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الحؿد هلل حؿدا يقايف كعؿف ويؽافئ مزيده، ولف الشؽر كؿا يـبغيل لالي   

وحبقيي   ،ك لييقد الؿرلييؾقـوجفف ولعظيقؿ ليؾطاكف، ولـؾييل وللييؾؿ عؾيي

ا لألمة ا ومعؾؿً محؿيد الؿصطػيك إمقيـ، اليذي لرليؾف هادييً ،رب العالؿقيـ

يػؼففييا يف ديـفييا ويبييقـ لفييا لييبؾ الةقيير، يشييريعة لفييؿ فقفييا ـيي ح دكقيياهؿ 

  ولعادة آخرهتؿ.

  ٌ  عؾيؿ الؼقاعيد الػؼفقية ميـ لهيؿ العؾيقم لؾػؼقييف، يضبييط لييف فينن   /ا ةػػ  أ

يعقدهيييا، وهيييق كالؿقيييزان لؾؿسيييا،ؾ  الؿسيييا،ؾ، ويالؿيييع هتيييواهتا، ويؼيييرب

تعيييرع عؾقيييف، وتيييقزن ييييف، فعـدميييا تعيييرع الؿسيييللة عؾيييك الؼا يييل لو 

الؿػويل، يعر فيا عؾييك هييذه الؼقاعييد، ويطبؼفييا عؾقفييا، ويعييرـ حؽؿفييا 

ميـ ليفقلة العؾيؿ،  وليذا فؼيد اهوييؿ الػؼفيياب يالؼقاعيد الػؼفقية لؿيا فقفيا :هبيا

واإلحاطة يلحؽيام الػيرود دون حػظفيا، واإللؿيام يؿيدلقٓهتا دون جؿعفيا، 

ولؿيا يتتي  عؾقفيا ميـ اكوظييام الؽؾقيات لؾالز،قيات، وليقٓ الؼقاعيد الػؼفقيية 

موـاثيرة توـاقيض فيل ظقاهرهييا، ونن اتػؼييت  االػؼفقية فروعً لؽاكت إحؽام 

 فيل مدليق  يقاطـفيا.
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ومــ ضبـط الػؼـف بؼقاعــه  اـــنغـك "هييي:  684)ت $ اىلؽاــٖقيا  

 "عــ حػـظ أكثـر الجزئقـات ٓكهراجفـا فـل الؽؾقـات

فــ عظقـؿ، بـف يطؾـع عؾـك حؼائـؼ "هيي:  999)ت $ الفـئيطوقيا  

ـــف ومهاركـــف، ـــل ففؿـــف واــــنحضار ،  الػؼ ـــر ف ومآخـــ   وأــــرار ، وينؿف

يــ،، ومعرفــأ أحــؽال الؿلـائؾ النـل لقلـ  ويؼنـهر عؾــك اللحــاو والنخر

بؿلطقرة، والحقادث والققائع النل ٓ تـؼضل عؾك مؿر الزمـا،، ولفـ ا قـا  

 ."بعض أصحابــا: الػؼـف معرفـأ الـظائـر

يودرييس عؾيؿ الؼقاعيد الػؼفقية، وفيل لثـياب ذليؽ   فـل الؾيف وقيد هتير  

م كويياب لييفؾ الػفييؿ، وا يي  مييـ عييد -وفؼفييؿ الؾييف- اهتيوؽك الطيي ب

العبيارة، يؼيرب هيذا الػيـ: فدفعـييل ذلييؽ لالؿييع هييذه الة ـيية: لوؽييقن 

ـٍيخٓا/ ،مقسيرًة لؾطي ب درالية هيذا العؾيؿ  ـو

ٔاغـػ اىفلٓيـث غِـػ الشـاـػيث)  .:اخلالضـث ــٖ اىل

 ميع اعتافيل يالوؼصقير وقؾية البضاعية. 

 ملِٓز اآليت/ورست يف ْؼه اخلالضث وـق ا
يف الغالي  إعيؿ: ٕقيدم خ ـيًة  لةصت كو  الؿرحؾية الااكقية -9

 مقسرًة لؾدارس والؼارئ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/3 الػروق   (1)

 .9/6إهتباه والـظا،ر   (2)

 .33ـظر  ـي ي (3)
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  فقفيا الؿؼهمـأقسؿت هيذه الة ـية نليك  مؼدمية وث ثية فصيق .  - 2

  فيل الؼقاعيد الةؿييس، ثييؿ الػصـؾ إو ثيؿ ، تعريػ يعؾؿ الؼقاعد الػؼفقة

 تحوفييا تطبقؼييات كاقييرة، الؽؾقيية الوييل يدخييؾ  فيل الؼقاعييد الػصـؾ الثاكـل

   لؾؼقاعيد الؿةوؾيػ فقفيا.الػصـؾ الثالـثو

 ،ثييؿ دلقؾفييا ولهؿقوفييا ،ثيؿ للػاظفييا ومعـاهييا ،لذكير كيص الؼاعيدة  - 3

 ،وهتيييروطفا نن وجيييدت، ثيييؿ تطبقؼاهتيييا، ثيييؿ ميييا يوػيييرد عـفيييا ميييـ ققاعيييد

الؿسيييواـقات نن  ثيييؿ يعيييض ،عييية تطبقؼييياتقوصييير عؾيييك ذكييير ث ثييية لو لريلو

 وجيدت.

جييت فييا فييل الؿصحييػ الشييريػ، وخر  عيزوت أييات نليك مظاك   -4 

الحدييث ميـ حقيث الصحية والضعيػ اعوؿييادا  إحادييث. ميع ذكير درجية

 عؾيك لحيؽام الؿحدثقيـ.

 عؿؾت حقاهتل لوق ق  الؿقا ع الول تحواج نلك يقان. -5

ـيييل لن لتؼيييدم يالشيييؽر ليييؽؾ ميييـ قيييدم ليييل ميييـ الؿسييياعدة ميييا وٓ يػقت

الة ـية فالييزى الؾييف الالؿقييع خقيير الالييزاب فييل  لعاكـيل عؾيك نتؿيام هيذه

 الدكقيا وييقم الؾؼياب.

فؿا كان يف هذه الة ـة مـ ـقاب فؿـ اهلل، وما كان ميـ خطيل  اولخقرً 

وٓ يسيعـل نٓ لن لقيق  كؿيا قيا  ولليوغػر الؾيف مـيف،  فؿـ كػسل والشقطان،

مـــف عؾــك حــرو أو معـــك يجــ   وكؾ مــ عثــر"   $اإلميام الةطاييل 

تغققـر  فـحــ كـاشــه  الؾــف فــل إصهحــف، وأداق حــؼ الـصقحــأ فقــف، فــن، 
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الكلـا، ضعقـػ ٓ يلـؾؿ مــ الخطـل إٓ أ، يعصؿــف الؾــف بنقفقؼــف، وكحـــ 

 ."وكرغـ  إلقـف فـل دركـف إكـف جـقاد كلـل  الؾـف ذلـؽ

ليل  القجفيف الؽرييؿ، وذخيرً  اوالؾيف لليل  لن يالعيؾ هيذا العؿيؾ، خالصيً

ييقم الدييـ، ولن يـػيع ييف ميـ كوبيف وقيرله، وآخير دعقاكيا لن الحؿيد لؾييف رب 

 العالؿقيـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/9غري  الحديث لؾةطايل   (1)
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 .ٌػِـٕ اىلاغـػة ىؾـث واضؽالضاً -
ٔاغـػ اىفلٓيـث -  تفـٍيات ــَ اىل
 اىفـؽق ةيـَ اىلاغـػة اىفلٓيـث وبػـظ االضؽالضات املشـاةٓث -
ٔاغـػ اىفلٓيـث  -  أٍْيـث غيـً اىل
ٔاغـػ اىفلٓيـث  -  مطـادر اىل
ٔاغـػ اىفلٓيـث  -  االــخػالل ةاىل
ٔاغـػ اىفلٓيـث غِـػ الشـاـػيث  -  نخـب اىل
ٔاغـػ اىفلٓيـث -  ــيً حػييٍـٖ ٌلخـؽح ىػيـً اىل
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 إليياس وهييل تالؿييع عؾييك ققاعييد، وهييل  للييس ثً ؾـاىلاغػة ى  

  االشيييلب، كؼقاعيييد البقيييت، لم معـقييييً كييان ذليييؽ االشيييلب ولـقليييف، حسيييقً 

عـييد  كؼقاعيد الدييـ لي دعا،ؿيف، وقيد ورد هيذا الؾػيظ فيل الؼييرآن الؽريييؿ،

ـــــٔرة  َّ خم حم جم يل ىل مل خلُّ ققلييييييف تعالييييييك  ]ـ

]ــــٔرة   َّ مق حق مف خف حفُّ وققليييف تعييالك  .[027ؽة/ابللــ
أيوقيـ الؽريؿوقييـ يؿعـييك إليياس وهييق  . فالؼاعيدة فيل هاتقيـ[26اجلطو/

 ميا يرفيع عؾقيف البـقيان.

 هي: الؼاعيدة يؼقليف  977)تحـاج ادليـَ الفـتيك  عيرـ اضؽالضاو

تػفـــؿ أحؽامفـــا هـــل إمـــر الؽؾـــل الـــ   يـطبـــؼ عؾقـــف جزئقـــات كثقـــرة "

 ."مـفـا

  /شـؽح اتلػؽيؿ 
: لي  الييذي يـييدرج تحوييف لفييراد لو جز،قييات، كؾػييظ إمــر الؽؾــلققلييف  )

اإلكسيييان الييذي لفيييراده زييييد وعؿيييرو، لو لػيييظ الصييي ة اليييذي لفيييراده لو 

 جز،قاتيف الؿػرو ية والـافؾية، وهؽيذا فالؼاعيدة فيل ـقغوفيا كؾقية عامية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/99إهتباه والـظا،ر لؾسبؽل (1)

 

 

ٌػىن اىلاغػة ىؾث واضؽالضاً/
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: لي  لن إمر لو الحؽؿ الؽؾل الذي بؼ عؾك جزئقات كثقرةيـطوققلف  )

تػقده الؼاعدة، محؽقم يف عؾك كؾ فرد لو فرد ميـ لفيراد الؽؾيل، لؽيـ ققليف  

اهتييا ونكؿييا لكارهييا، : يػقد لن حؽؿ الؼاعدة ٓ يطبؼ عؾك جؿقيع جز،قكثقرة)

يا تبييدو كيف قيد يقجيد لؾؼاعييدة مسييواـقات وهييل فييرود فييل ظاهرهيلياعوبيار 

 داخؾيف تحيت الؼاعيدة نٓ لهنيا اليواـقت ميـ تطبقيؼ حؽيؿ الؼاعيدة عؾقفيا.

: لي  لن لحيييؽام الػيييرود لو الالز،قيييات تػفـــؿ أحؽامفـــا مـفـــاوققليييف  )

 تػفيؿ ميـ لػيظ الؼاعيدة الؽؾيل وهيذا يقيان لاؿيرة الؼاعيدة.

فييل  اعامييً اتشيريعقً  اهيل عبيارة مقجيزة توضؿيـ حؽؿيً فالؼاعـهة الػؼفقـأ

الػيرود الويل تدخيؾ تحيت مق قعفيا، وتواليدد يواليدد الزميـ، فوشيؿؾ مييا 

كان وميا ليقؽقن ميـ وقا،يع وحيقادث، فؿقزهتيا نيالياز الصقاغية ميع عؿييقم 

 الؿعـيك وآليوقعاب لؾػيرود الالز،قية.

 يقاكف مـ وجقه ووجيقد الؿسيواـقات ٓ يـاقيض كؾقية الؼاعيدة الػؼفقية و

لن الؼاعيييدة كؾقييية فيييل ـقغوفيييا وكػسيييفا يالـظييير نليييك إـيييؾ: ٕن  -9

إـيؾ فقفيا لن تؽيقن كذليؽ، ولن خيروج يعيض الػيرود عـفيا ٓ يضير وٓ 

يمثر، وتؽقن الواـاب مـ الؼاعدة، ٕن كؾ قاعدة لو مبدل لو لـؾ ليف اليواـاب، 

ــاؼي يقووْ لو الؿبييدل، وهييذا آلييواـاب ٓ يغقيير مييـ حؼقؼيية إـييؾ   الش

ـــػ بعـــض "لفيييذا   اهيييي: تليقيييدً 793)ت ـــل إذا  بـــ  فنخؾ ـــر الؽؾ إ، إم

فــن، الغـــال   ا، وأيضــًاالجزئقـات عــ مؼنضـا  ٓ يخرجـف عـــ كقكــف كؾقــً
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 ."إكثـر  معنبـر فـل الشـريعأ اعنبـار الؼطعـل

م مـيف اكيدراج هيذه الؿسيللة اليواـاب فيرد ميا ميـ حؽيؿ قاعيدة ميا يؾيز -2

تحيييت  اتحيييت حؽيييؿ قاعيييدة لخيييرى،  فالؿسيييللة الؿةرجييية تـيييدرج ظاهيييرً 

حؽيؿ الؼاعيدة، ولؽـفيا فيل الحؼقؼية مـدرجيية تحييت حؽييؿ قاعييدة لخييرى 

واعؾــؿ "  اةــَ ٌؽيــؽوهيذا ميـ يياب تـيازد الؿسيللة يقيـ قاعدتقييـ، قييا  

كظــرت فقــؿا ينػــرع عؾقفــا، ووجــهت فروعـــا أكــؽ إذا حؼؼــ  الؼاعــهة و

مقافؼـأ لفـا، وفروعــا مخالػــأ، فاعؾــؿ أ، ذلــؽ لقــس لخؾــؾ فــل الؼاعــهة 

ـردد ع مـــ إولــك، فـنذا تـوولؽــ تؽـق، قاعــهة أخــرأ أولــك بنؾــؽ الػــر

 ."عؾـك أوٓهؿـا بـف وأققاهؿـا عؾقـف ج  ـر  الػـرع بقــ قاعهتقــ خ  

لو  يواـاب ميييـ الؼاعيييدة يسيييوـد نليييك دلقيييؾ نميييا ميييـ كيييصآليي -3 

وهيذا الدلقيؾ كشيػ لن الػيرد الؿسييواـك لييؿ يدخييؾ  لو ققياس نجؿياد

تحيت حؽيؿ الؼاعيدة، فوبؼيك الؼاعييدة عؾييك كؾقوفييا وذكيير الػيرد الؿسيواـك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .53-2/52الؿقافؼات   ( 1)

 .97الؿقلقمة  ـي الدرة   (2)

 ماالف الواـاب لؽقت البؽر مـ قاعدة ٓ يـس  لساكت قق : لؾـص الدا  عؾك آلواـاب.  (3)

مااليف اليواـاب اإلكيراه عؾيك قويؾ الؿسيؾؿ ميـ قاعيدة الضيرورات تبقي  الؿحظيقرات فؼييد    (4)

يقز لييف ذلييؽ يحييا  ولييق لكيره عؾيك قوييؾ اّلـػييس فنكييف ٓ يالي الػؼفياب عؾيك لن ميـ لجؿيع 

  ه كيف. لدى اموـاعيف نليك 

كالواـاب ـحة يقع الؿعاطاة ميـ قاعيدة العيادة محؽؿية يالؼقياس عؾيك الـؽياح يف اهتيتا     (5)

 الصقغة.
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واحد لعيدم تحوفا لبقان لن الوشايف يف الصقرة ٓ يسوؾزم الدخق  تحت حؽؿ 

 تحؼيؼ هتير  الدخيق  تحيت حؽيؿ الؼاعيدة لو وجيقد ماكيع.

كييص عؾقفييا الشييافعل، « ٓ يـلــ  للــاك  قــق »  قاعييدة مثـا  ذلـؽ

ففيل قضقية كؾقية يدخيؾ تحيت حؽؿفيا جز،قيات لو فيرود كاقيرة مـفيا عؾييك 

 ليبقؾ الوؿاقيؾ ميا يؾيل 

ف عؾيك الالياو وٓ يعيد لؽت عيـ قطيع عضيق مـيف ليؿ يسيؼط  يؿاك -9

 السؽقت ر ك لؾؼاعدة.

لتؾػ هتيلب مـ مالف مع الؼيدرة عؾيك اليدفع ليؿ يسييؼط  يؿاكف عؾيك  -2

 ر ك لؾؼاعدة. الالاو وٓ يعورب السيؽقت

 ولق حؿؾ مـ مالؾس الةقار ولؿ يؿـع مـ الؽ م لؿ يبطؾ خقاره. -3 

ا مسييواـقات ففيذه جز،قيات الؼاعيدة اكطبيؼ عؾقفييا حؽييؿ الؼاعييدة. ولفيي

 مـفيا عؾيك ليبقؾ الوؿاقيؾ 

ليييؽقت البؽييير فيييل الـيييؽاح نذن لؾقليييل يوزويالفيييا، قيييام مؼيييام كطؼفيييا 

ٓ »قيا     لن رليق  اهلل  يياإلذن: لؾةبيير الصحقيي   عييـ ليييل هرييرة 

تـؽح إيؿ حنك تلنلمر وٓ تـؽـح البؽـر حنـك ت لـن لذ، قالـقا يـا رــق  الؾــف 

  «كفـا؟ قـا : أ، تلـؽ وكقـػ إذ

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لخرجف البةاري ومسؾؿ.   (1)
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تعددت لليؿاب هيذا العؾيؿ الشيريػ فسيؿل يالؼقاعيد الػؼفقية، وإهتيباه 

 والـظا،ر، والػروق. وقد لل ػ العؾؿاب تحت هذه إلؿاب مـ ذلؽ 

 هيي:.438ـ يقليػ الشيافعل، )تد اهلل يل عب، لإلمام الالقيـؽوقاىف -0

 :.يه796د عؿر الشافعل)ت، ٓيـ القكقؾ محؿاألشتاه واجلظائؽ -2

ٔاغػ اىفلٓيإيغ - 1 ـ لييعقد الؾحالييل الحضرمييل ، لعبيد اهلل ييثاح اىل

 هي:.9493)

  هيل الؿسييا،ؾ الػؼفقيية الؿوشيياهبة فييل الصييقرة، والؿةوؾػيية الػـرووو

للييباب آفوييراق، لو آجوؿيياد، فقؿييا يقـفييا،  فيل الحؽيؿ، ميـ حقيث يقيان

إميقر. كؾػيظ الؿسيؾؿ والذميل يالوؿعان يف لحؽيام،  وميا يوعؾيؼ يذليؽ ميـ

ويػتقان يف لخرى، ولجرة الؿاؾ وثؿـ الؿاؾ، والشيفادة والرواية، و يؿان 

 العؼد و ؿيان القيد.

، مييع اففييل الؿسييا،ؾ الوييل يشييبف يعضفييا يعضييً إشـبا  والـظائــرولميا 

 .ابخػقية، لدركفيا الػؼفي اخوي ـ فيل الحؽيؿ، ٕميقر

: نليك لن العؾؿياب جؿعييقا يه9493)ت $وقيد لهتيار الشيقخ الػاداكيل 

والؼقاعيد الػؼفقيية ويعييض العؾييقم الػؼفقيية فييل مصـييػ  يقيـ عؾيؿ الػيروق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خير يف ا  الشيؼ أؿيقصد  الػيروق ميع نهلهؽذا ُعرفت يلحد هتؼل عؾؿ إهتباه والـظا،ر،   (1)

 ة.عريييػ وهيق الؼقاعد الػؼفقيالو

 تشنيات فن القواعد الفقوية
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 واحيد يطؾيؼ عؾيك مالؿقعفيا إهتيباه والـظا،ير.

الؼقاعـه لوٓ، ثيؿ  الػـرووففيذا العؾيؿ مير يؿراحيؾ حقيث جيري تدوييـ 

 .إشـبا  والـظائـريا، ثيؿ جؿع يقـفؿيا تحيت عـيقان واحيد هيق ثاكقً  الػؼفقـأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾ كؿا ؽمالاز مـ نط ق الؿ الالزب عؾك ال فنط ق إهتباه والـظا،ر عؾك جؿقع لكقاد الػؼ  :9)

 .9/66ة  الالـق ديف الػقا،
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 اىلاغػة اىفلٓيث والغاةػ اىفليه/-0
 

الؼقاعيد الػؼفقية تةوؾييػ عؿييا يسييؿك الضقايييط الػؼفقيية، فيينن مالييا  

 .تطبقيؼ الضاييط الػؼفيل ل قيؼ مـ مالا  تطبقؼ الؼاعدة الػؼفقة

والغالــ  فقؿــا "فؼييا    حاج ادليَ الفـتيكوو   هذا الػرق الع مية  

 . "ااخنـص ببـاب، وقصـه بـف كظـؿ صـقر منشـابفأ أ، يلـؿك ضابطـً

 يػرققـ ر،قسقـ هؿا  فقؿؽـ لن كؿقز يقـ الؼاعدة والضايط

ميييـ لييييقاب هتيييوك ويـيييدرج  ا  لن الؼاعيييدة تالؿيييع فروعيييًالػـــرو إو 

يحصيك، ولمييا الضايييط فنكييف مةوييص يبيياب  ا ميـ مسيا،ؾ الػؼيف ميا ٓتحوفي

 واحيد ميـ لييقاب الػؼيف.

  لن الؼاعييدة فييل إعييؿ إغؾيي  موػييؼ عؾييك مضؿقهنييا الػـرو الثاكـل

ولميا الضاييط فيل الغالي  ففيق يةوييص يؿذهيي   يقيـ الؿذاهي  لو لكارهيا،

 معقيـ.

: قاعيده فؼفقية فنهنيا تطبيؼ عؾيك لييقاب بؿؼاصههـاإمـقر   )مثـا  ذلـؽ

والعؼيقد، والالفياد، وإيؿيان، وغقرهيا ميـ لييقاب  العبيادات، والالـايييات،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/99 إهتباه والـظا،ر   (1)

 الوػريؼ هق إحسـ ومـ العؾؿاب مـ يسقي يقـفؿا.  (2)

 الفرق بني القاعدة الفقوية وبعض االصطالحات املظابوة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 اخلالص٘

 يف القْاعد الفقَٔ٘ عيد الشافعٔ٘

08 

كـؾ مــا الػؼف، وموػؼ عؾقفا يف الؿذاه  إريعة. ولما الضايط فؿيـ لماؾوييف )

ؾــؼ كـؾ مــاق مط: و)ففـق ربــا اكؾ قـرض جـر كػعـً: و)جـاز بقعـف جـاز رهــف

: فييؽؾ  ايييط مـفييا مةوييص يبيياب واحييد فييإو  لـؿ ينغقــر ففــق ـفــقر

 خياص يبياب الرهيـ، والااكيل فيل رييا الؼيرع، والااليث فيل الطفيارة.

 
 

 ٍػرك/ـاىلاغػة واى-2
 

  يطؾييؼ عؾييك الدلقييؾ الوػصقؾييل الييذي يييدر  مـييف الحؽييؿ، ـْهركؿ  الـ 

 يسيببف ـيقر موعيددة فيل حؽيؿ ميا. يتكتوالؿيراد ييف الؼيدر اليذي اهت

ففييذا الحديييث يعييؿ  « إكؿـا إعؿـا  بالـقــات  » ققليف  مثـا  ذلـؽ

كاقيييرة فالصيييقر هـيييا ماييي   الق ييقب، والغسييؾ، والوييقؿؿ، والصيي ة  اـيييقرً 

يلكقاعفا، واإلمامة وآقوداب. والحج، والعؿرة، والطقاـ وغقر ذليؽ، وقييد 

يب  الدلقيؾ فيل حؽيؿ هيق وجييقب الـقيية فقفييا فقسييؿك مييدر  اهتيتكت يس

لفيييذا الؼيييدر ميييـ آهتيييتا . ونن ليييؿ يؽيييـ الؿؼصيييقد ميييـ ذكيييره الؼيييدر 

الؿشيت ، ييؾ كان الؼصيد مـيف  بيط تؾيؽ الصيقر يـيقد ميـ لكييقاد الضبييط 

 بيط تؾييؽ  . ونن ليؿ يؽيـ الؼصيدافقسيؿك  اييط، وقيد تؼدميت لماؾويف آكػيً

ميييـ لكيييقاد الضبيييط ييييلن كييان الؼصيييد الضبيييط الويييام لالؿقيييع  الصيييقر يـيييقد

 . الصيقر فقسيؿك قاعيدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر ر ل اهلل عـف.لخرجف البةاري ومسؾؿ، مـ حديث عؿ (1)

 .9.ي نيضاح الؼقاعد الػؼفقة لؾحالل، ـ (2)
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 اىلاغػة اىفلٓيث واىلاغػة األضٔحلث/ -1
 

 هـا  فقارق يقـ الؼاعدة إـقلقة والػؼفقة يؿؽـ نجؿالفا يف أيت 

ــــؽق األول ــــأنن مق ييييقد  :اىف ــــهة الػؼفق   الؿؽؾػقييييـ، لفعييييا الؼاع

الـفيل »الشيرعقة. فالؼاعيدة إـيقلقة  إدليية الؼاعــهة إصقلقــأومق يقد 

هنيل يقـؿيا الؼاعيدة  مق قعفا  كؾ دلقؾ يف الشيريعة ورد فقيف« يؼوضل الػساد

 مق يقعفا  كيؾ فعيؾ ميـ لفعيا  الؿؽؾ يػ« الؿشؼأ تجؾـ  النقلـقر»الػؼفقة 

 يالد فقف مشيؼة معوربة هتيرعا.

تـشيل عيـ إلػياو، وعقار يفا ميـ  الؼقاعـه إصـقلقأنن   :اىفؽق اثلاين

حؼقؼة ومالاز كسخ وترجق  وعؿقم وخصقص ولمير وهنيل وميا نليك ذليؽ، 

 :ففل توعؾؼ يإلػاو ودٓٓهتا عؾك إحؽام يف غال  لـيقلفا، مايؾ قاعيدة

 :.الـفل يؼنضل النحريؿ)

ؽام، وذلؽ يووبع فنهنا تـشل مـ إدلة الشرعقة لو إح الػؼفقأ الؼقاعهلما 

القاقعة عؾك لفعا  الؿؽؾػيقـ يف الػؼيف، وييذلؽ تالوؿيع الػيرود ميع  إحؽام

 . :العادة محؽؿأواحدة، ماؾ قاعدة  ) لهتباهفا تحت قاعدة

ليايؼة لألحؽيام الػؼفقية ميـ حقيث  الؼقاعه إصـقلقأ نن   اىفؽق اثلاىد/

اطف لألحؽيام ميـ الؿالوفيد يـطؾيؼ يف اليوـب ٕن   القجيقد اليذهـل واليقاقعل:

ففييل موييلخرة عييـ إحؽييام  الػؼفقــأ الؼقاعــهتؾييؽ الؼقاعييد إـييقلقة، لمييا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 963يـظر  كظرية الوؼعقد إـقلل، البداريـ ـي (1)
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ميـ الؼقاعيد والضيقايط الويل  الػؼفقة: ٕهنيا يف الغالي  عبيارة عيـ مالؿقعية

مييـ حقييث  اتالؿييع إحؽييام الؿوشيياهبة، ومييا كييان كييذلؽ فنكييف يؽييقن موييلخرً 

 . القجقد عـ إحؽام الػؼفقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28ـظر  الؼقاعد إـقلقة تحديد وتلـقؾ، فؾقلل ـيي (1)
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لهراـأ عؾؿ الؼقاعه الػؼفقأ أهؿقأ كبقرة لطال  العؾؿ يؿؽـ إيجازها  إ،  

 يف أتل:

 تسفقؾ حػظ الػرود، ونغـاب الدارس عـ حػظ لكار الالز،قات.  -0

 ففؿ مـاهج الػوقى، وآط د عؾك حؼا،ؼ الػؼف ومآخذه.  -2

 الؿساعدة عؾك ندرا  مؼاـد الشريعة.  - 1

  الؿؾؽية الػؼفقية وتةيريج الػيرود يطريؼية تؿؽقـ الػؼقيف ميـ اميو   -1 

لؾققيييا،ع الؿواليييددة، وتالـقييي  الػؼقيييف  ليييؾقؿة، وميييـ اليييوـبا  الحؾيييق 

 .الوـاقض

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/993 الؼقاعد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاه  إريعة  (1)

 أهنية عله القواعد الفقوية
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 تـشل الؼقاعه عـ ـريؼ أحه مصهريـ:

   ومـ لماؾة الؼقاعد الؿـصقص عؾقفا الـص الشرعل األول/

 ضـرر وٓ ٓ»: حقث نن مصدرها حديث  ال رضر وال رضار) قاعهة: -0

 . «ضرار

صؾــك -وهييذا كييص حديييث قييا  فقييف « اخلـؽاج ةالغٍـان» قاعــهة -2

 . «الخـراج بالضؿـا،» - الؾـف عؾقـف وــؾؿ

ف. وميـ لماؾية ، ولكار الؼقاعيد ميلخقذة مـيآـنـباط آجنفاد   واثلاين 

 الؼقاعد الؿسوـبطة 

ٍــث  )قاعـهة.9  وبييار العييرـ وتحؽقؿييف : وهييل قاعييدة اعاىػـادة حمه 

 ىئ نئ مئ زئ ُّفقؿيا ٓ كييص فقييف مسييوـبطة مييـ ققلييف تعالييك  

 [.099]ـٔرة األغؽاف/ َّ زب رب يئ

هُتييؽِل نليك »: مسييوـبطة ميـ حيديث احللني ال يؾول ةالشـم) قاعـهة. 2

ٓ يـصــرو »الرجيؾ يةقيؾ نلقيف لكيف ياليد الشيلب فيل الصيي ة قييا    الـبل 

 . «أو يجـه ريحا حنـك يلـؿع صقتـا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلباو حديث ـحق  لغقره. رواه ايـ ماجة عـ ايـ عباس قا  الشق  (1)

 رواه ليق داود عـ عا،شة قا  الشقخ إلباو حسـ. (2)

 لخرجف البةاري ومسؾؿ عـ عبد اهلل يـ زيد ر ل اهلل عـف.  (3)

 مصادر القواعد الفقوية
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الؼقاعـه النـل هــل كــص مـــ كصــق   نن    يٍهـَ أن ُلـٔل ةاعخطـار

تسيييوـبط مـيييف إحيييؽام الشيييرعقة، مااليييف ميييـ السيييـة   ً ، ُتعيييد دلقيييالقحـــل

البقـأ : وحدييث )الخـراج بالضؿـا،: وحدييث )ٓ ضـرر وٓ ضـرارحدييث )

: ففيذه لدلية هتيرعقة وققاعيد فؼفقية ؾقـفعؾك الؿهعل والقؿقـ عؾك الؿهعك ع

يؿؽييـ آلييوـاد نلقفييا فيييل اليييوـبا  إحيييؽام ونـيييدار الػوييياوى ونليييزام 

 الؼضياب هبيا.

ـــألميييا  ـــه آجنفادي الويييل اليييوـبطفا العؾؿييياب الؿالوفيييدون ميييـ  الؼقاع

لؾشيريعة، في  يصؾي  لن يسيود  هبيا نٓ  معؼيق  الـصيقص والؼقاعيد العامية

يد الـظير الويام واإلحاطية يالؼقاعيد الػؼفقية وميا ُيـقيت عؾقيف كيؾ قاعييدة لو يع

  وذلـؽ ٕمريــاليوـبطت مـيف 

  لن هيذه الؼقاعيد ثؿييرة لؾػييرود الؿةوؾػيية وجامييع ورايييط لفييا، األول

ٓليييوـبا    ً ولقيييس ميييـ الؿعؼيييق  لن يالعيييؾ ميييا هيييق ثؿيييرة، وجاميييع دلقييي

 .لحيؽام الػيرود

لن معظيؿ هيذه الؼقاعيد ٓ تةؾيق عيـ الؿسيواـقات، فؼييد تؽييقن  اثلاُـٖ/

حؽؿفيا ميـ الؿسيا،ؾ والػيرود الؿسيواـاة، ولذلييؽ  الؿسيللة الؿبحيقث عيـ

 . ٓ ياليقز يـياب الحؽيؿ عؾيك للياس هيذه الؼقاعيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/43القجقز يف نيضاح الؼقاعد الؽؾقة، لؾبقركق    (1)

 الستدالل بالقواعد الفقويةا
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 لن مـفيا مييا لؾشيافعقة كوي  كاقيرة مباركية فيل عؾيؿ الؼقاعيد الػؼفقية، نٓ

كان ليف لثير عظقيؿ فيل عؾيؿ الؼقاعييد، ومـزليية عؾؿقيية رفقعيية عـييد الشييافعقة 

 وغقرهيؿ، وميـ هيذه الؽوي  ميا يلتيل 

ٔاغـػ األضاكم ــٖ مطاىـص األُـام  -0 لإلمـال عـز الهيــ عبــه العزيــز ك

الؼقاعــه ) ي: وهيق الؿسيؿك ييهيي663)ت الشـافعل بــ عبـه اللـهل اللـؾؿل

، وهييق قييد يـييك :الؼقاعــه الصغــرأي )، وليف كوياب آخيير يسييؿك يي:الؽبـرأ

: ولرجييع الػؼييف جؾــ  الؿصالــح ودرق الؿػاـــهكواييف هيذا عؾييك قاعييدة )

 نليك هيذه الؼاعيدة.

