبا يثبت بو اظتاُؿ، وجيرى فيو اضتََلف،  فائدة:
الفطر ىف رمضاف فإهنا ويُقَضى فيو ابلنكوؿ، والكفارات تثبت معها أيضا إال كفارة 

 ُتسِقطها.
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اضتر ال يدخل حتت اليد فبل ُيضَمن  -ٚ
 ابلغصب ولو صبّياً 

فلو غصب صبّياً فمات ىف يده َفْجأًة أو ُِبّمى: مل يضمن، ولو طاوعْتو حرٌة على الزان فبل 
إذا تنازع رجبلف ىف امرأة وكانت ىف بيِت أحِدمها أو دخل  وخرج عن القاعدة:مهَر عتا، 

 هبا أحُدمها فهو األوىل لكونو دليبلً على َسْبِق عقِده أو ألهنا ىف يده.
 

إذا اجتمع أمراف أو أمور من جنس  -ٛ
واحد ومل خيتلف مقصودمها دخل أحدمها 

 ىف اآلخر غالباً 
اجتمع حدٌث وجنابة أو جنابة وحيض: كفى الغسل الواحد، ولو  فإذا فروع القاعدة:

َقصَّ احملرـُ أظفاَر يديو ورجليو ىف غتلس واحٍد: جيب عليو دـٌ واحٌد، وكذا لو جامع أكثر 
من مرة، ولو دخل اظتسجد وصلى الفرَض أو الراتبَة: دخلت فيو حتيُة اظتسجد، ولو 

، ولو دخل اظتسجد اضتراـ فصلى طاؼ القادـ عن فرض ونذر: دخل فيو طواؼ الق دـو
فيو مع اصتماعة: ال تَػُنوب عن حتية البيت )أى طوافو( الختبلؼ اصتنس، ولو تبل آيَة 
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سجدٍة فسجد عتا سجدًة صبلتيًة قبل أف يقرأ ثبلث آيت: كفْت عن التبلوة، وكذا لو 
 ركع عتا فورًا، ولو زىن أو شرب أو سرؽ مرارًا: كفى حدّّ واحٌد.

 

إعماؿ الكبلـ أوىل من إمهالو مىت  -ٜ
ل  أمكن فإف مل ديكن ُأمهِْ

عّذرًة فإنو ُيصار إىل اجملاز، فلو ىف األصوؿ أف اضتقيقة إذا كانت متأصحابنا  ولذا اتفق
: َحِنَث ىف األوؿ أبَِْكِل ما خيرج منها حلف ال أيكل من ىذه النخلة أو ىذا الدقيق

الشجرة والدقيق:  ما اشًتاه بثمنها وىف الثاىن مبا يُػتََّخذ منو كاطتبز، ولو أكل عُتَ  وأبكلِ 
واجملاز أو كاف اللفظ اضتقيقة  وإف تعّذرت واظتهجور شرعا أو عرفًا كاظتتعّذر،مل حينث، 
ح: ُأمِهل لعدـ اإلمكاف، فاألوؿ كقولو المرأتو اظتعروفة ألبيها "ىذه بنىت": مشًتكاً ببل  ُمرجِّ

 .مل حتـر بذلك، والثاىن: لو أوصى ظتواليو ولو ُمعِتق ومعَتق: بطلت

مرأتو ىف رتيع ": مل يقع على اإحداكما طالق" إذا رتع بُت امرأتو وغَتىا وقاؿ  فروع:
الصور إال إذا رتع بينهما وبُت جدار أو هبيمة ألف اصتدار مل يكن أىبًل للطبلؽ: ُأعِمل 

ازاً بده األكرب سّنًا منو "ىذا ابٌت": فإف اإلماـ أعملو عتقاً غتاللفظ ىف إمرأتو، وإذا قاؿ لع
: زتَُِل عليهم عن "ىذا حرّّ"، ومها أمهبله، ولو وقف على أوالده وليس لو إال أوالد أوالدٍ 

فظ عن اإلمهاؿ عمبًل ابجملاز، وكذا لو وقف على مواليو... خببلؼ ما لو أتى صواًن للّ 
 اّن ال نقوؿ ابلتعليق لعدـ إمكانو فيتنجَّز.ابلشرط واصتواب ببل "فاء" فإ
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 التأسيس خَت من التأكيديدخل ىف ىذه القاعدة قوعتم: 

زوجتو: أوىل، ولذا قاؿ أصحابنا: لو قاؿ لفإذا دار اللفظ بينهما فاضتمل على التأسيس 
قضاًء، أنت طالق طالق طالق: طُلِّقت اثلثاً، فإف قاؿ: أردُت بو التأكيد: ُصدَِّؽ دينًة ال 

و سواء، ولو قاؿ: َعَنيُت ٍُت كفارٌة، واجمللس واجملالس فيولو حلف أبدياٍف فعليو لكلِّ دي
 : يستقيم.ولو حلف ِبجٍة أو عمرةٍ  ،: مل يستقم ذلك ىف اليمُت ابهلل تعاىلابلثاىن األوؿَ 

 

 اطتَراج ابلضماف -ٓٔ
اء هللا أف يقيم، مث وجد بو عيباً، فخاصمو إىل رجل ابتاع عبدًا فأقاـ عنده ما ش أصلها:

قد استعمل غبلمى، فقاؿ: اطتَراج ! ، فَردَّه عليو، فقاؿ الرجل: ي رسوؿ هللا النىب 
 .وصّححوه( ،)رواه الًتمذى وابن حباف واضتاكمابلضماف 

 :يف ىذا اضتديث واطتراج: كل ما خرج من شيء، فخراج الشجرة: ذترىا، ومعٌت "اطتراج"
ه دُّ رُ فيػَ  سو البائعُ ر منو على عيب دلَّ عثُ مث يَ  فيستعملو زماانً  يشًتيو الرجلُ  ،ة العبدلّ غَ 

، ألنو كاف يف ضمانو، ولو ىلك ىلك من مالو ،و كلهاالثمن ويفوز بغلتِ  وأيخذ رتيعَ 
م لَّ سَ وتُ  ابلعيب كالكسب والغلة دة من األصل ال دتنع الردّ الزيدة اظتنفصلة غَت اظتتولّ ف
 ى.مشًت لل
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 السؤاؿ ُمعاٌد ىف اصتواب -ٔٔ
فلو قاؿ: امرأُة زيٍد طالٌق وعبده حرّّ وعليو اظتشُى إىل بيت هللا تعاىل إف  فروع القاعدة:

دخل ىذه الدار، فقاؿ زيد "نعم": كاف زيد حالفًا ِبكلِّو، ولو قالت لو "أان طالق" فقاؿ: 
 نعم! ُتطلَّق.

 

 ال يُنَسب إىل ساكت قوؿٌ  -ٕٔ
َهو: مل يأجنبّياً يفلو رأى  القاعدة:فروع  وكيبًل بسكوتو، ولو كن بيع ماَلو فسكت ومل يَػنػْ

فسكوت الوىّل  ف ماَلو فسكت: ال يكوف إذانً، ولو تزّوجت من غَت كفوءٍ تلرأى غَتَه يُ 
مسائل كثَتة يكوف السكوت  وخرجت عن ىذه القاعدة، لتفريق ليس ِبرًضىعن مطالبة ا

وبعده )عطف على "عند  إستئمار وليِّها قبل التزويجسكوت البكر عند  فيها كالنطق:
ؽ عليو: ارىا"(، سكوهتا عند قبِض مهرِىا، سكوهتا إذا بلغت بكرًا، سكوت اظتتصدَّ استئم

ض إليو واظتوقوؼ عليو: قبوٌؿ، وَّ ل واظتَُقّر لو و اظتُفَ قبوٌؿ ال اظتوىوب لو، وسكوت الوكي
الزوج عند  للشفعة، سكوت وسكوت الشفيع حُت علم ابلبيع ُمسِقطٌ رَتّد ِبَردِّىم، ويَ 

نَػْفَيو، أنفقت األُـّ ىف جهاِز بنِتها ما ىو معتاد  فبل ديلك والدة اظترأة وهتنئتو: إقراٌر ابلولد
 فسكت األب: مل  تضمن األـ، والقراءة على الشيخ وىو ساكٌت يُػنَػزَّؿ منزلَة نُْطِقو.
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فل إال ىف الفرض أفضل من الن -ٖٔ
 مسائل

( اإلبتداء ابلسبلـ سنة أفضل ٕ( إبراء اظتُعِسر مندوٌب أفضل ِمن إنظاره الواجب. )ٔ)
( الوضوء قبل الوقت مندوٌب أفضل من الوضوء بعد الوقت وىو ٖمن َردِّه الواجِب. )

 فرٌض.