رى فالعؾفيا مـباؼية مـفيا وراجعية نلقفييا، وهييق إخلميا الؼقاعيد الػؼفقية 

ف مييـ كويي  الؼقاعييد الػؼفقيية، نٓ لكييف ُيعييد ليضيا مييـ كويي  ونن اهتيوفر يلكي 

الؼقاعـــه فيييل دا،يييرة ) امحصيييقرً  اثيييؿ نكيييف لقيييس خاـيييً( ه الؿؼاصـــهققاعـــ)

: كؿيا قيد ُيظيـ ييف ميـ خ   عـقاكيف، ونكؿيا أالؼقاعه الؿؼاصهي: لو )الػؼفقـأ

 .حيؽام الشيرعقةيشيؿؾ لكقاعيا ميـ الوؼعقيد والولـقيؾ الؿوعؾيؼ يإ

لإلمال صهر الهيـ محؿه بــ عؿـر الشـافعل الشـفقر  األشتاه واجلظائؽ-2

ـؾ وهيق لو  كوياب لييؿل يإهتييباه والـظيا،ر وكيان  بابـ القكقؾ وابـ الؿرح 

لوللقػ عدد ميـ الالفاييذة كيالع ،ل وايييـ السييبؽل فييل هييذا الػييـ،  احافزً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/97مؼدمة الػقا،د الالسام عؾك ققاعد ايـ عبد الس م   (1)

 تب القواعد الفقوية عند الظافعيةك
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ا ػؼفقية ييؾ يشييؿؾ نلييك جاكبفييا كاقييروهيذا الؽوياب غقير خاليص لؾؼقاعيد ال

كيف غقير مرتيي  وفييؼ طريؼيية معقـيية، ولقسييت لميـ الؼقاعيد إـقلقية، كؿيا 

الؼاعيدة فقيف عؾيك الـؿيط اليذي تاليده عـيد الؿولخرييـ فييل جييقدة الصقاغيية 

وحسيـ العبييارة، لذلييؽ كؼحييف ولعيياد ـقاغوييف ايييـ السييبؽل مييع زيييادات 

 مفؿية.

ٔاغــػ املـؼْب -1  لإلمــال صــهح الهيـــ ، املشٍـٔع املـؼْب ـــٖ ك

: وهييق خ ـيية يهي769)تالشـفقر بالعهئــل خؾقـؾ بــ كقؽؾـه  الشـافعل

لؽوي  الؼقاعيد الويل للػيت قبيؾ هيذا الؽوياب، ويةاـيية إهتييباه والـظا،يير 

لؼقاعيييد الػؼفقييية ٓييييـ القكقيييؾ، وزاد عؾقيييف وهذييييف، وقيييد جؿيييع فقيييف يقيييـ ا

وإـقلقييية ولظفييير ميييدى التاييييط الػرييييد يقـفيييا، وقيييد رتبيييف ييييلن تـييياو  

الؼقاعيد الةؿيس الؽؾقية يالشيرح والبقييان، ثييؿ الؼقاعييد إـقلقيية، وخوييؿ 

يبعيييض الؼقاعيييد والضقاييييط الػؼفقييية الويييل ريؿيييا ٓ تزييييد عؾيييك العشيييريـ 

هتيييةصقة الع ،يييل الالامعييية يقيييـ الػؼيييف قاعيييدة، وظفيييرت فيييل الؽوييياب 

والحدييث لؽايرة الػيرود ميع الودلقيؾ عؾقفيا: لذليؽ حظييل الؽويياب يعـاييية 

ػييت يعييده، كؿيييا  االعؾؿيياب فلـبيي  مرجعييً لؿملػيييل كويي  الؼقاعييد الويييل ُلل 

 محؿــه الصــرخه اخوصيييره عيييدد ميييـ عؾؿيياب الؼقاعييد، فاخوصييره الشييقخ 

 ابـــ خطقــ  الههشــأ: ويهي829)تأبق بؽر الحصــل : والشقخيه792)ت

اه مةوصير ميـ ققاعيد الع ،يل وك م إليـقي رتبييف عؾييك هي: وليؿ  834)

 لييقاب مـفياج الطالبقيـ.
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لإلمـال تــاج الهيـــ عبــه القهــاب بـــ عؾــل بـــ  األشـتاه واجلظائـؽ-1 

د ذكير اييـ السيبؽل لكييف ، وقياللـبؽل الشـافعل عبـه الؽافـل الؿعـروو بابــ

قصيييد ميييـ تللقيييػ كواييييف تحريييير كوييياب اييييـ القكقيييؾ، وقيييد اهتيييوؿؾ عؾيييك 

معظيؿ كوياب اييـ القكقيؾ، ولؽـيف فاقيف فييل الييوقػا،ف وتـسييقؼف ولغوييف، وزاد 

فقيف مباحيث كاقيرة مفؿية ليؿ يذكرهيا اييـ القكقيؾ، فبييدل يالؼقاعييد الةؿييس 

عؾقفيا، ثييؿ الؼقاعييد العاميية الوييل ٓ تةييص يايييا يعقـييف، ثييؿ  الؽؾقية الؿوػيؼ

الؼقاعيد الويل تةيص إييقاب وليؿاها الؼقاعيد الةاـية، ولفييرد كيؾ ريييع 

ميـ لريياد الػؼيف يؼقاعييده، ثييؿ الؿسييا،ؾ الؽ مقيية الوييل يـشييل عـفييا فييرود 

ومييا يتتيي  عؾقفييا مييـ  فؼفقية، ثيؿ الؽؾؿيات العريقية والؿركبييات الـحقييية

فيييرود فؼفقييية، ثيييؿ الؿآخيييذ الؿةوؾيييػ فقفيييا يييقـ اإلمييامقـ الشيييافعل ولييييل 

 حـقػية، ثيؿ فقا،يد موػرقية.

ٔاغــػ-5 ، لإلمــال بــهر الهيـــ محؿــه بـــ عبــه الؾــف املِرـٔر ـــٖ اىل

ولؾؽوياب مـزلويف الرفقعيية فؼييد للػييف عؾييك ، هي:794)تالزركشـل الشـافعل

طريؼييية مبوؽييييرة ليييؿ يسييييبؼف نلقفيييا لحييييد ميييـ الشييييافعقة فرتييي  الؼقاعييييد 

والضقاييط الػؼفقية عؾييك حييروـ الؿعالييؿ، فبييدل يحييرـ إلييػ وتـيياو  

: والؼقاعيد الويل توـالي  ميع هيذا الحيرـ، ثيؿ الباحــأفقيف قاعيدة يعـيقان )

لؿئيية قاعييدة حرـ الباب وهؽذا، يؾيغ عيدد الؼقاعيد الويل ذكرهيا ميا يؼيارب ا

 و اييط فؼفيل.
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، لإلمييام الع ميية عبييد الرحؿييـ يييـ ليييل يؽيير، األشـتاه واجلظائــؽ-6

جييي   الدييييـ السيييققطل الشيييافعل وهيييذا الؽوييياب يعيييد ميييـ لهيييؿ كوييي  

وـقاغيية، وحظييل  االؼقاعيد عـيد الشيافعقة، ولغزرهيا فقا،يد ولفضؾفيا ترتقبيً

لتيك فقيف مملػيف يزييدة مييا كويي  السييايؼقن فييل هييذا يالؼبيق  وآهتيوفار، نذ 

لدرالييية الؼقاعيييد الػؼفقييية عؾيييك مذهييي   اخصبيييً االعؾيييؿ، ولـبييي  مصيييدرً 

 الشيافعقة.

 وكػ رحتّ الفئيط ىلع ـتػث نخب/
  يف هترح الؼقاعد الةؿس الول ذكير إـيحاب لن جؿقيع الؽناب إو 

 .مسا،ؾ الػؼف ترجع نلقفا

  فيييل ققاعيييد كؾقييية يوةيييرج عؾقفيييا ميييا ٓ يـحصييير ميييـ ثاكـــلالؽنـــاب ال 

 الصيقر الالز،قية، وهيل لريعيقن قاعيدة.

فيييل الؼقاعيييد الؿةوؾيييػ فقفيييا، وٓ يطؾيييؼ التجقييي   الؽنـــاب الثالـــث: 

لظفيقر دلقييؾ لحييد الؼقلقييـ فييل يعضفييا ومؼايؾيف يف يعيض، وهيل عشيرون 

 .قاعدة

يؽار دورهيا، ويؼيب  يالػؼقيف جفؾفيا  كلحييؽام   يف لحؽام الؽناب الرابع 

 .الـاليل، والالاهيؾ والؿؽيره والـا،يؿ والؿالـيقن... نليخ

فيييل كظا،ييير إييييقاب، لعـيييل الويييل هيييل ميييـ يييياب  الؽنـــاب الخامـــس: 

واحيييد، مرتبييية عؾيييك لييييقاب الػؼيييف والؿةاطييي  هبيييذا البييياب واليييذي يؾقيييف 

 .الؿبود،يقن
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 .فقؿيا افتقيت فقيف إييقاب الؿوشياهبة س:الؽنـاب اللـاد 

 فيل كظا،ير هتيوك. الؽنـاب اللـابع: 

: يف يهي9353وقيد كظيؿ ققاعيده لييق يؽير يييـ ليييل الؼالييؿ إهييد  )ت

 .:الػرائـه البفقـأمـظقمة لؿاها )

وهتيرح هيذه الؿـظقمية الشيقخ عبيد الؾيف ييـ ليؾقؿان الالرهيزي القؿـيل  

: وعؾيك هيذا الؿقاهـ  اللــقأ عؾـك الػرائـه البفقـأفيل كواييف ): يه9239)ت

الشييييرح و ييييع الشييييقخ محؿييييد يالييييقـ يييييـ عقسييييك الػاداكييييل الؿؽييييل 

ـــك : حاهتيييقة جؾقؾييية كافعييية هييل )يهيي9493)ت ـــأ حاشـــقأ عؾ ـــه الجـق الػقائ

 :.الؿقاهـ  اللــقأ

حيييت عـيييقان ولؾػرا،يييد كذليييؽ هتيييرح لؾشيييقخ عبيييد الفيييادي إهيييد  ت 

 : وهيق كوياب مػقيد جيدا.إقؿـار الؿضقئـأ)

ثيؿ جياب الشيقخ عبيد الؾيف ييـ ليعقد الؾحاليل الحضرميل، فـاير مـظقميية 

: إيضــاح الؼقاعــه الػؼفقــأفيل كوياب لييؿاه ) إهيد ، وهتيرح الالرهيزي،

هييل  للػيف لطي ب الؿدرليية الصقلوقيية يؿؽيية الؿؽرميية، الوييل ريؿييا كاكييت

الؿدرلييية القحقيييدة الويييل تيييدرس الؼقاعيييد الػؼفقييية كعؾيييؿ مسيييوؼؾ، وقيييد 

  مؼهمـات و ه ـأ أبـقاب وخاتؿـأاهتيوؿؾ الؽوياب عؾيك 

فيييل الؼقاعيييد الةؿيييس البفقييية الويييل ترجيييع نلقفيييا جؿقيييع  البــاب إو :

 .الؿسيا،ؾ الػؼفقية

ـــل  ـــاب الثاك ا ميييا ٓ يـحصييير ميييـ فيييل ققاعيييد كؾقييية يوةيييرج عؾقفييي  الب
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 .الصيقر الالز،قية وقيد ذكير لريعقيـ قاعيدة

فيييل ذكييير عشيييريـ قاعيييدة  وهيييل الؼقاعيييد الؿةوؾيييػ  البـــاب الثالـــث: 

 فقفيا.

هيذه لؿحية مةوصيرة عيـ لهيؿ كوي  عؾؿياب الشيافعقة رحؿفيؿ الؾيف فييل 

يا لقؽييقن الؼييارئ الوعرييػ يطريؼية كؾ كوياب مـف عؾيؿ الؼقاعيد الػؼفقية ميع

 عؾيك درايية مالؿؾية هبيا تعقـيف فيل البحيث والدرالية.
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وهــ ا الؿؼنــرح قابــؾ لؾنغققــر والنعــهيؾ بحلــ  تجــارب الؿشــاي  أ ـــاق 

 تهريلفؿ.
 

 مالضظات الهخاب املؽضيث

إولك 

 لؾؿبنهئقـ
 كظؿ الػرائه البفقأ يف الؼقاعه الػؼفقأ

صـالح  يلنعـا، بشرح محؿه

 مقـك حقث فؽ ألػاظفا

الثاكقأ: 

 لؾؿنقـطقـ

 الػقائه الجـقأ لؾػاداين

 إيضاح الؼقاعه الػؼفقأ لؾحجل يؽنػك بقاحه مـفا

 إقؿار الؿضقئأ لألهه 

الثالثأ: 

 لؾؿـنفقـ

إشبا  والـظائر لؾلققـل + مجؿقع 

مـ ققاعه )العهئل وإــق ( ٓبـ 

 الههشأ

 أكفؿـايجؿع بقـفؿـا خـاصأ 

 يؽؿه، بعضفؿا

 

 ليني مقرتح لعله القواعد الفقويةسله تع
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ي ث  اىل   ـِ ا ـ   
ٍْؿ  األ  ٔ اِغػ  اخل 

 

 األمْز مبقاصدٍا.-9

 الٔقني ال ٓصّل بالشك.-4 

 املشق٘ جتلب التٔطري.-3 

 الضسز ٓصال.-2 

  العادٗ حمكن٘.-5 
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 الؼقاعه الخؿس الؽؾقأ النل يرجع إلقفا الػؼف هل:

 األمٔر ةٍلاضػْا.-0 
 احللني ال يؾول ةالشم.-2 
 املشلث جتيب اتلحفري.-1 
 الرضر يؾال.-1 
 ادة حمهٍث.اىػ-5 

 

ٔاغػ ا  خلٍؿ األـاـيثاىل
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   جؿع لمر، ويطؾؼ عؾك إققا  وإفعا .إمقر

  جؿيييع مؼصيييد ميييـ الؼصيييد ومعـييياه  آعويييزام، والوقجيييف، الؿؼاصـــه

 الؿيراد هـيا. ويلتيل يؿعـيك  الـقية وهيق الؿعـيك

 
 

لعؿييييا  الؿؽؾييييػ وتصرفاتييييف الؼقلقيييية والػعؾقيييية تةوؾييييػ كوا،الفييييا 

قة الويل تتتي  عؾقفيا ياخويي ـ كقيية الشييةص، فالحؽييؿ ولحؽامفيا الشيرع

 امعاقبييً لو ا، لو يؽقكييف ماايييًاعؾيك تصيرـ اإلكسيان يؽقكيف ـحقحيا لو فاليدً 

لؼصييد الؿؽؾييػ وكقوييف مييـ وراب ذلييؽ  اعؾقيف. كيؾ ذلييؽ نكؿييا يؽييقن تايعييً

 الوصيرـ.

 

عت قيييييا   ليييييؿ ڤإـيييييؾ فيييييل هيييييذه الؼاعيييييدة حدييييييث عؿييييير 

إكؿـــا إعؿـــا  بالـقـــات وإكؿـــا لـــؽؾ امـــرئ مـــا »يؼيييق     الؾيييف يق رليي

 .«كـقأ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فقر لبؼ تةريالفحديث مش (1)

 القاعدة األوىل
 

 األمٔر ةٍلاضػْا
 أىفاظ اىلاغػة 

 اىلاغػةٌػىن 

 اىلاغػةدحلو 
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تظفييير لهؿقييية الؼاعيييدة فيييل تقاتييير الـؼيييؾ عيييـ إ،ؿييية فيييل تعظقيييؿ قيييدر 

حهيـث الـقـأ يهخــؾ فــل ـــبعقـ "  الشـافعل حدييث الـقية  ميـ ذليؽ قيق 

 ."بابـا

ـــادات "ل نجؿيييآ فؼيييا   وقيييد ذكرهيييا السيييققط  ـــع العب ـــؽ رب ــــ ذل م

. ثييؿ عييدد جؿؾيية مييـ "إجؿـآ بؽؿالـف كالقضـقق، والغلـؾ، فرضـا وكػــه

فف   ـــبعق، بابـا "إييقاب  كالبقيقد، والط ق، والظفار وغقرها، ثؿ قا   

أو أكثر دخؾ  فقف الـقأ: فعؾؿ مـ ذلؽ فلـاد قـق  مــ قـا  إ، مـراد الشـافعل 

 . "الؿبالغـأ

وتدخييؾ الـقييية فيييل الؿباحييات كإكييؾ والشيييرب والـييقم نذا قصيييد هبيييا 

ي عؾيك العبيادة وكيذا الـيؽاح نذا قصيد ييف اإلعػياـ لو تؽاقير إمية.  الو يؼيق 

 ٌتاضد اجليث
 لؾعؾؿاق يف الـقأ ـبعأ مباحث يجؿعفا قق  الـاظؿ:

ــلِ ض   ــز  و   ،و  حم  ــ ،ًٌ ْكــض   ،ثٌ يل   ٌَ 
 

ـــيفِ ن    ْ  ثٌ ي  ـــلْ ٌ  و   ٌط ش  ـــض   ٔدٌ ط   َف 
 

 حقٔق٘ الئ٘:       

   الؼصد يؼا  كقى كذا لي قصده.الـقأ لغأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .93/53 هترح مسؾؿ لؾـقوي   (1)

 .93-9/9إهتباه والـظا،ر    (2)

 اىلاغػةأٍْيث 
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   قصد الشلب مؼتكا يػعؾف، فنن قصده وتراخك عـف ففق عزم.واصطهحا


 حكه الئ٘:  

 .ومـ غقر الغال  غسؾ الؿقت فنن كقوف لـة ،حؽؿ الـقة القجقب غالبا


 ٔ٘:حمل الي   

 محؾ الـقة يف كؾ مق ع الؼؾ ، ويسوػاد مـ هذا لـ ن 

 مـ تطبقؼاتف  ٓ يؽػل النؾػظ بالؾلا، دو، الؼؾ  األول/

نذا اخوؾييػ الؾسيييان والؼؾييي  فالعبيييرة يؿييا فيييل الؼؾييي : فؾيييق كيييقى   -9

 ـحيت كقية الظفير. يؼؾبيف الظفير ويؾسياكف العصير،

  قصيد: في  تـعؼيد وٓ توعؾيؼ ييف نن لبؼ لسياكف نليك لػيظ القؿيقـ يي  -2

 كػارة، وتسؿك يؿقـ لغق.

 مـ تطبقؼاتف  ٓ يشنرط النؾػظ بالؾلا، مع الـقأ بالؼؾ  اثلاين/

 كقة العبادات كؾفا ٓ يشت  الوؾػظ هبا.  -9

لق حؾػ ٓ يسؾؿ عؾك زيد فسؾؿ عؾك ققم هيق فيقفؿ واليواـاه يالـقية   -2

 فنكف ٓ يحـث.

 صؾ صقر يشنرط فقفا النؾػظ بالؿـق . مـفا:لؽـ يلنثـك مـ ه ا إ

 مـف ولؿ يوؾػظ يذلؽ ف  وققد. االط ق فؾق كقى الط ق لو عددً   -9

 الـذر فؾق كقاه يؼؾبف ولؿ يوؾػظ يف لؿ يـعؼد.  -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕن الؼصد مـف الـظافة. (1)
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 شمً الئ٘:    

وقيت الـقية لو  العبيادات وكحقهيا، فػيل الق ييقب عـييد غسييؾ القجييف، 

اإلحيرام. وخيرج عيـ ذليؽ ـيقر ٓ تاليي  فقفييا  قيرةوفيل الصي ة عـيد تؽب

 مؼاركية الـقية ٕو  العبيادة، فوصي  الـقية قبيؾ الشيرود فيل العبيادة مـفيا 

 . الصقم فقالقز تؼديؿ كقوف عؾك الػالر لعسر مراقبوف  -9

 . الزكاة فوص  كقوفا قبؾ الشرود يف الدفع لؾػؼراب يف إـ   -2

  كٔفٔ٘ الي:٘ٔ 

نذا لردت الق يقب فنكيؽ   ً تةوؾيػ كقػقية الـقية ياخوي ـ إييقاب. فؿاي

 تـيقي الق يقب، وفيل الصي ة فنكيؽ تـيقي الصي ة، وهؽيذا.

  :٘ٔشسّط الي 

 شروـفا أربعأ هل:

كيان لو  ا  اإللي م وميـ ثيؿ ٓ تصي  العبيادات ميـ الؽافيير لـؾقييًاألّل

 .اويك فيل غسيؾف عؾيك الراجي  ليضيًعؾيك الراجي  ح امرتيدً 

 ويلنثـك مـ ذلؽ:

 .. نذا لخرج الؿرتد زكاتف حا  ردتف ثؿ عاد لإلل م فان زكاتف تالز،ف9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه « مــ لـؿ يبقـ  الصـقال قبـؾ الػجـر فـه صـقال لـف»يؾ يال  تؼديؿ كقوف لحديث حػصة   (1)

 الـسيا،ل، قا  الشيقخ إلباو  ـحق .

ل تؽيرار الـقية كؾؿييا دفييع هتييقئا مييـ زكاتييف لؾػؼقيير: وٕهنييا لؾعسير في :ققاليا عؾيك الصقيام  (2)

 عبيادة جياز تعالقؾفيا فالياز تؼدييؿ كقوفيا.

 ٕهنا يف حؽؿ لداب الديقن. :واغُوػر عدم الـقة  (3)
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الؽوايقيية تحييت الؿسييؾؿ يصيي  غسييؾفا مييـ الحييقض لقحييؾ لزوجفييا   -2

 وطمها ي  خ ـ لؾضرورة.

 الوؿققز ف  تص  عبادة ـبل وٓ مالـقن ٓ يؿقزان. الثاىٕ:

يف لؾطييقاـ حقييث يحييرم عـييف، سيواـك ميـ ذلييؽ الطػييؾ يم ئييف ولق يوي

 الحقيض ويـيقي عؾيك إـي . والؿالـقكية يغسيؾفا زوجفيا عيـ

لؾقاقييع فؾييق اعوؼييد لن جؿقييع لفعييا   ا  العؾييؿ يالؿـييقي مطايؼييًالثالـث

 ايصييي : ٕكيييف ليييؿ يعؾيييؿ يالؿـيييقي مطايؼيييً الق يييقب، لو الصييي ة ليييـة ليييؿ

 لؾقاقيع.

عيدم الؿـافيل ييلن ٓ يلتيل يؿييا يـافقفييا دوامييا وايوييداب. لي فييل  السابــع: 

 لثـياب العبيادة وفيل لولفيا.

 والـ   يـافـل الـقـأ أربعـأ أمـقر:

فيييل لثـييياب الصييي ة لو عـيييد  فؾيييق ارتيييد   -بالؾـــف مـفـــا اعقـــاذً -ة/ اىـــؽد  -0

فيل لثـياب الصيقم لو الحيج لو الوقؿيؿ يطييؾ  يد  ليق ارت تحرمفيا ليؿ تصي  وكيذا

لو فيل لثـياب الق يقب لو الغسيؾ ليؿ يبطي : ٕن لفعالفؿيا غقيير مرتبطيية  اليضيً

يبعضفيا ولؽيـ ٓ يحسي  الؿغسيق  فيل زميـ اليردة ويحوياج نليك اليوئـاـ 

ب والغسيؾ ويبطيؾ الـقية، وليق ارتيد يعيد الػيراغ فإـي  لكيف ٓ يبطيؾ الق يق

الوقؿيؿ لضعػيف وليق وقعيت اليردة يعيد فيراغ الصي ة لو الصييقم لو الحييج لو 

تالي  عؾقيف اإلعيادة، ولميا إجير فينن ليؿ يعيد نليك اإلليي م  لداب اليزكاة ليؿ
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 .في  يحصيؾ ليف

 وهل عؾك قلؿقـ:، ُيث اىلؽع -2

قطع الػاتحة فنن كان مع ليؽقت    ماالف كقىيـايف الـقأ مع العؿؾ  األول

 .يسقر يطؾت قرابة الػاتحة، لو يدون لؽقت ف  تبطؾ

لو    مااليف كيقى قطيع الصي ة يطؾييتيـافـل الـقـأ بـهو، عؿـؾ اثلاُـٖ/

الؿعييد ٓليييوعؿا  مبييياح الؽـييز وجبيييت فقيييف اليييزكاة  كييقت الؿيييرلة يالحؾيييل

 وايويدلت حيق  اليزكاة ميـ حقـئيذ.

 

 وهل لقسام  ،يؼرب مـ كقأ الؼطع كقأ قؾ  العبادة إلك عبادة أخرأ

كـقية قؾي  ـي ة العصير نليك الظفير في  كيب ـؽض إىل ـؽض آعـؽ  -0

 يحصؾ واحد مـفؿا.

كيقتر نليك ليـة الػالير، في  يحصيؾ  كيب ُفو راحب إىل ُفـو راحـب -2

 واحد مـفؿا.

 ف  يحصؾ واحد مـفؿا. كيب ُفو إىل ـؽض -1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فنن عاد لإلل م حصؾ لف لجر ما عؿؾ قبؾ الردة.  (1)

 لؼرابة.لؿا فقف مـ قطع مقآة كؾؿات الػاتحة ولذلؽ يطؾت ا  (2)

ٕن الـقييية ركيييـ فيييل الصييي ة تالييي  نداموفيييا حؽؿيييا، وقيييرابة الػاتحييية ٓ تػوؼييير نليييك كقييية   (3)

 خاـية في  تمثير فقفيا كقية الؼطيع نٓ ميع العؿؾ.

 ـائػة
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 ـٓؼا ُٔاعن/ـؽض إىل ُفو كيب   -1 
كؿييـ كييقى قؾيي  الػييرع نلييك كػييؾ عامييدا فوبطييؾ  أ، يؽــق، بــه عــ ر -أ

 ـ تف.

حيرم يالظفير قبيؾ اليزوا  جاهي  فوؼيع كػيي  لكؿيـ  أ، يؽـق، بعـ ر -ب

مـػييردا، ثييؿ لققؿييت جؿاعيية، فسييؾؿ مييـ ركعوقييـ  مطؾؼيا لو لحيرم يػيرع

 .لقيدر  الالؿاعية ـحيت كػي  مطؾؼيا

كؿييـ كييقى يق ق،ييف لن   ً نمييا عؼييغـػم اىلـػرة غيــٕ املِــٔي/  -1

يصؾيييل ـييي ة ولن ٓ يصؾقفيييا ليييؿ يصييي  لوـاقضيييف. لو هتيييرعا كؿيييـ كيييقى 

 .ايق ق،يف الصي ة فيل ميؽان كاليس ليؿ يصي  الق يقب لعيدم قدرتيف هترعً 

ٓ؟ يطؾييت  مااليف تيردد هيؾ يؼطيع الصي ة لو اتلـؽدد وغـػم اجلـؾم/ -1

كيييف هيييؾ كيييقى الؼصييير لو ٓ؟ يطؾيييت كقييية لفيييل  ـ تيييف. لو تيييردد الؿسيييافر

 الؼصير وليزم اإلتؿيام.

نذا هتيييؽ فيييل قصييير نماميييف فؼيييا  نن قصييير  ومؿـــا يلـــنثـك مــــ ذلـــؽ:

 . ن لتيؿ لتؿؿيت فينن ييان قاـيرا فؾيف الؼصيرنقصيرت و


 مقصْد الئ٘:   

 ٕجؾف الـقة، وهق لمران  لي الؼصد الذي هترعت

ـــادات. 9 ــــ الع ـــادات م ـــز العب   كالق يييقب والغسيييؾ، يويييردد يقيييـ تؿقق

واإلمسييييا  عييييـ الؿػطييييرات، قييييد يؽييييقن  الوـظقييييػ والوبييييرد، والعبييييادة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕن الظاهر مـ حا  الؿسافر الؼصر فالوـدت كقة الؼصر نلك هذا الظاهر فص  الوعؾقؼ. ( 1)
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 لؾحؿقية، والويداوي، لو لؾعبيادة والؿؿقيز هيق الـقية.

ب، والغسيييؾ،   كالق يييقتؿققـــز رتـــ  العبـــادات بعضفـــا مــــ بعـــض. 2

، والوقؿيؿ قييد  ً وكػيل اكيذرً  ول اوالصي ة، والصيقم، وكحقهيا قيد يؽيقن فر يً

يؽيقن عييـ الحييدث، لو الالـاييية والصييقرة واحييدة فشييرعت الـقيية لوؿققييز 

 رتي  العبيادات يعضفيا ميـ يعيض.

ٔد اجليث/  ٌا يرتحب ىلع ٌلط
عييادة لو ٓ تؾوبييس يغقرهييا عيدم اهتيتا  الـقية فييل عبييادة ٓ تؽييقن  -9

والةييييقـ، والرجيييياب، والـقيييية وقييييرابة الؼييييرآن،  كاإليؿييييان يالّؾييييف تعالييييك،

 : ٕهنيا موؿقيزة يصقرهتيا.وإذكار

اهتيتا  تعققـ الؿـقي فقؿا يؾويبس ميـ دون غقيره، وذليؽ كالصي ة  -2 

ـييقرة فيي  لوسياوي الظفير، والعصيير، فعيي  و فقشيت  الوعققـ يف فرا،ضفا

ين افوفيا نليك الظفيير  يؿقيز يقـفؿيا نٓ الوعققيـ، وكالرواتي  فقشيت  تعققـفيا

 لو كقهنيا الويل قبؾفيا لو الويل يعدهيا.  ً ماي

اهتيتا  الوعيرع لؾػر قيية وذلييؽ فييل الؽػييارات، وفييل الغسييؾ  -3 

ج والعؿييرة، والصي ة واليزكاة، يؾػيظ الصدقية دون الق يقب والصيقم والحي

 واليزكاة والالؿاعية.

عدم اهتتا  كقة الؼضاب وإداب، ف  يال  الوعرع لألداب لو الؼضاب  -4

عـد كقة العبادة. ويمخذ مـف لن مـ ـؾك عشريـ ليـة الصيب  يؿحيؾ الصيب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقةرج الذاهؾ: فنكف غقر فاعؾ يف الحؼقؼة.مالرد الؼصد  ليؾ يؽػ  (1)
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لظـف دخق  الققت ثؿ يان خطمه لؿ يؾزميف نٓ قضياب واحيدة: ٕن ـي ة كيؾ 

 كقة الؼضاب.يقم تؼع عؿا قبؾف نذ ٓ تشت  

مؿيا يتتي  عؾيك الوؿققيز اإلخي ص فيل الؿـيقي يييلن يػييرد العؿييؾ  -5

الشيقا،  وحظيقو الـػيس، في  يصي  يالوشيريؽ  لؾيف تعاليك، ويةؾيص ميـ

 يقيـ كقكيف لؾيف تعييالك وكقكيف لعيادة لو غقرهيا.

 اىترشيم يف اجليث/
  وهق عؾك خؿسة لقسام جعؾ الـقأ لشقئقـ فلكثر

 فؾفا حآن  أ، يـق  مع العبادة ما لقس بعبادة. اىلفً األول/

  كؿييا نذا ذييي  إ ييحقة هلل ولؾصييـؿ فاكضييؿام الصييـؿ يبطــؾ العبــادة  -9

 يقج  حرمة الذيقحة.

 وتحوف ـقر مـفا  ٓ يبطؾفا -2

 ـ  الق قب والغسؾ. داتلبرُّ قب لو الغسؾ ولق كقى الق   -ل

 .   ـقمفلق كقى الصقم والحؿقة لو الوداوي ـ -ب

 . لق كقى يالسػر الحج والوالارة ـ  حالف  -ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د فيل الق يقب والغسيؾ، وكيذا الحؿقية فييل الصييقم، تحصييؾ يييدون قصييد فؾييؿ الوبير   ٕن    (1)

 يالعيؾ قصيد ذليؽ تشيريؽا وتيركا لإلخي ص.

ــقاقا فـل الجاهؾقـأ كاكـ  عـؽاظ ومجــأ وذو الؿجـاز أ»قيا    ڤ لحدييث اييـ عبياس   (2)

ــــ  ــــل الؿقاـــــؿ فـزل ــــقا أ، ينجــــروا ف  يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ﴿ » :فنل ؿ

 رواه البةياري.« فيل مقاليؿ الحيج ﴾رب
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 تـبقـف

الؿيراد يالصحية فيل هيذه الصييقر اإلجييزاب ولمييا الاييقاب فؼييد ـييرح 

اييييـ عبيييد السييي م لن ٓ لجييير ليييف مطؾؼيييا تسييياوى الؼصيييدان لم ٓ، واخويييار 

هيق إغؾي   الغزاليل اعوبيار الباعيث عؾيك العؿيؾ فينن كان الؼصيد الدكقيقي

 .  ن تسياويا تسياقطانديـل إغؾ  كان لف لجير يؼدره وف  لجير ونن كان ال

وليف  .أ، يـق  مع العبـادة الؿػروضـأ عبـادة أخـرأ مـهوبـأ اىلفً اثلاين/

 ـقر 

 ، ومـفا ما ٓ يؼنضل البطه، ويحصه، معا  -1

 . اكقى يغسؾف الالـاية والالؿعة حص  جؿقعً  -ل 

ة وكقى هبيا الػيرع وتحقية الؿسيالد ـيحت، وحصي  لحرم يص  -ب

 .معا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. فؼيد كؼيؾ عييـ الؿولخريييـ لن اإلخيي ص لميير 48اكظير  إقؿيار الؿضقئية لألهيد ، ـيي   (1)

دوهنيا وقيد تحصيؾ يدوكيف، ويحييث الػؼفيياب فييل الـقيية ولمييا زا،يد عؾيك الـقية، ٓ يحصيؾ ي

 اإلخي ص فلميره نليك الؾيف. 

ٕن مبـك الطفارات عؾك الوداخؾ. فقدخؾ الحدث إـغر يف إكرب والق يقب يف الغسيؾ   (2)

 وهؽذا.

ٕن الوحقة لقست مؼصقدة ييذاهتا فوحصيؾ يي  قصيد  يؿـا لؿيـ ـيؾك الػيرع في  يضير   (3)

 الػرع والوحقة.قصد 

السيــ الوييل تـييدرج مييع غقرهييا: تحقيية الؿسييالد، وركعوييا الق ييقب، والطييقاـ  فائـهة:          

واإلحييرام، ولييـة الغػؾيية وآليييوةارة، وـيي ة الحاجيية، وركعويييا الؼييدوم مييـ السيييػر، 

 وركعويا الةيروج ليف.
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  كؿيييـ كيييقى يحالييف الػيييرع والوطيييقد مــا يحصـــؾ الػـــرض فؼــط -2

 اكصيرـ نليك الػيرع. : ٕكيف ليق كيقى الوطيقداوقيع فر يً

  كؿييـ لخييرج خؿسيية دراهييؿ وكييقى هبييا مـا يحصـؾ الـػــؾ فؼــط -3 

 . زكاة ووقعيت ـدقية تطيقد ي  خ ـ اليزكاة وـدقية الوطيقد ليؿ تؼع

 ما يؼنضل البطه، يف الؽؾ ومـف: -4 

كبييير الؿسيييبقق واإلميييام راكيييع تؽبقيييرة واحيييدة وكيييقى هبيييا الوحيييرم  -ل 

 . والفيقى نليك الركيقد ليؿ تـعؼيد الص ة لـ  لؾوشيريؽ

 قى يص تف الػرع والراتبة لؿ تـعؼد لـ .ك -ب

ــد ــً اثلاى آخيير ٓ يصيي  نٓ يف  ان يـييقي مييع الؿػييروع فرً يي  لاىلف

 ـقرتقـ هؿا 

 لق كقى الحج والعؿرة يف كسؽ الؼران. -9

 . لن يـقي الغسؾ والق قب الؿػرو ان معا حص  -2

 آخر فقحص ن مـ ذلؽ   ً لن يـقي مع الـػؾ كػ اىلفً الؽاةع/ 

 لق كقى الغسؾ لؾالؿعة والعقد فنهنؿا يحص ن. -9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، وهذا هق معـك ـدقة الوطقد.ٕن الدراهؿ لؿ تالزه عـ الزكاة فبؼقت تربعا   (1)

ٕن تؽبقييرة الوحييرم ركييـ مؼصييقد يف الصيي ة وتؽبقييرة آكوؼييا  لييـة مؼصييقدة فيي  يصيي     (2)

 الوشريؽ يقـفؿا.

 ٕن مبـك الطفارات عؾك الوداخؾ كؿا مر.  (3)
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 .فقص : ٕهنؿا لـوان  ً م يقم عرفة وآثـقـ مالق كقى ـق -2

آخيير غقرهييا وهؿييا  االؼسيؿ الةامييس  لن يـييقي مييع غقيير العبييادة هتييقئً 

 "لكيت عؾييل حييرام "مةوؾػيان فيل الحؽيؿ، وميـ فروعيف لن يؼيق  لزوجويف 

 ويـيقي الطي ق والظفيار، فإـي  لكيف يةقير يقـفؿيا فؿيا اخوياره ثبيت.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الؼصيييييد هتيييييغؾ البؼعييييية يالطاعييييية، قيييييا  فيييييل نعاكييييية ـيييييقم عرفييييية كالوحقييييية: ٕ  (1)

اعؾيؿ لكيف قيد يقجيد لؾصيقم ليببان  كققيقد عرفية لو عاهتيقراب يييقم  :2/337)الطالبقيـ

اثـقيييـ لو خؿقيييس، لو وقيييقد اثـقيييـ لو خؿقيييس فيييل ليييوة هتيييقا ، فقيييزداد تلكيييده رعايييية 

 .لقجيقدييـ، فينن كقاهؿيا  حصي 
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يؿعـك آلوؼرار. يؼيا   يؼيـ الؿياب يف الحيقع نذا اليوؼر  القؼقـ لغأ: -

 ودام.

 آعوؼاد الالازم الؿطايؼ لؾقاقع الاايت. اصطهحا:و

   لي يوـحك عـ مؽاكف.يزو  -

 لغة يد  عؾك الوداخؾ. الشؽ:  -

  عـيد الػؼفياب مطؾيؼ اليتدد ميع اليوقاب الطيرفقـ لو رجحيان اصطهحاو

 .لحدهؿا

 

 القؼقـ ٓ يوـحك عـ مؽاكف لطروب الشؽ عؾقف. ونكؿا يزو  يقؼقـ ماؾف.

 

 

إذا وجـه أحـهكؿ يف   » قا   قيا  رليق  اهلل  . حديث ليل هريرة 9

بطـف شقئا فلشؽؾ عؾقف أخرج مـف شلق أل ٓ فه يخـرجـ مــ الؿلـجه حنـك 

 . «يلؿع صقتا أو يجه ريحا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـحق  مسؾؿ. (1)

 الجانيةالقاعدة 
 

 احللني ال يؾول ةالشم

 أىفاظ اىلاغػة

 اىلاغػةٌػىن 

 اىلاغػةدحلو 
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إذا   » ا   قييا  رلييق  الؾييف قيي . حدييث ليييل لييعقد الةييدري 2

شـؽ أحهكؿ يف صهتف فؾؿ يهر كؿ صؾك  ه ا أل أربعا فؾقطرح الشـؽ ولقبـ 

عؾك ما اــنقؼـ  ـؿ يلـجه ــجهتقـ قبـؾ أ، يلـؾؿ فـن، كـا، صؾــك خؿلــا 

 . «شـػعـ لـف صهتـف وإ، كا، صؾـك إتؿامـا ٕربـع كاكنـا ترغقؿـا لؾشـقطا،

 

عدة تدخيؾ فييل جؿقييع ليييقاب الػؼييف والؿسييا،ؾ الؿةرجيية هيذه الؼيييييا

 ولكاير. عؾقفيا تبؾيغ ث ثية لريياد الػؼيف

 

 

ٔاغػ ٌِٓا/  يخفؽع غَ ْؼه اىلاغػة غػة ك


 القاعـدٗ األّلـٙ:   

إصـؾ إبؼــاق مــا كـا، عؾــك مــا كـا،: أ  إس والؿعقــار فــل إمــقر 

 .لؿنؼهمـأتبــك عؾـك إمـقر ا الؿنلخـرة أ،

 حؽتيلاحٓا/
ميييـ تقؼيييـ الطفيييارة وهتيييؽ فيييل الحيييدث ففيييق موطفييير، لو تقؼيييـ  -9

 الحيدث وهتيؽ فيل الطفيارة ففيق محيدث.

مييـ لحييرم يييالحج ثييؿ هتييؽ هييؾ كييان يف لهتييفر الحييج لو قبؾفييا؟ كييان  -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـحق  مسؾؿ. (1)

 ٍْيث اىلاغػةأ

ٔاغػ املخفؽغث غِٓا  اىل
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 .حالا

لق لكؾ آخر الؾقيؾ وهتيؽ يف طؾيقد الػالير ـي  ـيقمف ٕن إـيؾ  - 3

 يؼاب الؾقؾ.

ادعييت الرجعقيية اموييداد الطفيير وعييدم اكؼضيياب العييدة ـييدقت ولفييا  -4 

 الـػؼة.


 :الثاىٔ٘القاعـدٗ    

 إصؾ براقة ال مأ: أ  عـ حؼقو غقر .

 حؽتيلاحٓا/
تقجفت القؿقـ عؾك الؿدعك عؾقف فـؽيؾ، ٓ يؼضيك يؿاليرد كؽقليف،  -9

 ٕن إـؾ يرابة ذموف يؾ تعرع عؾك الؿدعل فنن حؾػ قضل لف.

: ثيؿ اخوؾػيا فيل مؾؽنـؽ إيـا  عؾـك أ، تـرد بهلـفرع يصقغية  )ليق لقي -2

 ذكير البيد ، فالؼيق  قيق  أخيذ: ٕن إـيؾ ييرابة ذمويف.

ليق اكووييػ هتييعر الؿحييرم وهتييؽ هييؾ حصييؾ ذلييؽ يآموشييا  لو  -3

 ييرابة الذمية. يـػسيف في  فديية: ٕن إـيؾ


 :الثالث٘القاعـدٗ    

 أو ٓ فإصؾ أكف لؿ يػعؾف. افعؾ شقئً مـ شؽ هؾ 

 حؽتيلاحٓا/
. مـ هتؽ يف ارتؽاب مـفيل عـيف كركيقد زا،يد في  يسيالد لؾسيفق: ٕن 9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ تؼدمف.ٕكف عؾك يؼقـ مـ هذا الزمان وعؾك هتؽ م (1)
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 إـؾ عدم فعؾف.

 مـ لفا وهتؽ هؾ لالد لؾسفق؟ يسالد. -2

هتؽ يف لثـاب الق قب لو الص ة لو غقرهؿا مـ العبادات يف تر  ركـ  -3

 وجبت نعادتف.

    ٗالسابع٘القاعـد: 

ــف  ــؾ: ٕك ــك الؼؾق ــر حؿــؾ عؾ ــؾ أو الؽثق ــقؼـ الػعــؾ وشــؽ يف الؼؾق ـــ ت م

 الؿنقؼـ.

 حؽتيلاحٓا/
؟ يـيك عؾيك إقيؾ ولتيك الق هتؽ الؿوق ئ هيؾ غسيؾ ثـويقـ لو ث ًثي -9

 يالاالاة.

 ؟ يـك عؾك إقؾ.الو لريعً  الق هتؽ الؿصؾل هؾ ـؾك ث ثً   -2

 مـ هتؽ هؾ طؾؼ واحدة لو لكار؟ يـك عؾك إقؾ.  -3

 مـ عؾقف ديـ وهتؽ يف قدره، لزمف نخراج الؼدر الؿوقؼـ.  -4 


 :اخلامط٘القاعـدٗ    

 إصؾ العهل: أ  إصؾ يف الحؼقو عهل لزول شـلق عؾك أحه لغقر .

 حؽتيلاحٓا/
 مـ هتؽ هؾ طؾؼ لو ٓ؟ ف  يؼع الط ق: ٕن إـؾ لكف لؿ يػعؾف. -9

ٕداب لو اإلييراب فالؼيق  قيق  ثبيت عؾقيف دييـ ينقيرار لو يقـية فادعيك ا  -2

 ذليؽ. غريؿيف: ٕن إـيؾ عيدم
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 :الطادض٘القاعـدٗ    

 إصؾ يف كؾ حادث تؼهير  بلقرب زمـ.

 حؽتيلاحٓا/
، لزميف الغسيؾ عؾيك الصحقي  اوليؿ يذكير احو ميً ارلى فيل ثقييف مـقيً -9

 وٓ يعقيد نٓ ميـ آخير كقمية كامفا.

فاكػصيؾ القلييد حقييا ويؼييل زماكييا ييي  للييؿ ثييؿ  يرب يطيـ حاميؾ  -2

 ميات في   ؿيان: ٕن الظاهير لكيف ميات يسيب  آخير.


 :الطابع٘القاعـدٗ    

 الحه  عـه الشافعل ما لؿ يه  الهلقؾ عؾك تحريؿف.

 حؽتيلاحٓا/
 موك هتؽ يف كرب الضبة فإـؾ اإلياحة والحؾ.  -9

ـيؾ الحيؾ وليقس لفيا كياب في  ٕن إالزرافة الؿةوار حؾ لكؾفا:   - 2

 لدلة الوحريؿ. فاتشؿؾ


 :الثاميـ٘القاعـدٗ    

 إصـؾ فـل إبضاع النحريؿ: أ  إذا تؼابؾ يف الؿرأة حـؾ وحرمـأ غؾبـ 

 الحرمـأ.

 حؽتيلاحٓا/
قرات: اخوؾطيت محرمية يـسيقة قريية محصيا نذا يؿوـع آجوفاد فقؿ  -9
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 .حويك يولييد آجوفياد ياليوصحايفٕكيف لقيس لـؾفيـ اإلياحية 

ميـ طؾيؼ نحيدى زوجاتيف، ثيؿ اهتيوبف عؾقيف ميـ طؾييؼ مـفييـ، ٓ يطييل  -2

 الؿطؾؼية. واحيدة مـفيـ حويك يؿقيز


 :التاضع٘القاعـدٗ    

 .إصؾ يف الؽهل الحؼقؼأ

 حؽتيلاحٓا/
لييد ليق وقييػ عؾييك لوٓده لو لوـييك لفييؿ، ٓ يدخييؾ فييل ذلييؽ و  -9

 القليد فيل إـي : ٕن اليؿ القليد حؼقؼية فيل وليد الصؾي .

لق حؾػ ٓ يبقع لو ٓ يشتي، فقكؾ يف ذلؽ لؿ يحـيث حؿي  لؾػيظ   -2

 عؾك حؼقؼوف.


 :العاشـسٗالقاعـدٗ   

  والؿيييراد يإـيييؾ الؼاعيييدة الؿسيييوؿرة لو تعـــارض إصـــؾ والظاهـــر

يلب اليذي يغؾي  ويؼييقى عؾييك الظييـ ولميا الظاهير ففيق الش آليوصحاب،

 وققعيف يدلقيؾ كالؿشياهدة. وليف لرييع حيآت 

؟ فييينن الم لريعييً ا، كؿييـ هتيييؽ لـؾييك ث ثيييًترجقــح إصــؾ جزمـــا  -9

  ً إـيؾ عييدم الزيييادة والظاهيير لهنييا لريييع لؽاييرة الركييقد والسييالقد مايي

يف فيييل فعؾفيييا. وكؿيييـ ظيييـ وطيييق  الزميييـ يحقيييث نكيييف خاليييػ عيييادة كػسيي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونكؿيا جياز الـؽياح يف ـقرة غقر الؿحصقرات رخصة مـ الّؾف لبحياكف تعيالك: ليئ  يـسيد   (1)

 .عؾقف ياب الـؽياح
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 ط قيا، فينن إـيؾ فقيف العيدم والظاهير الؿظـيقن وققعيف.

، و ايطييف لن يسييوـد نلييك لييب  هتييرعل لو ترجقـح الظاهـر جزمــا  -2

ليب  عيادي لو يؽيقن معيف ميا يعوضد يف. كالشفادة ترج  عؾك إـؾ وهق 

الػةيار: ٕن العيادة عؿؾفييا  . وترجق  كالالة لواو القد يف الدعقى هترعا

ميـ السيرجقـ. وكؿسيللة ييق  الظبقية نذا يالييت ووجييد الؿيياب عؼيي  يقلفييا 

 . موغقيرا فقحؽيؿ يـالاليوف

ـــك إصـــح -3  ـــر عؾ ـــك الظاه ـــح إصـــؾ عؾ نذا عؾيييؿ  عيييػ  ترجق

احوؿيييا  الظاهييير، كالشيييلب اليييذي ٓ يوقؼيييـ يـالاليييوف ولؽيييـ الغالييي  فقيييف 

لـالالييية كاقييياب الةؿارييييـ والالزارييييـ والؽػيييار الؿوديـقيييـ يالـالالييية، ا

ـــاوالطيييرق الويييل يغؾييي  كالاليييوفا، وفيييل جؿقيييع ذليييؽ قيييقٓن،   أصحفؿ

الحؽيؿ يالطفيارة فيل اليؽؾ اليوصحايا لألـيؾ، ويذليؽ يعؾييؿ لن الضعييػ 

ه الؿسييا،ؾ هـييا يالـسييبة نلييك قييقة إـييؾ، ونٓ فالظييـ الحاـييؾ فييل هييذ

قيقي ميـ حقيث هيق. وليق جييرت خؾييقة يقييـ الزوجقييـ وادعييت اإلـاييية، 

قيقٓن لـحفؿييا تصديييؼ الؿـؽيير: ٕن إـييؾ عدمفييا. والااكييل تصديييؼ 

 . مدعقفيا: ٕن الظاهير ميـ الةؾيقة اإلـايية غالبيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالشرد رج  الشفادة لزيد ياليوحؼاق اليدار ميا  عؾيك ميـ كاكيت تحيت ييده يالسيؽـك لو   (1)

 غقرها.

   ونن كان إـؾ يف إواو والؿقاه الطفارة.  :2)

 الؿاد الذي يتت  عؾقف الوحؼاق الزوجة لؽامؾ الؿفر الؿسؿك عـد العؼد.ال (3)
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، امـضبطييً اققيييً اوذلييؽ نذا كيان لييببً  ترجقـح الظاهـر عؾـك إصـح -4 

كؿيـ هتيؽ يعيد الصي ة لو غقرهيا ميـ العبيادات فييل تيير  ركييـ غقيير الـقيية 

وتؽبقيرة اإلحيرام فيل الصي ة فالؿشيفقر لكييف ٓ يمثيير: ٕن الظاهيير اكؼضيياب 

 العبيادة عؾيك الصحيية. ولييق الؼيياه فييل ميياب لو كييار فؿييات، وقييا  الؿؾؼييل 

ـــف الخـــروج" قيييق   يصيييدق: ٕن إـيييؾ ييييرابة ذمويييف،  فػيييل "كــا، يؿؽـ

هييي: تصديييؼ القلييل: ٕن الظاهيير لكييف لييق 676وإـي  عـييد الـييقوي )ت

 . تؿؽيـ لةيرج

 

 ٓ يزا  حؽؿ القؼقـ بالشؽ إٓ يف ملائؾ مـفا:

 هتؽ مال  الةػ هؾ اكؼضت الؿدة لو ٓ؟  -9

لوقـ ياكؼضاب هتؽ هؾ مس  يف الحضر لو يف السػر؟ يحؽؿ يف الؿسل  -2

 الؿدة.

 هتؽ مسافر لوـؾ يؾده لو ٓ؟ ف  يالقز لف التخص.  - 3

هؾ هق ليراب لو مياب يطيؾ تقؿؿيف، ونن  يٓ يدر اهتقئً تقؿؿ ثؿ رلى   -4 

 .ايان لرايً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/932 رو ة الطالبقـ   (1)

 لقجقب طؾ  الؿاب عؾقف حقـئذ. : 2)

 مفترجيات اىلاغػة/
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ومشييؼة نذا  ا  الوعيي  مييـ ققليؽ هتييؼ عؾييك الشيلب يشييؼ هتييؼً الؿشـؼأ لغــأ

 لتعبؽ.

مق عف. والؿراد هـا لهنا لب   الالؾ  لغة  هق لقق الشلب مـ تجؾ :

 ذلؽ.

 الؾققكة والسفقلة، وهق  د الؿشؼة. النقلقر لغأ:

 

 

إحيؽام الويل يـشيل عيـ فعؾفيا مشيؼة عؾيك الؿؽؾيػ فيل كػسيف لو ماليف، 

 ففيذه الؿشيؼة تيمدي نليك الوةػقيػ والوقسيقر.

 

 

 َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّققلييييف تعييييالك    -9

 .[085ـٔرة ابللؽة/]
يلــر ولـــ  إ، الهيـــ»قييا    عيـ الـبيل  حدييث لييل هرييرة  -2

يشـاد الهيــ أحـه إٓ غؾبـف فلــهدوا وقاربــقا وأبشــروا واـــنعقـقا بالغــهوة 

 الجالجةلقاعدة ا
 

 املشلث جتيب اتلحفري

 أىفاظ اىلاغػة

 اىلاغػةٌػىن 

 اىلاغػةُّدحلو
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 . «مــ الهلجـأ والروحـأ وشـلق

 

 

قييييا  العؾؿيييياب يوةييييرج عؾييييك هييييذه الؼاعييييدة جؿقييييع رخييييص الشييييرد 

لي  لييقاب الػؼيف ويؿعـك هذه الؼاعدة قا  اإلمام وتةػقػاتيف وتدخيؾ فيل غا

 ."إذا ضاو إمر اتلع " $الشافعل 

 أكفام املشاق
 /ــ اىلفــً األول ، كؿشييؼة الييربد يف امشــؼأ ٓ تـػــؽ عـفــا العبــادة غالًب

الق قب والغسؾ ومشؼة الصيقم يف هتييدة الحير وطيق  الـفيار. في  لثير لفيذه 

 الؿشيؼة.

  /وهل مرات   اتـػؽ عـفا العبادة غالبً  مشؼأ اىلفً اثلاين 

، كؿشيؼة الةييقـ عؾييك الـػييقس وإطييراـ مشـؼأ عظقؿـأ فادحـأ  -9

: ٕن حػيييظ اومـافيييع إعضييياب ففيييل مقجبييية لؾوةػقيييػ والتخقيييص قطعيييً

 الـػيقس وإطيراـ إلقامية مصالي  الدييـ لوليك ميـ تعريضفيا لؾػيقات.

، كلدكيك وجيع فييل لـبييع ولدكييك ـييداد لفـا مشـؼأ خػقػـأ ٓ وقـع  -2

فيل الييرلس لو لييقب مييزاج خػقييػ ففييذا ٓ لثيير لييف وٓ الوػييات نلقييف: ٕن 

تحصقيؾ مصالي  العبيادات لوليك ميـ دفيع مايؾ هيذه الؿػسييدة الوييل ٓ لثيير 

 لفيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـحق  البةاري (1)

 .9/923الؿـاقر يف الؼقاعد لؾزركشل   :2)

 أٍْيث اىلاغػة
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يا لوجيي  ، فؿيا دكيا ميـ الؿرتبية العؾقمنقــطأ بقــ هاتقــ الؿرتبنقــ -3 

الوةػقيييػ، لو ميييـ الدكقيييا ليييؿ يقجبيييف كحؿيييك خػقػييية، ووجيييع الضيييرس 

 . القسيقر

 أـتاب اتلغفيفات والؽعص ـتػث يه/
  /ورخصف كاقرة كالؼصر والالؿع والػطر والؿسي  لكاير الففؽاألول ،

 مـ يقم ولقؾة.

  /ٖـــ ـــؽضاثلاُ ، ورخصيييف الوقؿيييؿ عـيييد مشيييؼة اليييوعؿا  الؿييياب امل

الالؿعيية، وآ طاليياد فييل الصيي ة  ؼعيقد فيل ـيي ة الػييرع وخطبييةوال

واإليؿييياب فقفيييا، والوةؾيييػ عيييـ الالؿاعييية والالؿعييية والػطييير فيييل رمضيييان 

وآليوـاية فيل الحيج وفييل رمييل الالؿييار والوييداوي يالـالالييات ونياحيية 

 الـظير لؾعي ج حويك لؾعيقرة والسيقلتقـ.

 /فنكييف يبيق  الةؿيير واليوؾػظ يؽؾؿيية الؽػير ونذا لكييره  اإلنــؽاه  اثلاىـد

 الشةص عؾك الػطر لو البقع لو الطي ق في  تؼع.

 /فنكيف مسيؼط لإلثيؿ كؿيـ جاميع فييل هنييار رمضييان اىجفـيان   الؽاةـع

وٓ يبطيؾ ـقميف: وكؿيـ ليؾ ؿ مييـ ركعوقييـ  كاليقا لؾصيقم في  كػيارة عؾقيف

 لظـيف نكؿيا  الصي ة ٓ تبطيؾ ـ تيف.كاليقا وتؽؾيؿ عاميدا 

 /فييينذا لتيييك  ا: فنكيييف مسيييؼط لإلثيييؿ ليضيييًاجلٓـــو ةاـهـــً اخلاٌـــؿ

كإكيؾ فييل الصيي ة والصييقم: وفعييؾ مييا  يؿػسيد لؾعبيادة كاليقا لو جاهي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/89إهتباه والـظا،ر لؾسققطل   (1)
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يـافيييل الصييي ة ميييـ كيي م قؾقيييؾ وغقيييره. والالؿييياد فيييل الصيييقم ليييؿ تػسيييد 

 . فـ تيف وٓ ـقمي

 /قى، كالصي ة لي عسير تالـي  الشيلب وعؿيقم البؾي اىػرس الفـادس

كيييدم الؼيييروح والدمامقيييؾ والرباغقيييث والؼقييي   ق عـفييياميييع الـالالييية الؿعػيي

والصدييد وطقيـ الشيارد. ومـيف العػيق عؿيا ٓ يدركيف الطييرـ ومييا ٓ كػييس 

 ليف ليا،ؾة.

 شيؼة كالبف الوةػقيػ فيل الوؽالقيػ، ـ الؿفنكيف كقد م ص اجلل اةع/الف

ا ياليي  وعيدم تؽؾقييػ الـسيياب يؽاقيير مؿي والؿالـيقن كعيدم تؽؾقيػ الصبيل

لبييس الحرييير وحؾييل  عؾيك الرجيا  كالالؿاعية والالؿعية والالفياد ونياحيية

 الذهي .

ٔاع اتلغفيفات والؽعص الرشغيث/  أُ
 ؿيرة والالفياد ، كنليؼا  الالؿعية والحيج والعتخػقػ إـؼاط  األول

 يإعذار.

 /لي كؼيص ميـ القاجي  إـيؾل كالؼصير يف  تخػقـػ تـؼـقص: اثلاين

 لريع ركعات. السػر يـاب عؾك لن الػرع

 /كنييدا  الق يقب والغسيؾ يالوقؿيؿ، والؼقييام تخػقـػ إبـها  اثلاىـد ،

 وآ طالياد واإليؿياب، والصقيام ياإلطعيام. فيل الصي ة يالؼعيقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اه والـسيييقان والالفيييؾ يؿيييا يشيييػل العؾقيييؾ: وييييروي لطيييا  السيييققطل فيييل مسيييا،ؾ اإلكييير  (1)

 .299-9/233الغؾقيؾ. يـظير 
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 ـــع ـــؿ، /الؽاة ـــػ تؼهي كالؿيييع الوؼدييييؿ فيييل السيييػر والؿطييير،  تخػق

 الػطير فيل رمضيان. وتؼدييؿ اليزكاة عؾيك الحيق ، وزكاة

 /ــامؿ ــلخقر اخل ــػ ت ، كالؿييع الوييلخقر لؾؿسييافر وتييلخقر ـييقام تخػق

 رمضان لؾؿريض.

  /ــادس ــرخقص الف ــػ ت ، كنياحيية الؿقويية والوييداوي يالـالاليية تخػق

 وهترب الةؿر لؾغصة.

 اتلغفيفات والؽعص الرشغيث/أضاكم 
ٔسٔب/  -0 كلكؾ الؿقويية لؾؿضطيير الييذي غؾيي  عؾييك ظـييف الفيي  ،  ال

والػطييير لؿيييـ خييياـ الفييي   يغؾبييية الاليييقد والعطيييش، ونلييياغة الغصييية 

 .يالةؿير

كالؼصير فيل السيػر نذا يؾيغ ثي ث مراحيؾ، وكالػطير لؿيـ  اجلـػب/  -2

 ليػر لو ميرع، وكالـظير نليك الؿةطقيية.يشيؼ عؾقيف الصيقم فيل 

 كالسؾؿ والصؾ  واإلجارة. اإلةاضث/  -1 

 كالالؿع والػطر يف السػر لؿـ ٓ يوضرر. األوىل حؽكٓا/  -1 

   كالؼصر يف لقؾ مـ ث ث مراحؾ لة ـ ليل حـقػة.الهؽاْث  - 5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هق نمرار الطعام القاقػ يف الحؾؼ يشرب هتقئا مـ الةؿر لدفعف نلك الؿعيدة كيل ٓ يةوـيؼ   (1)

 أكؾ.
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 الـػس وما يوصؾ هبا.  مين  يػو  الضاد و ؿفا الضرر

   يؿـع وققعف ويرفع.ا ي ز 

 

، ويشيؿؾ ذلييؽ  كػـل الضـرر ووجـقب مـعـف وتحريؿـف ابنـهاق أو مؼابؾـأ

  دفييع الضييرر قبييؾ اكػسييف لو غقييره، وليضييً الضيرر العيام والةيياص، عؾييك

وققعيف يطيرق الققايية الؿؿؽـية، ورفعيف يعيد وققعيف يؿيا يؿؽيـ ميـ الودايقير 

 وتؿـيع تؽيراره. الويل تزييؾ آثياره

 

قضـك أ، ٓ   أ، رــق  ا  »حديث عبادة يـ الصامت ر يل اهلل عـيف  

 . «ضرر وٓ ضرار

 

اعؾـؿ أ، هـ   الؼاعـهة يـبــل عؾقفــا كثقــر "  $قيا  اإلميام السيققطل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ايـ ماجة وـححف الشقخ إلباو. :9)

 الرابعةالقاعدة 
 

 يؾال  ر  الرض  

 أىفاظ اىلاغػة

 اىلاغػةٌػىن 

 ٍْيث اىلاغػةأ

 اىلاغػة دحلو
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 ."أو منهاخؾأمــ أبـقاب الػؼـف وهل مع الؼاعهة النل قبؾفا منحهة

 

 


 الضرورات تبقح الؿحظقرات: :ألّىلاالقاعـدٗ     

   الحاجة الشديدة.لغأجؿع  رورة وهل  الضرورات:

  كؾ ميا لحيؼ الؿؽؾييػ  ييرر يعييدم فعؾييف وٓ يؼييقم غقييره واصطهحـا

 مؽاكيف كإكؾ والشيرب نن ليؿ يوـاوليف هؾيؽ لو قيارب.

  ملخقذ ميـ اإلياحية وهيل اإلذن يف الػعيؾ واليت ، ورفيع الحيرج. تبقح

   جؿع محظقر، وهق الؿؿـقد مـف والؿحظقر هق الؿحرم.الؿحظقرات

   ما يسوحؼ فاعؾف العؼاب كلكؾ الؿقوة وهترب الةؿر.ويف آصطهح

 ٌػىن اىلاغػة/
الؿحيييرم يصبييي  مباحيييا نذا عيييرع لؾؿؽؾيييػ  يييرورة تؼوضيييل ذليييؽ 

ٓ  يحق د يارتؽياب ذليؽ الؿحيرم، كؿيا نذا اهتيو يث ٓ تـدفيع تؾييؽ الضييرورة ن

 الالقد يالؿؽؾػ وخشل الف  ، فقالقز لف لكؾ الؿقوة وكحقها.

 شط اىلاغػة/
ــقح الؿحظــقرات بشــرط عــهل ا"  الشييافعقة عؾييك لن   كييص   لضــرورات تب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ففييذه الضيررخويي ـ يقـفؿييا فييل للييباب ميع آ ،آتحياد يقـفؿيا ميـ جفية دفيع الضيرر (1)

والسيايؼة توعؾيؼ يدفيع الضييرر الـاتييج عييـ الؿشييؼة  ،الؼاعيدة توعؾيؼ يدفيع  يرر العيدوان

 وآ طيرار.