 

 وـ إعطائُ ه حرُ ما حُرـ َأْخذُ  -ٗٔ
الرِّشوة  إال ىف مسائل:مهِر البغّى وُحْلواف الكاىن والرشوة وأجرة النائحة والزامر كالراب و 

 طِتوٍؼ على نفسو أو لُِيسوِّى أمَره عند سلطاف أو أمَت إال للقاضى فإنو حَيُرـ األخذُ 
 ب من ىذه القاعدة قاعدةقرُ ويَ ، وَفكِّ األسَت وإعطاء شيٍء ظتن خياؼ َىْجوه. واإلعطاءُ 
ّدعى دعوى صادقة فأنكر الغرًن: فلو حتليفو، إال ىف مسألتُت: ا ْعُلو حُرـ طََلُبوما حُرـ فِ 

 مع أنو حيُرـ عليو إعطائها. ها من الذمىّ اصتزية: جيوز طلبُ 
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و ُعوِقب انِ وَ من استعجل الشيء قبل أَ  -٘ٔ
 ِبرمانو

رضاىا قاصدًا حرماهَنا  ن اإِلْرث، لو طلَّقها ثبلاًث ببلحرماف القاتِل ُمورِثَو ع من فروعها:
الدين  لو قتل صاحبُ  وخرجت عنها مسائل:من اإلرث ىف َمَرِض موتِو فإهنا َترِثو، 

: مل تَػْقِض الصلوات، ابع ماَؿ الزكاة قبل دواًء فحاضتْ  اظتديوَف: َحلَّ ديُنو، شربتْ 
فأصبح مريضاً: ب شيئًا لَِيمَرض قبل الفجر ِب الزكاُة، شرِ ومل جتَِ  اضتوؿ فرارًا عنها: صحّ 

 جاز لو الفطُر.

 

الوالية اطتاصة أقوى من الوالية  -ٙٔ
 العامة

فالقاضى ال يُػَزوِّج اليتيَم واليتيمَة إال عند عدـ وىلٍّ عتما ىف النكاح ولو كاف ذا رحٍم ػترـٍ 
لك القصاص والصلُح والعفُو غّتااًن واإلماـ ال دي استيفاءُ  أو أّمًا أو ُمعِتقاً، وللوىّل اطتاصِّ 

 .العفوَ 
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ىف  وىو األب واصتّد، وقد يكوف وليِّاكاح ىف اظتاؿ والن الوىّل قد يكوف وليِّا ضابطة:
النكاح فقط وىو سائر العصبات واألـ وذوو األرحاـ، وقد يكوف ىف اظتاؿ فقط وىو 

 الوصّى األجنىّب.

 مراتب الوالية:

 .اَل زِ عَ نػْ  أنفَسهما: مل يػَ ، وىو وصٌف ذاتىّّ عتما، فلو عزاَل والية األب واصتدّ  األوىل:

والية الوكيل، وىى غَت الزمة، فللُموكِّل َعْزلُو إف َعِلَم، وللوكيل َعْزُؿ نفِسو ِبِعْلِم  الثانية:
 ُموكِِّلو.

 الوصية، وىى بينهما، فلم جَيُْز لو أف يعِزؿ نفَسو. الثالثة:

ديلك َعْزَؿ الَقيِّم على  شًتاٍط، والقاضى الظر الوقف، وللواقف َعْزلُو ببل اان الرابعة:
ىف الوقف مع  الوقف من جهة الواقف إال عند ظهور اطتيانة منو، وال ديلك التصّرؼَ 

 ظرِه ولو ِمن ِقَبِلو.وجوِد ان

 هال عربة ابلظّن البَػُتِّ خطؤُ  -ٚٔ
 تبُتَّ أنو طاىٌر: جاز وضوءه، ولو ظّن ؾَتِسًا فتوّضأ بو مثفلو ظنَّ اظتاَء  فروع القاعدة:

اظتدفوَع إليو غََت مصرٍؼ للزكاة فدفع لو مث تبُتَّ أنو مصرؼ: أجزأه، ولو اقتدى بزيٍد 
لو اقتدى إبماـٍ َيظُنُّو زيدًا فإذا ىو  وخرجت عنها مسائل:فظهر أنو عمرو: ال جيوز. 

ىٌر: أعاد، لو صلى وعنده عمرو: جيوز، لو صلى ىف ثوٍب وعنده أنو ؾتٌس فظهر أنو طا
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أنو ػُتِدث مث ظهر أنو متوّضىء: أعاد، صلى الفرض وعنده أف الوقت مل يدخل فظهر أنو  
 جُيْزِه.كاف قد دخل: مل 

 

 ِذْكُر بعض ما ال يتجّزأ َكذِْكِر ُكلِّو -ٛٔ
عن فإذا طلَّق نصَف تطليقٍة: وقعْت واحدٌة، أو طلَّق نصَف اظترأة: طُلِّقْت، ومنها العفُو 

القصاص: إذا عفا عن بعض القاتل كاف عفوًا من كلِّو، وكذا إذا عفا بعُض األولياء: 
سقط كلو، ومنها الُنُسك إذا قاؿ: أحرمُت بنصِف مسٍك: كاف ػُترِماً، وكذا إذا نذر أف 
، وكذا إف شّتى أقّل من عشرة  يصلى ركعًة: تلزمو ركعتاف، وكذا ىف أف يصـو نصَف صوـٍ

 دراىم ىف اظتهر.

ال يزيد البعُض عن الكلِّ إال فيما إذا قاؿ "أنِت علىَّ كظهِر أّمى" فإنو صحيح،  ضابطة:
 صابع عيٌب.أّف قْطع اإلصبعُت عيباف وقطع األولو قاؿ "كأّمى" كاف كنايًة، و 
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ُأِضْيَف  اظتتسّببُ و  إذا اجتمع اظتباشرُ  -ٜٔ
 اضتكُم إىل اظتباشر

فبل ضماَف على حافِر البئر تعدًِّي مبا تَػَلَف إبِِلقاِء غَتِه، وال يضمن من دؿَّ سارقًا على 
ماِؿ إنساٍف فسرقو، وال َسْهَم ظتن دّؿ على ِحْصٍن ىف دار اضترب، وال ضماف على من 

لو دّؿ  وخرجت عنها مسائل:دفع إىل صىبٍّ سكينًا أو سبلحًا لُِيمِسكو فقتل بو نفَسو. 
دَع السارَؽ على الوديعة فإنو يضمن لًتِؾ اضتفظ، دؿَّ ػُتِرـٌ حبلاًل على صيٍد فقتلو: اظتُو 

 وجب اصتزاء على الداّؿ، اإلفتاء بتضمُت الساعى لِغلبة الِسعاية.

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

ٙٚ 

 

الضوابط الفقهية(و ) الفوائد الفن الثاىن:  
 

وما دخل  )الفقهية( الضوابط:( مشتمل على )الفن الثاىنىف اظتقدمة:  قاؿ ابن ؾتيم 
، ىاضوالق وىو أنفع األقساـ للمدرس واظتفىت، )أى ُاستُػْثٌِت منها( فيها وما خرج عنها

 أىنِّ  )أى ىذا الفن الثاىن( منو أشياء، فأذكر فيها ويستثٌت اً فإف بعض اظتؤلفُت يذكر ضابط
 ظنَّ  )من اإلستثناءات( مل يطلع على اظتزيدأخر، فمن  ت()أى مستثنيا عليو أشياء زدتُ 

لة رت مشتمل على إذاً  الفن فهذا اىػ. خارجة ىوى)أى دخوعتا ىف الضابطة(  الدخوؿَ 
 األبواب الفقهية. كافة، وفوائد رّتة من  اهتياستثنموافرة من الضوابط الفقهية و 

فروعا ع مَ والقاعدة أف القاعدة جتَ  ةوالفرؽ بُت الضابط وقاؿ ىف ديباجة ىذا الفن الثاىن:
 ، ىذا ىو األصل.واحدٍ  عها من اببٍ مَ جتَ  ةمن أبواب شىت، والضابط

 الفقهية ضوابطمناذج من ال

، إال إذا أحدث اإلماـ عامداً  تْ إذا صحّ  -ٔ بعد  صبلة اإلماـ صحت صبلة اظتأمـو
. فإفّ  ،وخلفو مسبوؽ ،القعود األخَت  صبلة اإلماـ صحيحة دوف صبلة ىذا اظتأمـو

 مسألة واحدة: اقتدى قارئٌ  إال ىف، اظتأمـو ال تفسد صبلة اإلماـإذا فسدت صبلة و 
 ٔ.فصبلهتما فاسدة ىٍّ أبم