 .9/84إهتباه والـظا،ر   (2)

ٔاغػ املخفؽغث غِٓا  اىل
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لي لن تؽييقن الضييرورة يف كظيير الشييرد لهتييد مييـ الؿحظييقر،  "كؼصــاكفا عـفــا

وٕجؾ هذا لؿا كيان لكيؾ الؿقوية لخيػ ميـ هي   اليـػس جياز إكيؾ مـفيا. 

عؿؾ يالؼاعدة يحواج نليك تلميؾ هتيديد ميـ قبيؾ الػؼقيف يف قيدر الضيرريـ  وال

 ييرر الضييرورة، و ييرر ارتؽيياب الؿحظييقر، فييلي الاليياكبقـ كييان لرجيي  

 فالحؽؿ لف.

 حؽتيلات اىلاغػة/ 
 جقاز لكؾ الؿقوة لدفع الف  .  -9

 جقاز نلاغة الؾؼؿة يالةؿر.  -2

 ى ذلؽ نلك قوؾف.جقاز دفع الصا،ؾ ولق لد    -3 

جيقاز كبيش الؿقيت يعيد دفـييف لؾضييرورة، يييلن دفييـ ييي  غسييؾ لو   -4 

 لغقير الؼبؾية لو فيل لرع لو ثيقب مغصقيقـ.

 مفترجيات اىلاغػة/
 وهل ترجع إلك عهل تحؼؼ شرط الؼاعهة. مـفا:

ونٓ ُقويِؾ، ليؿ يؽييـ ذلييؽ  اليق ُلكيِره عؾيك الؼويؾ ييلن يؼويؾ معصقميً  -9 

الؿعصيقم لؿيا فييل ذلييؽ مييـ الؿػسييدة الوييل تسيياوي مػسييدة  مبقحيا لؼويؾ

 قويؾ اْلُؿؽيَره لو تزييد عؾقفيا.

مػسيدة هويؽ حرمويف لهتيد مييـ  نٕليق دفيـ يي  تؽػقيـ في  يـبيش:   -2

 عيدم تؽػقـيف اليذي قيام السيت يالويراب مؼامف.
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ا/ :الثاىٔ٘القاعـدٗ      ٌا أةيص ليرضورة يلػر ةلػْر

 هذه الؼاعدة ققد لؼاعدة الضرورات تبق  الؿحظقرات.

 ٌػىن اىلاغػة/
ن ميييا تدعيييق نلقيييف الضيييرورة ميييـ الؿحظيييقر نكؿيييا يرخيييص مـيييف الؼيييدر ن

 اليذي تـدفيع ييف الضيرورة فحسي .

فينذا ا طير اإلكسيان لؿحظيقر فؾقيس ليف لن يوقليع فييل الؿحظييقر. يييؾ 

دفيع ييف الضيرورة فؼيط. ومويك زا  الةطيير عيياد يؼوصير مـيف عؾيك قيدر ميا تـ

 الحظير.

 حؽتيلات اىلاغػة/
الؿضييطر ٓ يلكييؾ مييـ الؿقويية نٓ قييدر لييد الرمييؼ وٓ يشييبع، نٓ نذا   -9

 كاكت يقـ يديف مسافة يعقدة ٓ يؼطعفا نٓ يالشبع ف  يلس.

ف ياليقز الـظير لؿيـ قصييد كؽاحفييا قبييؾ الةطبيية ونن لييؿ تييلذن وليي  -2

يلوـيييياففا، وميـ ثيؿ ليق حصيؾ ذلييؽ يـظيييييرة  تؽريير الـظير نليك لن يحقيط

 هبيا. حييييرم الزا،يد عؾقفيا: ٕكيف كظير ليقي  لؾضيرورة فؾقوؼقيد

نذا قؾـيا ياليقاز تعيدد الالؿعية لعسير آجوؿيياد فييل مييؽان واحييد،   -3 

 عوقيـ ليؿ ياليز نحيداث ثالاية.ليؿ ياليز نٓ يؼيدر ميا يـدفيع فؾيق اكدفيع يالؿ

 مفترجيات اىلاغػة/ ٌِٓا/
 ، فنهنا ليقحت لؾػؼراب ثؿ جازت لألغـقاب.العرايا -9

 ، فنكف ليق  مع الؿرلة عؾك لبقؾ الرخصة ثؿ جاز مع إجـبل.الخؾع -2
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 الرضر ال ي ؾال ةالرضر/ :الثالث٘القاعـدٗ    

رر مفؿيا يؽيـ واجي  لي ٓ يزا   رر ما يارتؽاب  رر آخير: ٕن الضي

 اإلزالة.

 لن يزا  الضرر ي   رر. الؼاعدة الضرر يزا ، فالشر  نذً  اوهل تعد ققدً 

 حؽتيلات اىلاغػة/
 ٓ يالقز لؾؿضطر لن يوـاو  طعام مضطر آخر.  -9

 ٓ يالقز لإلكسان لن يدفع الغرق عـ لر ف ينغراق لرع غقره.  -2

 مفترجيات اىلاغػة/
لحيدهؿا لعظييؿ  ييررا فنكييف يرتؽيي  لخييػ يسيواـك مييـ ذلييؽ مييا لييق كييان 

 وٌَ ذلم/الضرريـ. 

قب نقاميييية الؼصيييياص، والحييييدود، وقوييييا  البغيييياة، وقاطييييع يوجييي  -9

الطرييييؼ ودفيييع الصا،يييؾ: ٕن  يييرر ذليييؽ لخيييػ ميييـ  يييرر تعطقؾفيييا لؿيييا 

 ييمدي نلقيف ذليؽ ميـ فسياد وا طيراب الؿالوؿيع كؾيف.

 حقاة جـقـفا.جقاز هتؼ جقـ الؿرلة نذا رجل   -2


إذا حػــارض ٌففــػحان روظ أغظٍٍٓــا رضرا  :السابعــ٘القاعـــدٗ    

 ةارحكاب أعفٍٓا/

 دحلو اىلاغػة/
ا دخيييؾ الؿسيييالد ورليييق  الؾيييف لن لعرايقيييً» حدييييث لييييل هرييييرة 

ثؿ لؿ يؾبث لن يا  يف كاحقية الؿسييالد فللييرد الـياس  ...جاليس فصؾيك قيا 
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ؿيا يعايوؿ مقسييريـ وليؿ تبعايقا معسييريـ ـيبقا وقيا  نك نلقف فـفاهؿ الـبل 

 . «عؾقف ليال  مـ ماب لو قا  ذكقيا مـ ماب

 حؽتيلات اىلاغػة/
، ونن تضييررا ُيحالير عؾيك الطبقي  الالاهييؾ، والؿػوييل الؿاجييـ  -9

 الالؿاعية فيل لرواحفيا وديـفيا. يذليؽ لدفيع  ررهيؿ عؾيك

 يف السؾطان وٓ ُيةاَلػ. نذا لمر يالقز العؿؾ يالوسعقر  -2

ٓ يالييقز الةييروج عؾييك السييؾطان الػالييؼ حوييك ٓ تحصييؾ مػسييدة   -3 

 لعظؿ.


وىل  ٌَ سيب املطاىص :اخلامط٘القاعـدٗ    

 
 درء املفاـػ أ

: ٕن اعوـيياب افينذا تعيارع مػسيدة ومصؾحية قييدم دفييع الؿػسييدة غالبييً

قرات لحدييث  لييل هرييرة عييـ الشيارد يالؿـفقيات لهتيد ميـ اعوـا،يف يالؿلمي

دعقكـل مـا تركنؽـؿ إكؿـا أهؾـؽ مـــ كـا، قبؾؽــؿ ـــمالفؿ »قييا   ُّالـبيل 

واخنهففـؿ عؾـك أكبقائفـؿ فــنذا كفقنؽــؿ عـــ شــلق فاجنـبــق  وإذا أمرتؽــؿ 

 . «بلمـر فلتـقا مــف مـا اــنطعنؿ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لــ ليل داود ، قا  الشقخ إلباو  ـحق .  (1)

 و يالعؽس.هق الػالؼ الذي ٓ يبالل لن يحرم ح ٓ ل  (2)

هق لن يلمر القالل الوالار لن ٓ يبقعقا لموعوفؿ نٓ يسعر كذا وكذا. وهق حرام لؾوضققؼ عؾك   (3)

 الـاس يف لمقالفؿ.

 لخرجاه يف الصحقحقـ. (4)
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 حؽتيلات اىلاغػة/
لالؿعة يسيب  الؿيرع والةيقـ مشروعقة الوةؾػ عـ الالؿاعة وا -9

 وكحق ذلؽ.

الؿبالغة يف الؿضؿضة وآلوـشاق ليـة يف الطفيارة وتؽيره لؾصيا،ؿ   -2

 دفعا لؿػسدة الػطر.

 .تةؾقؾ الشعر لـة يف الطفارة ويؽره لؾؿحرم  -3 

ميـ ذليؽ الؿصؾحيية نذا غؾبييت فنهنييا تؼييدم عؾييك الؿػسييدة.  ويفـخثىن

رميية وموييك تضؿييـ جؾيي  مصؾحيية تريييق مح وميـ ذلييؽ الؽييذب مػسييدة

 عؾقيف جياز كالؽيذب لإلـي ح يقيـ الـياس وعؾيك الزوجية إلـ حفيا.


٘ القاعــدٗ      اـاسث حزنل ٌزنىث الرضورة اعٌث اكُج أو  :الطادضـ

 عاضث

   هل كؾ ما يؾحؼ الؿؽؾ ػ  رر يتكف ويؼقم غقره مؼامف.الحاجأ

 ٌػىن اىلاغػة/
لويل توعؾيؼ يلغؾي  الـياس، وكذليؽ الويل تةوييص يػئيية الحاجية العامية ا

حؽؿفيييا ميييـ حقيييث نياحييية الؿحظيييقر ونن  تـيييز  مـزلييية الضيييرورة فوعطيييك

كاكيت الحاجية فيل مرتبية دون مرتبية الضيرورة. ونياحيية الؿحظييقر يالـسييبة 

 لؾضيرورات ممقيت ٕن الضيرورة تؼييدر يؼدرهييا. لمييا فييل الحاجييات فنكييف

 يسيوؿر ويابيت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لؽل ٓ يمدي نلك نزالة هتعر الؿحرم. (1)
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  مشيروعقة اإلجيارة والالعالية والحقالية وكحقهيا ٌرـال اـاسث اىػاٌـث

زت عؾيك خي ـ الؼقياس لؿيا فيل إوليك ميـ ورود العؼيد عؾيك مـافييع يق  ُج 

معدومية، ولؿيا فيل الااكقية ميـ الالفاليية، ولؿييا فييل الاالايية مييـ يقييع الديييـ 

 ة نليك ذليؽ. والحاجية نذا عؿيت كاكيت كالضيرورة.يالدييـ لعؿيقم الحاجي

تضبق  اإلكاب يالػضية ياليقز لؾحاجية ميع الؼيدرة  وٌرال اـاسث اخلاضث

 عؾك الوضبق  يغقر الػضة. ولبس الحرير لحاجة دفع الؼؿؾ والحؽة.
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لغيًة  ملخيقذة مييـ العييقد يؿعـييك الوؽييرار، وهييل عـييد الػؼفيياب   العـادة

الؿوؽيرر اليذي تؼيرر فيل الـػيقس ويؽييقن مؼبييقٓ عـييد ذوي الطبيياد إمير 

 السيؾقؿة.

ؿأ ؽ  ح    لي لهنا هل الؿرجع عـيد الـيزاد: ٕهنيا دلقيؾ يبـيك عؾقيف الحؽيؿ م 

 الشرعل.

 

 

إلثبيات الحؽيؿ الشيرعل. وذليؽ يوػسيقر تصرفيات  االعيادة ُتالعيؾ َحَؽؿً 

ؾيييك الغالييي  الؿوعيييارـ يقـفيييؿ واليييذي الؿؽؾػقيييـ ميييـ لقيييقا  ولفعيييا ، ع

 يسيؿك العيادة.

 
 

 َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ ققلييييف تعييييالك   -9

 .[099ـٔرة األغؽاف/]
الــقز، وز،   »قييا   قييا   رلييق  الؾييف  ڤحدييث اييـ عؿير   -2

 اخلامشةالقاعدة 
 

 

  ٌ ٍثـاىػادة  ه   ط 

 غػةأىفاظ اىلا

 اىلاغػةٌػىن 

 اىلاغػة دحلو
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 .«أهـؾ مؽـأ والؿؽقـا  مؽقـا  أهـؾ الؿهيــأ

 

 لػؼيف مسيا،ؾ ٓ تعيد كايرة.قاعيدة العيادة محؽؿية يرجيع نلقفيا فيل ا

إحيؽام الؿوغقيرة يوغقير إزمييان هييل إحييؽام الوييل ترجييع   حجتيـّ/

لؾعيادة والعيرـ: ٕكيف يوغقير يوغقير إزميان، ويوغقير العيادة والعييرـ، توغقيير 

إحيؽام. وهيذا يظفير الؿروكية الؽبقيرة فيل اإللي م. لميا إحييؽام الؿبـقيية 

 يك إدلية الشيرعقة والؿػسيرة هبيا في  توغقير.عؾ

 
 

 لعؿا  ه   الؼاعهة شروط هل:

 لن تؽييقن العييادة ثايويية، والحؽييؿ يابقهتييا يةوؾييػ مييـ مسييللة األول  

 ٕخرى كؿا يؾل 

 ثبقت العادة يؿرة كؿا يف آلوحا ة واإلهداب لؾؼا ل قبؾ القٓية. -9

 .ثبقت العادة يا ث كالؼا،ػ  -2

كيييف عيييادة لالوؽيييرار حويييك يغؾييي  عؾيييك الظيييـ ثبيييقت العيييادة يعيييد   -3 

كاخوبيار حيا  الصبييل قبييؾ البؾييقغ يالؿؿاكسيية وكحييقه حوييك يغؾيي  عؾييك 

 . الظيـ رهتيده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لــ ليل داود، قا  الشقخ إلباو  ـحق .  (1)

 الذي يعرـ إثر والشبف.  (2)

 الؿؿاكسة  مـ ماكس ف كا يف البقع نذا طؾ  مـف لن يـؼص الاؿـ.  (3)

 ٍْيث اىلاغػةأ

 شوط اىلاغػة
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 /لن تؽقن العادة مطردة  لي دا،ؿة لو غالبة وهتا،عة القققد، فينن  اثلاين

 .ا طريت العادة ف  تعورب

  ا الشرط بإمثؾأ أتقأ:ويؿؽـ تقضقح ه

نذا يييياد يلليييػ رييييا  ولطؾيييؼ يـيييز  عؾيييك الـؼيييد الغالييي ، وليييق   -9

ا طرييت العيادة فييل البؾييد يحقييث يبيياد يالرييا  السييعقدي والقؿـيل عؾيك 

 السيقية وج  البقان، ونٓ يطؾ البقع.

. ليييق اليييولجر لؾةقاطييية فػيييل وجيييقب الةقيييط عؾيييك ميييـ؟ خييي ـ، 2

 ا طرييت وجي  البقيان ونٓ فوبطيؾ اإلجيارة. جيع لؾعيادة وتوبيع، فيننفقر

 /لن تؽيقن العيادة غقير مةالػية لؾشيرد، فالؿةاليػ لؾشييريعة  اثلاىـد

ٓ عبيرة ييف، فؾيق تعيارـ لهيؾ يؾيد عؾيك الوعاميؾ يالرييا، لو آليوؿاد لؾغـيياب 

 يادات لؿةالػوفيا لؾشيريعة.الؿحيرم، يي  كؽقير في  عبيرة هبيذه الع

 /لن تؽيقن العيادة ليايؼة غقيير ٓحؼيية، ومييـ هـييا فنكـييا كعؿييؾ  الؽاةـع

 يالعيرـ السيايؼ الؿؼيارن ميـ دون العرـ ال حؼ.

قبؾ ما،ة لييـة، فنكـيا  ًٓ لق اهتيتى نكسيان مـ غقره يسيوقـ رييا ٌرال ذلم/ 

يف  ًٓ ا أن ييؾ يؿيا يسيؿك ريييآ كحؽؿ عؾك ذلؽ يالرييآت الؿقجيقدة يقــي

ذلييؽ الزمييان، فؼييد كاكييت الريييآت يف ذلييؽ الزميييان ميييـ فضييية، وأن ميييـ 

 عؿؾية ورققية فقعؿيؾ يحؽيؿ العيرـ السيايؼ.
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وقيػ عؾيك عقاليف يقويا هتيؿؾ الذكيقر واإلكياث، لؽييـ لييق كيان يبؾييد  -9

 حؿيؾ عؾقفيؿ.يالذكيقر عؾؿيف القاقيػ  القاقيػ عيرـ مطيرد يةصيف

تبطييؾ الصيي ة يالعؿييؾ الؽاقيير دون الؼؾقييؾ ويرجييع يف  ييبط الؽاقيير   - 2

 لؾعرـ.

 ييبط مييا يسييؿك ر ييعة يييالرجقد نلييك العييرـ فؿييا عييده ر ييعف لو   -3 

 ر عات اعورب.

 حػارض اىػؽف ٌع الرشع/

 عيرـ آليوعؿا  ميـ الـياس لشيلب. والؿـراد بالعـرو

فيييل الؽوييياب لو السيييـة تسيييؿقة ذليييؽ  لػظيييف ييييلن ورد والؿـــراد بالشـــرع 

 وتعارضفؿـا عؾـك كقعقــ:الشيلب فقيف 

 /أ، ٓ ينعؾــؼ بــالؾػظ أو آـــؿ حؽــؿ شــرعل فقؼــهل عــرو  أضــػٍْا

 ٌَ أٌريخّ/. آـنعؿا 

لييق حؾييػ ٓ يلكييؾ لحؿييا لييؿ يحـييث يالسييؿؽ، ونن لييؿاه الشييارد   - 9

 لحؿا.

ؼػ، ليييؿ يحـيييث ليييق حؾيييػ ٓ يالؾيييس عؾيييك يسيييا  لو تحيييت لييي  -2

ليؿاها الشارد يسياطا، وٓ تحيت السييؿاب ونن  يالالؾيقس عؾيك إرع ونن

 ليؿاها الشارد ليؼػا.

 حؽتيلات اىلاغػة
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م العيرـ فيل جؿقييع ذلييؽ: ٕن لػييظ الؾحييؿ والبسييا  الييوعؿؾت فُؼيد  

فيل الشيرد لؿالييرد الوسييؿقة ييي  تعؾييؼ حؽييؿ كؿييا لن مبـييك القؿقييـ عؾييك 

 العيرـ.

 ل الشـرع عؾـك عــرو ـه  ؼ  أ، ينعؾـؼ بالؾػـظ حؽـؿ شـرعل فق   /ذاُيٍٓـا

 ٌـَ أٌريخـّ/، إصـؾ آــنعؿا : ٕ، الشـرع هـق

لق حؾػ ٓ يصؾل لؿ يحـث نٓ يذات الركقد والسيالقد: ٕن ذليؽ   -9

 عرـ الشرد الغال 

حؾييػ ٓ يصييقم لييؿ يحـييث يؿطؾييؼ اإلمسييا : ٕن لؾصييقم حؼقؼيية   -2

 هترعقة.

ـه     الشرع: ٕكف جاق ببقا، أحؽال ه   إلػاظ.ل فؼ 

 حػارض اىػؽف ٌع اليؾث/
 

الؾغية مويك كاكيت هتييامؾة مشييوفرة، ولييؿ يعار فييا عييرـ لهتييفر مـفييا، 

ميت وهيق إـيؾ، فينن اخوييؾ لحييد الشييرطقـ قييدم العييرـ، نن اهتييوفر  ُقد 

 مــ أمثؾـأ ذلـؽ:واطيرد. 

حـيث يالؿبـيك وغقييره ٕكييف  ان كان يدوييًفين اليق حؾيػ ٓ يسيؽـ يقويً -9

، ونن كان مييـ لهييؾ اقيد تقافيؼ عؾقيف العيرـ والؾغية: ٕن اليؽؾ يسيؿقكف يقويً

الؼيييرى فقجفيييان يـييياب عؾيييك إـيييؾ الؿذكيييقر  فييينن اعوربكيييا العيييرـ ليييؿ 

 يحـيث وإـي  الحـيث: ٕن الؾغية فقيف هتيامؾة مشيوفرة.
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اليرؤوس لو البقيض ليؿ يحـييث يبقييض السييؿؽ وٓ حؾيػ ٓ ييلكؾ  -2

 لعيدم نط قفيا عؾقفيا عرفيا. ييرؤوس العصافقير والحقويان

 إُؾال اىػادة ٌزنىث الرشط
 

العادة الشائعأ الققـقع يف كاحقـأ الغالـ  أكفـا ٓ تــز  مـزلـأ الشـرط، مــ 

 أمثؾنف:

فؾ يـيز  مـزلية لق عؿ يف الـاس اعوقاد نياحة مـافع الرهـ لؾؿرهتـ، ف  -9

 هترطف حوك يػسد الرهـ؟ الؿعوؿد لكف ٓ يػسد.

ليييق جيييرت عيييادة الؿؼويييرع ييييرد لزييييد مؿيييا اقويييرع، هيييؾ يحيييرم   -2

 إـي  ٓ. نقرا يف تـزيي  لعادتيف يؿـزلية الشير ؟

مسيا،ؾ قؾقؾية مـفيا إوقياـ، فينن العيادة فقفيا تـيز   يلـنثـك مــ الغالـ 

  كؿيييا ليييق اعوقيييد آليييوـالاب والق يييقب ميييـ الؿييياب الؿسيييبؾ مـزلييية الشييير

 لؾشيرب جياز ذليؽ لؾعيرـ الؿـيز  مـزلية هتير  القاقيػ.

 

 قاعهة العادة محؽؿأ عؿؾ بفا الشافعقأ إٓ يف ملللنقـ هؿا:

 . . عدم ـحة يقع الؿعاطاة عؾك الؿذه  ونن جرت العادة يلكف يقع9

ييييـ جيييرت عادهتيييؿ يلهنيييؿ ٓ يعؿؾيييقن نٓ . اليييوصـاد الصـييياد  الذ2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕكيف ليؿ  :ويف الؿذه  وجف لكف يـعؼد يقعا وقد قا  الـقوي الؿةوار اليراج  دليق  الصيحة  (1)

 .9/963 يص  يف الشيرد اعوبار لػظ فقج  الرجقد نلك العرـ كغقره، يـظر  الؿالؿقد 

 مفترجيات اىلاغػة/
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يلجيرة، كالةقيا  والحي ق والغسيا ، نذا ليؿ يؼيع ميـ الؿسييولجر الييوئالار 

 . لفيؿ، ٓ يسيوحؼقن هتيقئا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سي م  لن لفييؿ لجييرة الؿاييؾ نن كاكييت العييادة لهنييؿ يعؿؾييقن واليذي ـححيف اييـ عبيد ال  (1)

 .9/292يـظير  الػقا،يد الالـقية  ي. يلجيرة، والوحسيـف الـيقو
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 يف قواعد كلية يتدرج عليوـا

 ينخصر من الصور اجلزئية ما ال
 

ققاعد  وهل اثـوان وث ثقن قاعدة، لفا تطبقؼات كاقرة ويعضفا يوػرد عـف

لكار مـ تطبقؼاهتا  ، وقد تركت نيراد يعض الؼقاعد الول مسواـقاهتآً لقؾ هتؿق

اــنعجؾ الشـلق قبـؾ أواكـف  مــ)  لو الول لقس لفا نٓ تطبقيؼ واحيد كؼاعيدة

لفا تطبقؼ ـحق  نٓ فيرد واحيد  هتا كاقرة ولقسنذ مسواـقا ::عقق  بحرماكف

ــراث)هييق  ــؾ الؿق ــا، الؼات مييـ هييذا الؽويياب الوؼرييي   الغييرعٕن  : :حرم

 هذا العؾؿ ومفؿاتف. والوسفقؾ، مع العـاية يلـق 
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 االسخٓاد ال يِلظ ةاالسخٓاد
 

 

 يذ  القلع يف يؾقغ الغرع. آجنفاد لغأ:

   حؽؿ هترعل.يذ  الػؼقف القلع إلدرا واصطهحا:

نيطيا  الحؽيؿ الااييت يآجوفياد  والؿـراد:الـؼض  د اإليرام،  يـ ــْؼض:

 إو .

 

إحيؽام الؿا قية فيل الؿسيا،ؾ الوييل يسييقغ فقفييا آجوفيياد ٓ تـؼييض 

عـيد تغقير آجوفياد، فقصي  ميا فعؾيف يآجوفياد إو  ولؽييـ يغقيير الحؽييؿ 

فييياد: ٕكيييف ليييق كؼيييض إو  يالااكيييل لالييياز لن فيييل الؿسيييوؼبؾ لوغقييير آجو

يـؼيض الااكييل ياالييث: ٕكييف مييا مييـ اجوفيياد نٓ ويالييقز لن يوغقيير، وذلييؽ 

 ييمدي نليك عيدم اليوؼرار إحيؽام والػق يك فيل الؿالوؿيع الؿسيؾؿ.

 

 يؽر ، ولن ليا، كؼؾف ايـ الصباغؽ نجؿاد الصحاية لإـؾ  يف ذ

   حؽؿف. ولؿ يـؼض ا،ؾ خالػف فقفا عؿر يـ الةطاب حؽؿ يف مس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/939إهتباه والـظا،ر لؾسققطل   (1)

 القاعدة األوىل
 

 

 ىفاظ اىلاغػةأ

 ٌػىن اىلاغػة

 دحلو اىلاغػة
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تظفييير لهؿقوفيييا فيييل لهنيييا  ؿيييان ٓليييوؼرار إحيييؽام الـاهتيييئة عيييـ 

الػق يك الويل يؿؽيـ لن تـشييل عييـ الوبييد   آجوفياد ويالواليل نغي ق يياب

 وعيدم اليوؼرار إحيؽام.

 

قفيا، في  يـؼيض حؽؿيف، نذا حؽيؿ الحاكيؿ فيل الؿسيا،ؾ الؿالوفيد ف  -9

الـيييؽاح يييي  وليييل، فييي  يبطيييؾ الـيييؽاح الؿا يييل  مايييؾ لن يحؽيييؿ يصحييية

 ياجوفياد جدييد.

ليييق اهتيييوبفت الؼبؾييية فاجوفيييد رجيييؾ ثيييؿ تغقييير اجوفييياده فيييل الؼبؾييية   -2

عؿيييؾ يالااكيييل، وليييق ـؾيييك لرييييع ركعيييات نليييك لرييييع جفيييات يآجوفييياد 

 ـحيت ـ تيف.

لق هتيفد الػاليؼ فردت هتيفادتف فواب ولعادها ليؿ تؼبيؾ: ٕن قبيق    -3 

 هتيفادتف يعد الوقية يوضؿـ كؼيض آجوفاد يآجوفاد.

يلحد الؿويداعققـ ثيؿ رجيع وللحؼيف ييأخر ليؿ لق للحؼف الؼا،ػ  -4 

 يؼبؾ لؾؼاعدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الؿراد لكف جعؾف لهتبف يلحد الؿوـازعقـ يحقث يؾحؼ يف كسبا  (1)

 أٍْيث اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة  
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قيـ خطيمه والةطيل قيد يؽييقن فييل الحؽييؿ كػسييف يـؼيض آجوفياد نذا تب

، وقيييد يؽيييقن الةطيييل فيييل اجؾقيييً الو ققاليييً ايؽقكيييف خاليييػ كصيييا لو نجؿاعيييً

السيب  كلن يحؽيؿ يبقـية ميزورة ثيؿ يوبقيـ خ فيف فقؽيقن الةطيل فيل السيب  

ثييؿ يييان ٓ فيل الحؽيؿ، وقيد يؽيقن الةطيل فيل الطرييؼ كؿيا نذا حؽيؿ يبقـيية 

 .ا يط كيفا تبقـي فسيؼفا، وفيل هيذه الا ثية يـؼيض الحؽيؿ يؿعـيك لكي 

 
 

 يلنثـك مـ ه   الؼاعهة ملائؾ مـفا:

وليق لراد ميـ يعيده كؼضيف فؾيف ذليؽ فييل إـيي :  لإلميام الحؿيك-9

 ٕكيف قيد ييرى الؿصؾحية فيقـؼضف.

سييؿة نجبييار كؼسييؿة الؿوشيياهبات، نذا قسيؿ الؼاليؿ يقييـ الشييركاب ق-2

يظؾؿييف ٕحييد الشييركاب اكوؼضييت الؼسييؿة مييع لن  ثيؿ قاميت يقـية يغؾطييف لو

 الؼاليؿ قسيؿ ياجوفياده.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؽقؾ.يـظر  الة ـة البفقة، لؾشقخ لامل ياهت (1)

 مـع عامة الؿسؾؿقـ قطعة إرع لرعل كعؿ الصدقة وخقؾ الالفاد.هق   (2)

 حجتيـّ  

 مفترجيات اىلاغػة
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 إذا اسخٍع اـالل واـؽام ؽيب اـؽام
 

 

   ما لذن الشارد يف فعؾف كلكؾ ما طاب والوالارة وغقر ذلؽ.الحه 

 

جاكي  الحيؾ والحرمية، لو ُوِجيد دلقي ن لحدهؿييا نذا اجوؿيع فيل هتيلب 

ُيحؾيؾ الشيلب وأخير يحرميف وجي  تغؾقي  جاكي  الوحيريؿ، والعؾية لن يف 

تغؾقي  جاكيي  الحيرام درب مػسييدة، وتغؾقيي  الحي   جؾييي  مصؾحييية ودرب 

 الؿػسيدة مؼيدم عؾيك جؾي  الؿصؾحية.

 

 

 . «رال  الحه ما اجنؿع الحه    والحرال  إٓ غؾ  الح»حديث  

 

 

يدخيؾ تحوفيا مسيا،ؾ كاقيرة يوعيارع فقفيا جاكي  درب الؿػسيدة وجؾي  

لكيف  ٓ يةييرج عييـ هييذه   $اإلميام الالقيـيل  الؿصؾحية، حويك ُكؼيِؾ عيـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غقـر أ، »ثيؿ قيا  « هق حهيث روا  جابر الجعػل رجؾ ضعقػ وهق مـؼطـع  »اللـبؽلقا    (1)

 .9/997إهتباه والـظا،ر  « الؼاعهة يف كػلـفا صحقحأ

 الجانيةالقاعدة 
 

 

 ىفاظ اىلاغػةأ

 ػىن اىلاغػةٌ

 دحلو اىلاغػة

 أٍْيث اىلاغػة
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 . الؼاعيدة نٓ ميا كيدر ميـ الؿسيا،ؾ

 

ويييض نذا تعيييارع دلقييي ن لحدهؿيييا يؼوضيييل الوحرييييؿ وأخييير يؼ  -9

لـؽ مـــ الحائــض »اإلياحية قيدم الوحرييؿ فيل إـي ، كوعيارع حدييث  

ـــؽاح»وحدييييث   «مـــا فـــقو الزار . فييينن «اصـعـــقا كــؾ شـــلق إٓ الـ

إو  يؼوضيل تحرييؿ ميا يقييـ السييرة والركبيية، والااكييل يؼوضييل نياحيية مييا 

 عيدا اليق ب فقرجي  الوحرييؿ احوقاطيا.

ليؿ يحيؾ كؽياح واحيدة  اهتوبفت محرم يلجـبقات محصيقراتلق   -2

 مـفـ.

ميييـ لحيييد ليقيفيييا كواييييل وأخييير مالقليييل لو وثـيييل ٓ يحيييؾ   -3 

 كؽاحفيا، وٓ ذيقحوفيا، تغؾقبيا لالاكي  الوحريؿ.

لق اهتوبف لحؿ مذكك يؾحؿ مقوة لو لبـ يؼير يؾيبـ لتيان، لو مياب وييق    -4 

 لؿ يالز تـاو  هتلب مـفا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/936إهتباه والـظا،ر لؾسققطل   (1)

 قا  الشقخ إلباو ـحق . ،عـ ايـ عباس ر ل اهلل عـفليق داود رواه   (2)

 رواه مسؾؿ مـ حديث لكس ر ل اهلل عـف  (3)

كؾ عيدد ليق اجوؿيع فيل ـعقيد واحيد، لعسير عؾيك الـاظرييـ عيده يؿاليرد الـظير كإلييػ   (4)

 وكحيقه، ففيق غقير محصيقر، وميا ليفؾ كالعشيرة والعشيريـ ففيق محصيقر.

 حؽتيلات اىلاغػة
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ؾ: فنهنيييا ٓ يف حيييرام ياعوبيييار عؼقيييدة الؿعامييمعامؾييية ميييـ لكاييير مالييي  -9

تحيرم عؾيك إـي  نذا ليؿ يعيرـ عقيـ الحييرام لؽييـ يؽييره، وكييذا إخييذ 

 ميـ عطاييا السيؾطان نذا غؾي  الحيرام فيل ييده.

ليق رميك لييفؿا نلييك طا،يير فالرحييف، ووقييع عؾييك إرع فؿييات،   -2

يحيؾ نن ليؿ يصبيف هتيلب عـيد ليؼقطف عؾيك إرع، ونن لمؽيـ نحاليية فنكيف 

 الؿيقت عؾيك الققيقد عؾيك إرع: ٕن ذليؽ ٓييد مـيف فعػيل عـيف.

 

يدخيؾ فيل هيذه الؼاعيدة مسيللة تػرييؼ الصػؼية وهييل  يييلن يالؿييع فييل 

يا لن يبقييع عؼيد واحيد يقيـ حيرام وحي  ، وياليري فيل ليييقاب ومييـ لماؾوفي

خييي  وخؿيييرا لو يقويييف ويقيييت غقيييره يييي  نذن، فالحؽيييؿ فقفيييا الصحييية فيييل 

 الحي  ، والبطي ن فيل الحيرام. ميع تػصقيؾ ٓ يحوؿؾيف هيذا الؽوياب.

 


 القاعـدٗ األّلـٙ:    

 إذا اجنؿع يف العبادة جاكـ  الحضـر وجاكـ  اللـػر غؾـ  جاكـ  الحضـر: 

 والؿحرل فغؾ  الؿحرل. وذلؽ ٕكف اجنؿع الؿبقح

 حؽتيلاحٓا/
 مس  حضرا ثؿ لافر لو عؽس لتؿ مس  مؼقؿ.  -9

 مفترجيات اىلاغػة

 ٌٍٓـث

ٔاغػ املخفؽغث غِٓا  اىل
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 قضك فا،وة السػر يف الحضر لو عؽسف اموـع الؼصر.  -2

يف اإلقاميية فسييافر لثـيياب الـفييار اموـييع الػطيير عؾييك  الـييب  ـييا،ؿً   -3 

 الصحق .


 :الثاىٔ٘القاعـدٗ          

 هل الؿاكع:والؿاكع ق لإذا تعارض الؿؼنض      

والؿيراد يالؿاكيع اليذي يؿـيع الػعيؾ وهيق الؿػسيدة، والؿيراد يالؿؼوضيل 

لوضؿـيف الؿصؾحية، فقجيقد الؿاكيع يؿـيع ميـ الػعييؾ : إمير الطالي  لؾػعيؾ

 وهيذا ميـ يياب تغؾقي  جاكي  الحرمية عؾيك جاكي  الحي  .

 حؽتيلاحٓا/
 ؾ.الوشفد الالـ  فإـ  لكف ٓ يغس  -9

  اق الققت لو الؿاب عـ لــ الطفارة: حرم فعؾفا. -2

 وخطل ومات هبؿا ٓ قصاص. اجرحف جرحقـ عؿدً   -3 
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 اإليرار ةاىلؽب مهؽوه

 

 

ْب  ر    جؿع قرية وهق كؾ ما يوؼرب يف نلك اهلل تعيالك ميـ طاعية يتتي  الؼ 

 الاقاب عؾك فعؾفا.

الصيي ة مييع آلوػييات، ويابييت ميا تركيف لفضييؾ مييـ فعؾييف ك الؿؽـرو :

ل خيي ـ إولييك  يـفيل غقير جيازم، مؼصيقد. فيينن كيان غقيير مؼصييقد لييُؿ 

 كوير  ـي ة الضحيك.

اخوقار غقره وتؼديؿف عؾك كػسف يالشلب مع حاجوف نلقيف، وعؽسيف  اليثار:

 إثرة.

 

 رو .يف إمقر الؿنؼرب بفا إلك الّؾف تعالك مؽ تؼهيؿ غقر  عؾك كػلف 
 

 

رأأ يف  أ، رــق  ا  »يسود  لؾؼاعدة يحيديث لييل ليعقد الةيدري  

تلخرا فؼا  لفؿ تؼهمقا فائنؿقا بل، ولقـلتؿ بؽـؿ مــ بعـهكؿ ٓ يـزا   أصحابف

 . «ققل ينلخرو، حنك يمخرهؿ ا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ف مسؾؿ.لخرج (1)

 الجالجةالقاعدة 
 

 

 اىلاغػة أىفاظ

 اىلاغػة ٌػىن

 اىلاغػة دحلو
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 /أكفام اإليرار 
وهيق نيايار غقيره عؾيك كػسيف فيل إميقر الدكققيية الويل لقسيت ُقيرب   -9

محبيييقب مطؾيييقب، كؿيييـ آثييير غقيييره عؾيييك كػسيييف يطعاميييف لو يشيييرايف ميييع 

 َّ ملهل خل حل جل مك لك خك ُّ  حاجوييييف نلقييييف، لؼقلييييف تعالييييك

  .[9ـٔرة اـرش/]

نياار غقره عؾك كػسف يف الؼرب وإمقر إخروية ففذا مؽيروه وهيق   -2

 مق قد هذه الؼاعدة.

 /أضاكم اإليرار 
لك تر  واج  كؿاب الطفارة ولاتر العقرة ولهتباه   نن لدى نالحرمأ  -9

 ذلؽ.

  نن لدى نليك تير  السيـة لو ارتييؽاب مؽييروه، ماييا  تيير  الؽراهـأ  -2

السيـة اإليايار يسيد فرجية فيل الصيػ إو ، وماؾييف اإلياييار يالصييػ إو  

شيييؿس، يالؼقيييام مـيييف لغقيييره، ومايييا  ارتيييؽاب الؿؽيييروه الوطفييير يالؿييياب الؿ

 ويمثير غقيره يغقير الؿشيؿس.

  كؿيـ لتقيا الؿسيالد وليؿ ياليدا مؽاكيا يصؾقيان فقييف خـهو إولـك  - 3

تحقية الؿسيالد نٓ مـاوييية، فنياييار لحدهؿييا يػعييؾ ـيي ة تحقيية الؿسييالد، 

 يحقيث لن أخير ٓييد ليف ميـ الالؾيقس، خي ـ إوليك.

 ما  لغقر الؿحواج نلقف.   كاإلياار يالؿابالباحأ  -4
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  كنيايار العطشيان الؿضيطر الؿعصيقم يالؿياب عؾيك واجيده القجقب  -5

 غقر الؿضطر لف.

 /حؽتيلات اىلاغػة 
 . لن يمثر يالصػ إو  غقره، ويولخر -9

 قرابة العؾؿ والؿسارعة نلقف قرية. نياار الطال  غقره يـقيوف يف الؼرابة: ٕن   -2

 لطفارة، ولاتر العقرة.اإلياار يؿاب ا -3 

 /مفترجيات اىلاغػة 
يسيواـك ميـ جياب وليؿ ياليد فيل الصيػ فرجية فنكييف ياليير هتييةصا يعييد  

اإلحيرام ويـيدب لؾؿاليرور لن يسياعده ففيذا يػيقت عؾيك كػسيف قرييية وهييل 

 . لجير الصيػ إو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لؽيـ ليق آثير هتيةصًا لفضيؾ مـييف كؽقكييف لعؾييؿ فقييرد عؾييك اإلمييام نذا غؾييط، ويعؾؿييف نذا  (1)

 .9/435عدم الؽراهة. يـظر يشيرى الؽريؿ، لباعشيـ   $جفيؾ، اليوقجف الرمؾيل 

 ٕ، فقــف إعاكــأ عؾــك :ولقلــاعه  الؿجــرور كهبــً"  2/392 يا  اييـ حالير فييل الوحػييةق (2)

  ".ف إٓ لعـ ريخـرج مــ ٕكـف لـؿ :البـر مـع حصـق   ـقاب صػـف
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 اتلاةع حاةع
 

 لف يف الحؽؿ. ايد لن يؽقن تايعً لشلب آخر ٓ  االشلب الذي ُجِعؾ تايعً 

 

 


 القاعـدٗ األّلـٙ:    

 .االنابع ٓ يػرد بالحؽؿ ٕكف إكؿا جعؾ تابعً 

 /حؽتيلاحٓا 
، فؾيق يياد الحيريؿ الف حريؿ مؾؽ الحريؿ يف إـ  تبعً  الق لحقا هتقئً   -9

 دون الؿؾؽ لؿ يص .

 لفا ف  يػرد يالبقع. االحؿؾ يدخؾ يف يقع إم تبعً   -2

 .آ مـػردً  االدود الؿوقلد مـ الػاكفة يالقز لكؾف معفا تبعً   -3


 :الثاىٔ٘القاعـدٗ     

 النابع يلؼط بلؼقط الؿنبقع.

 /حؽتيلاحٓا 
مييـ فاتوييف ـيي ة يف ليييام الالـييقن، ٓ يسييوح  قضيياب رواتبفييا: ٕن   -9

 الػرع لؼط فؽذا تايعف.

 الرابعةالقاعدة 
 

 

 ػىن اىلاغػةٌ

ٔاغػ املخفؽغث غِٓا  اىل
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ؼ ٓ يوحؾيييؾ ميييـ فاتيييف الحيييج فوحؾيييؾ يالطيييقاـ والسيييعل والحؾييي  -2

 الققيقـ وقيد ليؼط فقسيؼط تايعيف. يالرميل والؿبقيت: ٕهنيا ميـ تقاييع

 محؾ الوحالقؾ يف كحق القد فنكف يسوح  غسيؾف  ويفترىن ٌَ اىلاغػة

 نذا قطع محؾ الػرع.

يؼيرب « كـق، النـابع يلـؼط بلـؼقط الؿنبـقع»هذه الؼاعدة وهيل   حجتيّ/

 :صؾالػرع يلؼط إذا ـؼط إمـفا ققلفؿ  )

 /حؽتيلاحٓا 
إذا برئ إصقؾ برئ الضامـ: ٕكف فرعف، وقه يثب  الػـرع وإ، لـؿ يثبـ  

 إصؾ ول لؽ صقر مـفا:

لق قا  هتةص لزيد عؾك عؿرو للػ ولكيا  يامـ ييف، فيلكؽر عؿيرو،   -9

 فؾزيد مطالبة الضامـ.

يك ولكؽير أخير، حيرم عؾ "ف كية يـيت ليقـيا"ليق قيا  لحيد آيـقيـ    -2

 الؿؼير كؽاحفيا ميع لكيف فيرد الـسي  اليذي ليؿ يابيت.


 :الثالث٘القاعـدٗ     

 النابع ٓ ينؼهل عؾك الؿنبقع

 /حؽتيلاحٓا 
لؾؿسياقاة،  االؿزارعية عؾيك البقياع يقيـ الـةيؾ والعـي  جا،يزة تبعيً  -9

فؼييا    يشيرو   مـفيا لن يوؼييدم لػييظ الؿسيياقاة، فؾييق قييدم لػييظ الؿزارعيية

لييؿ يصيي : ٕن  "كيذا زارعويؽ عؾيك البقياع ولياققوؽ عؾيك الـةيؾ عؾيك"
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 الواييع ٓ يوؼيدم عؾيك الؿوبيقد.

 لق ياد يشر  الرهـ فؼدم لػظ الرهـ عؾك لػظ البقع لؿ يص .  -2

 ٓ يص  تؼدم الؿلمقم عؾك نمامف يف الؿققػ وٓ يف تؽبقرة اإلحرام.  -3


 :السابع٘القاعـدٗ     

 يغنػر يف النقابع ما ٓ يغنػر يف غقرها

 /حؽتيلاحٓا 
 حريؿ الؿسالد لقس لف حؽؿ الؿسالد يف حرمة الُؾبث فقف لؾالـ . -9

 لألرع. اثبقت الشػعة يف الؿـؼق  تبعيً -2

 /ًوكؽيب ٌَ ْؼه اىلاغػة كٔهل 
 ومـ فروعف ، (ايؾخفؽ يف اليشء عٍِا ٌا ال يؾخفؽ ـيّ كطػً ) 

د يالؿاب الؿسوعؿؾ، ويغوػر تساقطف لثـاب الق قب يحرم كض  الؿسال -9

 يف الؿسالد.

يابت رمضان يعد  ويوبعف هتقا : يلن يصقمقا ث ثقـ يقما يعد تعذر   -2

 لرمضان. ارؤية ه   هتقا ، فؽلن هتقا  ثبت يرؤية العد  القاحد تبعً 

الققػ عؾك كػسف ٓ يص ، وليق وقيػ عؾيك الػؼيراب ثيؿ ـيار ميـفؿ   -3

 .اـ  تبعً الوحؼ يف إ
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 ث ٌِٔط ةاملطيطثحرصف اإلٌام ىلع الؽغي  
 

   وهق السؾطان لو الؿؾؽ لو الةؾقػة وكذا ر،قس الالؿفقرية.المال

   عؿقم الـاس الذيـ هؿ تحت وٓية الحاكؿ لو إمقر.الرعقأ

 معّؾؼ ومرتبط. مـقط: 

 

أ، مـــ أمـــقر الؿلــؾؿقـ يجـــ   اتصــرو المـــال وكـؾ مــــ ولــل شـــقئً 

بـف الؿصؾحـأ العامـأ، أ  بؿـا فقـف كػـع لعؿـقل  اومؼصـقدً  اومعؾؼـً ايؽـق، مبـقـً

 .اشـرعً  امــ تحـ  يههـؿ لقؽـق، جائـزً 

 

إكـل كزلـ  كػلـل مــ مـا  الّؾــف "وهيق ققليف   يسيود  لفيا يلثير عؿير 

ف، فــن، القنقــؿ إ، احنجــ  أخــ ت مـــف، فــنذا أيلــرت رددتــ بؿـزلـأ والــل

 . "اــنغـق  اــنعػػ 

 

هيذه الؼاعيدة تضبيط الحيدود الويل يوصييرـ فييل كطاقفييا كيؾ مييـ ولييل 

ميـ لميقر العامية ميـ نمياٍم لو وا  لو لمقير لو قياع لو مقظيػ، وتػقييد  اهتيقئً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/7لخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى  (1)

 اخلامشةالقاعدة 
 

 

 ةىفاظ اىلاغػأ

 ٌػىن اىلاغػة

 دحلو اىلاغػة

 أٍْيث اىلاغػة
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لن لعؿييييا  هييييمٓب ولماالفييييؿ وتصرفاهتييييؿ ياليييي  لن تؽييييقن مبـقيييية عؾييييك 

 خقرهيا.مصؾحية الالؿاعية و

مـزلية اإلميام ميـ الرعقية مـزلية "وقد كص عؾقفا نمامـا الشيافعل نذ قيا   

 . "القلل مـ القوقؿ

 

لؾصؾيييقات  آ ياليييقز ٕحيييد ميييـ وٓة إميييقر، لن يـصييي  نماميييً -9

خؾػييف: ٕهنييا مؽروهيية وولييل إميير ملمييقر  ، ونن ـححـيا الصيي ةافاليؼً 

 حية فيل حؿيؾ الـياس عؾك فعيؾ الؿؽيروه.يؿراعياة الؿصؾحية، وٓ مصؾ

نذا تةقير وليل إمير فيل إليرى يقيـ الؼويؾ واليرق والؿيـ والػيداب  -2

ليييؿ يؽيييـ ليييف ذليييؽ يالوشيييفل ييييؾ يالؿصؾحييية. حويييك نذا ليييؿ يظفييير وجيييف 

 الؿصؾحية يحبسيفؿ نليك لن يظفير.

ٕن حييؼ الؽػييابة  ليق زوج يالغيية يغقيير كييػب ير اهييا لييؿ يصيي : -3 

لؾؿسيؾؿقـ وهيق كالـا،ي  عـفييؿ فيي  يؼييدر عؾييك نلييؼاطف، هؽييذا اعوؿييده 

 .الـيقوي والرافعيل وخالػفؿيا لكاير عؾؿياب القؿيـ

 ٓ يالقز لن يؼدم يف يقت الؿا  غقر إحقج عؾك إحقج يف العطاب. -4

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/964إم    (1)

 .2/927حقث قالقا يالصحة كالقلل الةاص، يـظر  الػقا،د الالـقة    (2)

 حؽتيلات اىلاغػة
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 اـػود تفلػ ةالشتٓات
 

 الؿـع.   جؿع حد وهق لغة الحهود

هيل العؼقييات الؿؼيدرة هتيرعا عؾيك ميـ ارتؽيي  جريؿيية،  :اواصطهحـً

 اكالؼطيع فيل السيرقة والالؾيد لو الرجيؿ فيل الزكيا وهؽييذا. وهتييرعت حػظييً

 لؾـػيس والدييـ والـسي  والعؼيؾ والؿيا .

 ا  إمر الؿؾوبس وما اخوؾػ العؾؿياب يف تحؾقؾيف وتحريؿيف اخو ًفيالشبفأ

 .امعوربً

 

تلـؼط وٓ تؼـال عــه وجـقد شـبفأ  االحـهود أو العؼقبـات الؿؼـهرة شـرعً 

الؿحـؾ، أو اخنـهو بقــ العؾؿـاق فـل تحريـؿ أمــر أو  أو النبـاس بالػاعـؾ أو

 تحؾقؾـف، ولؽــ يشـنرط فـل الشـبفأ أ، تؽـق، ققيـأ.

 

 

قييييا   يل الؾييييف عـفييييا قالييييتحديييييث عا،شيييية لم الؿممـقييييـ ر ييي  -9

الحـهود عــ الؿلـؾؿقـ مـا اــنطعنؿ فـن، كا، لـف  ادرقوا»   الؾيف   رليق

مخـرج فخؾـقا ــبقؾف فـن، المـال أ، يخطـئ فـل العػـق خقــر مـــ أ، يخطــئ 

 الشادسةالقاعدة 
 

 

 ىفاظ اىلاغػةأ

 ٌػىن اىلاغػة

 دحلو اىلاغػة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 اخلالص٘

 يف القْاعد الفقَٔ٘ عيد الشافعٔ٘

91 

 . «فـل العؼقبـأ

ــا »مرفقعييا   . حييديث ليييك هريييرة 2 ــا وجــهتؿ لف ــقا الحــهود م ادفع

 .«مهفعا

ــــهود   »   قييييا  الـبييييل ڤ. حديييييث ايييييـ عبيييياس 3  ادرؤوا الح

 . «بالشـبفات

 ّت ٔاع الشُّ  /  أُ
  وهيييل آلوبييياس الحاـيييؾ لؾػاعيييؾ. كؿيييـ وطيييئ شـــبفأ الػاعـــؾ  -9

 يظـيف مؾؽيف . ًٓ ميا اميرلة ظـفيا حؾقؾويف. لو ليرق

مشتكا  ًٓ   لي يف محؾ لؾػاعؾ فقف هتبفة. كلن يسرق ماشبفأ الؿحؾ  -2

الؿؾؽ، لو يسرق ما  لـؾف لو فرعف، لشبفة الوحؼاق  قـ غقره، لشبفةيقـف وي

 الـػؼة.

  وهيييل الويييل قيييا  يحؾفيييا عاليييؿ، وذليييؽ كؿيييا فيييل شــبفأ الطريـــؼ  -3 

اليق ب يالـيؽاح الػاليد  كالـيؽاح ييي  ولييل، والـييؽاح ييي  هتييفقد، لشييبفة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عؾك ايـ مسيعقد رواه التمذي وقا  الشيقخ إلباو يف اإلرواب   عقػ. وقد ـ  مقققفا   (1)

 لخرجف البقفؼل. "ادربوا الالؾد والؼوؾ عـ الؿسيؾؿقـ ما اليوطعوؿ"يؾػظ  

 رواه ايـ ماجف، و عػف الشقخ إلباو يف اإلرواب.  (2)

وحؽيييؿ الشيييقخ إلباكيييل يضعػيييف. وـحييي  نليييـاده  ،لخرجيييف اييييـ عيييدي فيييل جيييزب ليييف  (3)

وروي مقققفيا عيـ ، 4/935ظير يف الوؾةيقص   مقققفيًا عؾيك عؿير الحافيظ اييـ حالر، يـ

 .7/345ايـ مسعقد وحسـ نلـاده إلباو. يـظر  نرواب الغؾقؾ 

 لؿل لرقة يالـظر لصقرة الػعؾ ونٓ يف الحؼقؼة لقس يسرقة.   (4)
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 ؽ فيل الااكقية.خي ـ لييل حـقػية فيل إوليك، وهتيبفة خي ـ مالي

 عاةػ الشتٓث  / 
وهتير  هتيبفة الطرييؼ الؿسيؼطة لؾحيد، لن تؽيقن ققيية ونٓ في  لثير لفيا 

وكعــــل بالؼـــقة مـــا يقجـــ  وقـــقو ال هــــ عـههـــا "  النـــاج اللـــبؽلقيييا  

وتعؾـؼ ذ  الػطــأ بلـبقؾفا ٓ اكنفـاض الحجـأ فـن، الحجـأ لـق اكنفض  بفـا 

. ولفيذا يحيد ييق ب لمية لياحفيا السيقد وٓ يراعيك  "لػقـ لفـالؿا كـا مخـا

خيي ـ عطيياب يف نياحييية الاليييقاري لؾيييق ب، وميييـ هتيييرب الـبقيييذ يحيييد وٓ 

 يراعيك خي ـ لييل حـقػية.

 /ٌا يرتحب ىلع الشتٓث 
 .، إٓ أكفا ٓ تلـؼط النعزيروالشـبفأ بلكقاعفا الثه أ تلـؼط الحه

ــارة  و الحييج فييي  كػييارة قم لامع كاليييقا فيييل الصييفؾييق جيي وتلـــؼط الؽػ

يان ت لو لن الؾقيؾ يياق وييالشؿس غريك ظيـ لن وكذا ليق وطيئ عؾ لؾشيبفة. 

 ارة.خ فيف، فنكيف يػطير وٓ كػ

ت غرامية يةي ـ الؽػيارة فنهنيا : ٕهنا تضؿـوٓ تلـؼط الػهيـأ بالشـبفأ 

 د.قيية فالوحؼيت فيل اإللؼا  يالحتضؿـيت عؼ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيذه الؼاعيدة لقيرب لؾضاييط مـفيا لؾؼاعيدة، نذ لهنيا تـطبيؼ عؾيك يياب واحيد هيق الحييدود   (1)

عؾيك مذهي  ميـ فيرق يقييـ الؼاعييدة والضايييط، ولمييا عؾييك مذهيي  مييـ ٓ يػييرق وهيذا 

 يقـفؿيا في  نهتيؽا .

 .9/992إهتباه والـظا،ر    (2)
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لعييدم اتصيياـ فعؾييف  لـؼط ال ــؿ والنحريــؿ إ، كاكــ  فــل الػاعــؾوت 

يحيؾ وٓ حرمية: ٕكييف غقيير مؽؾييػ، دون الؿحييؾ فنكييف يوصييػ يالحرميية، 

ولميا هتيبفة الطرييؼ نن قؾيد العاليؿ الؿعوبير الؼا،يؾ يالحييؾ فيي  حرميية عؾقييف 

 .وآ كان فعؾيف حراميا

 لعبــاد.كؿـا أكفـا ٓ تلـؼط حؼـقو ا 

 

يسيؼط الحيد يؼيذـ ميـ هتييفد لريعيية رجييا  يزكاهييا، ولريييع كسييقة  -9

لهنييا عيييذراب، ٓحوؿييا  ـيييدق يقـييية الزكييا، ولهنيييا عيييذراب لييؿ تيييز  يؽارهتيييا 

 يالزكيا. وليؼط عـفيا الحيد لشيبفة الشيفادة يالبيؽارة.

ؼي  ييالؾص ويؾ ،عك كقن الؿسروق مؾؽف، لؼط الؼطع لؾشيبفةلق اد   -2

 الظريػ.

ليق لتيت يقليد ليدون لرييع ليـقـ ميـ قبقييؾ الطيي ق يؾحظيية لحؼييف،  -3

ـ   ونن كان وقيقد الزكيا لغؾي  ميـ تلخير الحؿييؾ هييذه الؿييدة، وٓ  عؾيك الظي

 الحيدود تسيؼط يالشيبفة.  كيا فينن  يؾيزم حيد الز  

 

 

 

 

 حؽتيلاحٓا
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 اـؽيً هل ضكً ٌا ْٔ ضؽيً هل
 

 

   ما حرم ف  يـوفؽ.لغأ الحريؿ

ل يذلؽ: ٕكف يحرم  واصطهحا: ما حق  الشلب مـ حؼققف ومرافؼف، ُلؿ 

 عؾك غقر مالؽف لن يسوبد يآكوػاد يف.

 

الحريؿ هق ما يحقط بالشـلق وينبعف، وينققػ اكنػاع الشـلق بف، يلخـ   إ،  

 حؽؿ ما هق حريؿ وتابع لف.

 

 

ـــقرحدييييث  ــــ بش ـــا، ب يؼيييق    قيييا   ليييؿعت رليييق  الؾيييف  الـعؿ

الحـه  بقــ والحرال بقـ وبقـفؿا مشبفات، ٓ يعؾؿفا كثقر مـ الــاس فؿــ »

اتؼك الؿشبفات اـنبرأ لهيـف وعرضف، ومـ وقـع فـل الشـبفات كــراع يرعــك 

حـق  الحؿــك يقشــؽ أ، يقاقعــف، أٓ وإ، لــؽؾ مؾــؽ حؿــك أٓ إ، حؿــك 

 . « رمـفالؾـف فـل أرضـف محا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لخرجف البةاري ومسؾؿ. (1)

 الشابعةالقاعدة 
 

 

 أىفاظ اىلاغػة

 ٌػىن اىلاغػة

 دحلو اىلاغػة
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الحرييؿ يدخيؾ فييل القاجيي  والحييرام والؿؽييروه، ولمييا اإلياحيية فيي  

 .  حرييؿ لفيا لسيعوفا وعيدم الحالير فقفيا

 

كييؾ محييرم لييف حييريؿ يحييقط يييف، كالػةييذيـ فنهنؿييا حييريؿ لؾعييقرة  -9

 الؽربى.

حريؿ القاج  ما ٓ يوؿ القاج  نٓ يف، وميـ ثيؿ وجي  غسيؾ جيزب  -2

مع القجف لقوحؼؼ غسيؾف، وغسيؾ جيزب ميـ العضييد مييع الييذراد، مـ الرلس 

وليت جيزب ميـ السيرة والركبية ميع العيقرة، وجيزب مييـ القجييف مييع الييرلس 

لؾؿيرلة، وحييرم آلييوؿواد يؿييا يقييـ السييرة والركبيية فييل الحقييض لحرميية 

 الػرج.

 حريؿ الؿؽروه، كؽشػ حريؿ الركبة مؽروه. -3

الؿعؿييقر مؿؾييق  لؿاليييؽ الؿعؿييقر يف إـيي  وٓ يؿؾيييؽ  حييريؿ -4 

 .اياإلحقاب قطعً 

رحبية الؿسيالد حؽؿيفا حؽيؿ الؿسيالد، ف  ياليقز الالؾييقس فقييفا  -5

 .  لؾبقيع وٓ لؾالـي ، وياليقز آقويداب لؿيـ هيق فقيفا ميـ غقير هتير 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/46  الؿـاقر يف الؼقاعد الػؼفقة (1)

عؿي   ،دا لو ٓلقاب عؾؿ وقػفا مسال ،هل ما حق  ٕجؾف ولؿ يعؾؿ كقهنا هتارعا قبؾ ذلؽ (2)

 .9/223. ويـظر  الػواوى الػؼفقة ٓيـ حالر  يالظاهر وهق الوحقيط عؾقفا

 حؽتيلات اىلاغػة  
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قوقفيا كؾ محرم فحريؿف حرام نٓ حريؿ دير الزوجة وهق ميا يؽيقن ييقـ لل

فنكف ٓ يحرم الوؾذذ يف، كؿا ٓ يحرم الوؾذذ يظاهر اليدير، ونن حيرم اليق ب يف 

 الدير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفترجيات اىلاغػة 
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 إذا اسخٍع أمؽان ٌَ سجؿ واضػ
ٔدٍْا دعو أضػٍْا يف اآلعؽ اغبلً   اولً خيخيؿ ٌلط

 

عـه اجنؿاع أمريـ أو عبادتقـ مـ جـس واحـه يف وقـ  واحـه، والؼصـه 

ك ذلؽ دخق  إحهأ العبادتقـ يف إخـرأ، ودخـق  أحـه مـفؿا منحه، اقنض

 . اواحًه  اإمريـ يف أخر فنلخ  كؾفا حؽؿً 

 
 

اجوؿع حدث وجـايية كػيك الغسيؾ عؾيك الؿيذه ، كؿيا ليق اجوؿيع   -9

 جـاية وحقض، فقؽوػل يـقة الالـاية عـ الحقض والالـاية، وعؽسف.

كقية غسيؾ  اجوؿع غسؾ جؿعة وعقيد، فقؽوػيل يـقية غسيؾ العقيد عيـ  -2

 الالؿعة.

لق ياهتر الؿحرم فقؿا دون الػرج لزموف الػدية، فؾق جامع يعد ذليؽ،   -3 

 عؾك إـ . دخؾت يف كػارة الالؿاد

لييق اجوؿييع حييدث وكالاليية حؽؿقيية كػييت لفؿييا غسييؾة واحييدة يف   -4 

 إـ  عـد الـقوي.

، وليؿ يحيد الق زكك يؽر ميرارا لو هتيرب خؿيرا ميرارا لو ليرق ميرارً   -5

 الجامنةالقاعدة                                  
 

 

 ٌػىن اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة
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 واحد.  كػك حد

 يف إـ . الق قذـ محصـا مرات كػك حد واحد ليًض   -6

هــ ا فقؿــا كــا، جـلــف واحــها والؿؼصــقد مـــف واحــه. ووراق ذلــؽ أقلــال 

 أخرأ عؾك ما يؾل:

ـــاىل نذا اخوؾيييػ الالـسيييان وكيييؾ مـفؿيييا مؼصيييقد يذاتيييف،  ً األول/ف

كؿيا ليق زكيك وليرق وهتيرب في  تداخييؾ  ومؼصقدهؿا مةوؾػ ف  تداخؾ،

وي ـ الالـيس، لو دخيؾ الؿسييالد الحييرام فقجدهييؿ يصؾييقن جؿاعيية ٓخ

فنكيييف ٓ يحصيييؾ ليييف تحقييية البقيييت وهيييق الطيييقاـ: ٕكيييف لقيييس ميييـ جـيييس 

 الصي ة.

نذا اتحييييد الالـييييس وكيييؾ مـفؿييييا مؼصييييقد لذاتييييف،  /اىلفــــً اثلـــاين

 ومؼصقدهؿيا مةوؾيػ في  تداخيؾ 

 فقيف طيقاـ اليقداد.كؿيا ليق طياـ لإلفا ية ٓ يدخيؾ 

نذا اتحيد الالـيس وكيان لحدهؿييا غقيير مؼصييقد لذاتييف  اىلفـً اثلاىـد/

ييؾ لغقيره، فقوداخيؾ، كؿيا ليق دخيؾ الؿسيالد وـؾييك الػييرع دخؾييت فقييف 

 الوحقية وليق طياـ الؼيادم عيـ فيرع لو كيذر دخيؾ فقيف طيقاـ الؼدوم.
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 إغٍال الالكم أوىل ٌَ إٍْاهل
 

 لق لوـك يطبؾ ولف طبؾ لفق وطبؾ حرب ـ  وحؿؾ عؾك الالا،ز. -9

تطؾيؼ زوجويف، يةيي ـ  "لحدكؿيا طاليؼ"ليق قيا  لزوجويف وحؿيار   -2

ميا ليق قيا  ذليؽ لفيا وٕجـبقية، وقصيد إجـبقية يؼبيؾ فييل إـيي : لؽييقن 

 إجـبقية قايؾية فيل الالؿؾية.