                                                           
 مستثنيات أخرى.على اظتسألتُت وأضاؼ اضتموى  ٔ
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، ـرُ مل حيَ  :بقصد الثناء الفاحتةَ  فلو قرأ اصتنبُ  ،ج عن القرآنية بقصد الثناءرُ القرآف خيَ  -ٕ
ال خيرج عن ، فإنو الثناءَ  قاصداً  ىإال إذا قرأ اظتصل ،مل يكره :اصتنازة ىف ولو قصد هبا الثناءَ 

 .ئو القراءةُ جزِ القرآنية بقصد الثناء، فتُ 

على الكماؿ،  كلٍّ ت لِ ثبُ فإنو يَ  ،أأف اضتق إذا كاف ؽتا ال يتجزّ  :والضابط  -ٖ
 .ُت على الكماؿيَّ من الولِ  فثبت لكلٍّ أى:  ،اظتملوؾ ؽتا ال يتجزأ ستخداـ ىففاإل

مل يكره  ىكاف الزوج ال يصل  وجتو، إال إذاولو كانت ز  ىمن ال يصل ه معاشرةُ كرَ يُ  -ٗ
 .للمرأة معاشرتو

، وفيما إذا كانت خربةً  ودخلتْ  ىربتْ  مديونةٍ  بلزمةِ ِلماطتلوة ابألجنبية حراـ إال  -٘
خت األـ مباحة إال حرَ اطتلوة ابظتَ  البيت. اء، وفيما إذا كاف بينهما حائل ىفشوى عجوزاً 

 ة.من الرضاعة والصهرة الشابّ 
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اصتمع والفرؽالفن الثالث:   
 

 ،فأكثرَ  حكمٍ  ىف ما جيتمع مع آخرَ  معرفةُ : )اظتراد من اصتمع والفرؽ:( قاؿ اضتموى 
أحكاـ ويفًتقاف يف  هنما جيتمعاف ىفإف :واظتسلم ىكالذم،  فأكثر آخرَ  حكمٍ  و ىفويفًتؽ من

 .أحكاـ

 ها.ابلفقيو جهلُ ح قبَ ىا ويَ ر دورُ كثُ : نّبهت ىف ىذا الفن على أحكاـ يَ قاؿ ابن ؾتيم 

ه، وأحكاـ الصبياف والعبيد رَ كْ واصتاىل واظتُ  ىأحكاـ الناس ذكر ىف ابب اصتمع:ف

ستناد والتبيُت قتصار واإلاإل :ٔاألربعة واألحكاـوالسكارى واألعمى، وأحكاـ اضتمل، 

                                                           
 اظتستصفى: األحكاـ تثبت بطرؽ أربعة:قاؿ يف عند الكبلـ عنها:  نقل ابن ؾتيم  ٔ
 . كما إذا أنشأ الطبلؽ أو العتاؽ  :القتصارا( ٔ)
أو العتاؽ ابلشرط؛ فعند  ق الطبلؽَ كما إذا علَّ   علًة، وىو انقبلب ما ليس بعلةٍ  :واالنقبلب( ٕ)

  .علةً  وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلةٍ 
وىو دائر بُت التبيُت واالقتصار، وذلك   ،اضتاؿ مث يستند ىفاضتكُم ت ثبُ وىو أف يَ  :واالستناد( ٖ)

 الضماف، سبب وجودِ  إىل وقتِ  ضموانت دتلك عند أداء الضماف مستنداً كم ىف اظتكاضت
كطهارة و ه، وجودِ  إىل وقتِ  النصاب، فإنو جتب الزكاة عند دتاـ اضتوؿ مستنداً وجوب الزكاة ىف وك

إىل وقت اضتدث، وعتذا قلنا  وقت ورؤية اظتاء مستنداً تنتقض عند خروج ال ،اظتستحاضة واظتتيمم
 . ال جيوز اظتسح عتما

إف   :اليـو من قبل، مثل أف يقوؿ ىف أف اضتكم كاف اثبتاً  اضتاؿ وىو أف يظهر ىف :والتبيُت( ٗ)
َ بػَ الدار فأنت طالق وتػَ  كاف زيد ىف ، ويعترب ابتداء  يقع الطبلؽ ىف :ه فيهاالغد وجودُ  ىف ُتَّ اليـو

االستناد ال  لع عليو العباد، وىفالتبيُت ديكن أف يطّ  لفرؽ بُت التبيُت واالستناد أف ىفوا .العدة منو
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وحكم النقود ؽتا يتعُت وما ال يتعُت، وبياف جريف أحدمها مكاف اآلخر،  .نقبلبواإل
ع على ذلك، وبياف أف النائب ىل يعود أـ ال، وما فرّ  من اضتقوؽ حكم الساقطوبياف 

وما ال يقبلو، وبياف أف  وبياف ما يقبل اإلسقاط من اضتقوؽديلك ما ال ديلكو األصيل، 
واطتنثى  بعض دوف بعض، وأحكاـ النائم وأحكاـ اجملنوف واظتعتوه الزيوؼ كاصتياد ىف

، عٌت دوف اللفظ وعكسو، وأحكاـ األنثى، وأحكاـ اصتنّ ، وبياف ما يعترب فيو اظتاظتشكل
وأحكاـ غيبوبة اضتشفة، وأحكاـ العقود، وأحكاـ  ،، وأحكاـ احملاـرىوأحكاـ الذم

يما إذا اجتمعت اإلشارة وأحكاـ الكتابة وأحكاـ اإلشارة، وذكر حتتها فائدة ف الفسوخ
ذتن اظتثل وأجرة اظتثل  الدين وأحكامو، والقوؿ ىف اظتلك، والقوؿ ىف ، والقوؿ ىفوالعبارة

أحكاـ اظتسجد،  السفر، وىف الشرط والتعليق، والقوؿ ىف ، والقوؿ ىفوتوابعها ومهر اظتثل
 .اضتـر ويـو اصتمعة أحكاـ وىف

وذكر فيو ما افًتؽ فيو الوضوء والغسل، وما افًتؽ فيو  إىل ابب الفرؽ، بعده مث تطّرؽ
الوضوء  ، وما افًتؽ فيومسح الرأس واطتف ، وما افًتؽ فيومسح اطتف وغسل الرجل، 

، وما اضتيض والنفاس ، وما افًتؽ فيومسح اصتبَتة ومسح اطتف ، وما افًتؽ فيووالتيمم
سجود  ، وما افًتؽ فيوو والتبلوةسجود السه ، وما افًتؽ فيواألذاف واإلقامة افًتؽ فيو

، وما افًتؽ اصتمعة والعيد ، وما افًتؽ فيواإلماـ واظتأمـو ، وما افًتؽ فيوالتبلوة والشكر
التمتع  ، وما افًتؽ فيوكاة وصدقة الفطرز ال ، وما افًتؽ فيوغسل اظتيت واضتىّ  فيو

الزوجة  ، وما افًتؽ فيواإلجارة والبيع ، وما افًتؽ فيواعتبة واإلبراء ، وما افًتؽ فيووالقراف
، وما اظترتّد والكافر األصلىّ  ، وما افًتؽ فيونفقة الزوجة والقريب ، وما افًتؽ فيوواألمة

                                                                                                                

القائم دوف  بيُت، وكذا االستناد يظهر أثره ىفاالستناد دوف الت ة ىفيّ ديكن، وكذا تشًتط احمللّ 
 ٍَت.اىػ بتّصٍف يس وأثر التبيُت يظهر فيهماى، اظتتبلش

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

ٚٔ 

 

، ر وأـ الولداظتدبَّ  ، وما افًتؽ فيوالعتق والوقف ، وما افًتؽ فيوالعتق والطبلؽ افًتؽ فيو
، وما اإلمامة الُعظمى والقضاء فيو ، وما افًتؽالبيع الفاسد والصحيح وما افًتؽ فيو

حبس الرىن  ، وما افًتؽ فيوالشهادة والرواية ، وما افًتؽ فيوبةسْ القضاء واضتِ  افًتؽ فيو
النكاح  ، وما افًتؽ فيوالوكيل ابلبيع والوكيل بقبض الدين ، وما افًتؽ فيوواظتبيع

 والوارث. الوصىّ  ، وما افًتؽ فيوالوكيل والوصىّ  وما افًتؽ فيووالرجعة، 

متفرقة، وفوائد مل تذكر ولنختم ىذا الفن بقواعد شىت من أبواب  مث عقد اباب اثلثا وقاؿ:
 من ىذا الباب:غالية وفيما يلى نبذة فيما سبق اىػ. 