يس لييف نٓ لوٓد لوٓد، حؿييؾ عؾقفييؿ، ليق وقييػ عؾييك لوٓده، ولقي -3

 لؾػيظ عيـ اإلهؿيا . االحؼقؼية وـقكيً قاليف الؿوقليل، وغقيره: لوعيذر

 

 

محيييؾ هيييذه الؼاعيييدة لن يسيييوقي اإلعؿيييا  واإلهؿيييا  يالـسيييبة نليييك 

اليؽ م، لميا نذا يُعيد اإلعؿيا  عـ الؾػظ وـار يالـسيبة نلقف خػقيا، في  يصيقر 

إلهؿا  مؼدم. ومـ ذلؽ لق لوـك يعقد مـ عقداكيف ولييف عقييدان راجحا يؾ ا

 . لفيق وعقيدان قسيل فإـي ، يطي ن القـقية تـزيي  عؾيك عقيدان الّؾفيق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبييؾ س كالييوعؿالف يف غقيره مرجيقح، وليقف واليؿ العييقد عـييد اإلطيي ق يـصيرـ لي ٕن   :9)

 .واحيداً  ك الالؿقيع وققعيًالقققعيف عؾ

 التاسعةالقاعدة                                  
 

 

 حؽتيلات اىلاغػة

 حجتيـّ/
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 اتلأـحؿ أوىل ٌَ اتلأكيػ.ويدخؾ يف هذه الؼاعدة، قاعدة  
ا فينذا دار الؾػيظ يقـفؿيا تعقيـ حؿؾيف عؾييك الوللييقس. وفقييف فييرود  مـفيي

فإـيي  الحؿييؾ عؾييك  ا، ولييؿ يـييق هتييقئً "لكيت طالييؼ، لكييت طالييؼ"قيا   

 آليوئـاـ.
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 اخلؽاج ةالغٍان
 

 

  ميا خيرج مييـ الشييلب مييـ غؾيية لو كسيي  لو مـػعيية، فةييراج الخـراج

الشيييالرة الاؿيييرة، وخيييراج الحقيييقان دره وكسيييؾف، وخيييراج اليييدار السيييؽـك 

 وإجيرة.

 زام تحؿؾ الوؾػ والةسارة والـؼص.  الوالضؿا،

 

مــ ينحؿـؾ خلـارة شـلق إذا تؾـػ، يؽــق، كػــع ذلــؽ الشــلق ومــا  إ،  

 يخـرج مــف، لـف فـل مؼابؾـأ ضؿاكـف حـا  النؾػ.

 

الخـــراج   » ر يييل اهلل عـفيييا قاليييت قيييا  رليييق  اهلل  عائشـــأحييديث 

 اايويياد عبييدً   ً جييلن ر»وفيل يعيض طرقيف ذكير السييب  وهييق   «بالضؿا،

  فةاـؿيف نلييك الـبييل  افلقيام عـيده ميا هتياب الّؾيف لن يؼقيؿ ثيؿ وجيد ييف عقبًي

فيييرده عؾقيييف، فؼيييا  الرجيييؾ  ييييا رليييق  الّؾيييف قيييد اليييوعؿؾ غ ميييل فؼيييا   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قخ إلباو حسـ.رواه وليق داود والتمذي والـسا،ل وايـ ماجة، قا  الش (1)

 العاطرةالقاعدة                                 
 

 

 ىفاظ اىلاغػةأ

 ٌػىن اىلاغػة

 دحلو اىلاغػة
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معـيياه والؾييف لعؾييؿ الرجييؾ يشييتي "قييا  ليييق عبقييد  .« الخـراج بالضؿــا،

غؾف ثيؿ ياليد ييف عقبيا كان عـيد البا،يع، يؼضيل لكييف يييرد العبييد الؿؿؾيق  فقسيو

عؾيك البا،يع يالعقي ، ويرجيع يالاؿيـ فقلخيذه وتؽيقن لييف الغؾيية طقبيية وهييل 

الةيراج ونكؿيا طاييت ليف الغؾية: ٕكيف كان  امـيا لؾعبيد ليق ميات، مييات مييـ 

 . "ميا  الؿشيتي ٕكيف فيل ييده

 

يةقييار العقيي  وقييد اليييوعؿؾف  الو ليييقارة، لو دارً  االؿشيييتي حققاًكيي د  نذا ر

مدة، يـػسيف لو آجره مـ غقره وقبيض لجرتيف، ٓ يؾييزم رد ذلييؽ لؾبا،ييع معييف 

لؽقكيف فيل  ؿيان الؿشيتي: ٕكيف ليق كيان تؾييػ فييل يييده قبييؾ الييرد لييؽان 

 تؾػيف عؾقيف وميـ ماليف.

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/37غري  الحديث   (1)

 حؽتيلات اىلاغػة
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 اخلالف مفخطب اخلؽوج ٌَ
 

 

الخهو هق القاقع بـقـ الؿـ اه  الػؼفقـأ، ومراعاتـف بإخـ  بالؿـ ه  

 أخر، فنكف ملنح .

 

، وذلؽ افقفا عقن عؾك آجوؿاد وعدم الوػرق حقث كان الة ـ معوربً

 مؿا يـشر إلػة والؿقدة.

 

 كثقرة جها ٓ تؽاد تحصك. فؿـفا:

اب اليرلس يالؿسي ، وغسيؾ الوحباب اليدلؽ يف الطفيارة، واليوقع  -9

 الؿـل يالؿاب.

الييوحباب التتقيي  يف قضيياب الصييؾقات، وتيير  ـيي ة إداب خؾييػ   -2

 الؼضاب وعؽسف.

 الوحباب الؼصر يف لػر يبؾغ ث ث مراحؾ، وتركف فقؿا دون ذلؽ.  -3 

 .الوحباب قطع الؿوقؿؿ الص ة نذا رلى الؿاب  -4 

 مـ خ ـ مـ ليطؾفا. اكراهة ـ ة الؿـػرد خؾػ الصػ خروًج  -5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خروجا مـ خ ـ مـ قا  يالقجقب يف جؿقع الصقر. (1)

 القاعدة احلادية عظرة                             

 

 ٌػىن اىلاغػة

 أٍْيث اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة
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لن ٓ يققيع مراعاتيف فيل خي ـ آخير  كؿيا ليق تؼيدم عؾييك نمامييف  األول/

يالػاتحية لو الوشيفد، ييلن فيرغ ميـ ذليؽ قبيؾ هتيرود اإلمييام فقييف لييؿ يضييره 

ميـ خيي ـ مييـ لوجبفييا وقدمييت  اويالز،يف، لؽيـ تسيوح  نعادتيف خروجيً

ـ لؼقتييف عؾييك مراعيياة الةيي ـ فييل البطيي ن يوؽرييير مراعياة هييذا الةيي 

 الركيـ الؼقليل.

لن ٓ يةاليػ ليـة ثايوية ـحقحيية لو حسييـة  ولييذا يسييـ رفييع  اثلاُـٖ/

الصي ة ميـ الحـػقية: راد خي ـ ميـ قيا  ينيطاليف ي القدييـ فيل الصي ة وليؿ

  . احايقيًميـ روايية كحيق خؿسيقـ ـ ـ الـبيل ٕكف ثايت ع

لن يؼييقى مدركييف لي دلقؾييف الييذي الييوـد نلقييف الؿالوفييد قييا   اثلاىـد/

وكييلى عييـ ملخييذ الشييرد كيان معييدودا مييـ  فينن  عييػ"الوياج السيبؽل  

الفػيييقات والسيييؼطات ٓ ميييـ الة فقيييات وكعـيييل يالؼيييقة وقيييقـ الذهيييـ 

ع الحاليية هبييا فيينن الحاليية لييق عـدهيا وتعؾيؼ ذي الػطـية يسيبقؾفا ٓ اكوفيا

ولذليؽ كان الصيقم فيل السييػر لفضييؾ  "اكوفضيت لؿيا كـيا مةالػقيـ لفيا

لؿيييـ ليييؿ يوضيييرر ييييف، وليييؿ ييييراد قيييق  داود الظاهيييري لكيييف ٓ يصييي  ميييـ 

 الؿسيافر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولؿ يثب  عــه أهؾ "وقد ــيػ اإلمام البةياري فقفا )رفع القديـ فيل الص ة: ومؿا قاليف   (1)

   .7ي ـ"أصحـاب الـبـل صؾـك الؾـف عؾقـف وــؾؿ أكـف لـؿ يرفـع يهيـف العؾؿ عـ أحه مــ

 .9/992إهتباه والـظا،ر    (2)

 شوط اىػٍو ةاىلاغػة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ادلـع أكٔى ٌَ الؽـع

 

   مـع تلثقره يسب  الدافع قبؾ القققد. دفع الشلق

 نزالة إثر يعد القققد. ع:والرف

 

ما يهفع ويؿـع وققع إ ر عؾـك الشـلق يف آبنـهاق، مؼـهل عؾـك مـا يرفـع 

 إ ر بعه وققعف.

 

وليق اليوعؿؾ الؼؾوقييـ  االؿياب الؿسيوعؿؾ نذا يؾيغ قؾوقيـ يعيقد طفيقرً   -9

ل ايويييداب ليييؿ يصييير مسيييوعؿ ، والػيييرق لن الؽايييرة فيييل آيويييداب دافعييية وفييي

 إثـياب رافعية والدفيع لقيقى ميـ الرفيع.

ويف لثـابهيا ٓ  ،وجقد الؿاب قبؾ الص ة لؾؿوقؿؿ يؿـع اليدخق  فقفيا  -2

 يبطؾفا حقث تسؼط يف.

يـ الؿاكع مـ الـؽاح يدفعيف ايويداًب، وٓ يرفعيف يف إثـياب   -3 اخو ـ الد 

 ، يؾ يققػ نلك اكؼضاب العدة.افقرً 

 عظرة الجانيةالقاعدة                              

 

 ٌػىن اىلاغػة

 أىفاظ اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اد اإلمامة ايوداًب ولق عرع يف إثـاب لؿ يـعز .الػسؼ يؿـع اكعؼ  -4 

 

 الط ق يرفع الـؽاح وٓ يدفعف لحؾ الرجعة يعده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفترجيات اىلاغػة
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 الؽعص ال حِاط ةاملػايص
 
 

 السفقلة والقسر. الرخصأ لغًأ:

اكوؼيا  حؽيؿ الشيلب مييـ ـعقييية نلييك لييفقلة لعييذر مييع  واصطهحـا:

ٕـؾيل. كالالؿيع والؼصير فيل السيػر، وحييؾ الؿقويية ققيام السيب  لؾحؽيؿ ا

 لؾؿضطير.

 

ـــؼ عؾقفـــا: ٕ، فـــل الرخصـــأ  الرخصـــأ ٓ ت جامـــع الؿعصقـــأ وٓ ت عؾ 

تخػقـــػ، والعاصـــل ٓ يعـــا، عؾـــك الؿعصقـــأ بالنرخقـــص، فؿنـــك تققػـــ  

الرخصـأ عؾـك ــب  كاللـػر أو الؿـرض ك ظـر فـل ذلـؽ اللـب ، فــن، كـا، 

 امنــع معـف فعـؾ الرخصـأ، وإٓ فـه. اتعاـقـف فـل كػلـف حرامـً

وهبيييذا يظفييير الػيييرق يقيييـ  الؿعصقييية يالسيييػر، والؿعصقييية فيييل السيييػر. 

كسيػر الزوجية الـاهتييزة والؿسييافر يغييرع  فالسيػر مويك كان كػسيف معصقية،

سييػر لي معؾؼيية فعيؾ معصقية كالزكيا وكحيقه، في  رخصيية: ٕهنييا مـقطيية يال

ييييف ومتتبييية عؾقيييف، وهيييق ليييػر معصقييية، فييي  تبييياح فقيييف الرخيييص. ولميييا 

، فشييرب الةؿيير فييل لييػره امباحييً االؿعصقية فيل السيػر كؿيـ لييافر لييػرً 

 عظرةالجالجة القاعدة                              

 

 أىفاظ اىلاغػة

 ٌػىن اىلاغػة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ففيق عياص فقيف، لي  مرتؽيي  الؿعصقيية فييل السييػر الؿبيياح فـػييس السييػر 

قييف الرخييص ٕهنييا مـقطيية يالسييػر وهييق لقيس معصقية وٓ آثؿيا ييف، فوبياح ف

 فيل كػسيف مبياح.

 

مييـ رخييص السيييػر  كالؼصيير،  االعاـييل يسيييػره ٓ يسيييوبق  هتيييقئً   -9

 والوـػيؾ عؾيك الراحؾية وتير  الالؿعية. ،اوالالؿع والػطر، والؿسي  ث ثً 

ليق اليوـالك يؿطعيقم لو محوييرم لي لييف حرميية كالييذي كويي  عؾقييف  -2

ظيؿ لو عؾيؿ هتيرعل ٓ يالز،يف آليوـالاب فيل إـي  ٕن آقوصيار اليؿ مع

 عؾيك الحالير رخصية في  يـيا  يؿعصقية.

ـ  الؿرتيييد وجييي  قضييياب ـؾيييقات لييييام الالـيييقن ليضيييً -3 : ٕن الييق ُجيي

ليييؼق  الؼضييياب عيييـ الؿالـيييقن رخصيييية والؿرتيييد لقيييس ميييـ لهييييؾ 

 الرخصية.

 فؾقس لف الؿس . لق لبس اْلُؿْحِرم الةػ -4

 

 

 

 

 

 

 حؽتيلات اىلاغػة
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 الؽعص ال حِاط ةالشم
 

 

ؾ ؼــ  عؾــك ــب ، فــه يجــقز فعؾفــا إٓ عـــه تحؼــؼ  الرخصـأ منـك ع 

 ــببفا، وٓ تحؼـؼ مـع الشـؽ.

 

 وجقب غسؾ الرجؾقـ لؿـ هتؽ يف جقاز الؿس .  -9

 وجقب اإلتؿام لؿـ هتؽ يف جقاز الؼصر.  -2

 

 

صر، نذا عؾؼ كقة الؼصير عؾيك ميا يػعؾيف نماميف، الشا  يف كقة نمامف الؼ  -9

 فوص  كقوف ويؼصر الؿلمقم نن قصر اإلمام كؿا تؼدم يف فرود الؼاعدة إولك.

ليق هتيؽ فيل الؿرحؾوقيـ، اجوفيد وقصير وجؿيع، نذا ظيـ لكيف الؼيدر   -2

 الؼصير رخصية وهيق هتيا . الؿعوبير فيل الؼصير. ميع لن

 

 

 

 عظرةالرابعة القاعدة                              

 

 ٌػىن اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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 ةٍا يخٔدل ٌِّ الؽعا ةاليشء رعا
 

 

 ئ عـف.بالشـلق يػقـه الرضـا بإمر الـاشا والذ، الرض

 

ر يل لحيد الزوجقييـ يعقيي  ـاحبييف فييزاد العقيي ، فيي  خقييار لييف  -9

عؾيك الصحقي : ٕن الزا،يد كاهتيئ ميـ لـييؾ العقيي ، فؾؿييا ر ييل يالعقيي  

 يالزا،يد مـيف. اـيار را قيً

فيل الييوعؿا  الؿرهييقن، ففؾييؽ يآلييوعؿا   لذن الؿرهتيـ لؾراهيـ -2

 ميلذون فقيف. في   ؿيان: ٕكيف تقليد ميـ

ليق ليبؼ مياب الؿضؿضية وآلوـشياق نليك الاليقـ يي  مبالغية في   -3 

يػطير: ٕكيف تقليد ميـ ميلذون فقيف يغقير اخوقياره، يةي ـ ميا نذا جعيؾ الؿيياب 

غيييرع لو ليييبؼ مييياب غسيييؾ تبيييرد لو مييياب الؿيييرة فيييل لكػيييف لو فيييل فؿيييف ٓ ل

الرايعية ميـ الؿضؿضية وآلوـشياق لو ياليغ فقفؿيا، فنكيف يػطيير فييل جؿقييع 

 ذليؽ: ٕكيف غقير ميلذون فقيف.

ـً  4  .ف   ؿان ىفسر الو حدً  ا. لق قطع قصا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فقف ٓ لثر لف. الؿوقلد مـ ملذونٍ  نٕ (1)

 عظرةاخلامشة القاعدة                              

 

 ٌػىن اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 اخلالص٘

 يف القْاعد الفقَٔ٘ عيد الشافعٔ٘

001 

 

 

ـً   بلهمأ العاقبأ ومـ ذلؽ: ايلنثـك مـ الؼاعهة ما كا، مشرو

غقييير مبيييرح عؾيييك اموـاعفيييا ميييـ  اليييزوج نذا  يييرب زوجويييف  رييييًا  -9

 الوؿؽقيـ ولفضيك نليك الفي  ، فنكيف يضؿيـ يديية هتيبف العؿيد .

الؿعؾؿ فنكف ملذون لف يف تلدي  الؿوعؾؿ مـف لؽـ ينذن وليل الؿيوعؾؿ،   -2

 الؿعؾؿ. فنذا تؾػ الؿوعؾؿ  ؿـف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفترجيات اىلاغػة
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ٔاب  الفؤال ٌػاد يف اجل
 

 

عؾـك  هً إذا ورد جـقاب مجؿـؾ بعـه ــما  مػصـؾ، ي عـه الجـقاب مشـنؿ

فـل الجـقاب  اجؿقـع مـا ورد فـل اللـما  مقجـقدً  مضؿـق، اللـما ، ويؽـق،

 ولـق لـؿ يؽـرر : ٕ، الجـقاب غقـر ملـنؼؾ بـػلـف فـل الفـادة.

 

 

ع الطييي ق ، وقييي"طؾؼويييؽ"، فؼيييا   "طؾؼـيييل يلليييػ"ليييق قاليييت    -9

 يإليػ، ونن ليؿ يذكير الؿيا  فيل إـي : ٕن السيما  معياد فيل الاليقاب.

 ، ـ  يللػ يف إـ ."اهتتيت"، فؼا   "يعوؽ يللػ"لق قا     -2

فؼييا    "لطؾؼيت زوجوييؽ؟"ليق ققييؾ لييف عؾييك وجييف آلييوػفام    - 3

 .اليق كان كاذييًييف، يماخيذ ييف فيل الظاهير، و ا، كان نقيرارً "كعيؿ"

، لو "كعييؿ"، فؼييا   "لييل عـييد  كييذا"مسيا،ؾ اإلقيرار، فينذا قيا     -4 

، فيييل "لجيييؾ"، لو قيييا   "يؾيييك"فؼيييا    "،"لقيييس ليييل عؾقيييؽ كيييذا"قيييا   

 الصقرتقيـ، ففيق نقيرار يؿيا ليللف عـيف.

 عظرةالشادسة القاعدة                              

 

 ٌػىن اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، لييؿ "بؾيتق"، فؼيا   "زوجويؽ يـويل"يسيواـك مـفيا الـيؽاح، فينذا قيا   

: ٕن السييما  غقيير معيياد "قبؾيت كؽاحفييا لو تزويالفييا"يصي  حويك يؼيق   

 فيل يياب الـيؽاح.

 

 

لؿ لقصد يؼقلل "لن ٓ يؼصد يالالقاب آيوداب، ولفذا لق قا  الؿشتي  

، فالظاهر قبق  قق  الؿشتي، ف  يؾزمف إليػ وٓ يصي  "اهتتيت جقايؽ

 البقع.

لردت "، ثييؿ قييا   "طؾؼـييل يللييػ"، يعيد ققلفيا  "ؽطؾؼوي"وليق قيا   

، قبيؾ مـييف، ولييف الرجعيية، ولفييا تحؾقػييف عؾييك لكييف لييؿ يييرد "ايويداب ط قفيا

وليق لييؽت عييـ الوػسييقر فالظاهيير لكييف "جقاهبيا، قيا  الةطقي  الشيريقـل  

 . "ايالعيؾ جقايً 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/445مغـل الؿحواج   (1)

 شط اىػٍو ةاىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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 انج كٔلجفب ليف  ال ي  
 

 

اللاك  هـا الؼادر عؾك النؽؾؿ فـه يؼـا  لفـ ا اللـاك  إكـف قـا  الؿراد ب

 ك ا.

 . عؾقفا كص   -$-هذه الؼاعدة هل عبارة الشافعل 

 
 

ليق ليؽت عيـ قطييع عضييق مـييف، لو نتيي ـ هتييلب مييـ مالييف، مييع   -9

 الؼيدرة عؾيك الدفيع ليؿ يسيؼط  ؿاكيف يي  خي ـ.

 .اام اإلذن قطعً ن يف الـؽاح، لؿ يؼؿ مؼلق لؽوت الاق  عـد آلوئذا -2

لق حؿؾ مـ مالؾس الةقار ولؿ يؿـع مـ الؽ م، لؿ يبطؾ خقاره يف   - 3

 إـ .

 

 .االبؽر لؽقهتا يف الـؽاح نذن لألب فالالد قطعً   -9

ميع الؼيدرة عؾيك   ً نذا لؽت الؿحرم عؾيك حؾيؼ الحي ق لرلليف ميا -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/942إهتباه والـظا،ر لؾسققطل   (1)

 عظرةالشابعة القاعدة                              

 

 ٌػىن اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة/
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يف ييده يؿـزلية القديعية فقؾزميف دفيع  ٕن الشيعر مـعف، لزمف الػدية يف إـي :

 مفؾؽاهتا.

الؼيرابة عؾيك الشيقخ وهيق لياكت، يـيز  مـزلية كطؼييف فييل إـيي    -3 

 يشير  لن ليق عيرع ميـ الؼيارئ تصحقيػ لو تحرييػ ليرده.
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 ٌا اكن أكرث ـػال اكن أكرث ـغال
 

 

 . «أجرك عؾك قهر كصبؽ»لعا،شة ر ل اهلل عـفا    قق  الـبل 

 

 فصؾ القتر لفضؾ مـ وـؾف لزيادة الـقة وتؽبقر اإلحرام والس م.  -9

عؾك الـصػ مـ ـ ة الؼيا،ؿ، ومضيطالعا عؾيك  اـ ة الـػؾ قاعدً   -2 

 الـصػ مـ الؼاعد.

 نفراد الـسؽقـ لفضؾ مـ الؼران.  -3 

 

 لكار.الؼصر لفضؾ مـ اإلتؿام نذا كان السػر ث ث مراحؾ ف  -9

ـ ة الصب  لفضؾ مـ لا،ر الصيؾقات غقير العصير ميع لن الصيب    -2

 لقصر مـ غقرها.

 اإلحرام مـ الؿقؼات لفضؾ مـف مـ دويرة لهؾف.  -3 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسؾؿ( 1)

 عظرةالجامنة القاعدة                              

 

 دحلو اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اىفغييث املخػيلث ةؼات اىػتادة أوىل ٌَ املخػيلث ةٍاكُٓا
 

 

 ح بفـا جؿاعـأ مــ أصحابــاهـ   قاعـهة مفؿـأ صـر  "  $ الــقو قيا  

 . "وهـل مػفقمـأ مــ كهل الباققــ

 

 

الصي ة فيل جيقـ الؽعبية لفضيؾ مييـ الصيي ة خارجفييا، فيينن لييؿ   -9

 خارجفيا فالالؿاعية خارجفيا لفضيؾ. ييرج فقفيا الالؿاعية وكاكيت

ـ ة الػرع يف الؿسيالد لفضيؾ مـيف يف غقيره، فؾيق كيان مسيالد ٓ   -2

صي هتا ميع الالؿاعية خارجيف لفضيؾ ميـ يف غقره ف جؿاعة فقف وهـا  جؿاعة

 آكػراد يف الؿسالد.

الصي ة يف الصيػ إو  يف الؿسييالد الـبيقي لفضييؾ ميـ الصيي ة يف  -3 

 الرو ة الشريػة.

ـي ة الـػيؾ فيل البقيت لفضيؾ مـفيا فيل الؿسييالد: ٕن فعؾفييا فييل  -4 

الصي ة عؾيك البقيت فضقؾية توعؾيؼ هبيا ٕن فقف البعيد عيـ الريياب وعيقد يركية 

 لهؾف. والبقت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/997الؿالؿقد   (1)

 عظرة التاسعةالقاعدة                              

 

 أٍْيث اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة
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الالؿاعيييية الؼؾقؾيييية فييييل الؿسييييالد الؼرييييي  لو البعقييييد، نذا خشييييل   -9

 الوعطقيؾ ليق ليؿ يحضير فقيف، لفضيؾ ميـ الالؿاعية الؽاقيرة فيل غقيره.

الالؿاعييية فيييل الؿسيييالد لفضيييؾ مـفيييا فيييل غقيييره ونن كايييرت: ٕن   -2 

 . يراعوـياب الشيارد ينحقاب الؿسياجد لكا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نذا ذه  نلك الؿسالد وتر  لهيؾ يقويف لصيؾقا فيرادى  " 9/467قا  الشريقـل يف الؿغـل    (1)

وفاوكقا لو يعضفؿ يف الص ة، لو لق ـؾك يف يقوف لصؾك جؿاعية ونذا ـيؾك يف الؿسيالد لو ل

 "ـؾك وحده فص تف يف يقوف لفضؾ.

 مفترجيات اىلاغػة
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 اخلالص٘

 يف القْاعد الفقَٔ٘ عيد الشافعٔ٘

022 

 

 

ٔاسب ٔاسب ال يرتك إال ل  ال
 

وهيييذا الوييير  مؼقيييد يؿيييا نذا هتيييرعا فيييل محيييؾ واحيييد فقوةقييير يقـفؿيييا. 

كسيييت يعيييض عقرتيييف يقيييده يوةقييير يقـيييف ويقيييـ و يييع ييييده حيييا  السيييالقد، 

مـا ٓ بــه مـــف ٓ : ويؼقلفييؿ  )القاجـ  ٓ ينـرك للــأويعبير عـفيا يؼقلفيؿ  )

جـقاز مـا لـق لـؿ يشـرع لــؿ يجــز دلقــؾ : ويؼقلفيؿ  )إٓ لؿـا ٓ بـه مــفينـرك 

 .:إذا جـاز وجـ  امـا كا، مؿـقعـً: ويؼقلفيؿ  )عؾـك وجقبـف

 

نقامة الحدود عؾك ذوي الالرا،ؿ كؼطع القد يف السرقة، ليق ليؿ يالي   -9

 .الؽان حرامً 

ضيق وكشيػ ، لؿيا فقيف ميـ قطيع عاالةوان ليق ليؿ يالي  لؽيان حراًمي -2

 العقرة والـظر نلقفا.

العيقد ميـ ققيام الاالاية نلييك الوشييفد إو  ياليي  لؿوايعيية اإلمييام:  -3 

 والؿـػيرد: ٕكيف تير  فيرع لسيـة. ٕهنيا واجبية وٓ ياليقز لإلميام

الوـحـي  يحقيث يظفير حرفيان نن كان ٕجيؾ قيرابة الػاتحية فعيذر:   -4 

 يف ليـة.في  ٕك   يرٕكيف لقاجي  لو لؾالف

 القاعدة العظرون

 

 ؽتيلات اىلاغػةح
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 لالقد السفق ولالقد الو وة ٓ يالبان ولق لؿ يشرعا لؿ يالقزا.  -9

 الـظر نلك الؿةطقية ٓ يال  ولق لؿ يشرد لؿ يالز.  -2

قويؾ الحقية ميع تقاليل الضيرب وميع آكحـياب فيل الصي ة ٓ تبطيؾ   -3 

مبطيي  لؾصيي ة مييع لكييف لييق لييؿ يشييرد لييؽان  ييف الصي ة لؿشيروعقوف فقفيا،

 لقيس يقاجي  ييؾ ليـة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفترجيات اىلاغػة
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 ٌا ذتج ةالرشع ٌلػم ىلع ٌا ذتج ةالرشط
 
 

ـً  ، كظركـا فقـف فـن، كـا، افلوج  عؾك كػلـف شــقئً  اإذا شـرط الؿؽؾػ شـر

لؾشـرع، فقؼع عـ شــرط الشــرع ويؾغـق شــرـف: ٕ، مـا  بـ   االشـرط مقافؼً 

 مخالػا لؾشـرع ففق باـؾ. بالشـرع مؼهل. وإ، كا،

 

قــا  رـــق  الؾــف: مــا بـــا  »حديييث عا،شيية ر ييل الؾييف عـفييا قالييت  

أكـاس يشـنرـق، شـروـا لقـس فـل كنـاب الؾـف مــ اشـنرط شـرـا لقـس فــل 

 «كنـاب الؾـف ففـق باــؾ وإ، اشـنرط مائـأ شـرط، شـرط الؾـف أحـؼ وأو ـؼ

فيل كويياب الؾييف مييا يوضؿييـ مةالػيية ٕلييس الشييريعة . والؿيراد يؿيا لقيس 

 الويل قررهيا الؼيرآن والسيـة، فالوعاقيد عؾيك ذليؽ لو اهتيتاطف ياطيؾ.

 

ٓ يص  كذر القاجي  كالالؿعية والصيؾقات الةؿيس: ٕهنيا واجبية   -9

 يالشرد.

، لييؼط ققلييف "طؾؼويؽ يلليػ عؾيك لن ليل عؾقيؽ الرجعية"ليق قيا    -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موػؼ عؾقف. (1)

 ة والعظرونالقاعدة احلادي

 ٌػىن اىلاغػة

 دحلو اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة
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ػ ويؼيييع رجعقيييا: ٕن الؿيييا  ثبيييت يالشييير  والرجعييية ثبويييت يالشيييرد يللييي

 فؽاكيت لقيقى.

تييديقر الؿسييوقلدة ٓ يصيي : ٕن عوؼفييا يييالؿقت ثايييت يالشييرد فيي    -3 

 يحواج معف نلك الوديقر.

ميـ ليؿ يحيج نذا لحيرم يوطيقد لو كييذر وقييع عييـ حاليية اإلليي م:   -4 

ف عييـ الوطييقد والـييذر موعؾييؼ ينيؼاعييف عـفؿييا ٕكيف يوعؾيؼ يالشييرد ووققعيي

 وإو  لقيقى.
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 ٌا ضؽم اـخػٍاهل ضؽم اختاذه
 

حرمية اتةياذ الؿ هيل ولواكيل الـؼدييـ واتةياذ الؽؾيي  لؿييـ ٓ يصقييد 

 والحريير والحؾيل لؾرجيؾ. والةـزيير والػقاليؼ والةؿير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة الجانية والعظرون

 حؽتيلات اىلاغػة
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 م إغؽاؤهٌا ضؽم أعؼه ضؽ
 
 

 حرمة يذ  الؿا  يف كحق خؿر.  -9

 حرمة يذ  الؿا  لؾحاكؿ لقبطؾ حؼا.  -2

حرمييية الرييييا ومفييير البغيييل وحؾيييقان الؽاهيييـ، والرهتيييقة، ولجيييرة   -3 

 الؿحرمية. الـا،حية، والزامير، وآٓت الؿ هيل

 

 

 الرهتقة لؾحاكؿ لقصؾ نلك حؼف فقالقز البذ  ويحرم إخذ.  -9

  الؿيا  لػيؽ الؿحبيقس فيينذا يييذ  الشييةص لؿييـ يوؽؾييؿ لييف ييذ  -2

 . حيرم إخيذ وجياز البيذ  ًٓ عـيد الحاكيؿ فيل خ ـيف ميا

 تـبقف

ــفيؼييرب مييـ هييذه الؼاعييدة  قاعييدة  )  ــف حــرل ـؾب ــا حــرل فعؾ : وذلييؽ م

كالرهتقة طؾبفا حرام وفعؾفا حرام نذا كاكت إلحؼاق الباطؾ لو نيطا  الحيؼ، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لؽيـ كي م . 937ي هذا عؾك ما يف هترح ل  إـق  لشقخ اإللي م زكرييا إكصياري  ـي (1)

 يػقد لن إخذ ح  .  6/365ايـ حالر يف الوحػة   

 القاعدة الجالجة والعظرون

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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 ك مـ ذلؽ ملللنا،:ويلنثـ

نذا ادعك دعقى ـادقة ولكؽير الغيريؿ، فؾيف طؾي  تحؾقػيف وٓ يحيرم  -9

 الطؾ  ونن حرم الػعؾ.

الالزيية ياليقز طؾبفيا ميـ الذميل ميع لكيف يحيرم عؾقيف نعطاؤهيا: ٕكيف  -2

ياإللي م فنعطياؤه نياهيا نكؿيا هيق عؾييك الييوؿراره  موؿؽيـ ميـ نزالية الؽػير

 ػير وهيق حيرام.عؾيك الؽ
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 املشؾٔل ال يشؾو
 

 

 الشلق إذا اشنغؾ بشلق لؿ ي شغؾ بغقر  حنك يػرغ مـ ه ا الؿشغق  بف.

 

 

الييرهـ ٓ يبيياد وٓ يقهيي  وٓ يييرهـ، حوييك يـػييؽ الييرهـ لو يييلذن   -9

 الؿرهتـ.