الفروع، جيب علينا أف  لنا عن مذىبنا ومذىب ؼتالفينا ىفئِ آخر اظتصفى: إذا سُ  قاؿ ىف
ألنك لو  ،ومذىب ؼتالفينا خطأ حيتمل الصوابحيتمل اطتطأ  ؾتيب أبف مذىبنا صوابٌ 

دان ومعتقد قَ عتػَ لنا عن مُ ئِ وإذا سُ  ."إف اجملتهد خيطئ ويصيب"نا قولُ  صحَّ  َمالَ  القوؿَ  قطعتَ 
 .العقائد جيب علينا أف نقوؿ: اضتق ما ؿتن عليو والباطل ما عليو خصومنا خصومنا ىف

 .اىػ ىكذا نقل عن اظتشايخ رزتهم هللا تعاىل

 ؼ:ستطرَ اظتُ من 

 وكبش إشتاعيل ،ليس من اضتيواف من يدخل اصتنة إال ستسة: كلب أصحاب الكهف
وانقة صاحل ، ،  ُيرزَ وزتار ع .وبراؽ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ٔ 

أىل  مل ينسخ، وبو قاؿ رتاعة من ويف فتح القدير أف مشروعية القنوت للنازلة مستمرّّ 
ما زاؿ رسوؿ هللا صلى )جعفر عن أنس رضي هللا عنهما  اضتديث وزتلوا عليو حديث أىب

                                                           
 حاشية اضتموى عليو. راجعىم، هبم غَتُ  قَ ضتِ أُ وقد ٔ
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عند النوازؿ، وما ذكران من أخبار اطتلفاء  ىأ (هللا عليو وسلم يقنت حىت فارؽ الدنيا
 ػتاربة الصحابة  ىف ، وقد قنت الصديق ره لفعلهم ذلك بعده يفيد تقرُّ 
 ىّ وكذلك قنت عل ، اب وعند ػتاربة أىل الكتاب، وكذلك قنت عمرُ الكذّ  مسيلمةَ 
 ػتاربة معاوية، وقنت معاوية  ىف النازلة اثبت فالقنوت عندان ىف .اىػػتاربتو  ىف، 

 .اظتصيبة الشديدة تنزؿ ابلناس ":النازلة"اظتصباح:  قاؿ ىف ،وىو الدعاء برفعها

الفقهاء  ا، إالو غيب عنَّ ألف إرادتَ  ،يعلم ما أراد هللا تعاىل لو وبو إنساف غَت األنبياء مل كلّ 
 بقولو صلى هللا تعاىل عليو وسلم فإهنم علموا إرادتو تعاىل هبم خبرب الصادؽ اظتصدوؽ؛

 .ى لعراقأوؿ شرح البهجة ل كذا ىف  ،(الدين  تعاىل بو خَتا يفقهو ىففمن يرد هللا)

ن )ابلكسر( بطل ضمنو، وىو معٌت قوعتم: إذا بطل اظتتضمِّ  إذا بطل الشيء بطل ما ىف
 .ٔعلى الفاسد فاسدٌ  ٌِتّ بْ ذه القاعدة قوعتم: اظتَ يقرب من ى، و )ابلفتح(ن اظتتضمَّ 

إال فيما إذا  ،ناه إبذنوغِ العبد الحتياجو على حق هللا تعاىل لِ  حقُّ  ـَ دِّ اف قُ قَّ إذا اجتمع اضتَ 
إنو من ابب اصتمع  :ا هلل تعاىل، ومنهم من يقوؿوجب إرسالو حقِّ  :و صيدٌ لكِ مِ  أحـر وىف

 ضيع.ال يَ  رسلو على وجوٍ ولذا يُ  ،بينهما ال الًتجيح

 

 

                                                           
 كما ىو اظتعهود ىف ىذه القواعد.  مستثنياتوعتا  ،اعدة من رتلة القواعد الفقهيةقىذه ال ٔ
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 الفن الرابع: األلغاز
 

رتع "لُْغز"، قاؿ ىف الصحاح: "أَْلَغز ىف كبلمو: إذا َعمَّى مراده"، والفقهاء يسموف ىذا 
"ُمَعمَّيات" )رتع از"، وأىل الفرائض يسمونو: "ُمَعاية" )رتع ُأْعِييَّة(، والُنحاة: غَ لْ النوع: "أَ 

ألف اضِتَجى ىو العقل وىذا النوع يُػَقوِّى  ،َأَحاِجّى" )رتع ُأْحِجيَّة(: "ُمَعمَّى(، واللُّْغِويُّوف
العقَل عند التمرُّف، وذكر بعضهم أف ىذا النوع يسمَّى أيضا ِب "اظتُغالطات اظتعنويّة"، 

َيُت ابإلشًتاؾ الوضعّى، ق ويراد هبا شيئاف: أحدمها: داللة اللفظ على معنػَ طلَ وىى تُ 
فاللُّْغز وااُلْحِجيَّة: معًٌت ُيستخرج ابضتَدس  واآلَخر: داللة اللفظ على معًٌت ونقيِضو.

 ٔواطترز ال بداللة اللفظ عليو حقيقًة وال غتازاً وال مفهوماً.

اضتكم  وجوِ  إخفاءُ  دَ صِ قُ  اظتسائل الىت (:كتب الفقو: )من األلغاز ىف  واظترادقاؿ اضتموى:  
 ٕفيها ألجل االمتحاف.

 أخرج الشيخاف عن ظتن صنَّف ىف األلغاز واألحاجى واظتَُعمَّيات واشتغل هبا: اظتَُتَمسَّك
ن الشجر شجرة ال مِ  إفّ ": قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رضى هللا عنهما أنو قاؿ عبد هللا بن عمر

، قاؿ ىشجر البواد ىف فوقع الناسُ  "؟ىما ى ثوىنها، وإهنا مثل اظتسلم، فحدِّ يسقط ورقُ 

                                                           
 ختصارٍ انتهى من حاشية اضتموى اب ٔ
هما فرأيتُ  "،العمدة"و "حَتة الفقهاء" قددياً  وقد طالعتُ ىف ديباجة ىذا الفن:  قاؿ ابن ؾتيم  ٕ

لشيخ  "األلغاز للسادة اضتنفية الذخائر األشرفية ىف" من ذلك، مث رأيت قريباً  على كثَتٍ  اشتمبلَ 
على قوؿ ضعيف  عَ رِّ ظتا فػُ  اتركاً  ، فانتخبُت منها أحسنها ابختصارٍ اإلسبلـ عبد الرب بن الشحنة

 اىػ. أو كاف ظاىراً 
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 ؟ ي رسوؿ هللا ىنا ما ىثْ أهنا النخلة، فاستحييت، مث قالوا: حدِّ  ىنفس عبد هللا: ووقع ىف
النخلة،  ى: ىقلتَ  تكوفَ  فْ قاؿ: فذكرت ذلك لعمر، قاؿ: أِلَ  "،النخلة ىى"قاؿ فقاؿ: 

 . ن كذا وكذامِ  أحب إىلَّ 

 مناذج من األلغاز الفقهية

 ؟ه الصبلة فيوكرَ ىف اظتسجد تُ  مكافٍ أّى  -ٔ

 !ما عيَّنو لصبلتو دوف غَتهفَػُقْل: 

 قاؿ: "نعم" ومل تفسد صبلتو؟ أّى مصلٍّ  -ٕ

 فقل: من اعتادىا ىف كبلمو! 

 جيب أداءىا وحيـر قضاءىا؟ أّى فريضةٍ  -ٖ

 فقل: اصتمعة، وإمنا يقضى الظهر!
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ج( خارِ الفن اطتامس: اضتَِيل )أو اظتَ   
 

 اظتقصود، تقليب الفكر حىت يهتدى إىل ؽ ىف تدبَت األمور أىذْ رتع "حيلة" وىى اضتِ 
 و"احتاؿ": طلب اضتيلة.

 يَ لِ ظتن ابتُ  اً شرعيّ  صاً لَ ما يكوف ؼتَْ )أى ىف أبواب الفقو( هنا ىواظتراد هبا قاؿ اضتموى:  
ق عليو طلِ اظتخلص من ذلك ال يدرؾ إال ابضتذؽ وجودة النظر أُ  كوفِ ولِ  ،دينيةٍ  ِبادثةٍ 
 اظتخارج".عربَّ عنو البعُض ِب"اضتيل" والبعُض اآلخُر ِب "" اىػ. و اضتيلة"لفظ 

 ص )اظتخرج(خلَ اظتَ تلى على باظتاظتفىت  لى جواز طلب اضتيل الشرعية وداللةالدليل ع
  :وػتل جوازه وتعليمو إيه

اشًتى  أف رجبلً  ٔاطترب كر ىفوذُ  ،(بو وال حتنث بيدؾ ضغثا فاضرب وخذ)قاؿ هللا تعاىل 
ؾ ابلسلعة دترَ   بعتَ ىبّل  !أربيتَ : صلى هللا تعاىل عليو وسلممن دتر بصاعُت فقاؿ  صاعاً 

بُت  وحشةٌ  وقعتْ  :أنو قاؿ وعن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما .ك دتراً سلعتِ بِ  مث ابتعتَ 
فأرسل هللا تعاىل  "،منها عضواً  هبا قطعتُ  إف ظفرتُ " :فحلفت سارة ،ىاجر وسارة

ما حيلة " :فقالت سارة :أف يصلح بينهما جربائيل عليو السبلـ إىل إبراىيم عليو السبلـ
 ،ىاجر أف أيمر سارة أف تثقب أذىن تعاىل إىل إبراىيم عليو السبلـ فأوحى هللا ؟"، دييٍت
 .التتارخانية كذا ىف  ،اآلذاف قوبُ ثُ  ن مثَّ فمِ 

                                                           
 ىف صحيحو. اضتديث عند اإلماـ مسلم  ٔ
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 .لّ ال أبس ابضتيلة فيما حيَِ  : عن الشعيب

اعترب من اضتراـ  )أى اضتيلة اصتائزة ىف الشرع( وإمنا ىو: وقاؿ أبو سليماف اصتوزجاىن 
 ٔ!والتخلص منو حسن

 شروط جواز طلب اضتيل:

 وكل حيلة حيتاؿ هبا الرجل ليتخلص هبا عن حراـ أو ليتوصل: العيوف وجامع الفتاوى وىف
 .ال أبس ابضتيلة فيما حيلّ  : حسنة وىو معٌت ما نقل عن الشعيب ىهبا إىل حبلؿ فه

 إىل الضرر أبحد. ؤدِّ وىذا كلو إذا مل يُ :  قاؿ أبو سليماف اصتوزجاىن

الغَت أو  مذىب علمائنا أف كل حيلة حيتاؿ هبا الرجل إلبطاؿ حقِّ  :التتارخانية قاؿ ىف
ال يسعو  :العيوف وجامع الفتاوى وىف ،حتردياً  مكروىة، يعٌت ىفيو فه إلدخاؿ شبهةٍ 

  ٕ!ذلك

 مناذج من اضتيل الشرعية

، ٔأف ال جيلس على رأس الرابعة :فاضتيلة :ٖاظتسجد ىف يمتْ قِ فأُ  ، إذا صلى الظهرَ  -ٔ
 مع اإلماـ. ىويصل ،حىت تنقلب ىذه الصبلة نفبلً 

                                                           
 انتهى من األشباه وحاشية اضتموى عليو. ٔ
 انتهى من األشباه وحاشية اضتموى عليو. ٕ
 لفضيلة اصتماعة اىػ من حاشية اضتموى. : وأراد الصبلة مع اإلماـ إحرازاً يعٌت ٖ
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آخر داخل  قصد مكاانً  :مكة بغَت إحراـ من اظتيقات دخوؿَ  ىُّ فاقإذا أراد اآل -ٕ
 .اظتواقيت كبستاف بٍت عامر

ستثناء )أى ِب "إف شاء الطبلؽ ابإل لَ صِ : فاضتيلة: أف يَ د إمساكهاويري وطّلق زوجتَ  -ٖ
حىت إف  ملفوظاً  ، والشرط أف يكوف اإلستثناء موصوالً بطل األقواؿيُ  هللا" فإف اإلستثناء
  .ٕ(اظتفصوؿ ال يعمل

 

 

 

 

 

                                                                                                                
وإذا انقلبْت ىذه الصبلة نفبًل َيُضّم إليها ركعًة أخرى لئبل يلـز التنفل ابلبتَتاء اىػ من حاشية  ٔ

 اضتموى.
2
 انتهى من األشباه وحاشية اضتموى عليو.  
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 ٔالفن السادس: الفروؽ
 

: "، وعّلق عليو اضتموى ىذا الفن ىف اظتقدمة "فن األشباه والنظائر يم ؾت شتَّى ابنُ 
ر ناظِ وىو اظتُ  "،َْت ظِ نَ " رتعُ  "النظائر"و ،لثْ اظتِ  :ويْ بِ و والشَّ بْ والشِ  "،وبْ شِ " رتعُ  "األشباهُ "و

 خفيةٍ  مورٍ اضتكم أِل  مع اختبلفها ىف ها بعضاً بعضُ  وُ بِ شْ تُ  اظتسائل الىت :واظتراد هبا ،لثْ واظتِ 
 ٕ.ىمأنظارِ  ركها الفقهاء بدقةِ دْ أَ 

 مناذج من الفروؽ

ُـ قاؿ  -ٔ ببل وضوء  يتُ صلّ  :فبل إعادة عليهم، ولو قاؿ ،اغتوسيّ  كنتُ : بعد شهر اإلما
والثاين  ،بعيدٌ  والفرؽ أف إخباره األوؿ مستنكرٌ  ،ناً أعادوا إف كاف متيقِّ  :ؾتسٍ  ثوبٍ  أو ىف

 .ٖلتمَ ػتُ 

                                                           
ىف فروقو: إف مسائل الشرع رمبا يتشابَُو صورُىا وخيتلف أحكاُمها ِلعلٍل   قاؿ أبو دمحم اصتويٌت ٔ

أوجبْت إختبلَؼ األحكاـ، وال يستغٌت أىل التحقيق عن اإلطبلع على تلك العلل الىت أوجبت 
 افًتاؽ ما افًتؽ منها واجتماع ما اجتمع منها اىػ.

ها من رتعتُ  ،لفن( من كل ابب شيئاً عتذا الفن: ذكرت فيها )أى ىذا ا توقدممقاؿ ابن ؾتيم ىف  ٕ
،كما نَػبَّو عليو اضتموى( )الصواب: "فروؽ اإلماـ احملبوىب   ىفروؽ اإلماـ الكرابيس

 اىػ. وقاؿ اضتموى: وقد صنفوا لبياهنا كتباً كفروؽ احملبويب والكرابيسي "تلقيح احملبويب"اظتسمى بِ 
 اىػ.

فيخرب بذلك  ،مث يتحقق عدمها ،ىاوجودَ  ظاانً  ىفيصل ،الطهارة يشتبو على اإلنساف أمرُ  يعٌت ٖ
 فيصدؽ اىػ من حاشية اضتموى.
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 ،وال أيمث ،يقطعها :ومفًتضاً  ،ال يقطعها :بلً بعد شروعو متنفِّ  لصبلة اصتماعة قيمتْ أُ  -ٕ
  .إلصبلحها ال األوؿ والفرؽ أف الثاىن

  .ال بوعتا للضرورة )أى مكروه( سؤر الفارة ؾتس -ٖ

دوف  ٔتتبلشى ابظتضغها، ألهنا غَ ضَ ف مَ إ، ال ن خارجٍ مِ  ر اببتبلع شتسمةٍ قضى وكفَّ  -ٗ
 .االبتبلع

والفرؽ أف  ،ال :وإف أنزؿ ،ؿنزِ ها إف مل يُ ا وفروعُ ـ أصوعتُ حرُ  :بشهوة امرأةً  سَّ لو مَ  -٘
َـ أُ  اظتسَّ  عليو  متْ حرُ  بشهوةٍ  امرأةً  من مسَّ : "قاؿ عليو الصبلة والسبلـ ،اصتماع قيم مقا

 .ظاىراً  فالسببية بدوف اإلنزاؿ أظهر ومع اإلنزاؿ ال يكوف سبباً  "،وها وابنتُ أمُّ 

، وال يكره دخوؿ اظتشرؾ، والفرؽ أف َمْنَع اصتنب فيو ه دخوُؿ اصتنب اظتسجدَ كرَ يُ  -ٙ
 داٍع إىل التطهَت، وىف منع اظتشرؾ تبعيد لو من اإلدياف فبل دُيَنع.