 العقـ الؿقققفة ٓ تباد وٓ تقه  وٓ ترهـ: ٓكشغالفا يالققػ.  -2

 ٓ يالقز اإلحرام يالعؿرة لؾعاكػ يؿـك: ٓهتوغالف يالرمل والؿبقت.  -3

ليؿ ياليز لن يسيولجره تؾيؽ الؿيدة  الؾةدمية هتيفرً  الق اليولجر نكسياكً   -4 

 لةقاطة ثقب لو عؿؾ آخر.

 

 

 

 

 

 

 القاعدة الرابعة والعظرون

 ٌػىن اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة
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ع ٌَ اىفؽض  اجلفو أـو
 

 

ٓ ياليي  يف الصيي ة الـافؾيية الؼقييام، وٓ آليييوؼبا  يف السيييػر، وٓ   -9

 وٓ تؽريير الوقؿؿ. آجوفاد يف الؼبؾة، تالديد

 ٓ يال  تبققت الـقة يف ـقم الوطقد.  -2

 ٓ يؾزم اإلتؿام يالشرود يف الـػؾ.  -3 

 

 

 وجقب الػرع عؾك فاقد الطفقريـ وٓ يالقز الـػؾ.  -9

 العاري ٓ يصؾل نٓ الػرع فؼط.  -2

 الالـ  الذي لؿ يالد الطفقريـ ٓ يؼرل غقر الػاتحة.  -3

ُّنتيُت
 ترجع هذه آلواـابات نلك قاعدة  الضرورة تؼدر يؼدرها. 

 

 

 

 ة اخلامشة والعظرونالقاعد                                

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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 الٔاليث اخلاضث أكٔى ٌَ الٔاليث اىػاٌث
 

 

  هل كػقذ الوصرـ عؾيك غقيره هتياب لو لييك. كيالبقع والشيراب عيـ القٓيأ

 الصغقر لو تزويالف.

 

تصـــرو القلـــل الخـــا  كــإب والجـــه فـــل أمـــقر الصغقـــر وكحـــق ، 

ػـقذا مــ تصـرو القلــل العــال كاللــؾطا، والؼاضــل: ٕ، الؼاعــهة أقـقأ ك

عــه الػؼفـاق أ، الخـا  مؼـهل عؾـك العـال، ومنـك وجـه ولـل خـا  وولـل 

 عـال، فؾقـس لؾقلـل العـال النصـرو مـع وجـقد الخـا .

 

 

 الؼا ل ٓ وٓية لف مع وجقد إب والالد. -9

يزوجفيا يغقير كيػب فػعيؾ، لييؿ يصيي  عؾييك ليق لذكيت لؾؼا يل لن   -2 

إـييي  عـيييد الشيييقةقـ الـيييقوي والرافعيييل وليييق زوجفيييا القليييل الةييياص 

 ـي .

، وليقس الؾقلل الةاص الوقػاب الؼصياص والعػيق عيـ الديية مالاًكي  -3 

 .الإلمام العػق مالاكً 

 القاعدة الشادسة والعظرون                                

 أىفاظ اىلاغػة

 ٌػىن اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 اخلالص٘

 يف القْاعد الفقَٔ٘ عيد الشافعٔ٘

012 

فييل  ليق زوج اإلميام لغقبية القلييل، وزوجفييا القلييل الغا،يي  يآخيير  -4 

 وقيت واحيد، وثبيت ذليؽ يالبقـية قيدم القليل عؾيك إـ .

ٔاع الٔاليث/  أُ
 . القٓية يف الؿا  والـؽاح لألب والالد.9

 . القٓية يف الـؽاح فؼط لسا،ر العصبة غقر إب والالد كإخ والعؿ.2

. القٓييية يف الؿييا  فؼييط لؾقـييل، فؾييق لوـييك نلقييف يييلن يييزوج يطؾييت 3

 القـقة.

 ـائػة/
 مؽاحب الٔاليث أربع/

يؿعـييك لن الشييارد  ا، وهيل عاميية وثايويية هتييرعً وٓيـأ إب والجـه  -9

القليييد: لقفيييقر هتيييػؼوفؿا وذليييؽ وـيييػ  فيييقع لفؿيييا الوصيييرـ فيييل ميييا 

ذاتيل لفؿيا، فؾيق عييزٓ لكػسييفؿا لييؿ يـعييزٓ ينجؿيياد. لؽييـ نذا اموـعييا مييـ 

وٓيية الـييؽاح لسييا،ر العصبييات وهييل الوصيرـ تصيرـ الؼا يل، وهؽيذا 

 لعؾيك مراتي  القٓية.

، فنهنا مـ جفة كقهنا تػقيضا تشيبف القكالية، وميـ جفية كيقن القصايأ. 2

الؿقـل ٓ يؿؾؽ الوصرـ يعد مقتف ونكؿا جقزت وـقوف لؾحاجية: لشيػؼوف 

عؾيك إوٓد وعؾؿيف يؿيـ هييق لهتيػؼ عؾيقفؿ تشيبف القٓييية. فويليت يعيد وٓييية 

 إب.

، تشيبف القـايية مييـ جفيية كييقن وٓيوفييا ثايويية الـظـارة عؾـك الققـػ. 3
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يالوػقييييض، وتشيييبف وٓيييية إب ميييـ جفييية لكيييف لقيييس لغقيييره تسيييؾط عؾيييك 

عزليييف، وميييـ جفييية الوصيييرـ فيييل ميييا  الّؾيييف تعاليييك، فالوػقييييض لـؾيييف لن 

 رعقة.يؽيقن مـيف ولؽـيف ُلذن فقيف لؾقاقيػ ففيل وٓيية هتي

، فالقكقيييؾ تصرفيييف مسيييوػاد ميييـ اإلذن مؼقيييد ياموايييا  لمييير القكالـــأ. 4 

 والػسيخ. وهيل لدكيك الؿراتي . الؿيقكؾ، فؾيؽؾ مـفؿيا العيز 
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 ال غربة ةاىظَ ابلني عؽؤه
 

 

الظـ الؿجقز لؾعؿؾ إذا با، خهفـف بـالقؼقـ بطـؾ ذلـؽ العؿـؾ أ : صـار 

 .البً غقر معنه بف غا

 

 

لق ـؾك يآجوفاد يف الققت لو الؿياب لو الؼبؾية، ثيؿ تبيقـ الةطيل ليؿ   -9

 تص  ـ تف.

لق ظـ يؼاب الؾقؾ لو ظـ غروب الشؿس، فلكؾ ثيؿ ييان خ فيف يطيؾ   -2

 ـقمف.

 لق دفع الزكاة نلك مـ ظـف مـ لهؾفا فبان خ فف لؿ تالز.  -3 

يك ييرؤه، فبيرئ ليؿ يسييؼط ليق اليوـاب عؾيك الحيج ظاكيا لكيف ٓ يرج  -4 

 الػيرع عـيف، ووجي  عؾقيف الحيج يـػسف.

 لق لكػؼ عؾك البا،ـ ظاكا حؿؾفا، فباكت حا،  التد.  -5

 
 

 ، فبان حدثف ـحت ـ تف.الق ـؾك خؾػ مـ يظـف موطفرً   -9

فظييـ لن معفييؿ ميياب، تقجييف عؾقييف الطؾيي  ويطييؾ  الييق رلي الؿوييقؿؿ ركًبيي  -2

 الوقؿؿ.

   امرلتف يالط ق وهق يظـفا لجـبقة، وقع الط ق.لق خاط  -3 

 القاعدة الشابعة والعظرون                                

 ٌػىن اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 اىلاغػة مفترجيات
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 ال يِهؽ املغخيؿ ـيّ، وإٍُا يِهؽ املشٍع غييّ
 

 

الؿةوؾيػ فقيف هيق ميا يؼيع يقيـ الؿذاهيي  ٓخويي ـ إدليية. واإلكييؽار 

 الؼاعدة الؿراد ييف  اإلكؽيار القاجيي  فؼيط، وهيق ٓ يؽيقن نٓ لؿيا الؿـػيل يف

اره عؾيك ؽيا اخوؾييػ يف تحريؿييف في  يالي  نكا ميولمي لجؿيع عؾيك تحريؿييف،

ا  لكيف حقـئيذ قؾيد ميـ ييرى حؾيف: ٕكيف ليؿ ييز  الةي ـ يقيـ الػاعؾ: ٓحوؿ

فقييف  ايدً َفيالوَ الصحايية والوايعقيـ فيل الػييرود، وٓ يـؽيير لحييد عؾييك غقييره مُ 

 .اجؾقيً الو ققاليً الو نجؿاعيً اونكؿيا يـؽيرون ميا خاليػ كصيً

ر لن ٓ ييمدي نلك فوـية، فينن عؾؿ الؿـؽي اويشت  يف وجقب اإلكؽار ليًض 

ييؾ يؾزمييف لن ٓ يحضير  اؾ ريؿيا كان حيرامً  ، يييؿ يالية لنليك فوـيي لكيف ييمدي

 . قر الؿحوس الؿـؽير وهذا الؽي م يف غ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عؾك اإلمام لن يـصي  محوسيبًا يلمر يالؿعروـ ويـفك عـ الؿـؽر، ونن كاكا ٓ يةوصيان يالي   (1)

يالؿحوسي  فقوعقـ عؾقف إمر يص ة الالؿعية نذا اجوؿعيت هتيروطفا، وكيذا يصي ة العقيد ونن 

قؾـا نهنا لـة، وٓ يلمر الؿةالػقـ ليف يف الؿذه  يؿا ٓ يالقزوكف وٓ يـفاهؿ عؿيا يروكييف فر يا 

لو ليـة لفؿ، ويلمير يؿيا يعؿ كػعيف كعؿيارة ليقر البؾيد ومشيريف ومعقكية الؿحواجقيـ مـ  عؾقفؿ

ريبية، ليـياب السيبقؾ وغقرهؿ، ويـفك الرجؾ عـ الققيقـ مع الؿرلة يف طريؼ خا : ٕكيف مق ع 

دى لؾودرييييس ر عؾييك ميييـ تصييف الـييياس، ويـؽييؼ يطرقيييق وجيييده معفييا فيييل طرييييةيي ـ مييا ليي

  ييف.ق مـ لهؾف ويشفر لمره لئ  يغتوالقعيظ ولقس ه والػويقى

 القاعدة الجامنة والعظرون                                

 ٌػىن اىلاغػة
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كؾ مسللة ميـ الؿسيا،ؾ الويل وقيع فقفيا اخيو ـ ييقـ العؾؿياب ٓخيو ـ 

 دلة فقفا.إ

 

لن يرفيييع إمييير لحاكيييؿ ييييرى الوحرييييؿ، كؿيييا نذا رفيييع ليييف حـػيييل  -9

هتيييارب كبقيييذ، فنكيييف يحيييده نذ ٓ ياليييقز لؾحاكيييؿ لن يحؽيييؿ يةييي ـ 

 معوؼيده.

لن يؽيقن لؾؿـؽير فقيف حيؼ، كاليزوج يؿـيع زوجويف ميـ هتيرب الـبقيذ   -2

 يك الصحقي .نذا كاكيت تسيوحؾف هيل، وكذليؽ الذمقية عؾ

يحقيييث يـؼيييض فقيييف  انذا كييان ملخيييذ الؿاليييقز لفيييذا الؿـؽييير يعقيييدً  -3 

 . قضياب الؼا يل، فقـؽير حقـئيذ عؾك الذاهي  نلقيف وعؾك مؼؾده

لػعييؾ، كييقاطئ مطؾؼوييف لوحييريؿ ذلييؽ ا الن يؽييقن الػاعييؾ معوؼييدً   -4

 .رالرجعقة يعز

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جؾقًا لو نجؿاعًا لو ققالًا كؿا نذا خالػ كصًا  (1)

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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ائو ٌا ال يؾخفؽ يف امل  لاضػيؾخفؽ يف الـٔ
 

 

  جؿيييع وليييقؾة وهيييل ميييا لوـيييؾ نليييك الؿؼاـيييد. كالق يييقب القــــائؾ

 يالـسيبة لؾصي ة وكحيقه.

 قر الؿرادة والؿطؾقيية. كالصي ة وكحقهيا.هل الغايات وإم  هؼاصالؿ 

 
 

إحؽال الشرعقأ بعضفا مؼاصـه، أ  مؼصـقدة لـ اتفا، وبعضـفا وــائؾ 

 قـائؾ أكثر مـ النلاهؾ يف الؿؼاصه.لغقرها، ول لؽ ينؿ النلاهؾ يف ال

 
 

 لؿ تةوؾػ إمة يف نيالاب الـقة لؾص ة، واخوؾػقا يف الق قب. -9

عدم حرمة السػر لقؾة الالؿعة: ٕن السػر لقؾة الالؿعية وليقؾة ليت    -2

 الالؿعة.

عدم حرمة يقع ما  الزكاة قبؾ الحق : ٕن البقع ولقؾة لت  الزكياة   -3 

 فاغوػر فقف.

دم وجقب قبق  ثؿـ الؿاب يف الطفارة، ولق مـ لـؾف وفرعف: ٕن ع  -4 

 الاؿـ ولقؾة والؿؼصقد هق الؿاب، فنذا وه  لف وج  قبقلف ٓ قبق  ثؿـف.

 القاعدة التاسعة والعظرون                                

 أىفاظ اىلاغػة

 ٌػىن اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة
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تحرييييؿ الواؾقيييث فيييل الق يييقب عـيييد  قيييؼ الققيييت، ميييع جيييقاز   -9

ا آهتيييوغا  يالسيييــ فيييل الصييي ة نذا هتيييرد فقفيييا وقيييد يؼيييل ميييـ الققيييت مييي

 يسيعفا فؼيط.

لؾؿياب، ووجييقب الوؼاؤه ميييـ البئير  ايق والرهتيارة الدلقب الوعوج  -2

تركيفا نذا  ييياق الققيت عيـ طؾيييي  الؿيياب: ٕكييف ر وكؾفا ولا،يؾ، وٓ يغوػ

 اب.لؾؿ احقـئيذ يعد واجدً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفترجيات اىلاغػة
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 املحفٔر ال يفلػ ةاملػفٔر

 

ـر عؾقـف الؿطؾقب ال   تقلر عؾك الؿؽؾػ فع ل  ؾف، ٓ يلؼط ـؾبـف بؿـا ع 

 فعؾف. 

 

ْلت قا مــف مـا   » حديث ليل هريرة قا   قا  رلق  اهلل  إذا أمرتؽؿ بلمر ف 

 . «اـنطعنؿ

 
 

 مـ قدر عؾك اإليؿاب يالركقد والسالقد وج .  -9

ميـ قيدر عؾيك غسيؾ يعيض لعضياب الق ييقب، يسييب  قطييع يعييض   -2

 ؾقيـ، فنكيف يالي  غسيؾ ميا يؼيل مـيف.الػيرع ميـ القدييـ والرج

 مـ قدر عؾك كصػ ـاد يف الػطرة، وج  عؾقف نخراجف.  -3 

يعضف عـده، ويعضف غا، ، فإـ  لكف يةرج عؿيا  امـ مؾؽ كصايً   -4 

 يف يده يف الحا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موػؼ عؾقف. (1)

 القاعدة الجالثون

 ٌػىن اىلاغػة

 دحلو اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة
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الؼادر عؾك ـيقم يعيض ييقم دون كؾيف ٓ يؾزميف نمسياكف: ٕكيف ليقس   -9

 يصقم هترعل.

عؾيك عقي  فيل الؿبقيع، وليؿ يوقسير ليف اليرد وٓ اإلهتييفاد، نذا اطؾيع   -2

 ٓ يؾزميف الوؾػيظ يالػسيخ فيل إـي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفترجيات اىلاغػة/
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 ـاعخيار ةػغّ اكعخيار لكّ ٌا ال يلتو اتلتػيظ
 .وإـلاط ةػغّ نإـلاط لكّ 

 
 

 ، طؾؼت طؾؼة."لكت طالؼ كصػ طؾؼة، لو يعضؽ طالؼ"نذا قا     -9

مسييوحؼ الؼصيياص عييـ يعضييف، لو عػييا يعييض الؿسييوحؼقـ،  نذا عػييا  -2

 لؼط كؾف.

 نذا عػا الشػقع عـ يعض حؼف، فإـ  لؼق  كؾف. -3 

 ، اكعؼد يـسؽ كالط ق."لحرمت يـصػ كسؽ"نذا قا    -4 

 تـبقـف

ٓ يزييييد البعيييض عؾيييك اليييؽؾ نٓ فيييل مسيييللة واحيييدة، وهيييل نذا قيييا    

ريي  فييل الظفييار، ولييق قييا  لكييت كلمييل، فنكيف ـ "لكيت عؾيك كظفير لميل"

يل الوحريييؿ كيان ييؾ كـاييية، فيينن كييقى لهنييا كظفيير لمييف في اليؿ يؽيـ ـريحيً

: ٕن ماييييؾ هيييذا الؾػييييييييظ اد كرامييية فييي  يؽيييقن ظفييارً ، ونن قصيياظفيييارً 

 يسوعؿييييييؾ فيل الؽراميييييية واإلعيزاز.

 

 القاعدة احلادية والجالثون                                

 حؽتيلات اىلاغػة
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 إذا اسخٍع الفتب واملتاشة
 أو اىؾؽور واملتاشة كػٌج املتاشة

 

 

   هق الذي حصؾ الوؾػ يػعؾف ي  والطة.الؿباشر

 ا  هق الذي لؿ يحصؾ الوؾػ يؿباهترتف وفعؾف، يؾ كان فعؾف ليببً الؿنلب 

 نلك الوؾػ. امػضقً 

   تزيقـ الةطل يؿا يقهؿ لكف ـقاب.الغرور

 

ــ ــ ات، والؿنل ــف بال ــؾ ل ــؾ أ  الػاع ــر لؾػع ــع الؿباش ــف أ  إذا اجنؿ ب  ل

الؿػضل والؿقصؾ إلك وققعف، فقضاو الحؽؿ إلـك الؿباشـر: ٕ، الؿباشـرة 

 أققأ وأقرب مـ اللب  والغرور.

 

ييييف، فييي   ؿيييان عؾيييك   ً لكييؾ الؿاليييؽ طعاميييف الؿغصيييقب جاهييي  -9

الغاـي  فيل إظفير، وكيذا ليق قدمف الغاـي  لؾؿالييؽ عؾييك لكييف  قافيية، 

 ل.فلكؾيف فينن الغاـ  يرب

 القاعدة الجانية والجالثون                                

 أىفاظ اىلاغػة

 ٌػىن اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة
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 لق حػر يئرا فرداه فقفا آخر لو لمسؽف فؼوؾف آخر.  -2

 للؼاه مـ هتاهؼ فوؾؼاه آخر فؼده.  -3 

 فالؼصاص عؾك الؿردي والؼاتؾ والؼاد فؼط.

 

 

يييذيحفا وهييق جاهييؾ يالحييا ، فؼييرار  انذا غصيي  هتيياة ولميير قصييايً   -9

 .االضؿان عؾك الغاـ  قطعً 

يق جاهيييؾ، فالضؿيييان عؾيييك وهيي اقويييؾ الالييي د يلمييير اإلميييام ظؾؿيييً  -2

 يظؾؿيف لو خطئيف فالضؿيان عؾقيف. ااإلميام يةي ـ، ميا نذا كان عالؿيً

 ىلاغػةمفترجيات ا
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هؽيذا قيا  السيققطل لؽيـ ،  اىرتسـيص العخالــّ يف اىفـؽوع وال يؽيق

هيذه الؼقاعيد، وعؾقيف يؽيقن ميا  لحد الشيؼقـ يف كاقير ميـ الؿولخريـ رجحقا

خرج عؾك الؼاعدة مـ الؿسواـقات هل تطبقؼات الشؼ الؿرجقح. كؿا ليقليت 

 تعالك. يقان ذلؽ مػص  عـد ذكر كؾ قاعدة نن هتاب اهلل

ٔاب ٌػيِث. ٔاةػ ألة  واىؾاىب ـيٓا أُٓا ع

 

ٔاغػ املغخيؿ ـيٓا  اىل
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 ْو اجلٍػث ظٓؽ ٌلطٔرة، أو ضالة مفخليث؟
 

 

 . يـ حالر الفقوؿل لهنا ـ ة مسوؼؾة  ارج  

 

 .لق اقودى مسافر يؿصؾ ـ ة الالؿعة لزمف اإلتؿام  -9

 لقست الةطبوان مـزلوقـ مـزلة ركعوقـ عؾك الؿعوؿد.  -2

 

 . لق خرج الققت وهؿ فقفا فنهنؿ يوؿقهنا ظفرا يـاب.9

 . إـ  جقاز جؿع العصر نلك الالؿعة لق ـ ها وهق مسافر.2

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/422لوحػة  ا (1)

وٓ ياليقز ليف قصير الظفير عؾيك إـي ، وليق كان آقويداب فيل جييزب مييـ ـ تييف، لةبيير  (2)

افر يصؾل ركعويقـ نذا اكػيرد ولريعيا نذا ا،يوؿ يؿؼيقؿ؟ قيا   ليئؾ ميا ييا  الؿس"اييـ عبياس  

يشييؿؾ الؿصؾييل الظفيير لو الالؿعيية.  . لخرجف احؿد يف مسـده. فؼقلف )مؼيقؿ:"تؾؽ السـة

 الؿـذر. وقيد ـي  عيـ اييـ عؿير لن الؿسيافر نذا ـؾيك خؾيػ الؿؼقيؿ لتيؿ. رواه اييـ

 .هل تطبقؼات القجف الؿرجقحو (3)

 القاعدة األوىل
 

 

 الؽاسص يف اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 (1)مفترجيات اىلاغػة
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 الطالة عيؿ املطػث املشٓٔل اـال
 ْو يه ضالة مجاغث أو اُفؽاد؟ 

 

 

الييراج  لهنييا ـيي ة جؿاعيية، والحؽييؿ لغاليي  الػييرود وٓ يييرد خييروج 

 يعضفا، يؾ تؽقن مـ الؿسواـقات.

 

 لق لحدث يف الص ة وكان نماما يف الالؿعة وتؿ العدد يغقره ـحت.  -9

الػيراغ وفيارققه ليالدوا لسيفق لق لفا اإلمام ثيؿ عؾؿيقا حدثيف قبيؾ   -2

 اإلمام.

 حصق  فضقؾة الالؿاعة خؾػ نمام محدث.  -3 

 

 

 . لؿ تحس  لف الركعة نذا لدر  الؿسبقق اإلمام الؿحدث يف الركقد،

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مام الؿحدث لقس له  لوحؿؾ فاتحة الؿلمقم، ونن ـحت الص ة خؾػف.ٕن اإل (1)

 الجانيةالقاعدة 
 

 

 الؽاسص يف اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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يف أول ـؽض أو أذِائّ ةؽو ـؽعّ  ٌَ أىت ةٍا يِايف اىفؽض دون اجلفو
و حتىق ضالحّ ُف  أو حتؽو؟ الً ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـظر  ما تؼدم يف كقة قؾ  العبادة يف قاعدة إمقر يؿؼاـدها. (1)

 الجانيةالقاعدة 
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ٔاسب أو اجلائؾ؟  اجلؼر، ْو يفيم ةّ مفيم ال
 

كؿييا ـححييف  االراجي  لن الـيذر يسيؾؽ ييف مسيؾؽ واجي  الشيرد غالبييً

: لؽـيييف فيييل يييياب الرجعييية اخويييار لكيييف ٓ يطؾيييؼ بـــاب الــــ رالـيييقوي فيييل )

 . ترجقي  لحيد الؼقلقيـ ييؾ يةوؾيػ الراجي  مـفؿيا يحسي  الؿسيا،ؾ

 

كيذر الصي ة فقؾزميف ركعويان، وٓ يالييقز الؼعييقد مييع الؼييدرة عؾييك   -9

 واجي  الشيرد. الؼقيام: ٕكيف يسيؾؽ ييف مسيؾؽ

 .تبققت الـقةكذر الصقم يال    -2

 كذر الةطبة يف آلوسؼاب وكحقه يال  فقفا الؼقام عـد الؼدرة.  -3

 

 كذر الوشفد إو ، وتركف، ف  يعقد نلك الؼعقد.  -9

ليق كييذر ـييقم يييقم معقييـ، فيي  يابييت لييف خييقاص رمضييان، مييـ   -2

 اإلمسيا  ليق افطير فقيف. الؽػيارة يالالؿياد فقيف. ووجيقب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/335، ورو ة الطالبقـ  8/247الؿالؿقد   (1)

 الرابعةالقاعدة 
 

 

 الؽاسص يف اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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ٔد أو ةٍػاُيٓا؟  ْو اىػربة ةطيؼ اىػل
 

، ومييـ خيي ـ الغاليي  العبييرة االراجي  لن العبيرة يصقييغ العؼييقد غالبييً

 الويل عؾك خ ـ الغال  مـ الؿسواـقات.يؿعاكقفيا، وعؾقيف فالػيرود 

 

يعويييؽ مـػعييية هيييذه اليييدار ". ليييق عؼيييد اإلجيييارة يؾػيييظ البقيييع، فؼيييا   9

 نليك الؾػيظ. ا، فإـي  ٓ يـعؼيد كظيرً "اهتيفرً 

، فإـ  لكف قراع فالد "قار وؽ عؾك لن كؾ الري  لؽ". نذا قا   2

 رعاية لؾػظ.

 يص . . البقع لؾبا،ع قبؾ الؼبض 3ٓ 

 لؾػظ. ا، إرج  لكف هبة ياقاب كظرً "وهبوؽ هذا يؽذا". نذا قا   4 

 

، ولوـييك لفييؿ  ً . نذا وقيػ عؾيك قبقؾية غقير مـحصيرة كبـيل تؿقيؿ ماي9

يالؿعـيك، ويؽيقن الؿؼصيقد الالفية ٓ آلييوقعاب  فإـي  الصحية اعوبيارا

 كالػؼيراب والؿسياكقـ.

، ففيق حؾيػ كظييرا لؾؿعـيك: "اليدار فلكيت طيالؼنذا دخؾيت ". لق قا   2

 ٕكف تعؾؼ ييف مـع.

 اخلامشةالقاعدة 
 

 

 الؽاسص يف اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 اخلالص٘

 يف القْاعد الفقَٔ٘ عيد الشافعٔ٘

051 

 

 

َ  اىػني املفخػارة ليْؽ
 ْو املؾيب ـيٓا ساُب الغٍان أو ساُب اىػاريث؟ 

 
 

العقـ الؿسوعارة لؾرهـ  هل العيقـ الويل يسيوعقرها الشيةص: ٕجيؾ لن 

 يالعؾفا رهـا.

 

 الراج  لن الؿغؾ  فقفا جاك  الضؿان.

 

 

 عقر الرجقد يعد قبض الؿرهتـ لؾعقـ الؿسوعارة.. لقس لؾؿ9

. نذا حييؾ الديييـ ويقعيييت العقييـ الؿسيييوعارة فقييف، رجيييع الؿالييؽ يؿيييا 2

 لكاير مـ ققؿوفا. يقعيت ييف، ليقاب كان لقيؾ لو

 

 

 لق تؾػت العقـ الؿسوعارة تحت يد الؿرهتـ  ؿـفا الراهـ.

 

 الشادسةالقاعدة 
 

 

 أىفاظ اىلاغػة

 الؽاسص يف اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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ٔاىث، ْو يه ةيع أو اـتيفاء؟  اـ
 

 

جي  لن الحقالية يقيع دييـ يدييـ جيقز لؾحاجية: ٕن ك  مؾيؽ هبيا ميا الرا

ليؿ يؿؾؽيف قبيؾ، فيؽلن الؿحقيؾ يياد الؿحويا  ميا ليف فيل ذمية الؿحيا  عؾقييف، 

يؿيا لؾؿحويا  فيل ذمويف، لي الغالي  عؾقفيا ذليؽ، وميـ خي ـ الغاليي  قييد 

 ؿسيواـقات.تؽيقن ميـ يياب آليوقػاب فوؽيقن ميـ ال

 

 لق لحا  عؾك مـ ٓ ديـ عؾقف ير اه، فإـ  يط ن الحقالة. -9

 عدم اهتتا  ر ا الؿحا  عؾقف، نن كان عؾقف ديـ. -2

 

 

 جقاز الحقالة يالاؿـ وعؾقف يف زمـ الةقار. -9

، وقد هتر  الؿحوا  يساره، فإـ  ٓ الق خرج الؿحا  عؾقف مػؾًس  -2

 رجقد لف.

 

 الشابعةالقاعدة 
 

 

 الؽاسص يف اىلاغػة

 ؽتيلات اىلاغػةح

 مفترجيات اىلاغػة 
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 ْٔ إـلاط أو حٍييم؟اإلةؽاء ْو 
 

 

الغاليي  جاكيي  الوؿؾقييؽ، فؿييا غؾيي  فقييف جاكيي   لن   يـ حاليرااعوؿيد 

 . اإلليؼا  ميـ الؿسيا،ؾ يعيد ميـ الؿسيواـقات

 
 

 عدم ـحة اإليراب مؿا يالفؾف الؿربئ: ٕكف تؿؾقؽ. -9

 ."ليرلت لحدكؿا "  لؿديـقف عدم ـحة نيراب الؿبفؿ كؼقلف -2

 اإليراب.عدم ـحة تعؾقؼ  -3 

 

 عدم اهتتا  قبق  الؿديـ.  -9

 ـحة اإليراب لق عرـ الؿربئ قدر الديـ ولؿ يعرفف الؿربل.  -2

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/254  الوحػية (1)

 الجامنةاعدة الق
 

 

 ةالؽاسص يف اىلاغػ

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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 اإلكاىث ْو يه ـفظ أو ةيع؟
 

 

 الرفع واإللؼا  القالأ لغًأ:

 عبارة عـ رفع العؼد. ويف آصطهح: 

 

فقييف  ،الو يقًعيي ااإلقاليية نهنيياب لؾعؼييد السييايؼ الصييحق ، وهييؾ تعوييرب فسييةً 

 خ ـ.

 

 . الراج  لهنا فسخ

 

 جقاز اإلقالة قبؾ الؼبض.  -9

 نذا تؼاي  يف عؼقد الريا ٓ يال  الوؼايض يف الؿالؾس.  -2

 لق تؼاي  يعد تؾػ الؿبقع جاز. ويرد ماؾ الؿبقع لو ققؿوف.  -3 

 

 الؿؼقم الوالػ يلقؾ ققؿة مـ العؼد نلك الؼبض يؼوضل لهنا يقع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7/235حاوي الؽبقر  ال (1)

 التاسعةالقاعدة 
 

 

 أىفاظ اىلاغػة

 ٌػىن اىلاغػة

 الؽاسص يف اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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 كتو اىلتظ ػني يف يػ الؾوجالطػاق امل
 أو عٍان يػ؟ ،ْو ْٔ عٍان غلػ

 

 هيق ميا يضؿيـ يالؿؼاييؾ، وهيق هـيا مفير الؿايؾ.  ضؿـا، العؼـه:

، وققؿوييف نن اهيق ميا يضؿيـ يبدليف، وهيق ماؾيف نن كان ماؾقييً ضؿـا، القـه:

 .اكان موؼقميً

 

 الراج  لكف مضؿقن  ؿان عؼد.

 

 

 داق قبؾ قبضف.ٓ يص  يقع الص -9

اكػساخ الصداق نذا تؾػ لو لتؾػيف اليزوج قبيؾ قبضيف، والرجيقد نليك  -2

 مفر الؿاؾ.

 مـافع الصداق الػا،وة يف يد الزوج ٓ يضؿـفا. -3 

 

ليييق لـدقفيييا كصييياب ليييا،ؿة وقصيييدت السيييقم، وتيييؿ لفيييا حيييق  ميييـ 

عؾيييك  اإلـيييداق وليييؿ تؼبضيييف، وجبيييت عؾقفيييا اليييزكاة فيييل إـييي : يـييياب

  ؿيان القيد كالؿغصيقب وكحيقه.

 العاطرةالقاعدة 
 

 

 أىفاظ اىلاغػة

 الؽاسص يف اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 ػةمفترجيات اىلاغ
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 اكح أو ال؟اىؽالق الؽسيع ْو يلؽع اجلن 
 

 

 الراج  لن الؿغؾ  فقف جاك  الؼطع.