 

 

                                                           
 يعٌت فبل تدخل جوفو اىػ من حاشية اضتموى. ٔ
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 ٔالفن السابع: اضِتكايت واظتُراسبلت
 

 ٕيوسف رزتو هللا اإلماـ األعظم ألىبوصية 

 :فقاؿ لو ،على الناس السَتة واإلقباؿُ  وحسنُ  بعد أف ظهر لو منو الرشدُ 

 م األطفاؿَ كلِّ فتنة، وال أبس أف تُ  فإهنم ،قُتراىِ م اظتُ كلِّ إىل األسواؽ وال تُ  ر اطتروجَ كثِ ال تُ 
، وال ٖاظتسجد فإذا دعاؾ ذلك فاقعد ىف ،وال تقعد على قوارع الطريق ،همح رءوسَ سَ ودتَ 

اإلبريسم، فإف ذلك  وأنواعَ  ىّ واضتل وال تلبس الديباجَ  ،األسواؽ واظتساجد أتكل ىف
ك الفراش إال وقت حاجتِ  مع امرأتك ىف بيتك ىف ر الكبلـَ كثِ وال تُ ، إىل الرعونة ىفضيُ 

بذكر هللا تعاىل، وال تتكلم أبمر ها وال تقرهبا إال ها ومسَّ ر ظتسَ كثِ إليها بقدر ذلك، وال تُ 
ولعلك إذا  ،كبلمك  ، فإهنا تنبسط إليك ىفىنساء الغَت بُت يديها وال أبمر اصتوار 

ك شبابِ  عنفوافِ  لعلم ىفاب واشتغلْ ، عن الرجاؿ األجانب متْ عن غَتىا تكلَّ  متَ تكلَّ 
والنصيحة صتميع وعليك بتقوى هللا تعاىل وأداء األمانة ، ؾك وخاطرِ قلبِ  فراغِ  ووقتِ 
م إال بعد ر معاشرهتَ كثِ وال تُ  ،ىمرْ قِّ ك ووَ نفسَ  رْ قِّ ابلناس، ووَ  فَّ ستخِ ة، وال تَ ة والعامّ اطتاصّ 

                                                           
فيو أواخر كتب  طالعتُ  كنتُ  قد ،واسعٌ  فنّّ  ىف ديباجتو عتذا الفن: ىذا قاؿ ابن ؾتيم  ٔ

 هىذ ىف اختصرتُ  لكٌّت  ،"طبقات عبد القادر"و مراراً  ى"مناقب الكردر "الفتاوى، وطالعت 
وىف صحة بعض اىػ. أقوؿ:  على ما اشتمل على أحكاـ غالباً  مقتصراً  منها الزبدة ةاسرّ الكُ 

 وصدقها توّقٌف وأتّمٌل، فلَتاجع وليتحّقَق! ىف ىذا الفناظتُوَردة  اضتكايت
 كثَت.  الوصيَة ىنا إبختصاٍر وحذؼٍ  نقلتُ  ٕ
 اظتسجد اىػ من حاشية اضتموى. فخالْفها واقعْد ىفمنك نفُسك ذلك أى: إذا طلبْت  ٖ
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ابلعلم وإف مل  ن أىلو اشتغلم بذكر اظتسائل، فإنو إف كاف مِ معاشرهتَ  لْ أف يعاشروؾ، وقابِ 
دونك قلِّ فإهنم قـو يَ  ،الكبلـ أبمر الدين ىف م العامةَ كلِّ وإيؾ وأف تُ ، كيكن من أىلو أحبَّ 
إليو  مَّ ضُ إال عن سؤالو وال تَ  بْ فبل جتُ  اظتسائل ومن جاءؾ يستفتيك ىف ،فيشتغلوف بذلك

واحد  كلَّ   ذتَ ختّ ك كأنك اِ يْ هِ قِّ فَ تػَ ل على مُ قبِ وأَ ، جواب سؤالو وعليش شوِّ ه؛ فإنو يُ غَتَ 
و، فإنو ناقشْ من العامة والسوقة فبل تُ ك شَ ومن انقَ ، العلم ىف زيدىم رغبةً لتَ  وولداً  منهم ابناً 

 ضَ رْ وال تػَ  ،عند ذكر اضتق وإف كاف سلطاان ن أحدٍ مِ  ك، وال حتتشمْ وجهِ  ب ماءَ ذىِ يُ 
فالعامة إذا مل يروا منك  ،ؾ ويتعاطاىاك من العبادات إال أبكثر ؽتا يفعلو غَتُ لنفسِ 

ك ال ينفعك علمَ  تقدوا أفَّ الرغبة واع اعتقدوا فيك قلةَ  :عليها أبكثر ؽتا يفعلوف اإلقباؿَ 
اظتناظرة  هم ىفناقشْ وإف استفتوؾ اظتسائل فبل تُ ، ىم فيو ىالذ إال ما نفعهم اصتهلُ 

أساتذهتم، فإهنم  ىف طعنْ ، وال تَ إال عن دليل واضحٍ  واظتطارحات، وال تذكر عتم شيئاً 
 لو ىفؾ كما أنت رِّ سِ  هلل تعاىل ىف نْ من الناس على حذر، وكُ  نْ وكُ ، يطعنوف فيك

 وإيؾ وأف تتكلم ىف ،صلح أمر العلم إال بعد أف جتعل سره كعبلنيتويعبلنيتك، وال 
يف  لّ والكَ  اطراطت ىف ث اطتللَ ورِ على خوؼ، فإف ذلك يُ )أى اظتناظرة( غتلس النظر 

 كنْ وال تَ  ،إال على طمأنينة شِ ، وال دتَ يت القلبَ فإنو ديُِ  ،ر الضحكَ كثِ وإيؾ أف تُ  ،اللساف
وإذا ، هان خلفِ ى مِ نادَ و، فإف البهائم تُ بْ األمور، ومن دعاؾ من خلفك فبل جتُ  ىف عجوالً 

 اضتركة عادةً  وقلةَ  ك السكوفَ لنفسِ  ذْ واختَِّ  ،كصوتَ  ر صياحك وال ترفعْ كثِ فبل تُ  متَ كلَّ تَ 
هللا تعاىل فيما بُت الناس ليتعلموا ذلك منك،  ر ذكرَ كثِ وأَ ، كيتحقق عند الناس ثباتُ  ىك

تقرأ فيها القرآف وتذكر هللا تعاىل وتشكره على ما  خلف الصبلة داً رْ ك وِ لنفسِ  ذْ واختَِّ 
تنتفع من دنياؾ لعلى الغَت  ظْ ك وحافِ نفسَ  بْ اقِ ورَ ، ك من الصرب وأوالؾ من النعمعَ دَ وْ أَ 

إىل دنياؾ وإىل ما أنت فيو، فإف هللا تعاىل سائلك عن رتيع  نَّ ئِ طمَ وال تَ  ،وآخرتك بعلمك
ر كثِ على التبلوة وأَ  ـْ عنهم العلم وداوِ  لؤلستاذ ومن أخذتَ  واستغفرْ  اظتوتَ  كرِ واذْ  ،ذلك
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ضوف عليك من عرِ ة ما يَ من العامّ  قبلْ او  من زيرة القبور واظتشايخ واظتواضع اظتباركة،
من  س أحداً الِ اظتساجد واظتنازؿ واظتقابر، وال جتُ  رؤي الصاضتُت ىف لنيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وىفا رؤيىم ىف

دخوؿ اظتسجد  ب لِ ىَّ أَ ف فتَ ف اظتؤذِّ ذَّ وإذا أَ  ،إىل الدين أىل األىواء إال على سبيل الدعوة
عليو  رْ شِ شيء فأَ  ومن استشارؾ ىف، ر أسرار الناسظهِ وال تُ  ،ال تتقدـ عليك العامةُ  ىك

أوالؾ وآخرؾ، إف  فإنك تنتفع هبا ىف ىذه وصيىتْ  بلْ واقْ  ،مبا تعلم أنو يقربك إىل هللا تعاىل
 وال صاحبَ  اابً وال كذّ  اعاً طمَّ  كُ وال تَ  ،ض بو اظترءُ بغَ وإيؾ والبخل فإنو يُ ، شاء هللا تعاىل

األحواؿ كلها،  ىف ضَ يْ من الثياب البِ  األمور كلها. والبسْ  ك ىفمروءتَ  ، بل احفظْ ٔختليطٍ 
ر من نفسك ظهِ الدنيا، وأَ  ىف والرغبةِ  اضترصِ  من نفسك قلةَ  راً ظهِ غٌت القلب مُ  رْ ظهِ وأَ 

 فتْ و ضعُ مهتُ  فتْ عُ من ضَ  فإفّ  ،ذا مهة نْ ، وكُ فقَتاً  وإف كنتَ  ر الفقرَ ظهِ الغناء، وال تُ 
 ،إىل األرض النظرَ  ـْ ، بل داوِ وال مشاالً  دييناً  فبل تلتفتْ  الطريق ىف وإذا مشيتَ  ،ومنزلتُ 
نك مكِ ؾ ليُ ؾ غَتَ أمورَ  ؿِّ منها ووَ  هللا خَتٌ رة عند أىل العلم، فإف ما عند قَّ حَ الدنيا اظتُ  رِ قِّ وحَ 

ؼ عرِ ومن ال يَ  م اجملانُتَ كلِّ وإيؾ أف تُ ، على العلم فإف ذلك أحفظ ضتاجتك اإلقباؿُ 
بذكر اظتسائل فيما بُت  ٕوفقويستغر  والذين يطلبوف اصتاهَ  من أىل العلم واضتجةَ  اظتناظرةَ 
وإيؾ والغضب  ،وإف عرفوؾ على اضتق ك وال يبالوف منكفإهنم يطلبوف ختجيلَ  ،الناس

من  وال تنسٌت ال بد لو أف يكذب على العامة فإف القاصّ  صّ قُ غتلس العلم، وال تػَ  ىف
، اظتسلمُت صلحةِ ك وميك ظتصلحتِ وصِ ، وإمنا أُ مٌتِّ  ىذه اظتوعظةَ  بلْ صاحل دعائك، واقْ 

 .انتهى

                                                           
 أى ختليط اضتق ابلباطل واصتّد ابعتزؿ اىػ من حاشية اضتموى. ٔ
اىػ من  يذكروف اظتسائل الغريبة ىالنسخ ولعل الصواب يستغربوف بذكر اظتسائل أ كذا ىف  ٕ

 حاشية اضتموى.
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 َمسَرد صتملة قواعد األشباه واجمللة
 

 هال حفظُ سهُ ىف صعيد واحد ليَ  احشدهتُّ األشباه،  منىذه رتلة القواعد الفقهية 
أّواًل القواعد  ، فأوردتعلى قواعد األشباه الزائدة قواعد اجمللةها بوأردفتُ  ،هاضبطُ و 

لقواعد اظتُْوَردة ضمن إىل ا من الفن األوؿ، مث تطّرقتالست األمهات من الباب األوؿ 
من الفن األوؿ، وىف األخَت  القواعد من الباب الثاىن ُسْقت مثىذه القواعد الست، 

وما كاف أشبو ابلضوابط ال القواعد صّدرتُو  ،الزائدة على األشباه قواعد اجمللة سردتُ 
 : وابهلل التوفيق بلفظة "ضابطة"،

 الباب األوؿ من الفن األوؿ:قواعد 

 نيةلإال اب ال ثواب -ٔ

  األمور مبقاصدىا -ٕ

 ابلشكاليقُت ال يزوؿ  -ٖ

 اظتشقة جَتُلب التيسَت -ٗ

 الضرر يُزاؿ -٘

 العادة ػُتَكَّمة  -ٙ

منية لقاعدِة )  األمور مبقاصدها:(القواعد الضِّ
 تعيُت اظتَْنِوّى واجب لتمييز األجناس -ٚ
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 ال يكفى التلّفظ ابللساف دوف نية القلب -ٛ

 ال ُيشًتط مع نية القلب التلّفُظ ىف رتيع العبادات -ٜ

ـّ ابلنية مقبوؿ  -ٓٔ  دينًة ال قضاءً ختصيص العا

مظلوماً )اضتالُف( اليمُت على نية اضتالف إف كاف  )ضابطة( -ٔٔ
 وعلى نية اظتستحِلف إف كاف ظاظتاً 

 األدياف َمْبِنّيٌة على األلفاظ ال على األغراض)ضابطة(  -ٕٔ
منية لقاعدِة )  اليقني ال يزول ابلشك:(القواعد الضِّ

 األصل بقاء ما كاف على ما كاف -ٖٔ

 األصل براءة الذمة -ٗٔ

 فاألصل أنو مل يفعل ،من شكَّ ىل فعل شيئاً أـ ال -٘ٔ

من تيّقن الفعَل وشكَّ ىف القليل والكثَت زتَُِل على  -ٙٔ
 القليل

 ما ثبت بيقٍُت ال يرتفع إال بيقُتٍ  -ٚٔ

)ىف الصفات العارضة وأما ىف الصفات األصلية:  األصل العدـ -ٛٔ
 فاألصل الوجود(

 األصل إضافة اضتادث إىل أقرب أوقاتو -ٜٔ
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 األشياء اإلابحة؟ىل األصل ىف  -ٕٓ

 األصل ىف األبضاع التحرًن -ٕٔ

 األصل ىف الكبلـ اضتقيقةُ  -ٕٕ

منية لقاعدِة )  املشقة ََتُلب التيسري:(القواعد الضِّ
ْت قضيّ ُته(ا)ومبعناه ُته خفَّ  : ما عّمْت بِلي َّ

)وتُ َقيَّد القاعدة بقوهلم: املشّقة واحلرج إمنا يعتربان ىف موضٍع ال نصَّ فيه، وأما مع 
 خبالفه فال!(النّص 

 األمر إذا ضاؽ اّتسع وإذا اّتسع ضاؽ -ٖٕ
 : كلُّ ما/كلَّما جتاوز عن َحدِّه عاد إىل ضّده(ا)ومبعناى

منية لقاعدِة )  :(الضرر يُزالالقواعد الضِّ
 الضرورات تُِبيح احملظورات -ٕٗ

 ما أُبِيح للضرورة يتقّدر بقدرىا -ٕ٘
 ما جاز لعذٍر بطل بزوالو( )ويَقُرب منها:

 يُزاؿ ابلضررالضرر ال  -ٕٙ
 (الضرر العاـ دفعِ  ألجلِ  يُتَحمَّل الضرُر اطتاصُّ يَّد القاعدُة بقوعتم: وتُػقَ )

 (األشّد يُزاؿ ابألخفّ  مها أعظم ضرراً من اآلخر: فإفّ لو كاف أحدُ )وبقوعتم: 
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َمْفسداتف ُروِعى أعظُمهما ضرراً ابرتكاِب  ضَ إذا تعارَ  -ٕٚ
 أخفِّهما

 (/ خيتار أىوف الشَّّرينبَِبِليػََّتُت خيتار أىوهنما: من ابْػُتِلَى ا)ومبعناى

 َدْرُء اظتفاسد أوىل من َجْلب اظتصاحل -ٕٛ
ـَ دفعُ  اظتفسدة غالباً، وقد ُتراَعى  )فإذا تعارضْت مفسدٌة ومصلحٌة: ُقدِّ

 اظتصلحُة لِغلبِتها على اظتفسدة(

 كانت أو خاصةً ؿ منزلة الضرورة عامًة  زَّ نػَ اضتاجة تػُ  -ٜٕ

منية لقاعدِة ) مة:(القواعد الضِّ  العادة ُُمَكَّ
 (إمنا تُعترَب العادة إذا اطَّردْت أو غلبتْ )وتُ َقيَّد القاعدة بقوهلم: 
 (ال عربة ابلعرف الطارئ)وبقوهلم: 

 بداللة اإلستعماؿ والعادة )العرؼ( ُتًتَؾ اضتقيقةُ  -ٖٓ

 العادة اظتُطََّردة تُػنَػزَّؿ منزلَة الشرط  -ٖٔ
 اظتعروؼ )أو اظتشروط( عرفاً  كاظتشروط شرعاً(: ا)ومبعناى

 قواعد الباب الثاىن من الفن األوؿ:

 ض ابإلجتهادنقَ اإلجتهاد ال يُ  -ٕٖ

ـُ  -ٖٖ  إذا اجتمع اضتبلؿ واضتراـ َغَلَب اضترا
 )ومبعناه: ما اجتمع ػُتّرِـ وُمِبيح إال غُلَِّب احملرِّـُ 

 يُػَقدَّـ اظتانعُ إذا تعارض اظتانِع واظتقتِضى فإنو )وتدخل فيها:(  -ٖٗ
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   ابلُقَرب؟ اإليثارُ  هكرَ ىل يُ  -ٖ٘

َفكٍّ عن متبوعِ  التابع اتبع -ٖٙ  و()أى غَُت ُمنػْ

"ما مل  )وقيَّده ىف اجمللة بِ  التابُع ال يُفَرد ابضتكم)وتدخل فيها:(  -ٖٚ
 مقصوداً( َيِصرْ 

 اظتتبوع ط بسقوطِ سقُ التابع يَ )وتدخل فيها أيضا:(  -ٖٛ
 (سقط الفرعُ  إذا سقط األصلُ )ويَقُرب منها: 

 التابع ال يتقّدـ على اظتتبوع)وتدخل فيها أيضا:(  -ٜٖ

 /يُغتَفرابع ما ال يفتقرىف الت /يُغتَفريُفتَقر)وتدخل فيها أيضا:(  -ٓٗ
 اظتتبوع ىف

 )ويَقُرب منها: يُفتَقر/يُغتَفر ىف الشيء ِضمناً ما ال يفتقر/يُغتَفر قصداً( 
 (نتهاءً ابتداًء وجتوز او )ويَقُرب من ىذا اصتنس: من ال جتوز إجازتُ 