 
 

 . لق وطئفا يف العدة وراجع: فإـ  وجقب الؿفر.9

 . لق مات عـ رجعقة فإـ  لهنا ٓ تغسؾف.2

 . حرمة الق ب وآلوؿواعات كؾفا والـظر والةؾقة.3 

 

كسييا،ل لو "يق خالعفيا فإـي  الصحية يـياب عؾيك لهنيا زوجية. لوقييا   ل

 . دخيق  الرجعقية فقفيـ ، فإـي "زوجاتيل طقاليؼ

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،والظفييار ،وـحيية الطيي ق ،  وهييل الوييقارثٕن الرجعقية كالزوجيية فييل لييوة لحييؽام  (1)

 والـػؼية. وهيذه عؾيك الؼيق  يلكيف ٓ يؼطيع الـيؽاح. ،والؾعيان ،واإليي ب

 القاعدة احلادية عظرة                             

 

 الؽاسص يف اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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 اىظٓار ْو املؾيب ـيّ مشاةٓث اىؽالق أو مشاةٓث احلٍني؟
 

 

 الراج  لن الؿغؾ  فقف مشاهبة الط ق.

 
 

لكوييـ عؾييك كظفيير "ة واحيدة فؼيا   نذا ظاهير ميـ لرييع كسياب يؽؾؿي  -9

 ، فينذا لمسيؽفـ لزميف لرييع كػيارات."لميل

 كالط ق. ؽوايةيص  الظفار يال  -2

 

 ـ  كالقؿقـ. الق ظاهر ممقوً   -9

 ٓ يص  الوقكقؾ فقف كالقؿقـ.  -2

 

 

 

 

 

 عظرة الجانيةالقاعدة                              

 

 الؽاسص يف اىلاغػة

 ؽتيلات اىلاغػةح

 مفترجيات اىلاغػة
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 ـؽض الهفايث ْو يخػني ةالرشوع أو ال يخػني؟
 

 

لي ماؾيف يف حرمية الؼطيع ووجيقب فرع الؽػاية هؾ يصيقر فيرع عيقـ 

 اإلتؿام لو ٓ؟

 

يي لن فيييرع الؽػايييية يالشيييرود فقيييف يوعقيييـ  (ـهــ717)تابــــ الرفعـــأ ي  رج 

عيدم  (ـه738)ت لبـارز عؾيك فيرع العقيـ يالاميع الػر قية. ورجي  ا اققاليً

 . الوعقيـ

 والراج  فقفا عدم تعقـ فرع الؽػاية يالشرود فقف.

 

 

 ولكس مـف إهؾقة. ا  آهتوغا  يالعؾؿ لؿـ حصؾ مـف طرفً جقاز تر  -9

 جقاز تر  آهتوغا  يالحرـ والصـا،ع.  -2

 لؾؼضاب غقره. اجقاز عز  الؼا ل كػسف موك وجد ـالحً   -3 

 

 تعقـ ـ ة الالـازة والالفاد والـسؽ يعد الشرود فقفا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/394الػقا،د الالـقة   (1)

 عظرة الجةالجالقاعدة                              

 

 ػىن اىلاغػةٌ

 الؽاسص يف اىلاغػة

 حؽتيلات اىلاغػة

 مفترجيات اىلاغػة
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ػ؟ الؾائو اىػائػ، ل، أو اكذلي لً يػ   ْو ْٔ اكذلي لً يؾ 
 

 

الشلق ال   زا   ـؿ عـاد، هـؾ يؽـق، بعـه عـقد  يف حؽـؿ الـ   لـؿ يـز   

 أصه، أو كال   لؿ يع ه؟

 ـيّ عالف واىػٍو ةاىلاغػة ىلع ٌا ييل/
 حؽسيص أُّ اكذلي لً يؾل يف ـؽوع ٌِٓا/ - 
 نذا طؾؼت رجعقا عاد حؼفا يف الحضاكة.  -9

 .اد رهـً : فنكف يعق ً نذا تةؿر الؿرهقن يعد الؼبض ثؿ عاد خ  -2

 نذا فاتوف ـ ة يف السػر ثؿ لقام ثؿ لافر فؾف قصرها. -3 

نذا لزا  الالاكيل ك م الؿالـيل عؾقيف لو لييؿعف لو ذوقييف لو هتييؿف لو   -4

 الؼصياص والضؿيان. لفضاهيا ثيؿ عياد، ليؼط
 

 اجلؾم ةأن اىػائػ اكذلي لً يؾل يف ـؽوع ٌِٓا/ -
 .اعق  ورد عؾقف يف فؾف رده قطعً نذا اهتتى معقبا وياعف ثؿ عؾؿ ال  -9

ووٓيويف يشيير  القاقيػ مـصيقص  ًٓ نذا فسيؼ الـياظر ثيؿ ـيار عيد  -2

 عؾقفا عادت وٓيوف يغقر نعادة.

 عظرةالرابعة القاعدة                              

 

 ػىن اىلاغػةٌ
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 حؽسيص أُّ اكذلي لً يػػ يف ـؽوع ٌِٓا/ -
 لق زا  الؿقهقب عـ مؾؽ الػرد، ثؿ عاد ف  رجقد لألـؾ.  -9

   رجقد لؾبا،ع.لق زا  مؾؽ الؿشتي ثؿ عاد وهق مػؾس ف  -2

 .الق رهـ هتاة فؿاتت فديغ الالؾد لؿ يعد رهـً   -3 

 لق جـ قاع لو خرج عـ إهؾقة ثؿ عاد لؿ تعد وٓيوف.  -4 

 اجلؾم ةأُّ اكذلي لً يػػ، يف ـؽوع ٌِٓا/ -
فؾق عاد الوغقر  انذا تغقر الؿاب الؽاقر يـالالية ثؿ زا  الوغقر عاد طفقرً   -9

 .اجاميدة ليؿ يعيد الوـالقس قطعً  يعد زوالف والـالالية غقر

، فوحيق  ثيؿ "نن دخؾت دار ف ن ميا دام فقفيا فلكيت طيالؼ"لق قا     -2

: ٕن ندامة الؿؼام الول اكعؼدت عؾقفا القؿقـ قد اعاد نلقفا ٓ يؼع الط ق قطعً 

 اكؼطعت وهذا عقد جديد ونداموف نقامة مسولكػة.
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 ْو اىػربة ةاـال أو ةاملآل؟
 

 

 لي الؿسوؼبؾ.الؿآ :     لي أن. الحا :

ٖء ْـو يػؽـٕ ـٌا كارب الشويعبير عيـ هيذه الؼاعيدة يعبيارات مـفيا  )
)املخٔكـع ْـو : وو؟ئً الؾااملرشف ىلع اىـؾوال ْو يػؽٕ ضكو) ّ؟(ضهٍ

ٔاك  ع؟(جيػو اكل

 ـيّ عالف واىػٍو ةاىلاغػة ىلع ٌا ييل/
 حؽسيص اغختار اـال يف ـؽوع ٌِٓا/ -
لق كقى يف الركعة إوليك الةيروج ميـ الصي ة يف الركعية الااكقية، لو  -9

 حصقلف يف الص ة يطؾت يف الحا . عؾؼ الةروج يشلب يحوؿؾ

 العربة يف مؽافلة الؼصاص يحا  الالرح ٓ يحا  الؿقت. -2

 اجلؾم ةاغختار اـال يف ـؽوع ٌِٓا/ -
وجيي  عؾييك القلييل نذا ُوهي  لؾطػيؾ ميـ يعويؼ عؾقيف وهيق معسيير،  -9

 . قبقليف: ٕكيف ٓ يؾزميف كػؼويف فيل الحيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ميع عوييؼ الػييرد وإـييؾ، لؽييـ لييق كيان الطػييؾ مقلييرًا، فؾقييس لؽيقن الطػيؾ معسيراً   (1)

 الـػؼية عؾقفيا وذليؽ فقيف  يرر لؾطػيؾ.لؾقليل قبيق  الفبية لتتي  

 عظرة اخلامشةالقاعدة                              

 

 أىفاظ اىلاغػة
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نذا ـؾيك عؾيك جـيازة وكان قؿقصيف يحقيث تظفير مـيف العييقرة عـييد   -2

 الركيقد، وٓ تظفير عـيد الؼقيام، فوصي  حآ.

 حؽسيص اغختار املآل يف ـؽوع ٌِٓا/ -
ؾ الغد، لؿ يحـيث حويك ، فلتؾػف قبانذا حؾػ لقلكؾـ هذا الرغقػ غدً   -9

 ياللب الغد.

ليق كان الؼؿقيص يحقيث تظفير مـيف العيقرة عـيد الركييقد وٓ تظفيير   -2

عـيد الؼقيام، اكعؼيدت ـ تيف ثيؿ نذا ركيع يطؾيت. وكظقرهيا ليق لييؿ يبييؼ مييـ 

ميدة الةيػ ميا يسيع الصي ة فلحيرم هبيا اكعؼييدت ـ تييف، وفا،ييدة الصحيية 

وقـ ـحييية آقويييداب ييييف ثيييؿ مػارقويييف، وفيييل الؿسيييالة إوليييك، فيييل الؿسيييلل

 ـحوفيا نذا للؼيك عؾيك عاتؼيف ثقييا قبيؾ الركيقد.

. ليق لليؾؿ فقؿيا يعيؿ وجيقده عـيد الؿحيؾ فاكؼطيع قبيؾ الحؾييق ، لييؿ 3 

 يولخير نليك الؿحيؾ. يابيت الةقيار فيل الحيا  ييؾ

 ر ٌِٓا/اجلؾم ةاغختار املآل يف ضٔ  -
لوققيع الـػيع ييف  ًٓ يقع الالحيش الصيغقر جيا،ز، ونن ليؿ يـوػيع ييف حيا  -9

 مآٓ.

 جقاز الوقؿؿ لؿـ معف ماب يحواج نلك هتريف يف الؿآ  ٓ يف الحا .  -2

 

 

 :تـزيؾ آكنلاب مـزلأ الؿا  الحاضريؾوحؼ هبذه الؼاعدة قاعدة  )

 حجتيّ
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 س  كقاجد الؿا .يف الػؼر والؿسؽـة قطعقا يلن الؼادر عؾك الؽ  -9

نذا حالر عؾقف ييالػؾس لكػيؼ عؾيك ميـ تؾزميف كػؼويف ميـ ماليف نليك لن   -2

 يؼسؿ نٓ لن يؽقن كسقيا، في  يـػيؼ عؾقيف مـف.

الؿـػيؼ عؾقيف ميـ لـيؾ وفيرد ليق كان قيادرا عؾيك آكوسياب، فيي    -3 

 يرد.يؽؾيػ إـيؾ ييف لعظيؿ حرمية إييقة فوالي  كػؼويف، يةي ـ الػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حؽتيلاحٓا
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ٔم؟  إذا ةؽو اخلطٔص ْو يتىق اىػٍ
 

 فقف خهو والعؿؾ بالؼاعهة عؾك ما يؾل:

ٔم يف ـؽوع ٌِٓا/ -  حؽسيص ةلاء اىػٍ
فبان عيدم دخيق  وقويف، يطيؾ خصيقص كقكيف   ً نذا تحرم يالظفر ما  -9

 . ً ويبؼك كػ اظفرً 

رام فقـعؼيد لق لحيرم ييالحج يف غقير لهتيفره، يطيؾ ويؼيل لـيؾ اإلحي  -2

 عؿرة.

ٔم يف ـؽوع ٌِٓا/ -  اجلؾم ةتلاء اىػٍ
 .انذا لعوؼ معقبا عـ كػارة يطؾ كقكف كػارة وعوؼ جزمً   -9

 .ا، وقعت تطقعا قطعً الق لخرج زكاة مالف الغا،  فبان تالػً   -2

ٔم/ يف ـؽوع ٌِٓا/ -  حؽسيص غػم ةلاء اىػٍ
اليوباحة الػيرع لق تقؿؿ لػرع قبؾ وقوف فإـ  البط ن، وعيدم   -9

 والـػؾ يف.

 . ً لق وجد الؼاعد خػة يف لثـاب الص ة فؾؿ يؼؿ يطؾت، وٓ يوؿفا كػ  -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فقبؼك عؿقم كقهنا ـ ة، ويوحؼؼ يالـػؾ الؿطؾؼ. (1)

فبطؾ كقن العوؼ عـ الؽػارة وهيذا هيق إخيص لقجيقد العقي  الؿةيؾ، ميع ـيحة العويؼ  (2)

 وهذا هق إعؿ.

 عظرةالشادسة القاعدة                              
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ٔم ـؽوع ٌِٓا/ -  اجلؾم ةػػم ةلاء اىػٍ
: ٕكييف لييؿ ا، ٓ ـحقحييًاليق وكؾيف يبقيع فاليد فؾقيس ليف البقييع قطعييً  -9

 لعيدم نذن الشيرد فقف. اييلذن فقيف، وٓ فاليدً 

لحيرم يصي ة الؽسيقـ، ثييؿ تبقييـ آكاليي ب قبييؾ تحرمييف هبييا،  ليق  -2

 . لعيدم كػيؾ عؾيك هقئوفيا حويك يـيدرج فيل كقويف اقطعيً  ً ليؿ تـعؼيد كػي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾية: ٕكيف ٓ فبطيؾ إخيص وهيق كقهنيا ـي ة الؽسيقـ، ويطيؾ إعيؿ وهيق لهنيا ـي ة كاف (1)

 تقجيد ـي ة كافؾية عؾيك ـيقرة ـي ة الؽسيقـ يؼقامقيـ وركقعقيـ فيل ركعية واحيدة.
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ٔم أو املشٓٔل؟  اـٍو ْو يػؽٕ ضكً املػي
 

 فقف خهو والعؿؾ بالؼاعهة عؾك ما يؾل:

ٔم يف ـؽوع ٌِٓا/حؽسيص إغؽاء اـٍو ضكً امل -  ػي
. لق ياد هبقؿة يشر  لهنا حامؾ ـي : ٕن الشيارد لوجي  الحقاميؾ يف 9

 الدية.

 .. جقاز اإلجازة لؾحؿؾ، كؿا قا  العراقل2

ٔم يف ـؽوع ٌِٓا/ -  اجلؾم ةإغؽاء اـٍو ضكً املػي
 .افقصحان قطعً  القـقة لو الققػ عؾقف

 ٌِٓا/حؽسيص إغؽاء اـٍو ضكً املشٓٔل يف ـؽوع  -
كييف مالفييق  والييواـاب ك لع الحاميؾ نٓ حؿؾفا، يـياب عؾية يق. عدم ـح9

 يصقير اليؽؾ مالفيقٓ. ـ الؿعؾيقمالؿالفق  م

 ، لؿ يص  البقع."يعوؽ الداية وحؿؾفا لو مع حؿؾفا". لق قا   2

 اجلؾم ةإغؽاء اـٍو ضكً املشٓٔل يف ـؽوع ٌِٓا/ -
 .انذا يقع الحؿؾ وحده ف  يص  قطعً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :. 483)  البقت، 935 ص للػقة العراقل يف الحديث   (1)

، والالرهزي يف الؿقاه  السـقة، لؽـ قا  الػاداو اإلمام السققطل ـحة الققػ عؾقفذكر  ( 2)

كظر: ٕ، الؿشروط يف باب الققػ إمؽـا، تؿؾقـؽ الؿققـقو لـف يف وفقف  "يف الػقا،د الالـقة 

 .649ـي "حا  الققػ عؾقف بقجقد  يف الخارج فه يصح عؾقف لعهل تؿؾؽف

 عظرةالشابعة القاعدة                              
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 اجلادر ْو ييطق جبجفّ أو ةِففّ؟
 

 

، ففؾ يؾحـؼ يف الحؽـؿ بلحؽـال جـلـف، أو يؽـق، لـف اإذا كا، الشلق كادرً 

 حؽؿ ملنؼؾ.

 ـيّ عالف واىػٍو ةاىلاغػة ىلع ٌا ييل/
 حؽسيص اـاق اجلادر جبجفّ يف اـكً يف ـؽوع ٌِٓا/ -
 .امس الذكر الؿؼطقد يـؼض الق قب: ٕكف يسؿك ذكرً   -9

 الحالر يف آلوـالاب مـ الؿذي والقدي.يالزئ   -2

 يحرم الـظر نلك العضق الؿؼطقد مـ الؿرلة إجـبقة كالقد والشعر.  -3 

 اجلؾم ةاـاق اجلادر جبجفّ يف اـكً يف ـؽوع ٌِٓا/ -
 .امـ خؾؼت ي  يؽارة لفا حؽؿ إيؽار قطعً   -9

 .امـ لتت يقلد لسوة لهتفر ولحظوقـ مـ الق ب يؾحؼ يف قطعً   -2

-  ًٍ  يف ـؽوع ٌِٓا/ الً مفخل احؽسيص إغؽاء اجلادر ضه
لؿيس العضيق اْلُؿبيَان ميـ الؿيرلة ٓ يـؼيض الق يقب: ٕكيف ٓ يسييؿك   -9

 اميرلة، والـؼيض مـيق  يؾؿيس الؿرلة.

 عظرةالجامنة القاعدة                              

 

 ٌػىن اىلاغػة
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 ونن راجت رواج الـؼقد. عدم جريان الريا يف الػؾقس  -2   

-  ًٍ  ؽوع ٌِٓا/يف ـ الً مفخل ااجلؾم ةإغؽاء اجلادر ضه
 ، وكذا لا،ر إعضاب.اإـبع الزا،دة ٓ تؾحؼ إـؾقة يف الدية قطعً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿؾة مـ الـحاس لقست مـ جـس إثؿان غالبًا، ية ـ إوراق الـؼدية لـبحت الاؿـقة ع (1)

 فقفا غالبة فقالري فقفا الريا. 
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 اىلادر ىلع احللني، ْو هل االسخٓاد واألعؼ ةاىظَ؟
 

 

إصؾ أ، يعؿؾ الكلا، بالقؼقـ، وآجنفاد ظـل، فنذا قهر عؾك القؼقـــ، 

 ففـؾ لـف آجنفـاد وإخ  بالظـ؟

 العؿؾ بالؼاعهة عؾك ما يؾل:فقف خهو و

 حؽسيص/ االسخٓاد واألعؼ ةاىظَ يف ـؽوع ٌِٓا/ -
ميـ معيف نكيابان، لحدهؿيا كاليس وإخير طفيقر، وهييق قييادر عؾييك   -9

 البحير، لو عـيده ثاليث طفيقر، فؾيف آجوفياد. يؼقيـ الطفيارة يؽقكيف عؾيك

طياهر يقؼيقـ، فؾيف لق كان معف ثقيان لحدهؿا كاليس وهيق قيادر عؾيك   -2

 آجوفاد.

ٔاز االسخٓاد يف ضٔرة/ -  اجلؾم جب
 مـ اهتوبف عؾقف لبـ طاهر وموـالس ومعف ثالث طاهر يقؼقـ وٓ ا طرار.

 حؽسيص األعؼ ةاحللني وغػم االسخٓاد يف ـؽوع ٌِٓا/ -
، إـي  عيدم ـحوفيا نلييك الؼييدر الييذي ورد فقييف يرِ الْ الصي ة نليك الحِ 

ير مييـ البقييت اْلياخوي ـ الروايييات، فػييل لػييظ الحِ  ، وليببفلكيف ميـ البقيت

آخييير خؿسييية، واليييؽؾ فيييل  وفيييل لػيييظ ليييبعة لذرد وفيييل آخييير ليييوة وفيييل،

 عظرةالتاسعة القاعدة                              

 

 ٌػىن اىلاغػة
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 فعدلـيا عـيف نليك القؼقيـ وهيق الؽعبية. ـحقي  مسيؾؿ 

 اجلؾم ةاألعؼ ةاحللني وغػم االسخٓاد يف ـؽوع ٌِٓا/
 يعد  عـف نلك آجوفاد.ف   ا. نذا وجد الؿالوفد كًص 9

 . الؿؽل ٓ يالوفد يف الؼبؾة.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :.9333  )،فا  حياب كؼض الؽعبة ويـا (1)
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 املاُع اىؽارئ، ْو ْٔ اكمللارن؟
 

 

الطييارئ  يؿعـيييك العيييارع لؾشيييلب يف إثـييياب. الؿؼيييارن  الؿسييياوي يف 

 آيوداب.

 

 هؾ يؽق، العارض كالؿاكع ال   يؼار، الشلق يف الحؽؿ؟

 يؾل:فقف خهو والعؿؾ بالؼاعهة عؾك ما 

 حؽسيص أن املاُع اىؽارئ اكمللارن يف اـكً/ يف ـؽوع/ -
 .اطريان الؽارة عؾك الؿاب الؿسوعؿؾ يالعؾف طفقرً   -9

طرييان الشيػاب عؾيك الؿسييوحا ة فييل لثـيياب الصيي ة، يبطييؾفا كؿييا   -2

 ليق قيارن الوحيرم.

 اجلؾم ةأن اىؽارئ اكمللارن يف ـؽوع ٌِٓا/ -
 ك الؿاب الـالس الؼؾقؾ فنكف يطفر.طريان الؽارة عؾ  -9

 طريان الر اد الؿحرم والردة عؾك الـؽاح فقبطؾ جزما.  -2

 حؽسيص أن املاُع اىؽارئ ىحؿ اكمللارن يف ـؽوع ٌِٓا/
 طريان الؼدرة عؾك الؿاب لؾؿوقؿؿ يف لثـاب الص ة، ٓ يبطؾ الص ة.  -9

 طريان كقة الوالارة يعد الشراب، ٓ يقج  الزكاة.  -2

 العظرونالقاعدة 

 

 أىفاظ اىلاغػة

 ٌػىن اىلاغػة
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 ؾم ةأن اىؽارئ ىحؿ اكمللارن يف ـؽوع ٌِٓا/اجل
 . طريان اإلحرام، عؾك الـؽاح.9

 . طريان اإلل م عؾك عبد الؽافر، ف  يزيؾ الؿؾؽ يؾ يممر ينزالوف.2

 

 

ُِّذاُّياُّتيرسُّمجعُ.
ُّ ْجُُّّالمريىُّوسوتتاُّاواهللُّأسأ ُّأنُّيعىٍُّفعُُّوجيعوُُّخالص  ُّل

ُّلووُُّربُّاهعامليوٌُّواحلًودُّلوفوْزُّدليوُُّجبَواتُّانلعيوى.ُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّ
ُّمحوداُّلثيوراُّطيتواُّيتواراكُّفيوُُّلًواُّحيوبُّربَواُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّويرضوٓ،ُّوالُّـحْ ُّوالُّقوْةُّإالُّةالووُُّاهعوؤُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُّاهعظيوى،ُّالوّوىُّصونُّعووُّٓحمًودُّوعووُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّٓ

ُّعووُّٓآ ُّإةراِيىآ ُّحمًود،ُّلًاُّصويتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُّإٍوكُّمحيودُّجميود،ُّامهللُّةاركُّىلعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّحمًودُّوعووُّٓآ ُّحمًود،ُّلًواُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُّةاركوتُّعووُّٓآ ُّإةراِيوىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّإٍوكُّمحيودُّجميود.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 95  ..................................................تلـؿقات فــ الؼقاعـه الػؼفقـأ

 ....................الػـرو بقــ الؼاعـهة الػؼفقـأ وبعـض آصطهحـات الؿشـابفأ
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97 

 29  .................................................... أهؿقـأ عؾـؿ الؼقاعـه الػؼفقـأ

 22  .............. ...................... ................... مصـادر الؼقاعـه الػؼفقـأ

 ... ...................... ..........................آــنهٓ  بالؼقاعـه الػؼفقـأ

..........................  

23 

 24 ................. .......................... كنـ  الؼقاعـه الػؼفقـأ عــه الشـافعقأ
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 33 ...........................................القواعد اخلنص األساسية الفصل األول:

 34 .............................. .............. : إمـقر بؿؼاصههـاالؼاعـهة إولـك

 46  ....... ................................. : القؼقــ ٓ يـزو  بالشـؽالؼاعـهة الثاكقـأ

ــــأ: ــــهة الثالث ــــ  النق الؼاع ــــؼأ تجؾ ــــقرالؿش  ....... ..................... ل

............  

54 

 59 ......................... ......................... الضـرر يـزا  الؼاعـهة الرابعـأ:

 67  ............. ............................... : العـادة محؽؿـأالؼاعـهة الخاملـأ

 فورض املوضوعات
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 الصفحة          املوضوع          

 77 ........درج عليوا ما ال ينخصر من الصور اجلزئيةالفصل الجاني: يف قواعد كلية يت

 78 ....................................  آجنفاد ٓ يـؼض بآجنفاد الؼاعهة إولك:

 89  ...................... إذا اجنؿـع الحـه  والحـرال غؾـ  الحـرال الؼاعـهة الثاكقـأ:

 85   ..........................................ب مؽـروـراليثـار بالؼ الؼاعـهة الثالثـأ:

 88  .................................................. النابـع تابـع الؼاعـهة الرابعـأ:

 : تصـــــرو المـــــال عؾـــــك الرعقـــــأ مــــــقط بالؿصؾحـــــأالؼاعـــــهة الخاملـــــأ

................  

99 

 93 .................................... د تلـؼط بالشـبفاتالحـهو الؼاعـهة اللادــأ:

 97  ............................ : الحريـؿ لـف حؽـؿ مـا هـق حريـؿ لـفالؼاعـهة اللـابعأ

: إذا اجنؿـع أمــرا، مـــ جـــس واحــه ولــؿ يخنؾــػ مؼصقدهؿــا الؼاعـهة الثامــأ

ـــً ـــل أخـــر غالب  .................................................دخـــؾ أحههؿـــا ف

.................................................. 

933 

 932  .................... ............ إعؿا  الؽهل أولك مـ إهؿالف الؼاعهة الناــعأ:

 934  ....................................... ..... الخـراج بالضؿـا، الؼاعـهة العاشـرة:

 936 ........................... الخروج مـ الخهو ملنح  الؼاعهة الحاديأ عشرة:

 938  ................................. الهفـع أقـقأ مــ الرفـع الؼاعـهة الثاكقـأ عشـرة:

 993  .............................. الرخص ٓ تـاط بالؿعاصل الؼاعهة الثالثأ عشـرة:

 992 ............................... الرخـص ٓ تــاط بالشـؽ الؼاعـهة الرابعـأ عشـرة:

 993  ....................... الرضا بالشلق رضا بؿا ينقله مـف الؼاعهة الخاملأ عشرة:

 995  ............................... اللـما  معاد يف الجقاب الؼاعهة اللادــأ عشـرة:

 997  ............................... ٓ يـلـ  لؾلـاك  قق  الؼاعهة اللـابعأ عشـرة:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 اخلالص٘

 يف القْاعد الفقَٔ٘ عيد الشافعٔ٘

077 

 الصفحة          املوضوع          

 999  ........................... ما كا، أكثر فعه كا، أكثر فضه الؼاعهة الثامـأ عشـرة:

 923  ؽاكفـاـ الؿنعؾؼـأ بؿلؿنعؾؼأ ب ات العبادة أولك مأ االػضقؾ الؼاعـهة الناــعأ عشرة:

 922  ............................... : القاجـ  ٓ ينـرك إٓ لقاجـ الؼاعـهة العشـرو،

 ...... ما  بـ  بالشــرع مؼـهل عؾـك مـا  بـ  بالشــرط الؼاعهة الحاديأ والعشـرو،:

....  

924 

 926  ..................... مـا حـرل اــنعؿالف حـرل اتخـاذ  الؼاعـهة الثاكقـأ والعشـرو،:

 927  ...........................مـا حـرل أخـ   حـرل إعطـاؤ  الؼاعـهة الثالثـأ والعشـرو،:

 929  ............................... الؿشـغق  ٓ يشـغؾ الؼاعـهة الرابعـأ والعشـرو،:

 933  ......................... الـػؾ أوــع مـ الػرض الؼاعهة الخاملـأ والعشـرو،:

 939  ............ القٓيأ الخاصأ أققأ مـ القٓيأ العامأ الؼاعهة اللادـأ والعشرو،:

 934  ....................... ٓ عبـرة بالظــ البقــ خطـم  الؼاعـهة اللـابعأ والعشـرو،:

 935 .. ؿـع عؾقـفٓ يـؽـر الؿخنؾـػ فقـف، وإكؿـا يـؽـر الؿج الؼاعـهة الثامــأ والعشـرو،:

 937  ........... يغنػر يف القــائؾ ما ٓ يغنػر يف الؿؼاصه الؼاعهة الناــعأ والعشـرو،:

 939 ......................................... الؿقلـقر ٓ يلـؼط بالؿعلـقر الؼاعهة الثه ق،:

 ار بعضــف كاخنقــار كؾــف،مـا ٓ يؼبـؾ النبعقـض فاخنقـ الؼاعـهة الحاديـأ والثه ـق،:

 949 ................................................................... وإــؼاط بعضـف كنــؼاط كؾـف

: إذا اجنؿــع اللــب  والؿباشــرة أو الغــرور والؿباشــرة الؼاعـهة الثاكقـأ والثه ـق،

 ...........................................................الؿباشـرة ........ قهمـ 
942 
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 147 ........ الفصل الجالح: القواعد املدتلف فيوا وال يطلق الرتجيح الختالفى يف الفروع

 ................هـؾ الجؿعـأ ظفـر مؼصـقرة، أو صـهة ملـنؼؾأ؟ الؼاعـهة إولـك:

................  

148 

الؿحـهث الؿجفـق  الحـا ، هـؾ هـل صـهة الصـهة خؾـػ  الؼاعـهة الثاكقـأ:

 أو اكػـراد؟ ............................................................... جؿاعـأ
149 

: مــ أتـك بؿـا يـافـل الػـرض دو، الـػـؾ فـل أو  فـرض أو أ ـائـف الؼاعـهة الثالثـأ

 157 ....................................فرضـف وهـؾ تبؼـك صهتـف كػـهً أو تبطـؾ؟ . بطـؾ

 151  .............؟.....يلؾؽ بف ملؾؽ القاج  أو الجائز الـ ر، هؾ الؼاعهة الرابعأ:

 152 هـؾ العبـرة بصقـغ العؼـقد أو بؿعاكقفـا؟ ......................  الؼاعـهة الخاملـأ:

هـؾ الؿغؾـ  فقفـا جاكـ  الضؿـا،  العقــ الؿلـنعارة لؾرهــ، الؼاعـهة اللادــأ:

 .......................................أو جاكـ  العاريـأ؟ ........................
153 

 154 .......................... ؟.....: الحقالأ، هؾ هل بقع أو اــنقػاقالؼاعهة اللـابعأ

 155 ...........................  ...؟.البراق هؾ هق إــؼاط أو تؿؾقؽ الؼاعهة الثامـأ:

 156 .............................. ؟.....القالأ هؾ هل فلـ  أو بقع الؼاعهة الناــعأ:

: الصـهاو الؿعقــ فـل يـه الـزوج قبـؾ الؼبـض هـؾ هـق ضؿـا، الؼاعـهة العاشـرة

 .........................عؼـه أو ضؿـا، يـه؟ .....................................
157 

 158 ... ...الطهو الرجعل هؾ يؼطع الـؽاح أو ٓ؟ ........... الؼاعهة الحاديأ عشـرة:

الظفـار هـؾ الؿغؾـ  فقـف مشـابفأ الطـهو أو مشـابفأ  الؼاعـهة الثاكقـأ عشـرة:

 ...........................................................................القؿقــ؟

............................................................................ 

159 

 167 ...........  ؟...: فرض الؽػايأ هؾ ينعقـ بالشروع أو ٓ ينعقـالؼاعهة الثالثأ عشرة

 161 ؟لـؿ يعـهؿ يـز ، أو كالـ   ؾ هق كالـ   لؾ العائـه، هالزائ أ عشرة:الؼاعهة الرابع

 163 ....................... ؟....هؾ العبرة بالحا  أو بالؿآ  الؼاعهة الخاملـأ عشـرة:
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 الصفحة          املوضوع          

 166 .............؟..بطـؾ الخصـق  هـؾ يبؼـك العؿـقل إذا الؼاعـهة اللادــأ عشـرة:

 168 ؿ الؿعؾـقل أو الؿجفـق ؟ ........ ؿـؾ هؾ يعطك حؽ: الحالؼاعـهة اللـابعأ عشـرة

 169 .................... ؟....الـادر هؾ يؾحؼ بجـلـف أو بـػلـف الؼاعهة الثامـأ عشـرة:

 171 ... ؟....: الؼادر عؾك القؼقـ، هؾ لف آجنفاد وإخ  بالظـالؼاعهة الناــعأ عشـرة

 173 ......................؟..الؿاكـع الطـارئ، هـؾ هـق كالؿؼـار، الؼاعـهة العشـرو،:

 175 ففرس الؿقضقعات................................................................
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