 ىف البقاء ما ال يغتفر ىف اإلبتداء)أى يُتساَمح( يُغتَفر  -ٔٗ
)وعكس ىذه القاعدة: يُغتَفر )أى يُػَتساَمح( ىف اإلبتداء ما ال يغتفر ىف 

 البقاء(

)ومل يقيَّد ىف  ابظتصلحة وطٌ نُ ة مَ اإلماـ على الرعيّ  ؼُ تصرُّ  -ٕٗ
 (""اإلماـاجمللة بِ 

 اضتدود ُتدرَأ ابلشبهات -ٖٗ
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 اال يدخل حتت اليد فبل ُيضَمن ابلغصب ولو صبيِّ  رُّ اضتُ  -ٗٗ

ومل خيتلف  واحدٍ  ن جنسٍ مِ  أو أمورٌ  رافِ إذا اجتمع أمْ  -٘ٗ
 مقصودمها دخل أحدمها ىف اآلخر غالباً 

ن كِ إعماؿ الكبلـ أوىل من إمهالو مىت أمكن فإف مل ديُ  -ٙٗ
 (الكبلـ يُهَمل إذا تعذَّر إعماؿ)وعرّب عن القطعة الثانية ىف اجمللة ِب" ُأمهِْل

َر )وفُ  إذا تعّذرِت اضتقيقُة ُيصار إىل اجملاز)وتدخل فيها:(  -ٚٗ سِّ
 كاظتتعّذر(اظتهجور شرعاً أو عرفاً  و "بِ 

 التأسيس خَت من التأكيد:(  أيضا )وتدخل فيها -ٛٗ

 اطتَراج ابلضماف -ٜٗ

 السؤاؿ ُمعاٌد ىف اصتواب -ٓ٘

السكوت )وقُػيَِّد ىف اجمللة ِب"لكّن  ال يُنَسب إىل ساكت قوؿٌ  -ٔ٘
 (ض اضتاجة بيافٌ عرِ ىف مَ 

 الفرض أفضل من النفل إال ىف مسائل -ٕ٘

 ما حُرـ َأْخُذه حُرـ إعطائُو -ٖ٘
 )ويَقُرب منها:( ما حُرـ ِفْعُلو حُرـ طََلُبو

 ورمانِ و ُعوِقب ِب انِ وَ من استعجل الشيء قبل أَ  -ٗ٘
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 الوالية اطتاصة أقوى من الوالية العامة -٘٘

 هعربة ابلظّن البَػُتِّ خطؤُ  ال -ٙ٘

 َكذِْكِر ُكلِّو ما ال يتجزّأ ِذْكُر بعضِ  -ٚ٘

 ُب ُأِضْيَف اضتكُم إىل اظتباشرُر واظتتسبِّ إذا اجتمع اظتباشِ  -ٛ٘
 

 قواعد اجمللة الزائدة على قواعد األشباه:

 واظتعاىن ال لؤللفاظ واظتباىن العربة ىف العقود للمقاصد -ٜ٘

 القدًن ُيًتَؾ على ِقَدِمو -ٓٙ
 الضرر ال يكوف قددياً  -ٔٙ

 ما مل يَػُقم الدليُل على خبلفو حُيَكم ببقائو ما ثبت بزمافٍ  -ٕٙ
 الصريحال عربة ابلداللة ىف مقابلِة  -ٖٙ
 ال مساغ لئلجتهاد ىف َمورِِد النصّ  -ٗٙ

 ه ال يُقاُس عليوما ثبت خببلؼ القياس فغَتُ  -٘ٙ

 الَ َضَرَر والِضرارَ  -ٙٙ

 إذا زاؿ اظتانُع عاد اظتمنوعُ  -ٚٙ

 الضرُر يُدَفع بقدر اإلمكاف -ٛٙ
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 الغَت ااِلضطرار ال يُبِطل حقَّ  -ٜٙ

 اجيب العمل هب استعماؿ الناس حّجةٌ  -ٓٚ

 اظتُمتِنع عادًة كاظتمتنع حقيقةً  -ٔٚ

  األزمافتغَتُّ األحكاـ بِ  ال يُنَكر تغيػُّرُ  -ٕٚ

 العربة للغالب الشائع ال للنادر -ٖٚ

 التُّجَّار كاظتشروط بينهم اظتعروؼ بُت -ٗٚ

 التعيُت ابلعرؼ كالتعيُت ابلنصّ  -٘ٚ

 ضروراتومن َمَلَك شيئا َمَلَك ما ىو ِمن  -ٙٚ

 ُعود كما أف اظتعدـو ال يعودالساقط ال يػَ  -ٚٚ

 الشيُء بطل ما ىف ِضْمِنو إذا بطل -ٛٚ

 إذا بطل األصل ُيصار إىل البدؿ -ٜٚ

 البقاء أسهل من اإلبتداء -ٓٛ

 ال يَِتّم التربُّع إال ابلقبض )ضابطة( -ٔٛ

التقييد نصِّا أو  اظتُطَلق جيرى على إطبلقو ما مل يَػُقم دليلُ  -ٕٛ
 داللةً 
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 اضتاضر لْغوٌ  الوصف ىف -ٖٛ

 دليل الشيء ىف األمور الباطنة يقـو مقامو -ٗٛ

 الكتاب كاطِتطاب -٘ٛ

 اإلشارة اظتعهودة لؤلخرس كالبياف ابللساف -ٙٛ

 يُقَبل قوُؿ اظتًتجم مطلقاً  -ٚٛ

 (الناشىِء عن دليل)ال حجة مع اإلحتماؿ  -ٛٛ

 ال عربة للتوىُّم  -ٜٛ

 الثابت ابلربىاف )البيِّنة( كالثابت ابلِعياف )اظتشاىدة( -ٜٓ

 على اظتدِعى واليمُت على من أنكرالبّينة  -ٜٔ

 البّينة إلثباِت خبلِؼ الظاىر واليمُت إلبقاِء األصل -ٕٜ

يٌة و اليمُت حجٌة قاصرةٌ بال -ٖٜ  ّينة حجٌة متعدِّ

 اظترُء مؤاَخٌذ إبقرارِه -ٜٗ

 اضتاكم خَيَْتّل معو حكمُ ال ن ال حجة مع التناُقض ولك -ٜ٘

 قد يثُبت الفرُع مع عدـِ ثبوِت األصل -ٜٙ

 جيب ثبوتُو عند ثبوِت الشرطق ابلشرط لَّ اظتع -ٜٚ
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 يلـز مراعاُة الشرط بقدر اإلمكاف -ٜٛ

 التعليق تكوف الزمةً  رِ وَ صُ اظتَواِعيد بِ  -ٜٜ

 األجر والضماف ال جيتمعاف -ٓٓٔ

 الُغْرـ ابلغُْنم -ٔٓٔ

 ، والنقمة بقدر النعمةالنعمة بقدر النِّْقمة -ٕٓٔ

 ما مل يكن غُترَباً  ُيضاؼ الفعُل إىل الفاعل ال إىل اآلِمر -ٖٓٔ

 ناىف الضمافيُ اصتواز الشرعّى  -ٗٓٔ

 دتعمَّ ر ضامٌن وإف مل يَ اظتباشِ  -٘ٓٔ

 داظتُتسبِّب ال يضمن إال ابلتعمُّ  -ٙٓٔ

 ارٌ جناية الَعْجماء ُجبَ  )ضابطة( -ٚٓٔ

 األمر ابلتصرُّؼ ىف ِمْلك الغَت ابطلٌ  -ٛٓٔ

 ال جيوز ألحٍد أف يتصّرؼ ىف ِمْلك الغَِت ببل ِإْذنِو -ٜٓٔ

 أف أيخذ ماَؿ أحٍد ببل سبٍب شرعىٍّ  ال جيوز ألحدٍ  -ٓٔٔ

 سبِب اظِتْلك قائٌم مقاـ تَػَبدُِّؿ الذات تَػَبدُّؿُ  -ٔٔٔ

 ن سعى ىف نَػْقِض ما ًَبَّ ِمن جهِتو فَسْعُيو مردوٌد عليومَ  -ٕٔٔ
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واضتمد هلل أوال وآخرا وظاىرا وابطنا، واضتمد هلل الذى بنعمتو تتّم الصاضتات. وصلى هللا 
 تعاىل على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم، واضتمد هلل رب العاظتُت.

ذلك بقلم جامعو الفقَت دمحم يونس بن خالد األظتاىن غفر هللا تعاىل لو ولوالديو وؾتز 
 ومشاخيو واظتسلمُت. آمُت. وذلك ىف شهر رجب سنة تسع وثبلثُت وأربعمئة وألف.
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